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ரஹ்மத் அறக்கட்டைள : http://www.rahmath.net                            ஆன்ைலன் பிெஜ : http://www.onlinepj.com 

அஸ்ஸலாமு அைலக்கும்... 

வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் மாெபரும் உதவியாலும், கிருைபயாலும், தீனுல் 
இஸ்லாத்தின் அடிப்பைடகளான அல்குர்ஆன், அல்ஹதீஸ் கிரந்தங்களில்,மிகவும் முக்கிய இடத்ைத 
வகிக்கும் ஸஹீஹ் முஸ்லிம், முழுைமயான பாகம் தமிழில் - மின்நூல் வடிவில், அைனவரும் 
எளிைமயாக பயன்படுத்தும் வண்ணம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஸஹீஹ் முஸ்லிமின் இந்த முழுைமயான பாகமானது, ஆன்ைலன் பிெஜ தளத்தில் உள்ள, ரஹ்மத் 
அறக்கட்டைள நான்கு பாகங்களாக ெவளியிட்ட ஸஹீஹ் முஸ்லிம் ெதாகுப்ைப மூல ஆதாரமாகக் 
ெகாண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆக்கம் விற்பைன ேநாக்கிேலா,ேவெறந்த ஆதாய 
ேநாக்கத்திேலா உருவாக்கப்பட்டதல்ல.இதன் ெபாருட்டு அல்லாஹ்வின் மாெபரும் ெபாருத்தத்ைதயும், 
இம்ைம மறுைம பலன்கைளயும் எதிர்ேநாக்கி, முழுக்க முழுக்க தமிழ் இஸ்லாமியச் சமுதாய 
மக்களின் எளிைமயான பயன்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

சில விளக்கங்கள் 

ஸஹீஹ் முஸ்லிமானது அத்தியாயம் இரண்டு, ஈமானில் இருந்து துவங்குகிறது.ஹதீஸ் எண்களும் 
அத்தியாயம் ஈமானில் இருந்து துவங்குகிறது.அத்தியாயம் ஒன்று ஹதீஸ் கைலயானது - ஹதீஸ்கள், 
அதன் அறிவிப்பாளர்கள்,மற்றும் படித்தரங்கைள விளங்கிக்ெகாள்ள ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு அத்தியாயம் அல்லது ஒரு தைலப்பில் ஹதீஸ்கைள படிக்கும்ேபாது, அதுகுறித்த அைனத்து 
அறிவிப்புகைளயும் படியுங்கள்.அதன்மூலம் பல்ேவறுபட்ட அறிவிப்பாளர்களின் அறிவிப்புகள், 
விதிவிலக்கான பிற்கால சட்டமாற்றம்,இைவகளில் ெதளிவுெபற ஏதுவாக இருக்கும்.  
இந்த மின்நூலானது,சிரமமின்றி பயன்படுத்தும் வண்ணம் எளிய,அைனவருக்கும் கிைடக்கக்கூடிய 
எழுத்துருவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் எங்கும் எழுத்துரு பிரச்சைனயின்றி இைத 
பயன்படுத்த முடியும்.ேமலும் ஹதீஸ்கைள எளிதில் காப்பி ெசய்து பிற தரவுகளில் பயன்படுத்திக் 
ெகாள்ளலாம். 
இந்த மாெபரும் களஞ்சியத்ைத ேமலும் எளிைமப்படுத்தும் முயற்சியாக, ஆயிரத்திற்கும் ேமற்பட்ட 
துைணத்தைலப்புகைள,பக்க எண்களுடன், அந்தந்த அத்தியாயத் தைலப்பின்கீழ் காணும் வண்ணம் 
வைகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.அத்தியாய அட்டவைணயில், தைலப்பிற்கு அருகில் உள்ள இந்த 
சுட்டிைய க்ளிக் ெசய்தால் விரிவாக்கப்பட்ட துைணத்தைலப்பு அட்டவைண ேதான்றும்.இது அந்தந்த 
அத்தியாயத்தின் உள்ளடக்கத்ைத சுருக்கமாக அறியவும்,ேமலும் விைரவான ேதடல் மூலம், 
ேதைவயான  ஹதீஸ்கைள எளிதில் கண்டுெகாள்ளும் முகமாகவும், உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற 
இடங்களில் க்ளிக் ெசய்தால்,துைணத்தைலப்பு அட்டவைண மைறந்துவிடும். 

இந்த மின்நூல் பதிப்பானது,உம்மத் வைலக்குழும சேகாதர சேகாதரிகளால்,இதன் மூல ஆதாரத்துடன் 
சரிபார்க்கப்பட்டு ெவளியிடப்பட்டுள்ளது.இந்த ஆக்கத்ைத உருவாக்க வாய்ப்பளித்த வல்ேலான் 
அல்லாஹ்வுக்கும்,மற்றும் ரஹ்மத் அறக்கட்டைள நிர்வாகத்தினருக்கும், ஆன்ைலன் பிெஜ 
தளத்தினருக்கும், ேமலும் இம்முயற்சியில் பங்குெகாண்ட அைனத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும், நன்றி 
நவின்றவனாக இம்மின்நூைல பயன்பாட்டிற்கு அளிப்பதில் ெபருமிதம் ெகாள்கிேறன். 

மின்நூைல பதிவிறக்க : Go to  http://sunmarkam.blogspot.com 
        அன்புடன் 

H.ரஜின் அப்துல் ரஹ்மான் 
askabt.islam@gmail.com 

http://sunmarkam.blogspot.com 
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முஸ்லிம்
மஸ்ஜித் 02
34 கடும் வெப்பம் இல்லாதபோது லுஹ்ர் தொழுகையை அதன் ஆரம்ப நேரத்திலேயே தொழுவது விரும்பத்தக்கதாகும்.-39935 அஸ்ர் தொழுகையை அதன் ஆரம்ப நேரத்திலேயே தொழுவது விரும்பத் தக்கதாகும். -40036 அஸ்ர் தொழுகையைத் தவறவிடுவது தொடர்பாக வந்துள்ள கண்டனம்.-40237 அஸ்ர் தொழுகையே நடுத்தொழுகை ஆகும் என்று கூறுவோரின் சான்று.-40238 சுப்ஹு மற்றும் அஸ்ர் தொழுகைகளின் சிறப்பும் அவ்விரு தொழுகைகளைப் பேணி(த் தொழுது)வருவதும்.-40539 மஃக்ரிப் தொழுகையின் ஆரம்ப நேரம் சூரியன் மறையும்போது ஆகும்.-40640 இஷாத் தொழுகையின் நேரமும் அதை(ச் சற்று)த் தாமதப்படுத்துவதும்.-40741 சுப்ஹுத் தொழுகையை அதன் ஆரம்ப நேரத்திலேயே தொழுவது விரும்பத் தக்கதாகும்;  அந்த ஆரம்ப நேரமே "தஃக்லீஸ்' (இருட்டு) ஆகும்; சுப்ஹுத் தொழுகையில் எந்த அளவு (குர்ஆன் வசனங்களை) ஓத வேண்டும்?-41142 தொழுகையை அதன் உகந்த நேரத்தை விட்டுத் தாமதப்படுத்துவது வெறுக்கப்பட்டதாகும்; "இமாம்' அவ்வாறு தாமதப்படுத்தினால் பின்பற்றும் மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?-41343 கூட்டுத் தொழுகையின் (ஜமாஅத்) சிறப்பும், கூட்டுத் தொழுகைக்குச் செல்லாமலிருப்பது தொடர்பாக வந்துள்ள கண்டனமும்.-41544 தொழுகை அறிவிப்பைக் கேட்பவர் பள்ளிவாசலுக்குச் செல்வது கட்டாயமாகும்.-41745 கூட்டுத் தொழுகை நேரிய வழிகளில் ஒன்றாகும்.-41846 தொழுகை அறிவிப்பாளர் (முஅத்தின்) அறிவிப்புச் செய்த பிறகு பள்ளிவாசலை விட்டு வெளியேறலாகாது.-41847 இஷாவையும் சுப்ஹையும் ஜமாஅத்துடன் தொழுவதன் சிறப்பு.-41948 தகுந்த காரணமிருப்பின் கூட்டுத் தொழுகை (ஜமாஅத்து)க்குச் செல்லாமல் இருக்க அனுமதியுண்டு.-42049 கூடுதலான தொழுகைகளையும் (நஃபில்) ஜமாஅத்தாகத் தொழலாம்; சுத்தமான பாய், தொழுகை விரிப்பு, துணி போன்றவற்றின் மீது தொழலாம்.-42250 கூட்டாகத் தொழுவது மற்றும் தொழுகையை எதிர்பார்த்திருப்பது ஆகியவற்றின் சிறப்பு.-42351 பள்ளிவாசல்களுக்கு அதிகக் காலடிகள் எடுத்துவைத்து (வெகு தொலைவிலிருந்து) செல்வதன் சிறப்பு.-42552 தொழுகைக்காக நடந்துசெல்வதால் தவறுகள் மன்னிக்கப்படுகின்றன; தகுதிகள் உயர்த்தப்படுகின்றன.-42753 சுப்ஹுத் தொழுகைக்குப் பின் (சூரிய உதயம்வரை) தொழுத இடத்திலேயே அமர்ந்திருப்பதன் சிறப்பும் பள்ளிவாசல்களின் சிறப்பும்.-42854 தொழவைப்பதற்கு (இமாமத்) அதிகத் தகுதியுடையவர் யார்?-42855 முஸ்லிம்களுக்கு ஏதேனும் சோதனை (பேரழிவு) ஏற்பட்டால் எல்லாத் தொழுகைகளிலும் "குனூத்' (எனும் சோதனைக் காலப் பிரார்த்தனை) ஓதுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-43056 தவறிப்போன தொழுகையை நிறைவேற்றுவதும், அதை உடனடியாக நிறைவேற்றுவது விரும்பத்தக்கது என்பதும்.-434

முஸ்லிம்
தொழுகை
1 தொழுகை அறிவிப்பின் (பாங்கு) துவக்கம்.-2642 தொழுகை அறிவிப்பு வாசகங்களை இரட்டையாகவும் இகாமத்தின் வாசகங்களை ஒற்றையாகவும் சொல்ல வேண்டும்.-2643 தொழுகை அறிவிப்பு முறை.-2654 ஒரே பள்ளிவாசலுக்கு இரு தொழுகை அறிவிப்பாளர்களை ஏற்படுத்துவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-2655 கண்பார்வையற்றவர் தொழுகை அறிவிப்புச் செய்வது செல்லும்; (நேரத்தை அறிந்து சொல்ல) அவருடன் கண்பார்வை உள்ள ஒருவர் இருந்தால்.-2666 (இஸ்லாமிய அரசின் துருப்புகள்) இணை வைப்பாளர்கள் வாழும் நாட்டில் (போருக்காகச் செல்லும்போது) அவர்களிடையே தொழுகை அறிவிப்பின் சப்தம் கேட்டால் அந்த மக்களைத் தாக்குவதை நிறுத்த வேண்டும்.-2667 தொழுகை அறிவிப்பைக் கேட்பவர், அறிவிப்பாளர் கூறுவதைப் போன்றே கூறுவதும் பின்பு நபி (ஸல்) அவர்கள்மீது ஸலவாத் கூறி, அவர்களுக்குச் சொர்க்கத்தின் உயர்ந்த பதவி கிடைப்பதற்காகப் பிரார்த்திப்பதும் விரும்பத்தக்கதாகும்.-2668 தொழுகை அறிவிப்புச் செய்வதன் சிறப்பும், தொழுகை அறிவிப்பைக் கேட்கும் போது ஷைத்தான் வெருண்டோடுவதும்.-2689 தக்பீரத்துல் இஹ்ராம், ருகூஉவிற்குச் செல்லும் போதும் ருகூஉவிலிருந்து எழும்போதும் சொல்லப்படும் தக்பீர் ஆகியவற்றின்போது இரு கைகளையும் தோளுக்கு நேராக உயர்த்துவது விரும்பத் தக்கதாகும். சஜ்தாவிலிருந்து எழும்போது அவ்வாறு கைகளை உயர்த்தலாகாது.-27010 தொழுகையில் ஒவ்வொரு முறை குனியும்போதும் நிமிரும்போதும் தக்பீர் கூற வேண்டும். ருகூஉவிலிருந்து நிமிரும் போது மட்டும் சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ்  என்று கூற வேண்டும்.-27111 ஒவ்வொரு ரக்அத்திலும் அல்ஃபாத்திஹா    அத்தியாயத்தை ஓதுவது கட்டாயமாகும். -27312 இமாமைப் பின்பற்றித் தொழக்கூடியவர் சப்தமாக ஓதலாகாது.-27613 (தொழுகையில்) பிஸ்மில்லாஹ்வை சப்தமிட்டு ஓதலாகாது என்று கூறுவோரின் ஆதாரம்.-27714 பிஸ்மில்லாஹ் குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்வோர் அத்தியாயத்தின் முதல் வசனமாகும்; (9ஆவது அத்தியாயமான) அத்தவ்பா அத்தியாயத்தைத் தவிர என்று கூறுவோரின் ஆதாரம்.-27815 தக்பீரத்துல் இஹ்ராம் கூறிய பின் நெஞ்சுக்குக் கீழ் தொப்புளுக்கு மேல் உள்ள பகுதியில் இடக் கைமீது வலக் கையை வைப்பதும், சஜ்தாவில் தோள்களுக்கு நேராக நிலத்தில் இரு கைகளையும் வைப்பதும்.-27916 தொழுகையில் அத்தஹிய்யாத் ஓதுவது.-28017 (தொழுகையின் இறுதி அமர்வில்) அத்தஹிய்யாத்திற்குப் பின்னால் நபி (ஸல்) அவர்கள்மீது ஸலவாத் ஓதுவது.-28318 (தொழுகையில்) சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ், ரப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து கூறுவதும் ஆமீன் கூறுவதும்.-28519 இமாமை மஃமூம் பின்தொடர்தல்.-28620 தக்பீர் கூறுவதிலும் பிற செயல்களிலும் இமாமை முந்தலாகாது.-28921 பின்பற்றித் தொழுபவர் நிற்பதற்கு சக்தி பெற்றிருந்தால் அவர் நின்றே தொழ வேண்டும்;...-29022 இமாம் வருவது தாமதமானால் மக்கள் தங்களுக்குத் தொழுவிக்க மற்றொருவரை முன்னிறுத்தலாம்.-29623 தொழுகையில் (இமாமுக்கு ஏற்பட்ட தவறைச் சுட்டிக்காட்ட) ஏதேனும் (செய்ய வேண்டுமெனத்) தோன்றினால் ஆண்கள் சுப்ஹானல்லாஹ் என்று கூற வேண்டும்; பெண்கள் கை தட்ட வேண்டும்.-29824 தொழுகையைச் சிறந்த முறையில் (அதன் வழிமுறைகளைப் பேணி) முழுமையாகவும் உள்ளச்சத்துடனும் தொழ வேண்டும் எனும் கட்டளை.-29825 இமாமை முந்திக்கொண்டு ருகூஉ மற்றும் சஜ்தா போன்றவற்றைச் செய்யலாகாது.-29926 தொழும்போது வானத்தை அண்ணாந்து பார்ப்பதற்கு வந்துள்ள தடை.-30027 தொழுகையில் அடக்கத்தோடு இருக்க வேண்டும்.முன் வரிசையை முதலில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்; வரிசைகளில் நெருக்கமாகவும் இணைந்தும் நிற்க வேண்டும்....-30028 தொழுகை வரிசைகளைச் சீராக்கி ஒழுங்குபடுத்துவதும், முதல் வரிசை மற்றும் அடுத்தடுத்த வரிசைகளின் சிறப்பும்,முதல் வரிசையில் நிற்பதற்காக முந்திக் கொண்டு போட்டியிடுவதும்,…30229 ஆண்களுக்குப் பின்னால் நின்று தொழும் பெண்கள், ஆண்கள் (சஜ்தாவிலிருந்து) தலையை உயர்த்திய பின்னரே தம் தலைகளை சஜ்தாவிலிருந்து உயர்த்த வேண்டும் என்ற கட்டளை.-30430 குழப்பம் ஏற்படாதிருப்பின், பெண்கள் பள்ளிவாசலுக்குச் செல்லலாம்; நறுமணம் பூசிக்கொண்டு அவர்கள் வரலாகாது.-30531 சப்தமிட்டு ஓதப்படும் தொழுகைகளில் குரலை உயர்த்தாமலும்,குரலைத் தாழ்த்தாமலும் நடுநிலையாக ஓத வேண்டும்.-30732 குர்ஆன் ஓதப்படும்போது காது தாழ்த்திக் கேட்க வேண்டும்.-30833 சுப்ஹுத் தொழுகையில் (நபி (ஸல்) அவர்கள்) சப்தமிட்டுக் குர்ஆன் ஓதியதும் ஜின்களுக்கு ஓதிக் காட்டியதும்.-30934 லுஹ்ர் மற்றும் அஸ்ர் தொழுகைகளில் குர்ஆன் ஓதுதல்.-31135 சுப்ஹுத் தொழுகையில் குர்ஆன் ஓதுதல்.-31436 இஷாத் தொழுகையில் குர்ஆன் ஓதுதல்.-31637 தொழுகையைச் சுருக்கமாக அதே நேரத்தில் நிறைவாகத் தொழுவிக்குமாறு இமாம்களுக்கு இடப்பட்டுள்ள கட்டளை.-31838 தொழுகையின் முக்கிய நிலைகளை நிறுத்தி நிதானமாகச் செய்வதும்...-32039 இமாமைப் பின்தொடர்ந்து தொழுவதும், எதையும் அவர் செய்த பின்பே செய்வதும்.-32240 ருகூஉவிலிருந்து தலையை உயர்த்திய பின் ஓத வேண்டியவை.-32341 ருகூஉ மற்றும் சஜ்தாவில் குர்ஆன் (வசனங்களை) ஓதுவதற்கு வந்துள்ள தடை.   -32542 ருகூஉவிலும் சஜ்தாவிலும் ஓத வேண்டியவை.-32743 சஜ்தாவின் சிறப்பும், அதை (அதிகமாகச்) செய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டுதலும்.-32944 சிரவணக்கத்தின்(போது பூமியில் பட வேண்டிய) உறுப்புகளும், தொழும்போது தலைமுடி, ஆடை ஆகியவற்றை(க் கீழே படாமல்) பிடித்துக்கொள்ளல்… -33045 சஜ்தாவில் உள்ளங்கைகளைத் தரையில் வைத்து, விலாப் புறங்களை விட்டு முழங்கைகளையும் தொடைகளிலிருந்து வயிற்றையும் அகற்றிவைத்து (முறையாக) நடுநிலையோடு சஜ்தாச் செய்வது.-33146 தொழுகை முறை - மொத்த விவரங்கள்.-33247 தொழுபவர் (தமக்கு முன்னால்) தடுப்பு ஒன்றை வைத்துக்கொள்வது.-33348 தொழுது கொண்டிருப்பவருக்கு குறுக்கே செல்பவரைத் தடுப்பது.-33749 தொழுபவர் தடுப்புக்கு அருகில் நெருங்கி நிற்க வேண்டும்.-33950 தொழுபவருக்கு முன்னால் தடுப்பு எந்த அளவு இருக்க வேண்டும்?-33951 தொழுபவருக்கு முன்னால் குறுக்கே படுத்திருப்பது.-34052 ஒரே ஆடையில் தொழுவதும்...-341

முஸ்லிம்
ஹதீஸ் கலை
1 நம்பத்தகுந்த அறிவிப்பாளர்களிடமிருந்தே ஹதீஸ்களை அறிவிப்பதும் பொய்யர்களின் அறிவிப்புகளைக் கைவிடுவதும் கட்டாயமாகும் என்பது பற்றியும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மீது (அவர்கள் சொல்லாத ஒன்றைச் சொன்னதாகப்) பொய்யுரைப்பது தொடர்பாக வந்துள்ள எச்சரிக்கையும்.-062 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது பொய்யுரைப்பது தொடர்பாக வந்துள்ள கண்டனம்.-073 கேள்விப்பட்டதையெல்லாம் அறிவிப்பது கூடாது.-084 பலவீனமான அறிவிப்பாளர்களிடமிருந்து நபிமொழிகளை அறிவிப்பதற்கு வந்துள்ள தடையும், அவற்றை அறிவிப்பதிலிருந்து விலகிக்கொள்வதும்.-095 அறிவிப்பாளர் தொடர்களை எடுத்துரைப்பது மார்க்கத்தின் ஓர் அம்சமாகும்;  நம்பத்தகுந்த அறிவிப்பாளர்களிடமிருந்து வரும் அறிவிப்புகள் மட்டுமே ஏற்கப்படும்; அறிவிப்பாளர்களிடம் காணப்படும் குறைகளை எடுத்துரைப்பது அனுமதிக்கப்பட்டது என்பது மட்டுமன்றி, அது ஒரு கடமையும் கூட. அது தடை செய்யப்பட்டுள்ள புறங்கூறல் ஆகாது;  மாறாக, புனித மார்க்கத்தைக் காக்கும் (அறப்) பணியாகும்.-126 "அல்முஅன்அன்' ஹதீஸை ஆதாரமாக ஏற்கலாம்.-29

முஸ்லிம்
ஈமான் 03
71 (உலக அழிவுக்கு முன்) மர்யமின் மைந்தர் ஈசா (அலை) அவர்கள் (பூமிக்கு) இறங்கி வந்து, நம்முடைய நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் மார்க்க நெறியின்படி நீதி வழங்குதல்.-12772 இறைநம்பிக்கை (ஈமான்) கொள்ள முன்வந்தாலும் ஏற்கப்படாத (இறுதிக்) காலம்.-12973 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு வேதஅறிவிப்பு (வஹீ) அருளப் பெற்றதன் துவக்கம்.-13174 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விண்ணுலகப் பயணத்திற்காக (மிஃராஜ்) இரவில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டதும், தொழுகை கடமையாக்கப்பட்டதும்.-13475 மர்யமின் மைந்தர் மஸீஹ் (ஈசா-அலை), "தஜ்ஜால்' எனும் மஸீஹ் ஆகியோரைப் பற்றிய குறிப்பு.-14576 (வான்) எல்லையிலுள்ள இலந்தை மரம் (சித்ரத்துல் முன்தஹா) பற்றிய குறிப்பு.-14877 "நிச்சயமாக அவர் மற்றொரு முறையும் அவரைக் கண்டார்'' எனும் (53:13ஆவது) இறைவசனத்தின் பொருளும், விண்ணுலகப் பயணத்தின்போது நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் இறைவனைப் பார்த்தார்களா? என்பதும்.-14978 "(அவனைச் சுற்றிலும் இருப்பது) ஒளியாயிற்றே! நான் எப்படி அவனைப் பார்க்க முடியும்?'' என்றும், "நான் ஓர் ஒளியைக் கண்டேன்'' என்றும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.-15179 "அல்லாஹ் உறங்கமாட்டான்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதும், "ஒளியே (அவனைப் பார்க்கவிடாமல் தடுக்கும்) அவனது திரையாகும்; அதை அவன் விலக்கிவிட்டால் அவனது பார்வை எட்டும் தூரம்வரையுள்ள படைப்பினங்களை அவனது ஒளிச்சுடர் சுட்டெரித்துவிடும்'' என்று அவர்கள் கூறியதும்.-15280 இறைநம்பிக்கையாளர்கள் மறுமையில் இறைவனைக் காண்பார்கள் என்பதற்குரிய சான்று.-15381 இறைவனைக் காணும் வழிமுறை.-15382 (மறுமையில்) பரிந்துரை (ஷஃபாஅத்) உண்டு என்பதற்கான சான்றும், ஓரிறைக் கோட்பாட்டை நம்பினோர் (அனைவரும்) நரகத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படுவதும்.-16283 நரகத்திலிருந்து இறுதியாக வெளியேறுபவர்.-16384 சொர்க்கவாசிகளில் மிகக் குறைந்த தரம் உடையவர்.-16585 "நானே சொர்க்கத்திற்காகப் பரிந்துரைக்கும் முதல் மனிதராவேன்; இறைத்தூதர்களிலேயே அதிகமான மக்களால் பின்பற்றப்படுபவன் ஆவேன்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.-18086 நபி (ஸல்) அவர்கள் (தமக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறப்புப்) பிரார்த்தனையி(ன் வாய்ப்பி)னை தம் சமுதாயத்தாருக்குப் பரிந்துரை செய்வதற்காகப் பத்திரப்படுத்தியது.-18187 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் சமுதாயத்தாருக்காகப் பிரார்த்தித்ததும், அவர்கள் மீதுள்ள பரிவால் அழுததும்.-18388 இறைமறுப்பாளராக இறந்தவர் நரகத்திற்கே செல்வார். எந்தப் பரிந்துரையும் அவருக்குக் கிடைக்காது; இறை நெருக்கம் பெற்றவர்கள் யாருடைய உறவும் அவருக்குப் பயனளிக்காது.-18389 "(நபியே!) உங்களுடைய நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கை செய்யுங்கள்'' எனும் (26:214ஆவது) இறைவசனம்.-18490 நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் பெரிய தந்தை) அபூதாலிப் அவர்களுக்காகப் பரிந்துரை செய்ததும், அதை முன்னிட்டு அவர்களுக்கு (நரக வேதனை) குறைக்கப்பட்டதும்.-18691 நரகவாசிகளிலேயே மிகவும் குறைவான வேதனை அனுபவிக்கும் மனிதர்.18792 இறைமறுப்பாளராக மரணித்த ஒருவருக்கு அவர் புரிந்த (நற்)செயல் எதுவும் (மறுமையில்) பயனளிக்காது என்பதற்கான சான்று.-18893 (கொள்கைச் சகோதரர்களான) இறை நம்பிக்கையாளர்களுடன் நட்பு கொள்வதும், (எதிரிகளான) மற்றவர்களின் நட்புறவைத் துண்டிப்பதும், அவர்களிடமிருந்து தம் பொறுப்பை விலக்கிக் கொள்வதும்.-18894 முஸ்லிம்களில் ஒரு பெருங்கூட்டம் எந்த விதமான விசாரணையும் வேதனையும் இல்லாமல் சொர்க்கத்தில் நுழைவார்கள் என்பதற்கான சான்று.-18895 சொர்க்கவாசிகளில் பாதிப்பேராக இந்த (இறுதிச்) சமுதாயத்தார் இருப்பர்.-19196 (மறுமை நாளில்) ஆதம் (அலை) அவர்களிடம், "ஒவ்வோர் ஆயிரம் பேரிலிருந்தும் நரகத்திற்குச் செல்லவிருக்கும் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றொன்பது பேரை நீங்கள் தனியாகப் பிரித்திடுங்கள்'' என்று அல்லாஹ் கூறுவான்.-192

முஸ்லிம்
உளூ
1 அங்கத் தூய்மையின் (உளூ) சிறப்பு.-1942 தொழுகைக்குத் தூய்மை அவசியம்.-1943 அங்கத் தூய்மை (உளூ) செய்யும் முறையும் அதன் நிறை(வான அள)வும்.-1954 அங்கத் தூய்மை செய்வதன் சிறப்பும், அதன் பின் தொழுவதன் சிறப்பும்.-1965 ஐவேளைத் தொழுகைகளும், ஒரு ஜுமுஆவிலிருந்து மறு ஜுமுஆவும், ஒரு ரமளானிலிருந்து அடுத்த ரமளானும் அவற்றுக்கிடையே எற்படும் பாவங்களுக்குப் பரிகாரங்களாகும்; பெரும் பாவங்கள் நீங்கலாக.-1996 அங்கத் தூய்மை (உளூ) செய்த பின்னால் ஓதப்படும் விரும்பத்தகுந்த திக்ர்.-1997 நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்த அங்கத் தூய்மை (உளூ) முறை.-2008 மூக்குச் சிந்தும்போதும் (மல ஜலம் கழித்துவிட்டு) கற்களால் துப்புரவு செய்யும்போதும் ஒற்றைப்படையாகச் செய்வது.-2019 இரு கால்களையும் முழுமையாகக் கழுவுவது கட்டாயம் (வாஜிப்) ஆகும்.-20210 (அங்கத் தூய்மை செய்யும்போது) கழுவ வேண்டிய உறுப்புகள் அனைத்தையும் சிறிதும் விடுபடாமல் முழுமையாகக் கழுவது கட்டாயம் (வாஜிப்) ஆகும்.-20411 அங்கத் தூய்மை செய்த நீரோடு (சிறு) பாவங்களும் வெளியேறுகின்றன.-20412 அங்கத் தூய்மை செய்யும்போது முகம், கை, கால் ஆகிய உறுப்புகளைக் (கழுவ வேண்டிய எல்லையைவிடக்)கூடுதலாகக் கழுவுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-20513 உளூவின் நீர், (உறுப்புகளில்) எங்கெல்லாம் படுகிறதோ அங்கெல்லாம் (மறுமையில்) வெண்மையும் பரவும்.-20714 சிரமமான சூழ்நிலைகளிலும் முழுமையாக அங்கத் தூய்மை செய்வதன் சிறப்பு.-20815 பல் துலக்குதல்.-20816 இயற்கை மரபுகள்.-20917 கழிப்பிடத்தில் துப்புரவு செய்தல்.-21118 (மல ஜலம் கழித்த பின்) வலக்கரத்தால் துப்புரவு செய்யலாகாது.-21319 தூய்மைப்படுத்தல் உள்ளிட்ட செயல்களை வலப் பக்கத்திலிருந்து ஆரம்பித்தல்.-21320 நடைபாதைகளிலும் நிழல்(உள்ள இடங்)களிலும் மலம் கழிப்பதற்கு வந்துள்ளதடை.-21421 மலம் கழித்த பின் தண்ணீரால் துப்புரவு செய்வது.-21422 காலுறைகள் (மோஸா)மீது ஈரக் கையால் தடவி (மஸ்ஹு செய்து)கொள்வது.-21423 (ஈரக் கையால்) முன்தலையின் மீதும் தலைப்பாகையின் மீதும் தடவி (மஸ்ஹு செய்து) கொள்வது.-21724 காலுறைகள்மீது மஸ்ஹு செய்வதற்கான காலவரம்பு.-21925 ஒரே உளூவினால் பல (நேரத்) தொழுகைகளைத் தொழலாம்.-21926 அங்கத் தூய்மை (உளூ) செய்பவரும் மற்றவர்களும் தமது கை அசுத்தம் அடைந்திருக்குமோ என்று சந்தேகப்படும் போது, மும்முறை கையைக் கழுவாமல் பாத்திரத்திற்குள் நுழைப்பது விரும்பத்தக்க செயலன்று.-22027 (பாத்திரத்தில்) நாய் வாய்வைப்பது தொடர்பான சட்டம்.-22028 தேங்கி நிற்கும் நீரில் சிறுநீர் கழிக்க வந்துள்ள தடை.-22229 தேங்கி நிற்கும் தண்ணீரில் (பெருந்துடக்கு உள்ளவர்) குளிப்பதற்கு வந்துள்ள தடை.-22230 பள்ளிவாசலில் பட்டுவிட்ட சிறுநீர் முதலான அசுத்தங்களைக் கழுவித் துப்புரவு செய்வது கட்டாயமாகும். நிலம் தண்ணீராலேயே தூய்மையாகிவிடும்; அதைத் தோண்ட வேண்டியதில்லை.-22231 பால்குடி மாறாத குழந்தையின் சிறுநீர் பற்றிய சட்டமும் அதைக் கழுவும் முறையும்.-22332 விந்து பற்றிய சட்டம்.-22433 இரத்தம் அசுத்தமாகும் என்பது பற்றியும் அதைக் கழுவும் முறை பற்றியும்.-22634 சிறுநீர் அசுத்தமாகும்; அதைத் துப்புரவு செய்வது கட்டாயமாகும் என்பதற்கான சான்று.-226

முஸ்லிம்
மாதவிடாய்
1 மாதவிடாயில் உள்ள மனைவியைக் கீழாடைக்கு மேல் அணைத்துக் கொள்வது.-2272 மாதவிடாய் உள்ள மனைவியுடன் ஒரே போர்வைக்குள் படுப்பது.-2273 மாதவிடாய் உள்ள பெண் தன் கணவனின் தலையைக் கழுவிவிடுவதும் தலைவாரி விடுவதும் செல்லும்; அவளது உமிழ்நீர் தூய்மையானதுதான்; அவளது மடியில் தலை வைத்துப் படுக்கலாம்; அவ்வாறு படுத்துக்கொண்டு குர்ஆன் ஓதவும் செய்யலாம்.-2284 பாலுணர்வு கிளர்ச்சி நீர்.-2305 உறங்கியெழுந்ததும் முகத்தையும் கைகளையும் அலம்பிக்கொள்வது.-2316 பெருந்துடக்கு உடையவர் (குளிக்காமலேயே) உறங்கலாம்; அவர் உண்ணவோ பருகவோ உறங்கவோ (மீண்டும்) புணரவோ விரும்பினால் தமது பிறவி உறுப்பைக் கழுவிக்கொண்டு அங்கத் தூய்மை (உளூ) செய்து கொள்வது விரும்பத்தக்கதாகும்.-2317 பெண்ணுக்கு (மதன) நீர் வெளிப்படுவதன் மூலம், அவள்மீது குளியல் கடமையாகும்.-2338 ஆண் மற்றும் பெண்ணுடைய விந்தின் தன்மையும்,  இருவருடைய நீர்மத்திலிருந்தே குழந்தை படைக்கப்படுகிறது என்ற விவரமும்.-2349 பெருந்துடக்கிற்கான குளியல் முறை.-23610 பெருந்துடக்கிற்காகக் குளிப்பவர் பயன்படுத்த வேண்டிய தண்ணீரின் விரும்பத் தக்க அளவு, ஒரே நேரத்தில் ஒரே பாத்திரத்திலிருந்து ஆணும் பெண்ணும் நீராடுவது, இரு பாலரில் ஒருவர் மிச்சம் வைத்த தண்ணீரில் மற்றொருவர் குளிப்பது ஆகியவை பற்றி.-23711 (குளியலின்போது) தலை உள்ளிட்ட உறுப்புகள்மீது மூன்று முறை தண்ணீர் ஊற்றுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-24012 குளிக்கும் பெண்களின் பின்னல்முடி பற்றிய சட்டம்.-24113 பெண்கள் மாதவிடாய்க் குளியலின் போது கஸ்தூரி தோய்த்த (நறுமணப்) பஞ்சைக் குருதி வந்த இடத்தில் உபயோகிப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.-24214 உயர் இரத்தப்போக்கு (இஸ்திஹாளா) ஏற்படும் பெண்களும், அவர்களது குளியல் மற்றும் தொழுகை முறையும்.-24315 மாதவிடாய் நாட்களில் விடுபட்ட நோன்பை மீண்டும் நோற்பது (களாச் செய்வது) கட்டாயமாகும்; விடுபட்ட தொழுகைகளை மீண்டும் தொழ வேண்டியதில்லை.-24516 குளிப்பவர் துணி போன்றவற்றைத் திரையாக்கிக்கொள்வது.-24617 மறைக்க வேண்டிய பிறருடைய உறுப்புகளைப் பார்ப்பது தடை செய்யப் பட்டுள்ளது.-24718 தனிமையில் குளிக்கும் போது ஆடையின்றிக் குளிக்கலாம்.-24719 மறைக்க வேண்டிய உறுப்பை (மறைத்து)க் காப்பதில் கவனம் செலுத்துதல்.-24820 இயற்கைக் கடனை நிறைவேற்றுவதற்கான மறைவான இடங்கள்.-24921 நீர் (விந்து) வெளிப்பட்டால் தான் நீர் (குளியல்) கடமையாகும்.-24922 நீர் (விந்து) வெளிப்பட்டால்தான் நீர் (குளியல்) கடமையாகும் எனும் சட்டம் மாற்றப்பட்டு விட்டது; ஆண்-பெண் குறிகள் சந்தித்துவிட்டாலே குளியல் கடமையாகிவிடும்.-25123 சமைக்கப்பட்ட பொருளைச் சாப்பிட்ட பின் அங்கத் தூய்மை செய்வது.-25224 சமைக்கப்பட்ட உணவைச் சாப்பிட்ட பின் உளூச் செய்ய வேண்டும் எனும் சட்டம் மாற்றப்பட்டு விட்டது.-25225 ஒட்டக இறைச்சி சாப்பிட்ட பிறகு அங்கத் தூய்மை (உளூ) செய்வது.-25426 தாம் (அங்கத்) தூய்மையோடு இருப்பதாக நம்பும் ஒருவருக்கு, பின்னர் துடக்கு ஏற்பட்டுவிட்டதோ என்ற சந்தேகம் எழுந்தால், அவர் (பழைய) தூய்மையோடே தொழலாம் என்பதற்கான சான்று.-25427 செத்த பிராணியின் தோல் பதனிடப்படுவதால் தூய்மை அடையும்.-25528 தயம்மும்.-25629 ஒரு முஸ்லிம் (பெருந்துடக்கு ஏற்பட்டதால்) அசுத்தமாகிவிடமாட்டார் என்பதற்கான சான்று.-26030 பெருந்துடக்கு போன்ற நிலைகளில் அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்தல் (துதித்தல்).-26131 சிறு துடக்கு ஏற்பட்டவர் (உளூச் செய்யாமல்) உணவு உட்கொள்ளலாம். அவ்வாறு செய்வது ஓர் அருவருக்கத் தக்க செயலன்று. (துடக்கு ஏற்பட்ட) உடனே உளூச் செய்வது கட்டாயமல்ல.-26132 கழிப்பிடத்திற்குச் செல்லும்போது ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனை.-26233 உட்கார்ந்துகொண்டு உறங்கினால் உளூ முறியாது என்பதற்கான சான்று.-262

முஸ்லிம்
பால்குடி சட்டம்
1 பிறப்பால் ஏற்பட்ட (இரத்த) உறவால் மணமுடிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டவர்கள், பால்குடி உறவாலும் தடை விதிக்கப்படுவர்.-9482 பால்குடித் தந்தையின் (இரத்த) உறவினரும் (மணமுடிக்கத் தகாத) நெருங்கிய உறவினர்தாம்.-9483 பால்குடிச் சகோதரரின் மகளை மணப்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-9514 மனைவியின் மகளையும் மனைவியின் சகோதரியையும் மணப்பதற்கு வந்துள்ள தடை.-9525 (ஒரு குழந்தை செவிலித் தாயிடம்) ஓரிரு முறை பால் உறிஞ்சிக் குடிப்பது தொடர்பான சட்டம்.-9536 ஐந்து முறை அருந்தினால்தான் பால் குடி உறவு உண்டாகும்.-9547 பருவ வயதை அடைந்தவருக்குப் பாலூட்டுவது தொடர்பான சட்டம்.-9558 பால்குடி உறவு என்பதெல்லாம், பசிக்காகப் பால் அருந்(தும் பருவத்தில் அருந்)தினால்தான் ஏற்படும்.-9589 கருச்சோதனை நடத்திய பின், பெண் போர்க்கைதியுடன் தாம்பத்திய உறவு கொள்ளலாம். அவளுக்கு (ஏற்கெனவே) கணவன் இருந்தாலும், (போரில்) சிறை பிடிக்கப்பட்டதால் அத்திருமணம் முறிந்துவிடும்.-95810 பெண் யாருடைய அதிகாரத்தின் கீழ் இருக்கிறாளோ அவருக்கே குழந்தை உரியது. (இருப்பினும், சாயலை வைத்து) சந்தேகங்களைத் தவிர்க்க வேண்டும்.-95911 அங்க அடையாளங்களை வைத்து உறவு முறையைக் கண்டறியும் நிபுணர், ஒரு குழந்தை யாருக்குரியதென்று தீர்மானிக்கிறாரோ அதன்படி செயல்படுதல்.-96012 (புதிதாக மணந்துகொண்ட) கன்னிப் பெண்ணுக்கும் கன்னி கழிந்த பெண்ணுக்கும், திருமணத்திற்குப் பின் கணவன் ஒதுக்க வேண்டிய நாட்களின் அளவு.-96113 மனைவியருக்கு (இரவுகளை) ஒதுக்கீடு செய்வதும், ஒவ்வொரு மனைவிக்கும் (குறைந்தது) ஓர் இரவு ஒரு பகலை ஒதுக்குவதே நபிவழியாகும் என்பதன் விளக்கமும்.-96214 மனைவியரில் ஒருவர், தனது முறை நாளை மற்றவருக்கு விட்டுக்கொடுக்கலாம்.-96315 மார்க்க (நல்லொழுக்க)ம் உடைய பெண்ணை மணப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.-96416 கன்னிப் பெண்ணை மணப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.-96517 பயன் தரும் இவ்வுலகச் செல்வங்களில் மிகவும் மேலானது, நல்ல மனைவியே.-96818 பெண்களுக்கு நலம் நாடுதல்.-96919 "ஹவ்வா' இருந்திராவிட்டால் எந்தப் பெண்ணும் ஒருபோதும் தன் கணவனை ஏமாற்றியிருக்கமாட்டாள்.-970

முஸ்லிம்
திருமணம்
1 திருமணத்தை ஆசைப்படும் ஒருவருக்கு அதற்கான வசதி இருந்தால், அவர் மணமுடிப்பது விரும்பத்தக்கதாகும்; வசதி இல்லாதவர் நோன்பு நோற்பதில் ஈடுபட வேண்டும்.-9042 ஒரு பெண்ணைப் பார்த்த ஒருவருக்குத் தவறான எண்ணம் ஏற்பட்டால், உடனே அவர் தம் மனைவியிடமோ அடிமைப் பெண்ணிடமோ சென்று தமது ஆசையைப் பூர்த்தி செய்து கொள்வது நல்லது.-9063 தவணை முறைத் திருமணம் (இஸ்லாத் தின் ஆரம்பத்தில்) அனுமதிக்கப்பட்டு, பின்னர் காலாவதியாக்கப்பட்டது. பின்னர் (மீண்டும்) அனுமதிக்கப்பட்டு, (மறுபடியும்) காலாவதியாகப்பட்டது. (இறுதியாக) அதற்கு விதிக்கப்பட்ட தடை மறுமை நாள்வரை நீடிக்கும்.-9074 ஒரு பெண்ணையும் அவளுடைய தந்தையின் சகோதரியையும் (அத்தை), அல்லது ஒரு பெண்ணையும் அவளுடைய தாயின் சகோதரியையும் (காலா) சேர்த்து மண முடிப்பதற்கு வந்துள்ள தடை.-9135 இஹ்ராம் கட்டியிருப்பவர் திருமணம் செய்வதற்கு வந்துள்ள தடையும், அவர் பெண் கேட்பது வெறுக்கத் தக்கதாகும் என்பதும்.-9146 தம் சகோதர (இஸ்லாமிய)ன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒரு பெண்ணை மற்றவர் பெண் கேட்கலாகாது. ஒன்று முதலில் பெண் கேட்டவர் இவருக்கு அனுமதியளிக்கும் வரை,  அல்லது அதைக் கைவிடும்வரை இவர் பொறுத்திருக்க வேண்டும்.-9167 மணக்கொடையின்றி பெண் கொடுத்துப் பெண் எடுக்கும் திருமணத்திற்கு ("ஷிஃகார்') வந்துள்ள தடையும் அத்திருமணம் செல்லாது என்பதும்.-9188 திருமண (ஒப்பந்த)த்தின்(போது பேசப்பட்ட) நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றல்.-9199 கன்னி கழிந்த பெண்ணின் சம்மதத்தைத் திருமணத்தின் போது வாய் மொழியாகப் பெற வேண்டும்; கன்னிப் பெண்ணின் மௌனம் சம்மதமே.-91910 இளவயதுக் கன்னிக்கு அவளுடைய தந்தை மணமுடித்துவைத்தல்.-92111 ஷவ்வால் மாதத்தில் மணமுடிப்பதும் மணமுடித்துவைப்பதும் தாம்பத்திய உறவைத் தொடங்குவதும் விரும்பத் தக்கவையாகும்.-92212 ஒருவர் தாம் மணமுடிக்க விரும்பும் பெண்ணின் முகத்தையும் இரு முன் கைகளையும் பார்ப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.-92213 மணக்கொடையும், அது குர்ஆனைக் கற்பித்தலாகவோ இரும்பு மோதிரமாகவோ அளவில் குறைந்ததாகவோ கூடியதாகவோ இருக்கலாம் என்பதும்; சக்திக்கு மீறாதிருப்பின் ஐநூறு திர்ஹங்கள் கொடுப்பது விரும்பத்தக்கதாகும் என்பதும்.-92314 ஒருவர் தம் அடிமைப் பெண்ணை விடுதலை செய்து, பின்னர் அவளை மணமுடித்துக் கொள்வதன் சிறப்பு.-92515 ஸைனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்களின் திருமணமும், பர்தா பற்றிய வசனம் அருளப்பெற்றதும், மணாளர் மணவிருந்து (வலீமா) அளிப்பதற்கான சான்றும்.-93016 விருந்துக்கான அழைப்பை ஏற்பது தொடர்பாக வந்துள்ள கட்டளை.-93517 மூன்று முறை மணவிலக்கு அளிக்கப்பட்ட பெண் வேறொரு கணவனை மணந்து, அவன் அவளுடன் தாம்பத்திய உறவுகொண்டு, பின்னர் அவனும் மணவிலக்குச் செய்து, அவளது காத்திருப்புக் காலம் (இத்தா) முடியாத வரை அவள் முதல் கணவனுக்கு (வாழ்க்கைப்பட) அனுமதிக்கப்படமாட்டாள்.-93718 தாம்பத்திய உறவின்போது ஓத வேண்டிய விரும்பத் தகுந்த பிரார்த்தனை.-93919 ஒருவர் தம் மனைவியிடம் முன்புறமாகவும் பின்புறமாகவும் பெண் உறுப்பில் புணரலாம்; ஆசனவாயில் புணரலாகாது.-94020 ஒரு பெண், தன் கணவனின் படுக்கைக்குச் செல்ல மறுப்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-94021 மனைவியின் (தாம்பத்திய) இரகசியத்தை வெளியிடுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-94122 புணர்ச்சி இடைமுறிப்பின் ("அஸ்ல்') சட்டம்.-94123 கருவுற்றிருக்கும் பெண்போர்க் கைதியைப் புணருவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-94524 பாலூட்டிக்கொண்டிருக்கும் காலத்தில் மனைவியுடன் தாம்பத்திய உறவு ("அல்ஃகீலா') கொள்ளலாம்; அப்போது "புணர்ச்சி இடைமுறிப்பு'ச் செய்வது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-946

முஸ்லிம்
ஹஜ் 03
71 உடல் ஊனம், முதுமை உள்ளிட்ட காரணங்களால் இயலாதவருக்காகவோ, இறந்து போனவருக்காகவோ பிறர் ஹஜ் செய்தல்.-87272 சிறுவனின் ஹஜ் செல்லும் என்பதும் அவனை ஹஜ்ஜுக்கு அழைத்துச் சென்றவருக்கும் நற்பலன் உண்டு என்பதும்.-87273 ஆயுளில் ஒரு முறையே ஹஜ் கடமையாகும்.-87374 ஒரு பெண் (மணமுடிக்கத்தகாத) தன் நெருங்கிய உறவினருடன் ஹஜ் முதலான பயணம் மேற்கொள்ளல்.-87375 ஹஜ் முதலான பயணத்திற்காக வாகனத்தில் ஏறியதும் ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனை.-87676 ஹஜ் முதலான பயணங்களிலிருந்து திரும்பும்போது ஓத வேண்டியவை.-87777 ஹஜ் அல்லது உம்ராவிலிருந்து திரும்பும்போது துல்ஹுலைஃபாவில் இறங்கித் தங்கு வதும் அங்கு தொழுவதும்.-87878 இணைவைப்பவர் எவரும் இறையில்லம் கஅபாவில் ஹஜ் செய்யக் கூடாது; நிர்வாணமாக எவரும் கஅபாவைச் சுற்றி (தவாஃப்) வரக் கூடாது என்பதும், "பெரிய ஹஜ் நாள்' பற்றிய விவரமும்.-87979 ஹஜ், உம்ரா, அரஃபா நாள் ஆகியவற்றின் சிறப்பு.-87980 ஹாஜிகள் மக்காவில் தங்குவதும் அங்குள்ள வீடுகளை வாரிசுரிமையாகப் பெறுவதும்.-88081 மக்காவிலிருந்து ஹிஜ்ரத் செய்தவர், ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் நிறை வேற்றிய பின் மூன்று நாட்களுக்கு மிகாமல் மக்காவில் தங்கியிருக்கலாம்.-88182 மக்காவும், அதன் வேட்டைப் பிராணிகளும், புற்பூண்டுகளும், மரங்களும், அங்கு கண்டெடுக்கப்படும் பொருளும் -அதை அறிவிப்புச் செய்பவருக்குத் தவிர- என்றென்றும் புனிதமானவை ஆகும்.-88283 அவசியமின்றி (புனித) மக்காவிற்குள் ஆயுதம் எடுததுச் செல்வதற்கு வந்துள்ள தடை.-88584 "இஹ்ராம்' கட்டாமல் மக்காவிற்குள் நுழையலாம்.-88585 மதீனா நகரின் சிறப்பும், அந்நகரத்திற் காக வளம் வேண்டி நபி (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்ததும், மதீனாவும் அதன் வேட்டைப் பிராணிகளும் மரங்களும் புனிதமானவை என்பதும், அதன் புனித எல்லைகளின் அளவு பற்றிய விவரமும்.-88686 மதீனாவில் குடியிருக்குமாறும் அங்கு ஏற்படும் நெருக்கடிகளைச் சகித்துக் கொள்ளுமாறும் வந்துள்ள ஆர்வ மூட்டல்.-89287 கொள்ளை நோயும் தஜ்ஜாலும் நுழைய முடியாமல் மதீனா பாதுகாக்கப் பெற்றுள்ளது.-89588 மதீனா தன்னிலுள்ள தீயவர்களை அகற்றிவிடும்.-89589 மதீனாவாசிகளுக்குக் கேடு நினைப்பவர்களை, அல்லாஹ் உருக்குலைத்து விடுவான்.-89690 (செழிப்பான) நகரங்கள் வெற்றி கொள்ளப்படும்போதும் மதீனாவிலேயே தங்கியிருக்குமாறு வந்துள்ள ஆர்வ மூட்டல்.-89791 மதீனாவாசிகள் மதீனாவை விட்டுச் செல்லும்போது.89892 (நபியவர்களின்) கப்றுக்கும் மிம்பருக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி, சொர்க்கப் பூஞ்சோலைகளில் ஒரு பூஞ்சோலையாகும்.-89893 "உஹுத்' மலை நம்மை நேசிக்கிறது; நாமும் அதை நேசிக்கிறோம்.-89994 மக்கா மற்றும் மதீனாப் பள்ளிவாசல்களில் தொழுவதன் சிறப்பு.-89995 மூன்று பள்ளிவாசல்களைத் தவிர வேறெதற்கும் (புனிதப்) பயணம் மேற்கொள்ளப் படாது.-90196 "இறையச்சத்தின் மீது நிறுவப்பெற்ற பள்ளிவாசல்' என்பது, மதீனாவிலுள்ள "மஸ்ஜிதுந் நபவீ ' பள்ளிவாசல் ஆகும்.-90297 "குபா'ப் பள்ளிவாசலின் சிறப்பும் அதில் தொழுவது மற்றும் அதைத் தரிசிப்பதன் சிறப்பும்.-902

முஸ்லிம்
நோன்பு
24 வெள்ளிக்கிழமை (ஒரு நாள்) மட்டும் நோன்பு நோற்பது விரும்பத்தக்கதன்று.-71925 "நோன்பு நோற்கச் சக்தி பெற்றவர்கள் (நோற்காமல் விட்டுவிட்டால்) அதற்குப் பரிகாரமாக ஓர் ஏழைக்கு உணவளிப்பது கடமையாகும்'' எனும் (2:184ஆவது) இறைவசன(த்தின் சட்ட)ம், "உங்களில் (ரமளான் எனும்) அந்த மாதத்தை அடைந்தவர் அதில் நோன்பு நோற்கட்டும்'' எனும் (2:185ஆவது) வசனத்தின் மூலம் மாற்றப்பட்டுவிட்டது என்பதன் விளக்கம்.-72026 ரமளானில் விடுபட்ட நோன்பை ஷஅபான் மாதத்தில் "களா'ச் செய்தல்.-72027 இறந்துபோனவர் சார்பாக (அவர் தவறவிட்ட) நோன்பைக் "களா'ச் செய்வது.-72128 நோன்பு நோற்றிருப்பவர் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டால் "நான் நோன்பாளி' என்று அவர் சொல்லிவிட வேண்டும்.-72329 நோன்பாளி நாவைக் காப்பது.-72330 நோன்பின் மாண்பு.-72331 அல்லாஹ்வின் பாதையில் (அறப்போருக்குச் செல்லும்போது) எந்த வித இடையூறும் கடமை தவறுதலும் ஏற்படாமல் நோன்பு நோற்கச் சக்தி பெற்றிருப்பவர் நோன்பு நோற்பதன் சிறப்பு.-72532 கூடுதலான (நஃபில்) நோன்பு நோற்கும் முடிவை நண்பகலுக்கு முன் செய்தாலும் நோன்பு செல்லும். கூடுதலான நோன்பு நோற்றிருப்பவர் எவ்விதக் காரணமுமின்றி நோன்பை (இடையிலே) விட்டுவிடலாம்.-72533 (நோன்பாளி) மறதியாக உண்ணவோ பருகவோ தாம்பத்திய உறவு கொள்ளவோ செய்தால் நோன்பு முறியாது.-72634 நபி (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் அல்லாத மாதத்தில் நோன்பு நோற்றதும், நோன்பே இல்லாமல் எந்த மாதத்தையும் வெறுமையாக விடாமலிருப்பது விரும்பத் தக்கதாகும் என்பதும்.-72635 இடரைச் சந்திப்பவர், கடமையைத் தவற விடுபவர், இரு பெருநாட்கள் மற்றும் "அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' ஆகிய நாட்களில்கூட விடாமல் நோன்பு நோற்பவர் ஆகியோர் காலமெல்லாம் நோன்பு நோற்பதற்கு வந்துள்ள தடையும், ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நோன்பு நோற்பதன் சிறப்பும்.-72836 மாதந்தோறும் மூன்று நாட்கள் நோன்பு நோற்பதும் அரஃபா (துல்ஹஜ் ஒன்பதாவது) நாள், ஆஷூரா (முஹர்ரம் பத்தாவது) நாள், (வாரத்தில்) திங்கட்கிழமை மற்றும் வியாழக்கிழமை ஆகிய நாட்களில் நோன்பு நோற்பதும் விரும்பத் தக்கதாகும்.-73537 ஷஅபான் மாத இறுதியில் நோன்பு நோற்றல்.-73738 முஹர்ரம் நோன்பின் சிறப்பு.-73839 ரமளான் நோன்பைத் தொடர்ந்து ஷவ்வால் மாதத்தில் ஆறு நோன்பு நோற்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.-73840 லைலத்துல் கத்ர் இரவின் சிறப்பும், அதைத் தேடுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும், அது எந்த இரவு என்பது பற்றிய விளக்கமும்,அதைத் தேடுவதற்கு ஏற்ற நேரமும்.-7381 ரமளான் மாதத்தின் இறுதிப் பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' இருத்தல்.-7442 இஃதிகாஃப் இருக்க முடிவு செய்தவர், இஃதிகாஃப் இருக்குமிடத்திற்குள் எப்போது நுழைய வேண்டும்?-7453 ரமளான் மாதத்தின் இறுதிப் பத்து நாட்களில் (வணக்க வழிபாடுகளில்) அதிக ஈடுபாடு காட்டல்.-7464 துல்ஹஜ் மாதத்தின் பத்து நோன்புகள்.-746

முஸ்லிம்
ஜகாத்
22 பாலுக்காக இரவல் வழங்கப்படும் கால் நடைகளின் சிறப்பு.-64023 (தாராள மனத்துடன்) செலவு செய்கின்றவருக்கும் கஞ்சனுக்கும் உள்ள உதாரணம்.-64024 தர்மம் செய்தவருக்கு நிச்சயம் நற்பலன் உண்டு; உரியவரின் கைக்கு தர்மம் போய்ச் சேராவிட்டாலும் சரியே!-64125 நேர்மையான ஒரு காசாளர் தம் முதலாளியின், அல்லது ஒரு மனைவி தன் கணவனின் நேரடியான அனுமதியின் பேரில்,அல்லது அவரது அனுமதியை குறிப்பால் அறிந்து வீட்டிலுள்ள (பொருளிலிருந்து) எதையும் வீணாக்காமல் தர்மம் செய்தால் அந்தக் காசாளருக்கும் அந்த மனைவிக்கும்கூட நன்மை கிடைக்கும்.-64226 ஓர் அடிமை தன் உரிமையாளரின் செல்வத்திலிருந்து (அறவழியில்) செலவழித்தல்.-64327 தர்மத்தையும் இதர நற்செயல்களையும் சேர்த்துச் செய்தவர்.-64428 அறவழியில் தாராளமாகச் செலவிடும்படி வந்துள்ள தூண்டலும், எண்ணி எண்ணிச் செலவழிப்பது விரும்பத் தக்கதல்ல என்பதும்.-64529 சிறிதளவாயினும் தர்மம் செய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும், அற்பமாகக் கருதி சிறிதளவைத் தர்மம் செய்ய மறுக்கலாகாது என்பதும்.-64630 இரகசியமாகத் தர்மம் செய்வதன் சிறப்பு.-64631 உடல் நலத்தோடும் பணத்தேவையோடும் இருப்பவர் செய்யும் தர்மமே மிகச் சிறந்த தர்மம் ஆகும்.-64632 மேல் கைதான் கீழ் கையைவிடச் சிறந்ததாகும். மேல்கை என்பது கொடுக்கக் கூடியதும், கீழ் கை என்பது வாங்கக்கூடியதும் ஆகும்.-64733 யாசிப்பதற்கு வந்துள்ள தடை.-64834 (உண்மையான) ஏழை (மிஸ்கீன்) யாரென்றால், எந்தச் செல்வத்தையும் அவன் பெற்றிராததோடு, அவனது நிலையை அறிந்து அவனுக்குத் தர்மமும் வழங்கப்படுவதில்லை.-64935 மக்களிடம் யாசிப்பது வெறுக்கப்பட்டதாகும்.-64936 யார் யாசிக்கலாம்?-65137 ஆசையோடு எதிர்பார்க்காமலும் யாசிக் காமலும் ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்டால் அதை அவர்  பெற்றுக்கொள்ளலாம்.-65238 உலக(ஆதாய)த்தின் மீது பேராசை கொள்வது விரும்பத் தக்கதன்று.-65339 ஒரு மனிதனுக்கு இரு ஓடைகள் (நிறைய செல்வம்) இருந்தாலும் மூன்றாவது ஓடையை அவன் எதிர்பார்ப்பான்.-65440 வாழ்க்கை வசதிகள் அதிகமாக இருப்பது செல்வமன்று.-65541 இவ்வுலகத்தின் கவர்ச்சி குறித்து அஞ்சுதல்.-65542 சுயமரியாதை மற்றும் பொறுமையின் சிறப்பு.-65743 போதுமான வாழ்வாதாரமும் போதுமென்ற மனமும்.-65844 அருவருப்பாகப் பேசியும் கடுஞ்சொற்களைப் பயன்படுத்தியும் கேட்டவருக்கும் வழங்குவது.-65845 ஒருவரது இறைநம்பிக்கை (ஈமான்) குறித்து அஞ்சப்படும்போது அவருக்கு (பொருளாதார உதவிகள்) வழங்குதல்.-66046 இஸ்லாத்துடன் உள்ளங்கள் இணக்கமாக்கப்பட வேண்டிய (புதிதாக இஸ்லாத்தைத் தழுவிய)வர்களுக்கு வழங்குவதும்,இறைநம்பிக்கை வலுவாக உள்ளவர்கள் பொறுமை காப்பதும்.-66147 காரிஜிய்யாக்களும் அவர்களின் தன்மைகளும்.-66748 காரிஜிய்யாக்களைக் கொல்லுமாறு வந்துள்ள தூண்டல்.-67349 காரிஜிய்யாக்கள் மனிதர்கள் மற்றும் உயிரினங்களிலேயே மோசமானவர்கள் ஆவர்.-67650 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் ஸகாத் (பெறுவது) தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. பனூ ஹாஷிம் மற்றும் பனுல் முத்தலிப் குலத்தாரே அவர்களுடைய குடும்பத்தார் ஆவர்; -677 51 நபி (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தாரை தர்மப்பொருட்களை வசூலிக்கும் பொறுப்பில் அமர்த்தலாகாது.-67852 நபி (ஸல்) அவர்களுக்கும் பனூ ஹாஷிம் மற்றும் பனுல் முத்தலிப் குடும்பத்தாருக்கும் அன்பளிப்புகள் வழங்கலாம்;அன்பளிப்பவர் ஸதகா என்ற முறையில் அதை உடைமையாக்கியிருந்தாலும் சரியே! -68053 நபி (ஸல்) அவர்கள் அன்பளிப்பை ஏற்றதும் தர்மத்தை மறுத்ததும்.-68254 தர்மம் கொண்டுவந்தவருக்காகப் பிரார்த்தித்தல்.-68255 ஸகாத் வசூலிப்பவர், தடை செய்யப்பட்டதைக் கோராதவரை அவரை திருப்திபடுத்துவது.-682

முஸ்லிம்
ஜனாஸா சட்டம்
1 இறப்பின் நெருக்கத்தில் இருப்போருக்கு "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' (எனும் கலிமா)வை நினைவூட்டுதல்.-5772 துன்பம் நேரும்போது ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனை.-5773 நோயாளியிடமும் இறப்பிற்கு நெருக்கத்தில் இருப்பவரிடமும் சொல்ல வேண்டியவை.-5784 உயிர் பிரிந்தவுடன் இறந்தவரின் கண்களை மூடிவிடுவதும் இறந்தவருக்காகப் பிரார்த்திப்பதும்.-5795 இறப்பவரின் பார்வை தனது உயிரை நோக்கி நிலைகுத்தி நிற்றல்.-5796 இறந்தவருக்காக அழுவது.-5797 நோயாளிகளைச் சந்தித்து உடல்நலம் விசாரித்தல்.-5818 துன்பம் ஏற்பட்ட முதல் கட்டத்தில் கடைப்பிடிப்பதே பொறுமை ஆகும்.-5819 இறந்தவருக்காகக் குடும்பத்தார் (ஒப்பாரிவைத்து) அழுவதால் அவர் வேதனை செய்யப்படுகிறார்.-58210 ஒப்பாரி வைத்தல் குறித்து வந்துள்ள கடுமையான கண்டனம்.-58811 இறுதி ஊர்வலத்தை (ஜனாஸாவை)ப் பின்தொடர்ந்து செல்ல பெண்களுக்கு வந்துள்ள தடை.-59012 பிரேதத்தைக் குளிப்பாட்டுதல்.-59013 மய்யித்திற்கு "கஃபன்' அணிவித்தல்.-59214 மய்யித்தை மூடிவைத்தல்.-59315 மய்யித்திற்கு அழகிய முறையில் கஃபன் அணிவித்தல்.-59316 பிரேதத்தைத் துரிதமாக எடுத்துச் செல்லல்.-59417 ஜனாஸா (பிரேத)த் தொழுகை மற்றும் ஜனாஸாவைப் பின்தொடர்தல் ஆகியவற்றின் சிறப்பு.-59418 யாருக்கு நூறு பேர் (இறுதித் தொழுகை) தொழுகின்றார்களோ அவருக்காக அவர்கள் செய்யும் பரிந்துரை ஏற்கப்படும்.-59619 யாருக்கு நாற்பது பேர் (இறுதித் தொழுகை) தொழுகின்றார்களோ அவருக்காக அவர்கள் செய்யும் பரிந்துரை ஏற்கப்படும்.-59720 இறந்தவர் குறித்துப் புகழ்ந்து பேசப்படுதல்; அல்லது இகழ்ந்து பேசப்படுதல்.-59721 ஓய்வு பெற்றவரும் ஓய்வு அளித்தவரும்.-59822 ஜனாஸாத் தொழுகையில் சொல்ல வேண்டிய தக்பீர்கள்.-59823 மண்ணறை (கப்று) அருகில் (இறுதித் தொழுகை) தொழுவது.-59924 ஜனாஸாவைக் கண்டு எழுந்து நிற்றல்.-60125 ஜனாஸாவைக் கண்டு எழுந்து நிற்கும் விதி மாற்றப்பட்டுவிட்டது.-60226 இறந்தவருக்காக ஜனாஸாத் தொழுகையில் செய்யும் பிரார்த்தனை.-60327 ஜனாஸாத் தொழுகையின் போது இமாம் எந்த இடத்தில் நிற்க வேண்டும்?-60428 ஜனாஸாத் தொழுகை தொழுதுவிட்டு வாகனத்தில் திரும்பிச் செல்வது.-60529 உட்குழியும் பிரேதத்தின் மீது செங்கற்களை அடுக்குவதும்.-60530 கப்றுக் குழியினுள் போர்வையை விரித்து (பிரேதத்தை) வைப்பது.-60631 மண்ணறை(யின் மேற்பகுதி)யைத் தரைக்குச் சமமாக்குதல்.-60632 கப்றுகளைக் காரையால் பூசுவதோ அதன் மீது கட்டடம் எழுப்புவதோ கூடாது.-60633 கப்றுமீது அமர்வதோ அதன் மீது தொழுவதோ கூடாது.-60734 பள்ளிவாசலில் ஜனாஸாத் தொழுகை நடத்துவது.-60735 அடக்கத்தலங்களில் நுழையும்போது கூற வேண்டியதும் அடக்கம் செய்யப் பட்டிருப்பவர்களுக்காகப் பிரார்த்திப்பதும்.60836 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் தாயாரின் அடக்கத்தலத்தைச் சந்திக்க இறைவனிடம் அனுமதி கோரியது.-61137 தற்கொலை செய்தவனுக்கு (இறுதி)த் தொழுகையைக் கைவிட்டது.-611

முஸ்லிம்
கிரகணத் தொழுகை
1 சூரிய கிரகணத் தொழுகை.-5642 கிரகணத் தொழுகையின்போது மண் ணறை (கப்று) வேதனை பற்றி நினைவு கூர்வது.-5673 கிரகணத் தொழுகையின்போது நபி (ஸல்) அவர்களுக்குச் சொர்க்கமும் நரகமும் காட்டப்பட்ட நிகழ்ச்சி.-5684 கிரகணத் தொழுகையில் நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு ரக்அத்திற்கு நான்கு ருகூஉகள்; இரண்டு சஜ்தாக்கள் வீதம் மொத்தம்) எட்டு ருகூஉகளும் நான்கு சஜ்தாக்களும் செய்தார்கள் என்று கூறுவோரின் ஆதாரம்.-5735 கிரகணத் தொழுகைக்காக "அஸ் ஸலாத்து ஜாமிஆ' (தொழுகை நடக்கப் போகிறது) என்று அறிவிப்புச் செய்வதற்கான ஆதாரம்.-573

முஸ்லிம்
மழைத் தொழுகை
1 மழைவேண்டிப் பிரார்த்திக்கும்போது கைகளை உயர்த்தல்.-5592 மழைவேண்டிப் பிரார்த்தித்தல்.-5593 கடும் காற்றையும் மேகத்தையும் காணும்போது இறைவனிடம் பாதுகாப்புக் கோருவதும் மழை பெய்யும்போது மகிழ்ச்சி அடைவதும்.-5624 ("ஸபா' எனும்) கீழைக் காற்று மற்றும் ("தபூர்' எனும்) மேலைக் காற்று பற்றிய குறிப்பு.-563

முஸ்லிம்
பெருநாள் தொழுகை
1 பெருநாட்களில் பெண்கள்,  தொழும் திடலுக்கு வெளியேறிச் செல்வதும், ஆண்களுடன் கலக்காத விதத்தில் உரையில் பங்கேற்பதும் அனுமதிக்கப் பட்டவையாகும்.-5542 பெருநாள் தொழுகைக்கு முன்போ பின்போ தொழும் திடலில் எதுவும் தொழக் கூடாது.-5543 இரு பெருநாள் தொழுகைகளில் ஓத வேண்டியவை.-5554 பெருநாட்களில் பாவமில்லா (வீர) விளையாட்டுகளில் ஈடுபட அனுமதி உண்டு.-555

முஸ்லிம்
ஜும்ஆ
1 வெள்ளிக்கிழமை குளிப்பது பருவ மடைந்த ஒவ்வோர் ஆண்மீதும் கடமையாகும் என்பதும், அது தொடர்பாக வந்துள்ள கட்டளையின் விவரமும்.-5322 ஜுமுஆ நாளில் நறுமணம் பூசுதலும் பல் துலக்கலும்.-5323 வெள்ளிக்கிழமை சொற்பொழிவின் போது மௌனமாக இரு(ந்து காது தாழ்)த்தல்.-5334 வெள்ளியன்று (வேண்டுதல் ஏற்கப்படுவதற்கு) உள்ள நேரம்.-534	5 வெள்ளிக்கிழமையின் சிறப்பு.-5356 வெள்ளிக்கிழமைதான் (வார வழிபாட்டு நாள்) என இந்தச் சமுதாயத்திற்கு அறிவிக்கப் பெற்றது.-5357 வெள்ளிக்கிழமை (தொழுகைக்கு) நேரத்தோடு செல்வதன் சிறப்பு.-5378 (வெள்ளிக்கிழமை) உரையை மௌனமாகச் செவியேற்பவரின் சிறப்பு.-5389 சூரியன் (உச்சியிலிருந்து) சாய்கின்ற போது ஜுமுஆத் தொழுவது.-53810 (ஜுமுஆ) தொழுகைக்கு முன் (இமாம்) இரு உரைகள் நிகழ்த்துவதும் அவ்விரு உரைகளுக்கு இடையே (அவர்) அமர்வதும்.-53911 "அவர்கள் வியாபாரத்தையோ வேடிக்கையையோ கண்டால் உம்மை (அப்படியே) நிற்கவைத்துவிட்டு அவற்றை நோக்கிச் சென்றுவிடுகின்றனர்'' எனும் (62:11ஆவது) இறைவசனம்.-54012 ஜுமுஆத் தொழுகையைக் கைவிடுவதற்கு வந்துள்ள கண்டனம்.-54113 (ஜுமுஆ) தொழுகையையும் (குத்பா) உரையையும் சுருக்கமாக அமைத்தல்.-54114 (வெள்ளிக்கிழமை) இமாம் உரை நிகழ்த்திக்கொண்டிருக்கையில் "தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித்' தொழுகை தொழுவது.-54515 உரைக்கு இடையே கல்வி போதனை செய்வது.-54616 ஜுமுஆ தொழுகையில் ஓத வேண்டியவை.-54717 வெள்ளிக்கிழமை (ஃபஜ்ர் தொழுகையில்) ஓத வேண்டியவை.-54818 ஜுமுஆவுக்குப் பின் தொழ வேண்டியவை.-548

முஸ்லிம்
பிரயாணத் தொழுகை 02
45 "குல் ஹுவல்லாஹு அஹத்' (எனத் தொடங்கும் 112ஆவது அத்தியாயத்தை) ஓதுவதன் சிறப்பு.-51046 "அல்முஅவ்விதத்தைன்' (குல் அஊது பி ரப்பில் ஃபலக், குல் அஊது பி ரப்பின்னாஸ் ஆகிய) அத்தியாயங்களை ஓதுவதன் சிறப்பு.-51247 குர்ஆனின்படி தாமும் செயல்பட்டுப் பிறருக்கும் அதைக் கற்பிப்பவரின் சிறப்பும், மார்க்கச் சட்டம் முதலான ஞானத்தைத் தாமும் கற்று அதன்படி செயல்பட்டுப் பிறருக்கும் அதைப் போதிப்பவரின் சிறப்பும்.-51248 குர்ஆன் ஏழு (வட்டார) மொழிவழக்கில் அருளப்பெற்றுள்ளது என்பதன் விளக்கம்.-51349 குர்ஆனை நிறுத்தி நிதானமாக ஓத வேண்டும்; அதிவேகமாக ஓதுவதைத் தவிர்த்திட வேண்டும். ஒரே ரக்அத்தில் இரு அத்தியாயங்களோ அதற்குக் கூடுதலாகவோ ஓதலாம்.-51650 சில ஓதும் முறைகள் பற்றிய குறிப்பு.-51851தொழுவதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நேரங்கள்.-52052 அம்ர் பின் அபசா (ரலி) அவர்கள் இஸ்லாத்தைத் தழுவிய நிகழ்ச்சி.-52153 சரியாகச் சூரியன் உதிக்கும் நேரத்தையும் மறையும் நேரத்தையும் தேர்ந்தெடுத்துத் தொழாதீர்!-52354 நபி (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ருக்குப் பிறகு தொழுதுவந்த இரண்டு ரக்அத்கள் பற்றிய விளக்கம்.-52455 மஃக்ரிப் தொழுகைக்கு முன் இரண்டு ரக்அத்கள் தொழுவது விரும்பத்தக்கதாகும்.-52656 ஒவ்வொரு பாங்கிற்கும் இகாமத்திற்கும் இடையே ஒரு (கூடுதல்) தொழுகை உண்டு.-52657 அச்ச நேரத் தொழுகை.-526

முஸ்லிம்
ஈமான் 02
32 நட்சத்திர இயக்கத்தால் தான் நமக்கு மழை பொழிந்தது என்று கூறுவது இறைமறுப்பாகும்.-8033 அன்சாரிகளையும் அலீ (ரலி) அவர்களையும் நேசிப்பது இறை நம்பிக்கையும் அதன் அடையாளங்களில் ஒன்றும் ஆகும்; அவர்களை வெறுப்பது நயவஞ்சகத்தின் அடையாளங்களில் ஒன்றாகும் என்பதன் ஆதாரம்.-8234 வணக்க வழிபாடுகள் குறைவதால் இறை நம்பிக்கையும் குறையும்; நன்றி மறத்தல், உரிமை மீறல் போன்ற இறைமறுப்பு அல்லாத செயல்களுக்கும் "குஃப்ர்' எனும் சொல் ஆளப்படும்.-8335 தொழுகையைக் கைவிடுவதற்கும் "குஃப்ர்' எனும் சொல் ஆளப்படுவதுண்டு.-8336 அல்லாஹ்வை நம்பிக்கைகொள்வதே (நற்)செயல்களில் மிகவும் சிறந்ததாகும்.-8437 இறைவனுக்கு இணைவைப்பதுதான் பாவங்களிலேயே மிகவும் மோசமானது. அதற்கடுத்த பெரும் பாவம் எது என்பது பற்றிய விளக்கம்.-8638 பெரும் பாவங்களும் மிகப்பெரும் பாவங்களும்.-8739 தற்பெருமை கூடாது; தற்பெருமை என்றால் என்ன?-88	40 அல்லாஹ்வுக்கு எதையும் இணை வைக்காமல் இறந்தவர் சொர்க்கம் செல்வார். இணைவைப்பாளராக இறந்து போனவர் நரகம் செல்வார்.-8941 இறைமறுப்பாளர் ஒருவர் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று (கலிமாச்) சொன்னதற்குப் பிறகு அவரைக் கொலை செய்வது கூடாது.-90	42 "நமக்கெதிராக ஆயுதம் ஏந்தியவர் நம்மைச் சார்ந்தவர் அல்லர்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.-9343 "நமக்கு மோசடி செய்தவர் நம்மைச் சார்ந்தவர் அல்லர்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.-9444 (துக்கத்தில்) கன்னங்களில் அறைந்துகொள்வது, சட்டைப் பைகளைக் கிழித்துக் கொள்வது, அறியாமைக் கால வழக்கப்படி புலம்புவது ஆகியவை தடை செய்யப்பட்டுள்ளன.-9445 கோள் சொல்வது வன்மையாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-9546 கீழங்கியை (கணுக்காலுக்கு)க் கீழே இறக்கிக் கட்டுவது, கொடுத்த நன்கொடையைச் சொல்லிக் காட்டுவது, பொய்ச் சத்தியம் செய்து சரக்கை விற்பனை செய்வது ஆகியன வன்மையாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன; (இந்த) மூன்று (செயல்களைச் செய்கின்ற) பேர்களிடம் மறுமை நாளில் அல்லாஹ் பேசவுமாட்டான்; அவர்களை ஏறெடுத்துப் பார்க்கவுமாட்டான்; அவர்களைத் தூய்மைப் படுத்தவுமாட்டான்; துன்பம் தரும் வேதனைதான் அவர்களுக்கு உண்டு.-9647 தற்கொலை செய்வது வன்மையாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது; எந்தப் பொருளால் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொள்கிறாரோ அதன் மூலமே அவர் நரகத்தில் வேதனை செய்யப்படுவார்; (இறைவனுக்கு அடிபணிந்து வாழ்ந்த) முஸ்லிமைத் தவிர வேறெவரும் சொர்க்கத்தில் நுழையமாட்டார்.-9848 (பங்கிடப்படாத போர்ச்செல்வம் போன்ற பொதுச் சொத்துகளை) கையாடல் செய்வது வன்மையாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இறைநம்பிக்கை கொண்டவரைத் தவிர வேறெவரும் சொர்க்கத்தில் நுழையமாட்டார்கள்.-10149 "தற்கொலை செய்துகொண்டவர் இறைமறுப்பாளர் (காஃபிர்) அல்லர்' என்பதற்கான ஆதாரம்.-10350 மறுமை நாள் நெருங்கும்போது ஒரு காற்று வீசும்; எவருடைய உள்ளத்தில் சிறிதளவு இறைநம்பிக்கை இருக்குமோ அவ(ரது உயி)ரை அது கைப்பற்றும்.-10351 குழப்பங்கள் தோன்றுவதற்கு முன் விரைந்து (நற்)செயல்கள் புரியும்படி வந்துள்ள தூண்டுதல்.-10452 இறைநம்பிக்கையாளர் தமது (நற்)செயல் அழிந்துவிடுமோ என அஞ்சுதல்.-10453 அறியாமைக் காலத்தில் செய்த (தீய) செயல்களுக்காக ஒருவர் (மறுமையில்) தண்டிக்கப்படுவாரா?-10554 முந்தைய பாவங்களை இஸ்லாம் அழித்துவிடுகிறது. ஹிஜ்ரத்தும் ஹஜ்ஜும் அவ்வாறுதான்.-10655 இஸ்லாத்தைத் தழுவுதற்கு முன் இறை மறுப்பாளர் ஒருவர் செய்த (நற்)செயலின் நிலையென்ன?-10756 இறைநம்பிக்கையின் வாய்மையும் தூய்மையும்.-10857 தூயவனான அல்லாஹ், அவரவர் ஆற்றலுக்கு ஏற்பவே சுமைகளைத் தருகின்றான்.-10958 உள்ளத்தில் தோன்றும் கெட்ட எண்ணங்களும் ஆசைகளும் (செயல் வடிவம் பெற்று) உறுதியாகாவிட்டால் அவற்றை அல்லாஹ் மன்னிக்கிறான்.-11159 ஓர் அடியார் நன்மை செய்ய வேண்டும் என எண்ணினாலே அது (நன்மையாகப்) பதிவு செய்யப்படும்; தீமை செய்ய வேண்டும் என எண்ணுவதால் (மட்டும் தீமையாக) அது பதிவு செய்யப்படுவதில்லை.-11160 இறைநம்பிக்கை தொடர்பாக ஏற்படும் மனக் குழப்பமும் அந்தக் குழப்பத்தை உணர்கின்றவர் சொல்ல வேண்டியதும்.-11361 பொய்ச் சத்தியம் செய்து ஒரு முஸ்லிமின் உரிமையை அபகரிக்கின்றவருக்கு நரகம் தான் (தண்டனை) என்ற எச்சரிக்கை.-11662 முறையின்றி பிறரது செல்வத்தைப் பறிக்க முனைகின்றவனின் உயிர் மதிப்பற்றதாகிவிடும்; அவன் கொல்லப்பட்டுவிட்டால் நரகத்திற்கே செல்வான்; தமது செல்வத்தைக் காக்கப் போராடிய ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டுவிட்டால் அவர் உயிர்த்தியாகி (ஷஹீத்) ஆவார் என்பதற்கான ஆதாரம்.-11863 குடிமக்களைச் சுரண்டும் ஆட்சியாளன் நரகத்திற்குரியவன் ஆவான்.-11964 சிலரது உள்ளத்திலிருந்து நம்பகத் தன்மை அகன்றுவிடுவதும் உள்ளங்களில் குழப்பங்கள் தோன்றுவதும்.-12065 இஸ்லாம் குறைந்த எண்ணிக்கை கொண்ட மக்களிடையேதான் தோன்றியது; குறைந்த எண்ணிக்கையினரிடையே தான் அது திரும்பிச்செல்லும். அது (இறுதியில் மஸ்ஜிதுல் ஹராம், மஸ்ஜிதுந் நபவீ ஆகிய) இரு பள்ளிவாசல்களிடையே அபயம் பெறும்.-12366 இறுதிக் காலத்தில் இறைநம்பிக்கை (இல்லாமற்) போய்விடுவது.-12367 (எதிரிகளால் தொல்லை ஏற்படும் என்று) அஞ்சுகின்றவர் தமது இறை நம்பிக்கையை இரகசியமாக வைத்துக்கொள்வது.-12468 தமது இறைநம்பிக்கை குறித்து அஞ்சுகின்ற பலவீனமான ஒருவரின் உள்ளத்தைத் தேற்றுவதும், உறுதியான ஆதாரமின்றி ஒருவரை இறைநம்பிக்கையாளர் என்று முடிவு செய்வதற்கு வந்துள்ள தடையும்.-12469 (இறைச்)சான்றுகள் வெளிப்படுவதன் மூலம் (இறைநம்பிக்கைமீது) மன அமைதி அதிகரிப்பது.-12570 முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் (உலக) மக்கள் அனைவருக்கும் இறைத்தூதராக அனுப்பப்பட்டுள்ளார்கள் என்றும், அவர்களது மார்க்கத்தின் மூலம் மற்ற (முந்தைய) மார்க்கங்கள் காலாவதியாகிவிட்டன என்றும் நம்புவது கட்டாயமாகும்.-126
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36 ரமளான் மாதத்தில் உம்ராச் செய்வதன் சிறப்பு. -82137 மக்காவினுள் மேற்புறக்கணவாய் (அஸ்ஸனிய்யத்துல் உல்யா) வழியாக நுழைவதும் கீழ்ப்புறக் கணவாய் (அஸ்ஸனிய்யத்துஸ் ஸுஃப்லா) வழியாக வெளியேறுவதும் விரும்பத் தக்கதாகும்; (பொதுவாக) ஓர் ஊருக்குள் நுழையும் வழி ஒன்றாகவும், வெளியேறும் வழி வேறொன்றாகவும் இருப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.-82238 மக்காவினுள் நுழைய விரும்புகின்றவர் "தூத் தவா' எனும் இடத்தில் இரவில் தங்குவதும், மக்காவினுள் நுழைவதற்காகக் குளிப்பதும், பகல் நேரத்தில் அதனுள் நுழைவதும் விரும்பத்தக்கவையாகும்.-82239 உம்ராவின் தவாஃபிலும், ஹஜ்ஜின் முதல் தவாஃபிலும் விரைந்து நடப்பது ("ரமல்' செய்வது) விரும்பத் தக்கதாகும்.-82340 (கஅபாவின்) இரு யமனிய மூலைகளைத் தொட்டு முத்தமிடலே விரும்பத் தக்கதாகும்; மற்ற இரு (ஷாமிய) மூலைகளை அல்ல.-82641 தவாஃபின்போது ஹஜருல் அஸ்வத்தை முத்தமிடுவது விரும்பத்தக்கதாகும்.-82742 ஒட்டகம் முதலான வாகனப் பிராணிகள் மீதமர்ந்து தவாஃப் செய்யலாம்; வாகனத்திலிருப்பவர் முனை வளைந்த கைத்தடி போன்றவற்றால் ஹஜருல் அஸ்வதைத் தொ(ட்டு முத்தமி)டலாம்.-82843 ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிடையே ஓடுவது ("சயீ' செய்வது) முக்கியக் கடமையாகும்; அதைச் செய்யாமல் ஹஜ் நிறைவேறாது.-83044 ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிடையே ஓடுவது (சயீ) ஒரே தடவைதான் என்பது பற்றிய விளக்கம்.-83245 ஹஜ் செய்பவர் துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளன்று "ஜம்ரத்துல் அகபா'வில் கல்லெறியத் துவங்கும்வரை தொடர்ந்து தல்பியாச் சொல்லிக்கொண்டிருப்பது விரும்பத்தக்கதாகும்.-83346 அரஃபா நாளில் மினாவிலிருந்து அரஃபாவிற்குப் போகும்போது தல்பியாவும் தக்பீரும் கூறல்.-83447 அரஃபாவிலிருந்து முஸ்தலிஃபாவிற்குத் திரும்புவதும், அந்த இரவில் முஸ்தலிஃபாவில் மஃக்ரிப் மற்றும் இஷா ஆகிய இரு தொழுகைகளையும் சேர்த்துத் தொழுவதும்.-83548 (ஹாஜிகள்) துல்ஹஜ் பத்தாம் நாளில் முஸ்தலிஃபாவில் சுப்ஹுத் தொழுகையை (அதன் ஆரம்ப நேரத்தில்) அதிக இருட்டிலேயே தொழுவது விரும்பத் தக்கதாகும்; சுப்ஹு நேரம் வந்துவிட்டது என்பதை உறுதி செய்து கொண்ட பின்னரே அவ்வாறு ஆரம்ப நேரத்தில் தொழ வேண்டும்.-83949  பெண்கள் (முதியோர், நோயாளிகள்) உள்ளிட்ட பலவீனர்களை, கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுவதற்கு முன்பே இரவின் இறுதியில் முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து மினாவிற்குப் புறப்படச் செய்வது விரும்பத் தக்கதாகும்; மற்றவர்கள் சுப்ஹுத் தொழுகையை நிறைவேற்றும்வரை முஸ்தலிஃபாவிலேயே தங்கியிருப்பது விரும்பத்தக்கதாகும்.-84050 "பத்னுல் வாதி' பள்ளத்தில் மக்கா தமக்கு இடப் பக்கமிருக்கும்படி நின்று, "ஜம்ரத்துல் அகபா'வின் மீது கல்லெறிவதும், ஒவ்வொரு கல்லை எறியும்போது தக்பீர் கூறுவதும்.-84351 நஹ்ருடைய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் வாகனத்தில் அமர்ந்தவாறு "ஜம்ரத்துல் அகபா'வின் மீது கல் எறிவது விரும்பத் தக்கதாகும் என்பதும், "நீங்கள் உங்களது ஹஜ்ஜின் கிரியைகளை (என்னிடமிருந்து) கற்றுக்கொள்ளுங்கள்'' என்ற நபி (ஸல்) அவர்களின் சொல்லின் விளக்கமும்.-84452 சுண்டி விளையாடும் கற்கள் அளவிற்குச் சிறுகற்கள் அமைவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-84553 கல்லெறிய உகந்த நேரம்.-84654 ஜம்ராவில் எறியப்படும் சிறு கற்கள் (எண்ணிக்கை) ஏழு என்பதன் விளக்கம்.-84655 (ஹஜ் கிரியைகளுக்குப் பின்) தலைமுடியைக் குறைப்பதைவிட முழுமையாக மழிப்பதே சிறந்ததாகும்; குறைத்துக்கொள்ளவும் அனுமதி உண்டு.-84656 துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில் (முதலில்) கல்லெறிவதும் பிறகு அறுத்துப் பலியிடுவதும் பிறகு தலையை மழிப்பதும் நபிவழி (சுன்னா) ஆகும். மழிக்கும் போது தலையின் வலப்பக்கத்திலிருந்து தொடங்குவதும் நபிவழியாகும்.-84857 ஒருவர் பலியிடுவதற்கு முன் தலை முடியை மழித்துவிட்டாலோ, கல் எறி வதற்கு முன் பலியிட்டுவிட்டாலோ (குற்றமில்லை).-84958 துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில் "தவாஃபுல் இஃபாளா' செய்வது விரும்பத்தக்கதாகும்.-85159 (மினாவிலிருந்து புறப்படும்) "நஃப்ரு'டைய (துல்ஹஜ் 12 அல்லது 13ஆவது) நாளில் "அல்முஹஸ்ஸபி'ல் தங்குவதும், அங்கு தொழுவதும் விரும்பத் தக்கதாகும்.-85260 "அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' (துல்ஹஜ் 11,12,13 ஆகிய) நாட்களின் இரவுகளில் மினாவில் தங்குவது கட்டாயம் ஆகும்; (ஹாஜிகளுக்கு) தண்ணீர் விநியோகிப்போர் அ(ங்கு தங்குவ)தைத் தவிர்க்க அனுமதி உண்டு.-85361 (ஹஜ்ஜில் அறுக்கப்படும்) பலிப் பிராணிகளின் இறைச்சி, தோல் மற்றும் சேணம் ஆகியவற்றைத் தர்மம் செய்ய வேண்டும்.-85462 பலிப் பிராணியில் கூட்டுச் சேர்வதும், மாடு மற்றும் ஒட்டகம் ஆகிய ஒவ்வொன்றும் ஏழு நபர்களுக்குப் போதுமாகும் என்பதும்.-85563 ஒட்டகத்தை நிற்கவைத்து, (அதன் இடப்பக்க முன் காலை மடக்கிக்) கட்டிப்போட்டு அறுத்தல்.-85664 புனித (ஹரம்) எல்லைக்குத் தாமே செல்லும் எண்ணம் இல்லாதவர், ஹரமுக்குப் பலிப்பிராணியை (மற்றவர்களுடன்) அனுப்பிவைப்பது விரும்பத்தக்கதாகும். பலிப்பிராணியின் கழுத்தில் அடையாள மாலை தொங்கவிடுவதும் அதற்காக மாலைகள் தொடுப்பதும் விரும்பத் தக்கதாகும். அவ்வாறு அனுப்பிவைப்பவர் "இஹ்ராம்' கட்டியவராக ஆகமாட்டார்; அதை முன்னிட்டு அவருக்கு எதுவும் தடை செய்யப்பட்ட தாகவும் ஆகாது.-85665 தேவைப்பட்டால், பலியிடுவதற்காகக் கொண்டுசெல்லப்படும் ஒட்டகத்தில் ஏறிப் பயணம் செய்யலாம்.-85966 செல்லும் வழியில் பலிப்பிராணி பாதிப்புக்குள்ளாகிவிட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?-86067 "விடைபெறும்' தவாஃப் ("தவாஃபுல் வதா') கடமையாகும் என்பதும் மாதவிடாய் ஏற்பட்ட பெண்ணுக்கு அந்தக் கடமையில்லை என்பதும்.-86168 ஹாஜிகளும் மற்றவர்களும் கஅபாவிற்குள் நுழைவதும், அதனுள் தொழுவதும், அதன் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் பிரார்த்திப்பதும் விரும்பத் தக்கவையாகும்.-86469 இறையில்லம் கஅபாவை இடித்துக் கட்டுதல்.-86770 கஅபாவின் வளைந்த சுவரும் அதன் தலைவாயிலும்.-871

முஸ்லிம்
ஹஜ் 01
1 ஹஜ் அல்லது உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டியவருக்கு அனுமதிக்கப்பட்டவையும் அனுமதிக்கப்படாதவையும்;அவர் நறுமணம் பூசுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளதும்.-7472 ஹஜ் மற்றும் உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டும் எல்லைகள்.-7503 தல்பியாவும், அதன் வழிமுறையும் நேரமும்.-7524 மதீனாவாசிகள் துல்ஹுலைஃபா பள்ளிவாசலில் "இஹ்ராம்' கட்டவேண்டுமென வந்துள்ள கட்டளை.-7545 வாகனம் புறப்படுவதற்குத் தயாராகி நிற்கும்போது ("இஹ்ராம்' கட்டி) "தல்பியா' கூறல்.-7546 துல்ஹுலைஃபா பள்ளிவாசலில் தொழுதல்.-7557 "இஹ்ராம்' கட்டும்போது நறுமணம் பூசுதல்.-7558 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் வேட்டையாடுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-7599 இஹ்ராம் கட்டியவர்களும் மற்றவர்களும் புனித (ஹரம்) எல்லைக்குள்ளும் வெளியேயும் கொல்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள (தொல்லை தரும்) உயிரினங்கள்.-76310 இஹ்ராம் கட்டியவர், தமது தலையில் பாதிப்பு ஏதும் இருந்தால் தலை (முடி)யை மழித்துக்கொள்ளலாம்; அதற்காகப் பரிகாரம் அவசியமாகும் என்பதும், பரிகாரத்தின் அளவும்.-76611 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் குருதி உறிஞ்சி எடுப்பது செல்லும்.-76912 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் தம் கண்களுக்கு மருந்திடலாம்.-76913 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் தம் உடலையும் தலையையும் கழுவலாம்.-77014 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் இறந்துவிட்டால் செய்ய வேண்டியவை.-77015 "இஹ்ராம்' கட்டுகின்றவர் "நான் நோய் போன்ற காரணங்களால் (ஹஜ்ஜின் கிரியைகளைச் செய்ய முடியாதவாறு தடுக்கப்படும்போது) இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு விடுவேன்' என முன் நிபந்தனையிடுவது செல்லும்.-77316 பிரசவ இரத்தப்போக்கு அல்லது மாதவிடாய் ஏற்பட்ட பெண் "இஹ்ராம்' கட்டலாம்; இஹ்ராமின்போது அவர் குளிப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.-77417 "இஹ்ராம்' கட்டும் முறைகள்; இஃப்ராத், தமத்துஉ, கிரான் ஆகிய மூன்று முறைகளில் ஹஜ் செய்யலாம்; உம்ராவுடன் ஹஜ்ஜை இணைக்கலாம்; ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் சேர்த்துச் செய்தவர் ("காரின்') தம் கிரியைகளிலிருந்து எப்போது விடுபடுவார்?-77518 ஹஜ்ஜுடன் உம்ராவும் செய்து பயனடைதல்.-78919 நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்த ஹஜ்.-79020 "அரஃபா' பெருவெளி முழுவதும் தங்குமிடம்தான் என்பது தொடர்பாக வந்துள்ளவை.-79721 அரஃபா பெருவெளியில் தங்குவதும், "பின்பு மக்கள் திரும்புகிற இடத்திலிருந்து நீங்களும் திரும்புங்கள்' (2:199) எனும் இறைவசனத் தொடரும்.-79822 (மற்றொருவரின் இஹ்ராமுடன்) சம்பந்தப்படுத்தி இஹ்ராம் கட்டுவது செல்லும்.-79923 "தமத்துஉ' முறை ஹஜ் செல்லும்.-80124 ஹஜ்ஜுடன் உம்ராவையும் செய்து பயனடைந்தவர் (முத்தமத்திஉ), அதற்காகப் பலிப்பிராணியை அறுப்பது கடமையாகும்; பலிப்பிராணி இல்லாதவர் ஹஜ் நாட்களில் மூன்று நோன்புகளும் வீடு திரும்பியதும் ஏழு நோன்புகளும் நோற்பது அவசியமாகும்.-80425 ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் இஹ்ராம் கட்டியவர் (முஃப்ரித்) இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடுகின்ற நேரததில்தான் ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ராவிற்கும் சேர்த்து "இஹ்ராம்' கட்டியவரும் (காரின்) இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட வேண்டும்.-80526 (ஹஜ், உம்ராவை நிறைவேற்ற முடியாமல் எதிரிகளால்) தடுக்கப்பட்டால் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக்கொள்ளலாம்; ஒரே இஹ்ராமில் ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் சேர்த்து (கிரான்) செய்யலாம் என்பதன் விளக்கம்.-80627 ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் சேர்த்துச் செய்வதும் (கிரான்), ஹஜ்ஜை மட்டும் தனியாகச் செய்வதும் (இஃப்ராத்).-80928 ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டியவர், மக்காவிற்கு வந்ததும் தவாஃபும் சயீயும் செய்வது அவசியம்.-81029 (ஹஜ்ஜின்போது) கஅபாவைச் சுற்றி வந்து, ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிடையே "சயீ' செய்த பின் (ஹஜ் முடியும்வரை) அந்த இஹ்ராமிலேயே நீடிப்பது, (அதாவது) இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடாமல் இருப்பது அவசியமாகும்.-81130 "தமத்துஉ' வகை ஹஜ்.-81331 ஹஜ்ஜுடைய மாதங்களில் உம்ராச் செய்யலாம்.-81432 இஹ்ராம் கட்டும்போது, பலி ஒட்டகத்தின் கழுத்தில் மாலை தொங்கவிடுவதும், அதற்கு அடையாளமிடுவதும்.-81633 உம்ராவில் தலைமுடியைக் குறைத்துக்கொள்வது.-81734 நபி (ஸல்) அவர்கள் தல்பியாச் சொன்னதும் பலியிட்டதும்.-81835 நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்த உம்ராக்களின் எண்ணிக்கையும் காலமும்.-819

முஸ்லிம்
ஈமான் 01
1 இறைநம்பிக்கை (ஈமான்), அடிபணிதல் (இஸ்லாம்), அழகிய முறையில் செயலாற்றல் (இஹ்சான்) ஆகியவை பற்றிய விளக்கமும்; தூய்மை யாளனும் உயர்ந்தோனுமாகிய அல்லாஹ் நிர்ணயித்துள்ள விதியை நம்புவதன் அவசியமும்; விதியை நம்பாதவனுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் எந்தச் சம்பந்தமுமில்லை' என்பதற்கான ஆதாரமும்; அவன் தொடர்பாக வந்துள்ள கண்டனமும்.-382 இஸ்லாத்தின் தூண்களில் ஒன்றான தொழுகை பற்றிய விளக்கம்.-433 இஸ்லாத்தின் தூண்(களான முக்கியக் கடமை)கள் குறித்துக் கேட்டறிதல்.-444 சொர்க்கம் செல்வதற்குக் காரணமாய் அமையும் இறைநம்பிக்கை (ஈமான்) பற்றிய விளக்கமும், தமக்குக் கட்டளையிடப் பட்டவற்றைக் கடைப்பிடித்து வாழ்ந்தவர் சொர்க்கம் செல்வார் என்பது பற்றிய விளக்கமும்.-45	5 இஸ்லாத்தின் (ஐம்)பெரும் தூண்களான முக்கியக் கடமைகள் பற்றிய விளக்கம்.-476 அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய தூதரையும், மார்க்க நெறிமுறைகளையும் நம்பிக்கை கொள்ளுமாறும், அதன்பால் (மக்களை) அழைத்தல், அதைக் குறித்துக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளல், அ(வ்வாறு தெரிந்துகொண்ட)தை மனனம் செய்து காத்தல், அதைப் பற்றிய தகவல் எட்டாத மக்களுக்கு அதை எட்டச் செய்தல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறும் வந்துள்ள கட்டளை.-487 இஸ்லாமிய உறுதிமொழிகள் மற்றும் நெறி முறைகளை ஏற்குமாறு அழைப்பு விடுத்தல்.-528 மக்கள் "அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு இறைவன் இல்லை; முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆவார்கள்' என்று கூறி, தொழுகையைக் கடைப்பிடித்து, ஸகாத் வழங்கி, நபி (ஸல்) அவர்கள் கொண்டுவந்த அனைத்துக் கட்டளைகளையும் நம்பிக்கை கொள்ளாதவரை அவர்களுடன் போரிடுமாறு (இறைத் தூதருக்கு) இடப்பெற்ற உத்தரவு; அவ்வாறு செய்தவர் தகுந்த காரணம் இருந்தால் தவிர தமது உயிரையும் உடைமையையும் காத்துக்கொள்வார்; அவரது அந்தரங்கம் அல்லாஹ்விடம் விடப்படும் என்ற அறிவிப்பு; ஸகாத் முதலான இஸ்லாமியக் கடமைகளில் ஒன்றை மறுப்பவருடன் போரிடப்படும் என்ற அறிவிப்பு; ஆட்சித் தலைவர் இஸ்லாமிய அடையாளங்(களான சில விதிமுறை)களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்திட வேண்டும் என்ற உத்தரவு.-539 மரணத் தருவாயில் உள்ள ஒருவர், உயிர் பிரிவதற்கு சற்று முன்னர் இஸ்லாத்தை ஏற்றால்கூட அது செல்லும்;இணைவைப்பாளர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் கோருவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது;  இணைவைப்பாளராக உள்ள நிலையில் இறந்து போனவர் நரகவாசிகளில் ஒருவர்தாம். அவரை எந்த வகையிலும் காப்பாற்ற முடியாது- என்பதற்கான ஆதாரம்.-5610 ஓரிறைக் கோட்பாட்டில் இறந்தவர் சொர்க்கம் செல்வது உறுதி என்பதற்கான ஆதாரம்.-5711 அல்லாஹ்வை இறைவனாகவும் இஸ்லாத்தை மார்க்கமாகவும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களை இறைத் தூதராகவும் மன நிறைவோடு ஏற்றுக்கொண்டவர் இறை நம்பிக்கையாளர் (முஃமின்)தாம். அவர் பெரும் பாவங்களைச் செய்திருந்தாலும் சரியே- என்பதற்கான ஆதாரம்.-6412 இறைநம்பிக்கையின் கிளைகளின் எண்ணிக்கை, அவற்றில் உயர்ந்தவை மற்றும் தாழ்ந்தவை, இறைநம்பிக்கையின் ஓர் அம்சமான நாணத்தின் சிறப்பு ஆகியவை பற்றிய விளக்கம்.-6413 இஸ்லாத்தின் அனைத்து விஷயங்களையும் உள்ளடக்கிக்கொண்ட அம்சம்.-6614 இஸ்லாம் கூறும் நல்லறங்களுக்கிடையேயான வித்தியாசமும் அவற்றில் மிகவும் சிறந்தது எது என்பது பற்றிய விளக்கமும்.-6615 இறைநம்பிக்கையின் இனிமையை உணர்ந்திட ஒருவரிடம் அமைந்திருக்க வேண்டிய பண்புகள் பற்றிய விளக்கம்.-6716 மனைவி மக்களையும் பெற்றோரையும், மக்கள் அனைவரையும் விட அதிகமாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களை நேசிப்பது கடமை என்பது பற்றியும், அல்லாஹ்வின் தூதரை இந்த அளவு நேசிக்காதவரிடம் இறைநம்பிக்கை இல்லை என்று கூறலாம் என்பதும்.-68	17 தமக்கு விரும்பும் நன்மையை தம் சகோதர முஸ்லிமுக்கும் விரும்புவது,இறை நம்பிக்கையின் அடையாளக் குணங்களில் ஒன்றாகும் என்பதற்கான ஆதாரம்.-6818 அண்டை வீட்டாருக்கு தொல்லை தருவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-6819 அண்டைவீட்டாரைக் கண்ணியப்படுத்துதல்,நல்லதையே பேசுதல் அல்லது வாய்மூடி இருத்தல் ஆகியவற்றை தூண்டும் நபிமொழிகளும்,இக்குணங்கள் யாவும் இறைநம்பிக்கையில் அடங்கும் என்பதும்.-6920 தீமைகளை தடுப்பது இறைநம்பிக்கையின் ஓர் அம்சமாகும்;இறைநம்பிக்கை கூடலாம்;குறையலாம்;நல்லதை(ச் செய்யுமாறு) ஏவுவதும் தீமையை தடுப்பதும் இரு கடமைகளாகும் என்பன பற்றிய விளக்கம்.-6921 இறைநம்பிகையில், இறைநம்பிக்கையாளர்களிடையே உள்ள ஏற்றத் தாழ்வும், இறைநம்பிக்கையில் யமனியர் முதலிடம் பெற்றிருப்பதும்.-7122 இறைநம்பிக்கையாளர்களைத் தவிர வேறெவரும் சொர்க்கத்தில் நுழைய முடியாது;இறைநம்பிக்கையாளர்களை நேசிப்பதும் இறைநம்பிக்கையின் ஓர் அம்சமே; சலாத்தை பரப்புவது அந்த நேசம் ஏற்படக் காரணமாக அமையும்.-7323 மார்க்கம் (தீன்) என்பதே ”நலம் நாடுவது “தான்.-7424 பாவங்களால் இறைநம்பிக்கை குறைகிறது;பாவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இறைநம்பிக்கையாளன் அல்லன் என்று கூறுவது,நிறைவான இறைநம்பிக்கை அவனிடம் இல்லை என்ற கருத்தில்தான்.-7525 நயவஞ்சகனின் குணங்கள்.-7626 தம் சகோதர முஸ்லிமை நோக்கி “இறைமறுப்பாளனே! “ (காஃபிர்) என்று அழைத்தவரது இறைநம்பிக்கையின் நிலை.-7727 தெரிந்துகொண்டே தன் தந்தையை வெறுத்து (வேறொருவரை தன் தந்தை என்று கூறி)விடுகின்றவனது இறை நம்பிக்கையின் நிலை.-7828 "ஒரு முஸ்லிமை ஏசுவது பாவமாகும். அவனுடன் போரிடுவது இறைமறுப்பாகும்' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.-7929 "எனக்குப் பின்னால் உங்களில் ஒருவர் மற்றவரின் கழுத்தை வெட்டி மாய்த்துக் கொள்ளும் இறைமறுப்பாளர்களாய் மாறிவிடாதீர்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதன் பொருள்.-7930 பரம்பரையைக் குறை கூறுவதையும், (இறந்தவருக்காக) ஒப்பாரி வைப்பதையும் இறைமறுப்பு என்று குறிப்பிடுவது.-8031 (எசமானைவிட்டு) ஓடிப்போன அடிமையை "இறைமறுப்பாளன்” என்று குறிப்பிடுவது.-80

முஸ்லிம்
மஸ்ஜித் 01
1 பூமியில் முதலாவதாக எழுப்பப்பெற்ற இறை ஆலயம்.-3442 மஸ்ஜிதுந் நபவீ பள்ளிவாசல் கட்டப் பெற்ற விவரம்.-3463 கிப்லாத் திசை, பைத்துல் மக்திஸைவிட்டு கஅபாவிற்கு மாற்றப்படல்.-3484 அடக்கத் தலங்களை வணக்கத்தலங்களாக ஆக்கிக்கொள்ள தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-3495 பள்ளிவாசல் எழுப்புவதன் சிறப்பும் அது குறித்து வந்துள்ள ஆர்வமூட்டலும்.-3516 ருகூஉவில் முழங்கால்கள் மீது கைகளை வைக்குமாறு வந்துள்ள வலியுறுத்தல்.-351 7 (இரு சஜ்தாக்களுக்கு இடையேயான அமர்வில்) குதிகால்கள்மீது அமரலாம்.-3538 தொழும்போது பேசுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. -3549 தொழுகைக்கு இடையில் ஷைத்தானைச் சபிக்கலாம்; அவனிடமிருந்து காக்குமாறு (இறைவனை) வேண்டலாம். தொழுகையில் குறைந்த அளவிலான புறச் செயல்களைச் செய்யலாம்.-35710 குழந்தைகளைச் சுமந்துகொண்டு தொழலாம்.-35811 தொழுகையில் ஓரிரு அடிகள் எடுத்து வை(த்து நட)க்கலாம்.-35812 தொழுகையில் இடுப்பில் கை வைப்பது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-35913 தொழும்போது (சஜ்தாச் செய்வதற்காகத் தரையில் உள்ள) சிறு கற்களை அப்புறப்படுத்துவதும் மண்ணைச் சமப்படுத்துவதும் வெறுக்கத்தக்கதாகும்.-36014 தொழும்போதோ மற்ற நேரங்களிலோ பள்ளிவாசலுக்குள் எச்சில் துப்பலாகாது.-36015 காலணி அணிந்துகொண்டே தொழலாம்.-36216 (கண்ணைக் கவரும்) வேலைப்பாடு மிக்க ஆடை அணிந்து தொழுவது வெறுக்கப் பட்டதாகும்.-36317 உடனே உண்ண விரும்பும் உணவு அங்கு காத்திருக்கத் தொழுவது வெறுக்கப் பட்டதாகும்; சிறுநீர் மற்றும் மலத்தை அடக்கிக்கொண்டு தொழுவதும் வெறுக்கப் பட்டதாகும்.-36318 )சமைக்கப்படாத) வெள்ளைப் பூண்டு, வெங்காயம், சீமைப் பூண்டு போன்ற துர்வாடையுள்ளவற்றைச் சாப்பிட்டவர் அதன் வாடை போவதற்கு முன் பள்ளிவாசலுக்குச் செல்லலாகாது.-36419 காணாமற்போன பொருட்களைப்  பள்ளிவாசலுக்குள் தேடுவதற்கு வந்துள்ள தடையும் அவ்வாறு தேடிக்கொண்டிருப்பவரின் குரலைக் கேட்பவர் கூற வேண்டியதும்.-36820 தொழுகையில் மறதி ஏற்படுவதும் அதற்கு(ப் பரிகாரமாக) சஜ்தாச் செய்வதும்.-36821 (குர்ஆன்) ஓதலுக்கான சஜ்தா.-37522 தொழுகையில் (அத்தஹிய்யாத்) அமர்வில் உட்காரும் முறையும், அப்போது தொடைகள் மீது இரு கைகளை வைக்கும் முறையும்.-37723 )தொழுது முடித்து) தொழுகையிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக அதன் இறுதியில் சலாம் சொல்வதும் அதன் முறையும்.-37824 தொழுகைக்குப் பின் ("அல்லாஹு அக்பர்' என) திக்ர் செய்தல்.-37925 )தொழுகையில்) கப்றுடைய வேதனையிலிருந்து (இறைவனிடம்) பாதுகாப்புக் கோருவது விரும்பத்தக்கதாகும்.-37926 தொழுகையில் (இறைவனிடம்) பாதுகாப்புக் கோரப்பட வேண்டியவை.-38027 தொழுகைக்குப் பின் திக்ர் செய்வது விரும்பத்தக்கதாகும் என்பதும் அதன் முறை பற்றிய விவரமும்.-38328 (தொழுகையில்) ஆரம்பத் தக்பீருக்கும் குர்ஆன் ஓதுவதற்கும் இடையே ஓதப்படும் பிரார்த்தனை.-38829 கண்ணியமாகவும் நிதானமாகவும் தொழுகைக்குச் செல்வது விரும்பத் தக்கதாகும்; தொழுகைக்காக ஓடிச் செல்லலாகாது.-38930 (கூட்டுத்) தொழுகைக்காக மக்கள் எப்போது எழுந்து நிற்க வேண்டும்?-39031 தொழுகையில் ஒரு ரக்அத்தை (அதற்குரிய நேரத்தில்) அடைந்துகொண்டவர் அந்தத் தொழுகையையே அடைந்துகொண்டவராவார்.-39132 ஐவேளைத் தொழுகை நேரங்கள்.-39233 கூட்டுத் தொழுகைக்குச் செல்லும் வழியில் வெப்பத் தாக்குதலுக்கு ஆளாவோர், கடுமையான வெயில் காலத்தில் வெப்பம் தணியும்வரை லுஹ்ர் தொழுகையைத் தாமதப்படுத்துவது விரும்பத்தக்கதாகும்.-398

முஸ்லிம்
பிரயாணத் தொழுகை 01
1 பயணிகளின் தொழுகையும் தொழுகையை (அவர்கள்) சுருக்கித் தொழுவதும்.-4412 மினாவில் சுருக்கித் தொழுதல்.-4443 மழை நேரத்தில் இருப்பிடங்களிலேயே தொழுதுகொள்ளலாம்.-4464 பயணத்தில் வாகனத்திலிருப்பவர், வாகனம் செல்லும் திசையில் கூடுதலான (நஃபில்) தொழுகைகளைத் தொழலாம்.-4485 பயணத்தில் இரு தொழுகைகளை ஒரே நேரத்தில் சேர்த்துத் தொழலாம்.-4506 உள்ளூரிலேயே இரு தொழுகைகளைச் சேர்த்து ஒரே நேரத்தில் தொழுதல்.-4517 தொழுது முடித்த பின் வலப் பக்கமும் திரும்பலாம்; இடப் பக்கமும் திரும்பலாம்.-4548 இமாமுக்கு வலப் பக்கம் நிற்பது விரும்பத்தக்கதாகும்.-4549 முஅத்தின் (இகாமத் சொல்லத்) தொடங்கிவிட்டால் கூடுதலான (நஃபில்) தொழுகைகள் எதையும் ஆரம்பிப்பது விரும்பத்தக்கதன்று.-45510 பள்ளிவாசலுக்குள் நுழையும்போது என்ன சொல்ல வேண்டும்?-45611 (பள்ளிவாசலுக்குள் நுழைந்ததும்) பள்ளிக் காணிக்கையாக இரண்டு ரக்அத்கள் தொழுவது விரும்பத்தக்கதாகும்; அதைத் தொழுவதற்கு முன் அமர்வது விரும்பத் தகாதது ஆகும்; எல்லா நேரங்களிலும் அதைத் தொழுவது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.-45612 பயணத்திலிருந்து திரும்பியதும் முதலில் பள்ளிவாசலுக்குச் சென்று இரண்டு ரக்அத்கள் தொழுவது விரும்பத்தக்கதாகும்.-45713 முற்பகல் நேரத்தில் (ளுஹா) தொழுவது விரும்பத் தக்கதாகும்; அதில் குறைந்த பட்ச அளவு இரண்டு ரக்அத்களும், அதிக பட்சம் எட்டு ரக்அத்களும், நடுத்தர அளவு நான்கு அல்லது ஆறு ரக்அத்களுமாகும்; அதைப் பேணித் தொழுது வருமாறு ஆர்வமூட்டப்பட்டுள்ளது.-45814 ஃபஜ்ருடைய சுன்னத் இரண்டு ரக்அத்கள் தொழுவது விரும்பத் தக்கதாகும்; அவற்றைச் சுருக்கமாகவும் தவறாமலும் தொழுதுவருமாறு வந்துள்ள தூண்டுதலும், அவ்விரு ரக்அத்களில் ஓத வேண்டிய விரும்பத் தகுந்த அத்தியாயங்களும்.-46115 கடமையான தொழுகைகளுக்கு முன்பும் பின்பும் தொழ வேண்டிய வாடிக்கையான சுன்னத் தொழுகைகளின் சிறப்பும், அவற்றின் எண்ணிக்கையும்.-46316 கூடுதலான (நஃபில்) தொழுகைகளை நின்றும் உட்கார்ந்தும் தொழலாம்; (ஒரே நஃபில் தொழுகையில்) சில ரக்அத்களை நின்றும் சில ரக்அத்களை உட்கார்ந்தும் நிறைவேற்றலாம்.-46417 இரவுத் தொழுகையும், இரவில் நபி(ஸல்) அவர்கள் தொழுத ரக்அத்களின் எண்ணிக்கையும், வித்ர் தொழுகை (குறைந்தது) ஒரு ரக்அத்தாகும்; ஒரு ரக்அத்தும் ஒரு முழுமையான தொழுகையே என்பதும்.-46718 இரவுத் தொழுகையின் முழு விவரமும், இரவில் தொழாமல் உறங்கிவிடுதல் அல்லது நோயுற்றுவிடுதல் பற்றியும்.-47119 சுடுமணலில் ஒட்டகக் குட்டியின் கால் குழம்புகள் கரிந்துவிடும் நேரத்தில் தொழும் "அவ்வாபீன்' தொழுகை.-47520 இரவுத் தொழுகை இரண்டிரண்டு ரக்அத்களாகும்; வித்ர் தொழுகை இரவின் இறுதிப் பகுதியில் ஒரு ரக்அத்தாகும்.-47521 இரவின் இறுதியில் எழ முடியாது என அஞ்சுவோர் இரவின் ஆரம்பப் பகுதியிலேயே வித்ர் தொழுதிட வேண்டும்.-47822 தொழுகையில் மிகவும் சிறந்தது நீண்ட நேரம் நின்று தொழுவதாகும்.-47923 பிரார்த்தனை ஏற்கப்படும் நேரம் ஒன்று இரவில் உண்டு.-47924 இரவின் இறுதி நேரத்தில் பிரார்த்திக்குமாறும் இறைவனை நினைவுகூர்ந்து போற்றுமாறும் வந்துள்ள ஆர்வமூட்டலும் அந்த நேரத்தில் செய்யப்படும் பிரார்த்தனைகள் ஏற்கப்படும் என்பதும்.-47925 ரமளானில் இரவில் நின்று வணங்குமாறு வந்துள்ள ஆர்வமூட்டலும், அதுவே தராவீஹ் தொழுகை என்பதும்.-48126 இரவுத் தொழுகையில் பிரார்த்திப்பதும் நின்று வணங்குவதும்.-48327 இரவுத் தொழுகையில் நீண்ட நேரம் (நின்று) குர்ஆன் ஓதுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-49428 )இரவுத் தொழுகைக்கு எழாமல்) விடிய விடிய உறங்குபவர் குறித்து அறிவிக்கப் பட்டுள்ளவை.-49529 கூடுதலான (நஃபில்) தொழுகைகளைப் பள்ளிவாசலில் தொழலாம்; ஆனால், வீட்டில் தொழுவதே உசிதமானது.-49630 இரவுத் தொழுகை உள்ளிட்ட நற்செயல்களை நிரந்தரமாகத் தொடர்ந்து செய்வதன் சிறப்பு.-49731 தொழும்போது தூக்கம் மேலிட்டால், அல்லது குர்ஆன் ஓதுவதோ இறைவனைத் துதிப்பதோ தடைபட்டால் தூக்கக் கலக்கம் விலகும்வரை அவர் உட்கார்ந்துவிட வேண்டும்; அல்லது உறங்கிவிட வேண்டும்.-49832 குர்ஆனின் சிறப்புகளும் குர்ஆன் தொடர்பான குறிப்புகளும்.-50033 குர்ஆன் உடனான தொடர்பைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளுமாறு வந்துள்ள கட்டளையும், "நான் இன்ன (குர்ஆன்) வசனத்தை மறந்துவிட்டேன்' என்று கூறலாகாது; (வேண்டுமானால்) "நான் இன்ன (குர்ஆன்) வசனத்தை மறக்க வைக்கப்பட்டேன்' என்று கூறலாம் என்பது பற்றியும்.-50034 குர்ஆனை இனிய குரலில் ஓதுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-50135 மக்கா வெற்றி தினத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்ஃபத்ஹ்' (எனும் 48ஆவது) அத்தியாயத்தை ஓதியது பற்றிய குறிப்பு.-50236 குர்ஆன் ஓதுவதால் அமைதி இறங்குகிறது.-50337 குர்ஆனை மனனமிட்டவரின் சிறப்பு.-50438 குர்ஆனை நன்கு மனனமிட்டுத் தங்குதடையின்றி ஓதுகின்றவரின் சிறப்பும் திக்கித் திணறி ஓதுகின்றவரின் சிறப்பும்.-50539 குர்ஆனை நன்கு அறிந்தவர்கள் மற்றும் மேன்மக்கள் முன்னிலையில் குர்ஆன் ஓதுவது விரும்பத்தக்கதாகும்; யாரிடம் ஓதப்படுகிறதோ அவரைவிட ஓதுகின்றவர் சிறப்பில் மேலானவராயிருப்பினும் சரியே!-50540 குர்ஆனை (பிறர் ஓதும்போது) செவி தாழ்த்திக் கேட்பதன் சிறப்பும், குர்ஆனை மனனம் செய்திருப்பவரிடம் ஓதிக் காட்டச் சொல்லி செவியேற்பதும், ஓதும்போது அழுவதும் ஆழ்ந்து சிந்திப்பதும்.-50641 தொழுகையில் குர்ஆன் ஓதுவதன் சிறப்பும், குர்ஆனைக் கற்பதன் சிறப்பும்.-50742 குர்ஆன் ஓதுவதன் சிறப்பும் (குறிப்பாக) அல்பகரா அத்தியாயத்தின் சிறப்பும்.-50843 "அல்ஃபாத்திஹா' அத்தியாயம் மற்றும் "அல்பகரா' அத்தியாயத்தின் இறுதி வசனங்கள் ஆகியவற்றின் சிறப்பும், "அல்பகரா'அத்தியாயத்தின் இறுதி இரு வசனங்களை ஓதுமாறு வந்துள்ள ஆர்வமூட்டலும்.-50944 "அல்கஹ்ஃப்' எனும் (18ஆவது) அத்தியாயம் மற்றும் "ஆயத்துல் குர்சீ' எனும் (2:255ஆவது) வசனம் ஆகியவற்றின் சிறப்பு.-510

முஸ்லிம்
ஜகாத்
1 பத்திலொரு பாகம், அல்லது அதில் பாதி கடமையாகும் ஸகாத்.-613 2 ஒரு முஸ்லிம் தம் அடிமைக்காகவும் குதிரைக்காகவும் ஸகாத் கொடுக்க வேண்டியதில்லை.-6133 (ஓராண்டு முழுமை அடைவதற்கு முன்பே) ஸகாத் வழங்குவதும் ஸகாத் வழங்க மறுப்பதும்.-6134 நோன்புப் பெருநாள் தர்மமாகப் பேரீச்சம் பழம், தோல் நீக்கப்படாத கோதுமை ஆகியவற்றை வழங்குவது முஸ்லிம்கள்மீது கடமையாகும்.-6145 பெருநாள் தொழுகைக்கு முன்பே பெருநாள் தர்மத்தை  வழங்கிடுமாறு வந்துள்ள கட்டளை.-6166 ஸகாத் வழங்க மறுப்பது குற்றம்.-6167 ஸகாத் வசூலிப்பவர்களிடம் பொருத்தமாக நடந்துகொள்ளல்.-6228 ஸகாத் வழங்காதவருக்குக் கிடைக்கும் கடுமையான தண்டனை.-6229 தர்மம் செய்யுமாறு வந்துள்ள ஆர்வ மூட்டல்.-62310 செல்வத்தைக் குவித்து வைத்(துக்கொண்டு அதற்கான கடமையை நிறைவேற்றா) தோர் குறித்து வந்துள்ள கண்டனம்.-62511 தர்மம் செய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும், தர்மம் செய்பவருக்கு (சிறந்த) பிரதிபலன் உண்டு என்ற நற்செய்தியும்.-62612 குடும்பத்தார், அடிமைகள் (பணியாட்கள்) ஆகியோருக்குச் செலவழிப்பதன் சிறப்பும் அவர்களை (ஆதரிக்காமல்) வீணாக்கிவிடுபவன், அல்லது அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய வாழ்க்கைப்படியை வழங்க மறுப்பவன் அடையும் பாவமும்.-62713 ஒருவர் முதலில் தமக்கும், பிறகு தம் குடும்பத்தாருக்கும், பிறகு தம் உறவினர்களுக்கும்  செலவு செய்ய வேண்டும்.-62814 உறவினர்கள், மனைவி, மக்கள் மற்றும் தாய் தந்தையர் ஆகியோர் இணை வைப்பாளர்களாய் இருப்பினும் அவர் களுக்காகச் செலவழிப்பது மற்றும் தர்மம் செய்வதன் சிறப்பு.-62815 இறந்தவருக்காகத் தர்மம் செய்தால் அதன் பலன் இறந்தவரைச் சென்றடையும்.-63116 நல்லறங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் "ஸதகா' (தர்மம்) எனும் பெயர் பொருந்தும்.-63217 (நல்வழியில்) செலவு செய்பவரும் செலவு செய்ய மறுப்பவரும்.-63418 தானதர்மத்தை ஏற்க ஆள் கிடைக்காமல்போவதற்கு முன் தர்மம் செய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டல்.-63419 முறையான சம்பாத்தியத்திலிருந்து செய்யும் தர்மம் (இறைவனிடம்) ஏற்கப் படுவதும் அது வளர்ச்சியடைவதும்.-635பாடம் : 20 பேரீச்சம் பழத்தின் ஒரு துண்டையேனும், அல்லது  (இன்)சொல்லையேனும் தர்மம் செய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும் அது நரக நெருப்பிலிருந்து காக்கும் திரையாக அமையும் என்பதும்.-63621 தர்மம் செய்வதற்காகக் கூலிக்குச் சுமை தூக்குவதும், சிறிதளவு தர்மம் செய்தவ(ராயினும் அவ)ரைக்  குறை கூறுவது குறித்து வந்துள்ள கடுமையான தடையுத்தரவும்.-639

முஸ்லிம்
நோன்பு
1 ரமளான் மாதத்தின் சிறப்பு.-6832 (முதல்)பிறையைப் பார்த்து ரமளான் நோன்பு நோற்பதும் (மறு) பிறையைப் பார்த்து நோன்பை விடுவதும் கடமையாகும். மாதத்தின் ஆரம்பத்திலோ அல்லது இறுதியிலோ (வானில்) மேகமூட்டம் தென்பட்டால் அம்மாதத்தின் எண்ணிக்கை முப்பது நாட்களாக முழுமையாக்கப்படும்.-6833 ரமளானுக்கு முந்தைய நாளும் அதற்கு முந்தைய நாளும் நோன்பு நோற்காதீர்.-6874 மாதம் என்பது இருபத்தொன்பது நாட்களாகவும் இருக்கும்.-6875 ஒவ்வோர் ஊர்க்காரர்களுக்கும் அவரவர் பார்க்கும் பிறையே (கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்). ஓர் ஊரில் பிறை பார்த்தால்,வெகு தொலைவில் உள்ளவர்களுக்கு அது பொருந்தாது.-6886 (முதல்) பிறை பெரியதாகவோ சிறியதாகவோ தென்படுவதற்கு எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லை. பார்ப்பதற்காகவே பிறையை (சிறிது நேரம்) அல்லாஹ் தென்படச் செய்கிறான். மேகமூட்டம் தென்பட்டால் (மாதத்தின் நாட்கள்) முப்பதாக முழுமையாக்கப்படும்.-6897 இரு பெருநாட்களின் மாதங்கள் (சேர்ந்தாற்போல்) குறையாது.-6898 ஃபஜ்ர் நேரம் வந்தவுடன் நோன்பு ஆரம்பமாகிவிடும். ஃபஜ்ர் நேரம் வரும்வரை உண்ணுதல் உள்ளிட்ட செயல்கள் செல்லும். நோன்பு ஆரம்பமாகுதல், சுப்ஹுத் தொழுகையின் நேரம் ஆரம்பமாகுதல் உள்ளிட்ட விதி முறைகளுடன் தொடர்புடைய ஃபஜ்ர் நேரம் எது?-6909 சஹர் செய்வதன் சிறப்பு; அது வலியுறுத்தப்பெற்ற விரும்பத்தகுந்த செயலாகும்; சஹரை அதன் இறுதி நேரத்தில் செய்வதும்,நோன்பு துறத்தலை அதன் ஆரம்ப நேரத்தில் செய்வதும் விரும்பத்தக்கவை ஆகும்.-69310 நோன்பு முடியும் நேரமும் பகலின் வெளியேற்றமும்.-69411 தொடர்நோன்பு நோற்பதற்கு வந்துள்ள தடை.-69512 பாலுணர்வைத் தூண்டாது எனில் நோன்பாளி (தம் மனைவியை) முத்த மிடுவது தடை செய்யப்பட்டதன்று.-69713 பெருந்துடக்குடன் வைகறைப் பொழுதை அடைந்தவரின் நோன்பு செல்லும்.-70014 நோன்பாளி ரமளான் பகலில் தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபடுவது கடுமையாகத் தடை  செய்யப்பட்டுள்ளது; அவ்வாறு ஈடுபட்டால் அதற்காகப் பெரிய  பரிகாரம் செய்வது கடமையாகும் என்பதன் விளக்கம்; ஏழை, செல்வர் அனைவர்மீதும் அந்தப் பரிகாரம் கடமையாகும். ஆனால், ஏழைக்கு வசதி வரும்வரை  அவகாசம் உண்டு.-70215 ரமளான் மாதத்தில் பயணம் செய்பவர் நோன்பு நோற்பதும் நோற்காமலிருப்பதும் செல்லும்; அவரது பயணம் பாவ(நோக்க)மில்லாமல் இரண்டு நாள் பயணத் தொலைவோ அதைவிட அதிகமாகவோ இருக்க வேண்டும். (பயணத்தில்) இடையூறின்றி நோன்பு நோற்கச் சக்தி உள்ளவர் நோன்பு நோற்பதும், சிரமப்படுகின்றவர் நோன்பை விட்டுவிடுவதும் சிறந்ததாகும்.-70416 பயணத்தில் நோன்பைக் கைவிட்ட ஒருவர், பொதுப் பணி ஆற்றினால் கிடைக்கும் நன்மை.-70817 பயணத்தில் நோன்பு நோற்கவும் நோன்பை விட்டுவிடவும் உரிமை உண்டு.-70918 அரஃபா (துல்ஹஜ் 9ஆவது) நாளில் "அரஃபாத்'தில் தங்கும் ஹாஜிகள் நோன்பு நோற்காமலிருப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.-71019 ஆஷூரா (முஹர்ரம் பத்தாவது) நாளில் நோன்பு நோற்றல்.-71120 ஆஷூரா நோன்பை எந்த நாளில் நோற்க வேண்டும்?-71621 ஆஷூரா நாளில் (நோன்பு நோற்காமல்) சாப்பிட்டுவிட்டவர், அன்றைய தினத்தின் எஞ்சிய பகுதியில் உண்பதைத் தவிர்க்கட்டும்!-71622 நோன்புப் பெருநாள் மற்றும் ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் ஆகிய இரு தினங்களில் நோன்பு நோற்பதற்கு வந்துள்ள தடை.-71723 "அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' (துல்ஹஜ் 11, 12, 13 ஆகிய) நாட்களில் நோன்பு நோற்பதற்கு வந்துள்ள தடை.-718



   
 

18  தலாக் (விவாகரத்து) 971 

19  லிஆன் (சாப அைழப்பு பிரமாணம்) 1009 

20  அடிைமைய விடுதைல ெசய்தல் 1019 

21  வியாபாரம் 1028 

22  கனிகள் 1057 

23  வாரிசு உரிைமச் சட்டம் 1097 

24  அன்பளிப்புகள் 1102 

25  வசியத் 1111 

26  ேநர்ச்ைச 1120 

27  சத்தியம் ெசய்தல் 1125 

28 
வன்முைறயாளர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்ைக, 
பழிக்குப் பழி வாங்குதல், மற்றும் இழப்படீு 

1147 

29  குற்றவியல் சட்டங்கள் 1165 

30  இஸ்லாமிய தீர்ப்புகள் 1186 

31  தவறவிட்ட ெபாருட்கள் 1193 

32  அறப்ேபாரும், வழிகாட்டும் ெநறிகளும் 1197 

33  ஆட்சி அதிகாரம் 1288 

34 
ேவட்ைட பிராணிகளும், அறுக்கப்படும் 

பிராணிகளும், உண்ணத்தக்க பிராணிகளும் 
1354 

35  குர்பானி பிராணிகள் 1375 

36  குடிபானங்கள் 1390 

முஸ்லிம்
குடிபானங்கள்
1 மதுவிலக்கும் திராட்சைப் பழச்சாறு, பேரீச்சங்கனி,  பேரீச்சச் செங்காய், உலர்ந்த திராட்சை உள்ளிட்டவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் போதையூட்டும் ஒவ்வொன்றும் மதுவே என்பதன் விளக்கமும்.-13902 மதுபானத்தை (சமையல்) காடியாக மாற்றுவது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-13953 மதுவை மருந்தாகப் பயன்படுத்துவதற்கு வந்துள்ள தடை.-13954 பேரீச்சம் பழம், திராட்சை ஆகியவற்றை ஊறவைத்துத் தயாரிக்கப்படும் எல்லாப் பழச் சாறுகளும் (போதை தருமானால்) "மதுபானம்' ("கம்ர்') என்றே அழைக்கப்படும்.-13955 பேரீச்சம் பழங்களையும் உலர்ந்த திராட்சைகளையும் கலந்து ஊறவைப்பது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-13966 தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம், சுரைக்காய் குடுவை, மண் சாடி, பேரீச்ச மரத்தின் அடிப்பாகத்தைக் குடைந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்றில் பானங்களை ஊற்றிவைப்பதற்கு விதிக்கப்பெற்றிருந்த தடையும், பின்னர் அச்சட்டம் காலாவதியாக்கப் பட்டதும், போதையூட்டக்கூடியதாக மாறாத வரை எல்லாப் பாத்திரங்களும் தற்போது அனுமதிக்கப்பட்டவையே என்பது பற்றிய விளக்கமும்.-13997 போதை தரும் ஒவ்வொரு பானமும் மதுவேயாகும். அனைத்து மது பானமும் தடை செய்யப்பட்டதாகும் என்பதன் விளக்கம்.-14078 குடிகாரன் பாவமன்னிப்புக் கோரி திருந்தாவிட்டால் மறுமையில் (சொர்க்கத்தின்) மது மறுக்கப்படுவதன் மூலம் தண்டிக்கப்படுவான்.-14109 கெட்டித் தன்மையும் போதையும் உள்ளதாக மாறாவிட்டால், பழச்சாறுகள் அனுமதிக்கப்பட்டவையே ஆகும்.-141110 பால் அருந்தலாம்.-141411 பழச்சாறுகளைப் பருகுவதும் பாத்திரங்களை மூடிவைப்பதும்.-141512 பாத்திரங்களை மூடிவைத்தல், தண்ணீர் தோல் பையின் வாயைச் சுருக்கிட்டு வைத்தல், கதவைத் தாழிடுதல்,இவற்றின்போது அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறல், உறங்கச் செல்கையில் விளக்கையும் நெருப்பையும் அணைத்துவிடுதல்,மஃக்ரிபுக்குப் பின் (இரவின் சிறிது நேரம் கழியும்வரை) குழந்தைகளையும் கால்நடைகளையும் (வெளியே திரியவிடாமல்) தடுத்துவிடல் ஆகியவற்றைச் செய்யுமாறு வந்துள்ள கட்டளை.-141613 உண்பது, அருந்துவது ஆகியவற்றின் ஒழுங்குமுறைகளும் விதிமுறைகளும்.-141914 நின்றுகொண்டு நீர் அருந்துவது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-142115 ஸம்ஸம் தண்ணீரை நின்றுகொண்டு அருந்துவது.-142216 (பருகும்) பாத்திரத்தினுள் மூச்சு விடுவது வெறுக்கத் தக்கதாகும். பாத்திரத்திற்கு வெளியே மூன்று முறை மூச்சு விட்டுப் பருகுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-142317 (ஓர் அவையில் பரிமாறப்படும்) தண்ணீர், பால் உள்ளிட்ட பானங்களை (பரிமாறு கின்ற) முதல் நபர், தமது வலப்பக்கத்திலிருந்து கொடுத்துவருவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-142318 (உணவு உண்டு முடித்ததும்) விரல்களைச் சூப்புவதும், உணவுத் தட்டை வழித்து உண்பதும், கீழே தவறி விழுந்த உணவுக் கவளத்தில் படும் தூசைத் துடைத்துவிட்டு அதை உண்பதும் விரும்பத்தக்கவை ஆகும். விரல்களைச் சூப்புவதற்கு முன் கையைத் துடைப்பது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-142519 விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவரைத் தொடர்ந்து அழைக்கப்படாத மற்றொருவரும் வந்துவிட்டால் விருந்தாளி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதும், அவ்வாறு பின் தொடர்ந்து வந்தவருக்கு விருந்து கொடுப்பவர் அனுமதி அளிப்பது விரும்பத்தக்கதாகும் என்பதும்.-142720 வீட்டுக்காரரின் சம்மதம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருந்தால், அதை நன்கு உறுதி செய்துகொண்டு மற்றொருவரையும் அழைத்துச் செல்லலாம் என்பதும், பலர் சேர்ந்து உணவு உண்பது விரும்பத்தக்கதாகும் என்பதும்.-142921 குழம்பு சாப்பிடலாம்; சுரைக்காயை உண்பது விரும்பத் தக்கதாகும்; பந்தியில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் அனைவரும் விருந்தினராய் இருந்தாலும், விருந்தளிப்பவர் வெறுக்க மாட்டார் என்றால் அவர்களில் சிலர் வேறுசிலருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கலாம்.-143522 பேரீச்சம் பழ(ம் உள்ள பாத்திர)த்துக்கு வெளியே கொட்டையைப் போடுவதும், விருந்தளிப்பவருக்காக விருந்தாளி பிரார்த்திப்பதும் விரும்பத்தக்கவை ஆகும். நல்ல மனிதருக்கு விருந்தளிக்கும்போது அவரிடம் பிரார்த்திக்குமாறு கோருவதும் அதையேற்று அவர் பிரார்த்திப்பதும் விரும்பத்தக்கவை ஆகும்.-143523 பேரீச்சச் செங்காய்களுடன் வெள்ளரிக்காயையும் சேர்த்து உண்பது.-143624 உணவு உண்பவர் பணிவோடு அமர்வது விரும்பத்தக்கதாகும் என்பதும் அவர் அமரும் முறையும்.-143625 பலருடன் சேர்ந்து உண்பவர், மற்றவர்கள் அனுமதித்தால் தவிர, ஒரே தடவையில் இரண்டு பேரீச்சம் பழங்களைச் சேர்த்து உண்ணக் கூடாது.-143726 குடும்பத்தாருக்காகப் பேரீச்சம் பழங்கள் உள்ளிட்ட உணவுகளைச் சேமித்து வைத்தல்.-143727 மதீனா பேரீச்சம் பழங்களின் சிறப்பு.-143828 சமையல் காளானின் சிறப்பும் அதைக் கொண்டு கண்ணுக்கு மருந்திடுவதும்.-143829 "அல்கபாஸ்' எனும் (மிஸ்வாக்) மரத்தின் கறுப்பு நிற பழத்துடைய சிறப்பு.-143930 சமையல் காடியின் சிறப்பும் அதைக் குழம்பாகப் பயன்படுத்துவதும்.-143931 வெள்ளைப் பூண்டு சாப்பிடலாம்; பெரியவர்களைச் சந்தித்துப் பேசுபவர், அதையும் அதைப் போன்றதையும் தவிர்த்துக்கொள்வது அவசியமாகும்.-144132 விருந்தினரை உபசரிப்பதும் அவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்குவதன் சிறப்பும்.-144233 உணவு குறைவாக இருக்கும்போது அனுசரித்து நடந்துகொள்வதன் சிறப்பும், இருவருடைய உணவு மூவருக்குப் போதுமானதாகும் என்பதும்.-144834 இறைநம்பிக்கையாளர் ஒரே குடலில் உண்பார். இறைமறுப்பாளன் ஏழு குடல்களில் உண்பான்.-144935 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உணவைக் குறை சொல்லமாட்டார்கள்.-1450

முஸ்லிம்
குர்பானி
1 குர்பானி கொடுக்கப்படும் நேரம்.-13752 குர்பானிப் பிராணியின் வயது.-13793 குர்பானிப் பிராணியை அறுக்கும் பொறுப்பை வேறெவரிடமும் ஒப்படைக்காமல் நேரடியாகத் தாமே (தமது கையால்) அறுத்துக் குர்பானி கொடுப்பதும் பிராணியை அறுக்கும்போது அல்லாஹ்வின் பெயரும் தக்பீரும் கூறுவதும் விரும்பத் தக்கவை ஆகும்.-13804 பல், நகம் மற்றும் எலும்பு ஆகியவை தவிர இரத்தத்தை வழிந்தோடச் செய்யும் வேறு எந்தப் பொருளாலும் பிராணியை அறுக்கலாம்.-13815 இஸ்லாத்தின் ஆரம்பத்தில் குர்பானி இறைச்சியை மூன்று நாட்களுக்கு மேல் சேமித்து வைக்கக் கூடாது என விதிக்கப்பெற்றிருந்த தடையும், பின்னர் அது மாற்றப்பட்டு எத்தனை நாட்களுக்கு வேண்டுமானாலும் சேமித்துவைக்கலாம் என்ற (புதிய) அனுமதி வந்த விவரமும்.-13836 ஆடு அல்லது ஒட்டகத்தின் முதலாவது குட்டியைப் பலியிடுவதும் (அல் ஃபரஉ), ரஜப் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களில் பிராணிகளைப் பலியிடுவதும் (அல்அத்தீரா).-13867 குர்பானி கொடுக்க எண்ணியிருப்பவர் துல்ஹஜ் மாதத்தின் (முதல்) பத்து நாட்களில் தலைமுடியையோ நகங்களையோ களைவதற்கு வந்துள்ள தடை.-13878 அல்லாஹ் அல்லாதவரின் பெயர் கூறிப் பிராணிகளை அறுப்பது தடை செய்யப் பட்டதாகும் என்பதும் அவ்வாறு செய்பவர் சாபத்திற்குரியவர் என்பதும்.-1388

முஸ்லிம்
உண்ணத்தக்கவை
1 பயிற்சியளிக்கப்பட்ட நாய்கள் மூலம் வேட்டையாடுதல்.-13542 (அம்பு எய்த பின்) மறைந்துபோன வேட்டைப் பிராணி பிறகு கிடைத்தால்...?-13573 கோரைப் பற்கள் உடைய விலங்குகளையும் கோரை நகங்கள் உடைய பறவை களையும் உண்பதற்கு வந்துள்ள தடை.-13584 கடல்வாழ் உயிரினங்களில் செத்த வற்றை உண்பதற்கு வந்துள்ள அனுமதி.-13595 நாட்டுக் கழுதைகளின் இறைச்சியை உண்பதற்கு வந்துள்ள தடை.-13626 குதிரைகளின் இறைச்சியை உண்பது.-13657 உடும்பு உண்ணலாம்.-13668 வெட்டுக்கிளியை உண்ணலாம்.-13719 முயலை உண்ணலாம்.-137110 வேட்டையாடுவதற்கும் எதிரிகளை எதிர்கொள்வதற்கும் வேண்டிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வது அனுமதிக்கப் பட்டதாகும். கல்சுண்டு விளையாட்டு வெறுக்கப்பட்டதாகும்.-137211 பிராணிகளை அறுக்கும்போதும் (மரண தண்டனைக் கைதிகளுக்கு) மரண தண்டனை நிறைவேற்றும் போதும் எளிய முறையைக் கையாளுமாறும், கத்தியை கூர்மையாகத் தீட்டிக் கொள்ளுமாறும் வந்துள்ள கட்டளை.-137312 விலங்குகளைக் கட்டிவைத்து அம்பெய்து கொல்வது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-1373

முஸ்லிம்
ஆட்சி அதிகாரம்
31 அல்லாஹ் (தனது பாதையில்) அறப்போர் புரிந்தவர்களுக்காகச் சொர்க்கத்தில் தயாரித்து வைத்துள்ள படித்தரங்கள்.-132932 அல்லாஹ்வின் பாதையில் கொல்லப்பட்டவரின் அனைத்துப் பாவங்களும் மன்னிக்கப்படுகின்றன; கடனைத் தவிர!-132933 (அறப்போரில்) வீரமணம் அடைந்தவர்களின் உயிர்கள் சொர்க்கத்தில் உள்ளன. அவர்கள் தம் இறைவனிடம் உயிரோடு உள்ளனர்; உணவளிக்கப் படுகின்றனர்.-133134 அறப்போர் மற்றும் எல்லையைக் காவல் புரிவதன் சிறப்பு.-133135 (அறப்போரில் கலந்துகொண்ட) இருவரில் ஒருவர் மற்றவரைக் கொன்று விடுகிறார். பிறகு அவ்விருவருமே சொர்க்கத்தில் நுழைகின்றனர் (அது எவ்வாறு?) என்பது பற்றிய விளக்கம்.-133336 இறைமறுப்பாளனை (போரில்) கொன்ற பின்னர் (மார்க்கத்தில்) உறுதியோடு இருத்தல்.-133337 அல்லாஹ்வின் பாதையில் தர்மம் செய்வதன் சிறப்பும் அதற்குக் கிடைக்கும் பன்மடங்கு நன்மைகளும்.-133438 அல்லாஹ்வின் பாதையில் புறப்படும் அறப்போர் வீரருக்கு வாகனம் உள்ளிட்ட உதவிகள் அளிப்பதன் சிறப்பும் அவர் சென்ற பின் அவரது குடும்பத்தை நல்ல விதமாகக் கவனித்துக்கொள்வதும்.-133439 அறப்போர் வீரர்களின் துணைவியருக்குள்ள மதிப்பும் அத்துணைவியர் விஷயத்தில் வீரர்களுக்குத் துரோகமிழைப்பவர் அடையும் தண்டனையும்.-133640 (உடல் ஊனம் போன்ற) தகுந்த காரணம் உள்ளவர்களுக்கு அறப்போரில் கலந்து கொள்ளும் கடமை கிடையாது.-133641 உயிர்த் தியாகிக்குச் சொர்க்கம் நிச்சயம்.-133742 அல்லாஹ்வின் மார்க்கம் மேலோங்க வேண்டும் என்பதற்காகப் போரிட்டவரே அல்லாஹ்வின் பாதையில் போரிட்டவர் ஆவார்.-134043 பிறருக்குக் காட்டிக்கொள்வதற்காகவும் விளம்பரத்திற்காகவும் போரிட்டவர் நரகத்திற்கே உரியவர் ஆவார்.-134144 அறப்போரில் கலந்துகொண்டு போர்ச்செல்வங்களைப் பெற்றோரும் பெறாதோரும் அடைந்துகொள்ளும் (மறுமை) நன்மைகளின் அளவு பற்றிய விளக்கம்.-134345 "எண்ணங்களைப் பொறுத்தே செயல்கள் அமைகின்றன'' எனும் நபிமொழியும், அதில் அறப்போர் உள்ளிட்ட அனைத்து நல்லறங்களும் அடங்கும் என்பதும்.-134346 அல்லாஹ்வின் பாதையில் வீரமரணம் அடையும் வாய்ப்பை வழங்குமாறு வேண்டுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-134447 அறப்போரில் கலந்துகொள்ளாமலும் அது குறித்து மனதில் எந்த விதமான ஆசையும் இல்லாமலும் இறந்துபோனவர் குறித்து வந்துள்ள பழிப்புரை.-134448 நோய் அல்லது வேறு தகுந்த காரணத்தால் போரில் கலந்துகொள்ள முடியாமல் போனவருக்கும் நன்மை கிடைக்கும்.-134449 கடல்வழிப் போரின் சிறப்பு.-134550  அல்லாஹ்வின் பாதையில் எல்லைக் காவல் புரிவதன் சிறப்பு.-134751 (பல வகை) உயிர்த் தியாகிகள் பற்றிய விளக்கம்.-134752 அம்பெய்வதன் சிறப்பும் அதற்காக ஆர்வமூட்டுவதும் அதைப்பயின்று மறந்து விட்டவர் குறித்து வந்துள்ள பழிப்புரையும்.-134853 "என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் எப்போதுமே உண்மைக்கு ஆதரவாளர்களாக இருப்பார்கள். அவர்களை எதிர்ப்பவர்களால் அவர்களுக்குத் தீங்கு செய்ய முடியாது'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.-134954 பயணத்தில் கால்நடைகளின் நலன் காப்பதும் சாலையி(ன் நடுவி)ல் இரவில் இறங்கி ஓய்வெடுப்பதற்கு வந்துள்ள தடையும்.-135155 பயணம் வேதனையின் ஒரு துண்டாகும். பயணி தம் பணிகளை முடித்த பின் விரைவாகத் தம் வீட்டாரிடம் திரும்பிவிடுவது நல்லதாகும்.-135256 (நீண்ட) பயணத்திலிருந்து திரும்புகின்றவர் இரவில் (எந்த முன்னறிவிப்புமின்றி) திடீரெனத் தமது வீட்டினுள் நுழைவது (துரூக்) வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-1352

முஸ்லிம்
அறப்போர்
1 இஸ்லாமிய அழைப்புச் செய்தி எட்டிய பிறகும் அதை ஏற்க மறு(த்து தாக்குதல் தொடுக்க ஆயத்தமாக இரு)ப்போர்மீது முன்னறிவிப்பின்றி தாக்குதல் தொடுப்பது செல்லும்.-11972 தலைவர், படைப்பிரிவுகளுக்குத் தளபதிகளை நியமிப்பதும், போர் நெறிகள் குறித்து அவர்களுக்கு அவர் அறிவுறுத்துவதும்.-11973 மக்களிடம் எளிதாக நடந்துகொள்ள வேண்டும்; வெறுப்பேற்றக் கூடாது எனும் கட்டளை.-11994 மோசடி செய்வது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-12005 போரின்போது சூழ்ச்சி செய்வது அனுமதிக்கப்பட்டதே.-12016 எதிரியை (போர்க் களத்தில்) சந்திக்க ஆசைப்படுவது வெறுக்கத் தக்கதாகும் என்பதும், அவ்வாறு சந்திக்க நேர்ந்தால் (நிலை குலைந்துவிடாமல்) பொறுமையாக இருக்குமாறு வந்துள்ள கட்டளையும்.-12027 எதிரிகளைச் சந்திக்கும்போது இறையுதவி வேண்டிப் பிரார்த்திப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.-12028 போரில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளைக் கொல்வது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-12039 (போர்ச் சூழலில் எதிரிகளின்) பெண்களையும் குழந்தைகளையும் இரவு நேரங்களில் தற்செயலாகக் கொன்றுவிட்டால் குற்றமாகாது.-120310 (போர் நடவடிக்கையாக எதிரிகளான) இறைமறுப்பாளர்களின் மரங்களை வெட்டுவதும் எரிப்பதும் அனுமதிக்கப்பட்டதாகும்.-120411 போர்ச் செல்வங்கள் இந்தச் சமுதாயத்திற்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டவை ஆகும்.-120512 எதிரிகளிடமிருந்து கைப்பற்றப்படும் செல்வங்கள்.-120613 போரில் கொல்லப்பட்ட எதிரியின் உடைமைகள் அவனை வீழ்த்தியவருக்கே உரியவை ஆகும்.-120814 போர்ச் செல்வங்களில் சிலருக்குக் கூடுதலாக வழங்குவதும், போர்க் கைதிகளை ஒப்படைத்துவிட்டு முஸ்லிம்களை (எதிரிகளிடமிருந்து) விடுவிப்பதும்.-121215 போரிடாமல் கிடைத்த செல்வங்களின் சட்டம்.-121316 "(இறைத்தூதர்களாகிய) எங்களுக்கு யாரும் (சொத்தில்) வாரிசாக முடியாது. நாங்கள் விட்டுச்செல்பவையெல்லாம் தர்மம் ஆகும்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.-121717 போரில் கலந்து கொண்டவர்களிடையே போர்ச்செல்வத்தை பங்கிடும் முறை.-122118 பத்ருப் போரில் வானவர்கள் மூலம் (இறைவன்) உதவி செய்ததும் போர்ச் செல்வங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டதும்.-122119 கைதியைக் கட்டிவைப்பது, அடைத்து வைப்பது, அல்லது பெருந்தன்மையுடன் விட்டுவிடுவது செல்லும்.-122420 யூதர்களை ஹிஜாஸ் பகுதியிலிருந்து நாடு கடத்தியது.-122521 அரபு தீபகற்பத்திலிருந்து யூதர்களும் கிறித்தவர்களும் வெளியேற்றப்படல்.-122722 ஒப்பந்தத்தை முறித்துவிட்ட (பகைவர்) களுடன் போர் செய்யலாம்; கோட்டை வாசி(களான பகைவர்)களைத் தகுதியுடைய நேர்மையான ஒரு நீதிபதியின் தீர்ப்புக்கு இணங்கச் செய்வது செல்லும்.-122723 போருக்கு விரைந்து செல்வதும், (நம்மை) எதிர்நோக்கியுள்ள இரு விஷயங்களில் மிகவும் முக்கியமானதற்கு முன்னுரிமை அளிப்பதும்.-123024 முஹாஜிர்களுக்கு அன்சாரிகள் இரவலாகக் கொடுத்திருந்த மரங்கள் மற்றும் கனிகளை, வெற்றிக(ளில் கிடைத்த செல்வங்க)ளால் தன்னிறைவு பெற்ற போது முஹாஜிர்கள் திருப்பிக் கொடுத்தது.-123025 போர்ச் செல்வமாகக் கிடைத்த உணவுப் பொருட்களை (நாடு திரும்புவதற்கு முன்) பகை நாட்டில் இருக்கும் போதே உண்ணலாம்.123226 இஸ்லாத்திற்கு அழைப்பு விடுத்து ஹெராக்ளியஸ் மன்னருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுதிய கடிதம்.-123327 (ஏக இறை) அல்லாஹ்வை ஏற்குமாறு இறைமறுப்பாளர்களான அரசர்களுக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுதிய கடிதங்கள்.-123728 ஹுனைன் போர்.-123729 தாயிஃப் போர்.-124130 பத்ருப் போர்.-124131 மக்கா வெற்றி .-124232 கஅபாவைச் சுற்றியிருந்த சிலைகளை அப்புறப்படுத்தியது.-124633 மக்கா வெற்றிக்குப் பின் எந்தக் குறைஷியும் கட்டிவைத்துத் தாக்கப்படும் நிலை வராது.-124734 "ஹுதைபியா' எனுமிடத்தில் நடந்த "ஹுதைபியா சமாதான ஒப்பந்தம்'.124735 (போரிலும்) வாக்குறுதியை நிறைவேற்றல்.-125236 அகழ்ப் போர்.-125337 உஹுதுப் போர்.-125438 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களால் கொல்லப்பட்ட ஒருவன்மீது அல்லாஹ்வின் கோபம் கடுமையாதல்.-125639 நபி (ஸல்) அவர்கள் இணைவைப்பாளர்களிடமிருந்தும் நயவஞ்சகர்களிடமிருந்தும் சந்தித்த துன்பங்கள்.-125640 நபி (ஸல்) அவர்கள் (மக்களை) இறைவன்பால் அழைத்ததும் நயவஞ்சகர்கள் அளித்த துன்பங்களைப் பொறுத்ததும்.-126041 அபூஜஹ்ல் கொல்லப்படுதல்.-126242 யூதர்களின் தலைவன் கஅப் பின் அல்அஷ்ரஃப் கொல்லப்படுதல்.-126243 கைபர் போர்.126444 "அஹ்ஸாப்' எனும் அகழ்ப் போர்.-126845 "தூ கரத்' உள்ளிட்ட போர்கள்.-127146 "அவனே அவர்கள் கைகளை உங்களிடமிருந்து தடுத்தான்'' (48:24) எனும் வசனம்.-128047 அறப்போரில் ஆண்களுடன் பெண்களும் கலந்துகொள்வது.-128048 அறப்போரில் கலந்து கொண்ட பெண்களுக்குப் போர்ச் செல்வத்தில் (வீரர்க ளுக்கான) பங்கு வழங்காமல் சிறிதளவு (ஊக்கத் தொகை) வழங்கப்படும் என்பதும், எதிரிகளின் குழந்தைகளைக் கொல்வதற்கு வந்துள்ள தடையும்.-128249 நபி (ஸல்) அவர்கள் கலந்துகொண்ட அறப்போர்களின் எண்ணிக்கை.-128550 "தாத்துர் ரிக்காஉ' போர்.-128651 அறப்போர்களில் இறைமறுப்பாளரிடம் உதவி கோருவது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-1287

முஸ்லிம்
தவறவிட்டவை
1 ஹாஜிகள் தவறவிட்ட பொருட்கள்.-11932 உரிமையாளரின் அனுமதியின்றி கால்நடையில் பால் கறப்பதற்கு வந்துள்ள தடை.-11933 விருந்து உள்ளிட்ட உபசாரம்.-11934 தேவைக்கு மேல் எஞ்சியுள்ள செல்வத்தால் பிறருக்கு உதவுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-11955 பயணத்தில் உணவு குறைவாக இருந்தால், அதை மற்ற உணவுகளுடன் கலந்து பிறருக்கு உதவுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-1195

முஸ்லிம்
தீர்ப்புகள்
1 சத்தியம் செய்வது பிரதிவாதிமீது கடமையாகும்.11862 சத்தியம் மற்றும் சாட்சியத்தின் அடிப்படையில் தீர்ப்பளித்தல்.-11863 வெளிப்படையான நிலையையும் சாதுரியமாக ஆதாரம் காட்டுவதையும் வைத்துத் தீர்ப்பளித்தல்.-11864 ஹிந்த் பின்த் உத்பா (ரலி) அவர்களின் வழக்கு.-11875 தேவையின்றி அதிகமாகக் கேள்வி கேட்பது, தர வேண்டிய உரிமையைத் தர மறுப்பது, உரிமையில்லாததைத் தருமாறு கோருவது ஆகியவற்றுக்கு வந்துள்ள தடை.-11886 நீதிபதி (தீர்ப்பின்போது) செய்த ஆய்வு சரியாக இருந்தாலும் தவறாக இருந்தாலும் அவருக்கு நன்மை உண்டு.-11907 நீதிபதி கோபமாக இருக்கும்போது தீர்ப்பளிப்பது விரும்பத்தக்கதன்று.-11908 தவறான தீர்ப்புகளைத் தள்ளுபடி செய்வதும் (மார்க்கத்தில் இல்லாத) புதுமைகளை நிராகரிப்பதும்.-11909 சாட்சிகளில் சிறந்தவர்.-119110 சட்ட ஆய்வாளர்களிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுதல்.-119111 வழக்காடும் இருவருக்கிடையே நீதிபதி சமரசம் செய்துவைப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.-1192

முஸ்லிம்
சட்டங்கள்
1 திருட்டுக் குற்றத்திற்கான தண்டனையும், திருட்டின் குறைந்தபட்ச அளவும்.-11652 உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர் என்ற பாகுபாடின்றி யார் திருடினாலும் கை துண்டிக்கப்படுவதும், தண்டனையிலிருந்து விலக்கு அளிக்குமாறு பரிந்துரைப்பதற்கு வந்துள்ள தடையும்.-11663 விபச்சாரத்திற்கான தண்டனை.-11684 மணமானவர்கள் விபச்சாரம் புரிந்தால் (சாகும்வரை) கல்லெறி தண்டனை வழங்குதல்.-11695 விபச்சாரம் புரிந்துவிட்டதாக ஒருவர் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்தல்.-11696 இஸ்லாமிய அரசின் கீழ் வாழும் யூதர்கள் விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டாலும் கல்லெறி தண்டனை உண்டு.-11777 மகப்பேறு ஏற்பட்டுள்ள பெண்ணின் தண்டனையைத் தள்ளிவைத்தல்.-11818 மது அருந்திய குற்றத்திற்கான தண்டனை.-11819 (குற்றவியல் தண்டனை அல்லாமல்) கண்டிப்புக்காக வழங்கப்படும் சாட்டையடிகளின் (அதிகபட்ச) அளவு.-118410 தண்டனைகள் குற்றங்களுக்கான பரிகாரமாகும்.-118411 வாயில்லாப் பிராணிகள், சுரங்கம், கிணறு ஆகியவற்றால் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கு இழப்பீடு இல்லை.-1185

முஸ்லிம்
பழிக்குப்பழி- இழப்பீடு
1 "அல்கஸாமா' சத்தியம்.-11472 வன்முறையாளர்களுக்கும் மதம் மாறியோருக்கும் உரிய (தண்டனைச்) சட்டம்.-11513 கல் போன்ற கனரகப் பொருட்களாலும் கூராயுதங்களாலும் கொலை செய்தால், பழிக்குப்பழி உண்டு என்பதற்கான ஆதாரமும் பெண்ணைக் கொன்றதற்காக ஆண் கொல்லப்படுவதும்.-11544 ஒரு மனிதன், தனது உயிரையோ உறுப்பையோ தாக்க வந்தவனிடமிருந்து தற்காத்துக்கொள்வதற்காக அவனைப் பிடித்துத் தள்ளியதில் அவனது உயிருக்கோ உறுப்புக்கோ சேதம் ஏற்பட்டால், (பிடித்துத் தள்ளிய) அந்த மனிதன் அதற்குப் பொறுப்பாளி அல்லன்.-11555 பற்கள் போன்றவற்றில் பழிக்குப்பழி உண்டு என்பதற்கான ஆதாரம்.-11576 ஒரு முஸ்லிமுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படுவதற்கான காரணங்கள்.-11577 கொலையை ஆரம்பித்துவைத்தவர் மீதுள்ள குற்றம்.-11588 மறுமையில் வழங்கப்படும் கொலைக்கான தண்டனையும், மறுமை நாளில் மனிதர்களிடையே முதலாவதாக அளிக்கப்படும் தீர்ப்பு கொலை தொடர்பானதாகவே இருக்கும் என்பதும்.-11589 மனிதர்களின் உயிர், சுயமரியாதை, செல்வம் ஆகியவற்றுக்கு ஊறு விளைவிப்பது வன்மையாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-115810 கொலையாளி கொலைக் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்வதும், கொலையாளியைப் பழி வாங்குவதற்குக் கொலையுண்டவனின் பொறுப்பாளிக்கு வாய்ப்புத் தருவதும் செல்லும். ஆனால், கொலையாளியை மன்னிக்குமாறு கோருவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-116111 சிசுக்கொலைக்கான இழப்பீடும், தவறுதலாக நடந்த கொலையிலும் திட்டமிட்ட கொலையைப் போன்ற கொலையிலும் வழங்க வேண்டிய இழப்பீடு குற்றவாளியின் தந்தைவழி உறவினர் மீதே கடமையாகும் என்பதும்.-1162

முஸ்லிம்
சத்தியம் செய்தல்
1 அல்லாஹ் அல்லாதவற்றின் பெயரால் சத்தியம் செய்வது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-11252 (அறியாமைக் கால தெய்வச் சிலைகளான) "லாத்' மற்றும் "உஸ்ஸா'வின் மீது சத்தியம் செய்துவிட்டவர் (பரிகாரமாக) "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று சொல்லட்டும்.-11263 ஒரு சத்தியம் செய்துவிட்ட ஒருவர், அதைவிடச் சிறந்ததாக மற்றொன்றைக் காணும்போது, அந்தச் சிறந்ததையே செய்துவிட்டுச் சத்திய முறிவுக்கான பரிகாரம் செய்வதே விரும்பத்தக்கதாகும்.-11264 சத்தியம் செய்யச் சொல்பவரின் எண்ணப்படியே ஒருவருடைய சத்தியம் அமையும்.-11325 (சத்தியத்தின்போது) "இன்ஷா அல்லாஹ்' கூறுதல்.-11336 தடை செய்யப்படாத ஒன்றாகவே இருந்தாலும், குடும்பத்தாரைப் பாதிக்கும் வகையில் ஒருவர் செய்த சத்தியத்தில் பிடிவாதமாக இருக்கலாகாது.-11357 இறைமறுப்பாளரின் நேர்த்திக்கடனும் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்ற பின் அந்த விஷயத்தில் நடந்துகொள்ள வேண்டிய முறையும்.-11358 அடிமைகளுடனான நல்லுறவும் அடிமையின் கன்னத்தில் அறைந்துவிட்டவர் செய்ய வேண்டிய பரிகாரமும்.-11369 ஒருவர் தம் அடிமை விபசாரம் புரிந்து விட்டதாக அவதூறு கூறுவதற்கு வந்துள்ள கண்டனம்.-113910 ஒருவர் தம் அடிமைக்குத் தாம் உண்பதிலிருந்து உணவளிப்பதும், தாம் அணிவதிலிருந்து ஆடையளிப்பதும், அவனது சக்திக்கு மீறிய பணியைக் கொடுத்து அவனைச் சிரமப்படுத்தாமலிருப்பதும்.-114011 தன் உரிமையாளருக்கும் விசுவாசமாக நடந்து, இறைவழிபாட்டையும் அழகுபடச் செய்யும் அடிமைக்குக் கிடைக்கும் நன்மையும் பிரதிபலனும்.-114212 பலருக்குச் சொந்தமான ஓர் அடிமையில் தமது பங்கை மட்டும் ஒருவர் விடுதலை செய்தல்.-114313 பின் விடுதலையளிக்கப்பட்ட அடிமையை விற்கலாம்.1145

முஸ்லிம்
நேர்ச்சை
1 நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றுமாறு வந்துள்ள கட்டளை.-11202 நேர்த்திக்கடன் செய்வதற்கு வந்துள்ள தடையும் அது (விதியில்) எதையும் மாற்றிவிடாது என்பதும்.-11203 இறைவனுக்கு மாறு செய்வதிலும் உடைமையில்லாத ஒன்றிலும் நேர்ந்து கொண்டால் அதை நிறைவேற்றக் கூடாது.-11214 கஅபாவரை நடைப்பயணம் செல்வதாக நேர்ந்துகொண்ட ஒருவர்.-11235 நேர்ச்சை (முறிவு)க்கான பரிகாரம்.-1124

முஸ்லிம்
வசீயத்
1 மூன்றில் ஒரு பாகத்திலேயே இறுதி விருப்பம் செல்லும்.-11112 இறந்துவிட்ட ஒருவருக்காகச் செய்யப்படும் தானதர்மங்களின் நன்மை அவரைச் சென்றடையும்.-11143 மனிதன் இறந்த பின்பும் அவனைப் போய்ச்சேரும் நன்மைகள்.-11154 அறக்கொடை (வக்ஃப்).-11155 இறுதி விருப்பம் தெரிவிப்பதற்கு வசதியற்றவர் இறுதி விருப்பம் தெரிவிக்கலாகாது.-1116

முஸ்லிம்
அன்பளிப்புகள்
1 ஒருவர் தானமாகக் கொடுத்ததைத் தானம் பெற்றவரிடமிருந்து அவரே விலைக்கு வாங்குவது விரும்பத்தகாத செயலாகும்.-11022 கொடுத்த தானத்தையும் அன்பளிப்பையும் அது (உரியவரின்) கைக்குப் போய்ச் சேர்ந்த பின் திரும்பப் பெறுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் தம் மகன், மகனின் மகன் ஆகியோருக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கியதைத் தவிர!-11033 அன்பளிப்பு வழங்குவதில் பிள்ளைகளிடையே பாகுபாடு காட்டுவது விரும்பத்தகாத செயலாகும்.-11044 ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்றா).-1107

முஸ்லிம்
வாரிசுச் சட்டம்
1 (குர்ஆனில் குறிப்பிடப்பட்ட) பாகங்களை அவற்றுக்கு உரியோரிடம் சேர்த்து விடுங்கள். எஞ்சிய பாகம், இறந்தவரின் நெருங்கிய ஆண் உறவினருக்கு உரியதாகும்.-10972 மூல வாரிசுகளோ கிளை வாரிசுகளோ இல்லாதவரின் ("கலாலா') சொத்துரிமை.-10973 "கலாலா' பற்றிய வசனமே இறுதியாக அருளப்பெற்ற வசனமாகும்.-10994 ஒருவர் ஒரு செல்வத்தை விட்டுச்சென்றால், அது அவருடைய வாரிசுகளுக்கே உரியதாகும்.-1100

முஸ்லிம்
கனிகள்
1 விளையும் கனிகள் மற்றும் தானியங்களில் ஒரு பகுதியைக் கொடுத்துவிட வேண்டும் எனும் நிபந்தனையின் பேரில் தோப்பைக் குத்தகைக்கு விடுவது.-10572 மரம் நடுதல், பயிர் செய்தல் ஆகியவற்றின் சிறப்பு.-10593 சேதமடைந்த பழங்களுக்கான கிரயத்தைத் தள்ளுபடி செய்தல்.-10604 (சிரமப்படுவோரின்) கடனைத் தள்ளுபடி செய்வது விரும்பத்தக்கதாகும்.-10615 ஒரு பொருளை (கடனாக) வாங்கியவர் திவாலாகிவிட்ட நிலையில், அவரிடம் அப்பொருள் இருப்பதைக் கண்டால் விற்றவர் அதைத் திரும்பப் பெற உரிமை உண்டு.-10636 கடனை அடைக்கச் சிரமப்படுபவருக்கு அவகாசம் அளிப்பதன் சிறப்பு.-10647 வசதியுள்ளவர் கடனை இழுத்தடிப்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது; கடனை மாற்றிவிடுவது செல்லும்; செல்வரிடம் கடன் மாற்றிவிடப்பட்டால் அதை ஏற்பது விரும்பத்தக்கதாகும்.-10668 காடுகளில் உள்ள உபரி நீரை - அது புல் மேய்ச்சலுக்குத் தேவைப்படும் நிலையில் -விற்பதும், அதைப் பிறருக்கு வழங்க மறுப்பதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன; பொலி காளைக்குக் கட்டணம் பெறுவதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-10669 நாய் விற்ற காசு, சோதிடரின் தட்சணை, விபசாரியின் வருமானம் ஆகியவை தடை செய்யப்பட்டுள்ளன; மேலும்,பூனையை விற்பதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-106710 நாய்களைக் கொன்றுவிடுமாறு வந்துள்ள கட்டளையும், பின்னர் அது மாற்றப்பட்ட விவரமும், வேட்டைக்காகவோ விவசாயப் பண்ணை அல்லது கால்நடைப் பாதுகாப்புக் காகவோ அல்லாமல் வேறு நோக்கங்களுக்காக நாய் வளர்ப்பது கூடாது என்ற விவரமும்.-106811 குருதி உறிஞ்சி எடுப்பதற்காக ஊதியம் பெறுவது அனுமதிக்கப்பட்டதாகும்.-107112 மதுபான வியாபாரம் தடை செய்யப் பட்டுள்ளது.-107313 மது, செத்தவை, பன்றி மற்றும் சிலைகள் ஆகியவற்றை விற்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-107414 வட்டி.-107515 நாணயமாற்று வியாபாரமும் வெள்ளிக்குத் தங்கத்தை ரொக்கமாக விற்பதும்.-107616 தங்கத்திற்கு வெள்ளியைக் கடனாக விற்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-107917 பொன்னும் மணியும் உள்ள மாலையை விற்பது.-108018 சரிக்குச் சரியாக உணவுப் பொருளை விற்றல்.-108119 வட்டி வாங்குபவருக்கும் வட்டி கொடுப்பவருக்கும் வந்துள்ள சாபம்.-108520 அனுமதிக்கப்பட்டதைக் கையாள்வதும் சந்தேகத்திற்கிடமானவற்றைக் கைவிடுவதும்.-108521 ஒட்டகத்தை விற்பதும், (விற்றவர் குறிப்பிட்ட தூரம்வரை) அதில் பயணம் செய்துகொள்வேன் என நிபந்தனை விதிப்பதும்.-108622 ஒருவர் தாம் கடனாகப் பெற்றதை விடச் சிறந்ததைத் திருப்பிச் செலுத்துவதும், "வாங்கிய கடனை அழகிய முறையில் திருப்பிச் செலுத்துபவரே உங்களில் சிறந்தவர்' எனும் நபி மொழியும்.-109023 ஓர் உயிரினத்தை அதே இன உயிரினத்திற்குப் பதிலாக ஏற்றத்தாழ்வோடு விற்பது செல்லும்.-109124 அடைமானமும், அது உள்ளூரிலும் பயணத்திலும் செல்லும் என்பதும்.-109225 முன்பண வணிகம் (சலம்).-109226 உணவுப் பொருட்களைப் பதுக்குவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-109327 வியாபாரத்தில் (தேவையில்லாமல்) சத்தியம் செய்வது விலக்கப்பட்டுள்ளது.-109328 விலைக்கோள் உரிமை (அஷ் ஷுஃப்ஆ).-109329 அண்டை வீட்டாரின் சுவரில் மரக் கட்டையைப் பதிப்பது.-109430 அநீதியிழைத்தல், பிறர் நிலத்தை அபகரித்தல் உள்ளிட்டவை தடை செய்யப் பட்டுள்ளன.-109431 பாதை விஷயத்தில் பிரச்சினை ஏற்படும்போது, பாதைக்காக ஒதுக்கப்பட வேண்டிய நிலத்தின் அளவு.-109632 ஒரு முஸ்லிம், இறைமறுப்பாளருக்கு  வாரிசாகமாட்டார்.-1096

முஸ்லிம்
அடிமை விடுதலை
1 (பலருக்குச் சொந்தமான) ஓர் அடிமையி(ன் விலையி)ல் தமக்குரிய பங்கை மட்டும் ஒருவர் விடுதலை செய்தல்.-1019 2 அடிமை (தனது முழு விடுதலைக்காக) உழைப்பது பற்றிய குறிப்பு.-10193 விடுதலை செய்தவருக்கே வாரிசுரிமை உரியது.-10204 (முன்னாள் அடிமைக்கு) வாரிசாகும் உரிமையை விற்பதற்கும் அன்பளிப்பாக வழங்குவதற்கும் வந்துள்ள தடை.-10245 விடுதலை செய்த உரிமையாளர்கள் அல்லாத மற்றவர்களை ஓர் அடிமை தன் உரிமையாளர்கள் எனக் கூறலாகாது.-10246 அடிமையை விடுதலை செய்வதன் சிறப்பு.-10267 (அடிமையாக இருக்கும்) தந்தையை விடுதலை செய்வதன் சிறப்பு.-1027

முஸ்லிம்
வியாபாரம்
1 "முலாமசா' மற்றும் "முனாபதா' ஆகிய வியாபாரங்கள் செல்லாது.-10282 கல்லெறி வியாபாரம் ("பைஉல் ஹஸாத்') மற்றும் மோசடி வியாபாரம் ("பைஉல் ஃகரர்') ஆகியவை செல்லாது.-10293 சினை ஒட்டகத்தின் வயிற்றிலுள்ள (குட்டியை, அல்லது சினை ஒட்டகத்தின் வயிற்றிலுள்ள) குட்டி ஈனும் குட்டியை விற்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-10294 ஒருவர் தம் சகோதரர் வியாபாரம் செய்துகொண்டிருக்கும்போது இடையில் குறுக்கிட்டு வியாபாரம் செய்வதும், அவர் விலை பேசும் அதே பொருளைத் தாமும் விலை பேசுவதும், வாங்கும் நோக்கமின்றி விலையை ஏற்றிவிடுவதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன; கால்நடைகளின் (பாலைக் கறக்காமல் அவற்றின்) மடியைக் கனக்கச் செய்வதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-10295 வெளியூரிலிருந்து சரக்குகளைக் கொண்டுவரும் வியாபாரியை எதிர்கொண்டு (வழியிலேயே சந்தித்து அப்பொருட்களை) வாங்குவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-10316 கிராமவாசிக்காக நகரவாசி விற்றுக் கொடுப்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-10317 மடி கனக்கச் செய்யப்பட்ட (ஒட்டகம், ஆடு ஆகிய)வற்றை விற்பனை செய்வது பற்றிய சட்டம்.-10328 விற்கப்பட்ட பொருள் கைக்கு வந்து சேர்வதற்கு முன் அதை  (மற்றவருக்கு) விற்பனை செய்வது கூடாது.-10339 அளவு தெரிந்த பேரீச்சம் பழத்திற்குப் பதிலாக அளவு தெரியாத பேரீச்சம் பழக் குவியலை விற்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-103610 விற்பவரும் வாங்குபவரும் (வியாபார ஒப்பந்தம் நடக்கும்) இடத்திலிருந்து பிரிவதற்கு முன் வியாபாரத்தை முறித்துக்கொள்ளும் உரிமை அவ்விருவருக்கும் உண்டு.-103611 வியாபாரத்தில் உண்மை பேசுவதும் குறைகளைத் தெளிவுபடுத்துவதும்.-103712 வியாபாரத்தில் ஏமாற்றப்படுபவர்.-103813 பலன் உறுதிப்படுவதற்கு முன், மரத்திலுள்ள பழங்களை விற்பது கூடாது; (வாங்குபவர் உடனே) அவற்றைப் பறித்துக்கொள்ள வேண்டும் என நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டால் தவிர.-103814 உலர்ந்த பேரீச்சம் பழங்களுக்குப் பதிலாக (மரத்திலுள்ள) உலராத பேரீச்சம் பழங்களை விற்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது; "அராயா'வில் தவிர!-104015 கனிகள் உள்ள பேரீச்ச மரத்தை விற்பது.-104416 முஹாகலா, முஸாபனா, முகாபரா ஆகிய வியாபாரங்களும், பலன் உறுதிப்படாத நிலையில் மரத்திலுள்ள கனிகளை விற்பதும், மரத்திலுள்ள கனிகளின் பல ஆண்டு விளைச்சலை விற்பதும் (முஆவமா) தடை செய்யப்பட்டுள்ளன.-104517 நிலக் குத்தகை.-104718 உணவுப் பொருளுக்குப் பதிலாக நிலத்தைக் குத்தகைக்கு விடுவது.-105219 பொன் மற்றும் வெள்ளி (நாயணங்களு)க்குப் பதிலாக நிலத்தைக் குத்தகைக்கு விடுவது.-105420 விளைச்சலில் ஒரு பகுதிக்குப் பதிலாக நிலத்தைக் குத்தகைக்கு விடுவதும் (முஸாரஆ) பணத்திற்குப் பதிலாக நிலத்தை வாடகைக்கு விடுவதும் (முஆஜரா).-105421 (பயிரிட்டுக்கொள்ள) நிலத்தை இரவலாக வழங்கல்.-1055

முஸ்லிம்
சாப அழைப்பு பிரமாணம்
      -0-

முஸ்லிம்
தலாக்
1 மாதவிடாயிலிருக்கும் பெண்ணை அவளது சம்மதமின்றி மணவிலக்குச் செய்வது தடை செய்யப் பட்டுள்ளது; ஆயினும், (மாதவிடாய் காலத்தில்) கணவன் மணவிலக்குச் செய்தால் மணவிலக்கு நிகழவே செய்யும். எனினும், மனைவியைத் திரும்ப அழைத்துக் கொள்ளுமாறு அவன் கட்டளையிடப்படுவான்.-9712 முத்தலாக்.-9783 ஒருவர் தம் மனைவியிடம் "நீ எனக்குத் தடை செய்யப்பட்டவள் (ஹராம்)' என்று மணவிலக்குச் செய்யும் நோக்கமின்றி கூறினால், (அது மணவிலக்கு ஆகாது; எனினும், சத்திய முறிவுக்கான) பரிகாரம் செய்வது கடமையாகும்.-9794 ஒருவர் தம் மனைவிக்கு (தம்முடன் சேர்ந்து வாழவும் பிரிந்துவிடவும்) விருப்ப உரிமை அளிப்பதானது, அவரது எண்ணத்தைப் பொறுத்தே தவிர மணவிலக்கு ஆகாது.-9815 "ஈலா'ச் செய்வது, மனைவியரிடமிருந்து விலகியிருப்பது, அவர்களுக்கு விருப்ப உரிமை அளிப்பது மற்றும் "அவருக்கெதிராக நீங்கள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவினால்' (66:4) எனும் இறைவசனத் தொடர்.-9846 மூன்று தலாக் சொல்லப்பட்ட பெண்ணுக்கு (காத்திருப்புக் கால) ஜீவனாம்சம் கிடையாது.-9957 முற்றாக மணவிலக்குச் செய்யப்பட்டுவிட்ட பெண்ணும் கணவன் இறந்துபோன பெண்ணும் "இத்தா'விலிருக்கும்போது தம் தேவைக்காக வெளியே செல்லலாம்.-10028 கணவன் இறந்துபோன பெண் உள்ளிட்டோர் (கர்ப்பமுற்றிருந்தால் அவர்களது) "இத்தா'க் காலம், பிரசவத்துடன் முடிந்துவிடும்.-10029 கணவன் இறந்து "இத்தா'விலிருக்கும் பெண் துக்கம் கடைப்பிடிப்பது கட்டாயமாகும்; மற்ற நேரங்களில் மூன்று நாட்கள் தவிர துக்கம் கடைப்பிடிப்பது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-1004

முஸ்லிம்
ஆட்சி அதிகாரம்
1 மக்கள் அனைவரும் (ஆட்சியதிகாரத்தில்) குறைஷியரைப் பின்பற்றுபவர் ஆவர்; இந்த ஆட்சியதிகாரம் குறைஷியரிடையேதான் இருந்துவரும்.-12882 ஆட்சித் தலைவரை நியமிப்பதும் நியமிக்காமல் விடுவதும்.-12903 பதவியைத் தேடுவதற்கும் அதன் மீது பேராசைப்படுவதற்கும் வந்துள்ள தடை.-12924 அவசியமின்றி ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்பது விரும்பத் தக்கதன்று.-12935 நேர்மையான ஆட்சியாளரின் சிறப்பும், கொடுமைக்கார ஆட்சியாளன் அடையும் தண்டனையும், குடிமக்களிடம் நளினமாக நடந்து கொள்ளுமாறு வந்துள்ள தூண்டுதலும்,  அவர்களைச் சிரமத்திற்குள்ளாக்குவதற்கு வந்துள்ள தடையும்.-12946 (போர்ச்செல்வங்கள் உள்ளிட்ட) பொதுச் சொத்துகளில் மோசடி செய்வது வன்மையாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-12967 அதிகாரிகளுக்கு அன்பளிப்புகள் வழங்குவதற்கு வந்துள்ள தடை.-12988 பாவமற்ற விஷயங்களில் தலைவர்களுக்குக் கட்டுப்படுவது கடமையாகும். பாவமான செயலில் கட்டுப்படுவது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-13009 ஆட்சித் தலைவர் ஒரு கேடயம்; அவரோடுதான் எதிரிகள் போரிடுகின்றனர்; அவர் மூலமே மக்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றனர்.-130510 கலீஃபாக்களில் முதலாவதாக வருபவருக்கே முன்னுரிமை அளித்து உறுதிப் பிரமாணம் (பைஅத்) அளிப்பது கடமையாகும்.-130511 அதிகாரத்திலிருப்போர் அநீதியிழைக்கும்போதும் (உரியவர்களை விட்டுவிட்டு மற்றவர்களுக்கு) முன்னுரிமை அளிக்கும்போதும் பொறுமைகாக்குமாறு வந்துள்ள கட்டளை.-130712 உரிமைகளைத் தர மறுத்தாலும் தலைமைக்குக் கட்டுப்படுதல்.-130813 (அரசியல்) குழப்பங்கள் தோன்றும்போதும் மற்ற சமயங்களிலும் முஸ்லிம்களின் கூட்டமைப்போடு (ஜமாஅத்) சேர்ந்திருப்பது கடமையாகும்; - தலைமைக்குக் கட்டுப்பட மறுப்பதும் கூட்டமைப்பிலிருந்து விலகுவதும் தடை செய்யப்பட்டவை ஆகும்.-130814 முஸ்லிம்களின் (அரசியல்) நிலை (ஒரே தலைமையின் கீழ்) ஒன்றுபட்டிருக்கும் போது, அவர்களிடையே பிளவை ஏற்படுத்துகின்றவருக்குரிய சட்டம்.-131215 (அடுத்தடுத்து) இரு ஆட்சியாளர்களுக்கு வாக்களிப்புப் பிரமாணம் (பைஅத்) அளிக்கப்பட்டால்...-131316 ஆட்சித் தலைவர்கள் மார்க்கத்திற்கு முரணாகச் செயல்படும்போது, எதிர்ப்புத் தெரிவிப்பது கடமையாகும். தொழுகை உள்ளிட்ட கடமைகளை அவர்கள் நிறைவேற்றும் வரை அவர்களுடன் போரிடலாகாது.-131317 ஆட்சித் தலைவர்களில் நல்லவர்களும் தீயவர்களும்.-131418 ஆட்சித் தலைவர் போருக்குச் செல்ல உத்தேசிக்கும்போது படையினரிடம் உறுதி மொழி பெற்றுக்கொள்வது விரும்பத்தக்கதாகும் என்பதும், (நபி (ஸல்) அவர்கள் காலத்தில்) அந்த மரத்தின் கீழ் நடந்த "பைஅத்துர் ரிள்வான்' உறுதிப் பிரமாண நிகழ்ச்சி பற்றிய விவரமும்.-131519 நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) சென்றவர் மறுபடியும் தமது தாயகத்தில் குடியேறுவது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-131820 மக்கா வெற்றிக்குப் பின் இஸ்லாத்தின் படி வாழ்வதாகவும் அறப்போர் புரிவதாகவும் நற்செயல்கள் செய்வதாகவும் ஒருவர் உறுதிமொழி (பைஅத்) அளிப்பதும், "மக்கா வெற்றிக்குப் பின் ஹிஜ்ரத் கிடையாது' எனும் நபிமொழியின் விளக்கமும்.-131821 பெண்களிடம் உறுதிப் பிரமாணம் (பைஅத்) வாங்கிய முறை.-132022 இயன்ற வரை செவியுற்றுக் கட்டுப்பட்டு நடப்பதாக உறுதிமொழி அளித்தல்.-132123 பருவ வயது எது என்பது பற்றிய விளக்கம்.-132124 இறைமறுப்பாளர்களின் கைகளில் சிக்கி (இழிவுபடுத்தப்பட்டு)விடக்கூடும் என்ற அச்சம் இருக்கும்போது, குர்ஆனை இறைமறுப்பாளர்களின் நாட்டுக்கு எடுத்துச் செல்லக் கூடாது.-132225 குதிரைப் பந்தயமும் அதற்காகக் குதிரையை மெலிய வை(த்துப் பயிற்சி யளி)ப்பதும்.-132226 குதிரைகளின் நெற்றிகளில் மறுமை நாள்வரை நன்மை பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது.-132327 குதிரையின் தன்மைகளில் விரும்பத் தகாத அம்சம்.-132428 அறப்போர் புரிதல் மற்றும் அல்லாஹ்வின் பாதையில் புறப்படுதல் ஆகியவற்றின் சிறப்பு.-132429 அல்லாஹ்வின் பாதையில் (அறப் போரில்) வீரமரணம் அடைவதன் சிறப்பு.-132730 இறைவழியில் (போரிட) காலையிலும் மாலையிலும் செல்வதன் சிறப்பு.-1328



   
 

37  ஆைடயும் அலங்காரமும் 1451 

38  நற்பண்புகள் 1492 

39  சலாம் கூறுதல் (முகமன்) 1508 

40  ெசால்ெலாழுக்கம் 1558 

41  கவிைத 1563 

42  கனவுகள் 1566 

43  நபிமார்களின் சிறப்புகள் 1576 

44  நபித் ெதாழர்களின் சிறப்புகள் 1641 

45 
ெபற்ேறாருக்கு நன்ைம ெசய்வதும்,      

உறைவப் ேபணி வாழ்வதும்  
1753 

46  விதி 1805 

47  கல்வி 1820 

48  பிரார்த்தைனகள் 1827 

49  பாவமீட்சி 1866 

50 
நயவஞ்சகத் தன்ைமகளும், அதற்குரிய 

தண்டைனகளும் 
1903 

51  மறுைம ெசார்க்கம் நரகம் 1932 

52  குழப்பங்கள் 1960 

53 
உலக ஆைச இல்லாமல் இருப்பதும், 

எளிைமயாக இருப்பதும் 
2014 

54  விளக்கங்கள் 2050 
 

முஸ்லிம்
விளக்கம்
திருக்குர்ஆன் விளக்க உரை.-20501 "இறைநம்பிக்கை கொண்டோரின் உள்ளங்கள் அல்லாஹ்வின் நினைவால் பணியும் நேரம் அவர்களுக்கு வரவில்லையா?'' (57:16) எனும் இறை வசனத் தொடர்.-20572 "நீங்கள் தொழுமிடங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் உங்களது அலங்காரத்தை மேற்கொள்ளுங்கள்''(7:31) எனும் வசனத் தொடர்.-20573 "உங்கள் பெண்களை விபசாரத்திற்கு நிர்பந்திக்காதீர்கள்''(24:33) எனும் வசனத்தொடர்.-20584 "இந்த இணைவைப்பாளர்கள் யாரை(த் தெய்வங்களாக) அழைக்கிறார்களோ அவர்களேகூட தம்முடைய (உண்மையான) இறைவனின் நெருக்கத்தை அடைவதற்கான வழியைத் தேடிக் கொண்டிருக்கின்றனர்''  (17:57) எனும் வசனத் தொடர்.-20585 பராஅத் (அத்தவ்பா), அல்அன்ஃபால், அல்ஹஷ்ர் (9,8,59) ஆகிய அத்தியாயங்கள்.-20596 மதுவிலக்குச் சட்டம் அருளப்பட்ட விவரம்.-20607 "இவர்கள் தம் இறைவனின் (மார்க்க) விஷயத்தில் சண்டையிட்டுக்கொண்ட இரு பிரிவினர் ஆவர்'' (22:19) எனும் வசனத்தொடர்.-2061

முஸ்லிம்
எளிமை
1 உலகப் பற்றின்மையும் தத்துவங்களும்.-20142 தமக்குத் தாமே அநீதியிழைத்து (அழிவில் சிக்கி)க்கொண்டவர்களின் வசிப்பிடங்களுக்கு அழுதவர்களாகவே தவிர நீங்கள் செல்ல வேண்டாம்.-20263 விதவைகள், ஏழைகள், அநாதைகள் ஆகியோருக்கு உதவி புரிதல்.-20274 பள்ளிவாசல்கள் எழுப்புவதன் சிறப்பு.-20285 ஏழை எளியோருக்கு தானதர்மங்கள் செய்தல்.-20286 அல்லாஹ் அல்லாதவருக்காக நற்செயல் புரிவதன் மூலம் அல்லாஹ்வுக்கு இணை கற்பித்தல்.-20297 ஒரே ஒரு வார்த்தைகூட நரகத்தில் தள்ளிவிடும்.-20308 நன்மையை ஏவிக்கொண்டு தாம் அதைச் செய்யாமலும், தீமையைத் தடுத்துக்கொண்டு தாமே அதைச் செய்து கொண்டும் இருப்பவர் அடையும் தண்டனை.-20309 மனிதன் திரைமறைவில் செய்த பாவத்தைத் தானே பகிரங்கப்படுத்துவதற்கு வந்துள்ள தடை.-203110 தும்மி "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' ("எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே') என்று கூறிய வருக்கு "யர்ஹமுகல்லாஹ்' ("உங்களுக்கு அல்லாஹ் கருணைபுரியட்டும்') என மறுமொழி கூறுவதும், கொட்டாவிவிடுவது அருவருப்பானதாகும் என்பதும்.-203111 பல்வேறு (தலைப்பிலான) நபிமொழிகள்.-203312 எலியும் அது உருமாற்றம் பெற்ற உயிரினம் என்பதும்.-203313 ஓர் இறைநம்பிக்கையாளர், ஒரே புற்றில் இரண்டு முறை தீண்டப்படமாட்டார்.-203414 இறைநம்பிக்கையாளரின் அனைத்து அம்சங்களும் நன்மையே ஆகும்.-203415 ஒருவர் குழப்பத்திற்கு ஆளாவார் எனும் அச்சம் இருக்குமானால், அவரை அளவு கடந்து புகழ்வது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.-203416 வயதில் பெரியவருக்கு முதலில் கொடுப்பது.-203617 நபிமொழியை நிறுத்தி நிதானமாக அறிவிப்பதும் நபிமொழியை எழுதி வைத்துக்கொள்வது தொடர்பான விதியும்.-203618 தீக்குண்டத்தில் ("அல்உக்தூத்') போடப்பட்டோர், சூனியக்காரன், (வேதக்கார) துறவி, (அற்புதம் நிகழ்த்திய) சிறுவன் ஆகியோர் பற்றிய தகவல்.-203719 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்த நீண்ட ஹதீஸும், அபுல்யசர் (ரலி) அவர்களின் நிகழ்ச்சியும்.-204020 நபி (ஸல்) அவர்கள் புலம்பெயர்ந்து (ஹிஜ்ரத்) சென்ற செய்தி; இதற்கு "ஒட்டகச் சேணம் பற்றிய செய்தி' ("ஹதீஸுர் ரஹ்ல்') என்றும் கூறப்படுவதுண்டு.-2047

முஸ்லிம்
குழப்பங்கள்
1 குழப்பங்கள் நெருங்கிவிட்டதும், யஃஜூஜ் மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் தடுப்புச்சுவர் திறந்து விட்டதும்.-19602 இறையில்லம் கஅபாவை நாடிவரும் படையினர் பூமிக்குள் புதைந்துபோவது பற்றிய முன்னறிவிப்பு.-19613 மழைத் துளிகள் விழுவதைப் போன்று குழப்பங்கள் (தொடர்ந்து) நிகழும் என்பது பற்றிய முன்னறிவிப்பு.-19624இரண்டு முஸ்லிம்கள் வாட்களால் சந்தித்துக் கொண்டால்...-19645 இந்தச் சமுதாயத்தில் சிலரால் சிலருக்கு அழிவு ஏற்படும் (என்பது பற்றிய முன்னறிவிப்பு).-19656 யுக முடிவு நாள்வரை நிகழவிருப்பது பற்றி நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்த முன்னறிவிப்பு.-19677 கடல் அலை போன்று அடுக்கடுக்காய் வரும் குழப்பங்கள்.-19688 யூப்ரடீஸ் நதி வற்றி, தங்க மலை ஒன்றை வெளிப்படுத்தாத வரை யுக முடிவு நாள் வராது.-19709 கான்ஸ்டாண்டிநோபிள் வெற்றி கொள்ளப்படுவதும், (மகா பொய்யன்) தஜ்ஜால் புறப்படுவதும், மர்யமின் மைந்தர் ஈசா (அலை) அவர்கள் இறங்குவதும்.-197110 ரோமின் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கும்போதே யுக முடிவு ஏற்படும்.-197211 தஜ்ஜால் புறப்படும் வேளையில் ரோமர்கள் ஏராளமானோரைக் கொலை செய்து முன்னேறுவார்கள்.-197312 தஜ்ஜால் வருவதற்குமுன் முஸ்லிம்களுக்குக் கிட்டும் வெற்றிகள்.-197413 யுக முடிவு நாளுக்கு முந்தைய சில அடையாளங்கள்.-197514 ஹிஜாஸ் பகுதியிலிருந்து ஒரு நெருப்பு கிளம்பாத வரை யுக முடிவு நாள் வராது.-197715 யுக முடிவு நாளுக்குமுன் மதீனாவின் குடியிருப்புகளின் நிலை.-197716 ஷைத்தானின் இரு கொம்புகள் உதய மாகும் கிழக்குத் திசையிலிருந்தே குழப்பங்கள் தோன்றும்.-197717 "தவ்ஸ்' குலத்தார் "துல்கலஸா' கடவுள் சிலையை வழிபடாத வரை யுக முடிவு நாள் வராது.-197918 ஒரு மனிதர் மற்றொரு மனிதரின் மண்ணறையைக் கடந்து செல்லும்போது, "நான் இவரது இடத்தில் (இக்குழிக்குள்) இருக்கக் கூடாதா'' என்று ஆசைப்படாத வரை யுக முடிவு நாள் வராது; அவர் அனுபவிக்கும் சோதனையே அதற்குக் காரணமாகும்.-197919 இப்னு ஸய்யாத் பற்றிய குறிப்பு.-198620 தஜ்ஜால், அவனது தன்மை, அவனு டன் இருப்பவை ஆகியவை பற்றிய குறிப்பு.-199321 தஜ்ஜாலின் தன்மையும், மதீனா நகருக்குள் நுழைய முடியாமல் அவனுக்குத் தடை விதிக்கப்படுவதும், அவன் இறைநம்பிக்கையாளர் ஒருவரைக் கொன்றுவிட்டு உயிர்ப்பிப்பதும்.-199922 வல்லமையைம் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வுக்கு தஜ்ஜால் மிகவும் சாதாரணமானவனே!-200023 தஜ்ஜால் வெளிப்படுவதும், அவன் பூமியில் தங்கியிருப்பதும், ஈசா (அலை) அவர்கள் (வானிலிருந்து) இறங்கிவந்து அவனைக் கொன்றொழிப்பதும்,நன்மையும் இறைநம்பிக்கையும் உள்ளவர்கள் (மரித்துப்)போவதும், மக்களிலேயே தீயவர்கள் எஞ்சியிருந்து சிலைகளை வழிபடுவதும், எக்காளம் (ஸூர்) ஊதப்பட்டு மண்ணறைகளில் உள்ளோர் எழுப்பப்படுவதும்.-200124 (தஜ்ஜாலின் உளவாளி) "ஜஸ்ஸாஸா' பற்றிய செய்தி.-200425 தஜ்ஜாலைப் பற்றிய இன்னும் சில தகவல்கள்.-200926 கொந்தளிப்பான காலத்தில் (இறைவனை) வழிபடுவதன் சிறப்பு.-201027 யுக முடிவு நாள் நெருங்குதல்.-201028 இரு எக்காளங்களுக்கும் ("ஸூர்') இடைப்பட்ட காலம்.-2012

முஸ்லிம்
மறுமை
1 சொர்க்கத்தில் ஒரு மரம் உள்ளது. அதன் நிழலில் பயணிப்பவர் நூறு வருடங்கள் பயணித்தாலும் அதைக் கடந்து செல்ல முடியாது.-19322 சொர்க்கவாசிகள்மீது இறைவன் தனது உவப்பை அருள்வதும் அதன் பின்னர் ஒருபோதும் அவர்கள்மீது கோபப்படாமல் இருப்பதும்.-19333 சொர்க்கவாசி(களில் கீழ்த் தட்டில் இருப்பவர்)கள் (மேல்)அறைகளில் உள்ளவர் களை வானிலுள்ள நட்சத்திரங்களைப் பார்ப்பதைப் போன்று பார்ப்பது.-19344 நபி (ஸல்) அவர்களைப் பார்ப்பதற்காகத் தம் குடும்பத்தாரையும் செல்வத்தையும் தியாகம் செய்ய விரும்புவோர் பற்றிய குறிப்பு.-19345 சொர்க்கத்திலுள்ள சந்தையும் அதில் சொர்க்கவாசிகள் அடைந்துகொள்ளும் அருட்கொடையும் அலங்காரமும்.-19356 சொர்க்கத்தில் நுழையும் முதல் அணியினரின் முகம் பௌர்ணமி இரவின் முழு நிலவைப் போன்றிருக்கும் என்பதும்,அவர்களின் இதர தன்மைகளும், அவர்களின் துணைவியர் பற்றிய குறிப்பும்.-19357 சொர்க்கம் மற்றும் சொர்க்கவாசிகள் பற்றிய வர்ணனையும் அவர்கள் காலை யிலும் மாலையிலும் இறைவனைத் துதிப்பதும்.-19358 சொர்க்கவாசிகள் அனுபவிக்கும் இன்பங்கள் நிலையானவை என்பதும், "இது தான் சொர்க்கம்; நீங்கள் நற்செயல் புரிந்து கொண்டிருந்ததற்காக இது உங்களுக்கு உடைமையாக்கப் பட்டுள்ளது என்று அவர்களிடம் எடுத்துச் சொல்லப்படும்'' (7:43) எனும் இறைவசனமும்.-19379 சொர்க்கக் கூடாரங்களின் நிலையும் அவற்றில் இறைநம்பிக்கையாளர்களுக்குத் துணைவியர் பலர் இருப்பதும்.-193810 இவ்வுலகிலுள்ள சொர்க்க நதிகள்.-193911 சொர்க்கத்தில் நுழையும் மக்கள் சிலருடைய உள்ளங்கள் பறவைகளின் உள்ளத்தைப் போன்றிருக்கும்.-193912 நரக நெருப்பின் கடுமையான வெப்பமும் அதன் ஆழத்தின் அளவும் அது நரகவாசிகளைத் தீண்டும் அளவும்.-193913 நரகத்தில் அக்கிரமக்காரர்கள் நுழைவர். சொர்க்கத்தில் அப்பாவிகள் நுழைவர்.-194014 உலக அழிவும் மறுமை நாளில் (மக்கள் அனைவரும்) ஒன்றுதிரட்டப்படுவதும்.-194115 மறுமை நாளின் நிலை. அதன் அமளிகளிலிருந்து தப்பிக்க நமக்கு அல்லாஹ் உதவி புரிவானாக!-194816 சொர்க்கவாசிகளையும் நரகவாசிகளையும் இவ்வுலகிலேயே அடையாளம் கண்டு கொள்ளத்தக்க பண்புகள்.-195017 இறந்தவருக்குச் சொர்க்கத்திலுள்ள அல்லது நரகத்திலுள்ள அவரது இருப்பிடம் எடுத்துக் காட்டப்படுவதும், மண்ணறையில் (கப்று) வேதனை உண்டு என்பதற்கான சான்றும், அதன் வேதனையிலிருந்து (காக்குமாறு இறைவனிடம்) பாதுகாப்புக் கோருவதும்.-195118 (மறுமை நாளில்) விசாரணை நடைபெறும் என்பதற்கான சான்று.-195319 இறப்பின்போது உயர்ந்தோன் அல்லாஹ் குறித்து நல்லெண்ணம் கொள்ளுமாறு வந்துள்ள கட்டளை.-195720 இறப்பின்போது உயர்ந்தோன் அல்லாஹ் குறித்து நல்லெண்ணம் கொள்ளுமாறு வந்துள்ள கட்டளை.-1958

முஸ்லிம்
நயவஞ்சகம்-தண்டனை
நயவஞ்சகர்களின் தன்மைகளும் அவர்களுக்கான விதிகளும்.-19031 படைப்பின் ஆரம்பமும் (ஆதி மனிதர்) ஆதம் (அலை) அவர்கள் படைக்கப்பட்டதும்.-19122 மறுமை நாளில் இறந்தவர்கள் அனை வரும் எழுப்பப்படுவதும் ஒன்று திரட்டப்படுவதும் அன்று பூமியின் நிலையும்.-19123 சொர்க்கவாசிகளுக்கு அளிக்கப்படும் விருந்து.-19134 நபி (ஸல்) அவர்களிடம் யூதர்கள் உயிரைப் பற்றிக் கேள்வி கேட்டதும், "(நபியே!) உயிரைப் பற்றி அவர்கள் உம்மிடம் கேட்கிறார்கள்'' (17:85) எனும் வசனமும்.-19145 "(நபியே!) நீர் அவர்களுடன் இருக்கும்போது அவர்களை அல்லாஹ் தண்டிப்பவனாக இல்லை'' (8:33) எனும் வசனம். -19156 "தன்னைத் தன்னிறைவுள்ளவன் எனக் கருதியதால் மனிதன் எல்லை மீறுகிறான்'' (96:6,7) எனும் வசனங்கள்.-19167 புகை.-19178 சந்திரன் (இரண்டாகப்) பிளந்த சம்பவம்.-19199 புண்படுத்தப்பட்டும்கூட (தண்டிக்காமல்) பொறுமைகாப்பவர் அல்லாஹ்வைவிட வேறு யாருமில்லை.-192010 பூமி நிறையப் பொன்னை ஈடாகக் கொடுத்தேனும் தண்டனையிலிருந்து விடுதலை பெற விரும்புகிறாயா என இறைமறுப்பாளர்களிடம் கேட்கப்படும்.-192111 (மறுமை நாளில்) இறைமறுப்பாளன் தனது முகத்தால் (நடத்தி) இழுத்துச் செல்லப்படுவான்.-192212 இவ்வுலகில் சுகபோகமாக வாழ்ந்தவர் நரகத்தில் சிறிது நேரம் அமிழ்த்தப் படுவதும், இவ்வுலகில் கடுமையான சோதனைகளை அனுபவித்தவர் சொர்க்கத்தைச் சிறிது நேரம் அனுபவிப்பதும்.-192213 இறைநம்பிக்கையாளர் செய்த நற்செயல்களுக்கான நன்மைகள் இம்மையிலும் மறுமையிலும் வழங்கப்படும். இறை மறுப்பாளர் செய்த நற்செயல்களுக்கான நன்மைகள் முன்கூட்டியே இம்மையில் வழங்கப்பட்டுவிடும்.-192314 ஓர் இறை நம்பிக்கையாளரின் நிலை (இளம்) பயிர் போன்றதாகும்; இறை மறுப்பாளனின் நிலை தேவதாரு மரத்தைப் போன்றதாகும்.-192315 இறைநம்பிக்கையாளரின் நிலை பேரீச்ச மரத்திற்கு ஒப்பானதாகும்.-192416 மக்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக அவர்களிடையே ஷைத்தான் பிளவை உருவாக்குகிறான்; அவன் தன் படைகளை அனுப்புகிறான் என்பதும், ஒவ்வொரு மனிதனுடனும் (ஷைத்தானிய) கூட்டாளி ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதும்.-192617 எவரும் தமது நற்செயலால் (மட்டும்) சொர்க்கத்தில் நுழைந்துவிடுவதில்லை. மாறாக, அல்லாஹ்வின் கருணையால்தான் நுழைவார்.-192818 நற்செயல்களை அதிகமாகச் செய்வதும் வழிபாடுகளில் கூடுதல் ஈடுபாடு காட்டுவதும். -193019 அறிவுரை வழங்குவதில் நடுநிலைப் போக்கு.-1930

முஸ்லிம்
பாவமீட்சி
1 பாவமீட்சி பெறுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும் அதைக் கண்டு (இறைவன்) மகிழ்வதும்.-18662 பாவமன்னிப்புக் கோரி பாவமீட்சி பெறுவதால் பாவங்கள் அகன்று விடுகின்றன.-18683 எல்லா நேரங்களிலும் இறைவனை நினைவுகூரல், மறுமை நிகழ்வுகளைச் சிந்தித்தல், இறைவன் கண்காணிக்கிறான் என உணர்தல் ஆகியவற்றின் சிறப்பும், சில நேரங்களில் இந்த உணர்வுகளிலிருந்து விடுபட்டு இம்மை விவகாரங்களில் ஈடுபடலாம் என்பதும்.-18694 இறைவனின் கருணை விசாலமானது; அது அவனது கோபத்தை வென்றுவிட்டது.-18715 பாவங்களைத் திரும்பத் திரும்பச் செய்து திரும்பத் திரும்ப பாவமன்னிப்புக் கோரினாலும் பாவமன்னிப்புக் கோரிக்கை ஏற்கப்படல்.-18756 அல்லாஹ்வின் தன்மானமும் மானக்கேடான செயல்களை அவன் தடை செய்திருப்பதும்.-18767 "நன்மைகள் தீமைகளை அழித்து விடும்'' (11:114) எனும் இறை வசனம்.-18778 அதிகமான கொலைகள் செய்தவராயிருந்தாலும், கொலையாளியின் பாவமன்னிப்புக் கோரிக்கையும் ஏற்கப்படும். -18809 கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) மற்றும் அவர்களுடைய இரு தோழர்களின் பாவமன்னிப்புக் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி.-188310 அவதூறு சம்பவமும் அவதூறு கூறியோரின் பாவமன்னிப்புக் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டதும்.-189311 நபி (ஸல்) அவர்களின் அடிமைப் பெண்மீது சுமத்தப்பட்ட அவதூறுக் குற்றச்சாட்டு உண்மைக்குப் புறம்பானதாகும்.-1902

முஸ்லிம்
பிரார்த்தனை
1 அல்லாஹ்வை நினைவு கூருமாறு வந்துள்ள தூண்டல். -18272 அல்லாஹ்வின் திருநாமங்களும் அவற்றை மனனமிட்டவரின் சிறப்பும்.-18283 இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கும்போது வலியுறுத்திக் கேட்க வேண்டும். "நீ நினைத்தால் வழங்குவாயாக!' என்று கேட்கலாகாது.-18284 ஒருவர் தமக்கு நேர்ந்த துன்பத்தின் காரணத்தால் மரணத்தை விரும்புவது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-18295 யார் அல்லாஹ்வைச் சந்திக்க விரும்புகிறாரோ அவரைச் சந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ்வைச் சந்திப்பதை வெறுக்கிறாரோ அவரைச் சந்திப்பதை அல்லாஹ்வும் வெறுக்கிறான்.-18306 இறைவனை நினைவுகூரல் (திக்ர்), பிரார்த்தனை (துஆ), இறைவனை நெருங்குதல் ஆகியவற்றின் சிறப்பு.-18327 இம்மையிலேயே தண்டனையை விரைவாக வழங்கிவிடுமாறு பிரார்த்திப்பது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-18338 இறைவனை நினைவுகூரும் அவைகளின் சிறப்பு.-18349 "இறைவா! இம்மையிலும் எங்களுக்கு நன்மையை வழங்குவாயாக! மறுமையிலும் (எங்களுக்கு) நன்மையை வழங்குவாயாக! நரக வேதனையிலிருந்து எங்களைக் காப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்திப்பதன் சிறப்பு.-183510 லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் ("அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு இறைவனில்லை') என்று உறுதிமொழிவது, சுப்ஹானல்லாஹ்("அல்லாஹ் தூய்மையானவன்')  என்று துதிப்பது மற்றும் பிரார்த்திப்பது ஆகியவற்றின் சிறப்பு.-183611 குர்ஆனை ஓதுவதற்கும் இறைவனை நினைவுகூர்ந்து போற்றுவதற்கும் ஒன்று கூடுவதன் சிறப்பு.-183912 பாவமன்னிப்புக் கோருவதும் அதை அதிகமாகச் செய்வதும் விரும்பத்தக்கதாகும்.-184113 மெல்லிய குரலில் இறைவனைத் துதிப்பதே விரும்பத் தக்கதாகும்.-184114 குழப்பங்கள் (சோதனைகள்) முதலியவற்றிலிருந்து இறைவனிடம் பாதுகாப்புக் கோரல்.-184315 இயலாமை, சோம்பல் உள்ளிட்டவற்றிலிருந்து இறைவனிடம் பாதுகாப்புக் கோரல்.-184416 விதியின் கேடு, அழிவில் வீழ்வது உள்ளிட்டவற்றிலிருந்து இறைவனிடம் பாதுகாப்புக் கோரல்.-184517 உறங்கச் செல்லும்போது படுக்கையில் கூற வேண்டியவை.-184618 செய்தவற்றின் தீங்கிலிருந்தும் செய்யத் தவறியவற்றின் தீங்கிலிருந்தும் இறைவனிடம் பாதுகாப்புக் கோரல்.-185019 பகலின் ஆரம்ப நேரத்திலும் உறங்கச் செல்லும்போதும் இறைவனைத் துதித்தல்.-185620 சேவல் கூவும்போது, இறைவனிடம் பிரார்த்திப்பது விரும்பத்தக்கதாகும்.-185821 துன்பத்தின்போது ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனை.-185822 சுப்ஹானல்லாஹி வபி ஹம்திஹி (அல்லாஹ்வைப் போற்றிப் புகழ்ந்து அவன் தூயவன் எனத் துதிக்கின்றேன்) என்று துதிப்பதன் சிறப்பு.-185923 கண்ணெதிரே இல்லாத முஸ்லிம்களுக்காகப் பிரார்த்திப்பதன் சிறப்பு.-185924 உணவு உண்ட பின்பும்  பானம் பருகிய பின்பும் "அல்ஹம்து லில்லாஹ்'  கூறுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-186025 "நான் பிரார்த்தித்தேன். என் பிரார்த்தனை ஏற்கப்படவில்லை'' என்று கூறி அவசரப்படாத வரையில் ஒருவரது பிரார்த்தனை ஏற்கப்படுகிறது.-186126 சொர்க்கவாசிகளில் பெரும்பாலோர் ஏழைகளாவர்; நரகவாசிகளில் பெரும்பாலோர் பெண்களாவர் என்பதும் பெண்களால் ஏற்படும் சோதனை பற்றிய விளக்கமும்.-186127 குகையில் சிக்கிக்கொண்ட மூவரின் நிகழ்ச்சியும், நல்லறங்களை முன்வைத்து உதவி கோருவதும்.-1863

முஸ்லிம்
கல்வி
1 குர்ஆனில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருள்களுக்கு இடமளிக்கும் வசனங்களைப் பின்தொடர்வது தடை செய்யப்பட்டதாகும் என்பதும், அவ்வாறு பின்தொடர்பவர்கள் குறித்து வந்துள்ள எச்சரிக்கையும், குர்ஆனில் கருத்து முரண்பாடு கொள்வதற்கு வந்துள்ள தடையும்.-18202 கடுமையாகச் சச்சரவு செய்பவன்.-18213 யூதர்கள் மற்றும் கிறித்தவர்களின் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றல்.-18214 எல்லை மீறுபவர்கள் அழிந்தனர்.-18215 இறுதிக் காலத்தில் கல்வி அகற்றப் படுவதும் கைப்பற்றப்படுவதும் அறியாமையும் குழப்பங்களும் வெளிப்படுவதும்.-18226 ஒருவர் (மார்க்கத்தில்) நல்ல அல்லது கெட்ட நடைமுறையை உருவாக்குவதும், நல்வழி அல்லது தீய வழிக்கு (மக்களை) அழைப்பதும்.-1825

முஸ்லிம்
விதி
1 மனிதன் தன் தாயின் வயிற்றில் படைக்கப்படும் விதமும், அவனுடைய வாழ்வாதாரம், ஆயுள், செயல்,  நற்பேறு - துர்பேறு ஆகியவை பதிவு செய்யப்படுவதும்.-18052 ஆதம் (அலை) அவர்களுக்கும் மூசா (அலை) அவர்களுக்கும் இடையே நடந்த தர்க்கம்.-18113 உயர்ந்தோன் அல்லாஹ் மனிதர்களின் உள்ளங்களைத் தான் நாடிய வகையில் மாற்றுகிறான்.-18134 ஒவ்வொன்றும் விதியின்படியே (நடக்கிறது).-18135 விபச்சாரம் முதலானவற்றில் மனிதனுக்குள்ள பங்கு விதியில் எழுதப்பட்டு விட்டது.-18146 "எல்லாக் குழந்தைகளுமே இயற்கையி(ன் மார்க்கத்தி)ல்தான் பிறக்கின்றன'' என்பதன் பொருளும், இறைமறுப்பாளர்கள் மற்றும் முஸ்லிம்களின் இறந்துவிட்ட குழந்தைகளின் நிலையும்.-18147 வாழ்நாள், வாழ்வாதாரம் உள்ளிட்டவை முன்பே விதியில் எழுதப்பட்டிருப்பதை விடக் கூடவோ குறையவோ செய்யாது.-18188 வலிமையை உருவாக்கிக்கொள்ளும் படியும், தளர்ச்சியைக் கைவிடும் படியும், இறைவனிடம் உதவி தேடும் படியும்,விதியை இறைவனிடமே ஒப்படைத்து விடும்படியும் வந்துள்ள கட்டளை.-1819

முஸ்லிம்
பெற்றோர்-உறவு
1 பெற்றோருக்கு நன்மை செய்வதும் அவர்களே அதற்கு முன்னுரிமை பெற்றவர்கள் என்பதும்.-17532 கூடுதலான தொழுகை போன்றவற்றில் ஈடுபடுவதைவிடப் பெற்றோருக்கு நன்மை செய்வதற்கே முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.-17543 முதுமைப் பருவத்தில் பெற்றோர் இருவரையுமோ, அல்லது அவர்களில் ஒருவரையோ அடைந்தும் (அவர்களுக்கு நன்மை செய்து) சொர்க்கம் செல்லத் தவறியவரின் மூக்கு மண்ணைக் கவ்வட்டும்.-17584 தாய், தந்தை உள்ளிட்ட நெருங்கிய உறவினரின் நண்பர்களுடன் நல்லுறவு பாராட்டுவதன் சிறப்பு.-17585 நன்மை (அல்பிர்ரு), தீமை (அல்இஸ்மு) ஆகியவற்றின் விளக்கம்.-17606 உறவைப் பேணுவதும் உறவை முறிப்பது தடை செய்யப்பட்டதாகும் என்பதும்.-17607 ஒருவருக்கொருவர் பொறாமை கொள்வது, கோபப்படுவது, பிணங்கிக் கொள்வது ஆகியவை தடை செய்யப்பட்டவையாகும்.-17628 மார்க்க ரீதியான எந்தக் காரணமுமின்றி (ஒருவரிடம்) மூன்று நாட்களுக்குமேல் பேசாமல் இருப்பது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-17639 (ஆதாரமின்றிப் பிறரைச்) சந்தேகிப்பது, துருவித்துருவி ஆராய்வது, போட்டி பொறாமை கொள்வது, (வாங்கும் எண்ணமின்றி) பொருளின் விலையை ஏற்றிக் கேட்பது உள்ளிட்டவை தடை செய்யப்பட்டவையாகும்.-176310 ஒரு முஸ்லிமுக்கு அநீதியிழைப்பது, துரோகம் செய்வது, அவரைக் கேவலப்படுத்துவது,  அவரது உயிர், மானம்,பொருள் ஆகியவற்றைப் பறிப்பது ஆகியன தடை செய்யப்பட்டவையாகும்.-176411 ஒருவருக்கொருவர் பகைமை கொள்வதற்கும் பேசாமல் இருப்பதற்கும் வந்துள்ள தடை.-176512 அல்லாஹ்வுக்காக நேசிப்பதன் சிறப்பு.-176613 நோயாளிகளை நலம் விசாரிப்பதன் சிறப்பு.-176714 ஓர் இறைநம்பிக்கையாளரின் காலில் தைக்கும் முள் உள்பட அவருக்கு ஏற்படும் நோய் நொடிகள், துயரம் போன்றவற்றுக்காக அவருக்கு நற்பலன் வழங்கப்படுகிறது.-176815 அநீதியிழைப்பது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-177116 அநீதியிழைத்த சகோதரனுக்கும் அநீதிக்குள்ளான சகோதரனுக்கும் உதவுதல்.-177417 இறைநம்பிக்கையாளர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துவதும் பரிவு காட்டுவதும் தோள் கொடுத்து ஒத்துழைப்பதும்.-177618 ஏசுவதற்கு வந்துள்ள தடை.-177719 மன்னிப்பும் பணிவும் விரும்பத்தக்க குணங்களாகும். -177720 புறம் பேசுவது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-177721 அல்லாஹ் ஒருவரது குறையை இவ்வுலகில் மறைத்துவிட்டால், மறுமையிலும் அதை அவன் மறைப்பான் எனும் நற்செய்தி.-177722 அருவருப்பாகப் பேசும் ஒருவரிடமிருந்து தம்மைத் தற்காத்துக்கொள்வதற்காக அவரிடம் ஒருவர் கனிவாகப் பேசுவது.-177823 நளினத்தின் சிறப்பு.-177824 கால்நடைகள் முதலியவற்றைச் சபிப்பது தடைசெய்யப்பட்டதாகும்.-177925 நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒருவருக்கெதிராகப் பிரார்த்திக்கவோ ஏசவோ சபிக்கவோ செய்து, அவற்றுக்கு அவர் தகுதியானவராக இல்லாதிருந்தால், அவருக்கு அது பாவப் பரிகாரமாகவும் நற்பலனாகவும் அருளாகவும் மாறிவிடும்.-178126 இரட்டை முகத்தான் பற்றிய பழிப்புரையும் அவனது செயல் தடை செய்யப் பட்டதாகும் என்பதும்.-178427 பொய் தடை செய்யப் பட்டதாகும் என்பதும் பொய்யில் அனுமதிக்கப்பட்டது எது என்பது பற்றிய விளக்கமும்.-178528 கோள் சொல்வது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-178629 பொய் அருவருப்பானது; உண்மை அழகானது என்பதும், உண்மையின் சிறப்பும்.-178630 கோபத்தின்போது தம்மைக் கட்டுப்படுத்திக்கொள்பவரின் சிறப்பும், கோபம் விலக என்ன வழி என்பதும்.-178731 மனிதன் தன்னைக் கட்டுப்படுத்திக்கொள்ள முடியாத (பலவீனமான) படைப்பாகவே படைக்கப் பட்டுள்ளான்.-178932 முகத்தில் அடிக்கலாகாது.-178933 நியாயமான காரணமின்றி மக்களைத் தண்டிப்பதற்கு வந்துள்ள கடுமையான கண்டனம்.-179034 பள்ளிவாசல், கடைத்தெரு உள்ளிட்ட மக்கள் கூடுகின்ற பொது இடங்களில் ஆயுதத்தைக் கொண்டு செல்பவர், அதன் முனைப் பகுதியைப் பிடித்து (மறைத்து)க் கொள்ளுமாறு வந்துள்ள கட்டளை.-179135 ஒரு முஸ்லிமை நோக்கி ஆயுதத்தைக் காட்டி சைகை செய்வதற்கு வந்துள்ள தடை.-179236 தொல்லை தரும் பொருட்களைப் பாதையிலிருந்து அகற்றுவதன் சிறப்பு.-179237 பூனை முதலிய தீங்கு செய்யாத பிராணிகளை வேதனை செய்வது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-179338 பெருமை தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-179439 இறையருள்மீது யாரையும் நம்பிக்கையிழக்கச் செய்வது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-179440 பலவீனமானோர் மற்றும் அடக்கத்தோடு வாழ்வோரின் சிறப்பு.-179541 "மக்கள் நாசமாகி விட்டனர்' என்று கூறுவது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-179542 அண்டை வீட்டார் குறித்த அறிவுரையும் அவர்களுக்கு நன்மை செய்வதும்.-179543 ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கும்போது முகமலர்ச்சி காட்டுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-179644 தடை செய்யப்படாத விஷயங்களில் பிறருக்காகப் பரிந்து பேசுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-179645 நல்லோருடன் நட்புகொள்வதும் கெட்ட நண்பர்களிடமிருந்து விலகியிருப்பதும் விரும்பத்தக்கவையாகும்.-179646 பெண் குழந்தைகளுக்கு நன்மை செய்வதன் சிறப்பு.-179747 தமது குழந்தை இறந்தும் நன்மையை எதிர்பார்(த்துப் பொறுமை கா)ப்பவரின் சிறப்பு.-179848 அல்லாஹ் ஓர் அடியாரை நேசிக்கும் போது, அவர்மீது தன் அடியார்களுக்கும் நேசத்தை ஏற்படுத்துகிறான்.-180049 உயிர்கள் பல்வேறு வகைப்பட்டவையாகும்.-180150 மனிதன் யார்மீது அன்பு கொண்டுள்ளானோ அவர்களுடன்தான் இருப்பான்.-180151 நல்ல மனிதருக்குக் கிடைக்கும் பாராட்டு நற்செய்தியே; அதனால் அவருக்கு எந்தப் பாதிப்புமில்லை.-1803

முஸ்லிம்
நபித்தோழர்
1 அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-16412 உமர் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-16453 உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-16504 அலீ பின் அபீதாலிப் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-16555 சஅத் பின் அபீவக்காஸ் (ரலி) அவர்களின் சிறப்பு.-16616 தல்ஹா (ரலி), ஸுபைர் (ரலி) ஆகியோரின் சிறப்புகள்.-16657 அபூஉபைதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-16678 ஹசன் மற்றும் ஹுசைன் (ரலி) ஆகியோரின் சிறப்புகள்.-16689 நபி (ஸல்) அவர்கருடைய குடும்பத்தாரின் சிறப்புகள்.-166910 ஸைத் பின் ஹாரிஸா (ரலி), உசாமா பின் ஸைத் (ரலி) ஆகியோரின் சிறப்புகள்.-166911 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-167012 இறைநம்பிக்கையாளர்களின் அன்னை கதீஜா (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.--167113 ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் சிறப்பு.-167414 "உம்மு ஸர்உ' எனும் பெண்ணைப் பற்றிய செய்தி.-167915 நபி (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-168216 இறைநம்பிக்கையாளர்களின் அன்னை உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-168617 இறைநம்பிக்கையாளர்களின் அன்னை ஸைனப் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-168718 உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-168719 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களின் தாயார் உம்மு சுலைம் (ரலி), பிலால் (ரலி) ஆகியோரின் சிறப்புகள்.-168820 அபூதல்ஹா அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-168921 பிலால் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-169022 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) மற்றும் அவர்களுடைய தாயார் ஆகியோரின் சிறப்புகள்.-169123 உபை பின் கஅப் (ரலி) மற்றும் அன்சாரிகளில் ஒரு குழுவினரின் சிறப்புகள்.-169424 சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-169525 அபூதுஜானா சிமாக் பின் கரஷா (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-169726 ஜாபிர் (ரலி) அவர்களின் தந்தை அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் ஹராம் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-169727 ஜுலைபீப் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-169828 அபூதர் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-169929 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-170630 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-170731 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-170832 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-170933 அப்துல்லாஹ் பின் சலாம் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-171134 ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-171335 அபூஹுரைரா அத்தவ்சீ (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-171936 பத்ருப் போரில் கலந்து கொண்டவர்களின் சிறப்புகளும் ஹாத்திப் பின் அபீபல்த்தஆ (ரலி) அவர்களின் நிகழ்ச்சியும்.-172237 "பைஅத்துர் ரிள்வான்' ஒப்பந்தத்தில் கலந்து கொண்டு, அந்த மரத்தின் கீழ் உறுதிப் பிரமாணம் அளித்தவர்களின் சிறப்புகள்.-172438 அஷ்அரீ குலத்தைச் சேர்ந்த அபூமூசா (ரலி), அபூஆமிர் (ரலி) ஆகியோரின் சிறப்புகள்.-172439 அஷ்அரீ குலத்தாரின் சிறப்புகள்.-172640 அபூசுஃப்யான் பின் ஹர்ப் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.-172741 ஜஅஃபர் பின் அபீதாலிப் (ரலி), அஸ்மா பின்த் உமைஸ் (ரலி) மற்றும் அவர்களுடன் (அபிசீனியாவிலிருந்து) கப்பலில் வந்தோர் ஆகியோரின் சிறப்புகள்.-172742 சல்மான் (ரலி), ஸுஹைப் (ரலி), பிலால் (ரலி) ஆகியோரின் சிறப்புகள்.-172943 அன்சாரிகளின் சிறப்புகள்.-173044 அன்சாரிகளின் கிளைக் குடும்பங்களின் சிறப்பு.-173145 அன்சாரிகளுடன் நல்லுறவு பாராட்டல்.-173346 நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஃகிஃபார்' மற்றும் "அஸ்லம்' குலத்தாருக்காகச் செய்த பிரார்த்தனை.-173447 ஃகிஃபார், அஸ்லம், ஜுஹைனா, அஷ்ஜஉ, முஸைனா, தமீம், தவ்ஸ், தய்யி ஆகிய குலத்தாரின் சிறப்புகள்.-173548 மக்களிலேயே சிறந்தவர்கள்.-173849 குறைஷிப் பெண்களின் சிறப்புகள்.-173950 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் (முஹாஜிர் - அன்சாரித்) தோழர்களிடையே சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்தியது.-174051 நபி (ஸல்) அவர்கள் உயிருடன் இருந்தது அவர்களுடைய தோழர்களுக்குப் பாதுகாப்பாகவும் நபித்தோழர்கள் உயிருடன் இருந்தது (ஒட்டுமொத்த) சமுதாயத்திற்குப் பாதுகாப்பாகவும் அமைந்தது பற்றிய விளக்கம்.-174152 நபித்தோழர்கள், பிறகு அவர்களை அடுத்து வந்தவர்கள் (தாபிஈன்), பிறகு அவர்களை அடுத்து வந்தவர்கள் (தபஉத் தாபிஈன்) ஆகியோரின் சிறப்பு.-174153 "இன்று பூமியில் இருப்பவர்களில் எவரும் ஒரு நூற்றாண்டுக்குப்பின் உயிருடன் இருக்க மாட்டார்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.-174554 நபித்தோழர்களை ஏசுவது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-174655 உவைஸ் அல்கரனீ (ரஹ்) அவர்களின் சிறப்புகள்.-174756 எகிப்துவாசிகளின் நலனைக் காக்குமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய அறிவுரை.-174957 ஓமன் (உமான்)வாசிகளின் சிறப்பு.-175058 ஸகீஃப் குலத்தின் பெரும் பொய்யன் மற்றும் நாசகாரன் ஆகியோரைப் பற்றிய குறிப்பு.-175059 பாரசீகர்களின் சிறப்பு.-175160 "மனிதர்கள் நூறு ஒட்டகங்களைப் போன்றவர்கள். அவற்றில் பயணத்திற்குப் பயன்படும் ஒட்டகத்தை (மிக அரிதாகவே தவிர) நீங்கள் காண மாட்டீர்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.-1752

முஸ்லிம்
நபிமார்கள்
1 நபி (ஸல்) அவர்களின் வமிசாவளியின் சிறப்பும் அவர்கள் நபியாக நியமிக்கப் படுவதற்கு முன் அவர்களுக்கு "கல்' சலாம் சொன்னதும்.-15762 எல்லாப் படைப்புகளையும் விட நம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குள்ள சிறப்பு.-15763 நபி (ஸல்) அவர்களின் அற்புதங்கள்.-15764 நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வையே முழுமையாகச் சார்ந்திருந்ததும் எதிரிகளிடமிருந்து அவர்களை அல்லாஹ் காப்பாற்றியதும்.-15805 நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்த நல்வழியுடனும்,ஞானத்துடனும் அனுப்பப்பெற்றார்களோ அதற்கான உவமை பற்றிய விளக்கம்.-15816 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் சமுதாயத்தார்மீது கொண்டிருந்த பரிவும் பாசமும் சமுதாயத்தாருக்குத் தீங்கிழைப்பவை குறித்து அவர்கள் அதிகமாக எச்சரித்ததும்.-15827 நபி (ஸல்) அவர்கள் இறுதி இறைத்தூதர் என்பது பற்றிய குறிப்பு.-15838 உயர்ந்தோன் அல்லாஹ் ஒரு சமுதாயத்தின்மீது அருள்புரிய விரும்பினால், அதற்கு முன்பே அதன் தூதரைக் கைப்பற்றிக்கொள்வான்.-15849 நம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு (மறுமையில் "அல்கவ்ஸர்' எனும்) நீர்த் தடாகம் உண்டு என்பதும் அதன் சிறப்புத் தன்மைகளும்.-158510 உஹுதுப் போர் நாளில் நபி (ஸல்) அவர்களுக்காக (வானவர்கள்) ஜிப்ரீல் (அலை), மீக்காயீல் (அலை) ஆகியோர் (எதிரிகளுடன்) போரிட்டது.-159211 நபி (ஸல்) அவர்களின் வீரமும் அறப்போருக்காக அவர்கள் முன்னே சென்றதும்.-159312 மக்களிலேயே நபி (ஸல்) அவர்கள், தொடர்ந்து வீசும் (மழைக்) காற்றை விட அதிகமாகச் செல்வங்களை வாரி வழங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள்.-159413 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மக்களிலேயே மிகவும் அழகான பண்புகள் கொண்டவர்களாகத் திகழ்ந்தார்கள்.-159414 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எது கேட்கப்பட்டாலும் ஒருபோதும் அவர்கள் "இல்லை' என்று சொன்னதில்லை என்பதும், அவர்கள் தாராளமாக நன்கொடைகள் வழங்கியதும்.-159615 நபி (ஸல்) அவர்கள் குழந்தைகள் மீதும் குடும்பத்தார்மீதும் காட்டிய அன்பும், அவர்களது பணிவும், பணிவின் சிறப்பும்.-159816 நபி (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாக வெட்கப்பட்டது.-159917 நபி (ஸல்) அவர்களின் புன்னகையும் அழகிய உறவாடலும்.-160018 பெண்கள் மீது நபி (ஸல்) அவர்கள் காட்டிய அன்பும், பெண்களின் வாகனங்களை மெதுவாகச் செலுத்துமாறு ஒட்டகவோட்டிக்கு நபியவர்கள் கட்டளையிட்டதும்.-160019 நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்களுடன் நெருங்கிப் பழகியதும் மக்கள் அவர்களிடமிருந்து வளம் ("பரக்கத்') பெற்றதும்.-160120 நபி (ஸல்) அவர்கள் குற்றங்களிலிருந்து வெகு தொலைவில் விலகியிருந்ததும், அனுமதிக்கப்பெற்ற செயல்களில் எளிதானதையே அவர்கள் தேர்வு செய்ததும், அல்லாஹ்வின் புனிதச் சட்டங்கள் சீர்குலைக்கப் படும்போது அல்லாஹ்வின் சார்பாக மக்களை அவர்கள் தண்டித்ததும்.-160221 நபி (ஸல்) அவர்களின் மேனியில் கமழ்ந்த நறுமணமும், அவர்களது உள்ளங்கையின் மென்மையும், அவர்கள் தொட்டுத் தடவியதால் ஏற்பட்ட வளமும்.-160322 நபி (ஸல்) அவர்களது வியர்வையின் நறுமணமும் அதன்மூலம் வளம் (பரக்கத்) ஏற்பட்டதும்.-160423 நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு வேத அறிவிப்பு (வஹீ) வரும்போது குளிர் காலத்திலும்  வியர்வை ஏற்பட்டது.-160524 நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது தலைமுடியை வகிடெடுக்காமல் நெற்றியில் தொங்க விட்டதும், வகிடெடுத்து வாரிவிட்டதும்.-160625 நபி (ஸல்) அவர்களின் உருவத் தோற்றமும் அவர்கள் அழகிய முகஅமைப்புக் கொண்டவர்களாய் இருந்தார்கள் என்பதும்.-160626 நபி (ஸல்) அவர்களது தலைமுடியின் நிலை.-160727 நபி (ஸல்) அவர்களின் வாய், கண்கள், குதிகால்கள் ஆகியவற்றின் நிலை.-160728 நபி (ஸல்) அவர்கள் வெண்ணிறம் கொண்டவராகவும் களையான முகமுடையவராகவும் இருந்தார்கள்.-160829 நபி (ஸல்) அவர்களின் தலையிலிருந்த நரைமுடி.-160830 நபி (ஸல்) அவர்களது உடலில் நபித்துவ முத்திரை இருந்தது என்பதற்கான சான்றும், அதன் தன்மையும், அவர்களது உடலில் அது அமைந்திருந்த இடமும்.-161031 நபி (ஸல்) அவர்களின் உடலமைப்பும் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்பெற்றதும் அவர்களின் வயதும்.-161132 நபி (ஸல்) அவர்கள் இறந்தபோது அவர்களுக்கு வயது எத்தனை?-161233 நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிலும் மதீனாவிலும் எத்தனை ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தார்கள்?-161234 நபி (ஸல்) அவர்களின் பெயர்கள்.-161435 நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வை மிகவும் அறிந்திருந்ததும் அவனை மிகவும் அஞ்சி நடந்ததும்.-161536 நபி (ஸல்) அவர்களைப் பின்பற்றி நடப்பது கடமையாகும்.-161637 நபி (ஸல்) அவர்களைக் கண்ணியப்படுத்துவதும், அவர்களிடம் தேவையற்ற விஷயங்கள் அல்லது மார்க்க விதிகளுக்குத் தொடர்பில்லாதவை மற்றும் நிகழாத விஷயங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து அதிகமாகக் கேள்விகள் கேட்காமலிருப்பதும்.-161738 நபி (ஸல்) அவர்கள் (விவசாயம் போன்ற) உலக நடைமுறைகள் தொடர்பாக ஆலோசனை என்ற முறையில் குறிப்பிட்டவை தவிர, மார்க்க விஷயங்களில் அவர்கள் கூறிய அனைத்துக்கும் கட்டுப்படுவது கடமையாகும்.-162139 நபி (ஸல்) அவர்களைப் பார்த்தல், அவர்களைப் பார்க்க வேண்டுமென ஆசைப்படல் ஆகியவற்றின் சிறப்பு.-162240 (இறைத்தூதர்) ஈசா (அலை) அவர்களின் சிறப்புகள்.-162341 இறையன்பர் இப்ராஹீம் (அலை) அவர்களின் சிறப்புகள்.-162542 மூசா (அலை) அவர்களின் சிறப்புகள்.-162743 யூனுஸ் (அலை) அவர்கள் பற்றிய குறிப்பும், "நான் யூனுஸ் பின் மத்தா அவர்களைவிடச் சிறந்தவன்'' என்று (என்னைப் பற்றிக்) கூறுவது எந்த அடியாருக்கும் தகாது'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதும்.-163244 யூசுஃப் (அலை) அவர்களின் சிறப்புகள்.-163245 ஸகரிய்யா (அலை) அவர்களின் சிறப்புகள்.-163346 களிர் (அலை) அவர்களின் சிறப்புகள்.-1633

முஸ்லிம்
கனவுகள்
1 பகடைக்காய் விளையாட்டு ("நர்த ஷீர்') தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-15661 தொடர்ச்சி - "கனவில் யார் என்னைக் கண்டாரோ நிச்சயமாக அவர் என்னையே கண்டார்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.-15702 கனவில் ஷைத்தான் தம்மிடம் விளையாடியது குறித்து யாரிடமும் அறிவிக்கலாகாது.-15713 கனவுக்கு விளக்கமளித்தல்.-15714 நபி (ஸல்) அவர்கள் கண்ட கனவு.-1573

முஸ்லிம்
கவிதை
      -0-

முஸ்லிம்
சொல்லொழுக்கம்
1 காலத்தை ஏசுவதற்கு வந்துள்ள தடை.-15582 திராட்சையை ("கண்ணியமானது' எனும் பொருள் கொண்ட) "கர்ம்' என்று பெயரிட்டழைப்பது விரும்பத் தக்கதன்று.-15593 (அடிமைக்கும் அடிமைப் பெண்ணுக்கும்  முறையே) "அப்த்', "அமத்' ஆகிய சொற்களையும் (அடிமையின் உரிமையாளருக்கு) "மவ்லா', "சய்யித்' ஆகிய சொற்களையும் ஆள்வது தொடர்பான சட்டம்.-15604 (மனக் குழப்பத்திலுள்ள) ஒரு மனிதர் ("என் மனம் அசுத்தமாகிவிட்டது' எனும் பொருள் பொதிந்த) "கபுஸத் நஃப்சீ'எனும் சொல்லை ஆள்வது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-15615 கஸ்தூரியை உபயோகப்படுத்துவதும், அது நறுமணப் பொருட்களில் மிகவும் சிறந்ததாகும் என்பதும், நறுமணச் செடிகளையும் (மலர்களையும்) வாசனைத் திரவியங்களையும் (யாரேனும் அளித்தால் அதை)  ஏற்க மறுப்பது வெறுக்கத் தக்கதாகும் என்பதும்.-1561

முஸ்லிம்
ஸலாம்
1 வாகனத்தில் செல்பவர் நடந்து செல்பவருக்கும், (எண்ணிக்கையில்) குறைந்தவர்கள் அதிகமானவர்களுக்கும் (முதலில்) முகமன் (சலாம்) சொல்ல வேண்டும்.-15082 முகமனுக்குப் பதிலுரைப்பது சாலையில் அமர்வதன் ஒழுங்கு முறைகளில் ஒன்றாகும்.-15083 முகமனுக்குப் பதிலுரைப்பது, ஒரு முஸ்லிம் மற்றொரு முஸ்லிமுக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் ஒன்றாகும்.-15094 வேதக்காரர்களுக்கு (நாம்) முதலில்  முகமன் கூறுவது தடை செய்யப்பட்டதாகும் என்பதும் அவர்களுக்கு எவ்வாறு பதில் முகமன் கூற வேண்டும் என்பதும்.-15095 (பெரியவர்கள்) சிறாருக்கு முகமன் கூறுவது விரும்பத்தக்கதாகும்.-15126 வீட்டு வாசலில் திரையை விலக்கிவைத்திருப்பது போன்ற அடையாளங்களை, உள்ளே செல்ல அனுமதியாகக் கருதலாம்.-15127 இயற்கைத் தேவையை நிறைவேற்று வதற்காகப் பெண்கள் வெளியே செல்லலாம்.-15138 அந்நியப் பெண்ணுடன் தனிமையில் இருப்பதும் அவளிடம் செல்வதும் தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-15149 ஒருவர் தம் மனைவியுடனோ அல்லது மணமுடிக்கத் தகாத நெருங்கிய பெண் உறவினர் ஒருவருடனோ தனிமையில் இருப்பதை யாரேனும் பார்த்தால் "இவர் (எனக்கு) இன்ன (உறவுடைய) பெண்'' என்று கூறி, கெட்ட எண்ணத்தை அகற்றுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-151510 ஓர் அவைக்குச் செல்பவர், அங்கு இடைவெளி ஏதேனும் இருக்கக் கண்டால் அதில் அமர்ந்துகொள்ளலாம். இல்லாவிட்டால், பின்வரிசையிலேயே அமர வேண்டும்.-151611 ஒரு மனிதர் முந்திச் சென்று தமக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது, அவ்விடத்திலிருந்து அவரை எழுப்பிவிடுவது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-151712 ஒருவர் தாம் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து சென்றுவிட்டுத் திரும்பி வந்தால், அவரே அந்த இடத்திற்கு உரியவர் ஆவார்.-151813 அந்நியப் பெண்கள் உள்ள இடத்திற்கு அலிகள் செல்ல வந்துள்ள தடை.-151814 சாலையில் களைப்புற்றுவிட்ட அந்நியப் பெண்ணை, ஒருவர் வாகனத்தில் அமர்த்திக் கொள்வது செல்லும்.-151915 (மூவர் உள்ள இடத்தில் அவர்களில்) ஒருவரை விட்டுவிட்டு, அவரது சம்மதமின்றி இருவர் மட்டும் இரகசியம் பேசுவது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-152016 மருத்துவமும் நோயும் ஓதிப்பார்த்தலும்.-152117 சூனியம்.-152218 விஷம்.-152319 நோயாளிக்கு ஓதிப்பார்ப்பது விரும்பத்தக்கதாகும்.-152420 பாதுகாப்புக் கோரும் அத்தியாயங்களால் ஓதிப்பார்ப்பதும் ஓதி ஊதுவதும்.-152521 கண்ணேறு, சின்னம்மை, விஷக்கடி, பார்வை ஆகியவற்றுக்காக ஓதிப்பார்ப்பது விரும்பத்தக்கதாகும்.-152622 (இறைவனுக்கு) இணை கற்பிக்கும் வாசகம் இல்லாத வரை ஓதிப்பார்ப்பதில் குற்றமில்லை.-152823 குர்ஆன், அல்லாஹ்வைத் துதிக்கும் சொற்கள் ஆகியவற்றால் ஓதிப்பார்ப்பதற்கு ஊதியம் பெறலாம்.-152824 (நோய்க்காகப்) பிரார்த்திக்கும் போது வலியுள்ள இடத்தில் கையை வைப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.-153025 தொழுகையில் ஊசலாட்டங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஷைத்தானிடமிருந்து (அல்லாஹ்விடம்) பாதுகாப்புக் கோரல்.-153026 ஒவ்வொரு நோய்க்கும் நிவாரணம் ஒன்று உண்டு என்பதும் மருத்துவ சிகிச்சை செய்துகொள்வது விரும்பத் தக்கதாகும் என்பதும்.-153127 (நோயாளியை வற்புறுத்தி, அல்லது அவர் மயக்கத்திலிருக்கும்போது) வாய் ஓரத்தில் மருந்தூற்றி சிகிச்சையளிப்பது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-153428 இந்தியக் குச்சியால் சிகிச்சையளிப்பது; அதுவே கோஷ்டக் குச்சி (அல்லது அகில்) ஆகும்.-153429 கருஞ்சீரகத்தால் சிகிச்சையளிப்பது.-153630 "தல்பீனா' (எனும் பால் பாயசம்) நோயாளியின் மனதுக்கு ஆறுதல் அளிக்கக் கூடியதாகும்.-153631 தேனூட்டி சிகிச்சையளிப்பது.-153632 கொள்ளைநோய், பறவை சகுனம், சோதிடம் போன்றவை.-153733 தொற்றுநோய், பறவை சகுனம், ஆந்தை பற்றிய நம்பிக்கை, "ஸஃபர்' எனும் வயிற்று நோய் (தொற்று நோய் என்பது) பற்றிய எண்ணம், நட்சத்திர இயக்கத்தால்தான் மழை பொழிகிறது எனும் நம்பிக்கை,  வர்ணஜாலம் காட்டும் சாத்தான் பற்றிய நம்பிக்கை ஆகியன கிடையாது என்பதும், நோய் கண்ட ஒட்டகத்தை ஆரோக்கியமான ஒட்டகத்திடம் கொண்டு செல்லக் கூடாது என்பதும்.-154234 பறவை சகுனமும் நற்குறியும் அபசகுனம் எதில் உள்ளது என்பதும்.-154435 சோதிடம் பார்ப்பதும் சோதிடர்களிடம் செல்வதும் தடை செய்யப்பட்டவை ஆகும்.-154636 தொழுநோயாளிகள் போன்றோரிடமிருந்து விலகியிருப்பது.-154937 பாம்பு உள்ளிட்டவற்றைக் கொல்வது.-154938 பல்லியைக் கொல்வது நல்லது.-155439 எறும்புகளைக் கொல்வதற்கு வந்துள்ள தடை.-155540 பூனையைக் கொல்வதற்கு வந்துள்ள தடை.-155641 வாயில்லாப் பிராணிகளுக்கு நீர் புகட்டுவது, உணவளிப்பது ஆகியவற்றின் சிறப்பு.-1557

முஸ்லிம்
நற்பண்புகள்
1 "அபுல்காசிம்' எனக் குறிப்புப் பெயர் சூட்டிக்கொள்வதற்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையும், விரும்பத் தகுந்த பெயர்கள் பற்றிய விவரமும்.-14922 அருவருப்பான பெயர்களையும், "நாஃபிஉ' (பயனளிப்பவர்) மற்றும் அதைப் போன்ற (பொருள் உள்ள) பெயர்களையும் சூட்டிக்கொள்வது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-14953 அருவருப்பான பெயரை அழகான பெயராகவும் "பர்ரா' எனும் பெயரை ஸைனப், ஜுவைரியா போன்ற பெயர்களாகவும் மாற்றியமைப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.-14964 "மன்னாதி மன்னன்' ("மலிக்குல் அம்லாக்' அல்லது "மலிக்குல் முலூக்') எனப் பெயர் சூட்டிக்கொள்வது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-14975 குழந்தை பிறந்தவுடன் இனிப்பான பொருளைமென்று அதன் வாயிலிடுவதும் அதற்காக நல்ல மனிதர் ஒருவரிடம் குழந்தைகளைக் கொண்டுசெல்வதும் விரும்பத் தக்கதாகும். அது பிறந்த நாளன்றே பெயர் சூட்டுவது செல்லும். அப்துல்லாஹ் எனும் பெயரையும் இப்ராஹீம் உள்ளிட்ட நபிமார்களின் பெயர்களையும் சூட்டுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-14986 ஒருவர் தம் மகனல்லாத வேறொரு வரைப் பார்த்து "அருமை மகனே!' என்று கூறலாம். அன்பு பாராட்டுவதற்காக அவ்வாறு கூறுவது விரும்பத்தக்கதாகும்.-15017 அனுமதி கோருதல்.-1502 8 "யார் அது?' என்று கேட்கப் படும்போது (பெயரைச் சொல்லாமல்) "நான்' என்று அனுமதி கேட்பவர் பதிலளிப்பது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-15069 பிறர் வீட்டில் எட்டிப்பார்ப்பது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-150610 எதேச்சையாகப் பார்வை விழுவது.-1507

முஸ்லிம்
ஆடை அலங்காரம்
1 பொன் மற்றும் வெள்ளிப் பாத்திரங்களை, பருகுவதற்காகவோ மற்ற நோக்கங்களுக்காகவோ பயன்படுத்துவது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-14512 பொன் மற்றும் வெள்ளிப் பாத்திரத்தைப் பயன் படுத்துவது ஆண், பெண் இரு பாலருக்கும் தடை செய்யப் பட்டுள்ளது. பொன் மோதிரம் மற்றும் பட்டாடை அணிவது ஆண்களுக்குத் தடை செய்யப் பட்டுள்ளது; பெண்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. பட்டுக் கரை போன்றவற்றை, நான்கு விரல்கள் அளவுக்கு மிகாமல் பயன்படுத்துவது ஆண்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.-14513 சொறிசிரங்கு உள்ளிட்டவை இருந்தால் ஆண்கள் பட்டாடை அணியலாம்.-14614 செம்மஞ்சள் நிறச் சாயமிடப்பட்ட ஆடையை ஆண்கள் அணிவதற்கு வந்துள்ள தடை.-14625 பருத்தி ஆடை அணிவதன் சிறப்பு.-14636 ஆடையில் (எளிமையும்) பணிவு(ம்) மேற்கொள்வதும்; ஆடை, விரிப்பு உள்ளிட்டவற்றில் கெட்டியானதையும் எளிமையானதையும் வைத்துப் போதுமாக்கிக் கொள்வதும்; முடியாலான ஆடை, கரை வேலைப்பாடுகள் செய்யப் பட்டவை ஆகியவற்றை அணியலாம் என்பதும்.-14637 படுக்கை விரிப்புகளைப் பயன்படுத்தலாம்.-14648 தேவைக்கு அதிகமான விரிப்புகளும் ஆடைகளும் இருப்பது விரும்பத்தக்கதன்று.-14649 பெருமைக்காக ஆடையைத் தரையில் படும்படி இழுத்துச் செல்வது தடை செய்யப் பட்டதாகும் என்பதும், அணியும் ஆடை எந்த அளவுக்குக் கீழே இறங்கலாம், அதில் விரும்பத்தக்க அளவு என்ன என்பது பற்றிய விளக்கமும்.-146510 தம் ஆடைகளைக் கண்டு ஒருவர் பெருமிதம் கொண்டு, கர்வத்தோடு நடப்பது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-146711 ஆண்கள் தங்க மோதிரம் அணிவது தடை செய்யப் பட்டதாகும்; இஸ்லாத்தின் ஆரம்பத்தில் அதற்கு வழங்கப்பட்டிருந்த அனுமதி மாற்றப்பட்டுவிட்டது.-146712 நபி (ஸல்) அவர்கள் "முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்சினை பொறிக்கப்பட்ட வெள்ளி மோதிரத்தை அணிந்திருந்ததும் அதை நபியவர்களுக்குப் பின் (மூன்று) கலீஃபாக்களும் அணிந்திருந்ததும்.-146813 நபி (ஸல்) அவர்கள் அரபியரல்லாத (வெளிநாட்ட)வருக்குக் கடிதம் எழுத விரும்பியபோது (முத்திரையிடுவதற்காக) மோதிரம் ஒன்றைத் தயாரித்துக் கொண்டது.-146914 மோதிரங்களை(க் கழற்றி) எறிதல்.-147015 அபிசீனியக் குமிழ் உள்ள வெள்ளி மோதிரம்.-147116 கையின் சுண்டுவிரலில் மோதிரம் அணிவது.-147117 நடு விரலிலும் அதற்கடுத்துள்ள ஆட்காட்டி விரலிலும் மோதிரம் அணிவதற்கு வந்துள்ள தடை.-147118 காலணி அல்லது அது போன்றதை அணிவது விரும்பத் தக்கதாகும்.-147219 காலணி அணியும்போது முதலில் வலக் காலில் அணிவதும் கழற்றும்போது முதலில் இடக்காலில் இருந்து கழற்றுவதும் விரும்பத்தக்கதாகும்; ஒரேயொரு காலணியில் நடப்பது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-147220 ஒரேயொரு துணியை உடலில் சுற்றிக் கொண்டு, அதன் ஒரு மூலையை ஒரு தோளில் போட்டுக்கொண்டு, மற்றொரு தோள் பகுதியைத் திறந்த நிலையில் விட்டு விடுவதும் (இஷ்தி மாலுஸ் ஸம்மாஉ), ஒரே துணியைப் போர்த்திக்கொண்டு குத்துக்காலிட்டு அமர்வதும் (இஹ்திபா) தடை செய்யப்பட்டவை ஆகும்.-147321 மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டு ஒரு கால்மீது மற்றொரு காலைப் போட்டுக் கொள்வதற்கு வந்துள்ள தடை.-147322 மல்லாந்து படுத்துக் கொண்டு ஒரு காலை மற்றொரு கால்மீது போட்டுக் கொள்வதற்கு வந்துள்ள அனுமதி.-147423 ஆண்கள் (மேனியில்) குங்குமப்பூச் சாயமிட்டுக் கொள்வது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-147424 நரைமுடியில் மஞ்சள் நிறத்திலோ சிவப்பு நிறத்திலோ சாயமிடுவது விரும்பத் தக்கதாகும். கறுப்பு நிறச் சாயமிடுவது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-147525 (நரைமுடிக்கு) சாயமிட்டுக் கொள்வதில் யூதர்களுக்கு மாறு செய்தல்.-147526 உயிரினங்களின் உருவப் படங்களை வரைவதும், விரிப்புகள் போன்ற மதிப்பில்லாப் பொருட்கள் தவிர, உருவப்படமுள்ள இதரப் பொருட்களை வைத்துக் கொள்வதும்  தடை செய்யப் பட்டவை ஆகும். உருவப் படமோ நாயோ உள்ள வீட்டில் வானவர்கள் நுழையமாட்டார்கள்.-147527 பயணத்தில் நாயும் (ஒலியெழுப்பும்) மணியும் வெறுக்கத் தக்கவை ஆகும்.-148328 ஒட்டகத்தின் கழுத்தில் (திருஷ்டிக்காக) கயிற்று மாலை அணிவிப்பது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-148429 உயிரினங்களின் முகத்தில் அடிப்பதும் முகத்தில் அடையாளச் சூடிடுவதும் தடை செய்யப்பட்டவை ஆகும்.-148430 மனிதனல்லா பிற உயிரினங்களில் முகமல்லா மற்ற உறுப்புகளில் சூடிட்டு அடையாளமிடலாம் என்பதும், ஸகாத் மற்றும் ஜிஸ்யா கால்நடைகளில் அவ்வாறு செய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும்.-148531 குழந்தையின் தலை முடியில் சிறி தளவு மழித்துவிட்டு, சிறிதளவு மழிக்காமல் விட்டுவிடுவது (குடுமி வைப்பது) வெறுக்கத் தக்கதாகும்.-148632 சாலைகளில் அமர்வதற்கு வந்துள்ள தடையும் (அவ்வாறு அமர்ந்தால்) சாலைக்குரிய உரிமைகளைப் பேணுவதும்.-148633 பெண்கள் ஒட்டுமுடி வைத்துவிடுவது, வைத்துக் கொள்வது; பச்சை குத்திவிடுவது, குத்திக் கொள்வது; (அழகிற்காக) முகத்தில் முளைத்திருக்கும் முடிகளை நீக்கிவிடுவது, நீக்கிக்கொள்வது; (அழகிற்காக) பல் வரிசையை அரத்தால் தேய்த்துப் பிரித்துக்கொள்வது, (மொத்தத்தில்) அல்லாஹ்வின் (இயற்கையான) படைப்பு முறையை மாற்றுவது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.-148734 மெல்லிய உடையணிந்து, பிறரைத் தம்பால் ஈர்க்கும் வண்ணம் தோள்களைச் சாய்த்து (கர்வத்தோடு) நடக்கும் பெண்கள்.-149035 ஆடை முதலியவற்றில் போலித்தனம் காட்டுவதும் தனக்குக் கிடைக்கப் பெறாத ஒன்று நிறைய கிடைத்து விட்டதாகக் காட்டிக் கொள்வதும் தடை செய்யப்பட்டவை ஆகும்.-1491
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அத் யாயம் : 01 – ஹ ஸ் கைல  
 
பாடம் :1 நம்பத்தகுந்த அறிவிப்பாளர்களிடமிருந்ேத ஹதீஸ்கைள அறிவிப்பதும், 
ெபாய்யர்களின் அறிவிப்புகைளக் ைகவிடுவதும் கட்டாயமாகும் என்பது பற்றியும், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மீது (அவர்கள் ெசால்லாத ஒன்ைறச் ெசான்னதாகப்) 
ெபாய்யுைரப்பது ெதாடர்பாக வந்துள்ள எச்சரிக்ைகயும். 
  
அல்லாஹ் உங்களுக்கு நல்லருள் பாலிப்பானாக! 
ஆதாரபூர்வமான அறிவிப்புகள் எைவ, பலவனீமான அறிவிப்புகள் எைவ, நம்பத்தகுந்த 
அறிவிப்பாளர் யார், சந்ேதகத்திற்குள்ளான அறிவிப்பாளர் யார் எனப் பகுத்தறியும் திறன் 
யாருக்கு இருக்கிறேதா அவர் தாம் அறிந்த தரமான மற்றும் ேநர்ைமயான அறிவிப்பாளர் 
அறிவித்துள்ள ஹதீஸ்கைள மட்டுேம அறிவிப்பது அவசியமாகும். சந்ேதகத்திற்கு 
உள்ளானவர்கள், புதிய வழக்கங்களில் பிடிவாதமாக இருப்பவர்கள் ஆகிேயாரால் 
அறிவிக்கப்ெபற்ற ஹதீஸ்கைளத் தவிர்ப்பதும் அவசியமாகும். 
நாம் கூறிய இக்கருத்ேத சரியானதாகும் என்பதற்குப் பின்வரும் இைறவசனங்கள் 
சான்றுகளாகும்: 
 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 
நம்பிக்ைகயாளர்கேள! தீயவன் எவனும் உங்களிடம் ஒரு ெசய்திையக் ெகாண்டுவந்தால், 
அைதத் தீர்க்கமாக விசாரித்துக்ெகாள்ளுங்கள்; (இல்ைலேயல்) அறியாைமயினால் 
(குற்றமற்ற) ஒரு சமூகத்தாருக்கு நீங்கள் தீங்கு ெசய்துவிடலாம்;பின்னர் நீங்கள் ெசய்தைவ 
பற்றி நீங்கேள கவைலப்படுபவர்களாக ஆவரீ்கள் (49:6). 
 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 
நீங்கள் விரும்புகின்ற சாட்சிகளில் ஓர் ஆணும் இரு ெபண்களும் சாட்சியம் அளிக்க 
ேவண்டும் (2:282). 
 
உங்களில் இரு ேநர்ைமயாளர்கைளச் சாட்சிகளாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள் (65:2). 
 
இவ்வசனங்களிலிருந்து தீயவனின் ெசய்தியும் ேநர்ைமயில்லாதவனின் சாட்சியமும் ஏற்கத் 
தக்கைவ அல்ல என்று ெதரிகிறது.தகவல் அறிவித்தல், சாட்சியம் அளித்தல் ஆகிய 
இவ்விரண்டின் ெபாருளும் சில ேகாணங்களில் ேவறுபட்டிருந்தாலும் ெபரும்பாலான 
விஷயங்களில் அவ்விரண்டும் ஒன்றுபட்ேட இருக்கின்றன. 
 
கல்வியாளர்களிடம் தீயவனின் சாட்சியம் ஏற்கப்படாதைதப் ேபான்ேற, தீயவனின் தகவலும் 
அவர்கள் அைனவராலும் நிராகரிப்பட்டுள்ளது. தீயவன் கூறும் ெசய்திக்கு இடமில்ைல எனக் 
குர்ஆன் சுட்டிக் காட்டியிருப்பைதப் ேபான்ேற, மறுக்கப்பட்ட அறிவிப்பாளரின் ஹதீஸிற்கும் 
இடமில்ைல என நபிெமாழி சுட்டிக் காட்டுகிறது. 
இது குறித்து பிரபலமான நபிெமாழி ஒன்று வந்துள்ளது. 
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001 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெபாய் எனக் கருதப்படும் ஒரு ெசய்திைய என்ைனப் பற்றி யார் அறிவிக்கிறாேரா அவரும் 
ெபாய்யர்களில் ஒருவராவார்.இந்த ஹதீஸ் முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்தும் சமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி)அவர்களிடமிருந்தும் அறிவிக்கப்படுகிறது. 
 
பாடம் : 2 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது ெபாய்யுைரப்பது ெதாடர்பாக வந்துள்ள 
கண்டனம். 
 
002 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

என்ைனப் பற்றி (நான் ெசால்லாத ஒன்ைறச் ெசான்னதாக)ப் ெபாய்யுைரக்காதீர்கள். 
ஏெனனில், என்ைனக் குறித்து யார் ெபாய் கூறுகிறாேரா அவர் நரகம்தான் ெசல்வார்.இந்த 
ஹதீைஸ அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் தமது ெசாற்ெபாழிவில் அறிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
003 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ைனப் பற்றி (நான் ெசால்லாத ஒன்ைறச் 
ெசான்னதாக) யார் ேவண்டுெமன்ேற ெபாய்யுைரக்கிறாேரா அவர் தமது இருப்பிடத்ைத 
நரகத்தில் அைமத்துக் ெகாள்ளட்டும்'' என்று கூறியிருப்பதுதான் உங்களுக்கு நான் அதிக 
எண்ணிக்ைகயில் ஹதீஸ்கைள அறிவிக்கவிடாமல் தடுக்கிறது. 
 
004 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என்ைனப் பற்றி (நான் ெசால்லாத ஒன்ைறச் ெசான்னதாக) யார் ேவண்டுெமன்ேற 
ெபாய்யுைரக்கிறாேரா அவர் தமது இருப்பிடத்ைத நரகத்தில் அைமத்துக்ெகாள்ளட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
005 அலீ பின் ரபஆீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூஃபா நகரின் ஆளுநராய் இருந்தேபாது நான் 
(மஸ்ஜிது கூஃபா) பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்ேறன். அப்ேபாது முஃகீரா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நீங்கள்) என்மீது கூறும் ெபாய் மற்றவர்மீது நீங்கள் 
கூறும் ெபாய்ையப் ேபான்றதன்று. யார் என்மீது ேவண்டுெமன்ேற ெபாய்யுைரக்கிறாேரா 
அவர் தமது இருப்பிடத்ைத நரகத்தில் அைமத்துக்ெகாள்ளட்டும்'' என்று கூறுவைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "(நீங்கள்) என்மீது கூறும் ெபாய் 
மற்றவர் மீது நீங்கள் கூறும் ெபாய்ையப் ேபான்றதன்று'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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பாடம் : 3 ேகள்விப்பட்டைதெயல்லாம் அறிவிப்பது கூடாது. 
 
006 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் தாம் ேகள்விப்பட்டைதெயல்லாம் (பிறருக்கு) அறிவிப்பேத அவர் ெபாய்யர் 
என்பதற்குப் ேபாது(மான சான்றாகு)ம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
007 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் தாம் ேகள்விப்பட்டைதெயல்லாம் (பிறருக்கு) அறிவிப்பேத அவர் ெபாய்யர் 
என்பதற்குப் ேபாது(மான சான்றாகு)ம். 
இைத அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
008 அப்துல்லாஹ் பின் வஹ்ப் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள், ெதரிந்துெகாள்! ேகள்விப்பட்டைதெயல்லாம் 
அறிவிக்கும் ஒரு மனிதர் (ெபாய்யிலிருந்து) தப்பமாட்டார்; ேகள்விப்பட்டைதெயல்லாம் 
அறிவிக்கும் ஒருவர் ஒருேபாதும் (வழிகாட்டும்) தைலவராக இருக்கமாட்டார்''  என்று 
கூறினார்கள். 
 
009 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் தாம் ேகள்விப்பட்டைதெயல்லாம் அறிவிப்பேத அவர் ெபாய்யர் என்பதற்குப் 
ேபாது(மான சான்றாகு)ம். 
இைத அபுல்அஹ்வஸ் அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
010 அப்துர் ரஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் தாம் ேகள்விப்பட்டவற்றில் (சந்ேதகத்திற்குரிய) சிலவற்ைறயாவது (பிறருக்குத்) 
ெதரிவிப்பதிலிருந்து வாய்மூடாதவைர அவர் பின்பற்றப்படும் தைலவராக ஆக முடியாது. 
இைத முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
011 சுஃப்யான் பின் ஹுைசன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் இயாஸ் பின் முஆவியா (ரஹ்) அவர்கள், குர்ஆைனக் கற்பதில் 
உங்களுக்கிருக்கும் ஈடுபாட்ைட நான் அறிேவன். எனேவ, குர்ஆனிலுள்ள ஓர் 
அத்தியாயத்ைத எனக்கு ஓதிக்காட்டி விளக்கமளிப்பரீாக! நீங்கள் கற்றைத நான் (சரி) பார்க்க 
ேவண்டும்'' என்று கூறினார்கள். நான் அவ்வாேற ெசய்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் என்னிடம், 
நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்ைதச் ெசால்கிேறன். அைத நீங்கள் நிைனவில் ைவத்துக் 
ெகாள்ளுங்கள்.நிராகரிக்கப்பட்ட ெசய்திகைளக் கூறேவண்டாெமன உங்கைள நான் 
எச்சரிக்கிேறன். ஏெனனில், அச்ெசய்திகைளக் கூறித் திரிகின்றவர் இழிவைடயாமலும் 
ெபாய்யர் என இனங்காணப்படாமலும் இருத்தல் அரிது'' என்றார்கள். 
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012 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நீங்கள் ஒரு சமூகத்தாரிடம் அவர்களது அறிவுக்கு எட்டாத ஒரு விஷயத்ைத 
அறிவிப்பதானது, அவர்களில் சிலைரேயனும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தாமல் விடுவதில்ைல. 
இைத உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்தத்தகவல் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  4 பலவனீமான அறிவிப்பாளர்களிடமிருந்து நபிெமாழிகைள அறிவிப்பதற்கு வந்துள்ள 
தைடயும், அவற்ைற அறிவிப்பதிலிருந்து விலகிக்ெகாள்வதும். 
 
013 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது சமுதாயத்தில் இறுதிக் காலத்தவரிைடேய சிலர் ேதான்றுவார்கள். நீங்கேளா உங்கள் 
மூதாைதயேரா ேகள்விப்பட்டிராத (புதுப்புது) ஹதீஸ்கைளெயல்லாம் உங்களிடம் அவர்கள் 
ெசால்வார்கள். ஆகேவ, அவர்கள் குறித்து உங்கைள நான் எச்சரிக்கிேறன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
014 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இறுதிக் காலத்தில் ெபரும் ெபாய்யர்களான "தஜ்ஜால்கள்' ேதான்றுவார்கள். நீங்கேளா 
உங்கள் மூதாைதயேரா ேகள்விப்பட்டிராத ஹதீஸ்கைள உங்களிடம் அவர்கள் 
ெசால்வார்கள். ஆகேவ, அவர்கைளக் குறித்து உங்கைள நான் எச்சரிக்கிேறன். அவர்கள் 
உங்கைள வழிெகடுத்துவிடேவா குழப்பத்தில் ஆழ்த்திவிடேவா (நீங்கள் இடமளித்துவிட) 
ேவண்டாம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
015 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நிச்சயமாக ைஷத்தான் மனித உருவில் மக்களிைடேய வந்து ெபாய்யான ஹதீஸ்கைள 
எடுத்துைரப்பான். அதன் பிறகு மக்கள் கைலந்து ெசல்வார்கள். அப்ேபாது அவர்களில் 
ஒருவர், "யாேரா ஒரு மனிதர் (வந்து) ஒரு ஹதீஸ் ெசால்வைத நான் ேகட்ேடன். அவரது 
முகம் எனக்குத் ெதரியும்; ஆனால், அவருைடய ெபயர் என்னெவன்று எனக்குத் ெதரியாது'' 
என்று கூறுவார்.- இைத ஆமிர் பின் அபதா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
016 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கடலுக்குள் சில ைஷத்தான்கள் சிைறைவக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கைள (இைறத்தூதர்) 
சுைலமான் (அைல) அவர்கள் கட்டிைவத்தார்கள். அந்த ைஷத்தான்கள் ெவகுவிைரவில் 
ெவளிேயறி வந்து மக்களுக்கு முன் குர்ஆைன(ப் ேபான்ற ஒன்ைற) ஓதிக் காட்டுவார்கள். 
இைத தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
017 தாவூஸ் பின் ைகசான் அல்யமான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இேதா இவர் -புைஷர் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்கள்- இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் 
வந்து நபிெமாழிகைள அறிவிக்கலானார். அப்ேபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இன்ன 
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இன்ன நபிெமாழிகைள மீண்டும் அறிவியுங்கள்''என்றார்கள். அவ்வாேற புைஷர் அவர்களும் 
மீண்டும் அறிவித்துவிட்டுத் ெதாடர்ந்து நபிெமாழிகைள அறிவிக்கலானார். இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் "இன்ன இன்ன ஹதீஸ்கைள மீண்டும் அறிவியுங்கள்'' என்றார்கள். 
அவ்வாேற புைஷர் அவர்கள் மீண்டும் அறிவித்துவிட்டு, "(நான் ெதரியாமல் தான் 
ேகட்கிேறன்:) நான் அறிவித்த எல்லா நபிெமாழிகைளயும் ஏற்றுக்ெகாண்டுவிட்டு, 
(குறிப்பிட்ட) இந்த நபிெமாழிைய மட்டும் மறுக்கிறரீ்களா? அல்லது நான் அறிவித்த எல்லா 
ஹதீஸ்கைளயும் மறுத்துவிட்டு, (குறிப்பிட்ட) இந்த நபிெமாழிைய மட்டும் ஏற்கிறரீ்களா? 
என்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல'' என்றார். 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "நாங்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து ஹதீஸ்கைள அறிவித்துக் ெகாண்டுதானிருந்ேதாம். அப்ேபாெதல்லாம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது ெபாய்யுைரக்கப்பட்டதில்ைல. பின்னர் மக்கள் 
பிடிவாதம் பிடிக்கும் ஒட்டகங்களிலும் கட்டுப்படும் ஒட்டகங்களிலும் பயணம் ெசய்து 
(வித்தியாசேம இல்லாமல் எல்லா வழிகளிலும்) ெசல்லத் ெதாடங்கியேபாது நபிெமாழிகைள 
அறிவிப்பைதேய நாங்கள் நிறுத்திவிட்ேடாம்'' என்று கூறினார்கள். 
இைத ஹிஷாம் பின் ஹுைஜர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. 
 
018 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) ஹதீஸ்கைள மனனமிட்டுவந்ேதாம். 
ஹதீஸ்கள் அன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ேகட்ேட 
மனனமிடப்பட்டுவந்தன. (ஆனால், இன்று) நீங்கள் பிடிவாதம் பிடிக்கும் ஒட்டகங்களிலும், 
கட்டுப்படும் ஒட்டகங்களிலும் பயணம் ெசய்து (வித்தியாசேம இல்லாமல் எல்லா 
வழிகளிலும்) ெசல்லத் ெதாடங்கியவுடன் எல்லாம் பாரதூரமான விஷயமாகிவிட்டது. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
019 முஜாஹித் பின் ஜப்ர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
புைஷர் பின் கஅப் அல்அதவ ீ (ரஹ்) அவர்கள், இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து, 
‘அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்' என்று கூறியவாறு நபிெமாழிகைள அறிவிக்கலானார். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கேளா அவரது அறிவிப்ைபச் ெசவிெகாடுத்துக் ேகட்கேவா அவைர ஏெறடுத்துப் 
பார்க்கேவா தைலப்பட வில்ைல. உடேன புைஷர் அல் அதவ,ீ "இப்னு அப்பாஸ் அவர்கேள! 
நீங்கள் எனது  ஹதீைஸச் ெசவிெகாடுத்துக் ேகட்பதாகத் ெதரியவில்ைலேய! நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக உங்களிடம் அறிவித்துக் 
ெகாண்டிருக்க, நீங்கேளா காது ெகாடுக்காமல் இருக்கின்றரீ்கேள!'' என்று ேகட்டார். அதற்கு 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) பதிலுைரத்தார்கள்: 
ஒரு காலம் இருந்தது. அக்காலத்தில் யாேரனும் ஒருவர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்' என்று ெசால்வைத நாங்கள் ேகட்டுவிட்டால் உடேன அவைர ேநாக்கி 
எங்கள் பார்ைவ ெசல்லும்; அவர் கூறுவைதக் ேகட்க எங்கள் காதுகைளத் தாழ்த்துேவாம். 
பிறகு மக்கள் பிடிவாதம் பிடிக்கும் ஒட்டகங்களிலும் கட்டுப்படும் ஒட்டகங்களிலும் பயணம் 
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ெசய்து (வித்தியாசேம இல்லாமல் எல்லா வழிகளிலும்) ெசல்ல ஆரம்பித்தவுடன் நாங்கள் 
(நபியவர்களிடமிருந்து) அறிந்துள்ள (சரியான)வற்ைற மட்டுேம மக்களிடமிருந்து ஏற்றுக் 
ெகாண்ேடாம். - இைதக் ைகஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
020 அப்துல்லாஹ் பின் உைபதில்லாஹ் பின் அபமீுைலக்கா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், எனக்கு ஒரு மடல் வைரயுமாறும், (அதில் 
குழப்பவாதிகளான ஷியாக்களின் கருத்துகள்) எதுவும் இடம்ெபறாமல் பார்த்துக் 
ெகாள்ளுமாறும் ேவண்டிக் கடிதம் எழுதிேனன். (கடிதம் கண்ட) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் "அவர் நல்ல பிள்ைள; அவருக்காக நான் சில விஷயங்கைள நன்கு 
ேதர்ந்ெதடுத்து, ெசால்லக் கூடாதவற்ைறத் தவிர்த்துவிடப்ேபாகிேறன்'' என்று கூறிவிட்டு, அலீ 
(ரலி) அவர்கள் அளித்த தீர்ப்புகைளக் ெகாண்டுவரும்படி கூறினார்கள். அவற்றில் 
சிலவற்ைற எழுதத் ெதாடங்கினார்கள். ஒரு (குறிப்பிட்ட) விஷயம் வந்தேபாது 
"இப்படிெயல்லாம் அலீ (ரலி) அவர்கள் தீர்ப்பளித்திருக்க முடியாது; வழிதவறியவன்தான் 
இப்படித் தீர்ப்பளிப்பான்'' என்று கூறினார்கள். 
இைத நாஃபிஉ பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
021 தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அலீ (ரலி) அவர்கள் அளித்த தீர்ப்புகள் அடங்கிய (நீண்ட சுருள்) ஏடு ஒன்று இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ெகாண்டுவரப் பட்டது. அதில் ஒரு (முழம்) அளவிற்கு மட்டும் 
ைவத்துக்ெகாண்டு மற்றைத அழித்துவிட்டார்கள்.(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) 
சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் இைத அறிவிக்கும்ேபாது தமது முழங்ைகயால் 
("இந்த அளவு' என்று) ைசைக ெசய்தார்கள். 
இைத ஹிஷாம் பின் ஹுைஜர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
022 அபூஇஸ்ஹாக் அம்ர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அலீ (ரலி) அவர்களுக்குப் பின் (அன்னாரின் தீவிர ஆதரவாளர்களான ஷியா பிரிவு) மக்கள் 
பல்ேவறு புதிய ேகாட்பாடுகைள உருவாக்கியேபாது, அலீ (ரலி) அவர்களின் நண்பர்களில் 
ஒருவர் "அல்லாஹ் இம்மக்கைள (தனது அருளிலிருந்து) அப்புறப்படுத்துவானாக! 
எத்தைகய ஞானத்ைத அவர்கள் சீரழித்துவிட்டார்கள் (ெதரியுமா!)'' என்று (கடிந்து) கூறினார். 
இைத சுைலமான் பின் மிஹ்ரான் அல்அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
023 முஃகீரா பின் மிக்சம் அள்ளப்ப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அலீ (ரலி) அவர்கள் குறித்த அறிவிப்பாளர்களில் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களுைடய மாணவர்கள் மட்டுேம உண்ைம உைரப்பவர்களாய் இருந்தனர். 
இைத அபூபக்ர் பின் அய்யாஷ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 5 அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கைள எடுத்துைரப்பது மார்க்கத்தின் ஓர் அம்சமாகும்;  
நம்பத்தகுந்த அறிவிப்பாளர்களிடமிருந்து வரும் அறிவிப்புகள் மட்டுேம ஏற்கப்படும்; 
அறிவிப்பாளர்களிடம் காணப்படும் குைறகைள எடுத்துைரப்பது அனுமதிக்கப்பட்டது என்பது 
மட்டுமன்றி, அது ஒரு கடைமயும் கூட. அது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ள புறங்கூறல் ஆகாது;  
மாறாக, புனித மார்க்கத்ைதக் காக்கும் (அறப்) பணியாகும். 
 
024 முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நிச்சயமாக இந்த (நபிெமாழி)க்கல்வியும் மார்க்கம்தான். எனேவ, உங்களுைடய மார்க்க 
(ஞான)த்ைத எவரிடமிருந்து ெபறுகிறரீ்கேளா அவைர உற்றுக் கவனியுங்கள். 
இைத ஹிஷாம் பின் ஹஸ்ஸான் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்தத் தகவல் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. 
 
025 முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கள் (ஆரம்பக் காலங்களில் ஹதீஸ்கள் அறிவிக்கப்படும்ேபாது அவற்றின்) அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் குறித்துக் ேகட்டதில்ைல. ஆனால், (பிற்காலத்தில்) குழப்பங்கள் ேதான்றியேபாது 
உங்களுக்கு இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த அறிவிப்பாளர்களின் ெபயர்கைளயும் எங்களுக்கு 
அறிவியுங்கள்'' என்று கூறலாயினர். ஆகேவ, அந்த அறிவிப்பாளர்கள் நபிவழிக்காரர்களா 
என்று கவனித்து, அவ்வாறிருந்தால் அவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீஸ்கள் மட்டும் ஏற்கப்படும். 
அவர்கள் (நபிவழியில் இல்லாதவற்ைறக் கூறும்) புதுைமவாதிகளாய் இருந்தால் அவர்கள் 
அறிவிக்கும் ஹதீஸ்கள் ஏற்கப்படா. 
இைத ஆஸிம் அல்அஹ்வல் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
026 சுைலமான் பின் மூசா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கைளச் சந்தித்து, இன்னார் எனக்கு 
இன்னின்னவாறு அறிவித்தார்'' என்று கூறிேனன். அதற்கு தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள்,இைத 
உமக்கு அறிவித்தவர் நம்பத்தகுந்தவராய் இருந்தால் ஏற்றுக்ெகாள்க'' என்று கூறினார்கள். 
இைத அபூஅம்ர் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அம்ர் அல்அவ்ஸாய ீ (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 
027 சுைலமான் பின் மூசா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்களிடம், இன்னார் எனக்கு இன்னின்னவாறு 
அறிவித்தார்'' என்று கூறிேனன். அதற்கு தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள்,உமக்கு இைத 
அறிவித்தவர் நம்பத் தகுந்தவராய் இருந்தால் ஏற்றுக்ெகாள்க'' என்று கூறினார்கள். 
இைத சயதீ் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
028 அபுஸ்ஸினாத் அப்துல்லாஹ் பின் தக்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மதீனாவில் நம்பிக்ைகக்குரிய நூறு ேபைரச் சந்தித்திருக்கிேறன். ஆனால், 
அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கப்படும் ஹதீஸ்கள் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவதில்ைல. இவர்கள் 
அதற்குத் தகுதியானவர்கள் அல்லர்'' என்று ெசால்லப்பட்டது. 
இைத அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபிஸ் ஸினாத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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029 சஅத் பின் இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நம்பத்தகுந்தவர்கள் மட்டுேம 
ஹதீஸ்கைள அறிவிக்க ேவண்டும்.இைத மிஸ்அர் பின் கிதாம் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்தத் தகவல் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
030 அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அறிவிப்பாளர் ெதாடரும் மார்க்கத்தின் ஓர் அங்கேம. அறிவிப்பாளர் ெதாடர் (இஸ்னாத்) 
மட்டும் இருந்திருக்காவிட்டால் (மார்க்கத்தில்) நிைனத்தவர்கள் நிைனத்தைதெயல்லாம் 
ெசால்லியிருப்பார்கள். 
 
அப்பாஸ் பின் அபரீிஸ்மா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள், நமக்கும் மக்களுக்குமிைடேய 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் என்ற கால்கள் உள்ளன (அவற்ைறக் ெகாண்ேட ஹதீஸ்கள் நிற்கும்)'' 
என்று கூறுவைத நான் ேகட்டுள்ேளன். 
 
அபூஇஸ்ஹாக் இப்ராஹீம் பின் ஈசா அத்தாலகான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்களிடம்,நீ உனக்காக ெதாழுவதுடன் உன் 
ெபற்ேறாருக்காகத் ெதாழுவதும், உனக்காக ேநான்பு ேநாற்பதுடன் உன் ெபற்ேறாருக்காக 
ேநான்பு ேநாற்பதும் நன்ைமக்கு ேமல் நன்ைம தரும் ெசயலாகும்'' என்று ஒரு நபிெமாழி 
வந்துள்ளது என்ேறன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள்,  
அபூஇஸ்ஹாக்! இைத உங்களுக்கு அறிவித்தவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், இது, 
ஷிஹாப் பின் கிராஷ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்த ஹதீஸ்'' என்ேறன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் 
பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள், அன்னார் நம்பத்தகுந்த அறிவிப்பாளர்தாம்''  என்று 
கூறிவிட்டு, அன்னாருக்கு இைத அறிவித்தவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான்,ஹஜ்ஜாஜ் 
பின் தீனார்'' என்ேறன். அன்னாரும் நம்பத்தகுந்த அறிவிப்பாளர்தாம்'' என்று கூறிவிட்டு, 
அன்னாருக்கு இைத அறிவித்தவர் யார்?'' என்று அப்துல்லாஹ் ேகட்டார்கள். நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்ேறன். அப்துல்லாஹ் பின் 
அல்முபாரக் (ரஹ்),அபூஇஸ்ஹாக்! ஹஜ்ஜாஜ் பின் தீனார் அவர்களுக்கும் நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்குமிைடேய பயண ஒட்டகங்களின் கழுத்துகள் முறிந்துவிடும் அளவுக்கு நீண்ட 
(கால)இைடெவளி உள்ளது. (இைத எப்படி அவர் நபியவர்களிடம் ேகட்டிருக்க முடியும்?.) 
எனினும் (ஒருவர் தம் ெபற்ேறாருக்காக)தான தர்மம் ெசய்வது (நன்ைமேய என்பது) 
ெதாடர்பாக எந்தக் கருத்து ேவறுபாடுமில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
அலீ பின் ஷகீக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
 
அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள் மக்கள் மத்தியில் அம்ர் பின் 
ஸாபித்திடமிருந்து அறிவிப்பைத விட்டுவிடுங்கள். ஏெனனில், அவர் முன்ேனாைரப் 
பழிப்பவராய் இருந்தார்'' என்று கூறுவைத நான் ெசவிேயற்ேறன். 
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031 அபூஅக்கீல் யஹ்யா பின் அல்முத்தவக்கில் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூமுஹம்மத் காசிம் பின் உைபதில்லாஹ் (ரஹ்) மற்றும் யஹ்யா பின் சயதீ் 
(ரஹ்) ஆகிேயார் அருகில் அமர்ந்திருந்ேதன்.அப்ேபாது யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் காசிம் 
(ரஹ்) அவர்களிடம், அபூமுஹம்மேத! மார்க்க விவகாரத்தில் ஏேதனும் ஒன்ைறப் பற்றி 
உங்களிடம் வினவப்பட்டு, அதற்குரிய விைடேயா தீர்ேவா உங்களிடம் இல்லாதிருப்பது 
உங்கைளப் ேபான்றவர்களுக்குப் ெபருங்குைறயாயிற்ேற!'' என்று கூறினார்கள். அதற்குக் 
காசிம் (ரஹ்) அவர்கள், ஏன் அவ்வாறு கூறுகின்றரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள்.அதற்கு யஹ்யா 
(ரஹ்) அவர்கள்,நீங்கள் ேநர்வழித் தைலவர்களான அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) ஆகிேயாரின் 
வழித் ேதான்றலாயிற்ேற!'' என்று ெசான்னார்கள். அதற்குக் காசிம் (ரஹ்) அவர்கள், நான் 
(தக்க)அறிவின்றிப் ேபசுவேதா, நம்பத்தகாதவர்களிடமிருந்து ஒன்ைற அறிவிப்பேதா தான் 
அல்லாஹ்ைவப் பற்றி அறிந்தவர்களிடம் இைதவிட ேமாசமானதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
(இைதக்ேகட்ட) யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் பதிேலதும் ெசால்லாமல் அைமதியாகிவிட்டார்கள். 
இைத அபுந்நள்ர் ஹாஷிம் பின் அல்காசிம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
032 அபூஅக்கீல் யஹ்யா பின் அல்முத்த வக்கில் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களுைடய (புதல்வரின்) புதல்வரிடத்தில் (காசிம் பின் 
உைபதில்லாஹ் அவர்களிடம்) மக்கள் ஒரு விஷயம் குறித்து வினவினர். ஆனால்,  
அன்னாருக்கு அதற்கான விைட ெதரிந்திருக்கவில்ைல. அப்ேபாது காசிம் (ரஹ்) 
அவர்களிடம் யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் நீங்கள் ேநர்வழித் தைலவர்களின் -
அதாவது உமர் (ரலி), இப்னு உமர் (ரலி) ஆகிேயாரின்- வழித்ேதான்றல் ஆவரீ்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்கைளப் ேபான்றவர்களிடம் ஒரு விஷயம் குறித்து 
வினவப்பட்டு, அதற்கான விளக்கம் உங்களிடம் இல்லாமலிருப்பைதப் ெபருங்குைறயாகேவ 
நான் கருதுகிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். அதற்குக் காசிம் (ரஹ்) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! நான் (தக்க)அறிவின்றிப் ேபசுவேதா, நம்பத்தகாதவர்களிடமிருந்து ஒன்ைற 
அறிவிப்பேதா தான் அல்லாஹ்விடமும், அவைனப் பற்றி அறிந்தவர்களிடமும் அைதவிடப் 
ெபருங்குைறயாகும்'' என பதிலளித்தார்கள். அவ்விருவரும் இவ்வாறு உைரயாடிக் 
ெகாண்டிருந்தேபாது அங்கு நானும் இருந்ேதன். 
இைத சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
033 யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் சுஃப்யான் பின் சயதீ் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்), ஷுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ரஹ்), மாலிக் 
பின் அனஸ் (ரஹ்),சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) ஆகிேயாரிடம், என்னிடம் ஒருவர் வந்து 
நபிெமாழித் துைறயில் நம்பத்தகாத ஒருவைரப் பற்றி வினவினால் (நான் அவரது குைறைய 
எடுத்துைரக்கலாமா?)'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் அைனவரும், அவர் 
நம்பத்தகுந்தவர் அல்லர் என்று (மைறக்காமல்) எடுத்துைரத்துவிடுங்கள். (அது புறம் ேபசல் 
ஆகாது)'' என்று பதிலளித்தனர். 
இைத அம்ர் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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034 நள்ர் பின் ஷுைமல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் அவ்ன் பின் அர்திபான் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடம் ஷஹ்ர் பின் 
ஹவ்ஷப் என்பாரின் அறிவிப்புக் குறித்து வினவப்பட்டது. அப்ேபாது வடீ்டின் நிைலப்படி 
ேமல் நின்றுெகாண்டிருந்த இப்னு அவ்ன் (ரஹ்) அவர்கள் ஷஹ்ர் மீது மக்கள் ஈட்டிையப் 
பாய்ச்சியுள்ளனர்; ஷஹ்ர் மீது மக்கள் ஈட்டிையப் பாய்ச்சியுள்ளனர்'' என்று (இரு முைற) 
கூறினார்கள். அதாவது அவரது அறிவிப்புக் குறித்து மக்கள் குைற கூறியுள்ளனர். 
இைத உைபதுல்லாஹ் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
035 ஷுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஷஹ்ர் பின் ஹவ்ஷப் என்பாைரச் சந்தித்திருக்கிேறன்; ஆனால், அவைர நான் 
ெபாருட்படுத்தியதில்ைல. 
இைத ஷபாபா பின் சவார் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
036 அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடம், அப்பாத் பின் கஸீர் என்பாரின் நிைல 
உங்களுக்குத் ெதரிந்தேத. அவர் ஹதீைஸ அறிவித்தால் விபரீதமான விஷயங்கைள 
(நிராகரிக்கப்பட்ட ஹதீஸ்கைள)ேய கூறுகிறார். ஆகேவ,அவரிடமிருந்து ஹதீஸ்கைள ஏற்க 
ேவண்டாெமன மக்களிடம் நான் கூறி விடுவைதப் பற்றி நீங்கள் என்ன கருதுகிறரீ்கள்?'' 
 என்று ேகட்ேடன். அதற்கு சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள், ஆம் (அவ்வாேற கூறிவிடுங்கள்)'' 
 என்றார்கள். 
அதற்குப் பிறகு ஏேதனும் ஓர் அைவயில் நானிருக்கும்ேபாது அப்பாத் பின் கஸீைரப் பற்றிப் 
ேபச்சு வந்தால், அவரது மார்க்க ஈடுபாடு குறித்து நான் ெமச்சிப் ேபசுேவன். ஆனால், அவர் 
அறிவிக்கும் அறிவிப்புகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாதீர்கள் என்று (மக்களிடம்) கூறிவிடுேவன். 
 
அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
நான் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களிடம் ெசன்றிருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் இேதா இந்த 
அப்பாத் பின் கஸீர் விஷயத்தில் எச்சரிக்ைகயாக இருந்துெகாள்ளுங்கள் (அவருைடய 
அறிவிப்புகைளத் தவிர்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்)'' என்று கூறினார்கள். 
 
037 ஃபள்ல் பின் சஹ்ல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் முஅல்லா பின் மன்ஸூர் அர்ராஸீ (ரஹ்) அவர்களிடம், அப்பாத் பின் கஸீருக்கு 
ஹதீஸ்கைள அறிவிப்பவரான முஹம்மத் பின் சயதீ் என்பாைரப் பற்றிக் ேகட்ேடன். 
அதற்கு முஅல்லா அர்ராஸீ (ரஹ்) அவர்கள் ஈசா பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்கள் தம்மிடம் 
(பின்வருமாறு) கூறியதாகத் ெதரிவித்தார்கள்: 
நான் முஹம்மத் பின் சயதீின் வடீ்டுவாசலில் நின்றுெகாண்டிருந்ேதன். அவர் அருகில் 
சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்களும் இருந்தார்கள். சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் 
அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் ெசன்றேபாது அன்னாரிடம் நான் முஹம்மத் பின் சயதீ் பற்றிக் 
ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் அவர் ஒரு ெபாய்யர்'' என்று கூறினார்கள். 
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038 முஹம்மத் பின் யஹ்யா பின் சயதீ் அல்கத்தான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள், ஹதீஸ் அறிவிப்புகளில் 
ெபாய்யுைரப்பைத விட அதிகமாக ேவெறதிலும் ெபாய்யுைரக்கும் நல்லவர்கைள நாம் 
கண்டதில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான முஹம்மத் பின் அபஅீத்தாப் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: நான் முஹம்மத் பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது இது 
பற்றிக் ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள், ஹதீஸ் அறிவிப்புகளில் ெபாய்யுைரப்பைதவிட 
அதிகமாக ேவெறதிலும் நல்லவர்கள் ெபாய்யுைரப்பைத நீ காண மாட்டாய்'' என்று தம் 
தந்ைத கூறியதாகச் ெசான்னார்கள். 
அபுல்ஹுைசன் முஸ்லிம் (பின் அல் ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகிேறன்: 
நல்லவர்கள் நாவில் (தம்ைம அறியாமேலேய) ெபாய் வந்துவிடுகிறது; அவர்கள் 
ேவண்டுெமன்ேற ெபாய்யுைரப்பதில்ைல. 
 
039 கலீஃபா பின் மூசா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஃகாலிப் பின் உைபதில்லாஹ் அவர்களிடம் ெசன்றேபாது அவர் என்னிடம் மக்ஹூல் 
எனக்கு அறிவித்தார்;மக்ஹூல் எனக்கு அறிவித்தார்'' என்று கூறி, (சில ஹதீஸ்கைள) 
எழுதிக்ெகாள்ளுமாறு கூறலானார். அப்ேபாது அவருக்குச் சிறுநீர் கழிக்க ேவண்டிய அவசரம் 
ஏற்பட்டுவிடேவ உடேன அவர் எழுந்து ெசன்றுவிட்டார். அப்ேபாது நான் (அவரது) 
பதிேவட்ைடப் பார்த்ேதன். அதில் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து எனக்கு அபான் 
அறிவித்தார்கள். அபான் இன்னாரிடமிருந்து அறிவித்தார்கள்'' என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. 
(அவர் என்னிடம் ெசான்னதற்கும் குறிப்ேபட்டில் உள்ளதற்கும் ேவறுபாடு இருந்ததால்) 
உடேன நான் அவைர விட்டுவிட்டு அங்கிருந்து எழுந்து ெசன்றுவிட்ேடன். 
ஹசன் பின் அலீ அல்ஹுல்வான ீ (ரஹ்) அவர்கள், நான் அஃப்பான் என்பாரின் (ஹதீஸ்) 
பதிேவட்டில், உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் ெதாடர்பான ெசய்தி ஒன்ைற, 
ஹிஷாம் அபில்மிக்தாம் அவர்கள் அறிவித்திருந்தைதக் கண்ேடன். அதில் ஹிஷாம் 
அவர்கள் முஹம்மத் பின் கஅப் என்பாரிடமிருந்து இன்னாரின் புதல்வரான யஹ்யா எனும் 
ஒருவர் எனக்கு அறிவித்தார்'' என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. உடேன நான் அஃப்பான் 
அவர்களிடம், நபிெமாழியியல் அறிஞர்கள், முஹம்மத் பின் கஅப் என்பாரிடமிருந்ேத 
ஹிஷாம் அறிவித்ததாகக் கூறுகின்றனேர?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அஃப்பான் அவர்கள், 
இந்த ஹதீஸ் விஷயத்தில்தான் ஹிஷாம் அகப்பட்டுக்ெகாண்டார். அவர் முஹம்மத் பின் 
கஅப் அவர்களிடமிருந்து எனக்கு யஹ்யா அறிவித்தார்'' என்று முன்பு கூறிவந்தார். பின்னர் 
தாேம முஹம்மத் பின் கஅப் அவர்களிடமிருந்து (ேநரடியாக இந்த ஹதீைஸச்) 
ெசவிேயற்றதாக அவர் (மாற்றிக்) கூறலானார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
040 அப்துல்லாஹ் பின் உஸ்மான் பின் ஜபலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்களிடம் ேநான்புப் ெபருநாள், 
ெவகுமதிகளின் நாளாகும்' என்பது பற்றிய அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களின் 
ஹதீைஸத் தங்களுக்கு அறிவித்தவர் யார்? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள்,சுைலமான் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் அவர்கள்தாம். உங்கள் கரத்தில் 
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நீங்கள் ைவத்துள்ள அன்னாரிடமிருந்து கிைடத்த (மகத்தான) ெசய்திகைளப் பாருங்கள்'' 
என்று (புகழ்ந்து) கூறினார்கள். 
 
அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் ஒரு ெவள்ளி நாணயம் அளவு இரத்தம் (பட்ட நிைலயில் ெதாழுதவரின் ெதாழுைக 
நிைறேவறாது; அைதத் திரும்பத் ெதாழ ேவண்டும்)' என்ற ஹதீஸின் அறிவிப்பாளரான 
ரவ்ஹ் பின் ஃகுைதஃப் என்பாைரச் சந்தித்ேதன். அவருடன் சிறிது ேநரம் அமர்ந்ேதன். 
ஆயினும், அவருடன் நான் அமர்ந்திருப்பைத என் ேதாழர்கள் பார்த்துவிடுவார்கேளா எனக் 
கூச்சப்படலாேனன். அவரது ஹதீஸ் ெவறுக்கப்பட்டேத அதற்குக் காரணம். 
 
041 அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அறிவிப்பாளர்) பகிய்யா பின் அல்வலீத் உண்ைமயாளர்தாம். ஆயினும், அவர் வருேவார் 
ேபாேவாரிடமிருந்ெதல்லாம் (வித்தியாசமின்றி) ஹதீஸ்கைள அறிவிப்பார். 
இைத சுஃப்யான் பின் அப்தில் மலிக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
042 ஆமிர் பின் ஷராஹீல் அஷ்ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்ஹாரிஸ் பின் அப்தில்லாஹ் அல் அஃவர் அல்ஹம்தான ீஎன்பார் எனக்கு ஹதீஸ்கைள 
அறிவித்தார். ஆனால்,அவர் ஒரு ெபாய்யராவார். 
இைத அபூஹிஷாம் முஃகீரா பின் மிக்சம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
043 அபூஹிஷாம் முஃகீரா அள்ளப்ப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆமிர் அஷ்ஷஅப ீ (ரஹ்) அவர்கள் அல்ஹாரிஸ் பின் அப்தில்லாஹ் அல்அஃவர் எனக்கு 
ஹதீஸ்கைள அறிவித்தார்''என்று கூறிவிட்டு, அவர் ெபாய்யர்களில் ஒருவர்'' என 
அறுதியிட்டுக் கூறினார்கள். 
இைத முஃபள்ளல் பின் முஹல்ஹல் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
044 இப்ராஹீம் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள், நான் குர்ஆைன இரண்டு ஆண்டுகளில் பயின்ேறன்'' என்று 
கூறினார்கள். அப்ேபாது (அங்கிருந்த) அல் ஹாரிஸ் அல்அஃவர், குர்ஆன் எளியது; ேவத 
அறிவிப்பு தான் (வஹீ) வலியது'' என்று கூறினார். 
இைத முஃகீரா பின் மிக்சம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
045 இப்ராஹீம் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்ஹாரிஸ் அல்அஃவர் நான் குர்ஆைன மூன்று வருடங்களிலும் ேவத அறிவிப்ைப 
(வஹீ) இரண்டு வருடங்களிலும்'அல்லது ேவத அறிவிப்ைப மூன்று வருடங்களிலும் 
குர்ஆைன இரண்டு வருடங்களிலும்' பயின்ேறன்'' என்று கூறினார். 
இைத சுைலமான் அல்அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
046 இப்ராஹீம் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்ஹாரிஸ் சந்ேதகத்திற்கிடமானவர் எனக் கருதப்பட்டார். 
இைத முஃகீரா பின் மிக்சம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்தத் தகவல் இரு அறிவிப்பாளார் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
047 ஹம்ஸா அஸ்ஸய்யாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முர்ரா அல்ஹம்தான ீ (ரஹ்) அவர்களிடம் அல்ஹாரிஸ், ஒரு ஹதீைஸ அறிவித்தார். 
அப்ேபாது முர்ரா (ரஹ்) அவர்கள்,வாசலிேலேய அமர்ந்திருப்பரீாக!'' என்று கூறிவிட்டு 
இல்லத்திற்குள் ெசன்று தமது உைடவாைள எடுத்தார்கள். (நிைலைமயின்) விபரீதத்ைத 
உணர்ந்த அல்ஹாரிஸ் (அங்கிருந்து) ெசன்று விட்டார். 
 
048 அப்துல்லாஹ் பின் அவ்ன் பின் அர்திபான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்களிடம் இப்ராஹீம் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள், முஃகீரா பின் சயதீ், அபூஅப்திர் ரஹீம் 
ஆகிேயார் குறித்து உங்கைள நான் எச்சரிக்கிேறன். அவ்விருவரும் ெபாய்யார்கள் 
ஆவர்'' என்று கூறினார்கள். 
 
049 ஆஸிம் பின் சுைலமான் அல்அஹ்வல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் இளம் பிள்ைளகளாக இருந்தேபாது அபூஅப்திர் ரஹ்மான் அஸ்ஸுலமீ 
(அப்துல்லாஹ் பின் ஹபபீ் பின் ருபய்யிஆ -ரஹ்) அவர்களிடம் ெசல்ேவாம். அப்ேபாது 
அவர்கள் எங்களிடம்,அபுல்அஹ்வைஸத் தவிர ேவெறந்தப் ேபச்சாளர்களிடமும் நீங்கள் 
உட்காராதீர்கள்! ஷகீக் அள்ளப்ப ீ என்பாைரக் குறித்தும் உங்கைள நான் எச்சரிக்கிேறன் 
(அவரிடமிருந்து ஹதீஸ்கைள அறிவிக்காதீர்கள்!)'' என்று கூறுவார்கள். ேமலும், இந்த 
ஷகீக், காரிஜயீ்யாக்களின் ெகாள்ைக ெகாண்டவராய் இருந்தார். இந்த ஷகீக், அபூவாயில் 
(என்றைழக்கப்படும் ஷகீக் பின் சலமா') அல்லர்'' என்றும் கூறுவார்கள். 
 
050 ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஜாபிர் பின் யஸீத் அல்ஜுஅஃப ீஎன்பாைரச் சந்தித்ேதன். ஆனால், அவரிடமிருந்து (எந்த 
ஹதீைஸயும்) நான் பதிவு ெசய்துெகாள்ளவில்ைல. ஏெனனில் அவர்,(ராஃபிஜிகளின் 
ெகாள்ைகயான) ரஜ்ஆ' எனும் ெகாள்ைகயில் நம்பிக்ைகயுைடயவராய் இருந்தார். 
இைத அபூஃகஸ்ஸான் முஹம்மத் பின் அம்ர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
051 மிஸ்அர் பின் கிதாம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் யஸீத் (அடிப்பைடயற்ற) நூதனக் கருத்துகைள நம்பிக்ைக ெகாள்வதற்கு முன் 
எனக்கு ஹதீஸ்கைள அறிவித்திருக்கிறார். 
இைத யஹ்யா பின் ஆதம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
052 ஹுைமதீ (அப்துல்லாஹ் பின் ஸுைபர் பின் ஈசா-ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள், ஜாபிர் பின் யஸீத் (அடிப்பைடயற்ற) நூதனக் 
கருத்துகைள ெவளியிடுவதற்கு முன் அவரிடமிருந்து மக்கள் ஹதீஸ்கைள அறிவித்து 
வந்தனர். அவர் நூதனக் கருத்துகைள ெவளியிட்ட பின் அவைர ஹதீஸ் துைறயில் மக்கள் 
சந்ேதகிக்கலாயினர். சிலர் அவரிடமிருந்து ஹதீஸ்கள் அறிவிப்பைத நிறுத்திக்ெகாண்டனர்'' 
என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்களிடம் ஜாபிர் அப்படி எைத 
ெவளியிட்டார்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள்(அலீ (ரலி) 
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அவர்கள் ேமகத்தினுள் மைறந்திருக்கிறார்கள் என்ற) ரஜ்ஆ' எனும் ெகாள்ைகைய'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
இைத சலமா பின் ஷபபீ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
053 அல்ஜர்ராஹ் பின் மலீஹ் அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் யஸீத், என்னிடம் எழுபதாயிரம் ஹதீஸ்கள் உள்ளன. அைவ அைனத்தும் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஜஅஃபர் (முஹம்மத் பின் அலீ பின் ஹுைசன் பின் அலீ 
அல்பாகிர்-ரஹ்) அவர்களால் அறிவிக்கப் ெபற்றைவயாகும்'' என்று கூறினார். 
 
054 ஸுைஹர் பின் முஆவியா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் யஸீத்,என்னிடம் ஐம்பதாயிரம் ஹதீஸ்கள் உள்ளன. அவற்றில் எைதயும் நான் 
(யாரிடமும்) அறிவிக்கவில்ைல'' என்று கூறினார். பிறகு ஒரு நாள் அவர் ஒரு ஹதீைஸ 
அறிவித்துவிட்டு,(அந்த) ஐம்பதாயிரம் ஹதீஸ்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்'' என்றார். 
இைத அஹ்மத் பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
055 சல்லாம் பின் அபமீுதீஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் யஸீத் அல்ஜுஅஃப,ீஎன்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கப் ெபற்ற 
ஐம்பதாயிரம் ஹதீஸ்கள் உள்ளன'' என்று கூறினார். 
இைத அபுல்வலீத் ஹிஷாம் பின் அப்தில் மலிக் அத்தயாலிஸீ (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 
056 சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் ஜாபிர் பின் யஸீதிடம்,ஆகேவ, என் தந்ைத எனக்கு அனுமதி அளிக்கும்வைர,  
அல்லது அல்லாஹ் எனக்கு (இது ெதாடர்பாகத்) தீர்ப்பளிக்கும்வைர நான் இந்த பூமிைய 
விட்டு ஒருேபாதும் அகலேவமாட்ேடன்; தீர்ப்பளிப்ேபாரில் அவேன ேமலானவன்'' எனும் 
(12:80ஆவது) இைறவசனத்ைதப் பற்றிக் ேகட்டார். அதற்கு ஜாபிர் பின் யஸீத், இந்த 
வசனத்திற்குரிய விளக்கம் இன்னும் வரவில்ைல'' என்று பதிலளித்தார். நான் ஜாபிர் ெபாய் 
ெசால்கிறார்'' என்று கூறிேனன். 
இதன் அறிவிப்பாளரான ஹுைமதீ (அப்துல்லாஹ் பின் ஸுைபர் பின் ஈசா-ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: 
நாங்கள் சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்களிடம்,ஜாபிர் என்ன ேநாக்கத்தில் இவ்வாறு 
கூறினார்?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள்,அலீ (ரலி) அவர்கள் 
ேமகத்தினுள் இருந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள். வானிலிருந்து ஒருவர் -அதாவது அலீ (ரலி) 
அவர்கள்- இன்னாருடன் ெசல்லுங்கள்' என்று (குறிப்பிட்டுக்)கூறாதவைர நாங்கள் 
அவர்களுைடய வழித்ேதான்றல்களில் யாைரயும் பின்ெதாடரமாட்ேடாம்' எனும் (ரஜ்ஆ')  
ெகாள்ைகயிைன ராஃபிளாக்கள் கூறிவருகின்றனர். இதுதான் அவ்வசனத்தின் ெபாருள் என்று 
ஜாபிர் பின் யஸீதும் கூறிவருகிறார். ஆனால், இது ெபாய். (உண்ைமயில்) அவ்வசனம் 
(இைறத்தூதர்) யூசுஃப் (அைல) அவர்களுைடய சேகாதரரர்கள் ெதாடர்பாக அருளப் 
ெபற்றதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
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057 சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் யஸீத் அறிவித்த ஏறத்தாழ முப்பதாயிரம் ஹதீஸ்கைள நான் 
ெசவிேயற்றுள்ேளன். எனக்கு இன்ன இன்னது (பரிசாகக்) கிைடத்தாலும் அந்த ஹதீஸ்களில் 
எைதயும் எடுத்துைரக்க நான் இைசயமாட்ேடன். 
 
அபூஃகஸ்ஸான் முஹம்மத் பின் அம்ர் அர்ராஸீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் (ரஹ்) அவர்களிடம், நீங்கள் ஹாரிஸ் பின் ஹஸீராைவச் 
சந்தித்திருக்கின்றரீ்களா?''என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஜரீர் (ரஹ்) அவர்கள்,ஆம்; அவர் ெநடிய 
ெமௗனம் காக்கும் கிழவர்; அபத்தமான (ரஜ்ஆ) ெகாள்ைகயில் பிடிவாதமாக இருப்பவர்''  
என்று கூறினார்கள். 
 
058 ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ (ரஹ்) அவர்கள், ஒரு மனிதர் குறித்து அவர் சீரான 
நாவுைடயவர் அல்லர்'' என்றும்,மற்ெறாரு மனிதர் குறித்து அவர் எண்ணிக்ைகையக் கூட்டிச் 
ெசால்பவர்'' (ஹதீஸ் விஷயத்தில் ேமாசடி ெசய்பவர்) என்றும் கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
இைத அப்துர் ரஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
059 ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ (ரஹ்) அவர்கள்,எனக்கு ஓர் அண்ைடவடீ்டுக்காரர் இருக்கிறார்''  
என்று கூறிவிட்டு, அவருைடய சிறப்புகளில் சிலவற்ைற எடுத்துக்கூறினார்கள். பிறகு 
என்னிடம் அவர் இரு ேபரீச்சம்பழங்களுக்காகச் சாட்சியமளிக்க முன்வந்தாலும் அவரது 
சாட்சியத்ைத நான் ஏற்கமாட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
இைத சுைலமான் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
060 மஅமர் பின் ராஷித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அய்யூப் அஸ்ஸக்தீயான ீ (ரஹ்) அவர்கள் யாைரப் பற்றியும் ஒருேபாதும் புறங்கூறுவைத 
நான் கண்டதில்ைல. ஆனால், அபூஉமய்யா அப்துல் கரீம் என்பவைரத் தவிர! அவைரப் 
பற்றிக் கூறுைகயில் அல்லாஹ்தான் (அவைர மன்னித்து) அவருக்கு அருள்புரிய ேவண்டும். 
அவர் நம்பத்தகாதவர்; இக்ரிமா (ரஹ்) அவர்கள் (எனக்கு) அறிவித்த ஒரு ஹதீஸ் குறித்து 
என்னிடம் அவர் ேகட்டுவிட்டு, இக்ரிமாவிடம் தாேம ெசவிேயற்றதாக அறிவித்தார்'' 
 என்றார்கள். - இைத அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
061 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்களிடம் அபூதாவூத் (நுஃபய்உ பின் அல்ஹாரிஸ்) அல்அஃமா என்பார் வந்து பராஉ பின் 
ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்தார்கள்; ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள் எமக்கு 
அறிவித்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ்கைள அறிவிக்கலானார். நாங்கள் இைதப்பற்றி கத்தாதா 
(ரஹ்) அவர்களிடம் ெசான்னேபாது அவர் ெபாய் ெசால்கிறார்; அவர் இவர்கள் 
எவரிடமிருந்தும் (எந்த ஹதீைஸயும்) ெசவியுறவில்ைல. அல்ஜாரிஃப்' ெகாள்ைளேநாய் 
காலத்தில் மக்களிடம் ைகேயந்தும் யாசகராகேவ அவர் இருந்தார்'' என்று கத்தாதா (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். - இைத அஃப்பான் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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062 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அபூதாவூத் அல்அஃமா, கத்தாதா (ரஹ்) அவர்களிடம் வந்துவிட்டு எழுந்து 
ெசன்றார். அப்ேபாது (அங்கிருந்த) மக்கள்,இவர் பத்ருப் ேபாரில் கலந்துெகாண்ட பதிெனட்டு 
நபித்ேதாழர்கைளத் தாம் சந்தித்ததாகக் கூறிவருகிறார்'' என்று கூறினர். அப்ேபாது கத்தாதா 
(ரஹ்) அவர்கள்,இவர் அல்ஜாரிஃப்' ெகாள்ைளேநாய் காலத்திற்கு முன்பு (மக்களிடம்) யாசகம் 
ேகட்டுத் திரிந்துெகாண்டிருந்தார். அவர் இந்த (ஹதீஸ்) துைறயில் கவனம் 
ெசலுத்தியதுமில்ைல; அது குறித்து அவர் ேபசியதுமில்ைல. அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
(இவைரவிட மூத்தவர்களான) ஹசன் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்), சயதீ் பின் அல்முஸய்யப் (ரஹ்) 
ஆகிேயார்கூட பத்ருப்ேபாரில் கலந்துெகாண்ட நபித்ேதாழர்களில் சஅத் பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து தவிர ேவறு யாரிடமிருந்தும் ேநரடியாகச் ெசவியுற்றதாக எமக்கு 
ஹதீஸ்கைள அறிவித்ததில்ைல'' என்றார்கள். 
இைத யஸீத் பின் ஹாரூன் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
063 ரகபா பின் மஸ்கலா பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஜஅஃபர் (அப்துல்லாஹ் பின் மிஸ்வர்) அல்ஹாஷிமீ அல்மதன ீஎன்பவர் உண்ைமயான 
தகவல்கள் சிலவற்ைற (நபிெமாழிகள் என்ற ெபயரில்) புைனந்து கூறிவந்தார். 
(உண்ைமயில்) அைவ நபிெமாழிகளாக இருக்கவில்ைல. ஆனால், அவற்ைற நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியதாகேவ அவர் அறிவித்து வந்தார். 
 
064 யூனுஸ் பின் உைபத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அம்ர் பின் உைபத் என்பார் ஹதீஸ் அறிவிப்பில் ெபாய்யுைரத்துவந்தார். 
இைத ஷுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
065 முஆத் பின் முஆத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அவ்ஃப் பின் அபஜீமீலா (ரஹ்) அவர்களிடம், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
யார் நமக்ெகதிராக ஆயுதம் ஏந்துகிறாேரா அவர் நம்ைமச் சார்ந்தவர் அல்லர்' என்று 
கூறியதாக ஹசன் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அம்ர் பின் உைபத் எமக்கு 
அறிவித்தார்'' என்று கூறிேனன். அதற்கு அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அம்ர் ெபாய்யுைரத்துவிட்டார்'' என்றார்கள். (ஹசன் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து அவர் இந்த ஹதீைஸச் ெசவியுறவில்ைல.) மாறாக, தமது 
(அடிப்பைடயற்ற) தீய ேகாட்பாட்ைட நிைலநிறுத்துவேத (இந்த ஹதீைஸ அறிவிப்பதன் 
மூலம்) அவரது ேநாக்கமாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
இைத அம்ர் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
066 ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் எப்ேபாதும் அபூபக்ர் அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ (ரஹ்) அவர்களுடன் இருந்து 
ெகாண்டு, அன்னாரிடம் ஹதீஸ்கைளக் கற்று வந்தார். பிறகு (சிறிது காலமாக) அந்த 
மனிதைரக் காணவில்ைல. அய்யூப் (ரஹ்) அவர்கள் விசாரித்தேபாது மக்கள், அபூபக்ேர! 
இப்ேபாது அவர் அம்ர் பின் உைபதுடன் இருந்துெகாண்டிருக்கிறார்'' என்று கூறினார்கள். 
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இவ்வாறிருக்க, ஒரு நாள் காைலயில் நான் அய்யூப் (ரஹ்) அவர்களுடன் அங்காடிக்குச் 
ெசன்ேறன்.அப்ேபாது அய்யூப் (ரஹ்) அவர்கைள அந்த மனிதர் எதிர்ெகாண்டார். அவருக்கு 
அய்யூப் (ரஹ்) அவர்கள் சலாம் கூறி, நலம் விசாரித்தார்கள். பிறகு, நீங்கள் (தற்ேபாது) அந்த 
அம்ர் பின் உைபத் என்பாருடன் இருப்பதாக எனக்குச் ெசய்தி எட்டியேத?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், அபூபக்ேர! ஆம் (உண்ைமதான்); அம்ர் எங்களுக்கு 
அபூர்வமான பல தகவல்கைளச் ெசால்கிறார்'' என்று கூறினார். அதற்கு அய்யூப் (ரஹ்) 
அவர்கள், அந்த அபூர்வமான தகவல்கைளக் கண்டுதான் நாங்கள் ெவருண்ேடாடுகிேறாம்' 
அல்லது அஞ்சுகிேறாம்' என்று கூறினார்கள். 
இைத உைபதுல்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
067 ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ (ரஹ்) அவர்களிடம், ேபரீச்சம்பழச்சாற்றில் தயாரிக்கப்பட்ட 
மதுவால் ேபாைத உண்டானவனுக்குச் சாட்ைடயடி தண்டைன வழங்கப்படாது என ஹசன் 
அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அம்ர் பின் உைபத் அறிவிக்கிறாேர?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது.அதற்கு அய்யூப் (ரஹ்) அவர்கள்,அம்ர் ெபாய்யுைரக்கிறார். ஹசன் அல்பஸ்ரீ 
(ரஹ்) அவர்கள் ேபரீச்சம்பழச் சாற்றில் தயாரான மதுவால் ேபாைத ஏற்பட்டவனுக்குச் 
சாட்ைடயடி தண்டைன அளிக்கப்படும்' என்று கூறியைத நான் ெசவிேயற்றுள்ேளன்'' என்று 
ெசான்னார்கள் 
இைத சுைலமான் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
068 சல்லாம் பின் அபமீுதீஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அம்ர் பின் உைபதிடம் ெசன்றுவரும் தகவல் அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ (ரஹ்) 
அவர்களுக்கு எட்டியது. இந்நிைலயில், ஒரு நாள் அய்யூப் (ரஹ்) அவர்கள் என்ைனச் 
சந்தித்தார்கள். அப்ேபாது ஒருவைர அவரது மார்க்க நம்பிக்ைகயில் நீங்கள் 
நம்பாமலிருக்க, அவருைடய ஹதீஸ்கைள மட்டும் நீங்கள் நம்புவரீ்களா, என்ன?'' என்று 
ேகள்வி எழுப்பினார்கள். 
இைத சுைலமான் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
069 அபூமூசா இஸ்ராயலீ் பின் மூசா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அம்ர் பின் உைபத் (முஅதஸிலாக்களின்) மாறுபட்ட சிந்தைனகைள ெவளியிடுவதற்கு முன் 
எங்களுக்கு ஹதீஸ்கைள அறிவித்துள்ளார். 
இைத சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
070 முஆத் பின் முஆத் பின் நஸ்ர் அல் அம்பரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஷுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ரஹ்) அவர்களுக்கு வாசித்' நகரின் நீதிபதியான 
இப்ராஹீம் அபூைஷபா குறித்து (அவரிடமிருந்து ஹதீஸ்கைள அறிவிக்கலாமா?' என்று) 
ேகட்டு கடிதம் எழுதிேனன். அதற்கு ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் அவரிடமிருந்து எந்த 
ஹதீைஸயும் நீங்கள் பதிவு ெசய்துெகாள்ள ேவண்டாம்! (படித்ததும்) எனது இக்கடிதத்ைதக் 
கிழித்து விடுக'' என்று எனக்கு பதில் கடிதம் எழுதினார்கள். 
இைத உைபதுல்லாஹ் பின் முஆத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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071 அஃப்பான் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஹம்மாத் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்களிடம், ஸாபித் அவர்களிடமிருந்து சாலிஹ் பின் 
பஷீர் அல்முர்ரீ அறிவித்த ஹதீஸ் ஒன்ைறக்கூறிேனன். அப்ேபாது ஹம்மாத் (ரஹ்) 
அவர்கள், சாலிஹ் ெபாய்யுைரத்துவிட்டார்'' என்று கூறினார்கள். 
(இைதப்ேபான்ேற) நான் ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம், சாலிஹ் அல்முர்ரீ 
அறிவித்த மற்ேறார் ஹதீைஸ எடுத்துைரத்தேபாது அவர்களும் சாலிஹ் ெபாய்யுைரத்து 
விட்டார்'' என்ேற கூறினார்கள். 
இைத ஹசன் பின் அலீ அல்ஹுல்வான ீ(ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
072 அபூதாவூத் சுைலமான் பின் தாவூத் அத்தயாலிசீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள், நீங்கள் ஜரீர் பின் ஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்களிடம் 
ெசன்று ஹசன் பின் உமாரா அறிவிக்கும் ஹதீஸ்கைள அறிவிப்பது உங்களுக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்டதன்று.ஏெனனில், அவர் ெபாய்யுைரக்கிறார்'' என்று ெசால்லுங்கள் 
என்றார்கள். 
நான், ஏன் இவ்வாறு கூறுகின்றரீ்கள்?'' என்று ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், ஹசன் பின் உமாரா, ஹகம் பின் உைதபா அல்கிந்தீ (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து சில ஹதீஸ்கைள அறிவித்தார். ஆனால், அவற்றுக்கு எந்த ஆதாரமும் 
இல்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். நான், எந்ெதந்த ஹதீஸ்கைள (உமாரா அறிவித்தார்)?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 
 
நான் ஹகம் அவர்களிடம், உஹுத் ேபாரில் ெகால்லப்பட்ட உயிர் தியாகிகளுக்காக நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (இறுதித்ெதாழுைக-ஜனாஸாத் ெதாழுைக') ெதாழுவித்தார்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு ஹகம் அவர்கள்,அவர்களுக்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாழ 
ைவக்கவில்ைல'' என்று பதிலளித்தார்கள். ஆனால், இந்த ஹசன் பின் உமாராேவா, நபி 
(ஸல்) அவர்கள் உஹுத் ேபார் உயிர் தியாகிகளுக்காக ஜனாஸாத் ெதாழுைக ெதாழுவித்து 
அடக்கமும் ெசய்தார்கள்'' என இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மிக்சம் (ரஹ்) 
அவர்கள் அறிவித்ததாக ஹகம் அவர்களிடமிருந்து ஒரு ஹதீைஸ (புைனந்து) அறிவித்தார். 
(இைதப் ேபான்ேற) நான் ஹகம் பின் உைதபா (ரஹ்) அவர்களிடம் விபசாரத்தில் பிறந்த 
குழந்ைதகள் ெதாடர்பாகத் தாங்கள் என்ன கூறுகிறரீ்கள் (அைவ இறந்துவிட்டால் 
அவற்றுக்காகத் ெதாழைவக்கப்படுமா)?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஹகம் (ரஹ்) அவர்கள், 
(ஆம்;) அவற்றுக்காகத் ெதாழைவக்கப்படும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். எந்த அறிவிப்பாளர் 
வழியாக வரும் ஹதீஸிலிருந்து (இவ்வாறு கூறுகின்றரீ்கள்)?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
ஹகம் (ரஹ்) அவர்கள்,ஹசன் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் வழியாக வரும் ஹதீஸில் 
இவ்வாறு அறிவிக்கப்படுகிறது'' என்று பதிலளித்தார்கள். ஆனால், இந்த ஹசன் பின் 
உமாராேவா, தமக்கு ஹகம் அவர்களும், ஹகம் அவர்களுக்கு யஹ்யா பின் அல்ஜஸ்ஸார் 
அவர்களும், யஹ்யா அவர்களுக்கு அலீ (ரலி) அவர்களும் அறிவித்ததாகக் கூறினார். 
(இதனால்தான் ஹசன் பின் உமாரா ெபாய்யுைரக்கிறார் என்று நான் குறிப்பிட்ேடன் 
என்றார்கள் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள்.) 
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073 ஹசன் பின் அலீ அல்ஹுல்வான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யஸீத் பின் ஹாரூன் (ரஹ்) அவர்கள் ஸியாத் பின் ைமமூன் என்பவர் குறித்துக் 
கூறுைகயில், நான் அவரிடமிருந்தும் காலித் பின் மஹ்தூஜ் என்பவரிடமிருந்தும் எந்த 
ஹதீைஸயும் அறிவிக்க மாட்ேடன் எனச் சத்தியம் ெசய்துள்ேளன்''என்று கூறிவிட்டுப் 
பின்வருமாறும் கூறினார்கள்: 
நான் ஸியாத் பின் ைமமூன் என்பவைரச் சந்தித்து ஒரு ஹதீஸ் குறித்து (அைத 
உங்களுக்கு அறிவித்தவர் யார் என்று) ேகட்ேடன். அதற்கு ஸியாத், பக்ர் பின் அப்தில்லாஹ் 
அல்முஸன ீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்'' என்று கூறினார். மற்ெறாரு முைற அவைரச் 
சந்தித்தேபாது முவர்ரிக் பின் அல்முஷம்ரிஜ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்''என்று 
கூறினார். பின்னர் இன்ெனாரு முைற அவைரச் சந்தித்தேபாது ஹசன் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) 
அவர்கள் அறிவித்தார்கள்''என்றார். 
 
ஹசன் அல்ஹுல்வான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
(ஸியாத் பின் ைமமூன், காலித் பின் மஹ்தூஜ் ஆகிய) அவ்விருவைரயும் ெபாய்யர்கள் என 
யஸீத் பின் ஹாரூன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறிவந்தார்கள். நான், அப்துஸ் ஸமத் (ரஹ்) 
அவர்களிடம் (ஹதீஸ்கைள) ெசவிேயற்றுக்ெகாண்டிருந்ேதன். ஸியாத் பின் ைமமூன் பற்றி 
நான் குறிப்பிட்டேபாது, அப்துஸ் ஸமத் (ரஹ்) அவர்களும் அவைரப் ெபாய்யர் என்ேற 
கூறினார்கள். 
 
074 மஹ்மூத் பின் ஃைகலான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூதாவூத் அத்தயாலிசீ (ரஹ்) அவர்களிடம், நீங்கள் அப்பாத் பின் மன்ஸூரிடமிருந்து 
அதிகமான ஹதீஸ்கைள அறிவித்துள்ளரீ்கள். ஆனால், அவரிடமிருந்து வாசைனப் ெபாருள் 
வியாபாரியான (ஹவ்லா எனும்) ெபண்ணின் ஹதீைஸ நீங்கள் ஏன் அறிவிக்கவில்ைல? 
அந்த ஹதீைஸ நள்ர் பின் ஷுைமல் எங்களுக்கு அறிவித்துள்ளாேர!'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அபூதாவூத் அத்தயாலிசீ (ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள்: அைமதியாக 
இருங்கள்! நானும் அப்துர் ரஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ரஹ்) அவர்களும் ஸியாத் பின் 
ைமமூைனச் சந்தித்து (இந்த ஹதீஸ் குறித்து)க் ேகட்ேடாம். (அவர்தாம் ஹவ்லா 
ெதாடர்பான இந்த ஹதீைஸ அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவித்தவர்.)அப்ேபாது 
நாங்கள் இந்த ஹதீஸ்கைள நீங்கள் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தா அறிவிக்கிறரீ்கள்?'' 
என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு ஸியாத், பாவம் ெசய்த ஒருவர் பின்னர் வருந்தித் 
திருந்திவிட்டால் அவருைடய பாவத்ைத அல்லாஹ் மன்னிக்க மாட்டானா என்ன, 
ெசால்லுங்கள்?'' என்று ேகட்டார். நாங்கள், ஆம் (மன்னிப்பான்)' என்ேறாம். ஸியாத், 
இவற்றிலிருந்து எந்த ஒரு சிறிய மற்றும் ெபரிய ஹதீைஸயும் நான் அனஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து ெசவியுறவுமில்ைல; அனஸ் (ரலி) அவர்கைள நான் சந்திக்கவும் 
இல்ைல என்பது ெபாதுமக்களுக்குத்தான் ெதரியாது! உங்கள் இருவருக்குமா ெதரிந்திருக்க 
வில்ைல?'' என்று ேகட்டார். 
பின்னர் ஸியாத் (அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ்கைள) அறிவித்துவருகிறார் 
என்ற ெசய்தி எங்களுக்கு எட்டியது. உடேன நானும் அப்துர் ரஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ரஹ்) 
அவர்களும் அவரிடம் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அவர்,நான் பாவமன்னிப்புக் ேகாருகிேறன்''  
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என்று கூறினார். பிறகு (பைழயபடிேய) அவர் ஹதீஸ்கைள அறிவிக்கேவ அவைர நாங்கள் 
(அடிேயாடு) ைகவிட்ேடாம். 
 
075 அபூஅம்ர் ஷபாபா பின் சவார் அல்ஃபஸாரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல் குத்தூஸ் பின் ஹபபீ் அத்திமஷ்கீ என்பவர் எங்களுக்கு ஹதீஸ்கைள அறிவிப்பார். 
அப்ேபாது (சுைவத் பின் ஃகஃபலா' எனும் ஓர் அறிவிப்பாளரின் ெபயைர) சுைவத் பின் அகலா 
என்று (மாற்றிக்) கூறுவார். ேமலும் அப்துல் குத்தூஸ், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் காற்றுக்காக (அர்ரவ்ஹ்) இலக்கு (அர்ள்) ஏற்படுத்துவற்குத் தைட விதித்தார்கள்'' 
என்று கூறுவைத நான் ெசவியுற்ேறன். அப்ேபாது அவரிடம், இதற்கு என்ன ெபாருள்?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், காற்று வருவதற்காகச் சுவரில் துைள ஏற்படுத்துவதாகும்'' 
என்று (ஹதீஸின் மூல வார்த்ைதகைளச் சிைதத்து அநர்த்தமாகக்) கூறினார். 
உைபதுல்லாஹ் பின் உமர் அல்கவாரீரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
மஹ்தீ பின் ஹிலால் என்பார் (ஹதீஸ்கைள அறிவிப்பதற்காக) அமர்ந்த சில நாட்களுக்குப் 
பின்னால், (அவரிடம் ஹதீஸ்கைளக் ேகட்ட) ஒரு மனிதரிடம் அபூஇஸ்மாயலீ் ஹம்மாத் 
பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் என்ன உங்கள் திைசயிலிருந்து (ெபாய் எனும்) உவர்ப்பு 
நீரூற்று ெகாப்பளிக்கிறேத!'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அம்மனிதர் ஆம் (உண்ைமதான்), 
அபூஇஸ்மாயேீல!'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
076 அபூஅவானா அல்வள்ளாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹசன் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து எனக்குக் கிைடக்கப்ெபறாத ஹதீஸ்கைள 
ெயல்லாம் நான் அபான் பின் அபஅீய்யாஷிடம் ெசல்லும்ேபாது அவர் எனக்கு வாசித்துக் 
காட்டாமல் இருந்ததில்ைல. 
இைத அஃப்பான் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
077 அலீ பின் முஸ்ஹிர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் ஹம்ஸா அஸ்ஸய்யாத் அவர்களும் அபான் பின் அபஅீய்யாஷிடமிருந்து ஏறத்தாழ 
ஓராயிரம் ஹதீஸ்கைளச் ெசவியுற்றிருக்கிேறாம். பின்னர் நான் ஹம்ஸா அஸ்ஸய்யாத் 
அவர்கைளச் சந்தித்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் நான் நபி (ஸல்) அவர்கைளக் கனவில் 
கண்ேடன். நான் அபானிடமிருந்து ெசவியுற்ற ஹதீஸ்கைள நபியவர்களிடம் 
எடுத்துைரத்ேதன். அவற்றில் ஐந்து அல்லது ஆறு ஹதீஸ்கைளத்தான் நபியவர்கள் 
ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
078  ஸகரிய்யாஉ பின் அதீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் அபூஇஸ்ஹாக்(இப்ராஹீம் பின் முஹம்மத் பின் அல்ஹாரிஸ்) அல்ஃபஸாரீ 
(ரஹ்) அவர்கள், பகிய்யா பின் அல்வலீத் (எனும் அறிவிப்பாளர்), பிரபல 
அறிவிப்பாளர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் ஹதீஸ்கைள எழுதிக்ெகாள்ளுங்கள்; பிரபலமற்ற 
அறிவிப்பாளர்களிடமிருந்து அவர் அறிவிப்பைத எழுதாதீர்கள். இஸ்மாயலீ் பின் அய்யாஷ் 
(எனும் அறிவிப்பாளர்), பிரபல அறிவிப்பாளர்களிடமிருந்தும் மற்றவர்களிடமிருந்தும் 
அறிவிக்கும் எந்த ஹதீஸ்கைளயும் எழுதாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அப்துர் ரஹ்மான் அத்தாரிமீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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079 அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பகிய்யா பின் அல்வலீத் நல்ல மனிதர்தாம். எனினும், அவர் அறிவிப்பாளர்களின் ெசாந்தப் 
ெபயர்கைள(க் குறிப்பிட ேவண்டிய இடத்தில் அவற்ைற)க் குறிப்பிடாமல் குறிப்புப் 
ெபயர்கைளயும், குறிப்புப்ெபயர்கைள(க் குறிப்பிட ேவண்டிய இடத்தில் அவற்ைற)க் 
குறிப்பிடாமல் ெசாந்தப் ெபயர்கைளயும் குறிப்பிட்டு வந்தார். (இதனால் குழப்பம் ேநர்ந்தது.) 
நீண்ட நாட்களாக அவர் அபூசயதீ் அல்வுஹாழ ீ எனும் (குறிப்புப் ெபயருைடய) ஓர் 
அறிவிப்பாளரிடமிருந்து ஹதீஸ்கைள அறிவித்துவந்தார். நாங்கள் (அவரது இயற்ெபயர் 
என்னெவன்று) ஆராய்ந்த ேபாது அவர் அப்துல் குத்தூஸ் என்ற (பலவனீமான) 
அறிவிப்பாளர்தாம் எனத் ெதரிந்து ெகாண்ேடாம். 
 
080 அப்துர் ரஸ்ஸாக் பின் ஹுமாம் பின் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள் யாைரப் பற்றியும் அவர் ெபாய்யர்' என்று 
ெவளிப்பைடயாகக் கூறுவைத நான் ேகட்டதில்ைல. அப்துல் குத்தூைஸப் பற்றி அவர் 
ெபாய்யர்' என்று அன்னார் கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன். 
 
081 அபூநுஐம் அல்ஃபள்ல் பின் துைகன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் அல்முஅல்லா பின் உர்ஃபான் என்பார் ஸிஃப்பனீ் ேபாரின்ேபாது அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள்...'' என்று (ெதாடங்கும் ஒரு ஹதீைஸ) 
எங்களுக்கு அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்'' என்றார். உடேன நான், 
இறந்துேபான அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் மண்ணைறயிலிருந்து எழுந்தா 
(ஸிஃப்பனீுக்கு) ேபானார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். 
 
082 அஃப்பான் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா (ரஹ்) அவர்களிடம் இருந்ேதாம். அப்ேபாது 
(அங்கிருந்த) ஒருவர் மற்ெறாருவரிடமிருந்து (அவர் கூறியதாக) ஒரு ஹதீைஸ 
அறிவித்தார். உடேன நான், அவர் நம்பிக்ைகக்குரியவர் அல்லர்'' என்று ெசான்ேனன். உடேன 
அந்த நபர், நீங்கள் அவைரக் குறித்துப் புறம் ேபசிவிட்டீர்கள்'' என்றார். அப்ேபாது இஸ்மாயலீ் 
பின் உலய்யா (ரஹ்) அவர்கள்,அவைரக் குறித்து இவர் புறம் ேபசவில்ைல; அவர் 
நம்பத்தகுந்தவர் அல்லர் என்று தீர்ப்பளித்தார் (அவ்வளவுதான்)'' என்று கூறினார்கள். 
இந்தத் தகவல் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
083 பிஷ்ர் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம், சயதீ் பின் அல்முஸய்யப் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து ஹதீஸ்கைள அறிவிக்கும் முஹம்மத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் 
என்பவைரப் பற்றிக்ேகட்ேடன். மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள், அவர் நம்பத்தகுந்தவர் அல்லர்''  
என்று கூறினார்கள். அவர்களிடம், (உமய்யா பின் கலஃபின் புதல்வியான) தவ்அமா 
அவர்களின் முன்னாள் அடிைமயான ஸாலிஹ் என்பாைரப் பற்றிக் ேகட்ேடன். அவரும் 
நம்பத்தகுந்தவர் அல்லர்'' என்று ெசான்னார்கள். அபுல் ஹுைவரிஸ் அப்துர் ரஹ்மான் பின் 
முஆவியா என்பவைரப் பற்றிக் ேகட்டதற்கு, அவரும் நம்பத்தகுந்தவர் அல்லர்'' என்றார்கள். 
இப்னு அபதீிஉப் (முஹம்மத் பின் அப்திர் ரஹ்மான்) அவர்களுக்கு ஹதீஸ்கைள அறிவித்த 
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ஷுஅபா பின் தீனார் அல்குறஷீ பற்றிக் ேகட்டேபாது அவரும் நம்பத்தகுந்தவர் அல்லர்'' 
என்று கூறினார்கள். ஹராம் பின் உஸ்மான் என்பவர் பற்றிக் ேகட்ட ேபாது அவரும் 
நம்பத்தகுந்தவர் அல்லர்'' என்றார்கள். 
 
இந்த ஐந்து அறிவிப்பாளர்கைளப் பற்றியும் நான் மாலிக் (ரஹ்) அவர்களிடம் 
வினவியேபாது இவர்கள் ஐவரும் தங்களுைடய ஹதீஸ் அறிவிப்புகளில் நம்பத்தகுந்தவர் 
அல்லர்'' என்ேற கூறினார்கள். மற்ெறாருவைரப் பற்றி அவர்களிடம் ேகட்ேடன். -அவரது 
ெபயைர மறந்துவிட்ேடன்- அதற்கு மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள், இவரது ெபயைர என் ஹதீஸ் 
பதிேவடுகளில் நீர் கண்டுள்ளரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் இல்ைல' என்ேறன். மாலிக் 
(ரஹ்) அவர்கள், அவர் நம்பத்தகுந்தவராக இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக அவரது ெபயைர என் 
ஹதீஸ் பதிேவடுகளில் பார்த்திருப்பரீ்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இைத அபூஜஅஃபர் அஹ்மத் பின் சயதீ் அத்தாரிமீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
084 ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃப் பின் ஹஜ்ஜாஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு அபதீிஉப் (ரஹ்) அவர்கள் ஷுரஹ்பலீ் பின் சஅத் என்பவரிடமிருந்து ஹதீஸ் 
அறிவித்தார்கள். ஷுரஹ்பலீ் சந்ேதகத்திற்குரியவராகக் கருதப்பட்டார். 
இைத யஹ்யா பின் முயனீ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
085 அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நீங்கள் ெசார்க்கம் ெசல்ல விரும்புகிறரீ்களா, அல்லது (அதற்கு முன்) அப்துல்லாஹ் பின் 
அல்முஹர்ரர் அவர்கைளச் சந்திக்க விரும்புகிறரீ்களா? என்று என்னிடம் ேகட்கப்பட்டால், 
(முதலில்) அவைரச் சந்தித்துவிட்டுப் பின்னர் ெசார்க்கம் ெசல்ல விரும்புகிேறன் என்ேற 
ெசால்லிலியிருப்ேபன். (அந்த அளவுக்கு அவர்மீது நான் மதிப்பு ைவத்திருந்ேதன்.) பின்னர் 
(அவர் ஒரு ெபாய்யர் என) அவைர நான் (இனம்) கண்டேபாது, அவைரவிடக் ெகட்டிச் 
சாணம் எவ்வளேவா பரவாயில்ைல என்று எனக்குப் பட்டது. 
இைத அபூஇஸ்ஹாக் அத்தாலகான ீ(ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
086 உைபதுல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைஸத் பின் அபஉீைனஸா (ரஹ்) அவர்கள், என் சேகாதரர் (யஹ்யா பின் அபஉீைனஸா) 
இடமிருந்து எைதயும் அறிவிக்காதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இைத வலீத் பின் ஸாலிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
087 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் அர்ரக்கீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யஹ்யா பின் அபஉீைனஸா ஒரு ெபாய்யர் ஆவார் என உைபதுல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
இைத அப்துஸ் ஸலாம் பின் அப்திர் ரஹ்மான் அல்வாபிஸீ (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
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088 ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ(ரஹ்) அவர்களிடம் ஃபர்கத் பின் யஅகூப் அஸ்ஸப்கீ அவர்கைளப் 
பற்றிக் கூறப்பட்டது. அப்ேபாது அய்யூப் (ரஹ்) அவர்கள் அவர் நபிெமாழித் துைறையச் 
ேசர்ந்தவர் அல்லர்'' என்று கூறினார்கள். 
இைத சுைலமான் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
089 அப்துர் ரஹ்மான் பின் பிஷ்ர் அல்அப்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யஹ்யா பின் சயதீ் அல்கத்தான் (ரஹ்) அவர்களிடம் முஹம்மத் பின் அப்துல்லாஹ் பின் 
உைபத் பின் உைமர் அல்ைலஸீ என்பவைரப் பற்றிக் கூறப்பட்டது. அப்ேபாது யஹ்யா 
(ரஹ்) அவர்கள், அவர் மிகவும் பலவனீமான அறிவிப்பாளர்'' என்று கூறினார்கள். உடேன 
யஹ்யா (ரஹ்) அவர்களிடம், இவர் யஅகூப் பின் அதாஉ என்பவைரவிட மிகவும் 
பலவனீமான அறிவிப்பாளரா?'' என்று வினவப்பட்டது. அதற்கு யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள், 
ஆம்' என்றார்கள். பிறகு,முஹம்மத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உைபத் பின் உைமரிடமிருந்து 
எவரும் ஹதீஸ் அறிவிப்பார் என்பைத என்னால் எண்ணியும் பார்க்க முடியவில்ைல'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
090 பிஷ்ர் பின் அல்ஹகம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யஹ்யா பின் சயதீ் அல்கத்தான் (ரஹ்) அவர்கள் ஹகீம் பின் ஜுைபர், அப்துல் அஃலா 
மற்றும் யஹ்யா பின் மூசா பின் தீனார் ஆகிேயார் பலவனீமான அறிவிப்பாளர்கள் என்று 
கூறினார்கள். ேமலும் யஹ்யா பின் மூசாவின் அறிவிப்புகள் காற்று (ேபால வந்த 
ேவகத்தில் மைறயக்கூடியைவ)தாம்'' என்றும் ெதரிவித்தார்கள். ேமலும் மூசா பின் 
திஹ்கான், ஈசா பின் அபஈீசா அல்மதன ீஆகிேயாரும் பலவனீமானவர்கள் என்று அன்னார் 
கூறினார்கள். 
 
091 யஹ்யா பின் சயதீ் அல்கத்தான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஹசன் பின் ஈசா (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியைத நான் ெசவிமடுத்துள்ேளன்: 
என்னிடம் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள்,நீங்கள் ஜரீரிடம் ெசன்றால் 
அவரிடமுள்ள அைனத்து ஹதீஸ்கைளயும் எழுதிக்ெகாள்ளுங்கள்; ஆனால், மூவர் அறிவித்த 
ஹதீஸ்கைளத் தவிர. உைபதா பின் முஅத்திப், சரிய்ய ீ பின் இஸ்மாயலீ், முஹம்மத் பின் 
சாலிம் ஆகிேயாேர அம்மூவரும்'' என்றார்கள். 
 
அபுல்ஹுைசன் முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான் கூறுகிேறன்: 
சந்ேதகத்திற்குரிய அறிவிப்பாளர்கள் குறித்தும், அவர்களுைடய குைறகள் குறித்தும் 
(நபிெமாழி) அறிஞர்கள் குறிப்பிட்டுள்ள இைதப் ேபான்ற தகவல்கள் ஏராளம் உள்ளன. 
அவற்ைறெயல்லாம் முழுைமயாகக் குறிப்பிட இந்த ஏடு ேபாதாது. நாம் இதுவைர 
எடுத்துைரத்த தகவல்கள் இந்த விஷயத்தில் நபிெமாழி அறிஞர்களின் ேகாட்பாடு என்ன 
என்பைத அறிந்துெகாள்ள விரும்புேவாருக்குப் ேபாதுமானைவ ஆகும். 
நபிெமாழி அறிவிப்பாளர்களிடம் காணப்பட்ட குைறகைள எடுத்துைரப்பைதயும், தங்களிடம் 
வினவப்பட்டேபாது அவற்ைறத் ெதளிவாகக் கூறுவைதயும் நபிெமாழி அறிஞர்கள் 
கட்டாயமாக்கிக் ெகாண்டதற்குக் காரணேம, அ(வற்ைற மைறப்ப)தில் உள்ள மாெபரும் 
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ேகடுதான். ஆம்! மார்க்கச் ெசய்தி என்பேத அனுமதிக்கப்பட்டது (ஹலால்), தைட 
ெசய்யப்பட்டது (ஹராம்), ெசய்யத் தூண்டுவது (அம்ர்), தடுப்பது (நஹ்யு), ஆவலூட்டுவது 
(தர்ஃகீப்), எச்சரிப்பது (தர்ஹீப்) ஆகியவற்றில் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும். இந்நிைலயில் 
மார்க்கச் ெசய்திகைள அறிவிப்பவர் உண்ைமக்கும் நம்பகத்தன்ைமக்கும் எடுத்துக்காட்டாக 
இல்லாமலிருந்தால் நிைலைம என்னவாகும்? அவைரப் பற்றித் ெதரிந்த ஒருவர் 
அவரிடமிருந்து மார்க்கச் ெசய்திகைள அறிவிக்கப்ேபாய், அவரிடமுள்ள குைறகைள விவரம் 
ெதரியாத மக்களிடம் மைறத்தால், அது பாவம் மட்டுமல்ல; முஸ்லிம் ெபாதுமக்களுக்குச் 
ெசய்யும் துேராகமும் ஆகும். 
 
ஏெனனில், அச்ெசய்திகள் அைனத்துேமா ெபரும்பாலானைவேயா அடிப்பைடயற்ற 
ெபாய்யான தகவல்களாக இருக்க,அவற்ைறக் ேகட்கும் சிலர் அப்படிேய அவற்ைறச் ெசயல் 
படுத்திவிடலாம்; அல்லது சிலவற்ைறயாவது ெசயல்படுத்திவிடலாம். அேத ேநரத்தில், நம்பத் 
தகுந்த, திருப்தி தருகின்ற அறிவிப்பாளர்கள் வாயிலாகக் கிைடத்துள்ள சரியான தகவல்கள் 
ஏராளம் உள்ளன. அப்படியிருக்க, நம்பத்தகாத, திருப்திெகாள்ள முடியாத அறிவிப்பாளர்களின் 
ெசய்திகளுக்கு என்ன அவசியம் ேநர்ந்தது? 
 
பலவனீமான ஹதீஸ்கைளயும் அைடயாளம் ெதரியாத அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கைளயும் 
ெதரிந்துெகாண்ேட அறிவிப்பதில் சிலர் முைனப்புக் காட்டுகின்றனர். இவர்களில் 
ெபரும்பாேலார் ெபாதுமக்களிடம் தங்கைள அதிக அறிவுபைடத்தவர்கள் என்று காட்டிக் 
ெகாள்ள ேவண்டுெமன விரும்புகிறார்கள் என்ேற கருதுகிேறன். இன்னார் எத்துைன 
எத்துைன ஹதீஸ்கைள அறிந்துள்ளார்; ஏராளமான ஹதீஸ்கைளத் திரட்டியுள்ளார் என்று 
(சிலாகித்துக்)கூறப்பட ேவண்டும் என்பேத அவர்களின் இந்த அறிவிப்புகளுக்குக் காரணம். 
(ஹதீஸ் எனும்) கல்வித் துைறயில் இந்தப் பாைதையத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்ட 
எவருக்கும் விேமாசனேம கிைடயாது. இவர்கைள அறிஞர்கள்' என்று குறிப்பிடுவைத விட 
முட்டாள்கள்'  என்று கூறுவேத ெபாருத்தமாயிருக்கும்.  
 
பாடம் : 6 "அல்முஅன்அன்' ஹதீைஸ ஆதாரமாக ஏற்கலாம். 
 
இன்று தம்ைம நபிெமாழியியலார் என்று ெசால்லிக்ெகாள்கின்ற சிலர், சரியான 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் எது, சரியில்லாத அறிவிப்பாளர் ெதாடர் எது? என்பது ெதாடர்பாக ஒரு 
கருத்ைத ெவளியிட்டுள்ளனர். அைத எடுத்துைரக்காமலும் அதிலுள்ள தவைறச் 
சுட்டிக்காட்டாமலும் விட்டுவிடுவேத சரியான முடிவாக இருக்கும். ஏெனனில், ைகவிடப்பட 
ேவண்டிய ஒரு கருத்ைத அடிேயாடு சாய்ப்பதற்கும் அந்தக் கருத்தாளைரப் பற்றிய 
நிைனைவ முற்றாக ஒழிப்பதற்கும் சிறந்த வழி என்னெவன்றால், அந்தக் கருத்ைத(க்கண்டு 
ெகாள்ளாமல்) அலட்சியப்படுத்துவதுதான். அறியாமக்களுக்கு அைத அறிமுகப்படுத்தி 
விடாமல் இருப்பதற்கும் அதுேவ ஏற்றதாகும். இருப்பினும், பின்விைளவுகைள ேயாசித்தும், 
அறியாமக்கள் புதிய கருத்துகைளக் கண்டு ஏமாந்து, அறிஞர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட 
தவறான ெகாள்ைககைளயும் கூட விைரந்து ஏற்றுவிடுவர் என்பைத அஞ்சியும் அந்தச் 
சிலரது தவறான கருத்ைத விவரிப்பேத ெபாதுமக்களுக்கு நல்லது என்று கருதிேனாம்; 



அத்தியாயம் : 01 – ஹதீஸ் கைல                                 

    பக்கம் | 30  
 

அந்தத் தவறான கருத்துக்கு, உரிய முைறயில் பதிலளிப்பது எதிர்காலத்திற்குச் சிறந்ததாகும் 
என்ற முடிவுக்கு வந்ேதாம். 
 
இனி, அந்தச் சிலரது தவறான சிந்தைன என்னெவன்று பார்ப்ேபாம்: ஒரு ஹதீஸின் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடரில் "இன்னார் குறித்து இன்னார் அறிவித்தார்'' என்று 
கூறப்பட்டிருந்தால் அைத ஆதாரமாக ஏற்பதற்குச் சில நிபந்தைனகள் உண்டு. அதாவது 
அவ்விரு அறிவிப்பாளர்களும் தம் வாழ்நாளில் ஓரிரு முைறயாவது சந்தித்துக் 
ெகாண்டார்கள் என நாம் அறிந்திருக்க ேவண்டும். அல்லது ஒருவரிடமிருந்து மற்றவர் 
ேநரடியாக ஹதீைஸக் ேகட்டிருக்க ேவண்டும். அல்லது ஒரு தடைவேயா பல 
தடைவகேளா சந்தித்தார்கள் என்ற ெசய்தி ேவறு அறிவிப்புகளிலாவது வந்திருக்க 
ேவண்டும். இைத விடுத்து, இருவரும் ஒேர காலத்தில் வாழ்ந்தார்கள் என்பதாேலா, 
அவரிடமிருந்து இவர் ேநரடியாகக் ேகட்டிருக்க வாய்ப்புண்டு என்பதாேலா மட்டும் அந்த 
அறிவிப்ைப ஏற்க முடியாது. இருவரும் சந்தித்தார்கள்; ஒருவரிடமிருந்து மற்றவர் 
ேநரடியாகச் ெசவிேயற்றார் என்று உறுதியாகத் ெதரியாதவைர இத்தைகய அறிவிப்புகள் 
ஏற்புக்குரியைவ அல்ல. இத்தைகய அறிவிப்புகள் கிைடத்தால் அவற்ைற நிறுத்தி 
ைவத்துவிட்டு, ஒருவரிடமிருந்து மற்றவர் சிறிதளேவா அதிக அளேவா ெசவிேயற்றார் 
என்பதற்கு ேவறு சான்று கிைடக்கும்ேபாது அவற்ைற ஆதாரமாக ஏற்கலாம்;இல்ைலேயல் 
கூடாது. 
 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள்புரிவானாக! 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் இத்தைகய குைறகாணும் இவர்களது கூற்று (அடிப்பைடயற்ற) 
கற்பைனயாகும். இதற்கு முன்பும் சரி; இப்ேபாதும் சரி; கல்வியாளர்களின் ஆதரவு 
இக்கூற்றுக்குக் கிைடயாது. அன்றும் இன்றும் ஹதீஸ்கைளயும் அறிவிப்புகைளயும் 
அறிந்துள்ள கல்வியாளரிைடேய பரவலான ஏேகாபித்த கருத்து இதுதான்: 
 
அதாவது நம்பத்தகுந்த அறிவிப்பாளர் ஒருவர் தம்ைமப் ேபான்ற மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளரிடமிருந்து ஒரு ஹதீைஸ அறிவிக்கிறார் என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். 
அவர்கள் இருவரும் ஒேர காலத்தில் வாழ்ந்து ஒருவர் மற்றவைர ேநரடியாகச் சந்தித்து 
உைரயாடியிருக்க வாய்ப்பு உண்டு என்றிருந்தாேல, அந்த அறிவிப்ைப ஏற்கலாம்; அது 
கட்டாயம் ஆதாரமாகும். இருவரும் சந்தித்துப் ேபசினர் என்பதற்கு எந்தத் தகவலும் 
கிைடக்காவிட்டாலும் சரிதான். ஆனால்,இருவரும் சந்திக்கவில்ைல என்பதற்ேகா, 
ஒருவரிடமிருந்து மற்றவர் எைதயும் ெசவிேயற்கவில்ைல என்பதற்ேகா ெதளிவான சான்று 
இருப்பின் அப்ேபாது அந்த அறிவிப்ைப ஏற்க முடியாது. இந்தத் ெதளிவு ஏற்படாதவைர நாம் 
விவரித்த சாத்தியக்கூற்ைற ைவத்து ெசவிேயற்றதாக எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும். 
 
(அறிவிப்பாளர் இருவரும் ஒேரகாலத்தில் வாழ்ந்திருந்தாலும் அவர்கள் இருவரும் 
ஒருவைரெயாருவர் சந்தித்திருக்க ேவண்டும் என்பது பற்றிய)இக்கருத்ைத ெவளியிட்ட 
அந்தச் சிலரிடமும் அவர்களுைடய ஆதரவாளர்களிடமும் நாம் ஒன்ைறச் ெசால்லிக்ெகாள்ள 
விரும்புகிேறாம்: 
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"நம்பத்தகுந்த அறிவிப்பாளர் ஒருவர் நம்பத்தகுந்த மற்ேறார் அறிவிப்பாளரிடமிருந்து 
அறிவிக்கும் ஹதீஸ் ஆதாரபூர்வமானது; அதன்படி ெசயல்படுவது கடைம'' என நீங்கேள 
ெசால்லிவிட்டுப் பிறகு நீங்கேள "அவ்விரு அறிவிப்பாளர்களும் ஒரு தடைவேயா, பல 
தடைவகேளா ேநரடியாகச் சந்தித்திருக்கிறார்கள்; அல்லது ஒருவரிடமிருந்து மற்றவர் 
ெசவிேயற்றிருக்கிறார் என்பது ெதளிவாகாதவைர அவ்விரு அறிவிப்பாளர் வழியாக வந்த 
ஹதீைஸ ஏற்றுக் ெகாள்ளமாட்ேடாம்'' என்ெறாரு  நிபந்தைனைய இைணத்துக் 
ெகாள்கிறரீ்கேள! (இதுமுைறயா?) இந்நிபந்தைனைய முன்ேனாடியான ேவறு யாரும் 
விதித்துள்ளார்களா? அப்படி விதித்திருந்தால் எங்ேக அதற்கான சான்ைறக் ெகாண்டு 
வாருங்கள் பார்ப்ேபாம்! 
முந்ைதய அறிஞர்களில் சிலர் இவ்வாறு நிபந்தைன விதித்திருந்தார்கள் என்று நீங்கள் 
கூறினால் எங்ேக அவர்களுைடய ெபயர்கைளக் கூறுங்கள் என்று ேகட்ேபாம். அதற்கு 
அவர்களாேலா மற்றவர்களாேலா எந்த பதிலும் அளிக்க முடியாது. அப்படிேய ஏேதனும் 
ஒன்ைறக் ெகாண்டுவந்தால்கூட "இதில் எங்ேக உங்களுக்கு ஆதாரம் உள்ளது?''என்று 
ேகட்ேபாம். 
 
அதற்கு அவர்கள் பின்வருமாறு பதிலளிக்கலாம்: அன்றும் இன்றும் நபிெமாழி 
அறிவிப்பாளர்கள் பலைர நாம் பார்த்திருக்கிேறாம். அவர்களில் ஒருவர் மற்ெறாருவைர 
ேநரில் பார்த்திராமலும், ஒருவரிடமிருந்து மற்ெறாருவர் எைதயும் ெசவிேயற்றிராமலும் 
ஹதீஸ்கைள அறிவித்துள்ளனர். இவ்வாறு ெசவியுறாமல், அறிவிப்பாளர் ஒருவர் தமக்கு 
அறிவித்தவரின் ெபயைரக் குறிப்பிடாமல் (முர்சலாக) ஹதீஸ்கைள அறிவிப்பைத அவர்கள் 
அனுமதித்துள்ளார்கள். ஆனால், இைடேய அறிவிப்பாளர் ெபயர் விடுபட்ட இத்தைகய 
(முர்சலான) ஹதீஸ் நம்மிடமும் நபிெமாழி அறிஞர்களிடமும் ஆதாரம் ஆகாது. (ெபயர் 
குறிப்பிடப்படாத அறிவிப்பாளர் யார், அவரிடம் மற்றவர் ெசவிேயற்றாரா? என்று உறுதியாகத் 
ெதரியாதேத இதற்குக் காரணம்.) அப்படியானால், அறிவிப்பாளர் ஒருவர் மற்றவரிடம் 
ெசவிேயற்றாரா, இல்ைலயா? என்பைதக் கவனிக்க ேவண்டிய அவசியம் உண்டு எனத் 
ெதரிகிறது. ஒருவர் மற்றவரிடமிருந்து சிறிதளேவனும் ெசவிேயற்றார் என்பது உறுதியாகி 
விட்டால், அவர்களின் எல்லா அறிவிப்புகைளயும் ஏற்பதில் சிக்கல் இல்ைல. இந்த விளக்கம் 
கிைடக்காதேபாது, அந்த அறிவிப்ைப நிறுத்திைவக்க ேவண்டியதுதான். அைத ஆதாரமாக 
எடுக்கலாகாது. ஏெனனில், அதுவும் "முர்சலாக' இருக்கக்கூடும். 
இவ்வாறு கூறும் அவர்களிடத்தில் பின்வருமாறு நாம் ேகள்வி எழுப்புேவாம்: 
 
ஒரு ஹதீஸ் பலவனீமானது என்பதற்கும், அைத ஆதாரமாக எடுக்கலாகாது என்பதற்கும் 
அதன் அறிவிப்பாளர் ெதாடருக்கிைடேய எவரும் விடுபட்டிருக்கக்கூடும் என்ற சாத்தியக் 
கூற்ைறக் காரணமாகக் கூறுகிறரீ்கள். அப்படிப் பார்த்தால், "இன்னார் குறித்து இன்னார் 
அறிவித்தார்'' என்று கூறப்படும் எந்த ("முஅன் அன்') ஹதீஸ்கைளயும்,அதன் அறிவிப்பாளர் 
ஆரம்பம் முதல் இறுதிவைர ஒருவரிடமிருந்து மற்றவர் ெசவிேயற்றார் என்று ெதரிந்த 
பிறேக ஏற்க ேவண்டியதுவரும். (ஆனால், "முஅன் அன்' ஹதீஸ்களில் அவ்வாறு நாம் 
பார்ப்பதில்ைல.) 
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உதாரணத்திற்கு, ஹிஷாம் பின் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் தம் தந்ைத உர்வா (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்தும், அன்னார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் (ஹிஷாம் பின் உர்வா 
"அன்' அபஹீி "அன்' ஆயிஷா) அறிவிக்கும் அறிவிப்பாளர்ெதாடைர எடுத்துக்ெகாள்ேவாம். 
இதில் ஹிஷாம் (ரஹ்) அவர்கள் தம் தந்ைத உர்வா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும் உர்வா 
(ரஹ்) அவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்தும் இந்த ஹதீைஸச் ெசவிேயற்றார்கள் என உறுதியாக நாம் அறிகிேறாம். 
ஆனால், ஹிஷாம் (ரஹ்) அவர்கள் தம் தந்ைதயிடமிருந்து அறிவிக்கும் ஓர் அறிவிப்பில் 
"நான் ெசவிேயற்ேறன்'என்ேறா, "எனக்கு (என் தந்ைத) அறிவித்தார்' என்ேறா 
கூறியிருக்காவிட்டால் ஹிஷாமுக்கும் அவருைடய தந்ைத உர்வாவுக்குமிைடேய 
இன்ேனார் அறிவிப்பாளர் இருந்து, அவர் ஹிஷாமுைடய தந்ைதயிடம் அந்த ஹதீைஸக் 
ேகட்டு ஹிஷாமுக்கு அறிவித்திருக்கலாம்; ஹிஷாம் ேநரடியாகத் தம் தந்ைதயிடம் அைதக் 
ேகட்டிருக்கமாட்டார். இந்நிைலயில், இைடயில் அறிவிப்பாளர் விடுபட்டைத அறிவிக்க 
விருப்பமில்லாமல் தாம் யாரிடம் ேகட்டார் என்பைத ஹிஷாம் கூறியிருக்க மாட்டார். 
(ேநரடியாகத் தந்ைதயிடம் ேகட்டைதப் ேபான்ேற காட்டியிருப்பார்.) இைதப் ேபான்ேற, 
ஹிஷாமுைடய தந்ைத உர்வாவுக்கும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுக்கும் இைடேய ஓர் 
அறிவிப்பாளர் விடுபட்டிருக்க இடமுண்டு. ஏன், எந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடரிெலல்லாம், ஒருவர் மற்றவரிடமிருந்து ெசவிேயற்றதற்கான குறிப்பு இல்ைலேயா 
அதிெலல்லாம் இேத நிைல இருக்க இடமுண்டு. 
 
ெபாதுவாக, அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் மற்ெறாருவரிடமிருந்து அடிக்கடி ஹதீஸ்கைளச் 
ெசவிேயற்றுள்ளார் என்று ெதரியும்ேபாது, எப்ேபாதாவது சில ேவைளகளில் சில 
ஹதீஸ்கைள அவரிடமிருந்து ேநரடியாகக் ேகட்காமல் ேவெறாருவர் வாயிலாகக் 
ேகட்டிருக்க இடமுண்டு. அப்ேபாது அந்த ேவெறாருவரின் ெபயைரக் குறிப்பிடாமல் 
ேநரடியாகக் ேகட்டைதப் ேபான்ேற அவர் அறிவிக்கலாம். அல்லது (மகிழ்ச்சி) ேவகத்தில் 
அந்த ேவெறாருவரின் ெபயைரக் குறிப்பிடவும் ெசய்யலாம். 
 
நாம் ெசான்ன இந்த நைடமுைற நபிெமாழித் துைறயில் பரவலாக உள்ளது. நம்பத்தகுந்த 
நபிெமாழியியலார் மற்றும் முக்கிய அறிஞர்களின் ெசயல்களிலிருந்து இைத அறியலாம். 
இனி, இம்முைறயில் அறிவிக்கப்ெபற்ற சில அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கைள (இன்ஷா 
அல்லாஹ்) நாம் குறிப்பிட விரும்புகிேறாம். அவற்ைறக் ெகாண்டு ெபரும்பாலானவற்றின் 
நிைல என்ன என்பைதக் கணிக்க முடியும். 
 
092 அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான,ீ அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக், வகீஉ பின் அல்ஜர்ராஹ் 
மற்றும் இப்னு நுைமர் (ரஹ்) உள்ளிட்ட பலர் ஹிஷாம் பின் உர்வா (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்தும், ஹிஷாம் தம் தந்ைத உர்வா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், உர்வா 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் (பின்வருமாறு) அறிவிக்கிறார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் கட்டியிருந்தேபாதும், இஹ்ராம் கட்டாமல் இருந்தேபாதும் 
என்னிடம் இருந்தவற்றிேலேய நல்ல மணமுைடய வாசைனப் ெபாருைள அவர்களுக்கு 
நான் பூசி வந்ேதன். 
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இேத ஹதீைஸ ைலஸ் பின் சஅத், தாவூத் அல்அத்தார், ஹுைமத் பின் அல்அஸ்வத், 
உைஹப் பின் காலித் மற்றும் அபூஉசாமா (ரஹ்) ஆகிேயார் ஹிஷாம் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கின்றனர். ஹிஷாம் (தம் சேகாதரர்) உஸ்மான் பின் உர்வா 
(ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், உஸ்மான் (தம் தந்ைத) உர்வா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், 
உர்வா ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
093 ஹிஷாம் பின் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் தம் தந்ைத உர்வா பின் ஸுைபர் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்தும், உர்வா அவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் 
அறிவிக்கிறார்கள்; ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் இஃதிகாஃப் 
இருக்கும்ேபாது (பள்ளிவாசலுக்குள்ளிருந்து) தமது தைலைய, மாதவிடாய் ஏற்பட்டிருந்த என் 
பக்கம் நீட்டுவார்கள். நான் அவர்களுக்குத் தைலவாரிவிடுேவன். 
 
இேத ஹதீைஸ மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள் இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ 
(ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும்,ஸுஹ்ரீ அவர்கள் உர்வா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், உர்வா 
(ரஹ்) அவர்கள் அம்ரா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும்,அம்ரா அவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்தும், ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்தும் 
அறிவித்துள்ளனர். 
 
094 இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) மற்றும் சாலிஹ் பின் அபஹீஸ்ஸான் (ரஹ்) 
ஆகிேயார் அபூசலமா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், அபூசலமா அவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்தும் அறிவிக்கிறார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் தாம் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும் 
ேபாது (என்ைன) முத்தமிட்டுள்ளார்கள். 
 
ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும்ேபாது (மைனவிைய) முத்தமிடுவது ெதாடர்பான ேமற்கண்ட 
ஹதீைஸ அறிவிக்கும்ேபாது யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூறினார்கள்: எனக்கு அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்களும், அபூசலமா 
அவர்களுக்கு உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்களும், அன்னாருக்கு உர்வா பின் 
அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களும், உர்வா அவர்களுக்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்களும் "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும்ேபாது என்ைன முத்தமிட்டுள்ளார்கள்' என்று 
அறிவித்துள்ளனர். 
 
095 சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) முதலாேனார் அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்தும், அம்ர் அவர்கள் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் 
(பின்வருமாறு) அறிவித்துள்ளனர்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குக் 
குதிைர இைறச்சிைய உண்ண அனுமதியளித்தார்கள்; (நாட்டுக்) கழுைத இைறச்சிைய 
உண்ண ேவண்டாெமனத் தைடவிதித்தார்கள். 
இேத ஹதீைஸ ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்தும், அம்ர் அவர்கள் முஹம்மத் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், 
முஹம்மத் பின் அலீ அவர்கள் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும், ஜாபிர் 
(ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்தும் அறிவித்துள்ளனர். 
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இத்தைகய அறிவிப்புகள் அதிக எண்ணிக்ைகயில் வந்துள்ளன. அறிவுைடேயார்க்கு நாம் 
ேமேல குறிப்பிட்ட சில உதாரணங்கேள ேபாதுமானைவ ஆகும். 
 
நிைலைம இவ்வாறிருக்க, அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் மற்றவரிடமிருந்து ேகட்டார் என்று 
உறுதியாகத் ெதரியாதேபாது அந்த ஹதீஸ் பலவனீமானதுதான் என்று தீர்மானிக்க, 
இைடயில் அறிவிப்பாளர் ெபயர் விடுபட்டிருப்பதற்கான (முர்சலாக இருப்பதற்கான) 
வாய்ப்ேப ேபாதும் என்று அந்தச் சிலர் கூறியுள்ளனர். அப்படியானால், ஒருவர் 
மற்றவரிடமிருந்து ெசவிேயற்றார் என்று ெதரியும் ேபாதுகூட, ெசவிேயற்றைதப் பற்றிய 
குறிப்பு ஹதீஸில் இடம்ெபறாதவைர அந்த (முஅன்அன்) ஹதீைஸ ஏற்க முடியாது என்று 
ெசால்ல ேவண்டிய கட்டாயம் ேநரும். ஏெனனில், நாம் முன்பு கூறியைதப்ேபான்று, ஹதீஸ் 
அறிவிப்பாளர்கள் தமக்கு அறிவித்தவரின் ெபயைர (அவரிடமிருந்து ெசவிேயற்றிருந்தும் 
கூட) குறிப்பிடாமல் இைடயில் விட்டுவிடுவதும் உண்டு. இன்னும் சில ேநரங்களில் 
(மகிழ்ச்சி) ேவகத்தில் தாம் ேகட்ட பிரகாரேம அறிவிப்பாளர் ெபயைரக் குறிப்பிடுவதும் 
உண்டு. அவர்கள் இப்படிக் கீேழ இறங்குவதும் உண்டு; அப்படி ேமேல ஏறுவதும் உண்டு. 
முன்ேப இைத நாம் விவரித்துள்ேளாம். 
 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் உண்ைமயானைவ எைவ, ேபாலியானைவ எைவ? என 
ஆராயுந்திறன் பைடத்த முன்ேனார்களான அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ (ரஹ்), இப்னு அவ்ன் 
(ரஹ்), மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்), ஷுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ரஹ்), யஹ்யா பின் சயதீ் 
அல்கத்தான் (ரஹ்), அப்துர் ரஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ரஹ்) மற்றும் அவர்களுக்குப் பின் வந்த 
நபிெமாழி அறிஞர்கள் பலரும் (இவர்கள் வாதிடுவைதப் ேபான்று) ஒரு ஹதீஸின் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடரில் இடம்ெபற்றுள்ள ஒருவர் மற்றவரிடமிருந்து ேநரடியாகச் 
ெசவியுற்றாரா என்று துருவி ஆராய்ந்ததாக நாம் அறியவில்ைல. 
ஆனால், ஹதீஸ் அறிவிப்பில் இருட்டடிப்பு ("தத்லீஸ்') ெசய்வதில் பிரசித்திெபற்றவராக 
ஒருவர் இருந்தால், அவர் மற்றவரிடமிருந்து ேகட்டாரா? என்பது குறித்து அவர்கள் 
ஆராய்வதுண்டு.அந்த இருட்டடிப்பு ேவைலக்குத் தாமும் துைணேபாய்விடக்கூடாது என்பேத 
அதற்குக் காரணம். இதன்றி, இருட்டடிப்புச் ெசய்யாத அறிவிப்பாளர்கள் விஷயத்திலும் இேத 
நைடமுைறையக் ைகயாண்டார்கள் என்பதற்கு நாம் ேமேல குறிப்பிட்ட அறிஞர்களிடேமா 
மற்ற அறிஞர்களிடேமா எந்தச் சான்ைறயும் நாம் காணவில்ைல. 
 
எடுத்துக்காட்டாக, அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைளச் சந்தித்த நபித்ேதாழர் ஆவார்கள். அன்னார் ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் 
(ரலி), அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரி (ரலி) ஆகிய இருவரிடமிருந்தும் நபிெமாழிகைள 
அறிவித்துள்ளார்கள்.ஆனால், அவர்கள் இருவரிடமிருந்து அன்னார் எைதயும் 
ெசவிேயற்றதாக எந்த அறிவிப்பிலும் காணப்படவில்ைல. அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் (ரலி) 
அவர்கள் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களுடன் அல்லது அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களுடன் 
ேநரடியாக உைரயாடியதாகேவா இருவைரயும் சந்தித்ததாகேவா எந்த அறிவிப்பிலிருந்தும் 
நம்மால் அறிய முடியவில்ைல. 
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அேத ேநரத்தில், ஹுைதஃபா (ரலி), அபூமஸ்ஊத் (ரலி) ஆகிேயாரிடமிருந்து அப்துல்லாஹ் 
பின் யஸீத் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்துள்ள இந்த ஹதீஸ்கள் பலவனீமானைவ எனக் 
கல்வியாளர்கள் எவரும் அன்றும் சரி; இன்றும் சரி குைற கூறியதில்ைல. மாறாக, இது 
ேபான்ற அறிவிப்புகைள வலுவான அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வரிைசயில் ேசர்த்திருப்பதுடன், 
ஆதாரங்களாகவும் அவற்ைற அவர்கள் பயன்படுத்தியுள்ளனர். 
ஆனால், இந்த அறிவிப்புகெளல்லாம், நாம் முன்பு குறிப்பிட்ட சிலரது கூற்றுப்படி 
பலவனீமானைவயாகவும் வணீானைவயாகவும் கருதப்பட ேவண்டிய நிைல உருவாகும். 
ஒருவர் யாரிடமிருந்து அறிவிக்கிறாேரா அவரிடம் ேநரடியாகச் ெசவிேயற்றிருக்க ேவண்டும் 
என இவர்கள் கட்டாயப்படுத்துவேத இதற்குக் காரணமாகும். இவர்களது கூற்றுப்படி 
பலவனீமானைவ என்று கருதப்படும் அேதேவைளயில், கல்வியாளர்களிடம் 
சரியானைவதாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இத்தைகய ெசய்திகைள நாம் 
பட்டியலிடுவெதன்றால் அது நீண்டுெகாண்ேட ேபாகும்; சிரமமும்கூட. இருப்பினும், நமது 
கூற்றுக்கு அைடயாளமாக ஒரு சிலவற்ைற இங்ேக குறிப்பிட விரும்புகின்ேறாம். 
 
அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) மற்றும் அபூராஃபி அஸ்ஸாயிஃக் (ரஹ்) ஆகிய இருவரும் 
அறியாைமக் காலத்ைதக் கண்டவர்கள்; பத்ருப் ேபாரில் கலந்துெகாண்ட (முக்கிய) 
நபித்ேதாழர்களின் ேதாழைமையப் ெபற்றவர்கள்; ேமலும்,அவர்களிடமிருந்து நபிெமாழிகள் 
பலவற்ைற அறிவித்தவர்கள். பின்னர் அவர்கள் இருவரும் (பத்ருப் ேபாரில் கலந்து 
ெகாள்ளாத)அபூஹுைரரா (ரலி), இப்னு உமர் (ரலி) ேபான்ேறாரிடமிருந்தும் நபி ெமாழிகைள 
அறிவித்தனர். 
இவர்கள் (அபூஉஸ்மான், அபூராஃபி) ஒவ்ெவாருவரும் உைப பின் கஅப்  (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்தும் நபிெமாழிகைள அறிவித்துள்ளனர். ஆனால்,  அவர்கள் இருவரும்  எந்த 
ஓர் அறிவிப்பிலும் "உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கைள நாங்கள் ேநரடியாகச் சந்தித்ேதாம்'' 
என்ேறா "அவர்களிடமிருந்து ெசவிேயற்ேறாம்'' என்ேறா கூறியதாக நாம் காணவில்ைல. 
 
அபூஅம்ர் அஷ்ைஷபான ீ(ரஹ்) அவர்கள் அறியாைமக் காலத்திலும் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
காலத்திலும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அன்னாரும் அபூமஅமர் அப்துல்லாஹ் பின் சக்பரா 
(ரஹ்) அவர்களும் அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து தலா இரண்டு நபிெமாழிகைள 
அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
உைபத் பின் உைமர் (ரஹ்) அவர்கள் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும், உம்மு 
சலமா (ரலி) அவர்கள் தம் கணவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்தும் ஒரு நபிெமாழிைய 
அறிவித்துள்ளார்கள். ஆனால், உைபத் பின் உைமர் (ரஹ்) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் சிறு குழந்ைதயாக இருந்துள்ளார்கள். 
ைகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்ைத 
அைடந்தவர்கள்.அன்னார் அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் வழியாக மூன்று நபிெமாழிகைள 
அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபைீலலா (ரஹ்) அவர்கள் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து ஹதீைஸ மனனமிட்டுள்ளார்கள்; அலீ (ரலி) அவர்களின் ேதாழைமையப் 



அத்தியாயம் : 01 – ஹதீஸ் கைல                                 

    பக்கம் | 36  
 

ெபற்றவர்கள். அன்னார் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ஒரு நபிெமாழிைய 
அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
ரிப்ஈ பின் ஹிராஷ் (ரஹ்) அவர்கள் இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் வழியாக 
இரண்டு நபிெமாழிகைளயும்,அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் வழியாக ஒரு நபிெமாழிையயும் 
அறிவித்துள்ளார்கள். அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் ஹதீஸ்கைள 
ெசவியுற்று அன்னார் அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
நாஃபிஉ பின் ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரஹ்) அவர்கள் அபூஷுைரஹ் அல்குஸாய ீ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து ஒரு நபிெமாழிைய அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
நுஅமான் பின் அபஅீய்யாஷ் (ரஹ்) அவர்கள் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் வழியாக 
மூன்று நபிெமாழிகைள அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
அதாஉ பின் யஸீத் அல்ைலஸீ (ரஹ்) அவர்கள் தமீம் அத்தாரீ (ரலி) அவர்கள் வழியாக 
ஒரு நபிெமாழி அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
சுைலமான் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் வழியாக ஒரு 
நபிெமாழிைய அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
ஹுைமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் அல் ஹிம்யரீ (ரஹ்) அவர்கள் அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் வாயிலாகப் பல நபிெமாழிகைள அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
ேமற்கண்ட நபித்ேதாழர்களிடமிருந்து நபிெமாழிகைள அறிவிக்கும் இந்த நபித்ேதாழர்களின் 
நண்பர்களில் (தாபிஉகள்) எவரும் சம்பந்தப்பட்ட ஹதீைஸ அந்த நபித்ேதாழரிடமிருந்து 
ேநரடியாகச் ெசவியுற்றார்கள் என்பதற்ேகா அல்லது அவர்கைள ேநரடியாகச் சந்தித்தார்கள் 
என்பதற்ேகா அந்த அறிவிப்புகளில் எந்தக் குறிப்பும் காணப்படவில்ைல. ஆனால்,நபிெமாழி 
மற்றும் நபிெமாழி அறிவிப்பாளர் பற்றிய அறிவு பைடத்தவர்கள் இைவ அைனத்தும் 
உண்ைமயான அறிவிப்பாளர்ெதாடர் என்ேற கருத்துத் ெதரிவித்துள்ளனர். இவற்றில் 
எைதயும் அவர்கள் பலவனீமானதாக அறிவிக்கவில்ைல. ேமலும், அறிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவர் மற்றவரிடம் ேநரடியாகச் ெசவிேயற்றாரா, என அவர்கள் ேதடிக் 
ெகாண்டிருக்கவுமில்ைல. 
ஏெனனில், இவ்வறிவிப்புகளில் இடம்ெபற்றுள்ள ஒவ்ேவார் அறிவிப்பாளரும் மற்ற 
அறிவிப்பாளரிடமிருந்து நபிெமாழிையச் ெசவிேயற்றிருக்க சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. 
அைத நிராகரிக்க முடியாது. ஏெனன்றால், இவர்கள் அைனவரும் சமகாலத்தில் 
வாழ்ந்தவர்கள் ஆவர். 
 
ஆகேவ, நாம் குறிப்பிட்ட அந்தச் சிலர் ஒரு ஹதீைஸ பலவனீப்படுத்த என்ன காரணம் 
கூறினார்கேளா அது விவாதிக்கேவ அருகைதயற்றதாகும். இது பின்னாளில் கூறப்பட்ட 
புதிய கூற்றாகும். கல்வியாளர்களில் முன்ேனார்கள் எவரும் இக்கருத்ைத 
ெவளியிடவில்ைல. ெசால்லப்ேபானால், அவர்களுக்குப் பின்வந்த அறிஞர்களும் கூட இைத 



அத்தியாயம் : 01 – ஹதீஸ் கைல                                 

    பக்கம் | 37  
 

நிராகரித்துள்ளார்கள். நாம் இதுவைர எடுத்துக் கூறிய விளக்கத்திற்கு அதிகமாக மறுப்புச் 
ெசால்ல ேவண்டிய ேதைவயில்ைல. ஏெனனில், இக்கூற்றின் தரமும் இைதக் 
கூறியவர்களின் தரமும் நாம் விவரித்த அளவில்தான் உள்ளது. 
 
நபிெமாழி அறிஞர்களின் ெகாள்ைகக்கு எதிரான அக்கருத்ைத ெவன்ெறடுக்க வல்ல 
அல்லாஹ் உதவுவான். அவைனேய நாம் முற்றிலும் சார்ந்திருக்கிேறாம். 
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அத் யாயம் : 02  ஈமான் 
 
பாடம் : 1 இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்), அடிபணிதல் (இஸ்லாம்), அழகிய முைறயில் 
ெசயலாற்றல் (இஹ்சான்) ஆகியைவ பற்றிய விளக்கமும்; தூய்ைமயாளனும் 
உயர்ந்ேதானுமாகிய அல்லாஹ் நிர்ணயித்துள்ள விதிைய நம்புவதன் அவசியமும்; விதிைய 
நம்பாதவனுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் எந்தச் சம்பந்தமுமில்ைல' என்பதற்கான ஆதாரமும்; 

அவன் ெதாடர்பாக வந்துள்ள கண்டனமும். 
 
அபுல்ஹுைசன் முஸ்லிம் பின் அல் ஹஜ்ஜாஜ் அல்குைஷரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் உதவியால் ஆரம்பிக்கிேறாம். அவைனக் ெகாண்ேட நாம் 
நிைறவைடகிேறாம். வல்லைம மிக்க (அந்த) அல்லாஹ்வின் நல்லருள் இன்றி நாம் 
நல்வாய்ப்பிைனப் ெபற இயலாது. 
 
001 யஹ்யா பின் யஅமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(இராக்கிலுள்ள) பஸ்ரா நகரில் முதன் முதலில் விதி ெதாடர்பாக (அப்படி ஒன்று இல்ைல 
என மாற்று)க் கருத்துத் ெதரிவித்தவர் மஅபத் அல் ஜுஹன ீ என்பவேரயாவார். 
இந்நிைலயில், நானும் ஹுைமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் அல்ஹிம்யரீ (ரஹ்) அவர்களும் 
ஹஜ்' அல்லது உம்ரா'ச் ெசய்வதற்காக (புனித மக்கா ேநாக்கி)ச் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது 
நாங்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய ேதாழர்களில் யாேரனும் ஒருவைர 
நாம் சந்தித்தால் அவரிடம் விதி ெதாடர்பாக இவர்கள் கூறிவருவைதப் பற்றிக் ேகட்க 
ேவண்டும்'' என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேடாம். அப்ேபாது பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழந்து 

ெகாண்டிருந்த அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கைளச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு எங்களுக்குக் 
கிைடத்தது. 
உடேன நானும் என் ேதாழரும் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கைளச் 
சூழ்ந்துெகாண்டு, எங்களில் ஒருவர் அவர்களுக்கு வலப்பக்கத்திலும் மற்ெறாருவர் 
அவர்களுக்கு இடப்பக்கத்திலும் இருந்துெகாண்ேடாம். (நான் சரளமாகப் ேபசக்கூடியவன் 
என்பதால் அன்னாருடன்) ேபசுகின்ற ெபாறுப்ைப என்னிடேம என் ேதாழர் விட்டுவிடுவார் 
என எண்ணி நாேன ேபசிேனன். அபூஅப்திர் ரஹ்மான் அவர்கேள! எங்கள் பகுதியில் சிலர் 
ேதான்றியிருக்கின்றனர். அவர்கள் குர்ஆைன ஓதுகின்றனர்; ேதடித் திரிந்து கல்வி 
பயில்கின்றனர்'' என அவர்களது (நல்ல) தன்ைமகைள எடுத்துைரத்து, ஆனால், அவர்கள் 
விதி என்று ஏதுமில்ைல எனவும், நடக்கின்ற காரியங்கள் (இைறவன் திட்டமிடாமேலேய) 
தற்ெசயலாகத்தான் நடக்கின்றன என்றும் அவர்கள் கருதுகிறார்கள் என்ேறன். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: இத்தைகேயாைர நீங்கள் 
சந்தித்தால், அவர்கைள விட்டு நானும் என்ைன விட்டு அவர்களும் விலகிவிட்டவர்கள் என 
அவர்களிடம் ெதரிவித்துவிடுங்கள்.(இந்த) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் யார்மீது சத்தியம் 
ெசய்வாேனா அ(ந்த இைற)வன் மீது சத்தியமாக! அவர்களில் ஒருவரிடம் உஹுத் 
மைலயளவு தங்கம் இருந்து, அைத அவர் (அறவழிகளில்) ெசலவிட்டாலும் அவர் விதிைய 
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நம்பிக்ைக ெகாள்ளாதவைர அவரிடமிருந்து அல்லாஹ் அைத ஏற்கமாட்டான் (என்றும் 
கூறிவிடுங்கள்). 
பிறகு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் தந்ைத உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் ெதரிவித்தார்கள்: 
நாங்கள் ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அருகில் இருந்தேபாது தூய 
ெவண்ணிற ஆைட அணிந்த, அடர் கறுப்பு நிறத்தில் தைலமுடி உைடய ஒரு மனிதர் 
வந்தார். பயணத்தில் வந்த எந்த அைடயாளமும் அவரிடம் காணப்படவில்ைல;எங்களில் 
எவருக்கும் அவைர (யார் என)த் ெதரிய வில்ைல. அவர் நபி (ஸல்) அவர்களின் அருகில் 
(ெசன்று), தம் முழங்கால்கைள நபியவர்களின் முழங்கால்கேளாடு இைணத்துக்ெகாண்டு 
(ெநருக்கமாக) அமர்ந்தார். அவர் தம் ைககைளத் தம் ெதாைடகள்மீது ைவத்(து பவ்வியமாக 
அமர்ந்)தார். பிறகு முஹம்மேத! இஸ்லாம் (அடிபணிதல்) என்றால் என்னெவன்று எனக்குத் 
ெதரிவியுங்கள்'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இஸ்லாம் 
என்பது, அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல என்றும் முஹம்மத் (ஆகிய 
நான்) அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் நீங்கள் உறுதி கூறுவதாகும். ேமலும்,ெதாழுைகையக் 
கைடப்பிடிப்பதும், ஸகாத்ைத வழங்கிவருவதும், ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்பதும், 
ெசன்றுவர இயன்றால் இைறயில்லம் கஅபாவில் ஹஜ்' ெசய்வதும் ஆகும்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் உண்ைமதான்'' என்றார். 
அவர் இவ்வாறு கூறியைதக் ேகட்டு, அவேர ேகள்வியும் ேகட்டுவிட்டு அவேர நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அளித்த பதிைல உறுதிப்படுத்தவும் ெசய்கிறாேர என்று நாங்கள் 
வியப்பைடந்ேதாம். 
அடுத்து அவர், ஈமான் (இைறநம்பிக்ைக) பற்றி எனக்குத் ெதரிவியுங்கள்'' என்று கூறினார். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள்,அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய வானவர்கைளயும் 
அவனுைடய ேவதங்கைளயும் அவனுைடய தூதர்கைளயும் இறுதி நாைளயும் நீங்கள் 
நம்புவதாகும்; நன்ைம, தீைம அைனத்தும் விதியின்படிேய நடக்கின்றன என்றும் நீங்கள் 
நம்புவதுமாகும்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கும் அம்மனிதர் உண்ைமதான்'' என்றார். 
அடுத்து அம்மனிதர்,இஹ்சான் (அழகிய முைறயில் ெசயலாற்றல்) பற்றி எனக்குத் 
ெதரிவியுங்கள்'' என்றார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள்,(இஹ்சான் என்பது,) அல்லாஹ்ைவ 
நீங்கள் பார்த்துக் ெகாண்டிருப்பைதப் ேபான்ற உணர்வுடன் வழிபடுவதாகும். 
ஏெனனில், அவைன நீங்கள் பார்க்கவில்ைல என்றாலும், அவன் உங்கைளப் 
பார்க்கின்றான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
அம்மனிதர்,மறுைம (உலக அழிவு) நாைளப் பற்றி (அது எப்ேபாது வரும் என) எனக்குத் 
ெதரிவியுங்கள்'' என்று ேகட்க, நபி (ஸல்) அவர்கள், ேகள்வி ேகட்கப்படுபவர் (அதாவது 
நான்), ேகட்பவைரவிட (அதாவது உங்கைளவிட) அதிகம் அறிந்தவர் அல்லர். (இது பற்றி 
எனக்கும் ெதரியாது; உங்களுக்கும் ெதரியாது.)'' என்று கூறினார்கள். 
அம்மனிதர்,மறுைம நாளின் அைடயாளங்கைளப் பற்றி எனக்குத் ெதரிவியுங்கள்!'' என்று 
ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள்,ஓர் அடிைமப் ெபண் தன் எசமானிையப் 
ெபற்ெறடுப்பதும், காலில் ெசருப்பில்லாத, அைரகுைற ஆைடகைள அணிந்துள்ள 
ஏைழகளான ஆட்டு இைடயர்கள் ேபாட்டி ேபாட்டுக்ெகாண்டு உயரமான கட்டடங்கள் 
கட்டுவைத நீங்கள் காண்பதும் ஆகும்'' என்று கூறினார்கள். 
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பிறகு அம்மனிதர் ெசன்றுவிட்டார். நீண்ட ேநரம் நான் (அங்ேகேய) இருந்ேதன். பின்னர் 
என்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள்,உமேர! ேகள்வி ேகட்ட அந்த நபர் யார் என்று உங்களுக்குத் 
ெதரியுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம நன்கு 
அறிந்தவர்கள்'' என்று ெசான்ேனன். நபி (ஸல்) அவர்கள், அவர்தாம் (வானவர்) ஜிப்ரீல். 
உங்களுக்கு உங்களது மார்க்கத்ைதக் கற்றுத் தருவதற்காக உங்களிடம் அவர் வந்தார்'' 
என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. 
 
002 யஹ்யா பின் யஅமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

மஅபத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ என்பார் விதி ெதாடர்பாக (மாறுபட்ட) கருத்ைதத் ெதரிவித்த 
ேபாது அைத நாங்கள் ஆட்ேசபித்ேதாம். இந்நிைலயில், நானும் ஹுைமத் பின் அப்திர் 
ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்களும் ஒரு தடைவ ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்ேறாம். 
இைதயடுத்து ேமற்கண்ட ஹதீைஸ அதன் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் (இஸ்னாத்) உடன் 
அப்படிேய முழுைமயாகக் கூறுகிறார்கள். ஆனால், அதில் சிற்சில வார்த்ைதகளில் கூடுதல் 
குைறவு உண்டு.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
003 அப்துல்லாஹ் பின் புைரதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யஹ்யா பின் யஅமர் (ரஹ்) மற்றும் ஹுைமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) 
ஆகிேயார், நாங்கள் (ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்றிருந்தேபாது) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கைளச் சந்தித்ேதாம். அப்ேபாது விதிையப் பற்றியும் அது குறித்து அவர்கள் (மஅபதும் 
அவர் ஆதரவாளர்களும்) ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பைதப் பற்றியும் குறிப்பிட்ேடாம்'' என்று 
கூறிவிட்டு, உமர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் (ேமற்கண்ட) 
ஹதீஸிலுள்ளபடி அறிவித்தனர். ஆனால், அைதவிடச் சற்றுக் கூடுதலாகவும் சில 
இடங்களில் சற்றுக் குைறத்தும் அறிவித்தனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
004 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
005 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் மக்கள் முன் வந்திருந்தார்கள். அப்ேபாது 
ஒரு மனிதர் அவர்களிடம் வந்து,அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஈமான் (இைறநம்பிக்ைக) என்றால் 
என்ன?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள்,அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய 
வானவர் (மலக்கு)கைளயும், அவனுைடய ேவதத்ைதயும், அவனது சந்திப்ைபயும், 
அவனுைடய தூதர்கைளயும் நீங்கள் நம்புவதும், (மரணத்திற்குப் பின்) இறுதியாக 
(அைனவரும்) உயிருடன் எழுப்பப்படுவைத நம்புவதும் ஆகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதேர! இஸ்லாம்' (அடிபணிதல்) என்றால் என்ன?'' என்று அவர் ேகட்டார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், இஸ்லாம் என்பது அல்லாஹ்ைவ நீங்கள் வணங்குவதும், அவனுக்கு 
நீங்கள் எைதயும் இைணைவக்காமலிருப்பதும், கடைமயான ெதாழுைகையக் 
கைடப்பிடிப்பதும், கடைமயான ஸகாத்ைத நிைறேவற்றி வருவதும், ரமளான் மாதத்தில் 
ேநான்பு ேநாற்பதும் ஆகும்'' என்றார்கள். 
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அம்மனிதர், அல்லாஹ்வின் தூதேர! இஹ்சான் (அழகிய முைறயில் ெசயலாற்றல்) 
என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், இஹ்சான் என்பது அல்லாஹ்ைவ 
நீங்கள் பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பைதப் ேபான்ற உணர்வுடன் வழிபடுவதாகும். நீங்கள் அவைனப் 
பார்த்துக்ெகாண்டிராவிட்டாலும் அவன் உங்கைளப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிறான்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.அல்லாஹ்வின் தூதேர! மறுைம(நாள்) எப்ேபாது வரும்?'' என்று அம்மனிதர் 
ேகட்க, நபி (ஸல்) அவர்கள், ேகள்வி ேகட்கப்படுபவர் (அதாவது நான்), ேகட்பவைரவிட 
(அதாவது உங்கைளவிட) அதிகம் அறிந்தவர் அல்லர். ஆயினும், நான் உங்களுக்கு மறுைம 
நாளின் அைடயாளங்கள் சிலவற்ைற எடுத்துைரக்கிேறன் என்றார்கள்: 
ஓர் அடிைமப் ெபண் தன் எசமாைனப் ெபற்ெறடுப்பாளாயின் அது மறுைமயின் 
அைடயாளங்களில் ஒன்றாகும். முழு ஆைடயில்லாத, ெசருப்பணியாதவர்கள் எல்லாம் 
மக்களின் தைலவர்களாக இருந்தால் அதுவும் அதன் அைடயாளங்களில் ஒன்றாகும். 
ஆட்டுக்குட்டிகைள ேமய்ப்பவர்கள் ேபாட்டி ேபாட்டுக்ெகாண்டு உயரமான கட்டடங்கைளக் 
கட்டினால் அதுவும் மறுைமயின் அைடயாளங்களில் ஒன்றாகும். (மறுைம நாள் எப்ேபாது 
நிகழவிருக்கிறது எனும் அறிவானது) அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவெறவரும் அறியாத ஐந்து 
விஷயங்களில் அடங்கும். 
பிறகு,நிச்சயமாக, மறுைம (நாள் எப்ேபாது நிகழும் என்பது) பற்றிய அறிவு 
அல்லாஹ்விடேம உள்ளது. அவேன மைழைய இறக்கிைவக்கிறான். இன்னும் அவன் 
கர்ப்பங்களில் உள்ளவற்ைறயும் (தீர்க்கமாக) அறிகின்றான். தாம் நாைள என்ன 
சம்பாதிப்ேபாம் என்பைத (அவைனத் தவிர ேவறு) யாரும் (உறுதியாக) அறிவதில்ைல. எந்த 
இடத்தில் தாம் இறக்கப்ேபாகிேறாம் என்பைதயும் எவரும் அறிவதில்ைல. அல்லாஹ்தான் 
(இவற்ைறெயல்லாம்)நன்கறிந்தவன்; நுணுக்கமானவன்'' எனும் (31:34ஆவது) இைற 
வசனத்ைத  நபியவர்கள் ஓதிக் காட்டினார்கள். 
 
பின்னர் (ேகள்வி ேகட்ட) அம்மனிதர் திரும்பிச் ெசன்றுவிட்டார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அந்த மனிதைரத் திரும்ப என்னிடம் அைழத்துவாருங்கள்'' என்று 
ெசான்னார்கள். மக்கள் உடேன அவைரத் திரும்ப அைழத்துவரச் ெசல்லலாயினர். (அவைரத் 
ேதடியும்) அவைர அவர்கள் எங்ேகயும் காணவில்ைல. பின்னர், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், இ(ப்ேபாது வந்து ேபான)வர், (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள்தாம். 
மக்களுக்கு அவர்களது மார்க்கத்(தின் அடிப்பைடத் தத்துவத்)ைத கற்றுத் தருவதற்காக அவர் 
வந்திருந்தார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
006 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாக முஹம்மத் பின் 
அப்தில்லாஹ் பின் நுைமர் (ரஹ்) அவர்களால் அறிவிக்கப்ெபற்றுள்ளது. ஆயினும்,  
அவர்களது அறிவிப்பில் (ஓர் அடிைமப் ெபண் தன் எசமாைனப் ெபற்ெறடுப்பாளாயின்...' 
என்பதற்கு பதிலாக) ஓர் அடிைமப் ெபண் தன் கணவைனப் ெபற்ெறடுப்பாளாயின்...'' என்று 
காணப்படுகிறது. 
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007 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிடம்), என்னிடம் (விளக்கம்) 
ேகளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள் அவர்களிடம் ேகட்க அஞ்சினார்கள்.அப்ேபாது 
(எங்கிருந்ேதா) ஒரு மனிதர் வந்து நபி (ஸல்) அவர்களின் முழங்கால்களுடன் ஒட்டி 
அமர்ந்து,அல்லாஹ்வின் தூதேர! இஸ்லாம் (அடிபணிதல்) என்றால் என்ன?'' என்று 
ேகட்டார்.நபி (ஸல்) அவர்கள் (இஸ்லாம் என்பது), அல்லாஹ்வுக்கு நீங்கள் எைதயும் 
இைணைவக்காமலிருப்பதும், ெதாழுைகையக் கைடப்பிடிப்பதும்,  ஸகாத்ைத வழங்கி 
வருவதும், ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்பதும் ஆகும்'' என்று கூறினார்கள். (இைதக் 
ேகட்ட) அம்மனிதர் உண்ைமதான்'' என்று கூறினார். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஈமான் (இைற நம்பிக்ைக) என்றால் என்ன?'' என்று அம்மனிதர் 
ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள்,அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய வானவர்கைளயும், 
அவனுைடய ேவதத்ைதயும், அவனது சந்திப்ைபயும், அவனுைடய தூதர்கைளயும் நீங்கள் 
நம்புவதும் (மரணத்திற்குப் பின் இறுதியாக அைனவரும்) உயிருடன் எழுப்பப்படுவைத 
நீங்கள் நம்புவதும்,விதிைய முழுைமயாக நம்புவதும் ஆகும்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கும் 
அம்மனிதர் உண்ைம தான்'' என்றார். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதேர! இஹ்சான் (அழகிய முைறயில் ெசயலாற்றல்) என்றால் 
என்ன?'' என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள்,அல்லாஹ்ைவ நீங்கள் பார்த்துக் 
ெகாண்டிருப்பைதப் ேபான்ற உணர்வுடன் அவைன நீங்கள் அஞ்சுவதாகும். ஏெனனில், நீங்கள் 
அவைனப் பார்த்துக்ெகாண்டிராவிட்டாலும் அவன் உங்கைளப் பார்த்துக் 
ெகாண்டிருக்கின்றான்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கும் அம்மனிதர் உண்ைமதான்'' என்று 
கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதேர! மறுைம (நாள்) எப்ேபாது நிகழும்?'' என்று அம்மனிதர் 
ேகட்க,நபி (ஸல்) அவர்கள், ேகள்வி ேகட்கப்படுபவர் (அதாவது நான்) ேகள்வி ேகட்பவைர 
விட (அதாவது உங்கைளவிட) அதிகம் அறிந்தவர் அல்லர். ஆயினும், நான் உங்களுக்கு 
மறுைம நாளின் அைடயாளங்கள் சிலவற்ைற எடுத்துைரக்கிேறன் என்றார்கள்: 
ஒரு (அடிைமப்) ெபண் தன் எசமாைனேய ெபற்ெறடுப்பைத நீங்கள் கண்டால் அது மறுைம 
நாளின் அைடயாளங்களில் ஒன்றாகும். காலில் ெசருப்பணியாத, உடலில் உைடயணியாத, 
ெசவிடர்கைளயும் குருடர்கைளயும் (ேபான்று வாழ்கின்ற கல்வி கலாசாரமற்ற மக்கைள) 
நீங்கள் பூமியின் அரசர்களாய்க் கண்டால் அதுவும் மறுைம நாளின் அைடயாளங்களில் 
ஒன்றாகும். ேமலும்,ஆட்டுக்குட்டிகைள ேமய்க்கும் இைடயர்கள் ேபாட்டி ேபாட்டுக்ெகாண்டு 
உயரமான கட்டடங்கைளக் கட்டுவைத நீங்கள் கண்டால் அதுவும் மறுைமயின் 
அைடயாளங்களில் அடங்கும். இவ்வாறு கூறிவிட்டு, நிச்சயமாக, மறுைம (நாள் எப்ேபாது 
நிகழும் என்பது) பற்றிய அறிவு அல்லாஹ்விடேம உள்ளது. அவேன மைழைய இறக்கி 
ைவக்கின்றான். இன்னும் அவேன கர்ப்பங்களில் உள்ளவற்ைறயும் (தீர்க்கமாக) 
அறிகின்றான்.தாம் நாைள என்ன சம்பாதிப்ேபாம் என்பைத (அவைனத் தவிர ேவறு) யாரும் 
(உறுதியாக) அறிவதில்ைல. எந்த இடத்தில் தாம் இறக்கப்ேபாகிேறாம் என்பைதயும் எவரும் 
அறிவதில்ைல. அல்லாஹ்தான் (இவற்ைறெயல்லாம்) நன்கறிந்தவன்; நுணுக்கமானவன்'' 
எனும் (31:34ஆவது) இைறவசனத்ைத ஓதிக் காட்டினார்கள். 
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பிறகு (ேகள்வி ேகட்க வந்த) அம்மனிதர் எழுந்து (ெசன்று)விட்டார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அந்த மனிதைர என்னிடம் திரும்ப 
அைழத்துவாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
உடேன அவர் ேதடப்பட்டார். ஆனால், மக்களால் அவைரக் காண இயலவில்ைல. அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இ(ப்ேபாது வந்துேபான)வர் (வானவர்)ஜிப்ரீல் 
(அைல) அவர்கள்தாம். நீங்கள் என்னிடம் (விளக்கம்) ேகட்க முற்படாதேபாது, (தம் 
வாயிலாக) நீங்கள் விளக்கம் ெபற ேவண்டும் என அவர் விரும்பினார். (அதற்காகேவ அவர் 
வந்தார்)'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 2 இஸ்லாத்தின் தூண்களில் ஒன்றான ெதாழுைக பற்றிய விளக்கம். 
 
008 தல்ஹா பின் உைபதில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நஜ்த்வாசிகளில் ஒருவர் தைலவிரி ேகாலத்துடன் (பயணம் முடிந்த ைகேயாடு) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். (அவர் சற்றுத் ெதாைலவில் 
இருந்ததால்) அவரது குரைல எங்களால் ேகட்க முடிந்தேத தவிர, அவர் என்ன ெசால்கிறார் 
என்பைத எங்களால் அறிய முடியவில்ைல. பின்னர் அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைள ெநருங்கினார். அப்ேபாதுதான் அவர் இஸ்லாத்ைதப் பற்றி வினவுகிறார் என்று 
எங்களுக்குப் புரிந்தது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நாெளான்றுக்கு) 
பகலிலும் இரவிலும் ஐந்து ெதாழுைககள் (நிைறேவற்றுவது இஸ்லாத்தின் விதியாகும்)'' 
என்று பதிலளித்தார்கள். உடேன அவர், "இவற்ைறத் தவிர ேவறு (ெதாழுைககள்) ஏேதனும் 
என்மீது (விதியாக்கப்பட்டு) உள்ளதா?'' என்று ேகட்க, "இல்ைல;நீயாக விரும்பித்ெதாழும் 
(கூடுதலான) ெதாழுைகையத் தவிர'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
அடுத்து ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது (இஸ்லாத்தின் விதியாகும்) என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (அவரிடம்) கூறினார்கள். அவர், "இைதத் தவிர ேவறு (ேநான்புகள்) ஏேதனும் 
என்மீது (விதியாக்கப்பட்டு) உள்ளதா?'' என்று ேகட்க, "இல்ைல; நீயாக விரும்பி ேநாற்கும் 
(கூடுதலான) ேநான்ைபத் தவிர'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
ேமலும், ஸகாத் (வழங்குவது இஸ்லாத்தின் விதி என்பது) பற்றியும் அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எடுத்துக் கூறினார்கள். அவர், "இைதத் தவிர ேவறு 
ஏேதனும் (தர்மம்) என்மீது (கடைமயாக்கப்பட்டு) உள்ளதா?'' எனக் ேகட்க, "இல்ைல;நீயாக 
விரும்பிச் ெசய்யும் (கூடுதலான) தர்மத்ைதத் தவிர'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
 
அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இதற்கு ேமல் நான் அதிகமாகச் 
ெசய்யவுமாட்ேடன்; இைதக் குைறக்கவுமாட்ேடன்''என்று கூறியபடி திரும்பிச் ெசன்றார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் (தாம் கூறியதில்) உண்ைமயாளராக 
இருந்தால் ெவற்றியைடந்துவிட்டார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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009 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

ஆயினும், (அவற்றின் இறுதியில்) "அவருைடய தந்ைத மீதாைணயாக! அவர் (தாம் 
கூறியதில்) உண்ைமயாளராக இருந்தால் ெவற்றியைடந்துவிட்டார்' அல்லது "அவருைடய 
தந்ைத மீதாைணயாக! அவர் (தாம் கூறியதில்) உண்ைமயாளராக இருந்தால் ெசார்க்கத்தில் 
நுைழந்துவிட்டார்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் :  3 இஸ்லாத்தின் தூண்(களான முக்கியக் கடைம)கள் குறித்துக் ேகட்டறிதல். 
 
010 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவசியமற்ற) சில விஷயங்கள் 
குறித்துக் ேகள்வி ேகட்கக்கூடாெதன தைட விதிக்கப்பட்டிருந்ேதாம். எனேவ, (இந்தத் 
தைடைய அறிந்திராத) கிராமவாசிகளில் (புத்திசாலியான) ஒருவர் வந்து நபியவர்களிடம் 
ேகள்வி ேகட்க ேவண்டும்; நாங்களும் அைதச் ெசவியுற ேவண்டும் என்பது எங்கள் 
ஆைசயாக இருந்தது. அவ்வாேற (ஒரு நாள்) கிராமவாசிகளில் ஒருவர் வந்து, முஹம்மேத! 
உங்கள் தூதர் ஒருவர் எங்களிடம் வந்து, அல்லாஹ் உங்கைள (மனித இனம் 
முழுைமக்கும்) தூதராக அனுப்பியுள்ளான் என்று நீங்கள் கூறுவதாக எங்களிடம் 
ெசான்னாேர (அது உண்ைமயா)?'' என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் உண்ைமதான்'' 
என்று கூறினார்கள். 
 
அந்தக் கிராமவாசி, வானத்ைதப் பைடத்தவன் யார்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அல்லாஹ்' என்று பதிலளித்தார்கள். பூமிையப் பைடத்தவன் யார்?'' என்று அவர் 
ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், அல்லாஹ்' என்றார்கள். இந்த மைலகைள நட்டுைவத்து 
அதிலுள்ளவற்ைற உருவாக்கியவன் யார்?'' என்று கிராமவாசி ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அல்லாஹ்' என்றார்கள். அவர், அப்படியானால், வானத்ைதப் பைடத்து, பூமிையயும் 
பைடத்து. இந்த மைலகைள நட்டும்ைவத்தவன் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்தான் உங்கைளத் 
தூதராக அனுப்பினானா?'' என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள்,ஆம்' என்று ெசான்னார்கள். 
அவர் இரவிலும் பகலிலும் (நாெளான்றுக்கு) ஐேவைளத் ெதாழுைககள் எங்கள்மீது 
(கடைமயாக்கப்பட்டு) உள்ளன என்று உங்கள் தூதர் கூறினாேர (அது உண்ைமயா)?'' என்று 
ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், உண்ைமதான்'' என்றார்கள். உங்கைளத் தூதராக அனுப்பி 
ைவத்தவன் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்தான் உங்களுக்கு இவ்வாறு கட்டைளயிட்டானா?'' 
என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ஆம்' என்றார்கள். 
ெதாடர்ந்து அவர், நாங்கள் எங்கள் ெசல்வங்களில் இருந்து ஸகாத் வழங்குவது எங்கள்மீது 
(கடைமயாக்கப்பட்டு) உள்ளது என்று உங்கள் தூதர் கூறினாேர!'' என்று ேகட்டார். அதற்கு 
நபி (ஸல்) அவர்கள்,உண்ைமதான்'' என்றார்கள். உங்கைளத் தூதராக அனுப்பி ைவத்தவன் 
மீதாைணயாக! அல்லாஹ்தான் இவ்வாறு உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டானா?'' என்று அந்தக் 
கிராமவாசி ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், ஆம்' என்றார்கள். அவர், ஒவ்ேவார் ஆண்டும் 
ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது எங்கள்மீது (கடைமயாக்கப்பட்டு) உள்ளது என்று 
உங்கள் தூதர் கூறினாேர?'' என்று ேகட்க, நபி (ஸல்) அவர்கள், உண்ைமதான்'' என்றார்கள். 
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உங்கைளத் தூதராக அனுப்பிைவத்தவன் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்தான் இவ்வாறு 
உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டானா?'' என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள்,ஆம்' என்றார்கள். 
ேமலும் உங்கள் தூதர் எங்களில் வசதிபைடத்ேதார் இைறயில்லம் கஅபாவில் ஹஜ் 
ெசய்வது (கடைமயாக்கப்பட்டு) உள்ளது என்று கூறினாேர?'' என்று ேகட்டார். அதற்கும் நபி 
(ஸல்) அவர்கள், உண்ைமதான்''என்றார்கள். 
பிறகு அந்தக் கிராமவாசி, உங்கைளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன் மீதாைணயாக! 
இவற்ைறவிட நான் அதிகமாக்கவுமாட்ேடன்; இவற்றிலிருந்து (எைதயும்) குைறக்கவும் 
மாட்ேடன்'' என்று கூறிவிட்டுத் திரும்பிச் ெசன்றார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அவர் 
(தாம் கூறியதில்) உண்ைமயாளராக இருந்தால் நிச்சயமாக ெசார்க்கம் ெசல்வார்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
011 ஸாபித் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அனஸ் (ரலி) அவர்கள்,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவசியமற்ற) சில 
விஷயங்கள் ெதாடர்பாகக் ேகள்வி ேகட்கக்கூடாெதன நாங்கள் குர்ஆன் மூலம் தைட 
விதிக்கப்ெபற்றிருந்ேதாம்'' என்று கூறிவிட்டு, ேமற்கண்ட ஹதீைஸப் ேபான்ேற ெதாடர்ந்து 
அறிவித்தார்கள். 
 
பாடம் :  4 ெசார்க்கம் ெசல்வதற்குக் காரணமாய் அைமயும் இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்) பற்றிய 
விளக்கமும், தமக்குக் கட்டைளயிடப்பட்டவற்ைறக் கைடப்பிடித்து வாழ்ந்தவர் ெசார்க்கம் 
ெசல்வார் என்பது பற்றிய விளக்கமும். 
 
012 அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு பயணத்தில் இருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளக் கிராமவாசி ஒருவர் 
இைடமறித்து அவர்களது ஒட்டகத்தின் கடிவாளத்ைத' அல்லது மூக்கணாங்கயிற்ைறப்' 
பிடித்துக்ெகாண்டார். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதேர' அல்லது முஹம்மேத 'என்ைனச் 
ெசார்க்கத்திற்கு ெநருக்கமாகவும் நரகத்திலிருந்து விலக்கியும் ைவக்குேம அத்தைகய ஒரு 
(நற்)ெசயைல எனக்குத் ெதரிவியுங்கள்!'' என்று ேகட்டார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஏதும் ேபசாமல்) அைமதியாக இருந்தார்கள். பிறகு தம் ேதாழர்கைளக் 
கூர்ந்து பார்த்தார்கள். பின்னர் நிச்சயமாக இவர் நல்லருள் ெபற்றுவிட்டார்' அல்லது 
ேநர்வழியில் ெசலுத்தப்பட்டுவிட்டார்''' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் நீர் என்ன ெசான்னரீ்?'' என்று (அந்தக் கிராமவாசியிடம்) 
ேகட்டார்கள். அவர் முன்பு கூறியைதப் ேபான்ேற மீண்டும் கூறினார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அல்லாஹ்ைவ (மட்டுேம) நீர் வழிபட ேவண்டும்; அவனுக்கு எைதயும் 
இைணயாக்கக் கூடாது;(கடைமயான) ெதாழுைகையக் கைடப்பிடிக்க ேவண்டும்; 
(கடைமயான) ஸகாத்ைத வழங்க ேவண்டும்; உறைவப் ேபணி வாழ ேவண்டும்'' என்று 
கூறிவிட்டு, ஒட்டகத்ைத விட்டுவிடுவரீாக (நாங்கள் பயணத்ைதத் ெதாடர ேவண்டும்)'' என்று 
கூறினார்கள். 
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013 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
014 அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, எனக்கு ஒரு (நற்)ெசயைல அறிவியுங்கள். 
நான் அைதச் ெசயல்படுத்தினால் அது என்ைனச் ெசார்க்கத்திற்கு ெநருக்கமாகவும் 
நரகத்திலிருந்து விலக்கியும் ைவக்கேவண்டும்'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், அல்லாஹ்ைவேய நீங்கள் வழிபட ேவண்டும்; அவனுக்கு எைதயும் நீங்கள் 
இைணயாக்கக் கூடாது; (கடைமயான) ெதாழுைகைய நீங்கள் கைடப்பிடிக்க ேவண்டும்; 
(கடைமயான) ஸகாத்ைத நீங்கள் வழங்க ேவண்டும்; உங்கள் உறவினைரப் ேபணி வாழ 
ேவண்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
அந்த மனிதர் திரும்பிச் ெசன்றதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இவர் தமக்குக் 
கட்டைளயிடப்பட்டவற்ைறக் கைடப்பிடித்தால் கட்டாயம் இவர் ெசார்க்கம் ெசன்றுவிடுவார்'' 
என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் இைத இவர் 
கைடப்பிடித்தால்...'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
015 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கிராமவாசி ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! எனக்கு ஒரு (நற்)ெசயைல அறிவியுங்கள்! நான் அைதச் ெசயல்படுத்தினால் 
ெசார்க்கத்திற்குச் ெசல்ல ேவண்டும்'' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
அல்லாஹ்ைவேய நீங்கள் வழிபட ேவண்டும்; அவனுக்கு எைதயும் நீங்கள் இைணயாக்கக் 
கூடாது; கடைமயாக்கப்பட்ட ெதாழுைகைய நீங்கள் கைடப்பிடிக்க ேவண்டும்; கடைமயாக்கப் 
பட்ட ஸகாத்ைத நிைறேவற்ற ேவண்டும்; ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும்'' 
என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு அந்த மனிதர், என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! ஒரு 
ேபாதும் இைதவிட அதிகமாக எைதயும் நான் ெசய்யமாட்ேடன்; இதிலிருந்து எைதயும் நான் 
குைறக்கவும் மாட்ேடன்'' என்று கூறினார். 
அவர் திரும்பிச் ெசன்றதும் நபி (ஸல்) அவர்கள், ெசார்க்கவாசிகளில் ஒருவைரப் பார்ப்பது 
யாருக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்குேமா அவர் (இேதா!) இவைரப் பார்த்துக்ெகாள்ளட்டும்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
016 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நுஅமான் பின் கவ்கல் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! நான் கடைமயான ெதாழுைகைய நிைறேவற்றி, (மார்க்கத்தில்) விலக்கப் 
பட்டவற்ைற விலக்கப்பட்டைவ என்றும் அனுமதிக்கப்பட்டவற்ைற அனுமதிக்கப்பட்டைவ 
என்றும் ஏற்று வாழ்ந்தால் நான் ெசார்க்கத்தில் நுைழந்துவிடுேவனா? கூறுங்கள்'' என்று 
ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள்,ஆம்' என்றார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
017 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேவறு இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் நுஅமான் பின் கவ்கல் (ரலி) அவர்கள் இைதவிட அதிகமாக ேவெறைதயும் நான் 
ெசய்யமாட்ேடன்'' என்று கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
018 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், கடைமயான ெதாழுைககைள நான் 
ெதாழுது, ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்று, (மார்க்கத்தில்) அனுமதிக்கப்பட்டவற்ைற 
அனுமதிக்கப்பட்டைவ என்றும் விலக்கப்பட்ட வற்ைற விலக்கப்பட்டைவ என்றும் ஏற்று 
வாழ்ந்து, இவற்ைறவிட ேவெறைதயும் அதிகமாகச் ெசய்யாவிட்டாலும் நான் ெசார்க்கத்தில் 
நுைழந்துவிடுேவனா?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆம்' என்றார்கள். அந்த மனிதர் அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! இவற்ைறவிட ேவெறைதயும் நான் அதிகமாகச் ெசய்யமாட்ேடன்'' என்று 
கூறினார். 
 
பாடம் :  5 இஸ்லாத்தின் (ஐம்)ெபரும் தூண்களான முக்கியக் கடைமகள் பற்றிய விளக்கம். 
 
019 சஅத் பின் உைபதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் "இஸ்லாம் (எனும் மாளிைக) ஐந்து (தூண்கள்)மீது 
எழுப்பப்பட்டுள்ளது. அைவ: 1.இைறவன் ஒருவன் என ஏற்பது. 2. ெதாழுைகையக் கைடப் 
பிடிப்பது. 3. ஸகாத் வழங்குவது. 4. ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது. 5. ஹஜ் ெசய்வது 
என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
அப்ேபாது ஒருவர், "(நான்காவதாக) ஹஜ் ெசய்வைதயும் (ஐந்தாவதாக) ரமளான் மாதத்தில் 
ேநான்பு ேநாற்பைதயும்தாேன (நபி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள்)?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல. (நான்காவது) ரமளான் மாதத்தில் 
ேநான்பு ேநாற்பது, (ஐந்தாவது) ஹஜ் ெசய்வது'' என்று கூறிவிட்டு, "இவ்வாறுதான் நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவிேயற்ேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
020 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இஸ்லாம் ஐந்து (தூண்கள்)மீது நிறுவப்பட்டுள்ளது. அல்லாஹ்ைவேய வழிபட்டு, அவன் 
அல்லாதவற்ைற நிராகரிப்பது;ெதாழுைகையக் கைடப்பிடிப்பது; ஸகாத் வழங்குவது; 

இைறயில்லம் கஅபாவில் ஹஜ் ெசய்வவது; ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது. 
(ஆகியனேவ அந்த ஐந்தும்.) 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
021 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இஸ்லாம் ஐந்து (தூண்கள்)மீது நிறுவப்பட்டுள்ளது. (அைவ:) அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு 
இைறவன் இல்ைல என்றும்,முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் 
அவனுைடய தூதரும் ஆவார்கள் என்றும் உறுதிெமாழி அளிப்பது;ெதாழுைகையக் 
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கைடப்பிடிப்பது; ஸகாத் வழங்குவது; இைறயில்லம் கஅபாவில் ஹஜ் ெசய்வது; ரமளான் 
மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
022 தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(காரிஜிய்யா கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்த) ஒருவர் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், 
"நீங்கள் அறப்ேபாரில் கலந்துெகாள்வதில்ைலேய (ஏன்)?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூறக்ேகட்டுள்ேளன்: நிச்சயமாக இஸ்லாம் ஐந்து (தூண்கள்)மீது 
நிறுவப்பட்டுள்ளது. (அைவ:) அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல என்று 
உறுதிெமாழி அளிப்பது; ெதாழுைகையக் கைடப்பிடிப்பது; ஸகாத் வழங்குவது; ரமளான் 
மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது; இைறயில்லம் கஅபாவில் ஹஜ் ெசய்வது. (ேபாரில் 
கலந்துெகாள்வது இஸ்லாத்தின் அடிப்பைடக் கடைமகளில் ஒன்றல்ல. அதிலும் இப்ேபாது 
நைடெபறும் ேபார்கள் ெவறும் அரசியல் காரணங்களுக்காகேவ நைடெபற்றுக் 
ெகாண்டிருக்கின்றன)'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் :  6 அல்லாஹ்ைவயும், அவனுைடய தூதைரயும், மார்க்க ெநறிமுைறகைளயும் 
நம்பிக்ைக ெகாள்ளுமாறும், அதன்பால் (மக்கைள) அைழத்தல், அைதக் குறித்துக் ேகட்டுத் 
ெதரிந்துெகாள்ளல், அ(வ்வாறு ெதரிந்துெகாண்ட)ைத மனனம் ெசய்து காத்தல், அைதப் 
பற்றிய தகவல் எட்டாத மக்களுக்கு அைத எட்டச்ெசய்தல் ஆகிய பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ளுமாறும் வந்துள்ள கட்டைள. 
 
023 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல் ைகஸ் குலத்தாரின் தூதுக் குழுவினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் "ரபஆீ' ேகாத்திரத்தின் இன்ன (அப்துல் ைகஸ்) 
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் ஆேவாம். (உங்கைளச் சந்திக்கவிடாமல்) உங்களுக்கும் 
எங்களுக்குமிைடேய "முளர்' குலத்து இைறமறுப்பாளர்கள் தைடயாக உள்ளனர். அதனால், 

(ேபார் புரியக்கூடாெதனத் தைட விதிக்கப்பட்ட) புனித மாதத்தில்தான் நாங்கள் உங்களிடம் 
வர முடியும்.ஆகேவ, எங்களுக்குச் சில கட்டைளகைள அளியுங்கள். அவற்ைற நாங்களும் 
கைடப்பிடித்து, எங்களுக்குப் பின்னால் (எங்கள் ஊரில்) இருப்பவர்கைளயும் அவற்ைறக் 
கைடப்பிடித்து நடக்கும்படி அைழப்ேபாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான்கு விஷயங்கைள (ெசயல்படுத்தும்படி) உங்களுக்கு 
நான் கட்டைளயிடுகின்ேறன். நான்கு ெபாருட்கைள உங்களுக்குத் தைட ெசய்கின்ேறன். 
(கட்டைளயிடும் நான்கு விஷயங்கள்:) 
1. அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்ைக ெகாள்வது. (பிறகு அைத மக்களுக்கு விவரித்துக் கூறும் 
முகமாக பின்வருமாறு கூறினார்கள்:) அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல 
என்றும், முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆவார்கள் என்றும் 
உறுதிகூறுவது. 2. ெதாழுைகையக் கைடப்பிடிப்பது. 3. ஸகாத் வழங்குவது. 4. நீங்கள் அைடந்த 
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ேபார்ச் ெசல்வங்களில் ஐந்திெலாரு பங்ைக (அரசு ெபாதுநிதிக்கு)ச் ெசலுத்துவது 
(ஆகியைவதாம் அைவ). 
(மது ஊற்றிைவக்கப் பயன்படும்) சுைரக்காய்க் குடுைவ, மண் சாடி, (ேபரீச்ச மரத்தின் அடிப் 
பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரித்த) மரப்பபீ்பாய், தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ைற 
உபேயாகிக்க ேவண்டாெமன உங்களுக்கு நான் தைட விதிக்கிேறன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. 
 
அவற்றில், கலஃப் பின் ஹிஷாம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்ைவத் தவிர 
ேவறு இைறவன் இல்ைல''என்று கூறி, (அந்த நான்கில்) "ஒன்று' என (தமது விரைல) 
மடித்துக் காட்டினார்கள் என்று அதிகப்படியாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
024 அபூஜம்ரா நஸ்ர் பின் இம்ரான் அள்ளுபஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களுக்கும் (அரபுெமாழி ெதரியாத) மக்களுக்கும் இைடேய 
ெமாழிெபயர்ப்பாளனாக இருந்ேதன். அப்ேபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு 
ெபண்மணி வந்து பழச்சாறு (மது) ஊற்றிைவக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மண்பாைன குறித்து 
(அைத ேவறு உபேயாகத்திற்குப் பயன்படுத்தலாமா? என)க் ேகட்டார். அப்ேபாது இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
அப்துல் ைகஸ் குலத்தாரின் தூதுக் குழுவினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இத்தூதுக் குழுவினர் யார்?' 

அல்லது "இக்கூட்டத்தார் யார்?' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "ரபஆீ' (குடும்பத்தினர்)'' 
என்று பதிலளித்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இழிவுக்குள்ளாகாமலும் மன 
வருத்தத்திற்குள்ளாகாமலும் வருைகபுரிந்த சமூகத்தாேர! வருக! உங்கள் வரவு 
நல்வரவாகுக!''  என்று (வாழ்த்துச்) ெசான்னார்கள். அத்தூதுக் குழுவினர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! நாங்கள் ெவகுெதாைலவிலிருந்து உங்களிடம் வந்திருக்கிேறாம். எங்களுக்கும் 
உங்களுக்குமிைடேய "முளர்' குலத்து இைறமறுப்பாளர்களில் இன்ன குடும்பத்தார் (நாம் 
சந்திக்க முடியாதபடி) தைடயாக உள்ளனர். (இதனால், ேபார் நிறுத்தம் நிகழும்) புனித 
மாதங்களில் தவிர ேவறு மாதங்களில் நாங்கள் உங்களிடம் வர முடியாது. ஆகேவ, 

எங்களுக்குத் ெதளிவான சில கட்டைளகைள அளியுங்கள். அவற்ைற நாங்கள் எங்களுக்குப் 
பின்னால் (ஊரில்) இருப்பவர்களுக்குத் ெதரிவிப்ேபாம்; அ(வற்ைறச் ெசயல்படுத்துவ)தன் 
மூலம் நாங்களும் ெசார்க்கம் ெசல்ேவாம்'' என்றார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், அவர்களுக்கு நான்கு விஷயங்கைளக் கட்டைளயிட்டார்கள். நான்கு 
ெபாருட்கைள(ப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமன)த்தைட ெசய்தார்கள்: அல்லாஹ் ஒருவைனேய 
நம்பிக்ைக ெகாள்ளுமாறு அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டுவிட்டு, "அல்லாஹ்ைவ நம்பிக்ைக 
ெகாள்வது என்றால் என்னெவன்று உங்களுக்குத் ெதரியுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம நன்கு அறிந்தவர்கள்'' என்றார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல 
என்றும், முஹம்மத் (ஆகிய நான்) அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் உறுதி கூறுவது (என 
விளக்கமளித்துவிட்டு); ெதாழுைகையக் கைடப்பிடிப்பது; ஸகாத் வழங்குவது; ரமளான் மாதம் 
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ேநான்பு ேநாற்பது. அத்துடன், ேபாரில் கிைடக்கும் ெபாருள்களிலிருந்து ஐந்திெலாரு பங்ைக 
(அரசுப் ெபாதுநிதிக்கு) நீங்கள் ெசலுத்திட ேவண்டும்'' என்று(ம்) கூறினார்கள். 
மது ஊற்றி ைவக்கப்படும் பாத்திரங்களான சுைரக்காய்க் குடுைவ, மண் சாடி மற்றும் தார் 
பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ைற (பயன்படுத்தக் கூடாெதனத்) தைட விதித்தார்கள். 
"இவற்ைற நிைனவில் ைவத்து, உங்களுக்குப் பின்னால் இருப்பவர்களுக்கு அறிவித்து 
விடுங்கள்'' என்றும் கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
அறிவிப்பாளர் அபூஜம்ரா (ரஹ்) அவர்கள் சில ேநரங்களில் "(ேபரீச்சமரத்தின் அடிப் 
பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்படும்) மரப் பபீ்பாய்' ("அந்நகீர்')என்றும், ேவறு சில 
ேநரங்களில் "தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம்' (அல்முகய்யர்) என்றும் அறிவித்தார்கள். 
அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உங்களுக்குப் பின்னால் 
இருப்பவர்களுக்கு (அறிவித்துவிடுங்கள்)' என்பதுவைர மட்டுேம இடம்ெபற்றுள்ளது. "தார் 
பூசப்பட்ட பாத்திரம்' ("அல்முகய்யர்') பற்றி அதில் காணப்படவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
025 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேவறு இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களிலும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "(மது ஊற்றிைவக்கப்படும் பாத்திரங்களான) சுைரக்காய்க் குடுைவ, (ேபரீச்ச 
மரத்தின் அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்படும்) மரப் பபீ்பாய், மண்சாடி மற்றும் தார் 
பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்றில் ஊறைவக்கப்படும் பானங்களுக்குத் தைட விதிக்கிேறன்''  

என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
முஆத் அல்அம்பரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், அப்துல் ைகஸ் குலத்தின் (தைலவர்) 
அஷஜ் (எனும் முன்திர் பின் ஆயித்-ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 
(அஷஜ்ேஜ!) அல்லாஹ் ேநசிக்கக்கூடிய இரு குணங்கள் உங்களிடம் உள்ளன 1. அறிவாற்றல் 

2. நிதானம். 
 
026 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல் ைகஸ் குலத்ைதச் ேசர்ந்த சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"இைறவனின் தூதேர! நாங்கள் "ரபஆீ' குலத்தாரின் (இன்ன) குடும்பத்தார் ஆேவாம். 
எங்களுக்கும் உங்களுக்குமிைடேய "முளர்' குலத்து இைறமறுப்பாளர்கள் (நாம் சந்திக்க 
முடியாதபடி தைடயாக) உள்ளனர். இதனால் (ேபார் நிறுத்தம் நிகழும்) புனித மாதங்களில் 
தவிர ேவறு மாதங்களில் நாங்கள் உங்களிடம் வர முடியாது. ஆகேவ, எங்களுக்கு ஒரு 
கட்டைளயிடுங்கள். அைத(ச் ெசயல்படுத்துமாறு) எங்களுக்கு அப்பால் இருப்பவர்களுக்கு 
நாங்கள் கட்டைளயிடுேவாம். அைதக் கைடப்பிடித்து நடந்தால் நாங்களும் ெசார்க்கம் 
ெசல்ேவாம்'' என்று கூறினர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான்கு 
விஷயங்கைள உங்களுக்கு நான் கட்டைளயிடுகின்ேறன். நான்கு ெபாருட்கைள 
உங்களுக்குத் தைட ெசய்கின்ேறன்: அல்லாஹ் ஒருவைனேய வழிபடுங்கள். அவனுக்கு 
எைதயும் இைணயாக்காதீர்கள். ெதாழுைகையக் கைடப்பிடியுங்கள். ஸகாத் வழங்குங்கள். 
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ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அத்துடன் ேபாரில் கிைடக்கும் 
ெபாருட்களிலிருந்து ஐந்திெலாரு பங்ைக (அரசு ெபாதுநிதிக்கு)ச் ெசலுத்துங்கள். 
நான்கு ெபாருட்கைள உங்களுக்கு நான் தைட ெசய்கிேறன். சுைரக்காய்க் குடுைவ, மண்சாடி, 

தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் மற்றும் மரப் பபீ்பாய் ("அந்நகீர்') ஆகியைவதாம் அைவ'' என்று 
கூறினார்கள். 
அப்ேபாது மக்கள், "இைறவனின் தூதேர! "அந்நகீர் என்பது என்னெவன்று தாங்கள் 
அறிவரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம் 
(அறிேவன்).ேபரீச்சமரத்தின் அடி மரத்ைதத் துைளயிட்டு அதில் "சிறு ேபரீச்சம் பழங்கைள' 

அல்லது "ேபரீச்சம் பழங்கைள' நீங்கள் ேபாட்டு ைவப்பரீ்கள். பிறகு அதில் தண்ணைீர 
ஊற்றுவரீ்கள். அதன் ெகாதி நிைல அடங்கியதும் அைத நீங்கள் அருந்துவரீ்கள். (அைத 
அருந்தியதும் ேபாைதேயற்றப்பட்டுவிடுகிறது.) எந்த அளவிற்ெகன்றால் "உங்களில் ஒருவர்' 

அல்லது"மக்களில் ஒருவர்' தம்முைடய தந்ைதயின் சேகாதரர் மகைனேய கூட வாளால் 
ெவட்டிவிடுகின்றார்'' என்று கூறினார்கள். 
 
அந்தத் தூதுக் குழுவினரிைடேய இவ்வாறு காயேமற்பட்ட ஒரு மனிதர் இருந்தார். அவர் 
"நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெவட்கப்பட்டுக்ெகாண்டு அ(ந்தக் 
காயத்)ைத மைறத்துக் ெகாண்டிருந்ேதன்'' என்று கூறுகிறார். அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! நாங்கள் (ேவறு) எந்தப் பாத்திரத்தில்தான் அருந்துேவாம்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "வாய்ப்பகுதி சுருக்கிட்டுக் கட்டப்படும் ேதால் ைபகளில்'' என்று 
கூறினார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எங்கள் நாட்டில் ஏராளமாகப் 
ெபருச்சாளிகள் உள்ளன. அங்கு ேதால் ைபகள் சரிப்பட்டுவரா'' என்று கூறினர். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "அவற்ைறப் ெபருச்சாளிகள் சாப்பிட்டாலும் சரிேய! அவற்ைறப் 
ெபருச்சாளிகள் சாப்பிட்டாலும் சரிேய! அவற்ைறப் ெபருச்சாளிகள் சாப்பிட்டாலும் சரிேய!'' 
என்று கூறினார்கள். 
ேமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்துல் ைகஸ் குலத்தாரின் (தைலவர்) அஷஜ் (ரலி) 
அவர்களிடம் கூறினார்கள்: 
உங்களிடம் அல்லாஹ் ேநசிக்கின்ற இரு குணங்கள் உள்ளன. 1. அறிவாற்றல் 2. நிதானம். 
அறிவிப்பாளர் கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்த அப்துல் ைகஸ் தூதுக் குழுவினைரச் சந்தித்த ஒருவர் (இந்த ஹதீைஸ) 
நமக்கு அறிவித்தார். 
 
027 அபூநள்ரா முன்திர் பின் மாலிக் அல்அவகீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல் ைகஸ் குலத்தாரின் தூதுக் குழுவினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தது பற்றி ேமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளவாேற அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் 
அறிவித்தார்கள். ஆனால் அதில், (மரப் பபீ்பாய் (அந்நகீர்) பற்றி விளக்கமளிக்ைகயில் நபி 
(ஸல்) அவர்கள்) "ேபரீச்சமரத்தின் அடிமரத்ைதக் குைடந்து அதனுள் "சிறு ேபரீச்சம் 
பழங்கைள' அல்லது "ேபரீச்சம் பழத்ைதயும் தண்ணைீரயும்' கலந்துவிடுவரீ்கள்'' என்று 
கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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"சிறு ேபரீச்ச மரங்கைள' அல்லது "ேபரீச்சம் பழங்கைள' என்று ஐயப்பாட்டுடன் 
அறிவிப்பாளர் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்துள்ள வாசகம் அதில் இடம்ெபறவில்ைல. 
அந்தத் தூதுக் குழுவினைரச் சந்தித்த பலர் எனக்கு இைத அறிவித்தனர் என்று கத்தாதா 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். (அவர்களில் ஒருவரான) அபூநள்ரா ேமற்கண்டவாறு 
அறிவித்தார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
028 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல் ைகஸ் குலத்தாரின் தூதுக் குழுவினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அல்லாஹ் எங்கைளத் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாக்கட்டும்! 
எந்ெதந்தக் குடிபானங்கள் எங்களுக்குத் தகும்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "மரப் பபீ்பாயில் ("அந்நகீரில்'-ஊற்றிைவக்கப்பட்ட பானத்ைத) 
அருந்தாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அல்லாஹ் 
எங்கைளத் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாக்கட்டும்! அந்நகீர் என்பது என்ன என்று தாங்கள் 
அறிவரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம். ேபரீச்சமரத்தின் அடிப்பாகத்தின் நடுேவ துைளயிடப் 
படுவதுதான்''  என்று கூறிவிட்டு, "சுைரக்காய்க் குடுைவயிலும் மண் சாடியிலும் நீங்கள் 
அருந்தாதீர்கள்.சுருக்குக் கயிற்றால் வாய்ப்பகுதி கட்டப்படும் ேதால் ைபகைளேய 
பயன்படுத்துங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  7 இஸ்லாமிய உறுதிெமாழிகள் மற்றும் ெநறிமுைறகைள ஏற்குமாறு அைழப்பு 
விடுத்தல். 
 
029 முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைன (யமன் நாட்டின் நீதி நிர்வாகத்ைதக் 
கவனிக்க) அனுப்பிைவத்தேபாது ெசான்னார்கள்: 
 
நீங்கள் ேவதக்காரர்களில் ஒரு சமூகத்தாரிடம் ெசல்கிறரீ்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் 
(ெசல்லும் ேபாது), அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல என்றும், நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் உறுதிெமாழி அளிக்கும்படி அவர்களுக்கு அைழப்புவிடுங்கள். 
இதற்கு அவர்கள் கட்டுப்பட்டால், அல்லாஹ் அவர்கள்மீது ஒவ்ெவாரு நாளும் ஐந்து (ேநரத்) 
ெதாழுைககைளக் கடைமயாக்கியுள்ளான் என்று அவர்களுக்குத் ெதரிவியுங்கள். இதற்கும் 
அவர்கள் கட்டுப்பட்டால், அவர்கள்மீது அல்லாஹ் ஸகாத் (எனும் கட்டாய தர்மத்)ைதக் 
கடைமயாக்கியுள்ளான் என்றும், அது அவர்களில் ெசல்வர்களிடமிருந்து ெபறப்பட்டு 
ஏைழகளுக்கு வழங்கப்பட ேவண்டும் என்றும் அவர்களுக்குத் ெதரிவியுங்கள். இதற்கும் 
அவர்கள் கட்டுப்பட்டால், (அவர்களிடம் ஸகாத்ைத வசூலிக்கும்ேபாது) அவர்களின் 
ெசல்வங்களில் (நடுத்தரமானவற்ைற விடுத்து) உயர்ந்தவற்ைற எடுத்துக்ெகாள்ள 
ேவண்டாெமன உங்கைள நான் எச்சரிக்கிேறன். அநீதி இைழக்கப்பட்டவனின் 
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பிரார்த்தைனக்கு அஞ்சுங்கள். ஏெனனில், அவன் ெசய்யும் பிரார்த்தைனக்கும் 
அல்லாஹ்வுக்குமிைடேய திைரேயதுமில்ைல. 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
030 அபூமஅபத் (நாஃபித்-ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"நபி (ஸல்) அவர்கள் முஆத் (ரலி) அவர்கைள யமன் நாட்டுக்கு அனுப்பியேபாது "நீங்கள் 
ஒரு சமுதாயத்தாரிடம் ெசல்கிறரீ்கள்...' என்று ெசான்னார்கள்'' எனத் ெதாடங்கும் ேமற்கண்ட 
ஹதீைஸ இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் முழுைமயாக அறிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. 
 
031 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முஆத் (ரலி) அவர்கைள யமன் நாட்டுக்கு 
அனுப்பிைவத்த ேபாது ெசான்னார்கள்: 
நீங்கள் ேவதக்காரர்களில் ஒரு சமுதாயத்தாரிடம் ெசல்கிறரீ்கள். ஆகேவ, அவர்களுக்கு 
நீங்கள் விடுக்கும் முதலாவது அைழப்பு, (ஏக இைறவனான) அல்லாஹ் ஒருவைனேய 
வழிபடுங்கள் என்பதாகேவ இருக்க ேவண்டும். அவர்கள் அல்லாஹ்ைவ (ஏகன் என்று) 
ஏற்றுக்ெகாண்டால், அல்லாஹ் அவர்கள்மீது (நாெளான்றுக்கு) இரவிலும் பகலிலும் ஐந்து 
ெதாழுைககைளக் கடைமயாக்கியுள்ளான் என்று அவர்களுக்குத் ெதரிவியுங்கள். 
ெதாழுைகைய அவர்கள் நிைறேவற்றினால், அவர்களில் ெசல்வர்களாய் 
இருப்பவர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்ெபற்று அவர்களில் ஏைழகளாயிருப்பவர்களிைடேய 
விநிேயாகிக்கப்பட ேவண்டிய ஸகாத்ைத அல்லாஹ் அவர்கள்மீது கடைமயாக்கியுள்ளான் 
என்று அவர்களுக்குத் ெதரிவியுங்கள். இதற்கு அவர்கள் கட்டுப்பட்டால் அவர்களிடமிருந்து 
ஸகாத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ஆனால், மக்களின் ெசல்வங்களிலிருந்து 
உயர்ந்தவற்ைறத் தவிர்த்துவிடுங்கள். (அவற்ைற ஸகாத்தாகப் ெபறாதீர்கள்). 
 
பாடம் :  8 மக்கள் "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல; முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆவார்கள்' என்று கூறி, ெதாழுைகையக் கைடப்பிடித்து, 

ஸகாத் வழங்கி, நபி (ஸல்) அவர்கள் ெகாண்டுவந்த அைனத்துக் கட்டைளகைளயும் 
நம்பிக்ைக ெகாள்ளாதவைர அவர்களுடன் ேபாரிடுமாறு (இைறத் தூதருக்கு) இடப்ெபற்ற 
உத்தரவு; அவ்வாறு ெசய்தவர் தகுந்த காரணம் இருந்தால் தவிர தமது உயிைரயும் 
உைடைமையயும் காத்துக்ெகாள்வார்; அவரது அந்தரங்கம் அல்லாஹ்விடம் விடப்படும் 
என்ற அறிவிப்பு; ஸகாத் முதலான இஸ்லாமியக் கடைமகளில் ஒன்ைற மறுப்பவருடன் 
ேபாரிடப்படும் என்ற அறிவிப்பு; ஆட்சித் தைலவர் இஸ்லாமிய அைடயாளங்(களான சில 
விதிமுைற)களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்திடேவண்டும் என்ற உத்தரவு. 
 
032 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்தபின் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஆட்சியாளர் 
ஆக்கப்பட்டதும் அரபுகளில் சிலர் (ஸகாத் வழங்க மறுத்ததன் மூலம்) இைற 
மறுப்பாளர்களாகிவிட்டனர். (அவர்களுடன் ேபார் ெதாடுக்க கலீஃபா அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
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ஆயத்தமானார்கள். அப்ேபாது) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல (லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்) என்று (இந்த) மக்கள் கூறும்வைர அவர்களுடன் ேபாரிடுமாறு நான் 
கட்டைளயிடப்பட்டுள்ேளன். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று கூறியவர் (தகுந்த 
காரணமிருந்தாலன்றி)தமது ெசல்வத்ைதயும் உயிைரயும் என்னிடமிருந்து பாதுகாத்துக் 
ெகாள்வார். அவரது (அந்தரங்கம் பற்றிய) விசாரைண அல்லாஹ்விடேம உள்ளது." என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியிருக்கும்ேபாது நீங்கள் எவ்வாறு (இைற 
நம்பிக்ைக ெகாண்டுள்ள) இந்த மக்களுடன் ேபார் ெசய்ய முடியும்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ெதாழுைகையயும் 
ஸகாத்ைதயும் ேவறுபடுத்திப் பார்ப்ேபாருடன் நிச்சயமாக நான் ேபார் ெசய்ேவன். ஏெனனில் 
ஸகாத், ெசல்வத்திற்குரிய கடைமயாகும். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வழங்கிவந்த ஒட்டகத்தின் கயிற்ைற இவர்கள் என்னிடம் வழங்க 
மறுத்தாலும் அைத மறுத்ததற்காக நான் இவர்களுடன் ேபார் ெசய்ேவன்'' என்றார்கள். இது 
குறித்து உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அபூபக்ர் 
(ரலி) அவர்களின் இதயத்ைத, ேபார் (ெதாடுப்பதன் மீது உறுதியான முடிவு) ெசய்வதற்காக 
அல்லாஹ் விசாலமாக்கியிருந்தைத நான் கண்டுெகாண்ேடன். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியேத சரியானது என நான் விளங்கிக்ெகாண்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
033 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்) என்று 
கூறும்வைர இந்த மக்களுடன் ேபாரிடுமாறு எனக்குக் கட்டைளயிடப்பட்டுள்ளது. யார் 
"அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல' என்று கூறிவிடுகிறாேரா அவர் -தகுந்த 
காரணம் இருந்தாலன்றி- தமது ெசல்வத்ைதயும் உயிைரயும் என்னிடமிருந்து காத்துக் 
ெகாள்வார்.அவரது (அந்தரங்கம் குறித்த) விசாரைண அல்லாஹ்வின் ெபாறுப்பாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
034 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்) என 
உறுதிெமாழி கூறி, என்ைனயும் எனக்குக் கிைடத்துள்ள (மார்க்கத்)ைதயும் நம்புகின்றவைர 
இந்த மக்களுடன் ேபாரிடுமாறு எனக்குக் கட்டைளயிடப்பட்டுள்ளது. இைத அவர்கள் 
ெசயல்படுத்தினால் (தகுந்த காரணம் இருந்தாலன்றி) தமது உயிைரயும் ெசல்வத்ைதயும் 
என்னிடமிருந்து காத்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்களது (அந்தரங்கம் குறித்த) விசாரைண 
அல்லாஹ்வின் ெபாறுப்பில் உள்ளது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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035 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல 
(லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்) என்று கூறும்வைர இந்த மக்களுடன் ேபாரிடுமாறு எனக்குக் 
கட்டைளயிடப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று ெசால்லிவிட்டால் 
(தகுந்த காரணம் இருந்தாலன்றி) என்னிடமிருந்து தம் உயிைரயும் உைடைமகைளயும் 
பாதுகாத்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்களது (அந்தரங்கம் குறித்த) விசாரைண அல்லாஹ்வின் 
ெபாறுப்பில் உள்ளது'' என்று கூறினார்கள். பிறகு, "(நபிேய!) நிச்சயமாக நீர் 
நிைனவூட்டுபவர்தாம். அவர்கள்மீது ஆதிக்கம் ெசலுத்துபவர் அல்லர்'' எனும் இைற 
வசனங்கைள (88:21, 22) ஓதிக் காட்டினார்கள். 
ேவறு சில அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் இந்த ஹதீஸ் வந்துள்ளது. 
 
036 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல என்றும் முஹம்மத் (ஆகிய நான்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆேவன் என்றும் உறுதிெமாழி கூறி, ெதாழுைகையக் கைடப்பிடித்து, 
ஸகாத்தும் வழங்கும்வைர இந்த மக்களுடன் ேபாரிடுமாறு எனக்குக் கட்டைள 
இடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர்கள் ெசய்துவிட்டால் (தகுந்த காரணம் இருந்தாலன்றி) 
என்னிடமிருந்து தம் உயிைரயும் உைடைமகைளயும் பாதுகாத்துக் ெகாள்வார்கள். 
அவர்களது (அந்தரங்கம் குறித்த) விசாரைண அல்லாஹ்வின் ெபாறுப்பில் உள்ளது. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
037 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறி னார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல என்று யார் (உறுதிெமாழி) கூறி, 
(மக்களால்) வழிபாடு ெசய்யப்படும் இதர ெதய்வங்கைள நிராகரித்துவிடுகிறாேரா அவரது 
உைடைமயும் உயிரும் பாதுகாப்புப் ெபற்றுவிடும். அவரது (அந்தரங்கம் குறித்த) விசாரைண 
அல்லாஹ்வின் ெபாறுப்பில் உள்ளது. 
இைதத் தாரிக் பின் அஷ்யம் பின் மஸ்ஊத் அல்அஷ்ஜய ீ(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
038 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் தாரிக் பின் அஷ்யம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவறு இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "யார் ஓரிைறக் ெகாள்ைகைய ஏற்று...' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பிக்கிறது. 
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பாடம் : 9 மரணத் தறுவாயில் உள்ள ஒருவர், உயிர் பிரிவதற்கு சற்று முன்னர் 
இஸ்லாத்ைத ஏற்றால்கூட அது ெசல்லும்;இைணைவப்பாளர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் 
ேகாருவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது;  இைணைவப்பாளராக உள்ள நிைலயில் இறந்து 
ேபானவர் நரகவாசிகளில் ஒருவர்தாம். அவைர எந்த வைகயிலும் காப்பாற்ற முடியாது- 
என்பதற்கான ஆதாரம். 
 
039 முஸய்யப் பின் ஹஸ்ன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய ெபரிய தந்ைத) அபூதாலிப் அவர்களுக்கு 
மரண ேவைள ெநருங்கிவிட்டேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம் 
வந்தார்கள். அங்ேக, அவரருேக அபூஜஹ்ைலயும், அப்துல்லாஹ் பின் அபஉீமய்யா பின் 
அல்முஃகீராைவயும் கண்டார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் 
ெபரிய தந்ைதேய! அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல (லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்) என்று ெசால்லுங்கள்! இந்த (ஏகத்துவ உறுதிெமாழிக்கான) ெசால்ைல 
ைவத்து நான் உங்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் சாட்சியம் கூறுேவன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது அபூஜஹ்லும் அப்துல்லாஹ் பின் அப ீ உமய்யாவும் "அபூதாலிேப! நீங்கள் 
(உங்கள் தந்ைத) அப்துல் முத்தலிபின் மார்க்கத்ைதயா ெவறுத்து ஒதுக்கப்ேபாகிறரீ்கள்?'' 
என்று ேகட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏகத்துவ உறுதிெமாழிையக் 
கூறும்படி அபூதாலிப் அவர்களிடம் ேகாரிக்ெகாண்ேடயிருந்தார்கள்; தாம் முன்பு 
ெசான்னைதேய அவரிடம் திரும்பத் திரும்பச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
இறுதியில் அபூதாலிப் கைடசியாக அவர்களிடம் ேபசியது "நான் (என் தந்ைத) அப்துல் 
முத்தலிபின் மார்க்கத்திேலேய இருக்கிேறன்'' என்பதாகேவ இருந்தது. "லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்'' எனும் உறுதிெமாழிையச் ெசால்ல அவர் மறுத்துவிட்டார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அறிந்துெகாள்ளுங்கள்! அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! எனக்குத் தைட விதிக்கப்படும்வைர உங்களுக்காக நான் பாவமன்னிப்புக் 
ேகட்டுக்ெகாண்ேடயிருப்ேபன்'' என்று ெசான்னார்கள். அப்ேபாது தான் கண்ணியமும் 
மாண்பும் உைடய அல்லாஹ், "இைறவனுக்கு இைணைவப்பவர்கள் நரகவாசிகள் தாம் 
என்பது நன்கு ெதளிவாகிவிட்ட பின்னரும் (அவர்கள் ெநருங்கிய உறவினர்களாயிருந்தாலும் 
சரி) அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ேகார இைறத்தூதருக்கும் இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்களுக்கும் உரிைமயில்ைல'' எனும் (9:113ஆவது) வசனத்ைத அருளினான். 
அபூதாலிப் ெதாடர்பாக (நபியவர்கள் வருந்தியேபாது) அல்லாஹ், "(நபிேய!) நீங்கள் 
விரும்பியவைர(ெயல்லாம்) ேநர்வழியில் ெசலுத்திவிட முடியாது. மாறாக, அல்லாஹ்தான் 
தான் நாடியவர்கைள ேநர்வழியில் ெசலுத்துகிறான்'' எனும் (28:56ஆவது) வசனத்ைத 
அருளினான். 
 
040 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் சில அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஸாலிஹ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அப்ேபாது அல்லாஹ் 
வசனத்ைத அருளினான்'' என்று ஹதீஸ் முடிகிறது. அவ்விரு வசனங்களும் அந்த 
அறிவிப்பில் இடம்ெபறவில்ைல. ேமலும், "அபூ ஜஹ்லும் அப்துல்லாஹ் பின் 
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அபஉீமய்யாவும் தாம் முன்பு ெசான்னைதேய (அபூதாலிபிடம்) திரும்பத் திரும்பச் ெசால்லிக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள்'' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் இந்த இடத்தில் "அவ்விருவரும் அவரிடம் அைதச் 
ெசால்லிக்ெகாண்ேடயிருந்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
041 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ெபரிய தந்ைத (அபூதாலிப்) உைடய மரண 
தறுவாயில் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று ெசால்லுங்கள்; இைத ைவத்து 
உங்களுக்காக நான் மறுைமநாளில் (அல்லாஹ்விடம்) சாட்சியம் கூறுேவன்'' என்று 
கூறினார்கள். ஆனால் அவர், (ஏகத்துவ உறுதிெமாழி கூற) மறுத்துவிட்டார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ், "(நபிேய!) நீங்கள் விரும்பியவைர(ெயல்லாம்) ேநர்வழியில் ெசலுத்திவிட 
முடியாது'' எனும் (28:56ஆவது) வசனத்ைத அருளினான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
042 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் ெபரிய தந்ைத (அபூதாலிபின் மரண 
தறுவாயில்) அவர்களிடம், "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று ெசால்லுங்கள். இைத 
ைவத்து உங்களுக்காக நான் மறுைமநாளில் சாட்சியம் கூறுேவன்'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு அவர், "பயம்தான் அவைர இவ்வாறு ெசய்யைவத்தது என்று என்ைனப் பற்றிக் 
குைறஷியர் குைற கூறிவிடுவார்கள் என்ற அச்சம் எனக்கு இல்ைலயாயின் (ஏகத்துவ 
உறுதிெமாழியான) இைதக் கூறி உம்முைடய கண்கைள நான் குளிர ைவத்திருப்ேபன்'' 
என்று கூறினார். அப்ேபாதுதான் அல்லாஹ் "(நபிேய!) நீங்கள் விரும்பியவைர (ெயல்லாம்) 
ேநர்வழியில் ெசலுத்திவிட முடியாது. மாறாக, அல்லாஹ்தான் தான் நாடியவர்கைள 
ேநர்வழியில் ெசலுத்துகிறான்'' எனும் (28:56 ஆவது) வசனத்ைத அருளினான். 
 
பாடம் :  10 ஓரிைறக் ேகாட்பாட்டில் இறந்தவர் ெசார்க்கம் ெசல்வது உறுதி என்பதற்கான 
ஆதாரம். 
 
043 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல என்று யார் (மனமார) அறிந்த நிைலயில் 
இறந்துவிடுகின்றாேரா அவர் ெசார்க்கம் ெசல்வார். 
இைத உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
044 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது மக்களிடம் 
இருந்த உணவுப் ெபாருட்கள் தீர்ந்துவிட்டன. அதனால் மக்களின் (உணவுக்காகப்) பயண 
ஒட்டகங்களில் சிலவற்ைற அறுக்கலாம் என்று கூட நபி (ஸல்) அவர்கள் எண்ணினார்கள். 
அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மக்களிடம் எஞ்சியுள்ள உணவுப் 
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ெபாருட்கைள ஒன்றுதிரட்டி, அதில் (ெபருக்கம் ஏற்பட) தாங்கள் பிரார்த்தித்தால் 
நன்றாயிருக்குேம!'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசய்தார்கள். 
அப்ேபாது தம்மிடம் ேகாதுைம ைவத்திருந்தவர் ேகாதுைமையக் ெகாண்டுவந்தார்; ேபரீச்சம் 
பழங்கள் ைவத்திருந்தவர் ேபரீச்சம் பழங்கைளக் ெகாண்டுவந்தார். -அறிவிப்பாளர் தல்ஹா 
பின் முஸர்ரிஃப் (ரஹ்) கூறுகிறார்கள்: முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்கள், "ேபரீச்சம் பழங்களின் 
ெகாட்ைடகள் ைவத்திருந்தவர் ேபரீச்சம்பழக் ெகாட்ைடகைளக் ெகாண்டுவந்தார்'' என்று 
கூறினார்கள். நான், "ேபரீச்சம் பழத்தின் ெகாட்ைடகைள ைவத்து மக்கள் என்ன ெசய்து 
ெகாண்டிருந்தார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அவற்ைற வாயிலிட்டுச் 
சுைவத்துவிட்டு, அதற்கு ேமல் தண்ணைீர அருந்திக்ெகாள்வார்கள்'' என்று கூறினார்கள்.- 
 
(மக்களிடமிருந்த உணவுப் ெபாருட்கள் ஒன்று திரட்டப்பட்டன.) அதில் (ெபருக்கம் ஏற்பட) 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். (அவ்வாேற ெபருக்கம் ஏற்பட்டது.) எந்த 
அளவிற்ெகன்றால் மக்கள் அைனவரும் தங்கள் பயண(த்திற்கு ேவண்டிய) உணைவ நிரப்பிக் 
ெகாண்டனர். (இைதக் கண்ட) நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு 
இைறவன் இல்ைல என்றும், நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆேவன் என்றும் நான் உறுதி 
கூறுகிேறன். இவ்விரு உறுதிெமாழிகளுடன், அவற்றில் சந்ேதகம் ெகாள்ளாமல் 
இைறவைனச் சந்திக்கும் அடியார் எவரும் ெசார்க்கம் ெசல்லாமல் இருக்கமாட்டார்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
045 அபூஹுைரரா (ரலி), அல்லது அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
தபூக் ேபாரின்ேபாது மக்களுக்குக் கடுைமயான பசி ஏற்பட்டது. அப்ேபாது அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! நீங்கள் எங்களுக்கு அனுமதி அளித்தால் நாங்கள் எங்கள் 
ஒட்டகங்கைள அறுத்துச் சாப்பிடவும் (அவற்றின் ெகாழுப்புகைள உருக்கி) எண்ெணய் 
எடுத்துக்ெகாள்ளவும் ெசய்ேவாேம!'' என்று ேகட்டனர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(அவ்வாேற) ெசய்துெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது உமர் (ரலி) 
அவர்கள் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவ்வாறு நீங்கள் ெசய்(ய அனுமதியளித்)தால் 
வாகனப் பிராணிகள் குைறந்துவிடும். இைதவிடுத்து, மக்களிடம் எஞ்சியுள்ள உணவுப் 
ெபாருட்கைளக் ெகாண்டுவரச் ெசால்லுங்கள். பின்னர் அவற்றில் ெபருக்கம் (பரக்கத்) ஏற்பட 
அவர்களுக்காகப் பிரார்த்தியுங்கள். அல்லாஹ் அதில் (ெபருக்கத்ைத) ஏற்படுத்தக்கூடும்'' 
என்றார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்'' என்று கூறிவிட்டு, 
ஒரு ேதால் விரிப்ைபக் ெகாண்டுவந்து விரிக்கச் ெசான்னார்கள். பிறகு மக்களிடம் 
எஞ்சியிருந்த உணவுப் ெபாருட்கைளக் ெகாண்டுவரச் ெசான்னார்கள். 
(மக்களில்) ஒருவர் ஒரு ைகயளவு ேகாதுைமையக் ெகாண்டுவரலானார். மற்ெறாருவர் ஒரு 
ைகயளவு ேபரீச்சம் பழங்களுடன் வந்தார். இன்ெனாருவர் ெராட்டித் துண்டு ஒன்ைறக் 
ெகாண்டுவந்தார். அந்த விரிப்பின் மீது சிறிதளவு உணவுப் ெபாருட்கள் ேசர்ந்தன. அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதில் ெபருக்கம் ஏற்படப் பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு 
"உங்கள் ைபகளில் நிரப்பிக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற மக்களும் தம் 
ைபகளில் நிரப்பிக் ெகாண்டனர். அந்தப் பைடயினர் தம்மிடம் இருந்த எந்தப் ைபையயும் 
விட்டுைவக்காமல் எல்லாவற்றிலும் நிரப்பிக்ெகாண்டனர். மக்களும் வயிறு நிரம்பச் 
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சாப்பிட்டனர். (இருப்பினும்) இன்னும் அது எஞ்சியது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல என்றும் நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன். இவ்விரண்டு உறுதிெமாழிகைளயும் 
சந்ேதகம் ெகாள்ளாமல் நம்பிய நிைலயில் அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்கும் எந்த அடியாரும் 
ெசார்க்கத்ைதவிட்டுத் தடுக்கப்படமாட்டார்''என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
046 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல; அவன் தனித்தவன்; அவனுக்கு 
இைணயாளன் யாருமில்ைல. முஹம்மத் (ஆகிய நான்) அல்லாஹ்வின் அடியாரும் 
அவனுைடய தூதரும் ஆேவன்; (இைறத் தூதர்) ஈசா (அைல) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
அடியாரும் அவனுைடய அடிைமயின் புதல்வரும் ஆவார்; அல்லாஹ் மர்யைம ேநாக்கிச் 
ெசான்ன ("ஆகுக' எனும்) ஒரு வார்த்ைத(யில் பிறந்தவர்); அவனிடமிருந்து (ஊதப்பட்ட) ஓர் 
உயிர்; ெசார்க்கம் உண்ைம; நரகம் உண்ைம என்ெறல்லாம் யார் உறுதிெமாழி 
கூறுகின்றாேரா அவைரச் ெசார்க்கத்தின் எட்டு வாசல்களில் தான் நாடிய வாசல் வழியாக 
அல்லாஹ் நுைழவிப்பான். 
இைத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆனால், (அதன் இறுதியில்) "அவைர அல்லாஹ் அவருைடய ெசயல்களுக்ேகற்ப 
ெசார்க்கத்தில் நுைழவிப்பான்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. "ெசார்க்கத்தின் எட்டு வாசல்களில் 
தான் நாடிய வாசல் வழியாக நுைழவிப்பான்' என்பது இடம்ெபறவில்ைல. 
 
047 அபூஅப்தில்லாஹ் அப்துர் ரஹ்மான் பின் உைசலா அஸ்ஸுனாபிஹீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் மரணப் படுக்ைகயில் இருந்தேபாது நான் 
அவர்களிடம் ெசன்று அழுேதன். அப்ேபாது அவர்கள் "அைமதியாயிருங்கள். ஏன் 
அழுகிறரீ்கள்? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! சாட்சியம் கூறுமாறு எனக்கு வாய்ப்பளிக்கப் 
பட்டால் உங்களுக்காக நான் சாட்சியம் கூறுேவன். பரிந்துைர ெசய்ய எனக்கு 
வாய்ப்பளிக்கப்பட்டால் உங்களுக்காக நான் பரிந்துைரப்ேபன்; எனக்கு சக்தி இருந்தால் 
நிச்சயமாக உங்களுக்கு நான் பயன் அளிப்ேபன்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு பின்வருமாறு 
கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து ெசவிேயற்ற உங்களுக்குப் பயனுள்ள எந்தச் ெசய்திையயும் உங்களிடம் 
ெதரிவிக்காமல் இருந்ததில்ைல. ஆனால், ஒேர ஒரு ெசய்திையத் தவிர. அந்தச் 
ெசய்திையயும் இேதா என் உயிர் பிரியப்ேபாகும் இந்ேநரத்தில் உங்களிடம் நான் ெசால்லப் 
ேபாகிேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் அல்லாஹ்ைவத் 
தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல என்றும் முஹம்மத் (ஆகிய நான்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
என்றும் உறுதி கூறுகிறாேரா அவருக்கு அல்லாஹ் நரகத்ைதத் தைட ெசய்துவிடுகிறான். 
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048 முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நான் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் (வாகனத்தில்) இருந்ேதன். 
எனக்கும் அவர்களுக்குமிைடேய (ஒட்டகச்) ேசணத்துடன் இைணந்த சாய்வுக் கட்ைடதான் 
இருந்தது. (அவ்வளவு ெநருக்கத்தில் இருந்ேதன்.) அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "முஆத் 
பின் ஜபல்' என்று அைழத்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இேதா கீழ்ப்படியக் 
காத்திருக்கிேறன்(கூறுங்கள்)'' என்ேறன். பிறகு சிறிது தூரம் ெசன்ற பின் (மீண்டும்) "முஆத் 
பின் ஜபல்' என்று அைழத்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இேதா கீழ்ப்படியக் 
காத்திருக்கிேறன் (கூறுங்கள்)'' என்ேறன். சிறிது தூரம் ெசன்ற பின் (மீண்டும்) "முஆத்பின் 
ஜபல்!!'' என்று அைழத்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இேதா கீழ்ப்படியக் 
காத்திருக்கிேறன் (கூறுங்கள்)'' என்ேறன். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "அடியார்கள்மீது அல்லாஹ்வுக்குள்ள உரிைம என்ன என்பைத நீர் 
அறிவரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம 
நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று பதிலளித்ேதன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அடியார்கள் மீது 
அல்லாஹ்வுக்குள்ள உரிைம என்னெவன்றால், அவர்கள் அவைனேய வழிபட ேவண்டும்; 
அவனுக்கு எைதயும் இைண கற்பிக்கக் கூடாது'' என்றார்கள். 
இன்னும் சிறிது தூரம் ெசன்ற பின் "முஆத் பின் ஜபல்' என்று அைழத்தார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! இேதா கீழ்ப்படியக் காத்திருக்கிேறன்(கூறுங்கள்)'' என்ேறன். 
அவர்கள், "அவ்வாறு (அல்லாஹ்ைவேய வழிபட்டு அவனுக்கு இைணைவக்காமல்) 
ெசயல்பட்டுவரும் அடியார்களுக்கு அல்லாஹ்வின் மீதுள்ள உரிைம என்ன என்பைத நீர் 
அறிவரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம 
நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று பதிலளித்ேதன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(இத்தைகய) அடியார்கைள 
அவன் (மறுைமயில்) ேவதைன ெசய்யாமல் இருப்பது தான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
049 முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் "உஃைபர்' என்றைழக்கப்பட்ட 
கழுைதயின் மீது அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், "முஆத்! அல்லாஹ்வுக்கு 
அடியார்கள் மீதுள்ள உரிைம என்ன? அடியார்களுக்கு அல்லாஹ்வின் மீதுள்ள உரிைம 
என்ன என்பைத நீர் அறிவரீா?'' என்று (என்னிடம்) ேகட்டார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று பதில் கூறிேனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அடியார்கள்மீது அல்லாஹ்வுக்குள்ள உரிைம 
என்னெவன்றால், அவர்கள் அவைனேய வழிபட ேவண்டும், அவனுக்கு எைதயும் 
இைணயாக்கக்கூடாது; அல்லாஹ்வின் மீது அடியார்களுக்குள்ள உரிைம யாெதனில், 
அவனுக்கு எைதயும் இைணகற்பிக்காமலிருப்பவைர (மறுைமயில்) அவன் ேவதைன 
ெசய்யாமல் இருப்பதாகும்'' என்று கூறினார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் இந்த 
நற்ெசய்திைய மக்களுக்கு அறிவிக்கட்டுமா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 
"மக்களுக்கு இந்த நற்ெசய்திைய அறிவிக்காதீர்கள். அவர்கள் இைதேய நம்பி 
(நற்ெசயல்களில் ஈடுபடாமல்) இருந்துவிடுவார்கள்''என்று பதிலளித்தார்கள். 
இைத அம்ர் பின் ைமமூன் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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050 முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "முஆத்! அடியார்கள்மீது 
அல்லாஹ்வுக்குள்ள உரிைம என்ன என்பைத நீர் அறிவரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று பதிலளித்ேதன். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ேவ வணங்கப்பட ேவண்டும். அவனுக்கு 
எதுவும் இைணயாக்கப்படக்கூடாது''என்று கூறிவிட்டு, "அவ்வாறு (அல்லாஹ்ைவேய 
வணங்கி, அவனுக்கு இைணகற்பிக்காமல்)ெசயல்பட்டுவரும் அடியார்களுக்கு அல்லாஹ்வின் 
மீதுள்ள உரிைம என்ன என்பைத நீர் அறிவரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான், 
"அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று பதிலளித்ேதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இத்தைகய) அடியார்கைள அவன் (மறுைமயில்) 
ேவதைன ெசய்யாமல் இருப்பதாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இைத அல்அஸ்வத் பின் ஹிலால் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
051 அல்அஸ்வத் பின் ஹிலால் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஆத் (ரலி) அவர்கள், "என்ைன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைழத்தார்கள். 
நான் அவர்களுக்கு பதிலளித்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் "மனிதர்கள்மீது அல்லாஹ்வுக்குள்ள 
உரிைம என்ன என்பைத நீர் அறிவரீா?' என்று ேகட்டார்கள்''. (இவ்வாறு கூறிவிட்டு) 
ேமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளைதப் ேபான்ேற அறிவித்தார்கள். 
 
052 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளச் சுற்றி அமர்ந்திருந்ேதாம். 
எங்களுடன் அமர்ந்திருந்த சிலரில் அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) ஆகிேயாரும் இருந்தனர். 
அப்ேபாது எங்களிைடேயயிருந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து 
ெசன்றார்கள். ெநடுேநரமாகியும் அவர்கள் எங்களிடம் (திரும்பி) வரவில்ைல. அவர்களுக்கு 
(எதிரிகளால்) ஏேதனும் ஆபத்து ேநர்ந்து விட்டேதா என்று நாங்கள் அஞ்சிேனாம்; நாங்கள் 
பதீி அைடந்தவர்களாக (அங்கிருந்து) எழுந்ேதாம். பதீியுற்றவர்களில் நாேன முதல் ஆளாக 
இருந்ேதன். எனேவ, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளத் ேதடிக்ெகாண்டு 
புறப்பட்ேடன். பனூ நஜ்ஜார் குலத்ைதச் ேசர்ந்த அன்சாரிகளுக்குச் ெசாந்தமான ஒரு 
ேதாட்டத்திற்கு வந்து ேசர்ந்ேதன். அத்ேதாட்டத்தின் வாசல் எங்ேக என்று (ேதடியவனாக) 
அைதச் சுற்றி வந்ேதன். ஆனால் (அதன் வாசைல) நான் காணவில்ைல. அத்ேதாட்டத்திற்கு 
ெவளிேய இன்ெனாரு ேதாட்டத்திலிருந்து வாய்க்கால் ஒன்று அதனுள் ெசன்று 
ெகாண்டிருந்தது. உடேன நான் குள்ளநரி உடைலக் குறுக்குவைதப் ேபான்று (என் உடைலக்) 
குறுக்கிக் ெகாண்டு (அந்த வாய்க்கால் வழிேய ேதாட்டத்திற்குள்) நுைழந்து அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள், "அபூஹுைரராவா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான், "ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்ேறன். "என்ன விஷயம்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். "நீங்கள் எங்களிைடேய இருந்து ெகாண்டிருந்தீர்கள். (திடீெரன) எழுந்து 
ெசன்றரீ்கள். ெநடுேநரமாகியும் நீங்கள் எங்களிடம் திரும்பவில்ைல. எனேவ, (எதிரிகளால்) 
ஏேதனும் உங்களுக்கு ஆபத்து ேநர்ந்துவிட்டேதா என்று நாங்கள் அஞ்சிேனாம்; பதீியுற்ேறாம். 
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நான்தான் பதீியுற்றவர்களில் முதல் ஆளாேவன். எனேவதான் குள்ளநரி உடைலக் 
குறுக்குவைதப் ேபான்று உடைலக் குறுக்கிக்ெகாண்டு இந்தத் ேதாட்டத்திற்கு வந்ேதன். 
இேதா மக்கள் என் பின்னால் வந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள்'' என்று ெசான்ேனன். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூஹுைரரா!' (என்று என்ைன அைழத்து) தம் 
காலணிகள் இரண்ைடயும் என்னிடம் ெகாடுத்து, "இவ்விரு காலணிகைளயும் ெகாண்டு 
ெசல்! அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல என்று யார் தமது உள்ளத்தால் 
உறுதியாக நம்பிச் சான்று கூறுகின்றாேரா அவைரத் ேதாட்டத்திற்கு அப்பால் நீ சந்தித்தால் 
அவருக்குச் ெசார்க்கம் கிைடக்கவிருக்கிறது என்று நற்ெசய்தி ெசால்!'' என்று கூறினார்கள். 
நான் உமர் (ரலி) அவர்கைளேய முதலில் சந்தித்ேதன். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள், 
"இைவ என்ன காலணிகள்,அபூஹுைரரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான் "இைவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய காலணிகள். அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு 
இைறவன் இல்ைல என்று தமது உள்ளத்தால் உறுதியாக நம்பிச் சாட்சியம் கூறுகின்ற 
எவைர நான் சந்தித்தாலும் அவருக்குச் ெசார்க்கம் கிைடக்கும் என்ற நற்ெசய்தி கூறுமாறு 
ெசால்லி, இக்காலணிகைள (ஆதாரமாக)க் ெகாடுத்து என்ைன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அனுப்பிைவத்தார்கள்'' என்று ெசான்ேனன். உடேன உமர் (ரலி) அவர்கள் தமது 
கரத்தால் எனது மார்பில் அடித்தார்கள். நான் மல்லாந்து விழுந்ேதன். "திரும்பிச் 
ெசல்லுங்கள், அபூஹுைரரா!'' என்று ெசான்னார்கள். உடேன நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். எனக்கு அழுைக அழுைகயாக வந்தது. என்ைனப் 
பின்ெதாடர்ந்து வந்த உமரும் அங்ேக எனக்குப் பின்னால் வந்து நின்றார். என்னிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூஹுைரரா! உமக்கு என்ன ேநர்ந்தது?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
 
நான், "உமைரச் சந்தித்து நீங்கள் என்னிடம் ெசால்லி அனுப்பிய விஷயத்ைத அவரிடம் 
ெதரிவித்ேதன். அவர் என் மார்பில் ஓர் அடி அடித்தார். நான் மல்லாந்து விழுந்துவிட்ேடன். 
பிறகு, "திரும்பிச் ெசல்லுங்கள்' என்று கூறினார்'' என்ேறன். அப்ேபாது உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமேர! ஏன் இவ்வாறு ெசய்தீர்?'' 
என்று ேகட்டார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் தந்ைதயும் என் 
தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல 
என்று உள்ளத்தால் உறுதிெகாண்ட நிைலயில் சாட்சியம் ெசால்பவர் எவைரச் சந்தித்தாலும் 
அவருக்குச் ெசார்க்கம் கிைடக்கவிருக்கிறது என்று நற்ெசய்தி ெசால்லுமாறு கூறி உங்கள் 
காலணிகைளக் ெகாடுத்து நீங்கள்தாம் அபூஹுைரராைவ அனுப்பிைவத்தீர்களா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்' என்றார்கள். உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "அவ்வாறு ெசய்யாதீர்கள்! ஏெனனில், மக்கள் அைதேய நம்பி (நற்ெசயல்களில் 
ஈடுபடாமல்) இருந்துவிடுவார்கேளா என்று நான் அஞ்சுகிேறன். அவர்கள் (நற்)ெசயல் புரிய 
விட்டுவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அவ்வாேற அவர்கைள விட்டுவிடுங்கள் (அவர்கள் நற்ெசயல் புரியட்டும்)'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
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053 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு பயணத்தில்) நபி (ஸல்) அவர்கள் தமக்குப் பின்னால் வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்த 
முஆத்பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கைள "முஆத்!' என்று அைழத்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! இேதா! உங்களுக்குக் கீழ்ப்படியக் காத்திருக்கிேறன்(கூறுங்கள்)'' என்று முஆத் 
பதிலளித்தார்கள். (சிறிது தூரம் ெசன்ற பின்) "முஆத்!' என்று (மீண்டும்) அைழத்தார்கள். 
முஆத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இேதா! உங்களுக்குக் கீழ்ப்படியக் 
காத்திருக்கிேறன் (கூறுங்கள்)'' என்றார்கள். (இன்னும் சிறிது தூரம் ெசன்ற பின்) "முஆத்!' 
என்று (மீண்டும்) அைழத்தார்கள். முஆத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இேதா 
கீழ்ப்படியக் காத்திருக்கிேறன் (கூறுங்கள்)'' என்றார்கள். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல என்றும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 
அவனுைடய அடியாரும் தூதரும் ஆவார்கள் என்றும் உறுதிகூறுகின்ற எந்த அடியாருக்கும் 
அல்லாஹ் நரகத்ைதத் தைட ெசய்யாமல் இருப்பதில்ைல'' என்று கூறினார்கள். முஆத் 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இைத நான் மக்களுக்கு அறிவித்துவிடட்டுமா? 
(இைதக் ேகட்டு அவர்கள்) மகிழ்ச்சி அைடவார்கேள!'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "(ேவண்டாம்) இவ்வாறு நீர் அறிவித்தால் மக்கள் இைதேய நம்பிக் 
ெகாண்டு (நற்ெசயல்களில் ஈடுபடாமல்) இருந்துவிடுவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
(கல்விைய மைறத்த) குற்றத்திலிருந்து தப்புவதற்காகத் தமது இறப்பின்ேபாதுதான் இைத 
முஆத் (ரலி) அவர்கள் (மக்களிைடேய) அறிவித்தார்கள். 
 
054 மஹ்மூத் பின் ரபஉீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மதீனாவுக்குச் ெசன்று இத்பான் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்து, "தங்கைளப் 
பற்றிய ஒரு ெசய்தி எனக்கு எட்டியது (அது உண்ைமயா? கூறுங்கள்!)'' என்ேறன். அப்ேபாது 
இத்பான் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் பார்ைவயில் ஏேதா ஏற்பட்டு (என் கண்பார்ைவ ேபாய்)விட்டது. ஆகேவ, நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஆளனுப்பி "நீங்கள் வந்து என் வடீ்டில் ெதாழ 
ேவண்டும். அைத நான் ெதாழுமிடமாக ஆக்கிக்ெகாள்ள விரும்புகிேறன்'' என்று 
ெசால்லியனுப்பிேனன். எனேவ, நபி (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுைடய ேதாழர்களில் 
அல்லாஹ் நாடிய சிலரும் (மறுநாள் என் வடீ்டுக்கு) வந்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(வடீ்டுக்குள்) வந்து வடீ்டி(ன் ஒரு மூைலயி)ல் ெதாழுது ெகாண்டிருந்தார்கள். நபித் 
ேதாழர்கேளா தம்மிைடேய (நயவஞ்சகர்கைளப் பற்றியும் அவர்களால் தங்களுக்கு ஏற்படும் 
ெதாந்தரவு பற்றியும்) ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். பிறகு அதில் மாலிக் பின் துக்ஷுன் 
அவர்களுக்குப் ெபரும் பங்கிருப்பதாகக் கூறினர். 
அவருக்ெகதிராக நபியவர்கள் பிரார்த்தித்து அவர் அழிந்துேபாக ேவண்டும் என்று மக்கள் 
விரும்பினர். அவருக்கு ஏேதனும் ேகடு ேநரேவண்டும் என்றும் விரும்பினர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுது முடித்ததும் "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் 
இல்ைல என்றும் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் அவர் (மாலிக் பின் துக்ஷும்) 
சாட்சியம் கூறவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "அவர் அவ்வாறு (சாட்சியம்) 
கூறுகிறார். ஆனால், அது அவருைடய இதயத்தில் இல்ைலேய?'' என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல 
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என்றும் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆேவன் என்றும் சாட்சியம் கூறும் ஒருவர் "நரகத்தில் 
நுைழயமாட்டார்' அல்லது "நரகம் அவைரத் தீண்டாது' '' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீைஸ (மஹ்மூத் பின் ரபஉீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து) அறிவிக்கும் அனஸ் (ரலி) 
அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: இந்த ஹதீஸ் என்ைன வியப்பைடயச் ெசய்தது. ஆகேவ, நான் 
என் புதல்வரிடம் "இைத எழுதி ைவத்துக்ெகாள்'' என்று கூறிேனன். அவ்வாேற அவர் அைத 
எழுதி ைவத்துக் ெகாண்டார். 
 
055 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இத்பான் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள்: 
எனக்குக் கண்பார்ைவ ேபாய்விட்டது. ஆகேவ, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ஆளனுப்பி "(என் வடீ்டுக்கு) நீங்கள் வந்து எனக்காக நான் ெதாழுமிடம் 
ஒன்ைற அறிவியுங்கள்'' என்று கூறிேனன். எனேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் மக்களும் (என் வடீ்டுக்கு) வந்தனர். அப்ேபாது மக்களில் மாலிக் பின் துக்ஷும் 
என்றைழக்கப்பட்ட ஒரு மனிதைரப் பற்றி விமர்சிக்கப்பட்டது. (இவ்வாறு கூறிவிட்டு) 
சுைலமான் பின் அல்முஃகீரா (ரஹ்) அவர்களின் ேமற்கண்ட அறிவிப்பிலுள்ளைதப் 
ேபான்ேற ெதாடர்ந்து கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 11 அல்லாஹ்ைவ இைறவனாகவும் இஸ்லாத்ைத மார்க்கமாகவும் முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்கைள இைறத் தூதராகவும் மன நிைறேவாடு ஏற்றுக்ெகாண்டவர் இைற 
நம்பிக்ைகயாளர் (முஃமின்)தாம். அவர் ெபரும் பாவங்கைளச் ெசய்திருந்தாலும் சரிேய- 
என்பதற்கான ஆதாரம். 
 
056 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் அல்லாஹ்ைவ இைறவனாகவும் இஸ்லாத்ைத மார்க்கமாகவும் முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கைள இைறத்தூதராகவும் மன நிைறேவாடு ஏற்றுக்ெகாண்டாேரா அவர் இைற 
நம்பிக்ைகயின் சுைவைய அைடந்துவிட்டார். 
இைத அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 12 இைறநம்பிக்ைகயின் கிைளகளின் எண்ணிக்ைக, அவற்றில் உயர்ந்தைவ மற்றும் 
தாழ்ந்தைவ, இைறநம்பிக்ைகயின் ஓர் அம்சமான நாணத்தின் சிறப்பு ஆகியைவ பற்றிய 
விளக்கம். 
 
057 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்) என்பது எழுபதுக்கும் அதிகமான கிைளகைளக் ெகாண்டதாகும். 
நாணமும் இைறநம்பிக்ைகயின் ஒரு கிைளயாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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058 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைக என்பது "எழுபதுக்கும் அதிகமான' அல்லது "அறுபதுக்கும் அதிகமான' 
கிைளகள் ெகாண்டதாகும். அவற்றில் உயர்ந்தது "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் 
இல்ைல' என்று கூறுவதாகும். அவற்றில் தாழ்ந்தது, ெதால்ைல தரும் ெபாருைளப் 
பாைதயிலிருந்து அகற்றுவதாகும். நாணமும் இைறநம்பிக்ைகயின் ஒரு கிைளதான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
059 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் தம் சேகாதரருக்கு, (அதிகமாக) நாணம் (ெகாள்வதால் ஏற்படும் நஷ்டம்) 
ெதாடர்பாக அறிவுைர கூறிக்ெகாண்டிருந்தைத நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசவியுற்றார்கள். 
அப்ேபாது "(அவைர விட்டுவிடு!) நாணம் இைற நம்பிக்ைகயில் அடங்கும்'' என்று 
நபியவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
"நபி (ஸல்) அவர்கள் அன்சாரிகளில் ஒருவைரக் கடந்து ெசன்றார்கள். அவர் தம் 
சேகாதரருக்கு நாணப்படுவது ெதாடர்பாக அறிவுைர கூறிக்ெகாண்டிருந்தார்'' என்று அந்த 
அறிவிப்பு (சிறு வித்தியாசத்துடன்) ெதாடங்குகிறது. 
 
060 அபுஸ் ஸவ்வார் அல்அதவ ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் "நாணம் நன்ைமேய தரும்'' என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ெசான்னார்கள் என்று அறிவித்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது புைஷர் பின் 
கஅப் (ரஹ்) அவர்கள், "சில (வைக) நாணத்தில் கம்பரீம் உண்டு; சில (வைக) நாணத்தில் 
மன அைமதி உண்டு எனத் தத்துவ(ப் புத்தக)த்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது (அவரிடம்) இம்ரான் (ரலி) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (கூறியது) பற்றி உங்களுக்குச் ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கிேறன். நீங்கள் உங்கள் 
ஏடுகளில் உள்ளைவ குறித்துச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறரீ்கேள!'' என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
061 அபூகத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஒரு குழுவாக இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். 
எங்களிைடேய புைஷர் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்களும் இருந்தார்கள். அன்ைறய தினம் 
இம்ரான் (ரலி) அவர்கள் "நாணம், முழுக்க முழுக்க நன்ைமயாகும்' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என எங்களுக்கு அறிவித்தார்கள். அப்ேபாது புைஷர் 
பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்கள், "நாங்கள் "சில நூல்களில்' அல்லது "தத்துவ(ப் புத்தகத்)தில்' 
அல்லாஹ்விற்காக ேமற்ெகாள்ளப்படும் சில (வைக) நாணத்தில் மன அைமதியும் 
கம்பரீமும் உண்டு. மற்றச் சில வைகயில் பலவனீம் உண்டு என்று (எழுதப்பட்டிருப்பைதக்) 
காண்கிேறாம்'' என்று கூறினார்கள். (இைதக் ேகட்ட) இம்ரான் (ரலி) அவர்கள் தம் கண்கள் 
சிவக்கும் அளவிற்குக் ேகாபமைடந்தார்கள். "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(நாணம் முழுக்க நன்ைமதான் என்று) கூறியதாகச் ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கிேறன். 
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நீங்கேளா அதற்கு எதிர்க்கருத்து கூறுகின்றரீ்கேள!'' என்று ெசால்லி விட்டுத் தாம் முன்பு 
ெசான்ன ஹதீைஸேய மீண்டும் ெசான்னார்கள். புைஷர் அவர்களும் முன்பு தாம் 
ெசான்னைதேய மீண்டும் கூறினார்கள். அப்ேபாதும் இம்ரான் (ரலி) அவர்கள் 
ேகாபமைடந்தார்கள். நாங்கள், "அபூநுைஜேத! அவர் நம்ைமச் சார்ந்தவர்தாம். அவரிடம் 
(ெகாள்ைகக்) குைறபாடு ஏதுமில்ைல'' என்று கூறி (இம்ரான் அவர்கைள சமாதானப் 
படுத்தி)க்ெகாண்டிருந்ேதாம். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  13 இஸ்லாத்தின் அைனத்து விஷயங்கைளயும் உள்ளடக்கிக்ெகாண்ட அம்சம். 
 
062 சுஃப்யான் பின் அப்தில்லாஹ் அஸ்ஸகஃப ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இஸ்லாம் குறித்து (சுருக்கமாக) எனக்கு ஒரு விளக்கம் 
அளியுங்கள். "தங்களுக்குப் பிறகு யாரிடமும்' அல்லது "தங்கைளத் தவிர ேவறு யாரிடமும்' 
அது குறித்து நான் ேகட்க ேவண்டிய திருக்கலாகாது'' என்று வினவிேனன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ""அல்லாஹ்வின் மீது நான் நம்பிக்ைக 
ெகாண்ேடன்' என்று கூறி, அதில் உறுதியாக நிைலத்து நிற்பரீாக!'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  14 இஸ்லாம் கூறும் நல்லறங்களுக்கிைடேயயான வித்தியாசமும் அவற்றில் 
மிகவும் சிறந்தது எது என்பது பற்றிய விளக்கமும். 
 
063 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "இஸ்லாமி(யப்பண்புகளி)ல் 
மிகவும் சிறந்தது எது?'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"(பசித்தவருக்கு) உணவளிப்பதும், உமக்கு அறிமுகமானவருக்கும் உமக்கு அறிமுகம் 
அற்றவருக்கும் சலாம் (முகமன்) ெசால்வதுமாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
064 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "முஸ்லிம்களில் சிறந்தவர் யார்?'' 
என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எவருைடய நாவிலிருந்தும் 
கரத்திலிருந்தும் மற்ற முஸ்லிம்கள் பாதுகாப்புப் ெபற்றிருக்கிறார்கேளா அவேர 
(முஸ்லிம்களில் சிறந்தவர்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
065 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எவருைடய நாவிலிருந்தும் கரத்திலிருந்தும் மற்ற முஸ்லிம்கள் பாதுகாப்புப் 
ெபற்றிருக்கிறார்கேளா அவேர (உண்ைமயான) முஸ்லிம் ஆவார். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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066 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இஸ்லாமி(யப் பண்புகளி)ல் 
மிகவும் சிறந்தது எது?'' என்று ேகட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"எவருைடய நாவிலிருந்தும் கரத்திலிருந்தும் மற்ற முஸ்லிம்கள் பாதுகாப்புப் 
ெபற்றிருக்கிறார்கேளா அவேர (சிறந்தவர்; அவருைடய பண்ேப சிறந்தது)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் இேத ஹதீஸ் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் முஸ்லிம்களில் சிறந்தவர் யார் என்று 
ேகட்கப்பட்டது'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பிக்கிறது. மீதி ேமற்கண்டவாேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் :  15 இைறநம்பிக்ைகயின் இனிைமைய உணர்ந்திட ஒருவரிடம் அைமந்திருக்க 
ேவண்டிய பண்புகள் பற்றிய விளக்கம். 
 
067 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எவரிடம் மூன்று தன்ைமகள் உள்ளனேவா அவர் இைறநம்பிக்ைகயின் இனிைமைய 
உணர்வார். (அைவ:) 
1. அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதரும் ஒருவருக்கு மற்ெறைதயும் விட 
ேநசத்திற்குரிேயாராய் இருப்பது. 
2. அவர் மற்ெறாருவைர அல்லாஹ்வுக்காகேவ ேநசிப்பது. 
3. இைறமறுப்பிலிருந்து அல்லாஹ் தம்ைமக் காப்பாற்றிய பின் மீண்டும் அதற்குத் 
திரும்புவைத ெநருப்பில் தாம் வசீப்படுவைத ெவறுப்பைதப் ேபான்று அவர் ெவறுப்பது. 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
068 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எவரிடம் மூன்று தன்ைமகள் உள்ளனேவா அவர் இைறநம்பிக்ைகயின் சுைவைய உணர்ந்து 
ெகாள்வார். 
1. ஒருவர் மற்ெறாருவைர அல்லாஹ்வுக்காகேவ ேநசித்துக்ெகாண்டிருப்பது. 
2. அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதரும் ஒருவருக்கு மற்ெறைதயும் விட 
ேநசத்திற்குரிேயாராவது. 
3. இைறமறுப்பிலிருந்து அல்லாஹ் தம்ைமக் காப்பாற்றிய பின் மீண்டும் அதற்குத் 
திரும்புவைத விட ெநருப்பில் வசீப்படுவைதேய அவர் விரும்புவது. 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- அனஸ் (ரலி) அவர்கள் வழியாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடரிலும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் 
வந்துள்ளது. 
அதில் "மீண்டும் யூதராகேவா கிறிஸ்தவராகேவா தாம் மாறுவைதவிட (ெநருப்பில் 
வசீப்படுவைத அவர் விரும்புவது)'' என்று (சிறு மாற்றத்துடன்) ஹதீஸ் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 16 மைனவி மக்கைளயும் ெபற்ேறாைரயும், மக்கள் அைனவைரயும் விட அதிகமாக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள ேநசிப்பது கடைம என்பது பற்றியும், 
அல்லாஹ்வின் தூதைர இந்த அளவு ேநசிக்காதவரிடம் இைறநம்பிக்ைக இல்ைல என்று 
கூறலாம் என்பதும். 
 
069 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவருக்கு தம் குடும்பத்தார்,தமது ெசல்வம்,ஏைனய மக்கள் அைனவைரயும் விட நான் 
ேநசத்திற்குரியவனாக ஆகாதவைர Ôஎந்த அடியாரும் அல்லது எந்த மனிதரும்,இைற 
நம்பிக்ைகயுள்ளவராக ஆகமாட்டார்.-இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
070 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவருக்கு,அவருைடய குழந்ைதகள்,ெபற்ேறார்,மற்ற மக்கள் அைனவைரயும் 
விட நான் அதிகம் ேநசத்திற்குரியவனாக ஆகாதவைர அவர் இைறநம்பிக்ைகயாளராக 
ஆகமாட்டார். -இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 17 தமக்கு விரும்பும் நன்ைமைய தம் சேகாதர முஸ்லிமுக்கும் விரும்புவது,இைற 
நம்பிக்ைகயின் அைடயாளக் குணங்களில் ஒன்றாகும் என்பதற்கான ஆதாரம். 
 
071 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தமக்கு விரும்புவைதேய Ôதம் சேகாதரருக்கும்  அல்லது தம் அண்ைட 
வடீ்டாருக்கும் விரும்பாதவைர அவர் (முழுைமயான) இைறநம்பிக்ைகயாளர் ஆகமாட்டார். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
072 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன் மீது சத்தியமாக! தமக்கு விரும்புவைதேய தம் 
அண்ைட வடீ்டாருக்கும் அல்லது தம் சேகாதரருக்கும் விரும்பாத எந்த அடியாரும் 
முழுைமயான இைறநம்பிக்ைகயாளர் ஆகமாட்டார். 
 இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 18 அண்ைட வடீ்டாருக்கு ெதால்ைல தருவது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
073 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எவருைடய நாசேவைலகளில் இருந்து அவருைடய அண்ைடவடீ்டார்க்குப் பாதுகாப்பு 
உணர்வு ஏற்படவில்ைலேயா அவர் ெசார்க்கத்தில் நுைழயமாட்டார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 19 அண்ைடவடீ்டாைரக் கண்ணியப்படுத்துதல்,நல்லைதேய ேபசுதல் அல்லது 
வாய்மூடி இருத்தல் ஆகியவற்ைற தூண்டும் நபிெமாழிகளும்,இக்குணங்கள் யாவும் 
இைறநம்பிக்ைகயில் அ டங்கும் என்பதும். 
 
074 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவயும் மறுைமநாைளயும் நம்பியவர் (ஒன்று) நல்லைதப் ேபசட்டும்,அல்லது 
வாய்மூடி இருக்கட்டும்,அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பியவர் தம் அண்ைட 
வடீ்டாைர கண்ணியப்படுத்தட்டும்,அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பியவர் தம் 
விருந்தாளிையக் கண்ணியப்படுத்தட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
075 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பியவர் தமது அண்ைடவடீ்டாருக்குத் ெதால்ைல 
தர ேவண்டாம்.அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பியவர் தம் விருந்தாளிையக் 
கண்ணியப்படுத்தட்டும்.அல்லாஹ்ைவயும் மறுைமநாைளயும் நம்பியவர் ஒன்று நல்லைத 
ேபசட்டும் அல்லது வாய் மூடி இருக்கட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
076 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆனால் அதில் Ô(அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பியவர்) தம் அண்ைட 
வடீ்டாருக்கு உதவி ெசய்யட்டும் Ô என்று (சிறு வித்தியாசத்துடன்) காணப்படுகிறது. 
 
077 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பியவர் தம் அண்ைட வடீ்டாருக்கு உதவி 
ெசய்யட்டும்,அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பியவர் தம் விருந்தாளிையக் 
கண்ணியப்படுத்தட்டும்,அல்லாஹ்ைவயும் மறுைமநாைளயும் நம்பியவர் (ஒன்று) நல்லைத 
ேபசட்டும் அல்லது வாய் மூடி இருக்கட்டும். 
இைத அபூஷீைரஹ் அல்குஸாஈ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 20 தீைமகைள தடுப்பது இைறநம்பிக்ைகயின் ஓர் அம்சமாகும்;இைறநம்பிக்ைக 
கூடலாம்;குைறயலாம்;நல்லைத(ச் ெசய்யுமாறு) ஏவுவதும் தீைமைய தடுப்பதும் இரு 
கடைமகளாகும் என்பன பற்றிய விளக்கம். 
 
078 தாரிக் பின் ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முதன்முதலில் ெபருநாள் தினத்தில் ெதாழுைகக்கு முன் ெசாற்ெபாழிவு (குத்பா) 
நிகழ்த்தியவர் மர்வான் பின் ஹகம் ஆவார்.(அவ்வாறு அவர் ெசாற்ெபாழிவு நிகழ்த்திக் 
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ெகாண்டிருந்தார்.)அப்ேபாது அவைர ேநாக்கி ஒருவர் எழுந்து நின்று,  Ôெசாற்ெபாழிவுக்கு 
முன்ேப (ெபருநாள் ெதாழுைக) ெதாழ ேவண்டும் என்று கூறினார். 
அதற்கு மர்வான் Ôமுன்பு நைடெபற்றது ைகவிடப்பட்டுவிட்டது (இப்ேபாது அது 
நைடமுைறயில் இல்ைல) Ô என்று கூறினார்.(அப்ேபாது அங்கிருந்த ) அபூசயதீ் அல்குத்ரீ 
(ரலி) அவர்கள்,இேதா இந்த மனிதர் தமது கடைமைய நிைறேவற்றிவிட்டார்.அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூற நான் ேகட்டுள்ேளன்: 
உங்களில் ஒருவர் ஒரு தீைமைய (மார்க்கத்திற்கு முரணான ஒரு ெசயைல)க் கண்டால் 
அவர் அைதத் தமது கரத்தால் தடுக்கட்டும்,முடியாவிட்டால் தமது நாவால் (ெசால்லித் 
தடுக்கட்டும்),அதுவும் முடியாவிட்டால் தமது உள்ளத்தால் (அைத ெவறுத்து ஒதுக்கட்டும்). 
இந்த (இறுதி) நிைலயானது இைறநம்பிக்ைகயின் பலகீனமா(ன நிைலயா)கும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
079 மர்வான் பின் ஹகம் சம்பவத்தின் ேபாது அபூசயதீ் அல்குத்ரி (ரலி) அவர்கள் அறிவித்த 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேவறுசில அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
080 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனக்கு முந்ைதய சமுதாயத்தார் மத்தியில் அல்லாஹ் அனுப்பிய ஒவ்ேவார் இைறத் 
தூதருக்கும் அவருைடய சமுதாயத்திேலேய சிறப்பு உதவியாளர்களும் நண்பர்களும் 
இல்லாமல் இருந்ததில்ைல. அவர்கள் அந்த இைறத்தூதரின் வழிமுைறையக் 
கைடப்பிடிப்பார்கள்;அவரது உத்தரைவப் பின்பற்றி நடப்பார்கள்.அந்தத் ேதாழர்களுக்கு பிறகு 
சிலர் வருவார்கள்.அவர்கள் தாம் ெசய்யாதவற்ைறச் ெசால்வார்கள்.தமக்கு 
கட்டைளயிடப்படாதவற்ைறச் ெசய்வார்கள்.ஆகேவ,யார் இ(த்தைகய)வர்களுடன் தமது 
கரத்தால் ேபாராடுவாேரா அவர் இைறநம்பிக்ைகயாளர் ஆவார்.யார் இவர்களுடன் தமது 
உள்ளத்தால் ேபாராடுவாேரா அவரும் இைறநம்பிைகயாளர்தாம்.இவற்றுக்கப்பால் இைற 
நம்பிக்ைக என்பது கடுகளவு கூட கிைடயாது. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்வூத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
(இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்வூத் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்து அறிவிக்கும்) அபூராஃபிஉ 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீஸ் நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் கூறிேனன்.அைத 
அவர்கள் மறுத்தார்கள்.இந்நிைலயில் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
(மதினாவின் பள்ளத்தாக்குகளில் ஒன்றான)  Ô கனாத் Ô எனும் இடத்திற்கு (ஒருமுைற) 
வந்தார்கள்,அப்ேபாது அவர்கைள நலம் விசாரிக்கச் ெசன்ற அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் தம்முடன் என்ைன வருமாறு கூறினார்கள்.நானும் அவர்களுடன் ெசன்ேறன். 
நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் அமர்ந்த ேபாது, 
நான் இந்த ஹதீஸ் குறித்து அவர்களிடம் வினவிேனன்.அப்ேபாது அவர்கள் நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர்(ரலி) அவர்களுக்கு அறிவித்தைதப் ேபான்ேற அைத எனக்கு 
அறிவித்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஸாலிஹ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
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(சர்ச்ைசக்குரியவரான ஹாரிஸிடமிருந்து மட்டுமின்றி ேவறு வழிகளிலும் இைத ேபான்ேற 
அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. ) 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்து மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் Ôஒவ்ெவாரு இைறத்தூதருக்கும் சிறப்பு உதவியாளர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். 
அவர்கள் அந்த இைறத்தூதரின் வழியில் நடப்பார்கள்; அவருைடய வழிமுைறையப் 
பின்பற்றுவார்கள்Ôஎன்று இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸ்ஸிலுள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ஆனால், அதில் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் Ôகனாத்Ô எனும் 
பள்ளத்தாக்கிற்கு வந்தது பற்றிேயா அவர்கைள அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் 
சந்தித்தது பற்றிேயா குறிப்பில்ைல. 
 
பாடம் : 21 இைறநம்பிைகயில்,இைறநம்பிக்ைகயாளர்களிைடேய உள்ள ஏற்றத்தாழ்வும், 
இைறநம்பிக்ைகயில் யமனியர் முதலிடம் ெபற்றிருப்பதும். 
 
081 அபூமஸ்ஊத் உக்பா அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்தால் யமன் நாட்டுத் திைசைய ேநாக்கி ைசைக காட்டி,  
Ôஅறிந்து ெகாள்ளுங்கள்! இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்) இங்ேக உள்ளது.கல் மனமும் 
(இரக்கமற்ற) கடின சுபாவமும் ஒட்டகங்களின் வால்கைள பிடித்தபடி,அவற்றி அதட்டிக் 
ெகாண்ேட (நாேடாடிகளாகச்) ெசன்று ெகாண்டிருக்கும் (பாைலவன) ஒட்டக 
ேமய்ப்பர்களிைடேய காணப்படும்.அங்கிருந்துதான் ைஷத்தானின் இரு ெகாம்புகளும் 
(குழப்பங்கள்) உதயமாகும்.(அதாவது) ரபிஆ மற்றும் முளர் குலத்தாரிைடேய அைவ 
ேதான்றும்Ô என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
082 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யமன்வாசிகள் (உங்களிடம்) வந்திருக்கிறார்கள்.அவர்கள் இளகிய ெநஞ்சமுைடயவர்கள்; 
இைறநம்பிக்ைக,யமன் நாட்ைடச் ேசர்ந்ததாகும்.மார்க்க ஞானமும் யமன் நாட்ைடச் 
ேசர்ந்ததாகும்.விேவகமும் யமன் நாட்ைடச் ேசர்ந்ததாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
083 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேவறு இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
084 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யமன்வாசிகள் உங்களிடம் வந்துள்ளனர்.அவர்கள் இளகிய மனம் பைடத்தவர்கள்; 
ெமன்ைமயான ெநஞ்சம் உைடயவர்கள்.மார்க்க ஞானம் யமன் நாட்ைடச் ேசர்ந்ததாகும். 
விேவகமும் யமன் நாட்ைடச் ேசர்ந்ததாகும். 
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இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
085 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறமறுப்பின் தைலைமப் படீம் கிழக்கு திைசயில் (அக்னி ஆராதகாரர்களான மஜூசிகள் 
வசிக்கும் பாரசீகத்தில்) உள்ளது.குதிைரகள் மற்றும் ஒட்டகங்களின் உரிைமயாளர்களிடமும் 
(நாேடாடிப்) பாைலவனத்தவர்களான ஒட்டக் ேமய்ப்பர்(களிடமும் பண்ைண 
முதலாளி)களிடமும் தற்ெபருைமயும் அகம்பாவமும் காணப்படுகின்றன.ஆடுகளின் 
உரிைமயாளர்களிடம் அைமதி(யும் பணிவும்) காணப்படுகின்றது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
086 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைக யமன் நாட்ைடச் ேசர்ந்ததாகும்.இைறமறுப்பு (அக்னி ஆராதைனயாளர்கள் 
வசிக்கும்)கிழக்கு திைசயில் (பாரசீகத்தில்) உள்ளது.அைமதி,ஆடுகளின் உரிைமயாளர்களிடம் 
காணப்படுகிறது.தற்ெபருைமயும் முகஸ்துதியும் குதிைரகள் மற்றும் ஒட்டகங்களின் 
உரிைமயாளர்களும் (நாேடாடிப்) பாைலவனவாசிகளுமான ஒட்டக ேமய்ப்பர் (களிடமும் 
பண்ைண முதலாளி)களிடமும் காணப்படுகின்றன. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
087 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெபருைமயும் கர்வமும் ஒட்டகங்களின் உரிைமயாளர்களான நாேடாடிகளிைடேய 
காணப்படும்.அைமதி(யும் பணிவும்) ஆடுகளின் உரிைமயாளர்களிைடேய காணப்படும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
088 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் அறிவிப்பாளர் ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் Ôஇைறநம்பிக்ைக யமன் நாட்ைடச் 
ேசர்ந்ததாகும்.விேவகமும் யமன் நாட்ைடச் ேசர்ந்ததாகும்Ô என்று அதிகப்படியாக 
அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
089 நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யமன்வாசிகள் (உங்களிடம்) வந்திருக்கின்றார்கள்.அவர்கள் ெமன்ைமயான ெநஞ்சம் 
உைடயவர்கள்; இளகிய மனம் பைடத்தவர்கள்.இைறநம்பிக்ைக யமன் நாட்ைடச் 
ேசர்ந்ததாகும்.விேவகமும் யமன் நாட்ைடச் ேசர்ந்ததாகும்.அைமதி(யும் பணிவும்)ஆடுகளின் 
உரிைமயாளர்களிைடேய காணப்படும்.ெபருைமயும் கர்வமும் கிழக்குத் திைசயிலுள்ள 
ஒட்டக உரிைமயாளர்களான நாேடாடிகளிைடேய காணப்படும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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090 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யமன்வாசிகள் உங்களிடம் வந்திருக்கிறார்கள்.அவர்கள் இளகிய மனம் பைடத்தவர்கள்; 
ெமன்ைமயான ெநஞ்சம் உைடயவர்கள்.இைறநம்பிக்ைக யமன் நாட்ைடச் ேசர்ந்ததாகும். 
இைற மறுப்பின் தைலைமப்படீம் கிழக்குத் திைசயில் (அக்னி ஆராதைனயாளர்களான 
மஜஸீிகல் வசிக்கும் பாரசீகத்தில்) உள்ளது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அறிவிப்பாளஎ அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்கல் Ôஇைறமறுப்பின் தைலைமப் படீம் 
கிழக்குத் திைசயில் உள்ளதுÔ எனும் வாசகத்ைத குறிப்பிடவில்ைல. 
 
091 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு  அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அறிவிப்பாளர் அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்கள், Ôெபருைமயும் அகம்பாவமும் ஒட்டக 
உரிைமயாளர்களிைடேய காணப்படும்.அைமதியும் கம்பரீமும் ஆடுகளின் 
உரிைமயாளர்களிைடேய காணப்படும்Ô என்று (நபி (ஸல்) அவர்கல் கூறியதாக 
அதிகப்படியாக அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
092 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கல் மனமும் (இரக்கமற்ற) கடின சுபாவமும் கிழக்குத் திைசயில் (பாரசீக அக்னி 
ஆராதைனயாளர்களிைடேய) காணப்படும்.இைறநம்பிக்ைக ஹிஜாஸ்வாசிகளிைடேய 
காணப்படும். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம்:22 இைறநம்பிக்ைகயாளர்கைளத் தவிர ேவெறவரும் ெசார்க்கத்தில் நுைழய 
முடியாது; இைறநம்பிக்ைகயாளர்கைள ேநசிப்பதும் இைறநம்பிக்ைகயின் ஓர் அம்சேம; 
சலாத்ைத பரப்புவது அந்த ேநசம் ஏற்படக் காரணமாக அைமயும். 
 
093 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் இைறநம்பிக்ைக ெகாள்ளாதவைரயில் ெசார்க்கத்தில் நுைழய முடியாது.நீங்கள் 
ஒருவைர ஒருவர் ேநசிக்காதவைர (முழுைமயான) இைறநம்பிக்ைகயாளராக முடியாது. 
ஒன்ைற உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமா? அைத நீங்கள் ெசயல்படுத்தினால் ஒருவைர 
ஒருவர் ேநசம் ெகாள்ளலாம்.உங்களிைடேய சலாத்ைதப் பரப்புங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
094 ேமற்கண்ட ஹதீைஸப் ேபான்ேற மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர்வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
அதில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்). அவர்கள், Ôஎன் உயிர் யார் ைகயிலுள்ளேதா 
அவன்மீது சத்தியமாக! நீங்கள் இைறநம்பிக்ைக ெகாள்ளாதவைர ெசார்க்கத்தில் நுைழய 
முடியாதுÔ என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம்:23 மார்க்கம் (தீன்) என்பேத   ”நலம் நாடுவது” தான். 
 
095 தமீமுத் தாரீ (ரலி) அவர்கல் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், Ôமார்க்கம் (தீன்) என்பேத Ôநலம் நாடுவதுÔ தான் என்று 
கூறினார்கள்.நாங்கள்,யாருக்கு (நலம் நாடுவது)?Ô என்று ேகட்ேடாம்.நபி (ஸல்) அவர்கள், 
Ôஅல்லாஹ்வுக்கும், அவனது ேவதத்துக்கும், அவனது தூதருக்கும், முஸ்லிம் 
தைலவர்களுக்கும், அவர்களில் ெபாதுமக்களுக்கும்Ô என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ்ஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுஃப்யான (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
நான் சுைஹல் பின் அபஸீாலிஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம் Ôஅம்ர் அவர்கள் கஅகாஃ 
அவர்களிடலிருந்தும்,அவர் உங்கள் தந்ைத அபூஸாலிஹ் அவர்களிடமிருந்தும் இந்த 
ஹதீைஸ எமக்கு அறிவித்தார்கள்Ô என்ேறன்.அதற்கு சுைஹல் Ôஎனக்கும் என் தந்ைதக்கும் 
இைடேய ேவெறாருவர் அறிவிப்பாளராக இருப்பைத நான் விரும்பவில்ைலÔ என்று 
கூறியதுடன், Ôஎன் தந்ைத யாரிடமிருந்து இந்த ஹதீைஸக் ேகட்டார்கேளா அவரிடமிருந்ேத 
நானும் ேகட்ேடன்.அவர் எனக்கு ஷாமில் (சிரியாவில்) நண்பராக இருந்தார் Ôஎன்றும் 
கூறினார்கள்.பின்னர் அந்த நண்பரான அதா பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து 
ேநரடியாகேவ சுைஹல் அறிவித்தார். 
 
096 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
097 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ெதாழுைகையக் கைடப்பிடிப்பதாகவும்,ஸகாத் வழங்குவதாகவும்,ஒவ்ெவாரு 
முஸ்லிமுக்கும் நலம் நாடுவதாகவும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
உறுதிெமாழி (ைபஅத்) அளித்ேதன். 
இைத ைகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
098 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் நான் முஸ்லிம்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் நலம் நாடுவதாக 
உறுதிெமாழி (ைபஅத்) அளித்ேதன். 
இைத ஸியாத் பின் இலாக்கா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
099 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது. 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் நான் (அவர்களின் கட்டைளையச்) ெசவிேயற்று (அதற்குக்) 
கீழ்படிவதாக உறுதிெமாழி அளித்ேதன்.அப்ேபாது Ôஎன்னால் இயன்ற விஷயங்களில்  Ô என்று 
ேசர்த்துக் கூறும்படி எனக்கு அவர்கள் ெசால்லிக் ெகாடுத்தார்கள்.ேமலும்,ஒவ்ெவாரு 
முஸ்லிமுக்கும் நனைம நாடுேவன் என்றும் உறுதிெமாழி அளித்ேதன். 
இைத ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம்:24 பாவங்களால் இைறநம்பிக்ைக குைறகிறது;பாவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவன் 
இைறநம்பிக்ைகயாளன் அல்லன் என்று கூறுவது,நிைறவான இைறநம்பிக்ைக அவனிடம் 
இல்ைல என்ற கருத்தில்தான். 
 
100 அல்லாஹ்வின் தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
விபச்சாரம் புரிகின்றவன் விபச்சாரம் புரியும் ேபாது இைற நம்பிக்ைகயாளனாக இருந்தபடி 
அைதச் ெசய்யமாட்டான்.திருடன் திருடும்ேபாது இைறநம்பிக்ைகயாளனாக இருந்தபடி 
திருடமாட்டான்.(மது அருந்துகின்றவன்)மது அருந்தும்ேபாது இைறநம்பிக்ைகயாளனாக 
இருந்தபடி மது அருந்தமாட்டான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல் மலிக் பின் அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ அபூபக்ர் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து மக்களுக்கு அறிவித்துவந்தார்கள்.பிறகு Ôேமற்கண்ட குற்றங்களுடன் 
பின்வரும் குற்றத்ைதயும் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் ேசர்த்துக் கூறிவந்தார்கள் Ôஎன்று 
கூறுவார்கள்:மக்களின் மதிப்பு மிக்க ெசல்வத்ைத அவர்கள் தம் விழிகைள உயர்த்திப் 
பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கக் ெகாள்ைளயடிப்பவன் அைதக் ெகாள்ைளயடிக்கும்ேபாது 
இைறநம்பிக்ைகயாளனாக இருந்தபடி ெகாள்ைளயடிக்கமாட்டான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
101 இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
ேமற்கண்ட ஹதீைஸ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அபூபக்ர் பின் அப்திர் 
ரஹ்மான் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் ஹிஷாம் (ரஹ்) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தார்கள். 
அதில் (ஹதீஸில் இடம்ெபற்றுள்ள மூன்று விஷயங்களுடன்) Ôமக்களின் ெசல்வத்ைதக் 
ெகாள்ைளயடிப்பவன் ெகாள்ைளயடிக்கும் ேபாது இைறநம்பிக்ைகயாளனாக இருந்தபடி 
ெகாள்ைளயடிப்பதில்ைல Ôஎன்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது.  Ôமக்களின் மதிப்பு மிக்க ெசல்வம்Ô எனும் வாசகத்ைத அவர்கள் 
குறிப்பிடவில்ைல. 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து சயதீ் பின் முஸய்யப் (ரஹ்),அபூசலமா பின் அப்திர் 
ரஹ்மான்(ரஹ்) ஆகிேயார் அறிவித்துள்ள இைதப் ேபான்ற ஹதீஸில் Ôெகாள்ைளயடித்தல்Ô 
ெதாடர்பான தகவைலத் தவிர மற்ற அைனத்தும் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
102 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ெகாள்ைளயடித்தல் பற்றி இடம்ெபற்றுள்ளது. Ôமதிப்பு மிக்க ெசல்வத்ைதÔ எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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103 ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. 
மற்ேறார் அறிவிப்பில் ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களது ேமற்கண்ட ஹதீைஸப் ேபான்ற 
எல்லாம் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ஆயினும் அல்அலாஉ பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்),ஸஃப்வான் பின் சுைலம் (ரஹ்) 
ஆகிேயாரது அறிவிப்பில், Ôமக்கள் தம் விழிகைள உயர்த்திப் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்க 
(ெகாள்ைளயடிப்பவன் அைதக் ெகாள்ைளயடிக்கும் ேபாது இைறநம்பிக்ைகயாளனாக 
இருந்தபடி ெகாள்ைளயடிக்கமாட்டான்) Ô எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
ஹம்மான் பின் முஅப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கல் தமது அறிவிப்பில் Ô இைறநம்பிக்ைகயாளர்கள் 
தம் விழிகைள உயர்த்திப் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கக் ெகாள்ைளயடிப்பவன் அைத 
ெகாள்ைளயடிக்கும் ேபாது இைறநம்பிக்ைகயாளனாக இருந்தபடி ெகாள்ைளயடிக்கமாட்டான் 
Ôஎன்று அறிவித்துள்ளார்கள்.ேமலும், Ôேமாசடி ெசய்பவன் ெசய்யும் ேபாது அவன் 
இைறநம்பிக்ைகயாளனாக இருந்தபடி ேமாசடி ெசய்வதில்ைல.(இவற்றிலிருந்து விலகிக் 
ெகாள்ளுமாறு) உங்கைள நான் எச்சரிக்கிேறன்;உங்கைள எச்சரிக்கிேறன்  Ô என்றும் (நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கல் என) அதிகப்படியாக அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
104 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
விபச்சாரம் புரிகின்றவன் விபச்சாரம் புரியும் ேபாது இைறநம்பிக்ைகயாளனாக இருந்தபடி 
அைதச் ெசய்யமாட்டான்.(திருடன்) திருடும்ேபாது இைறநம்பிக்ைகயாளனாக இருந்தபடி 
திருடமாட்டான்.(மது அருந்துகின்றவன்) மது அருந்தும் ேபாது இைறநம்பிக்ைகயாளனாக 
இருந்தபடி மது அருந்தமாட்டான்.மனம் வருந்தி பாவமன்னிப்புக் ேகாரல் பின்னர்தான் 
ஏற்படுகிறது.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
105 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம்:25 நயவஞ்சகனின் குணங்கள். 
 
106 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான்கு குணங்கள் எவரிடம் குடிெகாண்டுள்ளனேவா அவர் அப்பட்டமான நயவஞ்சகர் 
ஆவார்.எவரிடம் அவற்றில் ஒரு குணம் குடிெகாண்டுள்ளேதா அவர் அைத விட்டுவிடும் 
வைர அவருள் நயவஞ்சகத்தின் ஒரு குணம் குடியிருக்கும். 
ேபசினால் ெபாய் ெசால்வதும்,ஒப்பந்தம் ெசய்து ெகாண்டால் (நம்பிக்ைக) ேமாசடி 
ெசய்வதும்,வாக்களித்தால் மாறுெசய்வதும்,வழக்காடினால் ேநர்ைம தவறுவது தான் அைவ 
(நான்கும்). 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், Ôஇவற்றில் ஏேதனும் ஒரு குணம் 
அவரிடம் இருந்தால் நயவஞ்சகத்தின் ஒரு குணம் அவரிடம் இருக்கிறதுÔ என்று 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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107 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நயவஞ்சகனின் அைடயாளங்கள் மூன்றாகும்:அவன் ேபசும்ேபாது ெபாய் உைரப்பான்; 
வாக்களித்தால் அதற்கு மாறுெசய்வான்; அவனிடம் நம்பி (ஏேதனுெமான்ைற) 
ஒப்பைடத்தால் (அதில்) ேமாசடி ெசய்வான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
108 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மூன்று குணங்கள் நயவஞ்சகனின் அைடயாளங்களில் அடங்கும்: ேபசும்ேபாது ெபாய் 
உைரப்பதும்,வாக்களித்தால் அதற்கு மாறுெசய்வதும், நம்பி (ஏேதனுெமான்ைற) 
ஒப்பைடத்தால் (அதில்) ேமாசடி ெசய்வதும்தான் அைவ (மூன்றும்). 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
109 ேமற்கண்ட அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகேவ யஹ்யா  பின் முஹம்மத் (ரஹ்) 
அவர்களும் இந்த ஹதீைஸ அறிவித்துள்ளார்கள். 
அதில் நயவஞ்சகனின் அைடயாளங்கள் மூன்றாகும்...அவன் ேநான்பு ேநாற்றாலும், 
ெதாழுதாலும், தன்ைன ஒரு முஸ்லிம் என்று கூறிக்ெகாண்டாலும் சரிேயÔ என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
110 ேவறு இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 26 தம் சேகாதர முஸ்லிைம ேநாக்கி Ôஇைறமறுப்பாளேன!Ô (காஃபிர்) என்று 
அைழத்தவரது இைறநம்பிக்ைகயின் நிைல. 
 
111 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர் தம் (முஸ்லிம்) சேகாதரைர Ôஇைறமறுப்பாளர்Ô (காஃபிர்) என்று கூறினால் 
நிச்சயம் அவர்கள் இருவரில் ஒருவர் அச்ெசால்லுக்கு உரியவராகத் திரும்புவார், 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:  
எந்த மனிதர் தம் (முஸ்லிம்) சேகாதரைரப் பார்த்து "இைறமறுப்பாளேன!' ("காஃபிேர!') என்று 
அைழக்கின்றாேரா நிச்சயம் அவர்களிருவரில் ஒருவர் அச்ெசால்லுக்கு உரியவராகத் 
திரும்புவார். அவர் கூறியைதப் ேபான்று இவர் இருந்தால் சரி! இல்லாவிட்டால் அவர் 
ெசான்ன ெசால் அவைர ேநாக்கிேய திரும்புகிறது. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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112 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தன் தந்ைத அல்லாத(ஒரு)வைர, அவர் தன் தந்ைதயல்ல என்று விவரம் அறிந்துெகாண்ேட 
"அவர்தாம் என் தந்ைத'' என்று கூறும் ஒரு மனிதன் நன்றி ெகட்டவன் (காஃபிர்) 
ஆகிவிட்டான். தனக்குச் ெசாந்தமில்லாத ஒன்ைறக் குறித்து "அது தனக்குரியதுதான்'' என்று 
கூறிக்ெகாள்பவன் நம்ைமச் சார்ந்தவன் அல்லன்; அவன் தன் இருப்பிடத்ைத நரகத்தில் 
அைமத்துக்ெகாள்ளட்டும். ஒருவர் மற்ெறாரு (முஸ்லிமான) மனிதைர "இைறமறுப்பாளர்' 
என்ேறா "அல்லாஹ்வின் எதிரிேய!' என்ேறா அைழத்தால் -அவர் (உண்ைமயில்) அவ்வாறு 
(இைற மறுப்பாளராக) இல்ைலயாயின்- ெசான்னவைர ேநாக்கிேய அச்ெசால் 
திரும்பிவிடுகின்றது. 
இைத அபூதர் (ஜுன்துப் பின் ஜுனாதா-ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் :  27 ெதரிந்துெகாண்ேட தன் தந்ைதைய ெவறுத்து (ேவெறாருவைர தன் தந்ைத என்று 
கூறி)விடுகின்றவனது இைற நம்பிக்ைகயின் நிைல. 
 
113 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்கள் தந்ைதயைர நீங்கள் ெவறுக்காதீர்கள். யார் தம் தந்ைதைய ெவறுத்து 
(ேவெறாருவைரத் தம் தந்ைத என்று கூறி)விடுகின்றாேரா அவர் நன்றி ெகான்றவர் (காஃபிர்) 
ஆவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
114 அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஸியாத் பின் உைபத் அஸ்ஸகஃப ீ என்பார் (அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்களுைடய புதல்வர் 
என்று) அைழக்கப்பட்டேபாது, நான் அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்ேதன். அவர்களிடம் 
"ஏன் இவ்வாறு ெசய்கின்றரீ்கள்? சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் "யார் இஸ்லாத்தில் 
தம் தந்ைதயல்லாத ேவெறாருவைர -அவர் தம் தந்ைதயல்ல என்று ெதரிந்துெகாண்ேட- தம் 
தந்ைத என்று கூறுகின்றாேரா அவருக்குச் ெசார்க்கம் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூற என் காதுகளால் ேகட்ேடன் எனக் 
கூறியுள்ளார்கேள!'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் "நானும் இவ்வாேற 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவிேயற்றுள்ேளன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
115 அபூஉஸ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் "யார் தம் தந்ைதயல்லாத ஒருவைர (அவர் தம் தந்ைத அல்ல 
என்பைத அறிந்துெகாண்ேட) தந்ைத என்று கூறுவாேரா அவருக்குச் ெசார்க்கம் தைட 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது'' என்று கூறியைதத் தம் காதுகள் ெசவிேயற்றதாகவும், மனம் நிைனவில் 
நிறுத்திக்ெகாண்டதாகவும் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி), அபூபக்ரா (ரலி) ஆகிேயார் கூறினர். 
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பாடம் : 28 "ஒரு முஸ்லிைம ஏசுவது பாவமாகும். அவனுடன் ேபாரிடுவது இைறமறுப்பாகும்' 

என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது. 
 
116 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிைம ஏசுவது பாவமாகும். அவனுடன் ேபாரிடுவது (அல்லது ெகாைல ெசய்வது) 
இைறமறுப்பு (ேபான்ற பாவச்ெசயல்) ஆகும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஸுைபத் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: 
 
நான் அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்களிடம் "இைத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிப்பைத நீங்கள் 
ெசவிேயற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்கள், "ஆம்' என்று கூறினார்கள். 
ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்களிடம் ஸுைபத் (ரஹ்) 
அவர்கள் (ேமற்கண்டவாறு) ேகட்டது பற்றிய குறிப்பு இடம் ெபறவில்ைல. 
 
117 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 29 "எனக்குப் பின்னால் உங்களில் ஒருவர் மற்றவரின் கழுத்ைத ெவட்டி மாய்த்துக் 
ெகாள்ளும் இைறமறுப்பாளர்களாய் மாறிவிடாதீர்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதன் 
ெபாருள். 
 
118 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது (உைர நிகழ்த்திக்ெகாண்டிருக்ைகயில்) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம், "மக்கைள ெமௗனமாக இருக்கச் ெசால்லுங்கள்!'' என்று கூறிவிட்டு, "எனக்குப் 
பின்னால் உங்களில் ஒருவர் மற்றவரின் கழுத்ைத ெவட்டி மாய்த்துக்ெகாள்ளும் 
இைறமறுப்பாளர்களாய் மாறிவிடாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
119 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
120 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் விைடெபறும் ஹஜ்ஜின்ேபாது (உைரயாற்றுைகயில்), "உங்களுக்கு 
அழிவு தான் (ைவஹக்கும்)' அல்லது "உங்களுக்குக் ேகடுதான் (ைவலக்கும்)'. எனக்குப் பிறகு 
ஒருவர் மற்றவரின் கழுத்ைத ெவட்டி மாய்த்துக்ெகாள்ளும் இைறமறுப்பாளர்களாய் நீங்கள் 
மாறிவிடாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 30 பரம்பைரையக் குைற கூறுவைதயும், (இறந்தவருக்காக) ஒப்பாரி ைவப்பைதயும் 
இைறமறுப்பு என்று குறிப்பிடுவது. 
 
121 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்களிடம் உள்ள இரு குணங்கள் இைற மறுப்பாகும்: 1. பரம்பைரையக் குைற கூறுவது. 2. 
இறந்தவருக்காக ஒப்பாரிைவப்பது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 31 (எசமாைனவிட்டு) ஓடிப்ேபான அடிைமைய "இைறமறுப்பாளன்” என்று 
குறிப்பிடுவது. 
 
122 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எந்த அடிைம தன் எசமானர்களிடமிருந்து ஓடிப்ேபாகிறாேனா அவன் அவர்களிடம் திரும்பி 
வரும்வைர இைறமறுப்பாளனாகேவ இருக்கிறான். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான மன்ஸூர் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! (ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் (ரலி) அவர்களது ெசாந்தக் 
கருத்தல்ல. மாறாக,) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது என்ேற (எனக்கு) அறிவிக்கப்பட்டது. 
ஆயினும், (குழப்பவாதிகளான முஃதஸிலா மற்றும் காரிஜிய்யாக்கள் நிைறந்துள்ள) இந்த 
பஸ்ரா நகரில் என் வாயிலாக இது அறிவிக்கப்படுவைத நான் விரும்பவில்ைல. 
 
123 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எந்த அடிைம (தன் எசமானிடமிருந்து) ஓடிப் ேபாகிறாேனா அவைனவிட்டு (இைறவனின்) 
ெபாறுப்பு(ம் பாதுகாப்பும்) நீங்கிவிடுகிறது. 
இைத ஜரீர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
124 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அடிைம (தன் எசமானிடமிருந்து) ஓடிப் ேபாய்விட்டால் அவனுைடய எந்தத் ெதாழுைகயும் 
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படாது. (ெதாழுைகயின் நன்ைம கிைடக்காது.) 
இைத ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 32 நட்சத்திர இயக்கத்தால்தான் நமக்கு மைழ ெபாழிந்தது என்று கூறுவது 
இைறமறுப்பாகும். 
 
125 ைஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹுைதபியா' எனுமிடத்தில் எங்களுக்கு சுப்ஹுத் 
ெதாழுைக ெதாழுவித்தார்கள். (அன்றிரவு மைழ ெபய்திருந்தது.) ெதாழுது முடித்ததும் 
மக்கைள ேநாக்கி ேநராகத் திரும்பி, "உங்கள் இைறவன் என்ன கூறினான் என்பைத நீங்கள் 
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அறிவரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம 
நன்கு அறிந்தவர்கள்'' என்று கூறினர். 
அப்ேபாது "என் அடியார்களில் என்ைன நம்பக்கூடியவர்களும் உள்ளனர்; (என்ைன) 
மறுக்கக்கூடியவர்களும் உள்ளனர். "அல்லாஹ்வின் தயவாலும் அவன் கருைணயாலும்தான் 
நமக்கு மைழ ெபாழிந்தது' எனக் கூறியவர்கள் என்ைன நம்பி, நட்சத்திரத்ைத 
மறுத்தவர்களாவர். "இன்ன இன்ன நட்சத்திரத்தினால்தான் எங்களுக்கு மைழ ெபாழிந்தது' 
எனக் கூறியவர்கேளா என்ைன மறுத்து நட்சத்திரத்ைத நம்பியவர்கள் ஆவர்' என அல்லாஹ் 
ெசான்னான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
126 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் இைறவன் என்ன ெசான்னான் 
என்று நீங்கள் அறிவரீ்களா?'' என (மக்களிடம்) ேகட்டார்கள். பிறகு, "என் அடியார்களுக்கு நான் 
என் அருட்ெசல்வங்களில் ஒன்ைற வழங்கும்ேபாது அவர்களில் ஒரு சாரார் "(இதற்ெகல்லாம் 
காரணம்) நட்சத்திரங்கள்தாம்; நட்சத்திரங்களாேலேய (இது எங்களுக்குக் கிைடத்தது)' என்று 
கூறி, அந்த அருட்ெசல்வத்தின் விஷயத்தில் நன்றி ெகட்டவர்களாய் நடந்துெகாள்ளாமல் 
இருந்ததில்ைல (என்று அல்லாஹ் ெசான்னான்)'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் வானிலிருந்து ஏேதனும் ஒரு வளத்ைத இறக்கும்ேபாெதல்லாம் மக்களில் ஒரு 
சாரார் அதன் விஷயத்தில் நன்றி ெகான்றவர்களாய் மாறிவிடாமல் இருந்ததில்ைல. 
(வானிலிருந்து) அல்லாஹ் மைழ ெபாழிவிக்கிறான். அவர்கேளா, "இன்ன இன்ன நட்சத்திரம் 
தான் (மைழ ெபாழிவித்தது)' என்று கூறுகின்றனர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், முஹம்மத் பின் சலமா அல்முராதீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இன்ன இன்ன 
நட்சத்திரங்களால்தான் (மைழ ெபாழிந்தது என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர்)'' என வந்துள்ளது. 
 
127 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் (ஒரு நாள்) மைழ ெபய்தது. அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"மக்களில் நன்றியுள்ளவர்களும் உள்ளனர். நன்றி ெகட்டவர்களும் உள்ளனர். (மைழ ெபாழியும் 
ேபாது) இது அல்லாஹ்வின் கருைண என்று (சிலர்) கூறுகின்றனர். ேவறு சிலேரா, இன்ன 
இன்ன நட்சத்திர இயக்கம் ெமய்யாகிவிட்டது என்று கூறுகின்றனர்'' என்றார்கள். 
அப்ேபாதுதான், "நட்சத்திர மண்டலங்களின் மீது நான் சத்தியம் ெசய்கிேறன்'' என்று 
ெதாடங்கி, "(இைறவன் வழங்கிய) உங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு (நன்றியாக) உங்களது 
அவிசுவாசத்ைத ஆக்குகின்றரீ்களா?'' என்று முடியும் இைறவசனங்கள் (56:75-82) 
அருளப்ெபற்றன. 
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பாடம் : 33 அன்சாரிகைளயும் அலீ (ரலி) அவர்கைளயும் ேநசிப்பது இைறநம்பிக்ைகயும் அதன் 
அைடயாளங்களில் ஒன்றும் ஆகும்; அவர்கைள ெவறுப்பது நயவஞ்சகத்தின் 
அைடயாளங்களில் ஒன்றாகும் என்பதன் ஆதாரம். 
 
128 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நயவஞ்சகனின் அைடயாளம் அன்சாரிகைள ெவறுப்பதாகும்; இைறநம்பிக்ைகயாளரின் 
அைடயாளம் அன்சாரிகைள ேநசிப்பதாகும். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- மற்ேறார் அறிவிப்பில் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
 
அன்சாரிகைள ேநசிப்பது இைறநம்பிக்ைகயின் அைடயாளமாகும்; அவர்கைள ெவறுப்பது 
நயவஞ்சகத்தின் அைடயாளமாகும். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
129 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரிகள் ெதாடர்பாக நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறுைகயில், "இைறநம்பிக்ைகயாளைரத் தவிர 
ேவெறவரும் அவர்கைள ேநசிக்கமாட்டார்கள்; நயவஞ்சகைனத் தவிர ேவெறவரும் 
அவர்கைள ெவறுக்கமாட்டார்கள். யார் அவர்கைள ேநசிக்கிறார்கேளா அவர்கைள 
அல்லாஹ்வும் ேநசிக்கிறான். யார் அவர்கைள ெவறுக்கிறார்கேளா அவர்கைள 
அல்லாஹ்வும் ெவறுக்கிறான்'' என்று குறிப்பிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. இதன் அறிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் (இைத எனக்கு அறிவித்த) அதீ பின் 
ஸாபித் (ரஹ்) அவர்களிடம், "இைத பராஉ (ரலி) அவர்களிடமிருந்தா ெசவியுற்றரீ்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "(ஆம்;) எனக்குத்தான் அவர்கள் அறிவித்தார்கள்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
 
130 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவயும் இறுதி நாைளயும் நம்பிக்ைக ெகாண்ட எவரும் அன்சாரிகைள 
ெவறுக்கமாட்டார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவயும் இறுதி நாைளயும் நம்பிக்ைக ெகாண்ட எவரும் அன்சாரிகைள 
ெவறுக்கமாட்டார். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
131 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எவன் வித்துக்கைளப் பிளந்தாேனா, உயிர்கைளப் பைடத்தாேனா அவன்மீது ஆைணயாக! 
உம்மீ நபி (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) என்னிடம் அறுதியிட்டுக் கூறினார்கள்: 
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இைறநம்பிக்ைகயாளைரத் தவிர ேவெறவரும் என்ைன (அலீைய) ேநசிக்கமாட்டார்கள். 
நயவஞ்சகைனத் தவிர ேவெறவரும் என்ைன ெவறுக்கமாட்டார்கள். 
இைத ஸிர்ரு பின் ஹுைபஷ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 34 வணக்க வழிபாடுகள் குைறவதால் இைறநம்பிக்ைகயும் குைறயும்; நன்றி 
மறத்தல், உரிைம மீறல் ேபான்ற இைறமறுப்பு அல்லாத ெசயல்களுக்கும் "குஃப்ர்' எனும் 
ெசால் ஆளப்படும். 
 
132 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உைரயாற்றுைகயில்), "ெபண்கள் 
சமுதாயேம! தானதர்மங்கள் ெசய்யுங்கள்; அதிகமாகப் பாவமன்னிப்புக் ேகாருங்கள். 
ஏெனனில், நரகவாசிகளில் நீங்கேள அதிகமாக இருப்பைத நான் கண்ேடன்'' என்று 
கூறினார்கள். அப்ேபாது அங்கிருந்த புத்திசாலியான ஒரு ெபண்மணி, "நரகவாசிகளில் அதிகம் 
ேபராக நாங்கள் இருப்பதற்கு என்ன காரணம்? அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று ேகட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் அதிகமாகச் சாபம் ெகாடுக்கிறரீ்கள்; 
கணவனிடம் நன்றி இல்லாதவர்களாக நடந்துெகாள்கிறரீ்கள்; அறிவிலும் மார்க்கத்திலும் 
குைறபாடுள்ளவர்களாகவும், அறிவிற் சிறந்ேதாைரக்கூட (கவர்ச்சியால்) வழீ்த்தக் 
கூடியவர்களாகவும் (ெபண்களான) உங்கைளப் ேபான்று ேவறு யாைரயும் நான் 
காணவில்ைலேய'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
அப்ெபண்மணி, "அறிவிலும் மார்க்கத்திலும் எங்களுைடய குைறபாடு என்ன? அல்லாஹ்வின் 
தூதேர!'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அறிவிலுள்ள 
குைறபாடு யாெதனில், ஓர் ஆணின் சாட்சியத்திற்கு இரு ெபண்களின் சாட்சியம் நிகராகிறது. 
இதுதான் (ெபண்களின்) அறிவிலுள்ள குைறபாடாகும். (மாதவிடாய் ஏற்படும்) பல நாட்கள் 
அவள் ெதாழாமல் இருந்துெகாண்டிருக்கிறாள்; ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்காமல் 
இருக்கிறாள். இதுதான் (அவளுைடய) மார்க்கத்திலுள்ள குைறபாடு'' என்று கூறினார்கள். 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீைஸப் ேபான்ேற அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களும் அபூஹுைரரா 
(ரலி) அவர்களும் அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
பாடம் : 35 ெதாழுைகையக் ைகவிடுவதற்கும் "குஃப்ர்' எனும் ெசால் ஆளப்படுவதுண்டு. 
 
133 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆதமின் ைமந்தன் (மனிதன்) சஜ்தா (சிரவணக்கத்திற்கான) வசனத்ைத ஓதி சிரவணக்கம் 
(சஜ்தா) ெசய்தால் ைஷத்தான் அழுதவாேற "அந்ேதா எனக்கு வந்த நாசேம! ஆதமின் 
ைமந்தன் சிரவணக்கம் ெசய்யும்படி கட்டைளயிடப்பட்டான். அவன் சிரவணக்கம் 
ெசய்துவிட்டான். அவனுக்குச் ெசார்க்கம் கிைடக்கப்ேபாகிறது. ஆனால் (ஆதி மனிதர் 
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ஆதமுக்குச்) சிரம்பணியும்படி எனக்குக் கட்டைளயிடப்பட்டது. நாேனா மறுத்து விட்ேடன். 
எனேவ, எனக்கு நரகம்தான்'' என்று கூறியபடி விலகிச்ெசல்கிறான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
அதில், "(ஆதமுக்குச் சிரம்பணியும்படி எனக்குக் கட்டைளயிடப்பட்டது.) ஆனால், நான் 
(அதற்கு) மாறுெசய்ேதன். எனேவ, எனக்கு நரகம்தான்'' என்று (சிறு வித்தியாசத்துடன்) 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
134 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நிச்சயமாக மனிதனுக்கும் இைணைவப்பு மற்றும் இைறமறுப்பு ஆகியவற்றுக்குமிைடேய 
(பாலமாக இருப்பது) ெதாழுைகையக் ைகவிடுவது தான். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மனிதனுக்கும் இைணைவப்பு மற்றும் இைறமறுப்பு ஆகியவற்றுக்குமிைடேய (பாலமாக 
இருப்பது) ெதாழுைகையக் ைகவிடுவதுதான். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் ேவறுபடுகிறது.) 
 
பாடம் : 36 அல்லாஹ்ைவ நம்பிக்ைகெகாள்வேத (நற்)ெசயல்களில் மிகவும் சிறந்ததாகும். 
 
135 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "(நற்)ெசயல்களில் சிறந்தது எது?'' என்று ேகட்கப் 
பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ைவ நம்பிக்ைக ெகாள்வது'' என்று 
கூறினார்கள். "பிறகு எது (சிறந்தது)?'' என்று ேகட்கப்பட்டேபாது, "அல்லாஹ்வின் பாைதயில் 
அறப்ேபார் புரிவது'' என்றார்கள். "பிறகு எது (சிறந்தது)?'' எனக் ேகட்கப்பட்டேபாது, "(பாவச் 
ெசயல் எதுவும் கலவாத) ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட ஹஜ்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் 
ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("அல்லாஹ்ைவ நம்பிக்ைகெகாள்வது' எனும் 
இடத்தில்) "அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும் நம்பிக்ைகெகாள்வது'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
136 அபூதர் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (நற்)ெசயல்களில் சிறந்தது எது?'' 
என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்ைக (ஈமான்) ெகாள்வதும் 
அவனது பாைதயில் அறப்ேபார் புரிவதும் ஆகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "எந்த 
அடிைம(ைய விடுதைல ெசய்வது) சிறந்தது?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "தன் 
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எசமானர்களிடம் ெபறுமதி மிக்க, அதிக விைல ெகாண்ட அடிைமதான் (சிறந்தவன்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்."அ(த்தைகய அடிைமைய விடுதைல ெசய்வ)து என்னால் இயலவில்ைல 
ெயன்றால்...?''என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ெதாழில் ெசய்பவருக்கு உதவி ெசய்க; 
அல்லது ேவைல இல்லாதவருக்கு ேவைல தருக'' என்று ெசான்னார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! (நற்)ெசயல்களில் சிலவற்ைறக்கூட என்னால் ெசய்ய 
இயலவில்ைலெயன்றால் (நான் என்ன ெசய்வது?) கூறுங்கள்!'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், "மக்களுக்குத் தீங்கு ெசய்யாமல் இருங்கள்! ஏெனனில், அதுவும் நீங்கள் 
உங்களுக்குச் ெசய்துெகாள்ளும் ஒரு நல்லறம்தான்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேவறு இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களிலும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ("ெதாழில் ெசய்பவனுக்கு உதவி ெசய்க' என்பதற்கு பதிலாக) "பலவனீருக்கு உதவி 
ெசய்க; அல்லது ேவைல இல்லாதவருக்கு ேவைல தருக' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
137 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "(நற்)ெசயல்களில் சிறந்தது எது?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "உரிய ேநரத்தில் ெதாழுைகைய நிைறேவற்றுவது'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். நான் "பிறகு எது?'' என்று ேகட்ேடன். "தாய் தந்ைதயருக்கு நன்ைம புரிவது'' 
என்றார்கள். நான், "பிறகு எது?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு "அல்லாஹ்வின் பாைதயில் 
அறப்ேபார் புரிவது'' என்றார்கள். (நபி அவர்களுக்கு ெதாந்தரவு ெகாடுக்கக் கூடாது என்று) 
அவர்கள்மீது பரிவுகாட்டிேய நான் ேமலும் ேமலும் ேகட்பைத நிறுத்திவிட்ேடன். 
 
138 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் நபிேய! (நற்)ெசயல்களில் 
ெசார்க்கத்திற்கு மிகவும் ெநருக்கமானது எது?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உரிய ேநரத்தில் ெதாழுைகைய நிைறேவற்றுவது'' என்று கூறினார்கள். "அடுத்து 
எது? அல்லாஹ்வின் நபிேய!'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு, "தாய் தந்ைதயருக்கு நன்ைம 
புரிவது'' என்றார்கள். "அடுத்து எது? அல்லாஹ்வின் நபிேய!'' என்று ேகட்டேபாது, 
"அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அறப்ேபார் புரிவது'' என்றார்கள். 
 
139 வலீத் பின் அல்அய்ஸார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின் இல்லத்ைதச் சுட்டிக் காட்டியவாறு அபூஅம்ர் 
அஷ் ைஷபான ீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இேதா! இந்த வடீ்டுக்காரர் (பின்வருமாறு) 
என்னிடம் கூறினார்கள்: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான 
ெசயல் (அமல்) எது?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள், "உரிய ேநரத்தில் ெதாழுைகைய 
நிைறேவற்றுவது'' என்று கூறினார்கள். நான் "பிறகு எது?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 
"பிறகு தாய் தந்ைதயருக்கு நன்ைம புரிவது'' என்றார்கள். நான், "பிறகு எது?'' என்று 
ேகட்டேபாது, "பிறகு அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அறப்ேபார் புரிவது'' என்றார்கள். 
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இவற்ைற மட்டுேம என்னிடம் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இன்னும் அதிகமாக (இது குறித்து) நான் ேகட்டிருந்தால் அவர்களும் எனக்கு அதிகமாகச் 
ெசால்லியிருப்பார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர்வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின் இல்லத்ைத ேநாக்கி அபூஅம்ர் 
அஷ்ைஷபான ீ (ரஹ்) அவர்கள் சாைட காட்டினார்கள்; அன்னாரது ெபயைர எங்களிடம் 
குறிப்பிடவில்ைல'' என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
140 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"நற்ெசயல்களில்' அல்லது "நற்ெசயலில்' சிறந்தது உரிய ேநரத்தில் ெதாழுைகைய 
நிைறேவற்றுவதும் தாய் தந்ைதயருக்கு நன்ைம புரிவதுமாகும் 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் :  37 இைறவனுக்கு இைணைவப்பதுதான் பாவங்களிேலேய மிகவும் ேமாசமானது. 

அதற்கடுத்த ெபரும் பாவம் எது என்பது பற்றிய விளக்கம். 
 
141 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்விடம் பாவங்களில் மிகப் 
ெபரியது எது?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ் உன்ைனப் பைடத்திருக்க, 
அவனுக்கு நீ இைண கற்பிப்பது'' என்று ெசான்னார்கள். நான் அவர்களிடம், "நிச்சயமாக அது 
மிகப் ெபரிய பாவம்தான்'' என்று ெசால்லிவிட்டு, "பிறகு எது?'' என்று ேகட்ேடன். "உன் 
குழந்ைத உன்னுடன் (அமர்ந்து உன் உணைவப் பங்குேபாட்டு) உண்ணும் என அஞ்சி அைத 
நீ ெகால்வது'' என்று ெசான்னார்கள். நான் "பிறகு எது?'' என்று ேகட்க, அவர்கள், "உன்(மீது 
அபார நம்பிக்ைகைவத்துள்ள) அண்ைட வடீ்டானின் மைனவி(ையக் கவர்ந்து அவள்) உடன் நீ 
விபசாரம் ெசய்வது'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
142 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அல்லாஹ்விடம் எந்தப் 
பாவம் மிகப் ெபரியது?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ் உன்ைனப் 
பைடத்திருக்க, அவனுக்கு நீ இைணைவப்பதுதான், (ெபரும் பாவம்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
அவர், "பிறகு எது?'' என்று ேகட்டார். அவர்கள், "உன் குழந்ைத உன்னுடன் (அமர்ந்து உன் 
உணைவப் பங்குேபாட்டு) உண்ணும் என அஞ்சி அைத நீ ெகால்வது'' என்று ெசான்னார்கள். 
"பிறகு எது?'' என்று அவர் ேகட்க, "உன் அண்ைட வடீ்டானின் மைனவி(ையக் கவர்ந்து 
அவள்) உடன் நீ விபசாரம் ெசய்வது'' என்று அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது இக்கூற்ைற ெமய்ப்பிக்கும் வைகயில், "ேமலும், 
அவர்கள் அல்லாஹ்வுடன் ேவெறந்தத் ெதய்வத்ைதயும் அைழப்பதில்ைல. ேமலும், (ெகாைல 
ெசய்யக் கூடாது என்று) அல்லாஹ் தைட விதித்துள்ள எந்த உயிைரயும் (சட்டபூர்வமான) 
உரிைமயின்றி அவர்கள் ெகாைல ெசய்வதில்ைல; ேமலும், விபசாரமும் ெசய்வதில்ைல. 
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யாேரனும் இச்ெசயல்கைளச் ெசய்தால் அவன் (தன் பாவத்திற்கான) தண்டைனையப் 
ெபற்ேற தீருவான்'' எனும் (25:68ஆவது) வசனத்ைத அல்லாஹ் அருளினான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 38 ெபரும் பாவங்களும் மிகப்ெபரும் பாவங்களும். 
 
143 அபூபக்ரா நுஃைபஉ பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது 
அவர்கள், "ெபரும் பாவங்களிேலேய மிகப்ெபரும் பாவங்கைள நான் உங்களுக்கு 
அறிவிக்கட்டுமா?'' என்று (மூன்று முைற) ேகட்டு விட்டு, "அல்லாஹ்வுக்கு இைணைவப்பது, 
ெபற்ேறாைரப் புண்படுத்துவது, "ெபாய் சாட்சியம் ெசால்வது' அல்லது "ெபாய் ேபசுவது' 
ஆகியைவ (தாம் அைவ)'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது சாய்ந்துெகாண்டிருந்த 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து அமர்ந்து இ(றுதியாகச் ெசான்ன)ைத திரும்பத் 
திரும்பக் கூறிக் ெகாண்ேடயிருந்தார்கள். இைதக் கண்ட நாங்கள் "அவர்கள் நிறுத்திக் 
ெகாள்ளக்கூடாதா!'' என்று கூறிேனாம். 
 
144 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வுக்கு இைணைவப்பது, ெபற்ேறாைரப் புண்படுத்துவது, ெகாைலெசய்வது மற்றும் 
ெபாய் ேபசுவது ஆகியைவ ெபரும்பாவங்களில் அடங்கும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
- அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
 
(ஒரு முைற) "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபரும் பாவங்கள் பற்றிக் கூறினார்கள்' 
அல்லது "ெபரும் பாவங்கள் குறித்து அவர்களிடம் வினவப்பட்டது'. அப்ேபாது அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வுக்கு இைணைவப்பது, ெகாைல ெசய்வது, ெபற்ேறாைரப் புண்படுத்துவது 
ஆகியன (ெபரும்பாவங்களாகும்)'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு "ெபரும் பாவங்களிேலேய மிகப் ெபரும் பாவம் ஒன்ைற நான் உங்களுக்கு 
அறிவிக்கட்டுமா?'' என்று ேகட்டுவிட்டு, "ெபாய் ேபசுவது' அல்லது "ெபாய் சாட்சியம் கூறுவது' 
தான் (அது) என்று ெசான்னார்கள். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "ெபாய் சாட்சியம்' 
என்ேற நான் ெபரிதும் கருதுகிேறன். 
 
145 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ேபரழிைவ ஏற்படுத்தும் ஏழு ெபரும் பாவங் கைளத் 
தவிர்த்திடுவரீ்!'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அைவ எைவ?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வுக்கு இைண கற்பிப்பது, 
சூனியம் ெசய்வது, (சட்டபூர்வமான) உரிைமயின்றி ெகால்லக் கூடாது என்று அல்லாஹ் 
தைட விதித்துள்ள உயிைரக் ெகால்வது, அநாைதகளின் ெசல்வத்ைத உண்பது, வட்டிைய 
உண்பது, ேபாரின்ேபாது புறமுதுகிட்டு ஓடுவது, அப்பாவிகளான, இைற நம்பிக்ைக ெகாண்ட, 
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கற்புள்ள ெபண்கள்மீது அவதூறு கூறுவது ஆகியைவதாம் (அந்தப் ெபரும் பாவங்கள்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
 
146 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஒரு மனிதர் தம் தாய் தந்ைதயைர ஏசுவது ெபரும் பாவங்களில் உள்ளதாகும்'' என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்ேபாது "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஒரு 
மனிதர் தம் தாய் தந்ைதயைரேய ஏசுவாரா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம். ஒருவர் இன்ெனாருவரின் தந்ைதைய ஏசுவார். உடேன 
(பதிலுக்கு) அவர் இவருைடய தந்ைதைய ஏசுவார். ஒருவர் இன்ெனாருவரின் தாைய ஏசுவார். 
உடேன (பதிலுக்கு) அவர் இவருைடய தாைய ஏசுவார். (ஆக, தம் ெபற்ேறார் ஏசப்படுவதற்கு 
இவேர காரணமாகிவிடுகிறார்)'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 39 தற்ெபருைம கூடாது; தற்ெபருைம என்றால் என்ன? 
 
147 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "யாருைடய உள்ளத்தில் அணுவளவு தற்ெபருைம இருக்கிறேதா அவர் 
ெசார்க்கத்தில் நுைழயமாட்டார்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "தமது ஆைட 
அழகாக இருக்க ேவண்டும்; தமது காலணி அழகாக இருக்க ேவண்டும் என ஒருவர் 
விரும்புகிறார். (இதுவும் தற்ெபருைமயில் ேசருமா?)'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ் அழகானவன்; அழைகேய அவன் விரும்புகின்றான். தற்ெபருைம 
என்பது (ஆணவத்ேதாடு) உண்ைமைய மறுப்பதும், மக்கைளக் ேகவலமாக மதிப்பதும்தான்'' 
என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
148 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தமது உள்ளத்தில் கடுகு மணியளவு இைறநம்பிக்ைகயுள்ள எவரும் நரகத்தில் நுைழய 
மாட்டார். தமது உள்ளத்தில் கடுகு மணியளவு அகம்பாவமுள்ள எவரும் ெசார்க்கத்தில் 
நுைழயமாட்டார். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
149 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யாருைடய உள்ளத்தில் அணுவளவு தற்ெபருைம உள்ளேதா அவர் ெசார்க்கத்தில் 
நுைழயமாட்டார். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 40 அல்லாஹ்வுக்கு எைதயும் இைண ைவக்காமல் இறந்தவர் ெசார்க்கம் ெசல்வார். 

இைணைவப்பாளராக இறந்து ேபானவர் நரகம் ெசல்வார். 
 
150 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "யார் அல்லாஹ்வுக்கு இைணைவத்தவராக இறந்து 
விடுகிறாேரா அவர் நிச்சயமாக நரகம் ெசல்வார்'' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். நான் 
(அேத கருத்ைத) "யார் அல்லாஹ்வுக்கு எைதயும் இைணைவக்காமல் இறந்துவிடுகிறாேரா 
அவர் நிச்சயமாக ெசார்க்கம் ெசல்வார்'' என்று கூறிேனன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
151 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "(ெசார்க்கத்ைதயும் நரகத்ைதயும்) கட்டாயமாகத் 
ேதடித் தருகின்ற இரண்டு விஷயங்கள் என்ெனன்ன?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "யார் அல்லாஹ்வுக்கு எைதயும் இைணைவக்காமல் இறந்துவிடுகிறாேரா அவர் 
(நிச்சயமாகச்) ெசார்க்கம் ெசல்வார். யார் அல்லாஹ்வுக்கு இைணைவத்தவராக 
இறந்துவிடுகிறாேரா அவர் (நிச்சயமாக) நரகம் ெசல்வார்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
152 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் அல்லாஹ்வுக்கு எைதயும் இைணைவக்காமல் அவைனச் சந்திக்கிறாேரா அவர் 
ெசார்க்கம் ெசல்வார். யார் அவனுக்கு இைணைவத்தவராக அவைனச் சந்திக்கிறாேரா அவர் 
நரகம் ெசல்வார். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், ஹஜ்ஜாஜ் பின் 
அஷ்ஷாயிர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் எங்களுக்கு 
அறிவித்தார்கள்'' என்று (முத்தஸிலாகவு)ம், அபூஅய்யூப் அல்ஃைகலான ீ (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கப்படுகிறது'' என்று (முன்கத்திஉ 
ஆகவு)ம் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
153 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என்னிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் வந்து "உங்கள் சமுதாயத்தாரில் யார் 
அல்லாஹ்வுக்கு எைதயும் இைணயாக்காமல் இறந்துவிடுகிறாேரா அவர் நிச்சயமாகச் 
ெசார்க்கம் ெசல்வார்'' என்று நற்ெசய்தி கூறினார். உடேன நான், "அவர் விபசாரம் ெசய்தாலும் 
திருடினாலுமா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஜிப்ரீல் "விபசாரம் ெசய்தாலும் திருடினாலும் 
சரிேய'' என்று பதிலளித்தார். 
இைத அபூதர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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154 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் ெவள்ைள ஆைட அணிந்தபடி 
உறங்கிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். (சிறிது ேநரத்திற்குப்) பிறகு மீண்டும் நான் அவர்களிடம் 
ெசன்ேறன். அப்ேபாதும் அவர்கள் உறங்கிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். பிறகு (மீண்டும்) அவர்களிடம் 
ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் விழித்திருந்தார்கள். நான் அவர்கள் அருகில் அமர்ந்ேதன். 
அப்ேபாது "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல("லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்') 
என்று ெசால்லி, பிறகு அேத நம்பிக்ைகயில் இறந்துவிடும் எந்த அடியாரும் ெசார்க்கம் 
புகுந்ேத தீருவார்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னார்கள். நான், "அவர் விபசாரம் 
புரிந்தாலும் திருடினாலுமா?'' என்று ேகட்ேடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர் விபசாரம் 
புரிந்தாலும் திருடினாலும் சரிேய (ெசார்க்கம் புகுந்ேத தீருவார்)'' என்று ெசான்னார்கள். நான் 
(மீண்டும்) "அவர் விபசாரம் புரிந்தாலும் திருடினாலுமா?'' என்று ேகட்ேடன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அவர் விபசாரம் புரிந்தாலும் திருடினாலும் சரிேய (ெசார்க்கம் புகுந்ேத தீருவார்)'' 
என்று ெசான்னார்கள்.- இவ்வாறு மூன்று தடைவ நடந்தது. நான்காவது தடைவ "(அவர் 
ெசார்க்கம் புகுந்ேத தீருவார்.) அபூதர்ரின் மூக்கு மண்ைணக் கவ்வட்டும்! (அதாவது நீர் இைத 
விரும்பாவிட்டாலும் சரிேய)'' என்று கூறினார்கள். 
அறிவிப்பாளர் அபுல்அஸ்வத் அத்தீலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
அபூதர் (ரலி) அவர்கள் "அபூதர்ரின் மூக்கு மண்ைணக் கவ்வட்டும்'' என்று கூறியபடிேய 
புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 41 இைறமறுப்பாளர் ஒருவர் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று (கலிமாச்) 

ெசான்னதற்குப் பிறகு அவைரக் ெகாைல ெசய்வது கூடாது. 
 
155 மிக்தாத் பின் அம்ர் அல்அஸ்வத் அல்கிந்தீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) "இைற மறுப்பாளர்களில் ஒருவைன நான் சந்தித்ேதன். அவன் 
என்னிடம் சண்ைடயிட்டான். அப்ேபாது அவன் என் ைககளில் ஒன்ைற வாளால் ெவட்டித் 
துண்டித்துவிட்டான். பிறகு, அவன் என்ைன விட்டு ஓடிப்ேபாய் ஒரு மரத்தில் அபயம் ேதடி 
(ஒளிந்து)ெகாண்டு, "அல்லாஹ்வுக்கு அடிபணிந்(து இஸ்லாத்தில் இைணந்)ேதன்' என்று 
ெசான்னான். இைத அவன் ெசான்னதற்குப் பிறகு நான் அவைனக் ெகால்லலாமா? 
அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"(ேவண்டாம்) அவைனக் ெகால்லாேத!'' என்றார்கள். அதற்கு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
அவன் எனது ைகையத் துண்டித்துவிட்டான். அைதத் துண்டித்த பிறகுதாேன இைதச் 
ெசான்னான்!'' என்று ேகட்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவைன நீ ெகால்லாேத! அவ்வாறு நீ அவைனக் 
ெகான்றுவிட்டால் அவைனக் ெகால்வதற்கு முன்பு நீயிருந்த (குற்றமற்ற) நிைலக்கு அவன் 
வந்து விடுவான். அந்த வார்த்ைதையச் ெசால்வதற்கு முன் அவனிருந்த (குற்றவாளி எனும்) 
நிைலக்கு நீ ெசன்றுவிடுவாய்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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156 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேவறு சில அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நான் அவைனக் ெகால்வதற்கு முற்படும் 
ேபாது அவன் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' (அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் 
இல்ைல) என்று கூறினான். (இதற்குப் பிறகு அவைன நான் ெகால்லலாமா? என்று மிக்தாத் 
(ரலி) அவர்கள் வினவினார்கள்) என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
157 அதாஉ பின் யஸீத் அல்ைலஸீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உைபதுல்லாஹ் பின் அதீ பின் கியார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பனூ ஸுஹ்ரா குலத்தாரின் நட்புக் குலத்ைதச் ேசர்ந்தவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் பத்ருப்ேபாரில் பங்ேகற்றவருமான மிக்தாத் பின் அம்ர் பின் அல்அஸ்வத் 
அல்கிந்தீ (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! கூறுங்கள்: இைறமறுப்பாளர்களில் 
ஒருவைன நான் சந்தித்ேதன்...'' என்று ேகட்டார்கள். 
இைதத் ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட (155ஆவது) ஹதீஸிலுள்ளைதப் ேபான்ேற உைபதுல்லாஹ் 
பின் அதீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 
 
158 உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்கைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பைடப்பிரிெவான்றில் அனுப்பி 
ைவத்தார்கள். ஜுைஹனா குலத்ைதச் ேசர்ந்த "ஹுரக்காத்' கூட்டத்தாரிடம் நாங்கள் 
காைலயில் ெசன்றைடந்ேதாம். (அவர்களுடன் நடந்த சண்ைடயில் அவர்கைள நாங்கள் 
ேதாற்கடித்ேதாம்.) அப்ேபாது நான் ஒருவைரச் சந்தித்ேதன். (அவைர நாங்கள் சுற்றி 
வைளத்துக்ெகாண்டேபாது) அவர், "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்'' (அல்லாஹ் ஒருவைனத் 
தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல) என்று ெசான்னார். நான் (எனது ஈட்டியால்) அவைரத் 
தாக்கி(க் ெகான்று)விட்ேடன். ஆனால் அது என் மனதில் உறுத்திக்ெகாண்ேட இருந்தது. 
(திரும்பி வந்தேபாது) நான் இது குறித்து நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசான்ேனன். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று அவர் ெசான்ன 
பிறகுமா அவைர நீ ெகான்றாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். "ஆயுதத்ைத அஞ்சித்தான் அவர் 
இவ்வாறு ெசான்னார், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று கூறிேனன். "அைத அவர் 
(உளப்பூர்வமாக) ெசான்னாரா இல்ைலயா என்று அறிய அவருைடய இதயத்ைத நீ பிளந்து 
பார்த்தாயா?'' என்று (கடிந்து) ேகட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்தக் ேகள்விையேய 
என்னிடம் திரும்பத் திரும்பக் ேகட்டுக்ெகாண்ேடயிருந்தார்கள். எந்த அளவிற்ெகன்றால், நான் 
(அதற்கு முன் இஸ்லாத்ைத ஏற்றிராமல்) அன்ைறய தினத்தில் இஸ்லாத்ைத ஏற்றிருந்தால் 
நன்றாயிருந்திருக்குேம என்றுகூட ஆைசப்பட்ேடன். 
 
எனேவதான் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எந்த 
முஸ்லிமுடன் நான் ேபாரிடுவதாக இருந்தாலும் அவருடன் இந்தச் "சின்ன வயிற்றுக்காரர்' -
உசாமா- ேபாரிடாதவைர ேபாரிடமாட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் 
(சஅத் (ரலி) அவர்களிடம்), "(பூமியிலிருந்து) குழப்பம் நீங்கி, கீழ்ப்படிதல் முற்றிலுமாக 
அல்லாஹ்வுக்ெகன்ேற ஆகிவிடும்வைர அவர்களுடன் நீங்கள் ேபாரிடுங்கள்'' (8:39) என்று 
அல்லாஹ் கூறவில்ைலயா? என்று ேகட்டார். அதற்கு சஅத் (ரலி) அவர்கள், "(அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) குழப்பம் முற்றிலும் நீங்கிவிட ேவண்டுெமன்பதற்காக 
நாங்கள் ேபாரிட்ேடாம். ஆனால், நீரும் உம் ேதாழர்களும் குழப்பம் உருவாக 
ேவண்டுெமன்பதற்காகப் ேபாைர விரும்புகிறரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. 
 
159 உசாமா பின் ைஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்கைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஜுைஹனா குலத்ைதச் ேசர்ந்த "ஹுரக்கா' 
கூட்டத்தாரிடம் அனுப்பிைவத்தார்கள். நாங்கள் அந்தக் கூட்டத்தாரிடம் காைலயில் 
ெசன்றைடந்ேதாம். (அவர்களுடன் நடந்த சண்ைடயில்) அவர்கைள நாங்கள் ேதாற்கடித்ேதாம். 
அப்ேபாது நானும் அன்சாரிகளில் ஒருவரும் அந்தக் கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ஒருவரிடம் 
ேபாய்ச்ேசர்ந்ேதாம். அவைர நாங்கள் சுற்றி வைளத்துக்ெகாண்டேபாது, அவர் "லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்' (அல்லாஹ் ஒருவைனத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல) என்று ெசால்ல, 
அந்த அன்சாரி (அவைரக் ெகால்லாமல்) விலகிக்ெகாண்டார். நான் என் ஈட்டியால் அவைரக் 
குத்திக் ெகான்றுவிட்ேடன். நாங்கள் (திரும்பி) வந்தேபாது நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு இந்தச் 
ெசய்தி எட்டேவ அவர்கள் என்னிடம், "உசாமா! அவர் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று 
(ஏகத்துவ வாக்கியத்ைத) ெமாழிந்த பின்னருமா அவைர நீ ெகான்றாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான், "அவர் உயிைரப் பாதுகாக்கேவ (அவ்வாறு கூறினார்)'' என்று ெசான்ேனன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "அவர் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று ெமாழிந்த பின்னருமா அவைர நீ 
ெகான்றாய்?'' என்று (மீண்டும்) ேகட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்தக் ேகள்விையேய 
திரும்பத் திரும்பக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். எந்த அளவிற்ெகன்றால், நான் "(அந்தப் 
பாவத்ைதச் ெசய்த) அந்த நாளுக்கு முன்பு இஸ்லாத்ைத ஏற்காமல் (அதற்குப் பிறகு ஏற்று) 
இருந்திருந்தால் நன்றாயிருந்திருக்குேம; (பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்குேம!)' என்றுகூட 
ஆைசப்பட்ேடன். 
 
160 ஸஃப்வான் பின் முஹ்ரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களது காலத்தில் நடந்த சண்ைடயின் ேபாது 
ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் அஸ்அஸ் பின் சலமா (ரஹ்) 
அவர்களிடம் "எனக்காக உங்களுைடய சேகாதரர்களில் சிலைர ஒன்றுகூட்டுங்கள். 
அவர்களிடம் நான் ேபச ேவண்டும்'' என்று ெசால்லி அனுப்பினார்கள். (தம் சேகாதரர்கைள 
அைழத்து வருமாறு) அஸ்அஸ் ஒரு தூதுவைர அவர்களிடம் அனுப்பினார். அவ்வாேற 
அவர்கள் ஒன்றுகூடியதும் (அவர்களிடம்) மஞ்சள் நிற முக்காட்டு ஆைட ஒன்ைற அணிந்து 
ெகாண்டு ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் வந்து "நீங்கள் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தைத (ெதாடர்ந்து) 
ேபசுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். அைதயடுத்து அவர்கள் ஒவ்ெவாருவராக ேபசிக்ெகாண்ேட 
வந்து ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் ேபச ேவண்டிய முைற வந்தேபாது அவர்கள் தமது 
தைலயிலிருந்த முக்காட்ைட விலக்கிவிட்டுப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: நான் உங்களிடம் 
வரும்ேபாது உங்களுக்கு உங்களுைடய நபியின் ெசய்தி ஒன்ைற அறிவிக்க ேவண்டும் என 
நான் எண்ணியிருக்கவில்ைல. (ஆனால், அறிவிக்க ேவண்டுெமன இப்ேபாது விரும்புகிேறன்.) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைணைவப்பாளர்களில் ஒரு கூட்டத்தாைர ேநாக்கி 
முஸ்லிம்களின் பைடப் பிரிெவான்ைற அனுப்பிைவத்தார்கள். அவர்கள் (அக்கூட்டத்தாரிடம் 
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ெசன்று) அவர்கைள(ப் ேபார்க்களத்தில்) சந்தித்தனர். அப்ேபாது இைணைவப்பாளர்களில் ஒரு 
மனிதர் முஸ்லிம்களில் எவைரேயனும் தாக்க முற்படும்ேபாெதல்லாம் (குறி தவறாமல்) 
தாக்கிக் ெகாைல ெசய்துெகாண்டிந்தார். இந்நிைலயில் முஸ்லிம்களில் ஒருவர் (அவர் 
உசாமா பின் ைஸத் என்ேற நாங்கள் ேபசிக்ெகாண்டதுண்டு) அந்த எதிரி அயர்ந்துேபாகும் 
ேநரத்திற்காகக் காத்திருந்தார். (அந்த ேநரமும் வந்தது.) அந்த மனிதர்மீது இவர் வாைள 
உயர்த்தியேபாது அவர் (தம்ைமக் காப்பாற்றிக்ெகாள்வதற்காக) "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' 
என்று (ஏகத்துவ உறுதிெமாழிைய) கூறினார். ஆனால் (அைதப் ெபாருட்படுத்தாமல்) உசாமா 
(ரலி) அவர்கள் அந்த மனிதைரக் ெகான்றுவிட்டார்கள். (அந்தப் ேபாரில் முஸ்லிம்கள் ெவற்றி 
ெபற்றனர்.) அந்த ெவற்றிைய அறிவிப்பதற்காக ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். 
அவரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் ேபாரின் நிலவரம் குறித்து விசாரித்தார்கள். அப்ேபாது 
அவர் நடந்த நிகழ்ச்சிகைளயும் (ெகால்லப்பட்ட) அந்த மனிதர் நடந்துெகாண்ட விதம் 
பற்றியும் ெதரிவித்தார். ஆகேவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் உசாமா (ரலி) அவர்கைள வரவைழத்து 
அவர்களிடம் "ஏன் அவைரக் ெகான்றாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். உசாமா (ரலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! அந்த மனிதர் முஸ்லிம்களுக்குப் ெபருத்த ேசதத்ைத 
ஏற்படுத்தினார்.இன்னார் இன்னாைர அவர் ெகான்றுவிட்டார் (சிலருைடய ெபயைர உசாமா 
(ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் குறிப்பிட்டார்கள்) ஆகேவ, நான் அவைரத் 
தாக்கிேனன். அவர் வாைளக் கண்டதும் (பயந்துேபாய்) "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று 
(ஏகத்துவ உறுதிெமாழி) கூறினார்'' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அவைர நீ ெகான்றுவிட்டாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். உசாமா, "ஆம்' என்றார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவர் ஏற்றுக்ெகாண்ட ஏகத்துவ உறுதிெமாழியான) 
"லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' மறுைம நாளில் (உனக்ெகதிரான சாட்சியாக) வரும்ேபாது நீ 
என்ன ெசய்யப் ேபாகிறாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். இைதவிட அதிகமாக ேவெறைதயும் 
ேகட்காமல், "லா இலாஹா இல்லல்லாஹ்' மறுைம நாளில் வரும் ேபாது நீ என்ன 
ெசய்யப்ேபாகிறாய்?'' என்ேற (திரும்பத் திரும்ப) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
 
பாடம் : 42 "நமக்ெகதிராக ஆயுதம் ஏந்தியவர் நம்ைமச் சார்ந்தவர் அல்லர்'' என்று நபி (ஸல்) 

அவர்கள் கூறியது. 
 
161 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நமக்ெகதிராக ஆயுதம் ஏந்தியவர் நம்ைமச் சார்ந்தவர் அல்லர். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
162 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நமக்ெகதிராக வாைள உருவியவர் நம்ைமச் சார்ந்தவர் அல்லர். 
இைத சலமா பின் அல்அக்வஃ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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163 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நமக்ெகதிராக ஆயுதம் ஏந்தியவர் நம்ைமச் சார்ந்தவர் அல்லர். 
இைத அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 43 "நமக்கு ேமாசடி ெசய்தவர் நம்ைமச் சார்ந்தவர் அல்லர்'' என்று நபி (ஸல்) 

அவர்கள் கூறியது. 
 
164 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நமக்ெகதிராக ஆயுதம் ஏந்தியவர் நம்ைமச் சார்ந்தவர் அல்லர்; நம்ைம வஞ்சித்தவரும் 
நம்ைமச் சார்ந்தவர் அல்லர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் உணவு(தானிய)க் குவியைலக் கடந்து 
ெசன்றார்கள். (விற்பைனக்காக ைவக்கப்பட்டிருந்த) அந்தக் குவியலுக்குள் தமது ைகைய 
அவர்கள் நுைழத்தார்கள். அப்ேபாது (தானியக் குவியலில் இருந்த) ஈரம் அவர்களின் 
விரல்களில் பட்டது. உடேன அவர்கள் "உணவு (தானியத்தின்) உரிைமயாளேர! என்ன இது 
(ஈரம்)?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர், "இதில் மைழச்சாரல் பட்டுவிட்டது, 
அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்றார். அப்ேபாது அவர்கள், "ஈரமானைத மக்கள் பார்க்கும் 
விதமாக உணவு (தானியத்து)க்கு ேமேல ைவத்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று ேகட்டுவிட்டு, 
"ேமாசடி ெசய்தவர் என்ைனச் சார்ந்தவர் அல்லர்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 44 (துக்கத்தில்) கன்னங்களில் அைறந்துெகாள்வது, சட்ைடப் ைபகைளக் கிழித்துக் 
ெகாள்வது, அறியாைமக் கால வழக்கப்படி புலம்புவது ஆகியைவ தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளன. 
 
165 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(துக்கத்தில்) கன்னங்களில் அைறந்துெகாள்பவன், அல்லது சட்ைடப் ைபகைளக் கிழித்துக் 
ெகாள்பவன், அல்லது அறியாைமக் கால வழக்கப்படி புலம்புகின்றவன் நம்ைமச் சார்ந்தவன் 
அல்லன். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
அவற்றில் இப்னு நுைமர், அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "அல்லது' 
என்பது இடம்ெபறவில்ைல. "அைறந்துெகாள்பவனும் கிழித்துக்ெகாள்பவனும் 
புலம்புகின்றவனும்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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166 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ("அல்லது' என்பது இடம்ெபறாமல்) "அைறந்துெகாள்பவனும் கிழித்துக் 
ெகாள்பவனும் புலம்புகின்றவனும்' என்ேற காணப்படுகிறது. 
 
167 அபூபுர்தா பின் அபமீூசா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் (தமது) கடுைமயான (மரண) ேவதைனயில் 
மயக்கமைடந்துவிட்டார்கள். அவர்களது தைல அவர்களுைடய குடும்பப் ெபண் ஒருவரின் 
மடிமீது இருந்தது. அப்ேபாது அவர்களுைடய குடும்பத்துப் ெபண்மணி ஒருவர் ஓலமிட்டு 
அழுதார். அபூமூசா (ரலி) அவர்களால் அப்ெபண்ணுக்கு பதிேலதும் ெசால்ல முடியவில்ைல. 
பிறகு மயக்கம் ெதளிந்தேபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் யாைர விட்டுத் தமது 
ெபாறுப்ைப விலக்கிக்ெகாண்டார்கேளா அவைர விட்டு நானும் என் ெபாறுப்ைப விலக்கிக் 
ெகாள்கிேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (துன்பத்தின்ேபாது) ஓலமிட்டு அழும் 
ெபண், தைலைய மழித்துக்ெகாள்ளும் ெபண், ஆைடையக் கிழித்துக்ெகாள்ளும் ெபண் 
ஆகிேயாரிடமிருந்து தமது ெபாறுப்ைப விலக்கிக்ெகாண்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
- அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்), அபூபுர்தா பின் அபமீூசா (ரஹ்) ஆகிேயார் 
கூறியதாவது: 
அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் (மரணப் படுக்ைகயில் இருந்தேபாது) மயக்கமைடந்துவிட்டார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களின் துைணவியார் உம்மு அப்தில்லாஹ் சப்தமிட்டு (ஒப்பாரிைவத்து) 
அழுது ெகாண்ேட (அங்கு) வந்தார். பிறகு மயக்கம் ெதளிந்தேபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "(துக்கத்தில்) தைலைய மழித்துக்ெகாண்டவர், ஓலமிட்டு அழுதவர், 
ஆைடையக் கிழித்துக்ெகாண்டவர் ஆகிேயாரிடமிருந்து நான் எனது ெபாறுப்ைப விலகிக் 
ெகாண்ேடன்' (எனக்கும் அவர்களுக்கும் எந்தத் ெதாடர்பும் கிைடயாது) என்று கூறியது 
உனக்குத் ெதரியாதா?'' என்று அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் ேகட்டார்கள். இந்த ஹதீைஸத் தம் 
துைணவியாருக்கு ஏற்ெகனேவ அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியிருந்தார்கள். (எனேவதான் 
"உனக்குத் ெதரியாதா?' என்று ேகட்டார்கள்.) 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
அவற்றில் இயாள் அல்அஷ்அரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நான் எனது ெபாறுப்ைப 
விலக்கிக்ெகாண்ேடன்' என்பதற்கு பதிலாக "நம்ைமச் சார்ந்தவர் அல்லர்' என்று 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக) வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 45 ேகாள் ெசால்வது வன்ைமயாகத் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
168 அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் (மக்கள்) ேபசிக்ெகாள்வைத (ஆட்சியாளர்வைரக் ெகாண்டுேபாய்) ேகாள் 
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார் எனும் ெசய்தி ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்களுக்கு 
எட்டியது. அப்ேபாது ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள், "ேகாள் ெசால்கின்றவன் ெசார்க்கம் 
ெசல்லமாட்டான் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூற நான் ேகட்டுள்ேளன்'' 
என்றார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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169 ஹம்மாம் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் (மக்களிைடேய நடக்கும்) உைரயாடல்கைள ஆட்சியாளர்வைரக் ெகாண்டு 
ேபாய்ச் ேசர்த்துக்ெகாண்டிருந்தார். நாங்கள் (ஒரு நாள்) பள்ளிவாசலில் அமர்ந்திருந்ேதாம். 
அப்ேபாது மக்கள், "இேதா! இவர் (நமக்கிைடேய நடக்கும்) உைரயாடல்கைள ஆட்சியாளர் 
வைரக் ெகாண்டுேபாய்ச் ேசர்ப்பவர்களில் ஒருவர் என்று (ஒருவைரச் சுட்டிக்காட்டி) கூறினர். 
அந்த மனிதர் வந்து எங்கள் அருகில் அமர்ந்தார். அப்ேபாது ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள், 
"ேகாள் ெசால்கின்றவன் ெசார்க்கம் ெசல்லமாட்டான் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூற நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
170 ஹம்மாம் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களுடன் பள்ளிவாசலில் அமர்ந்திருந்ேதாம். அப்ேபாது ஒரு 
மனிதர் வந்து எங்கள் அருகில் உட்கார்ந்தார். உடேன ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களிடம் "இேதா! 
இந்த மனிதர் (நாம் ேபசிக்ெகாள்ளும்) பல விஷயங்கைள ஆட்சியாளர் வைரக் ெகாண்டு 
ேபாய்ச் ெசால்கிறார்'' என்று கூறப்பட்டது. அப்ேபாது ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் அந்த 
மனிதருக்குக் ேகட்கும் விதமாக, "ேகாள் ெசால்கின்றவன் ெசார்க்கம் ெசல்லமாட்டான் என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூற நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 46 கீழங்கிைய (கணுக்காலுக்கு)க் கீேழ இறக்கிக் கட்டுவது,ெகாடுத்த நன்ெகாைடையச் 
ெசால்லிக் காட்டுவது, ெபாய்ச் சத்தியம் ெசய்து சரக்ைக விற்பைன ெசய்வது ஆகியன 
வன்ைமயாகத் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளன; (இந்த) மூன்று (ெசயல்கைளச் ெசய்கின்ற) 

ேபர்களிடம் மறுைம நாளில் அல்லாஹ் ேபசவுமாட்டான்; அவர்கைள ஏெறடுத்துப் 
பார்க்கவுமாட்டான்; அவர்கைளத் தூய்ைமப்படுத்தவுமாட்டான்; துன்பம் தரும் ேவதைனதான் 
அவர்களுக்கு உண்டு. 
 
171 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "மூன்று ேபரிடம் மறுைம நாளில் அல்லாஹ் ேபசவுமாட்டான்; 
அவர்கைள ஏெறடுத்துப் பார்க்கவுமாட்டான்; அவர்கைளத் தூய்ைமப்படுத்தவுமாட்டான்; 
அவர்களுக்குத் துன்பம் தரும் ேவதைனதான் உண்டு'' என்று கூறினார்கள். இைதேய 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மூன்று முைற கூறினார்கள். நான், "(அவ்வாறாயின்) 
அவர்கள் இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டனர்; நஷ்டமைடந்துவிட்டனர்; அவர்கள் யார் அல்லாஹ்வின் 
தூதேர!'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு, "தமது ஆைடைய (கணுக்காலுக்கு)க் கீேழ இறக்கிக் 
கட்டியவர், (ெசய்த உபகாரத்ைதச்) ெசால்லிக் காட்டுபவர், ெபாய்ச் சத்தியம் ெசய்து தமது 
சரக்ைக விற்பைன ெசய்பவர் ஆகிேயார்(தாம் அம்மூவரும்)'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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- நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மூன்று ேபரிடம் மறுைம நாளில் அல்லாஹ் ேபசமாட்டான்: 1. ெசய்த தருமத்ைதச் 
ெசால்லிக் காட்டுபவர். அவர் எைத வழங்கினாலும் அைதச் ெசால்லிக் காட்டாமல் 
இருக்கமாட்டார். 2. ெபாய்ச் சத்தியம் ெசய்து தமது சரக்ைக விற்பைன ெசய்பவர். 3. தமது 
கீழங்கிைய (கணுக் காலுக்கும்) கீேழ இறக்கிக் கட்டுபவர். 
இைத அபூதர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "(அந்த) மூன்று ேபரிடம் அல்லாஹ் ேபசவுமாட்டான்; அவர்கைள ஏெறடுத்துப் 
பார்க்கவுமாட்டான்; அவர்கைளத் தூய்ைமப்படுத்தவுமாட்டான்; அவர்களுக்குத் துன்பம் தரும் 
ேவதைனதான் உண்டு'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
172 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"மூன்று ேபரிடம் மறுைம நாளில் அல்லாஹ் ேபசவுமாட்டான்; அவர்கைளத் தூய்ைமப் 
படுத்தவுமாட்டான்- அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அவர்கைளப் 
பார்க்கவுமாட்டான்' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது.- அவர்களுக்குத் துன்பம் தரும் ேவதைனதான் 
உண்டு: விபசாரம் புரிகின்ற முதியவர், ெபாய் ெசால்கின்ற அரசன், ெபருைமயடிக்கும் ஏைழ 
ஆகிேயார்(தாம் அம்மூவரும்). 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
173 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மூன்று ேபரிடம் மறுைம நாளில் அல்லாஹ் ேபசவுமாட்டான்; அவர்கைள ஏெறடுத்துப் 
பார்க்கவுமாட்டான்; அவர்கைளத் தூய்ைமப்படுத்தவுமாட்டான்; அவர்களுக்குத் துன்பம் தரும் 
ேவதைனதான் உண்டு: 
ஒருவர், வனாந்தரத்தில் ேதைவக்கு அதிகமாகத் தண்ணைீர ைவத்திருந்தும், 
வழிப்ேபாக்கனுக்கு வழங்காமல் அைதத் தடுப்பவர் ஆவார். 
இன்ெனாருவர், அஸ்ர் ெதாழுைகக்குப் பிறகு (மக்கள் கைடவதீியில் திரளும்ேபாது) தமது 
வியாபாரப்ெபாருைள ஒருவரிடம் விற்பதற்காகத் தாம் இன்ன விைல ெகாடுத்து 
அப்ெபாருைள வாங்கியதாக அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் ெசய்து அவைர நம்பவும் 
ைவத்துவிட்டவர் ஆவார். ஆனால், உண்ைம(யான விைல) ேவெறான்றாக இருக்கும். 
மற்ெறாருவர், ஆட்சித் தைலவரிடம் உலக ஆதாயத்திற்காகேவ விசுவாசப் பிரமாணம் 
(ைபஅத்) ெசய்து ெகாடுத்தவர் ஆவார். ஆட்சித் தைலவரிடமிருந்து ஆதாயம் கிைடத்தால் 
(பிரமாணத்தின் அடிப்பைடயில்) அவரிடம் விசுவாசமாக நடந்துெகாள்வார். 
கிைடக்காவிட்டால் விசுவாசமாக நடந்து ெகாள்ளமாட்டார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேவறிரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஒருவர் இன்ெனாருவரிடம் ஒரு 
ெபாருளுக்கு (இன்னின்னவாறு) விைல கூறினார்' என்று (சிறிது வித்தியாசத்துடன்) 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
174 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"மூன்று ேபரிடம் மறுைம நாளில் அல்லாஹ் ேபசவுமாட்டான்; அவர்கைள ஏெறடுத்துப் 
பார்க்கவுமாட்டான்; அவர்களுக்குத் துன்பம் தரும் ேவதைனதான் உள்ளது. ஒருவர், அஸ்ருத் 
ெதாழுைகக்குப் பிறகு ஒரு முஸ்லிமின் ெசல்வத்ைத அபகரித்துக்ெகாள்ளும் ேநாக்கத்துடன் 
(ெபாய்) சத்தியம் ெசய்தவர்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸின் ெதாடர்ச்சி ேமற்கண்ட (173ஆவது) ஹதீஸிலுள்ளைதப் ேபான்ேற 
வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 47 தற்ெகாைல ெசய்வது வன்ைமயாகத் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது; எந்தப் ெபாருளால் 
ஒருவர் தற்ெகாைல ெசய்து ெகாள்கிறாேரா அதன் மூலேம அவர் நரகத்தில் ேவதைன 
ெசய்யப்படுவார்; (இைறவனுக்கு அடிபணிந்து வாழ்ந்த) முஸ்லிைமத் தவிர ேவெறவரும் 
ெசார்க்கத்தில் நுைழயமாட்டார். 
 
175 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் ஒரு (கூரான) ஆயுதத்தால் தற்ெகாைல ெசய்துெகாள்கிறாேரா அவர் தமது ைகயில் 
அந்த கூராயுதத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு நரக ெநருப்பில் தமது வயிற்றில் தாேம 
என்ெறன்றும் நிரந்தரமாக அதனால் குத்திக்ெகாண்ேடயிருப்பார். யார் விஷம் குடித்துத் 
தற்ெகாைல ெசய்துெகாள்கிறாேரா அவர் (விஷத்ைத ைகயில் ைவத்துக்ெகாண்டு) நரக 
ெநருப்பில் என்ெறன்றும் நிரந்தரமாக அைதக் குடித்துக்ெகாண்ேடயிருப்பார். யார் மைலயின் 
மீதிருந்து கீேழ குதித்துத் தற்ெகாைல ெசய்துெகாள்கிறாேரா அவர் நரக ெநருப்பில் 
(தள்ளப்பட்டு ேமலிருந்து கீேழ) என்ைறக்கும் நிரந்தரமாகக் குதித்துக் ெகாண்ேடயிருப்பார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
176 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் இஸ்லாம் அல்லாத மார்க்த்தின் மீது ெபாய்ச் சத்தியம் ெசய்கிறாேரா அவர் தாம் 
ெசான்னைதப் ேபான்ேற ஆகிவிடுகிறார். எந்தப் ெபாருளின் மூலம் ஒருவர் தற்ெகாைல 
ெசய்து ெகாள்கிறாேரா அதன் மூலேம அவர் மறுைம நாளில் ேவதைன ெசய்யப்படுவார். 
தமக்கு உைடைமயில்லாத ஒன்றில் ேநர்த்திக்கடன் ெசய்வது(ம் அந்த ேநர்த்திக் கடைன 
நிைறேவற்றுவதும்) எந்த மனிதருக்கும் தகாது. 
இைத அந்த மரத்தினடியில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (ைபஅத்துர் 
ரிள்வான்) உறுதிெமாழி அளித்தவரான ஸாபித் பின் அள்ளஹ்ஹாக் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
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- நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தமக்கு உைடைமயில்லாத ஒன்றில் ேநர்த்திக்கடன் ெசய்வது(ம் அந்த ேநர்த்திக்கடைன 
நிைறேவற்றுவதும்) எந்த மனிதருக்கும் தகாது. ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளைர சபிப்பது 
அவைரக் ெகாைல ெசய்வதற்குச் சமம். இவ்வுலகில் எந்தப் ெபாருள் மூலம் ஒருவர் 
தற்ெகாைல ெசய்துெகாள்கிறாேரா, அதன் மூலேம மறுைம நாளில் அவர் ேவதைன 
ெசய்யப்படுவார். யார் (தனது ெசல்வத்ைத) அதிகமாக்கிக் ெகாள்வதற்காகப் ெபாய்வாதம் 
புரிகிறாேரா அவருக்கு அல்லாஹ் குைறைவேய (இழப்ைபேய) அதிகப்படுத்துவான். யார் 
(நீதிபதி முன் அளிக்கும்) பிரமாண வாக்குமூலத்தின்ேபாது ெபாய்ச் சத்தியம் ெசய்கிறாேரா 
(அவர் தம்மீது ேகாபம் ெகாண்ட நிைலயிேலேய அல்லாஹ்ைவச் சந்திப்பார்). 
இைத ஸாபித் பின் அள்ளஹ்ஹாக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
177 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் இஸ்லாம் அல்லாத மார்க்கத்தின் மீது திட்டமிட்டுப் ெபாய்ச் சத்தியம் ெசய்கிறாேரா 
அவர் தாம் ெசான்னைதப் ேபான்ேற ஆகிவிடுகிறார். எந்தப் ெபாருள் மூலம் ஒருவர் 
தற்ெகாைல ெசய்துெகாள்கிறாேரா அதன் மூலேம அல்லாஹ் அவைர நரக ெநருப்பில் 
ேவதைன ெசய்வான். 
இைத ஸாபித் பின் அள்ளஹ்ஹாக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
அவற்றில் அறிவிப்பாளர் சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்துள்ள 
ஹதீஸிேலேய ேமற்கண்டவாறு இடம் ெபற்றுள்ளது. 
ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்துள்ள ஹதீஸில், "யார் இஸ்லாம் அல்லாத மார்க்கத்தின் 
மீது ெபாய்ச் சத்தியம் ெசய்கிறாேரா அவர் தாம் ெசான்னைதப் ேபான்ேற ஆகிவிடுகிறார். 
எந்தப் ெபாருள் மூலம் ஒருவர் தம்ைமத்தாேம அறுத்துக்(ெகாண்டு தற்ெகாைல ெசய்து) 
ெகாள்கிறாேரா அதன் மூலேம அவர் மறுைம நாளில் அறுக்கப்படுவார்'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
178 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நாங்கள் ஹுைனன் ேபாரில் கலந்து 
ெகாண்ேடாம்.அப்(ேபாரின்)ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம்முடன்) இருந்த 
முஸ்லிம் என்று கருதப்பட்ட ஒருவைரப் பற்றி "இவர் நரகவாசிகளில் ஒருவர்'' என்று 
கூறினார்கள். ேபாரிடும் ேநரம் வந்தேபாது அந்த நபர் கடுைமயாகப் ேபாரிட்டார். அதனால் 
அவருக்குக் காயங்கள் ஏற்பட்டன. அப்ேபாது (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! தாங்கள் யாைரப் பற்றி "இவர் நரகவாசிகளில் ஒருவர்' என்று ெசான்னரீ்கேளா அவர் 
இன்ைறய தினம் கடுைமயாகப் ேபாரிட்டு இறந்துவிட்டார்'' என்று கூறப்பட்டது. அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "அவர் நரகத்திற்குத்தான்'' என்றார்கள். உடேன முஸ்லிம்களில் சிலர் (நபி 
(ஸல்) அவர்களின் இக்கூற்ைற) சந்ேதகப்படும் அளவுக்குச் ெசன்றுவிட்டார்கள். நிைலைம 
இவ்வாறிருக்க, "அந்த மனிதர் (ேபாரில்) இறக்கவில்ைல. அவருக்குக் கடுைமயான 
காயம்தான் ஏற்பட்டது'' என்று கூறப்பட்டது. பின்னர் இரவு வந்தேபாது அவரால் வலி 
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ெபாறுக்க முடியாமல் தற்ெகாைல ெசய்துெகாண்டார். இச்ெசய்தி நபி (ஸல்) அவர்களுக்குத் 
ெதரிவிக்கப்பட்டது. அப்ேபாது அவர்கள், "அல்லாஹ் மிகவும் ெபரியவன். நான் 
அல்லாஹ்வின் அடியானும் அவனுைடய தூதரும் ஆேவன் என்று நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்'' என்றார்கள். பிறகு பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் "(துன்பங்கைள எல்லா 
நிைலகளிலும் சகித்துக்ெகாண்டு அடிபணிந்து வாழ்ந்த) முஸ்லிமான மனிதர்தாம் 
ெசார்க்கத்தில் நுைழவார். ேமலும், அல்லாஹ் இந்த மார்க்கத்திற்குப் பாவியான மனிதனின் 
மூலமும் வலுவூட்டுகிறான்'' என்று மக்களிைடேய அறிவிப்புச் ெசய்யுமாறு கூறினார்கள். 
அவ்வாேற பிலால் (ரலி) அவர்கள் மக்களிைடேய அறிவிப்புச் ெசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
179 சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் (யூத) இைணைவப்பாளர்களும் (ைகபரில்) சந்தித்துப் 
ேபாரிட்டனர். (ஒருநாள் ேபார் முடிந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் 
பைடயினரிடமும், எதிர் அணியினர் தம் பைடயினரிடமும் திரும்பியேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்களிைடேய ("குஸ்மான்' என்றைழக்கப்பட்ட) ஒரு மனிதர் 
இருந்தார். அவர் (எதிரிகளின் அணியிலிருந்து) பிரிந்து ெசன்ற (மற்றும் பிரிந்து ெசல்லாத) 
எவைரயும் விட்டுவிடாமல் அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து ெசன்று தமது வாளால் ெவட்டி 
வழீ்த்திக்ெகாண்டிருந்தார். "இன்று இவைரப் ேபான்று நம்மில் ேவறு யாரும் ேதைவயான 
அளவிற்கு (நிைறவாகப்) ேபாரிடவில்ைல'' என்று மக்கள் ேபசிக்ெகாண்டனர். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இவர் நரகவாசிகளில் ஒருவர்'' என்று (அந்த வரீைரப் 
பற்றிக்) கூறினார்கள். உடேன மக்களில் ஒருவர், "நான் அவருடன் ெதாடர்ந்து ெசல்லப் 
ேபாகிேறன்'' என்று கூறிவிட்டு அந்த மனிதருடன் புறப்பட்டார். 
 
அந்த வரீர் நிற்கும்ேபாெதல்லாம் அவருடன் இவரும் நின்றார். அவர் விைரந்துெசன்றால் 
அவருடன் இவரும் விைரந்துெசன்றார். இந்நிைலயில் அவ்வரீர் (ேபாரில்) கடுைமயாகக் 
காயப்படுத்தப்பட்டார். அதனால் அவர் அவசரமாக இறந்துேபாக விரும்பி தனது வாளின் 
கீழ்முைனைய பூமியில் (நட்டு) ைவத்து, அதன் (கூரான) ேமல் முைனையத் தன் 
மார்புகளுக்கிைடேய ைவத்து, பிறகு அந்த வாளின் மீது தன் உடைல சாய்த்துக்ெகாண்டு 
தன்ைன மாய்த்துக்ெகாண்டார். (பின்ெதாடர்ந்து ெசன்ற) அந்த மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "தாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் என்று நான் உறுதிகூறுகின்ேறன்'' 
என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ன விஷயம்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அவர், "இவர் நரகவாசிகளில் ஒருவர் என்று ஒரு மனிதைரப் பற்றித் தாங்கள் சற்று 
முன்பு கூறினரீ்களல்லவா? அைத மக்கள் ெபரிதாகக் கருதினர். எனேவ, நான் "அவர் 
விஷயத்தில் உங்களுக்கு நான் ெபாறுப்பு'' என்று (மக்களிடம்) கூறிவிட்டு அவைரத் ேதடிப் 
புறப்பட்ேடன். (அவைரக் கண்டுபிடித்துப் பின்ெதாடர்ந்ேதன்.) அவர் (ஒரு கட்டத்தில் 
எதிரிகளால்) மிகக் கடுைமயாகக் காயப்படுத்தப்பட்டார். எனேவ, அவர் அவசரமாக 
இறந்துேபாக விரும்பி, தனது வாளின் கீழ்முைனைய பூமியில் (நட்டு) ைவத்து அதன் ேமல் 
முைனையத் தன் மார்புகளுக்கிைடயில் ைவத்துத் தன்ைன அந்த வாளின் மீது 
சாய்த்துக்ெகாண்டு தன்ைனேய மாய்த்துக்ெகாண்டார்'' என்று கூறினார். அப்ேபாது 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மக்களின் ெவளிப்பார்ைவக்கு ஒரு மனிதர் 
ெசார்க்கவாசிகளின் (நற்)ெசயைலச் ெசய்துவருவார். ஆனால், (உண்ைமயில்) அவர் 
நரகவாசிகளில் ஒருவராக இருப்பார். அவ்வாேற ஒரு மனிதர் மக்களின் ெவளிப்பார்ைவக்கு 
நரகவாசிகளின் (தீய) ெசயைலச் ெசய்துவருவார். ஆனால், (உண்ைமயில்) அவர் ெசார்க்க 
வாசிகளில் ஒருவராக இருப்பார்'' என்று கூறினார்கள். 
 
180 ஹசன் அல்பஸரி (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உங்களுக்கு முன்னிருந்த (பனூ இஸ்ராயலீ்) மக்களிைடேய ஒருவர் இருந்தார். அவருைடய 
உடலில் ஒரு ெகாப்புளம் கிளம்பியது. அது அவைரத் ெதால்ைலபடுத்தியேபாது (ெபாறுைம 
இழந்த) அவர் தமது அம்புக் கூட்டிலிருந்து ஓர் அம்ைப உருவி ெகாப்புளத்தில் பாய்ச்சினார். 
(ெகாப்புளம் உைடந்து) இரத்தம் நிற்காமல் ெகாட்டிக் ெகாண்டிருந்தது. இறுதியில் அவர் 
இறந்துேபானார். உங்கள் இைறவன் "(என் அடியான் அவசரப்பட்டு தன்ைன அழித்துக் 
ெகாண்டதால்) அவன்மீது நான் ெசார்க்கத்ைதத் தைட ெசய்துவிட்ேடன்'' என்று கூறினான். 
(இைத ஹசன் அல்பஸரி (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் ைஷபான் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்:) 
 
பிறகு ஹசன் அல்பஸரி (ரஹ்) அவர்கள் (பஸ்ராவிலுள்ள) பள்ளிவாசைல ேநாக்கித் தமது 
ைகைய நீட்டியவாறு, "ஆம், அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து இந்த ஹதீைஸத் தாம் 
ெசவியுற்றதாக இந்தப் பள்ளிவாசலில் ைவத்துத்தான் எனக்கு அறிவித்தார்கள்'' என்றார்கள். 
 
181 ஹசன் அல்பஸரி (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் (இந்த நபிெமாழிைய பஸ்ராவிலுள்ள) 
இந்தப் பள்ளிவாசலில் எமக்கு அறிவித்தார்கள். (அவர்கள் அறிவித்ததிலிருந்து அைத) நாம் 
மறக்கவில்ைல; ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது 
ெபாய்யுைரத்திருப்பார்கேளா என்ற அச்சமும் நமக்கு இல்ைல. ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக அறிவித்தார்கள்: 
 
"உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களிைடேய வாழ்ந்த ஒரு மனிதரின் உடலில் ெகாப்புளம் 
கிளம்பியது'' என்று ெதாடங்கி (ேமற்கண்ட) ஹதீஸிலுள்ளைதப் ேபான்ேற அறிவித்தார்கள். 
 
பாடம் : 48 (பங்கிடப்படாத ேபார்ச்ெசல்வம் ேபான்ற ெபாதுச் ெசாத்துகைள) ைகயாடல் 
ெசய்வது வன்ைமயாகத் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டவைரத் தவிர 
ேவெறவரும் ெசார்க்கத்தில் நுைழயமாட்டார்கள். 
 
182 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைகபர் ேபார் தினத்தன்று நபித்ேதாழர்களில் சிலர் "இன்னார் உயிர்த்தியாகி (ஷஹீத்) ஆகி 
விட்டார், இன்னார் உயிர்த்தியாகி ஆகிவிட்டார்' என்று கூறிக்ெகாண்ேடவந்து இறுதியாக ஒரு 
மனிதைரப் பற்றி "இன்னாரும் உயிர்த்தியாகி ஆகிவிட்டார்' என்று கூறினர். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இல்ைல! (ேபார்ச்ெசல்வங்கள் பங்கிடப்படும் முன் 
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அவற்றிலிருந்து) ேகாடுேபாட்ட வண்ணப் ேபார்ைவ ஒன்ைற அவர் எடுத்துக்ெகாண்ட 
காரணத்தால் அவைர நான் நரகத்தில் கண்ேடன் (எனேவ அவைர உயிர்த்தியாகி என்று 
கூறாதீர்கள்)'' என்றார்கள். 
பிறகு (என்னிடம்) "கத்தாபின் புதல்வேர! நீங்கள் ெசன்று, "இைறநம்பிக்ைகயாளர்கள்தாம் 
ெசார்க்கத்தில் நுைழவார்கள்' என்று மக்களுக்கு அறிவித்துவிடுங்கள்!'' என்றார்கள். அவ்வாேற 
நானும் ெசன்று, "அறிந்துெகாள்ளுங்கள்! இைறநம்பிக்ைகயாளர்கள்தாம் ெசார்க்கத்தில் 
நுைழவார்கள்'' என்று (மக்களிைடேய) அறிவித்ேதன். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
183 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ைகபைர ேநாக்கிப் புறப்பட்ேடாம். அல்லாஹ் எங்களுக்கு 
ெவற்றியளித்தான். அப்ேபா(ரின்ேபா)து நாங்கள் தங்கத்ைதேயா ெவள்ளிையேயா ேபார்ச் 
ெசல்வங்களாகப் ெபறவில்ைல. உபேயாகப் ெபாருட்கள், உணவுப் ெபாருட்கள், ஆைடகள் 
ஆகியவற்ைறேய ேபார்ச்ெசல்வங்களாகப் ெபற்ேறாம். பிறகு நாங்கள் (மதீனா அருகிலுள்ள) 
"வாதீ(அல்குரா)' எனுமிடத்ைத ேநாக்கி நடந்ேதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
அவர்களுைடய (மித்அம் என்றைழக்கப்படும்) ஓர் அடிைமயும் இருந்தார். அவைர 
"பனுள்ளுைபப்' குலத்திலுள்ள ஜுதாம் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த ஒருவர் அல்லாஹ்வின் 
தூதருக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கியிருந்தார். அவர் "ரிஃபாஆ பின் ைஸத்' என்று அைழக்கப் 
பட்டார். 
 
நாங்கள் அந்த (வாதில் குரா) பள்ளத்தாக்கில் இறங்கியேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் அந்த அடிைம எழுந்து அவர்களது சிவிைகைய (ஒட்டகத்திலிருந்து) இறக்கிக் 
ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது (எங்கிருந்ேதா வந்த) ஓர் அம்பால் அவர் தாக்கப்பட்டார். அதுேவ 
அவரது இறப்புக்குக் காரணமாக அைமந்தது. அப்ேபாது நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
அவருக்கு இைறவழியில் உயிர்த் தியாகம் ெசய்யும் ேபறு கிைடத்துவிட்டது. வாழ்த்துகள்!'' 
என்று கூறிேனாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல, என் உயிர் 
எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! ைகபர் ேபாரில் கிைடத்த ேபார்ச் 
ெசல்வங்கள் பங்கிடப்படும் முன்ேப அவர் எடுத்துக்ெகாண்ட ேபார்ைவ அவருக்கு நரக 
ெநருப்பாக எரிந்துெகாண்டிருக்கிறது'' என்று கூறினார்கள். 
(இைதக் ேகட்ட) மக்கள் திடுக்குற்றனர். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் "ஒரு ெசருப்பு வாைர' 
அல்லது "இரண்டு ெசருப்பு வார்கைள'க் ெகாண்டு வந்து "(இைத) நான் ைகபர் ேபாரின்ேபாது 
எடுத்துக் ெகாண்ேடன்'' என்று கூறினார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"(இது சாதாரண ெசருப்பு வார் அன்று; இைதத் திருப்பித் தராமல் இருந்திருந்தால் இதுேவ) 
"நரகத்தின் ெசருப்பு வார்' அல்லது "நரகத்தின் இரு ெசருப்பு வார்கள்' ஆகும்'' என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 49 "தற்ெகாைல ெசய்துெகாண்டவர் இைறமறுப்பாளர் (காஃபிர்) அல்லர்' என்பதற்கான 
ஆதாரம். 
 
184 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அறியாைமக் காலத்தில் தவ்ஸ் குலத்தாருக்குக் ேகாட்ைட ஒன்றிருந்தது. தவ்ஸ் குலத்ைதச் 
ேசர்ந்த துஃைபல் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! (தாங்கள் ஹிஜ்ரத் ெசய்யும்ேபாது எதிரிகளிடமிருந்து உங்கைளத்) தற்காத்துக்ெகாள்ள 
உறுதியான ேகாட்ைட ெகாத்தளம் தங்களுக்கு ேவண்டுமா? (அத்தைகய ேகாட்ைட தவ்ஸ் 
குலத்தாரின் வசிப்பிடத்தில் உள்ளது)'' என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் அதற்கு 
இணங்கவில்ைல. (அந்த வாய்ப்ைப மதீனாவாசிகளான) அன்சாரிகளுக்ெகன அல்லாஹ் 
வழங்கியிருந்தேத அதற்குக் காரணமாகும். நபி (ஸல்) அவர்கள் நாடு துறந்து மதீனாவுக்கு 
(ஹிஜ்ரத்) ெசன்றேபாது நபி (ஸல்) அவர்களிடம் துஃைபல் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களும் நாடு 
துறந்து (ஹிஜ்ரத்) ெசன்றார்கள். துஃைபல் (ரலி) அவர்களுடன் அவர்களுைடய சமூகத்ைதச் 
ேசர்ந்த ஒரு மனிதரும் நாடு துறந்து ெசன்றார். (அவர்கள் மதீனாவிற்குச் ெசன்றேபாது) 
மதீனாவின் தட்பெவப்பநிைல அவர்களுக்கு ஒத்துக்ெகாள்ளவில்ைல. அந்த மனிதர் 
ேநாய்வாய்ப்பட்டுவிட்டார். (ேநாயின் ேவதைன ெபாறுக்க முடியாமல்) பதறிப்ேபான அந்த 
மனிதர் தம்முைடய ெபரிய அம்புகைள எடுத்துத் தமது ைக நாடிைய அறுத்துக் ெகாண்டார். 
ைககளிலிருந்து இரத்தம் ெகாட்டியது. இறுதியில் அவர் இறந்துவிட்டார். அவைரத் துஃைபல் 
பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கனவில் கண்டார்கள். அவர் நல்ல நிைலயில் தான் இருந்தார். 
ஆனால், அவருைடய இரு ைககளும் ேபார்த்தி மூடப்பட்டு இருப்பைதக் கண்டார்கள். 
அவரிடம், "உம்மிடம் உம்முைடய இைறவன் எவ்வாறு நடந்துெகாண்டான்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) 
வந்ததால் அல்லாஹ் எனக்கு மன்னிப்பு அளித்தான்'' என்று பதிலளித்தார். துஃைபல் (ரலி) 
அவர்கள், "ஏன் உம்மிரு ைககளும் ேபார்த்தி மூடப்பட்டிருக்கின்றன?'' என்று ேகட்டார்கள். "நீ 
வணீாக்கிய உனது ைகைய நாம் சீராக்கமாட்ேடாம்'' என்று (இைறவனின் தரப்பிலிருந்து) 
என்னிடம் கூறப்பட்டது'' என்று அவர் ெசான்னார். 
துஃைபல் (ரலி) அவர்கள் இக்கனவு பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
எடுத்துைரத்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! அவருைடய 
இரு ைககளுக்கும் மன்னிப்பு அளிப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
பாடம் : 50 மறுைம நாள் ெநருங்கும்ேபாது ஒரு காற்று வசீும்; எவருைடய உள்ளத்தில் 
சிறிதளவு இைறநம்பிக்ைக இருக்குேமா அவ(ரது உயி)ைர அது ைகப்பற்றும். 
 
185 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(மறுைம நாள் ெநருங்கும்ேபாது) யமன் நாட்டி(ன் திைசயி)லிருந்து பட்ைடவிட 
ெமன்ைமயான ஒரு காற்ைற அல்லாஹ் அனுப்புவான். எவரது உள்ளத்தில் "கடுகளவு' 
அல்லது "அணுவளவு' இைறநம்பிக்ைக உள்ளேதா அவ(ரது உயி)ைர அது ைகப்பற்றிக் 
ெகாள்ளும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அபூஅல்கமா 
அல்ஃபர்வ ீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "கடுகளவு' என்றும் அப்துல் அஸீஸ் பின் 
முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அணுவளவு' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 51 குழப்பங்கள் ேதான்றுவதற்கு முன் விைரந்து (நற்)ெசயல்கள் புரியும்படி வந்துள்ள 
தூண்டுதல். 
 
186 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இருள் மிகுந்த இரவின் பகுதிகைளப் ேபான்ற குழப்பங்கள் ேதான்றுவதற்கு முன் விைரந்து 
(நற்)ெசயல்கள் புரிந்துெகாள்ளுங்கள். (அக்குழப்பங்களின்ேபாது) காைலயில் இைற 
நம்பிக்ைகயாளனாக இருக்கும் ஒரு மனிதன் மாைலயில் இைறமறுப்பாளனாக 
மாறிவிடுவான். மாைலயில் இைறநம்பிக்ைகயாளனாக இருக்கும் ஒருவன் காைலயில் 
இைறமறுப்பாளனாக மாறிவிடுவான். இவ்வுலகின் அற்ப சுகங்களுக்காகத் தனது 
மார்க்கத்ைதேய அவன் விற்றுவிடுவான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 52 இைறநம்பிக்ைகயாளர் தமது (நற்)ெசயல் அழிந்துவிடுேமா என அஞ்சுதல். 
 
187 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டவர்கேள! உங்கள் குரல்கைள நபியின் குரலுக்கு ேமல் 
உயர்த்தாதீர்கள்!'' எனும் இந்த (49:2ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்ற பின் ஸாபித் பின் ைகஸ் 
(ரலி) அவர்கள் தமது இல்லத்திேலேய அமர்ந்து விட்டார்கள். "நான் நரகவாசிகளில் ஒருவன்' 
என்று கூறிக்ெகாண்டு, நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வராமல் (வடீ்டிேலேய) அைடந்துகிடந்தார்கள். 
எனேவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஸாபித் குறித்து) சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களிடம், "அபூ 
அம்ர்! ஸாபித்துக்கு என்ன ஆயிற்று? அவருக்கு உடல் நலமில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு சஅத் (ரலி) அவர்கள், "அவர் என் பக்கத்து வடீ்டுக்காரர்தாம். அவருக்கு எந்த 
ேநாயுமிருப்பதாக எனக்குத் ெதரியவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். பிறகு சஅத் (ரலி) அவர்கள் 
ஸாபித் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டைதப் 
பற்றிச் ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது ஸாபித் (ரலி) அவர்கள், "இந்த (49:2ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றுள்ளது. உங்களில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன் குரைல உயர்த்திப் ேபசுபவன் நான் 
என்பைத நீங்கள் அறிந்ேத உள்ளரீ்கள். ஆகேவ நான், நரகவாசிகளில் ஒருவன்தான்'' என்று 
கூறினார்கள். இைத சஅத் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (ெசன்று) ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல. அவர் ெசார்க்கவாசிகளில் 
ஒருவர் ஆவார்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 
 



அத்தியாயம் : 02 – ஈமான்                                

    பக்கம் | 105  
 

188 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஸாபித் பின் ைகஸ் பின் ஷம்மாஸ் (ரலி) அவர்கள் அன்சாரிகளின் ேபச்சாளராக இருந்தார். 
இந்த (49:2ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றேபாது...'' என்று ெதாடங்கி மற்றைவ ேமற்கண்ட 
ஹதீஸிலுள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ஆனால், அதில் சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்கைளப் பற்றியக் குறிப்ேபதும் இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "உங்கள் குரல்கைள நபியின் குரைலவிட உயர்த்தாதீர்கள் எனும் (49:2ஆவது) 
இைறவசனம் அருளப்ெபற்றேபாது...'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. அந்த ஹதீஸிலும் 
சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்கைளப் பற்றியக் குறிப்பு இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்ேனார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதிலும் சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்கைளப் பற்றியக் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. அதில் 
"எங்களிைடேய நடமாடிய ஒரு ெசார்க்கவாசியாகேவ நாங்கள் ஸாபித் (ரலி) அவர்கைளக் 
கருதிவந்ேதாம்'' என்று (அனஸ் (ரலி) அவர்கள்) கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் :  53  அறியாைமக் காலத்தில் ெசய்த (தீய) ெசயல்களுக்காக ஒருவர் (மறுைமயில்) 

தண்டிக்கப்படுவாரா? 
 
189 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்களில் சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "நாங்கள் அறியாைமக் காலத்தில் 
ெசய்த(த)வற்றிற்காகத் தண்டிக்கப்படுேவாமா, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் இஸ்லாத்தில் (இைணந்து ெதாடர்ந்து) 
நன்ைம புரிகிறாேரா அவர் அறியாைமக் காலத்தில் ெசய்த தவறுகளுக்காகத் தண்டிக்கப் 
படமாட்டார். யார் (இஸ்லாத்தில் நுைழந்த பிறகு "இைறமறுப்பு' எனும்) தீைம புரிகிறாேரா 
அவர் அறியாைமக் காலத்தில் ெசய்த தவறுகளுக்காகவும் இஸ்லாத்தில் (நுைழந்த பிறகு) 
ெசய்த தவறுகளுக்காகவும் (மறுைமயில்) தண்டிக்கப்படுவார்'' என்று கூறினார்கள். 
 
190 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் அறியாைமக் காலத்தில் ெசய்த(த)வற்றிற்காக 
(மறுைமயில்) தண்டிக்கப்படுேவாமா?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள், "யார் 
இஸ்லாத்தில் (நுைழந்து ெதாடர்ந்து) நன்ைம புரிகிறாேரா அவர் அறியாைமக் காலத்தில் 
ெசய்த(த)வற்றுக்காக தண்டிக்கப்படமாட்டார். யார் இஸ்லாத்தில் (நுைழந்த பிறகு 
"இைறமறுப்பு' எனும்) தீைம புரிகிறாேரா அவர் (இஸ்லாத்ைதத் தழுவுவதற்கு) முன் ெசய்த 
தவறுகளுக்காகவும் (இஸ்லாத்ைத ஏற்ற பின் ெசய்த இந்த) பிந்திய தவறுகளுக்காகவும் 
தண்டிக்கப்படுவார்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 
 
 



அத்தியாயம் : 02 – ஈமான்                                

    பக்கம் | 106  
 

191 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 54 முந்ைதய பாவங்கைள இஸ்லாம் அழித்துவிடுகிறது. ஹிஜ்ரத்தும் ஹஜ்ஜும் 
அவ்வாறுதான். 
 
192 அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஷுமாசா அல்மஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இறப்பின் ெநருக்கத்தில் இருந்த அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடம் நாங்கள் 
ெசன்ேறாம். அவர்கள் நீண்ட ேநரம் அழுதார்கள். பிறகு அவர்கள் சுவைர ேநாக்கித் தமது 
முகத்ைதத் திருப்பிக்ெகாண்டார்கள். அப்ேபாது அவர்களுைடய புதல்வர், "அருைமத் 
தந்ைதேய! தங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இன்னின்ன நற்ெசய்திகைளக் 
கூறவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார். உடேன அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் தமது 
முகத்ைத (தம் புதல்வைர ேநாக்கி)த் திருப்பி (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: "அல்லாஹ்ைவத் 
தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல என்றும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
ஆவார்கள்' என்றும் உறுதி கூறியேத நமது ேசமிப்புகளில் சிறந்தது ஆகும். நான் (என் 
வாழ்நாளில்) மூன்று கட்டங்கைளக் கடந்து வந்திருக்கிேறன். 
 
(முதலாவது கட்டத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது கடுைமயான ெவறுப்புக் 
ெகாண்டவர் என்ைனவிட ேவெறவரும் இருக்கவில்ைல என்ேற நான் கருதிேனன். என்னால் 
இயன்றால் அவர்கைளக் ெகான்றுவிட ேவண்டும் என்பேத எனக்கு மிகவும் விருப்பமான 
விஷயமாக இருந்தது. அந்தக் காலகட்டத்தில் மட்டும் நான் இறந்துவிட்டிருந்தால் நான் 
நரகவாசிகளில் ஒருவனாக ஆகியிருப்ேபன். 
 
(இரண்டாவது கட்டத்தில்) அல்லாஹ் என் உள்ளத்தில் இஸ்லாத்ைத ஊட்டினான். அப்ேபாது 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று "உங்கள் வலக் கரத்ைத நீட்டுங்கள். நான் உங்களிடம் 
உறுதிப் பிரமாணம் (ைபஅத்) அளிக்கிேறன்'' என்று கூறிேனன். நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது 
வலக் கரத்ைத நீட்டினார்கள். உடேன நான் எனது ைகைய இழுத்துக்ெகாண்ேடன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அம்ேர! உமக்கு என்ன ஆயிற்று?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "சில நிபந்தைனகைள 
விதிக்க விரும்புகிேறன்'' என்று கூறிேனன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "என்ன நிபந்தைன 
விதிக்கப்ேபாகிறரீ்?'' என்று ேகட்டார்கள். "என் (முந்ைதய) பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட 
ேவண்டும்'' என்று கூறிேனன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "முந்ைதய பாவங்கைள 
இஸ்லாம் அழித்துவிடும்; ஹிஜ்ரத்தும் (மார்க்கத்திற்காக நாடுதுறத்தல்) முந்ைதய 
பாவங்கைள அழித்துவிடும்; ஹஜ்ஜும் முந்ைதய பாவங்கைள அழித்துவிடும் என்று 
உமக்குத் ெதரியாதா?'' என்று ேகட்டார்கள். (பிறகு நான் இஸ்லாத்ைதத் தழுவிேனன்.) 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளவிட மிகவும் பிரியமானவர் ேவெறவரும் 
எனக்கு இருக்கவில்ைல; எனது பார்ைவக்கு அவர்கைள விட மிகவும் கண்ணியமானவர் 
ேவெறவரும் இருக்கவில்ைல. அப்ேபாது அவர்கள்மீது நான் ைவத்திருந்த மரியாைதயினால் 
என் கண்கள் நிரம்ப அவர்கைளப் பார்க்கக்கூட என்னால் முடியவில்ைல. அவர்கைள 
வர்ணித்துக் கூறும்படி நான் ேகட்டுக்ெகாள்ளப்பட்டால் அதற்கும் என்னால் இயலாது. 
ஏெனனில், நான் அவர்கள்மீது ைவத்திருந்த மரியாைதயின் காரணத்தால் என் கண்கள் 
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நிரம்ப அவர்கைள நான் பார்த்திருக்கவிலைல. அந்த நிைலயில் நான் இறந்திருந்தால் 
ெசார்க்கவாசிகளில் ஒருவனாக ஆகியிருப்ேபன் என்ேற எதிர் பார்க்கிேறன். 
 
பிறகு (மூன்றாவது கட்டத்தில்) பல்ேவறு ெபாறுப்புகைள நாம் வகித்ேதாம். அவற்றில் எனது 
நிைலெயன்ன என்பது எனக்குத் ெதரியாது. எனேவ, நான் இறந்துவிட்டால் ஒப்பாரி 
ைவப்பவேரா ெநருப்ேபா என் சடலத்ேதாடு இருக்கலாகாது. என்ைன (குழிக்குக்குள் ைவத்து) 
நீங்கள் அடக்கம் ெசய்யும்ேபாது என்மீது மண்ைணத் தள்ளுங்கள். பிறகு ஓர் ஒட்டகத்ைத 
அறுத்து அதன் இைறச்சிையப் பங்கிடும் ேநரம் அளவுக்கு நீங்கள் அடக்கத்தலத்ைதச் சுற்றி 
நில்லுங்கள். உங்களால் நான் ஆசுவாசமைடேவன்; என் இைறவனின் தூதர்க(ளான 
வானவர்க)ளிடம் நான் என்ன பதிலளிப்பது என்பைதயும் கண்டுெகாள்ேவன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
193 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைணைவப்பவர்களில் சிலர், நிைறய ெகாைலகைளப் புரிந்திருந்தனர்; விபசாரம் அதிகமாகச் 
ெசய்திருந்தனர். பிறகு (ஒரு நாள்) அவர்கள் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நீங்கள் 
கூறிவருகின்ற (ேபாதைன முதலிய)ைவயும் நீங்கள் அைழப்புவிடுக்கின்ற (இஸ்லாமிய) 
மார்க்கமும் உறுதியாக நல்லைவேய! நாங்கள் புரிந்துவிட்ட பாவங்களுக்குப் பரிகாரம் 
ஏேதனும் உண்டா என நீங்கள் எங்களுக்குத் ெதரிவித்தால் (நாங்கள் இஸ்லாத்ைத 
ஏற்றுக்ெகாள்ேவாம்)'' என்று கூறினர். 
அப்ேபாது, "(ரஹ்மானின் உண்ைமயான அடியார்களான) அவர்கள் அல்லாஹ்வுடன் 
ேவெறந்தத் ெதய்வத்ைதயும் அைழப்பதில்ைல. ேமலும், (ெகாைல ெசய்யக்கூடாது என்று) 
அல்லாஹ் தைடெசய்துள்ள எந்த உயிைரயும் முைறயின்றி அவர்கள் ெகாைல 
ெசய்வதில்ைல; ேமலும், விபசாரம் புரிவதில்ைல. ஆகேவ, யார் இவற்ைறச் ெசய்கிறாேரா 
அவர் தண்டைன அைடய ேநரிடும்'' எனும் (25:68ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றது. ேமலும், 
"(நபிேய!) கூறுங்கள்: வரம்புமீறித் தமக்குத் தாேம அநீதியிைழத்துக்ெகாண்ட என் 
அடியார்கேள! அல்லாஹ்வின் கருைணமீது அவநம்பிக்ைக ெகாண்டுவிடாதீர்கள்...'' எனும் 
(39:53ஆவது) வசனமும் அருளப்ெபற்றது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 55 இஸ்லாத்ைதத் தழுவுதற்கு முன் இைறமறுப்பாளர் ஒருவர் ெசய்த (நற்)ெசயலின் 
நிைலெயன்ன? 
 
194 ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "(நான் இஸ்லாத்ைத ஏற்பதற்கு முன்பு) 
அறியாைமக் காலத்தில் ெசய்துவந்த நல்லறங்கைளப் பற்றித் தாங்கள் என்ன கூறுகிறரீ்கள்? 
அவற்றுக்கு (மறுைமயில்) எனக்கு (நற்பலன்) ஏதும் உண்டா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் முன்னர் ெசய்த நற்ெசயல்(களுக்கான 
பிரதிபலன்)களுடன்தான் இஸ்லாத்ைதத் தழுவியுள்ளரீ்'' என்று எனக்கு பதிலளித்தார்கள். 
இைத உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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195 ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் அறியாைமக் காலத்தில் தானதர்மம், அடிைமகைள 
விடுதைல ெசய்தல், உறைவப் ேபணுதல் ஆகிய நல்லறங்கைளப் புரிந்துள்ேளன். அவற்றுக்கு 
(மறுைமயில்) நற்பலன் ஏதும் உண்டா, கூறுங்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் முன்னர் ெசய்த நற்ெசயல்(களுக்கான 
பிரதிபலன்)களுடன்தான் இஸ்லாத்ைதத் தழுவியுள்ளரீ்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இைத உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் அறியாைமக் காலத்தில் (நன்ைமைய நாடி) பல 
நற்பணிகள் ஆற்றிவந்ேதன். (அவற்றுக்கு மறுைமயில் எனக்குப் பிரதிபலன் உண்டா?)'' என்று 
ேகட்ேடன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் முன்னர் ெசய்த நற்ெசயல்(களுக்கான 
பிரதிபலன்)களுடன்தான் இஸ்லாத்ைதத் தழுவியுள்ளரீ்(; உமக்கு நற்பலன் உண்டு)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அப்ேபாது நான் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அறியாைமக் காலத்தில் 
ெசய்துவந்த நற்ெசயல் எைதயும் இஸ்லாத்திலும் ெசய்யாமல் இருக்கமாட்ேடன்'' என்று 
கூறிேனன். 
இைத உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
196 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் அறியாைமக் காலத்தில் நூறு அடிைமகைள 
விடுதைல ெசய்தார்கள்; நூறு பயண ஒட்டகங்கைள தர்மம் ெசய்தார்கள்; அவ்வாேற 
அன்னார் இஸ்லாத்ைதத் தழுவிய பிறகும் நூறு அடிைமகைள விடுதைல ெசய்தார்கள். நூறு 
பயண ஒட்டகங்கைள தர்மம் ெசய்தார்கள். 
பிறகு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று ேமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளவாறு ேகட்டார்கள். 
 
பாடம் : 56 இைறநம்பிக்ைகயின் வாய்ைமயும் தூய்ைமயும். 
 
197 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"எவர் இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டு (பின்னர்) தமது இைறநம்பிக்ைகயுடன் அநீதிையக் 
கலந்துவிடவில்ைலேயா அவர்களுக்ேக உண்ைமயில் அைமதி உண்டு'' எனும் (6:82ஆவது) 
இைறவசனம் அருளப்ெபற்றேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்களுக்கு 
அது கடினமாகத் ெதரிந்தது. ேமலும், அவர்கள் "எங்களில் யார்தாம் தமக்குத் தாேம அநீதி 
இைழக்காதவர்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: அநீதி என்பதற்கு நீங்கள் நிைனக்கின்ற அர்த்தம் இல்ைல. உண்ைமயில் 
(அறிஞர்) லுக்மான் அவர்கள் தம் புதல்வரிடம் "என் அன்பு மகேன! அல்லாஹ்வுக்கு இைண 
கற்பிக்காேத. அல்லாஹ்வுக்கு இைணகற்பிப்பது தான் மாெபரும் அநீதியாகும்'' என்று 
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ெசான்ன(தாக 31:13ஆவது வசனத்தில் அல்லாஹ் கூறியிருப்ப)துதான் அதற்குப் ெபாருள் 
ஆகும்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
198 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 57 தூயவனான அல்லாஹ், அவரவர் ஆற்றலுக்கு ஏற்பேவ சுைமகைளத் 
தருகின்றான். 
 
199 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"வானங்கள் மற்றும் பூமியில் உள்ள அைனத்தும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியன; உங்கள் 
மனத்திலுள்ளவற்ைற நீங்கள் ெவளியிட்டாலும், அவற்ைற மைறத்துக்ெகாண்டாலும் 
அவற்ைறப் பற்றியும் அல்லாஹ் உங்களிடம் விசாரைண ெசய்வான். அவன் நாடியவர்கைள 
மன்னிப்பான்; அவன் நாடியவர்கைள ேவதைன ெசய்வான். இன்னும் அல்லாஹ் அைனத்துப் 
ெபாருள்கள்மீதும் ஆற்றல் உள்ளவன் ஆவான்'' எனும் (2:284ஆவது) வசனம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருளப்ெபற்றேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
ேதாழர்களுக்கு அது கடினமாகத் ெதரிந்தது. ஆகேவ, அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, மண்டியிட்டு அமர்ந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எங்கள் சக்திக்குட்பட்ட 
ெதாழுைக, ேநான்பு, அறப்ேபார், தர்மம் (ஸகாத்) ஆகியவற்ைறச் ெசய்யுமாறு நாங்கள் 
உத்தரவிடப்பட்ேடாம். ஆனால், (இப்ேபாது) தங்களுக்கு (ேமற்கண்ட) இந்த வசனம் 
அருளப்ெபற்றுள்ளது. இது எங்கள் சக்திக்கு மீறியதாயிற்ேற?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களுக்கு முந்ைதய இரு ேவதக்காரர்(களான 
யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்)களும் கூறியைதப் ேபான்று "ெசவியுற்ேறாம்; மாறு ெசய்ேதாம்' 
என்று நீங்களும் கூற விரும்புகின்றரீ்களா? ேவண்டாம்.(அவ்வாறு கூறிவிடாதீர்கள். மாறாக,) 
"எங்கள் அதிபதிேய! (உன் கட்டைளகைள) நாங்கள் ெசவியுற்ேறாம்; கீழ்ப்படிந்ேதாம். உன்னிடம் 
மன்னிப்புக் ேகாருகின்ேறாம். இன்னும் உன்னிடேம (எங்களின்) மீட்சியும் உள்ளது' என்ேற 
கூறுங்கள்'' என்றார்கள். அவ்வாேற மக்கள், "எங்கள் அதிபதிேய! (உன் கட்டைளகைள) நாங்கள் 
ெசவியுற்ேறாம்; கீழ்ப்படிந்ேதாம். உன்னிடம் மன்னிப்புக் ேகாருகின்ேறாம். (எங்களின்) மீட்சியும் 
உன்னிடேம உள்ளது'' என்று கூறினர். மக்கள் இவ்வாறு ெசால்லச் ெசால்ல அவர்களின் நாவு 
(இைறவனுக்குப்) பணிந்தது (உள்ளமும்தான்). 
 
அைதத் ெதாடர்ந்து அல்லாஹ், "(மனிதர்கேள! நம்முைடய) தூதர், தம் இைறவனிடமிருந்து 
தமக்கு அருளப்ெபற்ற (ேவதத்)ைத நம்புகின்றார். நம்பிக்ைகயாளர்களும் (நம்புகின்றனர்). 
(இவர்கள்) யாவரும் அல்லாஹ்ைவயும், அவனுைடய வானவர்கைளயும், அவனுைடய 
ேவதங்கைளயும், அவனுைடய தூதர்கைளயும் நம்பிக்ைக ெகாள்கின்றனர். (ேமலும் 
கூறுகின்றனர்:) அவனுைடய தூதர்கள் எவருக்கிைடயிலும் (சிலைர ஏற்று சிலைர மறுத்து) 
நாங்கள் ேவற்றுைம காட்டமாட்ேடாம். "எங்கள் அதிபதிேய! நாங்கள் ெசவியுற்ேறாம்; 
கீழ்ப்படிந்ேதாம். உன்னிடம் மன்னிப்புக் ேகாருகின்ேறாம். உன்னிடேம (எங்களின்) மீட்சியும் 
உள்ளது' என்றும் அவர்கள் ேவண்டுகிறார்கள்'' எனும் (2:285ஆவது) வசனத்ைத அருளினான். 
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ஆக, மக்கள் இவ்வாறு ெசயல்பட்டைதயடுத்து அல்லாஹ், ("உங்கள் மனத்திலுள்ளவற்ைற 
நீங்கள் ெவளியிட்டாலும் மைறத்தாலும் உங்களிடம் அல்லாஹ் விசாரைண ெசய்வான்' 
எனும்) முந்திய வசனத்(தின் சட்டத்)ைத மாற்றி (அதற்கு பதிலாகப்) பின்வரும் வசனத்ைத 
அருளினான்: எந்த ஆன்மாவுக்கும் அது தாங்கிக்ெகாள்ள முடியாத ெபாறுப்ைப அல்லாஹ் 
சுமத்துவதில்ைல; அது சம்பாதித்த நன்ைம அதற்ேக; அது சம்பாதித்த தீைமயும் அதற்ேக. 
(நம்பிக்ைகயாளர்கேள! பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்:) எங்கள் அதிபதிேய! நாங்கள் 
மறந்துேபாயிருப்பினும், அல்லது நாங்கள் தவறு ெசய்திருப்பினும் எங்கைள தண்டித்து 
விடாேத! (2:286). "ஆகட்டும்! (அவ்வாேற ெசய்கிேறன்)'' என்றான் அல்லாஹ். 
 
"எங்கள் அதிபதிேய! எங்களுக்கு முன் ெசன்ேறார்மீது சுமத்திய சுைமையப் ேபான்று 
எங்கள்மீது சுமத்திவிடாேத!'' அப்ேபாதும் "ஆகட்டும்!' என்றான் அல்லாஹ். 
 
"எங்கள் சக்திக்கு மீறிய (எங்களால் தாங்க முடியாத) சுைமைய எங்கள்மீது சுமத்திவிடாேத!'' 
அதற்கும் "ஆகட்டும்!' என்றான் அல்லாஹ். 
 
"எங்கள் பாவங்கைள நீக்கி, எங்கைள மன்னித்தருள்வாயாக! எங்கள்மீது கருைண புரிவாயாக! 
நீேய எங்கள் காவலன்; மறுக்கின்ற கூட்டத்தாருக்கு எதிராக எங்களுக்கு உதவி 
ெசய்வாயாக!'' அதற்கும் "சரி! ஆகட்டும்!' என்றான் அல்லாஹ். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
200 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"உங்கள் மனத்திலுள்ளவற்ைற நீங்கள் ெவளியிட்டாலும், அவற்ைற மைறத்துக் 
ெகாண்டாலும் அவற்ைறப் பற்றியும் அல்லாஹ் உங்களிடம் விசாரைண ெசய்வான்'' எனும் 
இந்த (2:284ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றேபாது, மக்களின் உள்ளத்தில் முன்பு ஏற்பட்டிராத 
(கலக்கம்) ஒன்று அப்ேபாது ஏற்பட்டது. உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள், "ெசவியுற்ேறாம்; 
கீழ்ப்படிந்ேதாம்; எங்கைள ஒப்பைடத்ேதாம்' (சமிஃனா, வ அதஃனா, வ சல்லம்னா) என்று 
கூறுங்கள்'' என்றார்கள். 
உடேன (மக்களும் அவ்வாறு ெசய்யேவ) அவர்களது உள்ளத்தில் அல்லாஹ் நம்பிக்ைகைய 
ஊட்டினான். ேமலும், "அல்லாஹ் எந்த ஆன்மாவுக்கும் அது தாங்கிக்ெகாள்ள முடியாத 
ெபாறுப்ைபச் சுமத்துவதில்ைல; அது சம்பாதித்த நன்ைம அதற்ேக; அது சம்பாதித்த தீைமயும் 
அதற்ேக. (நம்பிக்ைகயாளர்கேள!) "எங்கள் அதிபதிேய! நாங்கள் மறந்துேபாயிருப்பினும், 
அல்லது நாங்கள் தவறு ெசய்திருப்பினும் எங்கைளத் தண்டிக்காதிருப்பாயாக!' (என்று 
பிரார்த்தியுங்கள்)'' எனும் (2:286ஆவது) வசனத் ெதாடைர அல்லாஹ் அருளினான். (அவ்வாேற 
மக்கள் பிரார்த்தித்ததும்) அல்லாஹ் "(உங்கள் பிரார்த்தைனைய ஏற்று) அவ்வாேற ெசய்ேதன்'' 
என்றான். 
 
"எங்கள் அதிபதிேய! எங்களுக்கு முன் ெசன்ேறார்மீது சுமத்திய சுைமையப் ேபான்று 
எங்கள்மீது சுமத்தாதிருப்பாயாக!'' "அவ்வாேற ெசய்ேதன்' என்றான் அல்லாஹ். 
 



அத்தியாயம் : 02 – ஈமான்                                

    பக்கம் | 111  
 

"எங்கள் பாவங்கைள நீக்கி, எங்கைள மன்னித்தருள்வாயாக! எங்கள்மீது கருைண புரிவாயாக! 
நீேய எங்கள் காவலன்'' அதற்கும் அல்லாஹ் "அவ்வாேற ெசய்ேதன்' என்றான். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 58 உள்ளத்தில் ேதான்றும் ெகட்ட எண்ணங்களும் ஆைசகளும் (ெசயல் வடிவம் 
ெபற்று) உறுதியாகாவிட்டால் அவற்ைற அல்லாஹ் மன்னிக்கிறான். 
 
201 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் சமுதாயத்தாரின் உள்ளங்களில் எழும் தீய எண்ணங்கைள, அவர்கள் (ெவளிப்படுத்திப்) 
ேபசாமல், அல்லது அதன்படி ெசயல்படாமல் இருக்கும்வைர அல்லாஹ் மன்னிக்கிறான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
202 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மாண்பும் வலிவுமிக்க அல்லாஹ், என் சமுதாயத்தாரின் உள்ளங்களில் எழும் தீய 
எண்ணங்கைள, அவர்கள் (அதன்படி) ெசயல்படாமல், அல்லது அைத (ெவளிப்படுத்திப்) 
ேபசாமல் இருக்கும்வைர மன்னிக்கிறான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 59 ஓர் அடியார் நன்ைம ெசய்ய ேவண்டும் என எண்ணினாேல அது (நன்ைமயாகப்) 

பதிவு ெசய்யப்படும்; தீைம ெசய்ய ேவண்டும் என எண்ணுவதால் (மட்டும் தீைமயாக) அது 
பதிவு ெசய்யப்படுவதில்ைல. 
 
203 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மாண்பும் வலிவுமிக்க அல்லாஹ் (நன்ைம தீைமகைளப் பதிவு ெசய்யும் வானவர்களிடம்) 
கூறினான்: என் அடியான் ஒரு தீைம ெசய்ய எண்ணிவிட்டாேல அைத நீங்கள் பதிவு 
ெசய்துவிடாதீர்கள். தான் எண்ணியபடி அவன் (அந்தத் தீைமைய) ெசயல்படுத்திவிட்டால் 
அைத ஒேரெயாரு குற்றமாகேவ பதிவு ெசய்யுங்கள். அவன் ஒரு நன்ைமையச் ெசய்ய 
எண்ணி அைதச் ெசய்யாமல் இருந்துவிட்டாலும் அைத ஒரு நன்ைமயாகேவ பதிவு 
ெசய்யுங்கள். எண்ணியபடி அந்த நன்ைமைய அவன் ெசய்து முடித்துவிட்டால் அைதப் பத்து 
நன்ைமகளாகப் பதிவு ெசய்யுங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
204 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மாண்பும் வலிவுமிக்க அல்லாஹ் கூறினான்: என் அடியான் ஒரு நன்ைமையச் ெசய்ய 
எண்ணி, அைதச் ெசய்யாமல் இருந்துவிட்டாலும் அைத அவனுக்கு ஒரு நன்ைமயாகேவ 
நான் பதிவு ெசய்ேவன். (எண்ணியபடி) அந்த நன்ைமைய அவன் ெசய்து முடித்தால் அைத 
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நான் பத்து முதல் எழுநூறு மடங்கு நன்ைமகளாகப் பதிவு ெசய்ேவன். அவன் ஒரு 
தீைமையச் ெசய்ய எண்ணினான்; ஆனால், அைதச் ெசய்யவில்ைல என்றால், அைத நான் 
ஒரு குற்றமாகப் பதிவு ெசய்வதில்ைல. (எண்ணியபடி) அவன் அந்தத் தீைமையச் ெசய்து 
முடித்துவிட்டால் அைத ஒேரெயாரு குற்றமாகேவ நான் பதிவு ெசய்ேவன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
205 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து (நபித்ேதாழர்) அபூஹுைரரா 
(ரலி) அவர்கள் எங்களுக்குப் பல ஹதீஸ்கைள அறிவித்தார்கள். அவற்றில் ஒன்றுதான் 
(பின்வரும்) இந்த ஹதீஸும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மாண்பும் வலிவுமிக்க அல்லாஹ் 
கூறினான்: என் அடியான் ஒரு நன்ைம ெசய்ய ேவண்டும் என நிைனத்தாேல, அவன் அைதச் 
ெசய்து முடிக்காவிட்டாலும் ஒரு நன்ைமயாகேவ அைத நான் பதிவு ெசய்ேவன். அைத 
அவன் ெசய்து முடித்து விட்டாேலா, அைதப் ேபான்ற பத்து நன்ைமகளாக அைத நான் பதிவு 
ெசய்ேவன். (அேத ேநரத்தில்) அவன் ஒரு தீைமையச் ெசய்ய ேவண்டும் என்று நிைனத்தால், 
அைதச் ெசய்யாமல் இருக்கும்வைர நான் மன்னிப்ேபன். அவ்வாறு தீைம ெசய்துவிட்டால் 
ெசய்ததற்ெகாப்ப ஒரு குற்றமாகேவ அைத நான் பதிவு ெசய்ேவன். 
ெதாடர்ந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வானவர்கள், "இைறவா! உன்னுைடய இந்த அடியான் ஒரு தீைமையச் ெசய்ய 
விரும்புகின்றாேன?'' என்று -அந்த அடியாைனப் பற்றி அல்லாஹ் நன்கு ெதரிந்திருந்தும்- 
ேகட்கின்றனர். அதற்கு அல்லாஹ் அவைனக் கண்காணித்துவாருங்கள்! அவ்வாறு அந்தத் 
தீைமைய அவன் ெசய்து முடித்துவிட்டால் ெசய்ததற்ெகாப்ப ஒரு குற்றமாகேவ அைத 
நீங்கள் பதிவு ெசய்யுங்கள். எண்ணியபடி அவன் அந்தத் தீைமையச் ெசய்யாமல் 
இருந்துவிட்டால் அைத அவனுக்கு ஒரு நன்ைமயாகப் பதிவு ெசய்யுங்கள். ஏெனனில், என் 
(மீதிருந்த அச்சத்தி)னால்தான் அைத அவன் ைகவிட்டான்'' என்று கூறினான். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேமலும் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தமது இஸ்லாைம (நம்பிக்ைகயாலும் நடத்ைதயாலும்) அழகுபடுத்திக் 
ெகாண்டால், அவர் ெசய்யும் ஒவ்ெவாரு நன்ைமக்கும் அைதப் ேபான்று பத்து 
மடங்கிலிருந்து எழுநூறு மடங்குவைர (நன்ைம) பதிவு ெசய்யப்படுகிறது. அவர் ெசய்யும் 
ஒவ்ெவாரு தீைமக்கும் அதற்ெகாப்ப ஒரு தீைமேய (அவர் இைறவைனச் சந்திக்கும்வைர) 
பதிவு ெசய்யப்படுகிறது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
206 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் ஒரு நன்ைம ெசய்ய ேவண்டும் என(மனத்தில்) எண்ணிவிட்டாேல (அைதச் ெசய்யா 
விட்டாலும்) அது ஒரு நன்ைமயாகேவ பதிவு ெசய்யப்படும். ஒருவர் ஒரு நன்ைம ெசய்ய 
ேவண்டும் என (மனத்தில்) எண்ணி, எண்ணிய படி அைத அவர் ெசய்து முடித்துவிட்டால் 
பத்து முதல் எழுநூறு மடங்கு நன்ைமகளாக அது பதிவு ெசய்யப்படும். (அேத ேநரத்தில்) 
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ஒருவர் ஒரு தீைம ெசய்ய எண்ணி, அைதச் ெசய்யாமல் இருந்துவிட்டால் அது (ஒரு 
குற்றமாகப்) பதியப்படுவதில்ைல. எண்ணியபடிேய அவர் ெசய்து முடித்தால் அது 
(ஒேரெயாரு குற்றமாக மட்டுேம) பதிவு ெசய்யப்படும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
207 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் இைறவைனப் பற்றி 
அறிவிக்ைகயில் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் நன்ைமகைளயும் தீைமகைளயும் (அைவ இன்னின்னைவ என நிர்ணயித்து) 
எழுதிவிட்டான். பிறகு அவற்ைற விவரித்தான். அதாவது ஒருவர் ஒரு நன்ைம ெசய்ய 
ேவண்டும் என (மனத்தில்) எண்ணிவிட்டாேல (அைதச் ெசயல்படுத்தாவிட்டாலும்) 
அவருக்காகத் தன்னிடம் அைத ஒரு முழுைமயான நன்ைமயாக அல்லாஹ் பதிவு 
ெசய்கிறான். அைத அவர் எண்ணியதுடன் ெசயல்படுத்தியும்விட்டால், அந்த ஒரு 
நன்ைமையத் தன்னிடம் பத்து நன்ைமகளாக, எழுநூறு மடங்காக, இன்னும் அதிகமாக 
அல்லாஹ் பதிவு ெசய்கிறான். ஆனால், ஒருவர் ஒரு தீைம ெசய்ய எண்ணி, 
(அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி) அைதச் ெசய்யாமல் ைகவிட்டால், அதற்காக அவருக்குத் தன்னிடம் 
ஒரு முழு நன்ைமைய அல்லாஹ் எழுதுகிறான். எண்ணியபடி அந்தத் தீைமைய அவர் 
ெசய்து முடித்துவிட்டாேலா, அதற்காக ஒேரெயாரு குற்றத்ைதேய அல்லாஹ் எழுதுகிறான். 
 
208 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "(ஒருவர் தாம் எண்ணியபடி ஒரு தீைமையச் ெசய்து விட்டால் அைத ஒேரெயாரு 
குற்றமாகேவ அல்லாஹ் எழுதுகிறான்.) அல்லது அைதயும் அல்லாஹ் மன்னித்து 
விடுகிறான். (இத்துைண விசாலமான இைறயன்புக்குப் பிறகும் ஒருவர் பாவத்தில் மூழ்கி 
அழிகின்றார் என்றால்,) அல்லாஹ்வின் திட்டப்படி அழியக்கூடியவர் தாம் (அவ்வாறு) 
அழிந்துேபாவார்'' என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 60 இைறநம்பிக்ைக ெதாடர்பாக ஏற்படும் மனக்குழப்பமும் அந்தக் குழப்பத்ைத 
உணர்கின்றவர் ெசால்ல ேவண்டியதும். 
 
209 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களுைடய ேதாழர்களில் சிலர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "எங்கள் 
உள்ளத்தில் சில (குழப்பமான) விஷயங்கள் எழுகின்றன. அவற்ைற (ெவளிப்படுத்திப்) 
ேபசுவைதக்கூட நாங்கள் மிகப்ெபரும் (பாவ) காரியமாகக் கருதுகிேறாம் (இது பற்றி தாங்கள் 
என்ன கூறுகின்றரீ்கள்?)'' என்று ேகட்டனர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உண்ைமயிேலேய 
நீங்கள் அத்தைகய உணர்வுகளுக்கு உள்ளாகின்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நபித் 
ேதாழர்கள், "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அதுதான் ஒளிவுமைறவற்ற 
இைறநம்பிக்ைக'' என்று கூறினார்கள். 
 
210 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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211 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் "மனக் குழப்பம்' குறித்து வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அதுதான் 
ஒளிவுமைறவற்ற இைறநம்பிக்ைக'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இைத அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
212 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்கள் (இைதப் பைடத்தவர் யார்? இைதப் பைடத்தவர் யார்? என்று ஒவ்ெவான்றாகக்) 
ேகட்டுக்ெகாண்ேடவந்து இறுதியில், "அல்லாஹ் பைடப்பினங்கைளப் பைடத்தான். 
அல்லாஹ்ைவப் பைடத்தவன் யார்?'' என்று ேகட்கும் நிைலக்கு உள்ளாவார்கள். இத்தைகய 
எண்ணம் ஒருவருக்கு ஏற்பட்டால் அவர் உடேன, "அல்லாஹ்ைவ நான் நம்பிக்ைக 
ெகாண்ேடன்' (ஆமன்த்து பில்லாஹ்) என்று ெசால்லட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
213 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உங்களில் ஒருவரிடம் ைஷத்தான் வந்து, வானத்ைதப் பைடத்தவர் யார்? பூமிையப் 
பைடத்தவர் யார்?'' என்று ேகட்பான். அவர் "அல்லாஹ்' என்று பதிலளிப்பார். (பிறகு 
அல்லாஹ்ைவப் பைடத்தவர் யார் என்றும் ேகட்பான்) என்று ெதாடங்கி, ேமற்கண்ட 
ஹதீைஸப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும், "(இத்தைகய எண்ணங்கள் ஏற்பட்டால் 
"நான் அல்லாஹ்ைவயும்) அவனுைடய தூதர்கைளயும் நம்பிக்ைக ெகாண்ேடன்' என்று 
கூறுங்கள்'' என்றும் அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
214 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவரிடம் ைஷத்தான் வந்து, "இன்னின்னவற்ைறப் பைடத்தவர் யார்?'' என்று 
ேகட்டுக்ெகாண்ேட வந்து இறுதியில் அவரிடம், "உன் இைறவைனப் பைடத்தவர் யார்?'' 
என்று ேகட்பான். இந்தக் (ேகள்வி ேகட்கும்) கட்டத்ைத அவன் எட்டும்ேபாது, அவர் 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாரட்டும். (இத்தைகய சிந்தைனயிலிருந்து) அவர் விலகிக் 
ெகாள்ளட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் அடியாரிடம் ைஷத்தான் வந்து, "இன்னின்னவற்ைறப் பைடத்தவர் யார்?'' என்று 
ேகட்பான் எனத் ெதாடங்கி மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
215 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்கள் உங்களிடம் கல்வியறிவு ெதாடர்பான ேகள்விகைளக் ேகட்டுக்ெகாண்ேடவந்து 
இறுதியில், "இேதா! அல்லாஹ்தான் நம்ைமப் பைடத்தான். அல்லாஹ்ைவப் பைடத்தவர் 
யார்?'' என்று ேகட்பார்கள். 
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இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் ஒரு மனிதரின் ைகையப் பிடித்துக் 
ெகாண்டு, "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதரும் உண்ைமேய கூறினர். "(ேமற்கண்டவாறு) 
என்னிடம் இருவர் ேகட்டுவிட்டனர். இேதா! இவர்தாம் மூன்றாமவர்' அல்லது "(அவ்வாறு 
ஏற்ெகனேவ) என்னிடம் ஒருவர் ேகட்டுவிட்டார். இேதா! இவர்தாம் இரண்டாமவர்''' என்று 
கூறினார்கள். 
இைத முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், நபி (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியதாக இடம்ெபறவில்ைல. ஆயினும், அதன் 
இறுதியில் "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதரும் உண்ைமேய கூறினர்' எனும் வாசகம் 
இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
- அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூஹுைரரா! உம்மிடம் மக்கள் ேகள்வி 
ேகட்டுக்ெகாண்ேடவந்து இறுதியில், "இேதா! இவன்தான் (நம்ைமப் பைடத்த) அல்லாஹ். 
அல்லாஹ்ைவப் பைடத்தவர் யார்?' என்று ேகட்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
ஒரு நாள் நான் பள்ளிவாசலில் அமர்ந்திருக்ைகயில் என்னிடம் கிராமவாசிகளில் சிலர் 
வந்து, "அபூஹுைரரா! இேதா! இவன்தான் அல்லாஹ். அல்லாஹ்ைவப் பைடத்தவர் யார்?'' 
என்று ேகட்டார்கள். உடேன நான் எனது ைகயில் சில சிறு கற்கைள எடுத்து அவர்கள்மீது 
வசீிெயறிந்ேதன். பிறகு, "எழுந்து ெசல்லுங்கள்! எழுந்து ெசல்லுங்கள்! என் உற்ற ேதாழர் 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்) உண்ைமேய உைரத்தார்கள்'' என்ேறன். 
இைத அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
216 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நிச்சயமாக மக்கள் உங்களிடம் ஒவ்ெவான்ைறப் பற்றியும் வினா ெதாடுப்பார்கள். இறுதியில் 
"அல்லாஹ்தான் ஒவ்ெவான்ைறயும் பைடத்தான். அவைனப் பைடத்தவர் யார்?'' என்றும் 
ேகட்பார்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
217 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மாண்பும் வலிவுமிக்க அல்லாஹ் (என்னிடம் பின்வருமாறு) கூறினான்: உம்முைடய 
சமுதாயத்தார் (உம்மிடம்), "இது என்ன (இைதப் பைடத்தவர் யார்)? இது என்ன (இைதப் 
பைடத்தவர் யார்)?'' என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேட வந்து இறுதியில் "இேதா! அல்லாஹ்தான் 
பைடப்பினங்கைளப் பைடத்தான். அல்லாஹ்ைவப் பைடத்தவர் யார்?'' என்றும் ேகட்பார்கள். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், இது அல்லாஹ் 
கூறியதாக இடம்ெபறவில்ைல. 
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பாடம் :  61 ெபாய்ச் சத்தியம் ெசய்து ஒரு முஸ்லிமின் உரிைமைய அபகரிக்கின்றவருக்கு 
நரகம் தான் (தண்டைன) என்ற எச்சரிக்ைக. 
 
218 அபூஉமாமா அல்ஹாரிஸீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் (ெபாய்ச்) சத்தியம் ெசய்து ஒரு முஸ்லிமின் 
உரிைமைய அபகரித்துக்ெகாள்கிறாேரா அவருக்கு அல்லாஹ் நரகத்ைதக் கட்டாயமாக்கி 
விட்டான்; ெசார்க்கத்ைத அவருக்குத் தைட ெசய்துவிட்டான்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "அது ஒரு சிறிய ெபாருளாய் இருந்தாலுமா, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மிஸ்வாக் மரத்தின் 
ஒரு குச்சியாக அது இருந்தாலும் சரிேய!'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
219 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
220 அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "யார் ஒரு பிரமாண (வாக்கு மூல)த்தின்ேபாது 
ஒரு முஸ்லிமின் ெசல்வத்ைத அபகரித்துக் ெகாள்வதற்காகத் திட்டமிட்டுப் ெபாய்ச் சத்தியம் 
ெசய்கிறாேரா அவர் (மறுைமயில்) தம்மீது அல்லாஹ் ேகாபம் ெகாண்டிருக்கும் நிைலயில் 
தான் அவைனச் சந்திப்பார்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
என்றார்கள். அப்ேபாது அஷ்அஸ் பின் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் வந்து (மக்கைள ேநாக்கி), 
"அபூஅப்திர் ரஹ்மான் (அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்) உங்களிடம் என்ன ெசால்லிக் 
ெகாண்டிருக்கிறார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "இன்னின்னவாறு (ெசான்னார்)'' 
என்று பதிலளித்தனர். அப்ேபாது அஷ்அஸ் (ரலி) அவர்கள், "அபூஅப்திர் ரஹ்மான் ெசான்னது 
உண்ைமேய. என் ெதாடர்பாகத்தான் இந்த இைறவசனம் (3:77) அருளப்ெபற்றது. எனக்கும் 
இன்ெனாரு மனிதருக்கும் இைடேய யமன் நாட்டில் (உள்ள) ஒரு நிலம் (ெதாடர்பாக வழக்கு) 
இருந்தது. அந்த வழக்ைக நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டு ெசன்ேறன். அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "(உமது வாதத்ைத நிரூபிக்க) உமக்கு ஆதாரம் ஏதும் உண்டா?'' என்று 
(என்னிடம்) ேகட்க, நான், "இல்ைல' என்று பதிலளித்ேதன். "அவ்வாறாயின் (பிரதிவாதியான) 
அவர் சத்தியம் ெசய்ய ேவண்டியதுதான்'' என்று கூறினார்கள். நான், "அப்படிெயன்றால் அவர் 
(தயங்காமல்) ெபாய்ச் சத்தியம் ெசய்வாேர!'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "எவர் ஒரு பிரமாண வாக்குமூலத்தின்ேபாது ஒரு முஸ்லிமின் ெசல்வத்ைத 
அபகரித்துக் ெகாள்வதற்காகத் திட்டமிட்டுப் ெபாய்ச்சத்தியம் ெசய்கிறாேரா அவர்மீது 
அல்லாஹ் ேகாபம் ெகாண்ட நிைலயில்தான் (மறுைமயில்) அவைன அவர் சந்திப்பார்'' என்று 
கூறினார்கள். அப்ேபாதுதான் "எவர் அல்லாஹ்விடம் ெசய்துெகாண்ட ஒப்பந்தத்ைதயும் தம் 
சத்தியங்கைளயும் ெசாற்ப விைலக்கு விற்று விடுகின்றார்கேளா...'' என்று ெதாடங்கும் 
(3:77ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றது. 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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221 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "யார் ஒரு ெசல்வத்ைத அைடவதற்காகத் திட்டமிட்டுப் ெபாய்ச்சத்தியம் ெசய்கிறாேரா 
அவர்மீது அல்லாஹ் ேகாபம் ெகாண்டிருக்கும் நிைலயிேலேய அவைன (மறுைமயில்) அவர் 
சந்திப்பார்'' என்று ெதாடங்கி ேமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ள தகவல்கள் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ஆனால், அதில், "எனக்கும் ஒரு மனிதருக்குமிைடேய ஒரு கிணறு ெதாடர்பாக தகராறு 
இருந்தது. ஆகேவ, நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வழக்ைகக் ெகாண்டு 
ெசன்ேறாம். அவர்கள், "உம்முைடய இரு சாட்சிகள்; அல்லது (பிரதிவாதியான) அவரது 
சத்தியம் (தீர்ப்பளிக்கத் ேதைவப்படுகின்றன)' என்று கூறினார்கள்'' என (சிறிய 
வித்தியாசத்துடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
222 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "யார் (ஒரு பிரமாண வாக்குமூலத்தின்ேபாது 
சட்டபூர்வமான) உரிைமயின்றி ஒரு முஸ்லிமின் ெசல்வத்(ைத அபகரிக்கும் 
ேநாக்கத்)திற்காகப் ெபாய்சத்தியம் ெசய்கிறாேரா, அவர்மீது அல்லாஹ் ேகாபம் 
ெகாண்டிருக்கும் நிைலயிேலேய அவைன (மறுைமயில்) அவர் சந்திப்பார்'' என்று 
கூறினார்கள். 
பிறகு தமது கூற்ைற உறுதிப்படுத்தும் வைகயில் "யார் அல்லாஹ்விடம் ெசய்து ெகாண்ட 
ஒப்பந்தத்ைதயும் தம் சத்தியங்கைளயும் அற்ப விைலக்கு விற்றுவிடுகிறார்கேளா...'' என்று 
ெதாடங்கும் (3:77ஆவது) இைறவசனத்ைத எங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
ஓதிக்காட்டினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
223 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (யமன் நாட்டிலுள்ள) "ஹள்ர மவ்த்' எனும் இடத்ைதச் ேசர்ந்த 
மனிதர் ஒருவரும் "கிந்தா' எனும் குலத்ைதச் ேசர்ந்த இன்ெனாரு மனிதரும் வந்தனர். 
அப்ேபாது ஹள்ர மவ்த்ைதச் ேசர்ந்த அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் தந்ைதக்குச் 
ெசாந்தமான நிலத்ைத இவர் ஆக்கிரமித்துவிட்டார்'' என்று கூறினார். அதற்கு கிந்தா 
குலத்ைதத் ேசர்ந்த அந்த மனிதர், "அது என் ைகவசமுள்ள என்னுைடய நிலம்; அதில் நான் 
விவசாயம் ெசய்துவருகிேறன்; அதில் இவருக்கு எந்த உரிைமயும் கிைடயாது'' என்று 
கூறினார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹள்ர மவ்த்ைதச் ேசர்ந்த அந்த 
மனிதரிடம், "(உமது வாதத்ைத நிரூபிப்பதற்கு) உம்மிடம் ஆதாரம் ஏதும் உண்டா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அவர் "இல்ைல' என்று பதிலளித்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அப்படிெயன்றால் இவர் சத்தியம் ெசய்வதுதான் உமக்கு (வழி)'' என்று கூறினார்கள். உடேன 
ஹள்ர மவ்த்ைதச் ேசர்ந்த அந்த மனிதர் "அவர் (துணிந்து ெபாய் ெசால்லும்) ெபால்லாத 
மனிதர். தாம் எதற்குச் சத்தியம் ெசய்கிேறாம் என்பைதப் பற்றி அவர் கவைலப்படமாட்டார். 
எந்த விவகாரத்திலும் அவர் ேநர்ைமையப் பற்றி ேயாசிப்பவரில்ைல'' என்று ெசான்னார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைதத் தவிர உமக்கு ேவறு வழி 
கிைடயாது'' என்று கூறினார்கள். உடேன (பிரதிவாதியான) அந்த (கிந்தா குலத்து) மனிதர் 
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சத்தியம் ெசய்வதற்காக (குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு)ச் ெசன்றேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இவருைடய ெசல்வத்ைத உண்பதற்காக அநியாயமாக அவர் ெபாய்ச் 
சத்தியம் ெசய்தால், அல்லாஹ் அவைரப் புறக்கணிக்கும் நிைலயிேலேய (மறுைமயில்) 
அவைன அவர் சந்திப்பார்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
224 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்களிடம் 
ஒரு நிலம் ெதாடர்பான வழக்ைக இருவர் ெகாண்டுவந்தனர். அவர்களில் ஒருவர், 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! அறியாைமக் காலத்தில் இவர், எனது நிலத்ைத ஆக்கிரமித்துக் 
ெகாண்டார்'' என்று கூறினார் -அவ(ரது ெபய)ர் இம்ரஉல் ைகஸ் பின் ஆபிஸ் அல்கிந்தீ. ரபஆீ 
பின் இப்தான் அவருைடய பிரதிவாதி(யின் ெபயர்). அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உமது ஆதாரம் என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர், "என்னிடம் ஆதாரம் 
ஏதும் இல்ைல'' என்று பதிலளித்தார். "அப்படிெயன்றால் (பிரதிவாதியான) இவரது சத்தியம் 
(தான் வழி)'' என்று ெசான்னார்கள். உடேன (வாதியான) அவர், "அவ்வாறாயின் (ெபாய்ச் 
சத்தியம் ெசய்து) அவர், அந்த நிலத்ைதத் தட்டிக்ெகாண்டு ேபாய்விடுவாேர!'' என்று ேகட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உமக்கு இைதத் தவிர ேவறு வழி இல்ைல'' என்று 
கூறினார்கள். ஆகேவ, (பிரதிவாதியான) அந்த மனிதர் சத்தியம் ெசய்வதற்காக எழுந்தார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அநியாயமாக ஒரு நிலத்ைத 
அபகரித்துக்ெகாள்பவர் தம்மீது அல்லாஹ் ேகாபம் ெகாண்ட நிைலயிேலேய அவைன 
(மறுைமயில்) சந்திப்பார்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், இஸ்ஹாக் பின் 
இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "(பிரதிவாதியான அந்த மனிதரின் ெபயர்) ரபஆீ 
பின் அய்தான்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 62 முைறயின்றி பிறரது ெசல்வத்ைதப் பறிக்க முைனகின்றவனின் உயிர் 
மதிப்பற்றதாகிவிடும்; அவன் ெகால்லப்பட்டுவிட்டால் நரகத்திற்ேக ெசல்வான்; தமது 
ெசல்வத்ைதக் காக்கப் ேபாராடிய ஒருவர் ெகாைல ெசய்யப்பட்டுவிட்டால் அவர் 
உயிர்த்தியாகி (ஷஹீத்) ஆவார் என்பதற்கான ஆதாரம். 
 
225 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
ஒருவன் எனது ெசல்வத்ைதப் பறிக்கும் ேநாக்கத்தில் வந்தால் (நான் என்ன ெசய்ய 
ேவண்டும்) கூறுங்கள்?'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவனுக்கு 
உமது ெசல்வத்ைத (விட்டு)க் ெகாடுக்க ேவண்டியதில்ைல'' என்று கூறினார்கள். அந்த 
மனிதர், "அவன் என்னுடன் சண்ைடயிட்டால்...?'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீரும் அவனுடன் சண்ைடயிட ேவண்டியது தான்!'' என்று கூறினார்கள். 
"(அந்தச் சண்ைடயில்) அவன் என்ைனக் ெகான்றுவிட்டால்...?'' என்று அந்த மனிதர் ேகட்டார். 
அவர்கள், "அப்ேபாது நீர் உயிர்த்தியாகி (ஷஹீத்) ஆவரீ்'' என்றார்கள். "நான் அவைனக் 
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ெகான்றுவிட்டால்...?'' என்று அவர் ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் 
நரகத்திற்குச் ெசல்வான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
226 உமர் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்களின் முன்னாள் அடிைமயான ஸாபித் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களுக்கும் அன்பஸா பின் அபசீுஃப்யான் 
அவர்களுக்குமிைடேய (ஒரு வாய்க்கால் ெதாடர்பாக) பிரச்சிைன ஏற்பட்டு சண்ைட மூளும் 
நிைல ஏற்பட்டது. அப்ேபாது காலித் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
(ரலி) அவர்களிடம் புறப்பட்டுவந்து அவர்களுக்கு அறிவுைர கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "தமது ெசல்வத்ைத காப்பதற்காக 
ேபாராடிய ேபாது ஒருவர் ெகால்லப்பட்டுவிட்டால் அவர் உயிர்த்தியாகி (ஷஹீத்) ஆவார்'' 
என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியது உங்களுக்குத் ெதரியாதா? என்று 
ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேவறு இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 63 குடிமக்கைளச் சுரண்டும் ஆட்சியாளன் நரகத்திற்குரியவன் ஆவான். 
 
227 ஹசன் அல்பஸரி (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மஅகில் பின் யசார் அல்முஸன ீ (ரலி) அவர்கள் எந்த ேநாயில் இறந்துேபானார்கேளா அந்த 
ேநாயின்ேபாது அவர்கைள உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக( பஸ்ராவின் ஆளுநர்) 
உைபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் ெசன்றார்.அப்ேபாது மஅகில் (ரலி) அவர்கள் 
உைபதுல்லாஹ்விடம் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ற ெசய்தி ஒன்ைற உமக்கு 
அறிவிக்கிேறன். நான் இன்னும் (சில நாள்) உயிர்வாழ்ேவன் என்று அறிந்திருந்தால் (அைத) 
உமக்கு அறிவிக்கமாட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
குடிமக்களில் சிலைர நிர்வகிக்கும் ெபாறுப்ைப அல்லாஹ் ஓர் அடியாருக்கு வழங்கியிருக்க, 
அவர் அந்த மக்கைள ஏமாற்றி ேமாசடி ெசய்த நிைலயிேலேய இறந்து ேபானால், அவருக்கு 
அல்லாஹ் ெசார்க்கத்ைதத் தைட ெசய்யாமல் இருப்பதில்ைல. 
 
228 ஹசன் அல்பஸரி (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர்கள் ேநாயுற்றிருந்தேபாது (உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக) 
அவர்களிடம் (பஸ்ராவின் ஆளுநர்) உைபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் ெசன்றார். அப்ேபாது 
உைபதுல்லாஹ்விடம் மஅகில் (ரலி) அவர்கள், "முன்பு நான் உம்மிடம் அறிவித்திராத ெசய்தி 
ஒன்ைற அறிவிக்கிேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குடிமக்களில் சிலைர 
நிர்வகிக்கும் ெபாறுப்ைப அல்லாஹ் ஓர் அடியாருக்கு வழங்கியிருக்க, அவர் அந்த மக்கைள 
ஏமாற்றி ேமாசடி ெசய்த நிைலயிேலேய இறந்துேபானால், அவருக்கு அல்லாஹ் 
ெசார்க்கத்ைதத் தைடெசய்யாமல் இருப்பதில்ைல' என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். அப்ேபாது 
உைபதுல்லாஹ், "இதற்கு முன்பு இைத நீங்கள் எனக்கு அறிவிக்கவில்ைலேய?'' என்று 
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ேகட்டார். மஅகில் (ரலி) அவர்கள், "நான் உமக்கு (காரணத்ேதாடுதான்) அறிவிக்கவில்ைல' 
அல்லது "உம்மிடம் நான் (காரணத்ேதாடுதான்) அறிவிக்கவில்ைல' '' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
229 ஹசன் அல்பஸரி (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர்கைள உடல்நலம் விசாரிக்கச் ெசன்றிருந்ேதாம். 
அப்ேபாது (ஆளுநர்) உைபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் வந்தார். அவரிடம் மஅகில் (ரலி) அவர்கள், 
"நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ற ெசய்தி ஒன்ைற உமக்கு 
அறிவிக்கப்ேபாகிேறன்...''என்று கூறிவிட்டு, ேமற்கண்ட ஹதீஸின் ெபாருள்பட 
அறிவித்தார்கள். 
- அபுல்மலீஹ் அல்பஸரி (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர்கள் ேநாயுற்றிருந்தேபாது அவர்கைள உடல் நலம் விசாரிக்க 
(ஆளுநர்) உைபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் வந்தார். அவரிடம் மஅகில் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: 
"உமக்கு நான் ஒரு ஹதீைஸ அறிவிக்கப்ேபாகிேறன். நான் இறக்கும் தறுவாயில் 
இல்லாவிட்டால் அைத நான் உமக்கு அறிவித்திருக்கமாட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூற நான் ேகட்டுள்ேளன்: ஓர் ஆட்சியாளர் முஸ்லிம்கைள நிர்வகிக்கும் 
ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாண்ட பின்னர் அவர்களுக்காக உைழக்காமலும் (அவர்கள்மீது) 
அக்கைற காட்டாமலும் இருந்தால், அவர்களுடன் அவர் ெசார்க்கத்திற்குச் ெசல்லேவ 
மாட்டார். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 64 சிலரது உள்ளத்திலிருந்து நம்பகத்தன்ைம அகன்றுவிடுவதும் உள்ளங்களில் 
குழப்பங்கள் ேதான்றுவதும். 
 
230 ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு (நம்பகத்தன்ைம ெதாடர்பாக) இரு 
ெசய்திகைளக் கூறினார்கள். அவற்றில் ஒன்ைற நான் (என் வாழ்நாளிேலேய) பார்த்து 
விட்ேடன். மற்ெறான்ைற எதிர்பார்த்(துக் காத்)திருக்கிேறன். 
ஒரு ெசய்தி யாெதனில், (இயற்ைகயாகேவ) மனிதர்களின் ஆழ்மனத்தில் ("அமானத்' எனும்) 
நம்பகத் தன்ைம இடம்பிடித்தது. பிறகு குர்ஆன் அருளப்ெபற்றேபாது குர்ஆனிலிருந்தும் 
(அைத) அறிந்துெகாண்டார்கள்; (எனது வழியான) "சுன்னா'விலிருந்தும் அறிந்துெகாண்டார்கள். 
(நபியவர்கள் கூறிய இைத நான் பார்த்துவிட்ேடன்.) 
இரண்டாவது ெசய்தி, நம்பகத்தன்ைம அகற்றப்படுவது ெதாடர்பானதாகும். மனிதன் ஒரு 
முைற உறங்குவான். (உறக்கத்திேலேய) அவனது உள்ளத்திலிருந்து நம்பகத்தன்ைம (சிறிது) 
ைகப்பற்றப்படும். அைதயடுத்து அ(து அகற்றப்பட்ட)தன் அைடயாளம் சிறு (கரும்)புள்ளி 
அளவுக்கு (அவனில்) தங்கிவிடும். பிறகு மீண்டும் ஒரு முைற அவன் உறங்குவான். 
அப்ேபாது (மறுபடியும்) அது ைகப்பற்றப்படும். இம்முைற அ(து ைகப்பற்றப்பட்ட)தன் 
அைடயாளம் (கடின உைழப்பால் ைகயில் ஏற்படும்) காய்ப்பு அளவுக்கு அவனில் 
நிைலத்துவிடும். (இவ்வாறு முதலில் "நம்பகத்தன்ைம' எனும் ஒளி உள்ளத்தில் ஏற்றப்பட்டுப் 
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பிறகு சிறிது சிறிதாக அது அைணக்கப்படுவதானது,) காலில் தீக்கங்ைக உருட்டிவிட்டு, 
அதனால் கால் ெகாப்புளித்து உப்பிவிடுவைதப் ேபான்றதாகும். பார்ைவயில் அது உப்பிப் 
ெபரியதாகத் ெதரியுேம தவிர, அதனுள் ஒன்றும் இருக்காது. -பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் சிறு 
கற்கைள எடுத்துத் தமது காலால் அைத உருட்டிக் காட்டினார்கள்.- 
பின்னர் காைலயில் மக்கள் தங்களிைடேய ெகாடுக்கல் வாங்கல் ெசய்துெகாள்வார்கள். 
(ஆனால், அவர்களில்) யாருேம நம்பிக்ைகையக் காப்பாற்ற முைனயமாட்டார்கள். 
இன்னாருைடய மக்களில் நம்பிக்ைகயாளரான ஒருவர் இருக்கிறார் என்று (ேதடிக் 
கண்டுபிடித்து) ெசால்லப்படும் (அளவுக்கு நம்பிக்ைகயாளர்கள் அரிதாகிவிடுவார்கள்). ேமலும், 
ஒருவைரப் பற்றி "அவருைடய வரீம்தான் என்ன? அவருைடய விேவகம்தான் என்ன? 
அவருைடய அறிவுதான் என்ன?'' என்று (சிலாகித்து) கூறப்படும். ஆனால், அந்த மனிதருைடய 
இதயத்தில் கடுகளவுகூட இைறநம்பிக்ைக இருக்காது. 
(அறிவிப்பாளர் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) 
என்மீது ஒரு காலம் வந்திருந்தது. அக்காலத்தில் நான் உங்களில் யாரிடம் ெகாடுக்கல் 
வாங்கல் ெசய்கிேறன் என்று ெபாருட்படுத்தியதில்ைல. (ஏெனனில்,) முஸ்லிமாக இருந்தால், 
இஸ்லாம் (எனது ெபாருைள) அவரிடமிருந்து மீட்டுத் தந்துவிடும். கிறிஸ்தவராகேவா 
யூதராகேவா இருந்தால் அவருக்கான அதிகாரி (எனது ெபாருைள) அவரிடமிருந்து மீட்டுத் 
தந்துவிடுவார். ஆனால், இன்ேறா நான் இன்னார், இன்னாரிடம் மட்டுேம ெகாடுக்கல் வாங்கல் 
ெசய்யத் தயாராக இருக்கிேறன். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
231 ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள், "உங்களில் 
யார் ேசாதைன (ஃபித்னா) ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
ெசவியுற்றுள்ளார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது சிலர், "நாங்கள் ெசவியுற்றுள்ேளாம்' என்று 
கூறினர். உமர் (ரலி) அவர்கள், "ஒரு மனிதன் தன் குடும்பத்தார் மற்றும் அண்ைட வடீ்டார் 
விஷயத்தில் ேசாதைனக்கு உள்ளாக்கப்படுவைதேய நீங்கள் நிைனக்கிறரீ்கள் ேபாலும்'' என்று 
கூறினார்கள். அதற்கு மக்கள், "ஆம்' என்றனர். "இத்தைகய ேசாதைனயில் ஆழ்த்தப்படும் 
ேபாது ெதாழுைக, ேநான்பு, தானதர்மம் ஆகியைவ அதற்கான பரிகாரமாக அைமந்து விடும். 
(நான் அந்த அர்த்தத்திலுள்ள ஃபித்னா பற்றி உங்களிடம் ேகட்கவில்ைல.) மாறாக, கடல் 
அைலையப் ேபான்று அடுக்கடுக்காகத் ேதான்றும் என நபியவர்கள் (முன்னறிவிப்பாகக்) 
கூறிய (அரசியல் குழப்பம் எனும் ெபாருள் ெகாண்ட) ஃபித்னாைவப் பற்றிச் ெசவியுற்றவர் 
உங்களில் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது மக்கள் (பதிலளிக்காமல்) அைமதியாக 
இருந்தனர். ஆகேவ, நான், "நான் (ெசவியுற்றுள்ேளன்)'' என்று கூறிேனன். "உம் தந்ைத 
அல்லாஹ்வுக்கு அர்ப்பணம்! (உம்ைமப் ேபான்ேற அவரும் நல்ல மனிதர்.) நீரா 
(ெசவியுற்றரீ்)?'' என்று ேகட்க, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
ெசவியுற்றைத(ப் பின்வருமாறு) கூறிேனன்: 
ேகாைர ேகாைரயாக ைவத்துப் பாய் பின்னப்படுவைதப் ேபான்று மக்கள் உள்ளங்களில் 
ேசாதைனகள் பின்னப்படும். எந்த உள்ளம் அந்தச் ேசாதைனகளில் அமிழ்ந்துவிடுகிறேதா 
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அந்த உள்ளத்தில் ஒரு கரும்புள்ளி இடப்படும். எந்த உள்ளம் அவற்ைற நிராகரித்து 
விடுகிறேதா அந்த உள்ளத்தில் ஒரு ெவண்புள்ளி இடப்படும். இவ்வாறு ேசாதைனகள் இரு 
விதமான உள்ளங்களில் ஏற்படுகின்றன. ஒன்று, ெவண்பாைற ேபான்று தூய்ைமயானது; 
வானங்களும் பூமியும் நிைலத்திருக்கும்வைர எந்தச் ேசாதைனயும் அதற்கு இடரளிக்காது. 
மற்ெறான்று, சிறிதளவு ெவண்ைம கலந்த கருைமயான உள்ளம். அது தைலகீழாகக் 
கவிழ்க்கப்பட்ட கூஜாைவப் ேபான்று நல்லைத அறியவும் ெசய்யாது; தீைமைய 
நிராகரிக்கவும் ெசய்யாது. மனஇச்ைசயில் அமிழ்ந்து கிடப்பது ஒன்றுதான் அதற்குத் 
ெதரிந்தெதல்லாம். 
(அறிவிப்பாளர் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்:) 
(ேமற்கண்ட ஹதீைஸ நான் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் அறிவித்துவிட்டு, "இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர!) உங்களுக்கும் அந்தக் குழப்பங்களுக்கும் இைடேய மூடிய 
கதவு ஒன்று உண்டு; அக்கதவு (விைரவில்) உைடக்கப்படக் கூடும்'' என்று கூறிேனன். உடேன 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "நீர் தந்ைதயற்றுப் ேபாவரீ்! அது உைடக்கப்படுமா? அது (உைடக்கப் 
படாமல்) திறக்கப்பட்டாலாவது மீண்டும் அது மூடப்பட இடமுண்ேட!'' என்று கூறினார்கள். 
நான், "இல்ைல. (அது திறக்கப்படாது.) உைடக்கத்தான் படும்'' என்று ெசான்ேனன். ேமலும், நான் 
அவர்களிடம் "அந்தக் கதவு "ெகால்லப்படவிருக்கும்' அல்லது "இறந்துேபாகவிருக்கும்' ஒரு 
மனிதர் தாம். இது கட்டுக்கைத அன்று. (உண்ைமயான ெசய்திதான்)'' என்றும் கூறிேனன். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அபூகாலித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் (அறிவிப்பாளர்) சஅத் பின் தாரிக் (ரஹ்) அவர்களிடம், "அபூமாலிக்ேக! (இந்த ஹதீஸின் 
மூலத்திலுள்ள) "அஸ்வது முர்பாத்தன்' என்பதன் ெபாருள் என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், "கறுப்பில் தூய ெவள்ைள'' என்று கூறினார்கள். நான் "அல்கூஸு முஜக்கியன்' 
என்பதன் ெபாருள் யாது?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு, "தைலகீழாகக் கவிழ்க்கப்பட்ட கூஜா' 
என்று பதிலளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து (விைடெபற்று மதீனாவிலிருந்து) ஹுைதஃபா 
(ரலி) அவர்கள் புறப்பட்டு (கூஃபா) வந்து எங்களுடன் அமர்ந்துெகாண்டு (பின்வருமாறு) 
கூறினார்கள் என்று காணப்படுகிறது: 
 
நான் ேநற்று இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவரிடம் அமர்ந்திருந்தேபாது அவர்கள் தம் 
ேதாழர்களிடம், "உங்களில் யார் (இனி தைலதூக்கவிருக்கும் அரசியல்) குழப்பங்கள் குறித்து 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னைத நிைனவில் ைவத்திருக்கிறார்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அபூமாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் அளித்த அருஞ் ெசாற்ெபாருள்கள் அதில் 
குறிப்பிடப்படவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் பின்வருமாறு காணப்படுகிறது: 
உமர் (ரலி) அவர்கள் மக்களிடம் "(அரசியல்) குழப்பங்கள் குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியைத எமக்கு அறிவிப்பவர் உங்களில் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அங்கு 
ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அவர்கள் "நான் (ேகட்டிருக்கிேறன்)' என்று 
கூறினார்கள். 
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ஹதீஸின் இறுதியில் "இது கட்டுக்கைத அன்று; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதுதான்'' என ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் ெதரிவித்துள்ளார்கள். 
 
பாடம் : 65 இஸ்லாம் குைறந்த எண்ணிக்ைக ெகாண்ட மக்களிைடேயதான் ேதான்றியது; 

குைறந்த எண்ணிக்ைகயினரிைடேய தான் அது திரும்பிச்ெசல்லும். அது (இறுதியில் 
மஸ்ஜிதுல் ஹராம், மஸ்ஜிதுந் நபவ ீஆகிய) இரு பள்ளிவாசல்களிைடேய அபயம் ெபறும். 
 
232 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இஸ்லாம் குைறந்த எண்ணிக்ைக ெகாண்ட மக்களிைடேயதான் ேதான்றியது. அது 
ேதான்றிய பைழய நிைலக்ேக திரும்பிச்ெசல்லும். அந்தக் குைறந்த எண்ணிக்ைகயிலான 
மக்களுக்கு சுபம் உண்டாகட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இஸ்லாம் குைறந்த எண்ணிக்ைக ெகாண்ட மக்களிைடேயதான் ேதான்றியது. அது 
ேதான்றிய பைழய நிைலக்ேக திரும்பிச்ெசல்லும். பாம்பு தனது புற்றில் (ெசன்று) அபயம் 
ெபறுவைதப் ேபான்று இஸ்லாம் இரு பள்ளிவாசல்களில் அபயம் ெபறும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்தள்ளது. 
 
233 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பாம்பு தனது புற்றில் (ெசன்று) அபயம் ெபறுவைதப் ேபான்று இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்) 
மதீனாவில் அபயம் ெபறும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 66 இறுதிக் காலத்தில் இைறநம்பிக்ைக (இல்லாமற்) ேபாய்விடுவது. 
 
234 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பூமியில் "அல்லாஹ், அல்லாஹ்' என்று ெசால்லப்படாதேபாதுதான் மறுைம நாள் நிகழும். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"அல்லாஹ், அல்லாஹ்' என்று ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும் (இைறநம்பிக்ைகயாளர்) எவர்மீதும் 
மறுைம நாள் நிகழாது. 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 
 
 
 
 



அத்தியாயம் : 02 – ஈமான்                                

    பக்கம் | 124  
 

பாடம் : 67 (எதிரிகளால் ெதால்ைல ஏற்படும் என்று) அஞ்சுகின்றவர் தமது இைற 
நம்பிக்ைகைய இரகசியமாக ைவத்துக்ெகாள்வது. 
 
235 ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். அப்ேபாது 
அவர்கள், "எத்தைன ேபர் இஸ்லாத்ைத ஏற்றுள்ளார்கள்? என்பைத எனக்குக் கணக்கிட்டுச் 
ெசால்லுங்கள்!'' என்று கூறினார்கள். நாங்கள் அறுநூறு முதல் எழுநூறு ேபர்வைர இருக்க, 
எங்கைளப் பற்றி அஞ்சுகிறரீ்களா, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்ேடாம். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களுக்குத் ெதரியாது. நீங்கள் 
(எதிரிகளால்) ேசாதிக்கப்படலாம்!'' என்று ெசான்னார்கள். அவ்வாேற நாங்கள் ேசாதிக்கப் 
பட்ேடாம். எந்த அளவுக்ெகன்றால், (ஒரு கட்டத்தில்) எங்களில் சிலர் இரகசியமாகேவ தவிரத் 
ெதாழ முடியாத நிைல ஏற்பட்டது. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 68 தமது இைறநம்பிக்ைக குறித்து அஞ்சுகின்ற பலவனீமான ஒருவரின் உள்ளத்ைதத் 
ேதற்றுவதும், உறுதியான ஆதாரமின்றி ஒருவைர இைறநம்பிக்ைகயாளர் என்று முடிவு 
ெசய்வதற்கு வந்துள்ள தைடயும். 
 
236 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு சமயம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தர்மப் ெபாருள்கைளப்) பங்கிட்டுக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இன்னாருக்கு நீங்கள் 
ெகாடுங்கள். அவர் ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளர் (முஃமின்)'' என்று ெசான்ேனன். உடேன நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "அவைர முஸ்லிம் (ெவளித்ேதாற்றத்தில் இைறநம்பிக்ைகயாளர்) என்று 
ெசால்லுங்கள்!'' என்றார்கள். நான் முன்பு கூறியைதப் ேபான்ேற மூன்று முைற கூறிேனன். 
நபி (ஸல்) அவர்களும் முன்பு கூறியைதப் ேபான்ேற "அவைர முஸ்லிம் (என்று 
ெசால்லுங்கள்)'' என்று மூன்று முைற என்னிடம் கூறினார்கள். பிறகு, "நான் ஒருவருக்குக் 
ெகாடுக்கிேறன்; ஆனால், அவைரவிட மற்ெறாருவர் என் அன்புக்குரியவராய் இருப்பார். 
(அப்படியிருந்தும் அவருக்கு நான் ெகாடுப்பதற்குக்) காரணம், (நான் ஏதும் 
ெகாடுக்காதிருந்தால் வறுைமயினால் அவர் குற்றம் ஏதும் இைழத்து அதனால்) அவைர 
இைறவன் நரகத்தில் குப்புறத் தள்ளிவிடுவாேனா எனும் அச்சம்தான்'' என்றார்கள். 
 
237 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு குழுவினருக்கு (தர்மப் 
ெபாருள்கைள) வழங்கினார்கள். அவர்களிைடேய நானும் அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது, 
அக்குழுவினரில் எனக்குப் பிடித்த ஒருவருக்கு ஏதும் ெகாடுக்காமல் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள். ஆகேவ நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (அவைர ஏன் 
விட்டுவிட்டீர்கள்?) அவர்மீது உங்களுக்கு என்ன (அதிருப்தி)? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அவர் ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளர் (முஃமின்) என நான் அறிேவன்'' என்று கூறிேனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவைர முஸ்லிம் (ெவளித்ேதாற்றத்தில் இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்) என்று ெசால்லுங்கள்!'' என்றார்கள். சிறிது ேநரம் நான் அைமதியாக 
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இருந்ேதன். நான் அவைரப் பற்றி அறிந்திருந்த விஷயங்கள் மிைகத்துவிடேவ, 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர்மீது உங்களுக்கு என்ன (அதிருப்தி)? அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அவர் ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளர் என்று நான் அறிேவன்'' என்று (மீண்டும்) 
கூறிேனன். அதற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவைர முஸ்லிம் (என்று 
ெசால்லுங்கள்!)'' என்றார்கள். சிறிது ேநரம் நான் அைமதியாக இருந்ேதன். நான் அவைரப் 
பற்றி அறிந்திருந்த விஷயங்கள் என்ைன மிைகத்துவிடேவ, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
அவர்மீது உங்களுக்கு என்ன (அதிருப்தி)? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர் ஓர் இைற 
நம்பிக்ைகயாளர் என்று நான் அறிேவன்'' என்ேறன். அப்ேபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவைர முஸ்லிம் (என்று ெசால்லுங்கள்!) நான் ஒருவருக்குக் ெகாடுக்கிேறன்; 
ஆனால், மற்ெறாருவர் அவைரவிட என் அன்புக்குரியவராய் இருப்பார். (அப்படியிருந்தும் 
அவருக்கு நான் ெகாடுப்பதற்குக்) காரணம், (நான் ஏதும் ெகாடுக்காதிருந்தால் வறுைமயினால் 
அவர் குற்றேமதும் இைழத்து, அதனால்) அவர் நரகத்தில் முகம் குப்புற வழீ்த்தப்படுவாேரா 
எனும் அச்சம்தான்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "(அக்குழுவினரில் ஒருவருக்கு ஏதும் ெகாடுக்காததால்) நான் எழுந்து ெசன்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அவர்மீது உங்களுக்கு என்ன (அதிருப்தி)?' என்று 
இரகசியமாகக் ேகட்ேடன்'' என்று (சஅத் பின் அபகீ்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக) 
அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், (மூன்று முைற ேகட்டு பதிலுைரத்த பின்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எனது கழுத்திற்கும் புஜத்திற்கும் மத்தியில் அடித்து, "சஅேத! (என்னிடம் வழக்காடி) ேமாத 
வருகின்றரீ்களா? நான் ஒருவருக்குக் ெகாடுக்கிேறன்...'' என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 69 (இைறச்)சான்றுகள் ெவளிப்படுவதன் மூலம் (இைறநம்பிக்ைக மீது) மன அைமதி 
அதிகரிப்பது. 
 
238 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இறந்துேபானவற்றுக்கு அல்லாஹ் எப்படி உயிரூட்டுகிறான் என்ற சந்ேதகம் இைறத்தூதர் 
களுக்கு வருவதாயிருந்தால் இைறத்தூதர்) இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கைளவிடவும் நாேம 
சந்ேதகம் ெகாள்ள அதிகத் தகுதியுைடயவர்கள் ஆேவாம். (அவர்கள் சந்ேதகப்பட்டு அப்படிக் 
ேகட்கவில்ைல.) ஏெனனில், "என் இைறவா! மரித்தவர்கைள எவ்வாறு நீ உயிர்ப்பிப்பாய் 
என்று எனக்குக் காட்டுவாயாக!'' என்று அன்னார் ேகட்டார்கள். இைறவன், "நீங்கள் நம்பிக்ைக 
ெகாள்ளவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்! ஆயினும் என் உள்ளம் 
நிம்மதியைடவதற்காகேவ ேகட்கிேறன்'' என்று பதிலளித்தார்கள். (2:260) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறும்) கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ், லூத் (அைல) அவர்களுக்குக் கருைண புரிவானாக! அன்னார் வல்லைம மிக்க ஓர் 
உதவியாளனிடேம தஞ்சம் புகுந்தவர்களாய் இருந்தார்கள். யூசுஃப் (அைல) அவர்கள் 
தங்கியிருந்த அளவிற்கு நீண்ட காலம் நான் சிைறயில் தங்கியிருக்க ேநரிட்டு (பிறகு 
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அவர்கைள விடுதைல ெசய்ய அைழப்பாளர் ஒருவர் வந்தைதப் ேபான்று என்னிடம் வந்து) 
இருந்தால், நான் அந்த அைழப்பாளரின் அைழப்ைப ஏற்றுக்ெகாண்டிருப்ேபன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் இந்த (2:260ஆவது) இைறவசனத்ைத முழுைமயாக 
ஓதிக் காட்டினார்கள்'' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதிலும் "நபி (ஸல்) அவர்கள் இந்த (2:260ஆவது) இைற வசனத்ைத முழுைமயாக ஓதிக் 
காட்டினார்கள்'' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 70 முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் (உலக) மக்கள் அைனவருக்கும் இைறத்தூதராக 
அனுப்பப்பட்டுள்ளார்கள் என்றும், அவர்களது மார்க்கத்தின் மூலம் மற்ற (முந்ைதய) 

மார்க்கங்கள் காலாவதியாகிவிட்டன என்றும் நம்புவது கட்டாயமாகும். 
 
239 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒவ்ேவார் இைறத்தூதருக்கும் சில அற்புதங்கள் வழங்கப்ெபற்ேற இருந்தன. அவற்ைறக் 
காணும் மக்கள் நம்பித்தான் ஆக ேவண்டியநிைல இருந்தது. எனக்கு வழங்கப்ெபற்ற 
அற்புதெமல்லாம், அல்லாஹ் எனக்கு அருளிய ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ)தான். ஆகேவ, 
இைறத்தூதர்களிேலேய மறுைம நாளில், பின்பற்றுேவார் அதிகம் உள்ள இைறத்தூதராக 
நான் இருக்க ேவண்டும் என எதிர்பார்க்கிேறன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
240 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முஹம்மதின் உயிர் யாருைடய ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! இந்த(இறுதி)ச் 
சமுதாயத்திலுள்ள யூதேரா கிறிஸ்தவேரா யாேரனும் ஒருவர் என்(மார்க்கத்தி)ைனப் பற்றிக் 
ேகள்விப்பட்ட பிறகும்கூட நான் ெகாண்டுவந்த (மார்க்கத்)ைத நம்பிக்ைக ெகாள்ளாமல் 
இறந்துவிட்டால், அவர் நரகவாசிகளில் ஒருவராகேவ இருப்பார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
241 ஸாலிஹ் பின் ஸாலிஹ் அல்ஹம்தான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அன்ைறய) குராசான் நாட்ைடச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதர் ஆமிர் அஷ்ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்களிடம், 
"அபூஅம்ேர! "ஒருவர் தம் அடிைமப் ெபண்ைண விடுதைல ெசய்து அவைளத் தாேம 
மணந்துெகாள்ளும்ேபாது, அவர் தமது ஒட்டகத்திேலேய பயணம் ெசய்து 
ெகாண்டிருப்பவைரப் ேபான்றவராகிறார் (அவருக்கு அதற்காக நன்ைம ஏதும் கிைடக்காது)' 
என எங்கள் குராசான் பகுதிையச் ேசர்ந்த சிலர் கூறுகின்றனேர!?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு 
ஷஅப ீ (ரஹ்) அவர்கள் ெசான்னார்கள்: அபூபுர்தா பின் அபமீூசா (ரஹ்) அவர்கள் தம் தந்ைத 
அபூமுசா (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறியதாக எனக்கு அறிவித்தார்கள்: 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மூன்று ேபருக்கு (அல்லாஹ்விடத்தில்) இரட்ைட நன்ைமகள் அளிக்கப்படும்: 
1.ேவதக்காரர்களில் ஒருவர் தம்முைடய (சமூகத்தாருக்கு நியமிக்கப்ெபற்ற) 
இைறத்தூதைரயும் நம்பினார்; எனது காலத்ைத அவர் அைடந்தேபாது என்ைனயும் 
நம்பினார்; பின்பற்றினார்; ெமய்ப்படுத்தினார். அவருக்கு இரு நன்ைமகள் உண்டு. 
2.அடிைமயாக உள்ள ஒருவர் இைறவனின் கடைமையயும் நிைறேவற்றி, தன் எசமானின் 
கடைமையயும் நிைறேவற்றினார். அவருக்கும் இரு நன்ைமகள் உண்டு. 
3.ஒருவர் தம்மிடமிருந்த அடிைமப் ெபண்ணுக்கு நிைறவாக உணவளித்(துப் பராமரித்து 
வந்)தார். அவளுக்கு நற்குணங்கைளக் கற்றுக்ெகாடுத்தார். அைதயும் ெசம்ைமயாகச் ெசய்தார். 
பிறகு அவைள அடிைமத்தைளயிலிருந்து விடுதைல ெசய்து தாேம மணந்தும்ெகாண்டார் 
எனில், அவருக்கும் இரட்ைட நன்ைமகள் உண்டு. 
பிறகு ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் அந்தக் குராசான்வாசியிடம், "(கட்டணம்) ஏதுமின்றி (உங்களுக்கு 
நான் அறிவித்த) இந்த ஹதீைஸப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். இைதவிடச் சிறிய விஷயங்கைள 
அறிந்துெகாள்வதற்காகெவல்லாம் சிலர் மதீனா வைர பயணம் ெசன்றதுண்டு'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 71 (உலக அழிவுக்கு முன்) மர்யமின் ைமந்தர் ஈசா (அைல) அவர்கள் (பூமிக்கு) இறங்கி 
வந்து, நம்முைடய நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் மார்க்க ெநறியின்படி நீதி வழங்குதல். 
 
242 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த இைற)வன்மீது சத்தியமாக! விைரவில் (உலக 
அழிவுக்கு முன்) மர்யமின் ைமந்தர் (ஈசா -அைல) உங்களிைடேய ேநர்ைமயாகத் 
தீர்ப்பளிக்கும் நீதிபதியாக இறங்கவிருக்கிறார். அவர் சிலுைவைய உைடப்பார்; பன்றிையக் 
ெகால்வார்; ஜிஸ்யா (எனும் காப்பு)வரிைய வாங்க மறுப்பார்; (இஸ்லாம் ஒன்ைறேய 
மக்களிடமிருந்து ஏற்பார்.) அப்ேபாது ெசல்வம் (ெபருகி) வழிந்ேதாடும். எந்த அளவுக்ெகன்றால் 
அைத வாங்கிக்ெகாள்ள எவரும் இருக்கமாட்டார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஓர் அறிவிப்பில், "(மர்யமின் ைமந்தர்) நீதிவழுவாத் தைலவராக, ேநர்ைமயாகத் 
தீர்ப்பளிக்கும் நீதிபதியாக (இறங்கவிருக்கிறார்.)'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
மற்ேறார் அறிவிப்பில் "ேநர்ைமயாகத் தீர்ப்பளிக்கும் நீதிபதியாக' என்பது மட்டுேம இடம் 
ெபற்றுள்ளது. "நீதிவழுவாத் தைலவராக' என்பது இடம்ெபறவில்ைல. மற்ேறார் அறிவிப்பில் 
"நீதிவழுவாத் தீர்ப்பாளராக' என இடம்ெபற்றுள்ளது. அதில் "அந்த ேநரத்தில் ெசய்யப்படும் 
ஒேரெயாரு சஜ்தா (சிரவணக்கம்) இந்த உலகத்ைதயும் அதிலுள்ளவற்ைறயும் விடச் 
சிறந்ததாக இருக்கும்'' என்றும் அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இந்த நபிெமாழிைய அறிவிக்கும் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "ேவதம் வழங்கப் 
ெபற்றவர்களில் எவரும், அவர் (மர்யமின் ைமந்தர்) இறப்பதற்கு முன்பாக அவைர நம்பிக்ைக 
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ெகாள்ளாமல் இருக்கமாட்டார்...'' எனும் (4:159ஆவது) இைறவசனத்ைத நீங்கள் விரும்பினால் 
ஓதிக்ெகாள்ளுங்கள்!'' என்று கூறியதாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
243 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (உலக அழிவுக்கு முன்) மர்யமின் ைமந்தர் (ஈசா, 
உங்களிைடேய) ேநர்ைமயாகத் தீர்ப்பளிக்கும் நீதிபதியாக இறங்கவிருக்கிறார். அவர் 
சிலுைவைய உைடப்பார்; பன்றிையக் ெகால்வார்; ஜிஸ்யா (எனும் காப்பு)வரிைய வாங்க 
மறுப்பார்; அப்ேபாது (உயர்ந்த ெசல்வமான) ஒட்டகங்கள் அப்படிேய விடப்படும். அவற்ைற 
யாரும் ேதடி அைலயமாட்டார்கள். (அந்த ேநரத்தில் மக்களிைடேய) பைகைமயும் ெவறுப்பும் 
ேபாட்டி ெபாறாைமயும் அகன்றுவிடும். ெசல்வங்கைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுமாறு மக்கள் 
அைழக்கப்படுவார்கள். ஆனால், அைத யாரும் ஏற்கமாட்டார்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
244 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்கைளச் ேசர்ந்த ஒருவேர உங்களுக்கு(த் ெதாழுைக நடத்தும்) இமாமாக இருக்க, மர்யமின் 
ைமந்தர் (ஈசா)உங்களிைடேய இறங்குவாேரயானால் அப்ேபாது உங்களுக்கு எப்படியிருக்கும்? 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
245 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மர்யமின் ைமந்தர் (ஈசா) உங்களிைடேய இறங்கி, உங்களுக்குத் தைலவராக இருந்தால் 
உங்களுக்கு எப்படியிருக்கும்? 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
246 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மர்யமின் ைமந்தர் (ஈசா) உங்களிைடேய இறங்கி 
வந்து, உங்களுக்கு இமாமாக இருந்தால் அப்ேபாது உங்களுக்கு எப்படியிருக்கும்?'' என்று 
கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான வலீத் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த இப்னு அபதீிஉப் (ரஹ்) அவர்களிடம் நான், 
"அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து வரும் அவ்ஸாய ீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
"உங்கைளச் ேசர்ந்த ஒருவேர உங்களுக்கு இமாமாக இருக்க (மர்யமின் ைமந்தர் 
உங்களிைடேய இறங்குவாேரயானால்...)' என இடம்ெபற்றுள்ளேத?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
இப்னு அபதீிஉப் (ரஹ்) அவர்கள் "மர்யமின் ைமந்தர் உங்களுக்கு இமாமாக இருந்தால்...' 
என்பதன் ெபாருள் என்னெவன்று நீங்கள் அறிவரீ்களா? என்று ேகட்டார்கள். நான், "நீங்கேள 
கூறுங்கள்!'' என்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள், "உங்களுைடய இைறவனின் ேவதத்தின்படியும் 
உங்களுைடய நபியின் வழிமுைறப்படியும் உங்கைள வழிநடத்திச் ெசல்வார் என்று 
ெபாருள்'' என்றார்கள். 
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247 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு பிரிவினர் சத்தியத்திற்கு ஆதரவாகப் ேபாராடிக் 
ெகாண்ேடயிருப்பார்கள். மறுைம நாள்வைர அவர்கள் (சத்தியத்தில்) ேமேலாங்கிேய 
நிற்பார்கள். பிறகு மர்யமின் ைமந்தர் ஈசா (அைல) அவர்கள் (பூமிக்கு) இறங்கிவருவார்கள். 
அப்ேபாது முஸ்லிம்களின் தைலவர், "வாருங்கள், வந்து எங்களுக்குத் தைலைம தாங்கித் 
ெதாழுைக நடத்துங்கள்!'' என்று (ஈசாவிடம்) கூறுவார். அதற்கு ஈசா (அைல) அவர்கள், 
"இல்ைல (உங்களுக்கு நான் தைலைம தாங்கித் ெதாழுவிக்கமாட்ேடன்). உங்களில் சிலர்தாம் 
மற்றச் சிலருக்குத் தைலவராக இருப்பார்; இது, அல்லாஹ் இந்தச் சமுதாயத்திற்கு 
அளித்துள்ள மரியாைதயாகும்'' என்று கூறிவிடுவார்கள். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 72 இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்) ெகாள்ள முன்வந்தாலும் ஏற்கப்படாத (இறுதிக்) காலம். 
 
248 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேமற்கிலிருந்து சூரியன் உதயமாகாதவைர மறுைமநாள் வராது. அவ்வாறு அது 
ேமற்கிலிருந்து உதயமாகும்ேபாது மக்கள் அைனவரும் (அைதப் பார்த்துவிட்டு) ஒட்டு 
ெமாத்தமாக இைறநம்பிக்ைக ெகாள்வார்கள். ஆனால், முன்ேப இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டிராத, 
அல்லது இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டிருந்தாலும் நன்ைமேயதும் ெசய்திராத எந்த மனிதருக்கும் 
அந்த (இறுதி) நாளில் ெகாள்ளும் இைறநம்பிக்ைக பயனளிக்காது. (6:158) 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
249 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மூன்று அைடயாளங்கள் ேதான்றிவிட்டால் முன்ேப இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டிராத,அல்லது 
இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டிருந்தாலும் நன்ைமேயதும் ெசய்திராத எந்த மனிதருக்கும் அந்த 
ேநரத்தில் ெகாள்ளும் இைறநம்பிக்ைக பயனளிக்காது. (அைவ:) 1. ேமற்கிலிருந்து சூரியன் 
உதயமாகுதல். 2. தஜ்ஜால் (ேதான்றுதல்). 3. பூமியிலிருந்து ெவளிப்படும் (அதிசய) கால்நைட. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
250 அபூதர் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "இந்தச் சூரியன் எங்கு ெசல்கிறது என்று 
உங்களுக்குத் ெதரியுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய 
தூதருேம நன்கு அறிவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அது (சூரியன்) இைற 
அரியாசனத்துக்கு (அர்ஷுக்கு)க் கீேழ தைலவணங்குவதற்காகத் தனது நிைலைய ேநாக்கிச் 
ெசல்கிறது. அதனிடம், "எழுந்து, நீ வந்த வழிேய ெசன்றுவிடு' என்று கூறப்படும் வைர அது 
அவ்வாேற இருந்துெகாண்டிருக்கிறது. அவ்வாறு கூறப்பட்டதும் அது ெசன்று கிழக்கிலிருந்து 
உதயமாகிறது. பிறகு (மறுநாள் மீண்டும்) இைற அரியாசனத்துக்குக் கீேழ தனது நிைலைய 
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ேநாக்கிச் ெசன்று தைலவணங்குகிறது, அதனிடம், "நீ எழுந்து, வந்த வழிேய திரும்பிச் 
ெசன்றுவிடு!' என்று கூறப்படும்வைர அது அவ்வாேற இருந்துெகாண்டிருக்கிறது. அவ்வாறு 
கூறப்பட்டதும் அது திரும்பிச் ெசன்று கிழக்கிலிருந்து உதயமாகிறது. பிறகு மக்களுக்கு (எந்த 
வித்தியாசமும்) ெதரியாத விதத்தில் இைற அரியாசனத்துக்குக் கீேழ தனது நிைலைய 
ேநாக்கிச் ெசல்கிறது. அப்ேபாது அதனிடம், "நீ எழுந்து ேமற்கிலிருந்து உதயமாகு!' என்று 
கூறப்படும். அப்ேபாது அது (வழக்கத்திற்கு மாறாக) ேமற்கிலிருந்து உதயமாகும்'' என்று 
கூறினார்கள். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது எந்த நாள் என்று உங்களுக்குத் 
ெதரியுமா? அது, முன்ேப இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டிராத, அல்லது இைறநம்பிக்ைக 
ெகாண்டிருந்தாலும் நன்ைமேயதும் ெசய்திராத எந்த மனிதருக்கும் அந்த ேநரத்தில் 
ெகாள்ளும் இைறநம்பிக்ைக பயனளிக்காத (இறுதி) நாளாகும்'' என்று கூறினார்கள்.(6:158) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
- அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நான் பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழந்தேபாது அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். சூரியன் மைறந்தேபாது (என்னிடம்) அவர்கள், "இந்தச் சூரியன் 
எங்கு ெசல்கிறது என்று உமக்குத் ெதரியுமா, அபூதர்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம நன்கு அறிந்தவர்கள்'' என்று கூறிேனன். அப்ேபாது 
அவர்கள், "அது (இைற அரியாசனத்துக்குக் கீேழ) ெசன்று தைலவணங்குவதற்கு அனுமதி 
ேகட்கிறது. உடேன அதற்கு அனுமதியளிக்கப்படுகிறது. அதனிடம், "நீ வந்த வழிேய திரும்பிச் 
ெசன்றுவிடு' என்று கூறப்படுகிறது ேபாலும். (இறுதியாக ஒரு நாள்) அது ேமற்கிலிருந்து 
உதயமாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
அறிவிப்பாளர் அபூதர் (ரலி) அவர்கள் இைத அறிவித்துவிட்டு, (குர்ஆனில் "வஷ்ஷம்சு தஜ்ரீ 
லி முஸ்தகர்ரின் லஹா' என்று இடம்ெபற்றுள்ள 36:38ஆவது வசனத்ைத) அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின் ஓதல் முைறயில் உள்ளபடி "வ தாலிக முஸ்தகர்ருன் 
லஹா' என்று ஓதிக்காட்டினார்கள். (ெபாருள்: அதுதான் அது நிைலெகாள்ளும் இடமாகும்.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
251 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "சூரியன் தான் நிைலெகாள்ளும் இடத்ைத 
ேநாக்கிச் ெசன்றுெகாண்டிருக்கிறது'' எனும் (36:38ஆவது) வசனம் குறித்துக் ேகட்ேடன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது நிைலெகாள்ளுமிடம் இைறவனின் 
அரியாசனத்திற்குக் கீேழ உள்ளது'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 73 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) அருளப் 
ெபற்றதன் துவக்கம். 
 
252 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஆரம்பமாக வந்த ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) 
தூக்கத்தில் கண்ட உண்ைமக் கனவுகளாகேவ இருந்தது. அது அதிகாைலப் ெபாழுதின் 
விடியைலப் ேபான்று (ெதளிவாகேவ) இருக்கும். பின்னர் தனிைமயிலிருப்பது அவர்களுக்கு 
விருப்பமாயிற்று. எனேவ, அவர்கள் "ஹிரா' குைகயில் தனித்திருந்து கணிசமான இரவுகள் 
வணக்க வழிபாட்டில் ஈடுபட்டுவந்தார்கள். அதற்காகத் தம் குடும்பத்தாரிடம் ெசன்று (பல 
நாட்களுக்கு ேவண்டிய) உணைவத் தம்முடன் ெகாண்டுெசல்வார்கள். (அந்த உணவு 
தீர்ந்ததும்) மீண்டும் (தம் துைணவியார்) கதீஜா (ரலி) அவர்களிடம் திரும்பிவந்து அைதப் 
ேபான்று (பல நாட்களுக்கு ேவண்டிய) உணைவப் ெபற்றுச் ெசல்வார்கள். இந்நிைல, "ஹிரா' 
குைகயில் அவர்களுக்குச் சத்திய(ேவத)ம் வரும் வைர நீடித்தது. (ஒரு நாள்) அந்த வானவர் 
(ஜிப்ரீல்) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "ஓதுவரீாக!' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"நான் ஓதத் ெதரிந்தவனில்ைலேய!'' என்று ெசான்னார்கள். (பின்பு நடந்தவற்ைற) நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு எடுத்துக்) கூறினார்கள்: 

வானவர் (ஜிப்ரீல்) என்ைனப் பிடித்து நான் திணறும் அளவிற்கு இறுகக் கட்டியைணத்தார். 
பிறகு என்ைன விடுவித்துவிட்டு "ஓதுவரீாக!' என்றார். அப்ேபாதும் "நான் ஓதத் ெதரிந்த 
வனில்ைலேய!'' என்ேறன். உடேன அவர் என்ைனப் பிடித்து நான் திணறும் அளவிற்கு 
(மீண்டும்) இறுகக் கட்டியைணத்தார். பிறகு, என்ைன விடுவித்துவிட்டு "ஓதுவரீாக!' என்றார். 
அப்ேபாதும் "நான் ஓதத் ெதரிந்தவனில்ைலேய!'' என்ேறன். உடேன அவர் என்ைனப் பிடித்து 
என்னால் தாங்க இயலாத அளவிற்கு மூன்றாவது முைறயாக இறுகத் தழுவினார். பின்னர் 
என்ைன விடுவித்துவிட்டு, "பைடத்த உம்முைடய இைறவனின் (திருப்) ெபயரால் ஓதுவரீாக! 
அவேன மனிதைன "பற்றித் ெதாங்கும் (அட்ைடேபான்ற) நிைல'யிலிருந்து பைடத்தான். 
(நபிேய!) ஓதுவரீாக! உம்முைடய இைறவன் மாெபரும் ெகாைடயாளி; அவன்தான் 
எழுதுேகால் மூலம் (எழுதக்) கற்றுக்ெகாடுத்தான். மனிதன் அறியாதவற்ைறெயல்லாம் 
அவனுக்குக் கற்பித்தான்'' எனும் (96:1-5) இைறவசனங்கைள அவர் ஓதினார். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அந்த வசனங்களுடன், (அச்சத்தால்) தம் 
கழுத்துச் சைதகள் படபடக்கத் திரும்பிவந்து, (தம் துைணவியார்) கதீஜாவிடம் ெசன்றார்கள். 
"எனக்குப் ேபார்த்திவிடுங்கள்; எனக்குப் ேபார்த்திவிடுங்கள்'' என்றார்கள். அவ்வாேற 
(வடீ்டாரும்) அவர்களுக்குப் ேபார்த்திவிட அச்சம் அவர்கைளவிட்டு அகன்றது. பின்னர் 
கதீஜாவிடம் நடந்தவற்ைறத் ெதரிவித்து விட்டு "எனக்கு என்ன ஆயிற்று? எனக்ேகதும் 
ேநர்ந்துவிடுேமா என நான் அஞ்சுகிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். அதற்கு கதீஜா (ரலி) 
அவர்கள், "அப்படிெயான்றும் ஆகாது. நீங்கள் ஆறுதலைடயுங்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! உங்கைள ஒருேபாதும் அல்லாஹ் இழிவுபடுத்தமாட்டான்; ஏெனனில், 
அல்லாஹ்வின் மீதாைண(யிட்டுச் ெசால்கிேறன்)! நீங்கள் உறவுகைளப் ேபணி 
நடந்துெகாள்கிறரீ்கள்; உண்ைமேய ேபசுகிறரீ்கள்; (சிரமப்படுேவாரின்) பாரத்ைதச் 
சுமக்கின்றரீ்கள்; வறியவர்களுக்காகப் பாடுபடுகின்றரீ்கள்; விருந்தினர்கைள உபசரிக்கின்றரீ்கள்; 
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சத்திய ேசாதைனயில் ஆட்படுேவாருக்கு உதவி ெசய்கின்றரீ்கள் (அதனால் நீங்கள் அஞ்ச 
ேவண்டியதில்ைல)'' என்று (ஆறுதல்) ெசான்னார்கள். பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கைள 
அைழத்துக் ெகாண்டு தம் தந்ைதயின் சேகாதரர் மகனான வரக்கா பின் நவ்ஃபல் பின் அசத் 
பின் அப்தில் உஸ்ஸா என்பாரிடம் கதீஜா (ரலி) அவர்கள் ெசன்றார்கள். 
"வரக்கா' அறியாைமக் காலத்திேலேய கிறிஸ்தவ சமயத்ைதத் தழுவியவராக இருந்தார். 
ேமலும், அவர் அரபி (மற்றும் எபிேரய) ெமாழியில் எழுதத் ெதரிந்தவராக இருந்தார். எனேவ, 
இன்ஜலீ் ேவதத்ைத அல்லாஹ் நாடிய அளவிற்கு (எபிேரய ெமாழியிலிருந்து) அரபு 
ெமாழியில் (ெமாழிெபயர்த்து) எழுதுவார். அவர் கண்பார்ைவயிழந்த முதியவராகவும் 
இருந்தார். 

அவரிடம் கதீஜா (ரலி) அவர்கள், "என் தந்ைதயின் சேகாதரேர! உங்களுைடய சேகாதரரின் 
புதல்வர் (முஹம்மத்) இடம் (அவர் கூறுவைதக்) ேகளுங்கள்'' என்றார்கள். அப்ேபாது வரக்கா 
பின் நவ்ஃபல் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "என் சேகாதரர் ைமந்தேர! நீங்கள் என்ன 
பார்த்தீர்கள்?'' எனக் ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தாம் 
பார்த்தவற்றின் விவரத்ைத அவரிடம் ெதரிவித்தார்கள். (இைதக் ேகட்ட) வரக்கா, "(நீர் கண்ட) 
இவர்தாம் (இைறத்தூதர்) மூசாவிடம் அனுப்பப்ெபற்ற வானவர் (ஜிப்ரீல்) ஆவார்'' என்று 
நபியவர்களிடம் கூறிவிட்டு, "(மகேன!) உம்ைம உம் சமூகத்தார் (உமது நாட்டிலிருந்து) 
ெவளிேயற்றும் அந்தச் சமயத்தில் நான் திடகாத்திரமானவனாக இருந்தால் 
நன்றாயிருக்குேம! நான் அந்தத் தருணத்தில் உயிேராடு இருந்தால் நன்றாயிருக்குேம!'' என்று 
கூறினார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(என் சமூக) மக்கள் என்ைன 
(நாட்ைடவிட்டு) ெவளிேயற்றவா ெசய்வார்கள்?'' என்று ேகட்க, வரக்கா, "ஆம், நீங்கள் 
ெபற்றுள்ள (உண்ைமயான ேவதம் ேபான்ற)ைதப் ெபற்ற (இைறத்தூதர்) எவரும் (மக்களால்) 
பைகத்துக்ெகாள்ளப்படாமல் இருந்ததில்ைல. உங்களது (தூதுத்துவப் பணி பரவலாகும்) 
நாைள நான் அைடந்தால் உங்களுக்குப் பலமான உதவிபுரிேவன்'' என்று கூறினார். 
இைத உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
253 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் ("அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்கைள ஒருேபாதும் அல்லாஹ் இழிவுபடுத்த 
மாட்டான்' எனும் வாசகத்திற்கு பதிலாக) "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்கைள 
ஒருேபாதும் அல்லாஹ் கவைலயில் ஆழ்த்தமாட்டான்' என்று (கதீஜா (ரலி) அவர்கள் 
ஆறுதல் கூறியதாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அவ்வாேற ("என் தந்ைதயின் சேகாதரேர!' என்று வரக்காவிடம் கூறியதற்கு பதிலாக) "என் 
தந்ைதயின் சேகாதரர் புதல்வேர!' என கதீஜா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகவும் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
254 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் ("தம் கழுத்து சைதகள் படபடக்க நபியவர்கள் தம் துைணவியார் கதீஜாவிடம் 
திரும்பிவந்து' எனும் வாசகத்திற்கு பதிலாக) "(அச்சத்தால்) இதயம் படபடக்க நபியவர்கள் (தம் 
துைணவியார்) கதீஜாவிடம் திரும்பிவந்து' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்களுக்கு ஆரம்பமாக வந்த ேவத அறிவிப்பு (வஹீ) தூக்கத்தில் கண்ட உண்ைமக் 
கனவுகளாகேவ இருந்தது' என்று இந்த அறிவிப்பின் ெதாடக்கத்தில் கூறப்படவில்ைல. 
யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்கைள 
ஒருேபாதும் அல்லாஹ் இழிவுபடுத்தமாட்டான்' என்ற வாசகேம இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும், 
கதீஜா (ரலி) அவர்கள் "என் தந்ைதயின் சேகாதரர் புதல்வேர! உங்கள் சேகாதரர் மகனிடம் 
ேகளுங்கள்' என்று ெசான்னதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 
 
255 நபித்ேதாழர் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக்கு ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) நின்றுேபாயிருந்த 
இைடக்காலத்ைதப் பற்றி அறிவிக்ைகயில் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
நான் நடந்து ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது வானத்திலிருந்து ஒரு குரைலக் ேகட்டு 
அண்ணாந்து பார்த்ேதன். அங்ேக, நான் "ஹிரா'வில் இருந்தேபாது என்னிடம் வந்த அேத 
வானவர் (ஜிப்ரீல்) வானுக்கும் பூமிக்குமிைடேய ஓர் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார். அவைரப் 
பார்த்து பயந்து அதிர்ச்சிக்குள்ளாேனன். உடேன நான் (வடீ்டிற்குத்) திரும்பிவந்து (என் 
வடீ்டாரிடம்), "எனக்குப் ேபார்த்திவிடுங்கள்; எனக்குப் ேபார்த்திவிடுங்கள்'' என்று ெசான்ேனன். 
அவர்களும் ேபார்த்திவிட்டார்கள். அப்ேபாது சுபிட்சமும் உயர்வும் உைடய அல்லாஹ், 
"ேபார்த்தியிருப்பவேர! எழுந்து எச்சரிக்ைக ெசய்வரீாக! உம்முைடய இைறவைனப் 
ெபருைமப்படுத்துவரீாக! உம்முைடய ஆைடகைளத் தூய்ைமயாக ைவத்திருப்பரீாக! 
அசுத்தத்திலிருந்து விலகியிருப்பரீாக'' எனும் வசனங்கைள (74:1-5) அருளினான். பின்னர் 
ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) ெதாடர்ந்து வரலாயிற்று. 
ேமற்கண்ட (74:5ஆவது) வசனத்தின் மூலத்திலுள்ள "அர்ருஜ்ஸ்' (அசுத்தம்) என்பது 
சிைலகைளக் குறிக்கும். 
 
256 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள் என இடம் 
ெபற்றுள்ளது: 
பின்னர் சிறிது காலம் எனக்கு ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) நின்றுேபாயிற்று. அப்ேபாது (ஒரு நாள்) 
நான் நடந்துேபாய்க்ெகாண்டிருந்ேதன். ...அவைரப் பார்த்து பயந்து அதிர்ச்சிக்குள்ளான நான் 
தைரயில் விழுந்துவிட்ேடன்... பின்னர் ேவதஅறிவிப்புத் ெதாடர்ந்து அதிகமாக வரலாயிற்று. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ெதாழுைக கடைமயாக்கப்படுவதற்கு முன்னர் அந்த வசனங்கைள (74:1-5) அல்லாஹ் 
அருளினான்' என்று சிறு வித்தியாசத்துடன் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
257 யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்களிடம், "குர்ஆனில் எந்த 
வசனம் முதன் முதலில் அருளப்ெபற்றது?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 
"ேபார்த்தியிருப்பவேர!' (யா அய்யுஹல் முத்தஸ்ஸிர்) எனும் (74:1ஆவது) வசனம்'' என்றார்கள். 
நான், "ஓதுக (என்று ெதாடங்கும் 96:1ஆவது) வசனம் இல்ைலயா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அபூசலமா (ரஹ்) அவர்கள், "நான் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம், "எந்த 
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வசனம் முதன் முதலில் அருளப்ெபற்றது?'' என்று (இேத ேகள்விையக்) ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், "ேபார்த்தியிருப்பவேர!'' எனும் (74:1ஆவது) வசனம்'' என்ேற பதிலளித்தார்கள். உடேன 
நான் "ஓதுக (இக்ரஃ பிஸ்மி ரப்பிக்க...) எனும் (96:1ஆவது) வசனம் இல்ைலயா?'' என்று 
(நீங்கள் ேகட்டைதப் ேபான்ேற) ேகட்ேடன். அதற்கு ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குச் ெசான்னைதேய உங்களுக்கு நான் 
ெசால்கிேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் ஹிரா மைலக் 
குைகயில் ஒரு மாதம் தங்கியிருந்ேதன். பிறகு என் தங்குதைல முடித்துக்ெகாண்டு 
(மைலயிலிருந்து) இறங்கி, அங்கிருந்த "பத்னுல் வாதீ' பள்ளத்தாக்கின் நடுேவ வந்து 
ேசர்ந்ேதன். அப்ேபாது என்ைன அைழக்கும் குரைலக் ேகட்டு நான் என் முன் புறத்திலும் பின் 
புறத்திலும் எனக்கு வலப் பக்கத்திலும் எனக்கு இடப் பக்கத்திலும் பார்த்ேதன். அங்கு 
யாைரயும் நான் காணவில்ைல. பிறகு (மீண்டும்) என்ைன அைழக்கும் குரல் ேகட்டுப் 
பார்ைவையச் ெசலுத்திேனன். யாைரயும் நான் காணவில்ைல. பிறகு (மூன்றாவது 
முைறயாக) என்ைன அைழக்கும் குரல் ேகட்டு அண்ணாந்து பார்த்ேதன். அப்ேபாது அவர் 
(வானவர் ஜிப்ரீல்) ஆகாயெவளியில் ஓர் ஆசனத்தில் இருந்தார். அப்ேபாது நான் கடுைமயாக 
நடுக்கமுற்ேறன். உடேன நான் (என் துைணவியார்) கதீஜாவிடம் வந்து, "எனக்குப் 
ேபார்த்திவிடுங்கள்'' என்று கூறிேனன். அவ்வாேற (என் வடீ்டார்) எனக்குப் ேபார்த்தி 
விட்டார்கள். என்மீது தண்ணைீர ஊற்றினார்கள். அப்ேபாது மாண்பும் வலிவுமிக்க அல்லாஹ், 
"ேபார்த்தியிருப்பவேர! எழுந்து எச்சரிக்ைக ெசய்வரீாக! உம்முைடய இைறவைனப் 
ெபருைமப்படுத்துவரீாக! உமது ஆைடகைளத் தூய்ைமயாக ைவத்திருப்பரீாக'' எனும் (74:1-5) 
வசனங்கைள அருளினான். 
 
258 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அவர் (வானவர் ஜிப்ரீல்) வானுக்கும் பூமிக்குமிைடேய ஓர் ஆசனத்தில் அமர்ந்து 
ெகாண்டிருந்தார்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 74 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விண்ணுலகப் பயணத்திற்காக (மிஃராஜ்) 

இரவில் அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டதும், ெதாழுைக கடைமயாக்கப்பட்டதும். 
 
259 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(விண்ணுலகப் பயணத்தின்ேபாது) என்னிடம் ேகாேவறு கழுைதையவிடச் சிறியதும், 
கழுைதையவிடப் ெபரியதுமான ெவள்ைள நிறத்திலைமந்த நீளமான புராக் எனும் (மின்னல் 
ேவக) வாகனம் ஒன்று ெகாண்டுவரப்பட்டது. அது பார்ைவ எட்டுகிற தூரத்திற்குத் தனது கால் 
குளம்ைப எடுத்து (எட்டு) ைவக்கும். அதிேலறி நான் ைபத்துல் மக்திஸ் (ெஜரூசேலம்) இைற 
ஆலயம் வைர ெசன்ேறன். பிறகு இைறத்தூதர்கள் தமது வாகனத்ைதக் கட்டி ைவக்கும் 
வைளயத்தில் எனது வாகனத்ைதக் கட்டிைவத்துவிட்டு அந்த இைறயாலயத்திற்குள் 
நுைழந்து இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுேதன். பிறகு நான் அங்கிருந்து புறப்பட்ட ேபாது 
(வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் (என்னிடம்) ஒரு பாத்திரத்தில் மதுவும் மற்ெறாரு 
பாத்திரத்தில் பாலும் ெகாண்டுவந்தார். (அதில் விரும்பியைதத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளுமாறு 
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கூறினார்.) நான் பால் பாத்திரத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாண்ேடன். அப்ேபாது ஜிப்ரீல், 
"இயற்ைகையத் ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாண்டீர்'' என்று கூறினார். 
 
பிறகு ஜிப்ரீல் என்ைன அைழத்துக்ெகாண்டு முதல் வானத்திற்கு உயர்ந்தார். (அதன் 
கதைவத்) திறக்கும்படி கூறினார். அப்ேபாது "நீங்கள் யார்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அவர், "ஜிப்ரீல்' என்று பதிலளித்தார். "உங்களுடன் (வந்திருப்பவர்) யார்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அவர், "முஹம்மத்' என்று பதிலளித்தார். "(அவைர அைழத்து வரச்ெசால்லி) அவரிடம் 
ஆள் அனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அவர், "(அவைர அைழத்து வரச்ெசால்லி 
என்ைன) அவரிடம் அனுப்பி ைவக்கப்பட்டிருந்தது'' என்றார். அப்ேபாது எங்களுக்காக (கதவு) 
திறக்கப்பட்டது. நான் அங்கு (ஆதி மனிதர்) ஆதம் (அைல) அவர்கைளக் கண்ேடன். அவர்கள் 
என்ைன வாழ்த்தி வரேவற்று, எனது நன்ைமக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு ஜிப்ரீல் 
என்ைன அைழத்துக் ெகாண்டு இரண்டாம் வானத்திற்கு உயர்ந்தார். (அதன் கதைவத்) 
திறக்கும்படி ெசான்னார். அப்ேபாது "நீங்கள் யார்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், 
"ஜிப்ரீல்' என்று பதிலளித்தார். "உங்களுடன் (இருப்பவர்) யார்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அவர், "முஹம்மத்' என்று பதிலளித்தார். "(அவைர அைழத்துவரும்படி) அவரிடம் ஆளனுப்பப் 
பட்டிருந்ததா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அவர், "(ஆம், அவைர அைழத்து வரும்படி என்ைன) 
அவரிடம் அனுப்பிைவக்கப் பட்டிருந்தது'' என்று பதிலளித்தார். அப்ேபாது எங்களுக்காக 
(கதவு) திறக்கப்பட்டது. அங்கு சேகாதரிகளின் புதல்வர்களான ஈசா பின் மர்யம் (அைல), 
யஹ்யா பின் ஸகரிய்யா (அைல) ஆகிேயாைர நான் கண்ேடன்.அவர்கள் இருவரும் என்ைன 
வரேவற்று, எனது நன்ைமக்காகப் பிரார்த்தித்தனர். 
 
பிறகு ஜிப்ரீல் என்ைன அைழத்துக்ெகாண்டு மூன்றாம் வானத்திற்கு உயர்ந்தார். (அதன் 
கதைவத்) திறக்கும்படி கூறினார். அப்ேபாது "நீங்கள் யார்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அவர், "ஜிப்ரீல்' என்று பதிலளித்தார். "உம்முடன் (இருப்பவர்) யார்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அவர், "முஹம்மத்' என்று பதிலளித்தார். "(அவைர அைழத்துவரும்படி) அவரிடம் 
ஆளனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அவர், "(ஆம், அவைர அைழத்துவரும்படி 
என்ைன) அவரிடம் அனுப்பிைவக்கப்பட்டிருந்தது'' என்று பதிலளித்தார். உடேன எங்களுக்காக 
(கதவு) திறக்கப்பட்டது. அங்கு நான் யூசுஃப் (அைல) அவர்கைளக் கண்ேடன். (ெமாத்த) அழகில் 
பாதி அவர்களுக்கு வழங்கப்ெபற்றிருந்தது. அன்னாரும் என்ைன வரேவற்று எனது 
நன்ைமக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
பிறகு ஜிப்ரீல் என்ைன அைழத்துக்ெகாண்டு நான்காம் வானத்திற்கு உயர்ந்தார். (அந்த 
வானத்தின் கதைவத்) திறக்கும்படி கூறினார். அப்ேபாது "யார் அது?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அவர், "ஜிப்ரீல்' என்று பதிலளித்தார். "உம்முடன் (இருப்பவர்) யார்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அவர் "முஹம்மத்' என்று பதிலளித்தார். "(அவைர அைழத்துவரும்படி) அவரிடம் 
ஆளனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அவர், "(ஆம் அவைர அைழத்துவரும்படி 
என்ைன) அவரிடம் அனுப்பிைவக்கப்பட்டிருந்தது'' என்று பதிலளித்தார். அப்ேபாது 
எங்களுக்காக (கதவு) திறக்கப்பட்டது. அங்கு நான் இத்ரீஸ் (அைல) அவர்கைளக் கண்ேடன். 
அவர்கள் (என்ைன) வரேவற்று எனது நன்ைமக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். (இத்ரீஸ் (அைல) 
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அவர்கள் ெதாடர்பாக) அல்லாஹ், "ேமலும், நாம் அவைர ஓர் உயரிய இடத்தில் 
உயர்த்திேனாம்'' (19:57) என்று கூறுகின்றான்.- 

பிறகு ஜிப்ரீல் என்ைன அைழத்துக்ெகாண்டு ஐந்தாம் வானத்தில் ஏறினார். (அந்த வானத்தின் 
கதைவத்) திறக்கும்படி கூறினார். அப்ேபாது, "யார் அது?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அவர், "ஜிப்ரீல்' 
என்று பதிலளித்தார். "உம்முடன் (இருப்பவர்) யார்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அவர், "முஹம்மத்' 
என்று பதிலளித்தார். "(அவைர அைழத்துவருமாறு) ஆளனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அவர், "(ஆம், அவைர அைழத்துவருமாறு என்ைன) அவரிடம் அனுப்பி 
ைவக்கப்பட்டிருந்தது'' என்று பதிலளித்தார். அப்ேபாது எங்களுக்காக (கதவு) திறக்கப்பட்டது. 
அங்கு நான் ஹாரூன் (அைல) அவர்கைளக் கண்ேடன். அவர்கள் (என்ைன) வரேவற்று எனது 
நன்ைமக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
பிறகு ஜிப்ரீல் என்ைன அைழத்துக்ெகாண்டு ஆறாம் வானத்தில் ஏறினார். (அந்த வானத்தின் 
கதைவத்) திறக்கும்படி கூறினார். "யார் அது?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அவர், "ஜிப்ரீல்' என்று 
பதிலளித்தார். "உம்முடன் (இருப்பவர்) யார்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அவர் "முஹம்மத்' என்று 
பதிலளித்தார் "(அவைர அைழத்து வரும்படி) அவரிடம் ஆளனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அவர், "(ஆம், அவைர அைழத்துவரும்படி என்ைன) அவரிடம் 
அனுப்பிைவக்கப்பட்டிருந்தது'' என்று பதிலளித்தார். அப்ேபாது எங்களுக்காக (கதவு) 
திறக்கப்பட்டது. அங்கு நான் மூசா (அைல) அவர்கைளக் கண்ேடன். அவர்கள் (என்ைன) 
வரேவற்று, எனது நன்ைமக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். 

பிறகு ஜிப்ரீல் என்ைன அைழத்துக்ெகாண்டு ஏழாவது வானத்தில் ஏறினார். (அந்த வானத்தின் 
கதைவத்) திறக்கும்படி கூறினார். "யார் அது?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அவர், "ஜிப்ரீல்' என்று 
பதிலளித்தார். "உம்முடன் (இருப்பவர்) யார்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அவர், "முஹம்மத்' என்று 
பதிலளித்தார். "(அவைர அைழத்து வரும்படி) அவரிடம் ஆளனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அவர், "(ஆம், அவைர அைழத்துவரும்படி என்ைன) அவரிடம் 
அனுப்பிைவக்கப்பட்டிருந்தது'' என்று பதிலளித்தார். அப்ேபாது எங்களுக்காக (கதவு) 
திறக்கப்பட்டது. அங்கு நான் இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கைளக் கண்ேடன். அவர்கள் 
அல்ைபத்துல் மஅமூர் (எனும் வானவர்கள் அதிகம் சஞ்சரிக்கும்) இைறயில்லத்தில் தமது 
முதுைகச் சாய்த்து அமர்ந்துெகாண்டிருந்தார்கள். அ(ந்த இைறயில்லத்)தில் ஒவ்ெவாரு 
நாளும் எழுபதாயிரம் வானவர்கள் (இைறவைன வணங்கச்) ெசல்வார்கள். அவர்கள் 
மறுபடியும் அங்கு நுைழவதில்ைல. (புதியவர்கேள அடுத்து நுைழவார்கள்.) 
 
பிறகு (வான் எல்ைலயிலுள்ள இலந்ைத மரமான) "சித்ரத்துல் முன்தஹா' எனும் இடத்திற்கு 
என்ைன ஜிப்ரீல் அைழத்துச்ெசன்றார். அதன் இைலகள் யாைனகளின் காதுகைளப் 
ேபான்றிருந்தன. அதன் பழங்கள் கூஜாக்கைளப் ேபான்றிருந்தன. அல்லாஹ்வின் 
கட்டைளயால் இனம் புரியாத (நிறங்கள்) அைதச் சூழ்ந்து ெகாண்டேபாது (அதன் அைமப்ேபா 
முற்றிலும்) மாறிவிட்டது. அல்லாஹ்வின் பைடப்புகளில் எவராலும் அதன் அழைக 
விவரித்துக் கூற முடியாது. அப்ேபாது அல்லாஹ் அறிவிக்க ேவண்டியச் சிலவற்ைற எனக்கு 
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அறிவித்தான். என்மீது இரவிலும் பகலிலும் (நாள் ஒன்றுக்கு) ஐம்பது ெதாழுைககைளக் 
கடைமயாக்கினான். 

பிறகு நான் மூசா (அைல) அவர்களிடம் இறங்கிவந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், "உங்கள் 
சமுதாயத்தாருக்கு உம்முைடய இைறவன் என்ன கடைமயாக்கினான்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
"ஐம்பது (ேவைளத்) ெதாழுைககைள(க் கடைமயாக்கினான்)'' என்று நான் பதிலளித்ேதன். 
"உங்கள் இைறவனிடம் திரும்பிச்ெசன்று (உங்கள் சமுதாயத்தாருக்காக ெதாழுைகயின் 
எண்ணிக்ைகையக்) குைறக்கும்படி ேகளுங்கள். ஏெனனில், உங்கள் சமுதாயத்தார் இைதத் 
தாங்கமாட்டார்கள். நான் (என்னுைடய) பனூ இஸ்ராயலீ் மக்களிடம் பழகி அனுபவப் 
பட்டிருக்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். நான் என் இைறவனிடம் திரும்பிச்ெசன்று, "என் 
இைறவா! என் சமுதாயத்தார்மீது (ஐம்பது ேவைளத் ெதாழுைககளின் எண்ணிக்ைகையக்) 
குைறப்பாயாக!'' என்று ேகட்ேடன். இைறவன் (ஐம்பதிலிருந்து) ஐந்ைத எனக்குக் குைறத்தான். 
நான் மூசா (அைல) அவர்களிடம் திரும்பிவந்து, "(ஐம்பதிலிருந்து) ஐந்ைத எனக்குக் 
குைறத்தான்'' என்று கூறிேனன். அப்ேபாது அவர்கள், "உங்கள் சமுதாயத்தார் இைதயும் 
தாங்கமாட்டார்கள். எனேவ, உங்கள் இைறவனிடம் திரும்பிச்ெசன்று இன்னும் குைறக்கும்படி 
ேகளுங்கள்'' என்றார்கள். இவ்வாேற நான், என் இைறவனுக்கும் மூசா (அைல) 
அவர்களுக்குமிைடேய திரும்பிச் ெசன்றுெகாண்டிருந்ேதன். 
இறுதியாக, "முஹம்மேத! இைவ இரவிலும் பகலிலும் (நிைறேவற்ற ேவண்டிய) ஐேவைளத் 
ெதாழுைககள் ஆகும். ஒவ்ெவாரு ெதாழுைகக்கும் பத்து (நற்பலன்) உண்டு. (நற்பலனில்) 
இைவ ஐம்பது ேவைளத் ெதாழுைக(க்கு ஈடு) ஆகும். ஒருவர், ஒரு நன்ைம ெசய்ய ேவண்டும் 
என (மனத்தில்) எண்ணிவிட்டாேல, அைதச் ெசயல்படுத்தாவிட்டாலும் அவருக்காக ஒரு 
நன்ைம பதிவு ெசய்யப்படும். அைத அவர் ெசய்து முடித்துவிட்டால் அவருக்காகப் பத்து 
நன்ைமகள் பதிவு ெசய்யப்படும். ஒருவர் ஒரு தீைமையச் ெசய்ய எண்ணி, (அல்லாஹ்வுக்கு 
அஞ்சி) அைதச் ெசய்யாமல் இருந்துவிட்டால் (குற்றம்) எதுவும் பதியப்படுவதில்ைல. 
(எண்ணியபடி) அைத அவர் ெசய்து முடித்துவிட்டால் ஒரு குற்றமாகேவ அது பதிவு 
ெசய்யப்படுகிறது'' என்று கூறினான். 
பின்னர் நான் அங்கிருந்து புறப்பட்டு மூசா (அைல) அவர்களிடம் வந்துேசர்ந்ேதன். 
அ(ல்லாஹ் கூறிய)ைத அவர்களிடம் நான் ெதரிவித்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், "உங்கள் 
இைறவனிடம் திரும்பிச் ெசன்று இன்னும் குைறக்கும்படி ேகளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
உடேன நான், "(பல முைற) என் இைறவனிடம் திரும்பிச் ெசன்றுவிட்ேடன். (இன்னும்) 
அவனிடம் (குைறத்துக் ேகட்க) நான் ெவட்கப்படுகிேறன்'' என்று கூறிவிட்ேடன். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
260 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என்ைன அ(ந்த வான)வர்கள் ஸம்ஸம் கிணற்றுக்குக் ெகாண்டுெசன்றார்கள். என் ெநஞ்ைசப் 
பிளந்து, (இதயத்ைத ெவளியிெலடுத்து) ஸம்ஸம் கிணற்றின் நீரால் (என் இதயம்) 
கழுவப்பட்டது. பிறகு மீண்டும் (அேத இடத்திற்கு) நான் ெகாண்டுவந்து விடப்பட்ேடன். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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261 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது சிறு வயதில்) சிறுவர்களுடன் விைளயாடிக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் வந்து நபியவர்கைளப் 
பிடித்துப் படுக்கைவத்து,அவர்களின் ெநஞ்ைசத் திறந்து இருதயத்ைத ெவளியிெலடுத்தார்கள். 
ஓர் (சைதத்) துண்ைட ெவளியில் எடுத்து, "இதுதான் உம்மிடமிருந்த ைஷத்தானுக்குரிய 
பங்கு'' என்று ஜிப்ரீல் கூறினார். பிறகு ஒரு தங்கத் தாம்பூலத்தில் இதயத்ைத ைவத்து 
ஸம்ஸம் நீரால் அைதக் கழுவினார். பின்னர் முன்பு இருந்த இடத்தில் இதயத்ைதப் 
ெபாருத்தினார். (நபியவர்களுடன் விைளயாடிக்ெகாண்டிருந்த) அந்தச் சிறுவர்கள் 
நபியவர்களின் ெசவிலித் தாயிடம் ஓடிச் ெசன்று "முஹம்மத் ெகால்லப்பட்டுவிட்டார்'' என்று 
கூறினர். குடும்பத்தார் நபியவர்கைள ேநாக்கி வந்தேபாது (அச்சத்தால்) நபியவர்கள் நிறம் 
மாறிக் காணப்பட்டார்கள். 
அறிவிப்பாளர் அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
நபி (ஸல்) அவர்களின் ெநஞ்சில் ஊசியால் ைதத்த அந்த அைடயாளத்ைத நான் 
பார்த்திருக்கிேறன். 
 
262 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகச் சிறிது முன் பின்னாகவும் 
கூடுதல் குைறவுடனும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
அந்த ஹதீஸ் பின்வருமாறு துவங்குகிறது: ஷரீக் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அபநீமிர் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவு ேநரத்தில் 
(விண்ணுலகப் பயணத்திற்காக) கஅபா பள்ளிவாசலில் இருந்து அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டது 
குறித்து அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு (மீண்டும்) ேவத அறிவிப்பு (வஹீ) வருவதற்கு முன் இைறயில்லம் 
கஅபா அருகில் படுத்து உறங்கிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் (வானவர்) 
மூன்று ேபர் வந்தார்கள்... 
 
263 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்துவந்ததாக அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் மக்காவில் இருந்தேபாது என் வடீ்டின் கூைர பிளக்கப்பட்டது. (அதன் வழியாக 
வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் இறங்கி (வந்து) என்னுைடய ெநஞ்ைசப் பிளந்தார். பிறகு 
அைத "ஸம்ஸம்' நீரால் கழுவினார். பிறகு நுண்ணறிவாலும் இைறநம்பிக்ைகயாலும் 
நிரம்பிய தங்கத் தாம்பூலம் ஒன்ைறக் ெகாண்டு வந்து என் ெநஞ்சத்தினுள் அைத ஊற்றி 
(நிரப்பி)னார். பிறகு (பைழயபடிேய) ெநஞ்ைச மூடிவிட்டார். 

பிறகு என் ைகையப் பிடித்து (என்ைன அைழத்து)க் ெகாண்டு விண்ணில் ஏறினார். முதல் 
வானத்திற்கு நாங்கள் வந்தேபாது முதல் வானத்தின் காவலரிடம் ஜிப்ரீல், "திறப்பரீாக!' என்று 
கூறினார். அதற்கு அக்காவலர் "யார் அது?'' எனக் ேகட்டார். அவர் "ஜிப்ரீல்' என்று 
பதிலளித்தார். "உம்முடன் யாேரனும் வந்திருக்கிறார்களா?'' என்று அக்காவலர் ேகட்டார். 
அவர், "என்னுடன் முஹம்மத் (ஸல்) வந்திருக்கிறார்'' என்று பதிலளித்தார். "(அவைர 
அைழத்துவரும்படி) அவரிடம் ஆளனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று அவர் ேகட்க, ஜிப்ரீல் "ஆம்' 
என்று பதிலளித்தார். (முதல் வானத்தின் கதைவ அதன்) காவலர் திறந்தார். நாங்கள் முதல் 
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வானத்தில் (இன்னும்) ேமேல ெசன்றேபாது அங்ேக ஒரு மனிதர் இருந்தார். அவரது வலப் 
பக்கத்திலும் மக்கள் இருந்தனர்; இடப் பக்கத்திலும் மக்கள் இருந்தனர். அவர் தமது வலப் 
பக்கம் பார்க்கும்ேபாது சிரித்தார்; இடப் பக்கம் பார்க்கும்ேபாது அழுதார். (பிறகு, என்ைனப் 
பார்த்து,) "நல்ல இைறத்தூதேர, வருக! நல்ல மகேன, வருக!'' என்று அந்த மனிதர் கூறினார். 
நான் ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்களிடம், "யார் இவர் ஜிப்ரீேல?'' என்று ேகட்ேடன். ஜிப்ரீல் (அைல) 
அவர்கள், "இவர்தாம் (ஆதிமனிதர்) ஆதம் (அைல) அவர்கள். இவருைடய வலப் பக்கமும் 
இடப் பக்கமும் இருக்கும் மக்கள் அன்னாரின் வழித்ேதான்றல்கள்; வலப் பக்கமிருப்பவர்கள் 
ெசார்க்கவாசிகள். இடப் பக்கமிருப்பவர்கள் நரகவாசிகள். ஆகேவதான், அவர் வலப் பக்கம் 
(ெசார்க்கவாசிகளான தம் மக்கைளப்) பார்க்கும் ேபாது சிரிக்கிறார். இடப் பக்கம் 
(நரகவாசிகளான தம் மக்கைளப்) பார்க்கும்ேபாது அழுகிறார்'' என்று பதிலளித்தார். 
பிறகு ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் என்ைன அைழத்துக்ெகாண்டு இரண்டாம் வானில் ஏறினார். 
இரண்டாம் வானம் வந்ததும் அதன் காவலரிடம் "திறப்பரீாக!'' என்று கூறினார். அதன் 
காவலரும் முதலாம் வானத்தின் காவலர் ேகட்டைதப் ேபான்ேற ேகட்டார். பிறகு (முன்பு 
ேபான்ேற ஜிப்ரீல் அவர்கள் பதிலளித்த பின்) அவர் கதைவத் திறந்தார். 

அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வானங்களில் ஆதம் (அைல), இத்ரீஸ் (அைல), 
ஈசா (அைல), மூசா (அைல) மற்றும் இப்ராஹீம் (அைல) ஆகிேயாைரக் கண்டதாக அபூதர் 
(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கேள தவிர அவர்கள் எங்ெகங்ேக தங்கியிருந்தார்கள் என்பது பற்றி 
(என்னிடம்) அவர்கள் குறிப்பிட்டுக் கூறவில்ைல. ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஆதம் (அைல) அவர்கைள முதல் வானத்திலும் இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கைள 
ஆறாவது வானத்திலும் கண்டதாகக் கூறினார்கள் என அபூதர் (ரலி) அவர்கள் ெசான்னார்கள். 

அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் இத்ரீஸ் (அைல) 
அவர்கைளக் கடந்து ெசன்றேபாது, "நல்ல இைறத்தூதரும் நல்ல சேகாதரருமான உங்கள் 
வரவு நல்வரவாகட்டும்'' என்று இத்ரீஸ் (அைல) அவர்கள் (வாழ்த்துச்) ெசான்னார்கள். பிறகு 
(அவைரக்) கடந்து ெசன்றேபாது, நான் "இவர் யார்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஜிப்ரீல் 
"இவர்தாம் இத்ரீஸ் (அைல) அவர்கள்'' என்று பதிலளித்தார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பின்னர் நான் மூசா (அைல) அவர்கைளயும் 
கடந்துெசன்ேறன். அவர்களும் "நல்ல இைறத்தூதரும் நல்ல சேகாதரருமான உங்கள் வரவு 
நல்வரவாகட்டும்.'' என்று (வாழ்த்துக்) கூறினார்கள். 

நான் (ஜிப்ரீலிடம்), "இவர் யார்?'' என்று ேகட்ேடன். ஜிப்ரீல், "இவர்தாம் மூசா'' என்று 
பதிலளித்தார். பிறகு நான் ஈசா (அைல) அவர்கைளயும் கடந்துெசன்ேறன். அவர்களும் "நல்ல 
இைறத்தூதரும் நல்ல சேகாதரருமான உங்கள் வரவு நல்வரவாகட்டும்'' என்று (வாழ்த்துக்) 
கூறினார்கள். நான், "இவர் யார்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஜிப்ரீல் (அைல), "இவர்தாம் 
மர்யமின் ைமந்தர் ஈசா'' என்று பதிலளித்தார். பிறகு நான் இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கைளக் 
கடந்துெசன்ேறன். அவர்கள், "நல்ல இைறத்தூதரும் நல்ல மகனுமான உங்கள் வரவு 
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நல்வரவாகட்டும்'' என்று (வாழ்த்துச்) ெசான்னார்கள். நான், "இவர் யார்?'' என்று ேகட்ேடன். 
ஜிப்ரீல் (அைல), "இவர்தாம் இப்ராஹீம்'' என்று பதிலளித்தார். 
இப்னு ஷிஹாப் (முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் அஸ்ஸுஹ்ரீ-ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி), அபூஹப்பா அல் அன்சாரி (ரலி) ஆகிேயார் அறிவித்துவந்துள்ளதாக 
இப்னு ஹஸ்ம் (அபூபக்ர் பின் முஹம்மத் -ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம் (பின்வருமாறு) 
கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பிறகு ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் 
என்ைன அைழத்துக்ெகாண்டு (இன்னும் ேமேல) உயர்ந்தார்கள். நான் ஓர் உயரமான 
இடத்தில் ஏறிக்ெகாண்டிருந்தேபாது (வானவர்கள் தைல விதிகைளப் பதிவு ெசய்து 
ெகாண்டிருக்கும்) எழுதுேகால்களின் ஓைசையச் ெசவியுற்ேறன். 
இப்னு ஹஸ்ம் (ரஹ்), அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) ஆகிேயார் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அப்ேபாது அல்லாஹ் என் சமுதாயத்தார்மீது (நாெளான்றுக்கு) ஐம்பது ெதாழுைககைளக் 
கடைமயாக்கினான். அைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு நான் திரும்பியேபாது மூசா (அைல) 
அவர்கைளக் கடந்ேதன். அப்ேபாது மூசா (அைல) அவர்கள், "உங்கள் சமுதாயத்தார்மீது 
உங்கள் இைறவன் என்ன கடைமயாக்கினான்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், அவர்கள்மீது 
(நாெளான்றுக்கு) ஐம்பது ெதாழுைககைளக் கடைமயாக்கியுள்ளான்'' என்று பதிலளித்ேதன். 
"அவ்வாறாயின் உங்கள் இைறவனிடம் திரும்பிச் ெச(ன்று குைறக்கும்படி ெசா)ல்லுங்கள்! 
ஏெனனில், உங்கள் சமுதாயத்தாரால் அவற்ைறத் தாங்க முடியாது''  என்று கூறினார்கள். 
உடேன நான் என் இைறவனிடம் திரும்பிச்ெசன்ேறன். (ெதாழுைககளின் எண்ணிக்ைகையக் 
குைறத்துக் ேகட்டேபாது) அவன் அதில் ஒரு பகுதிையக் குைறத்தான். நான் மூசா (அைல) 
அவர்களிடம் திரும்பிவந்து (அதில் ஒரு பகுதிைய இைறவன் குைறத்துவிட்டான் என்று) 
ெதரிவித்தேபாது (மீண்டும்) அவர்கள், "உங்கள் இைறவனிடம் திரும்பிச் ெசல்லுங்கள். 
(இன்னும் சிறிது குைறத்துத் தரும்படி ேகளுங்கள்.) ஏெனனில், இைதயும் உங்கள் 
சமுதாயத்தார் தாங்கமாட்டார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். இவ்வாறாக நான் என் 
இைறவனிடம் திரும்பிச் ெசன்று (இறுதியில்), "இைவ ஐேவைளத் ெதாழுைககள் ஆகும். 
(நற்பலனில்) ஐம்பது (ேவைளத் ெதாழுைகக்கு ஈடு) ஆகும். என்னிடம் இந்தச் ெசால் (இனி) 
மாற்றப்படாது'' என்று கூறிவிட்டான். 
நான் மூசா (அைல) அவர்களிடம் திரும்பிச்ெசன்ேறன். அவர்கள், "உங்கள் இைறவனிடம் 
திரும்பிச் ெசல்லுங்கள்!'' என்றார்கள். நான், "என் இைறவனிடம் (ேமலும் சலுைக ேகார) 
ெவட்கப்படுகிேறன்'' என்று ெசான்ேனன். 

பிறகு ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் என்ைன அைழத்துக்ெகாண்டு (வானுலக எல்ைலயில் 
அைமந்துள்ள இலந்ைத மரமான) "சித்ரத்துல் முன்தஹா'வுக்குப் ேபாய்ச்ேசர்ந்தார்கள். பல 
வண்ணங்கள் அைதப் ேபார்த்திக்ெகாண்டிருந்தன. அைவெயன்ன என்று எனக்குத் ெதரியாது. 
பிறகு நான் ெசார்க்கத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்ேடன். அங்ேக முத்தாலான ேகாபுரங்கள் 
இருந்தன. ெசார்க்கத்தின் மண் (நறுமணம் கமழும்) கஸ்தூரியாக இருந்தது. 
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264 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் தம் சமூகத்ைதச் ேசர்ந்த மாலிக் பின் ஸஅஸஆ 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கிறார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் இைறயில்லம் கஅபா அருகில் (பாதி) உறக்கத்திலும் (பாதி) விழிப்பிலும் இருந்தேபாது, 
(வானவர்) ஒருவர் (வந்து), "இரண்டு ேபருக்கு (ஹம்ஸா மற்றும் ஜஅஃபர்-ரலி) நடுவில் 
படுத்திருக்கும் மூன்றாவது மனிதைரத்தாம் (நாம் அைழத்துச் ெசல்லேவண்டும்)'' என்று 
கூறுவைதக் ேகட்ேடன். பிறகு நான் அைழத்துச் ெசல்லப்பட்ேடன். அப்ேபாது என்னிடம் ஒரு 
தங்கத்தட்டு ெகாண்டுவரப்பட்டது. அதில் "ஸம்ஸம்' நீர் இருந்தது. பிறகு எனது ெநஞ்சு 
இங்கிருந்து இதுவைரயில் பிளக்கப்பட்டது. 

-இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: நான் 
என்னுடன் இருந்த ஒருவரிடம் (-அனஸ் (ரலி) அவர்களின் நண்பர் ஜாரூத் (ரஹ்) 
அவர்களிடம்), ஹதீஸின் அறிவிப்பாளரான அனஸ் (ரலி) அவர்கள் "இங்கிருந்து 
இதுவைரயில்... என்று எைதக் கருத்தில் ெகாண்டு கூறினார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர், "(ெநஞ்சின் ஆரம்பத்திலிருந்து) அடிவயிறுவைர'' என்ற கருத்தில் அனஸ் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.- 
பிறகு எனது இருதயம் ெவளியிெலடுக்கப்பட்டு, ஸம்ஸம் நீரால் அது கழுவப்பட்டது. பிறகு 
பைழயபடி அது இருந்த இடத்தில் ைவக்கப்பட்டது. பிறகு இைறநம்பிக்ைகயாலும் 
நுண்ணறிவாலும் அது நிரப்பப்பட்டது. பிறகு ேகாேவறு கழுைதையவிடச் சிறியதும் 
கழுைதையவிடப் ெபரியதுமான ெவள்ைள நிறத்திலைமந்த "புராக்' எனப்படும் (மின்னல் 
ேவக) வாகனம் ஒன்று என்னிடம் ெகாண்டு வரப்பட்டது. அந்த வாகனம் பார்ைவ எட்டுகிற 
தூரத்திற்கு ஓர் எட்டு ைவக்கும். பிறகு நான் அந்த வாகனத்தில் ஏற்றப்பட்ேடன். பின்னர் 
நாங்கள் (புறப்பட்டு) முதல் வானத்திற்குச் ெசன்ேறாம். அதன் கதைவத் திறக்கும்படி ஜிப்ரீல் 
(அைல) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்ேபாது "யார் அது?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள், "ஜிப்ரீல்' என்று பதிலளித்தார்கள். "உம்முடன் (வந்திருப்பவர்) யார்?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள், "முஹம்மத் (ஸல்)' என்று 
பதிலளித்தார்கள். "(அவைர அைழத்துவரும்படி) அவரிடம் ஆளனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "ஆம்' என்றார்கள். அப்ேபாது (அந்த வானத்தின் காவலர்) 
எங்களுக்காகக் கதைவத் திறந்து "அவரது வரவு நல்வரவாகட்டும். அவரது வருைக மிக 
நல்ல வருைக'' என்று (வாழ்த்துக்) கூறினார். நாங்கள் (அந்த வானிலிருந்த) ஆதம் (அைல) 
அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். -ஹதீைஸ இறுதிவைர குறிப்பிடுகிறார்கள். 
ேமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள் இரண்டாம் வானத்தில் ஈசா (அைல), யஹ்யா (அைல) 
ஆகிேயாைரத் தாம் சந்தித்ததாகக் குறிப்பிட்டார்கள். மூன்றாம் வானத்தில் யூசுஃப் (அைல) 
அவர்கைளயும், நான்காம் வானத்தில் இத்ரீஸ் (அைல) அவர்கைளயும், ஐந்தாம் வானத்தில் 
ஹாரூன் (அைல) அவர்கைளயும் சந்தித்ததாக குறிப்பிட்டார்கள். 

நபி (ஸல்) அவர்கள் (ெதாடர்ந்து) கூறினார்கள்: 
பிறகு நாங்கள் ஆறாம் வானத்ைதச் ெசன்றைடந்ேதாம். அங்கு நான் மூசா (அைல) 
அவர்களிடம் ெசன்று அவர்களுக்கு சலாம் ெசான்ேனன். அவர்கள், "நல்ல சேகாதரரும் நல்ல 
நபியுமான உங்கள் வரவு நல்வரவாகட்டும்'' என்று (வாழ்த்துக்) கூறினார்கள். நான் 
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அவர்கைளக் கடந்து ெசன்றேபாது அவர்கள் அழுதார்கள். "நீங்கள் ஏன் அழுகிறரீ்கள்?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "இைறவா! என் சமுதாயத்தாரில் ெசார்க்கம் 
ெசல்கின்றவர்கைள விட அதிகமானவர்கள் எனக்குப் பிறகு உன்னால் அனுப்பப்ெபற்ற இந்த 
இைளஞரின் சமுதாயத்தாரிலிருந்து ெசார்க்கம் ெசல்வார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். பிறகு 
நாங்கள் ஏழாம் வானத்ைதச் ெசன்றைடந்ேதாம். அங்கு நான் இப்ராஹீம் (அைல) 
அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
(ஏழாம் வானத்தின் எல்ைலயிலிருந்த இலந்ைத மரமான சித்ரத்துல் முன்தஹாைவ நான் 
கண்ேடன்.) நான்கு நதிகைளயும் கண்ேடன். அந்த மரத்தின் ேவர்ப்பகுதியிலிருந்து 
ெவளிேநாக்கி இரண்டு நதிகளும், உள்ேநாக்கி இரண்டு நதிகளும் (ஊற்ெறடுத்துப்) பாய்ந்து 
ெகாண்டிருந்தன. நான் ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்களிடம், "ஜிப்ரீேல! இந்நதிகள் எைவ?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "உள்ேள இருப்பைவ இரண்டும் ெசார்க்கத்தில் உள்ள (சல்சபலீ், 
கவ்ஸர் ஆகிய)ைவயாகும். ெவளிேய இருப்பைவ இரண்டும் ைநல் நதியும் யூப்ரடீஸ் நதியும் 
ஆகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

பிறகு, "அல்ைபத்துல் மஅமூர்' (எனும் வானவர்கள் அதிகம் சஞ்சரிக்கும் இைறயில்லம்) 
எனக்கு (அருேக ெகாண்டுவந்து) காட்டப்பட்டது. நான், "ஜிப்ரீல்! இது என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "இதுதான் "அல்ைபத்துல் மஅமூர்' ஆகும். இதில் (இைறவைன 
வணங்குவதற்காக) ஒவ்ெவாரு நாளும் எழுபதாயிரம் வானவர்கள் நுைழகிறார்கள். அவர்கள் 
இங்கிருந்து ெவளிேய ெசன்றால் திரும்ப இங்கு வரமாட்டார்கள். அதுேவ அவர்கள் 
கைடசியாக நுைழந்ததாகிவிடும்'' என்று ெசான்னார்கள். பிறகு என்னிடம் இரண்டு 
பாத்திரங்கள் ெகாண்டுவரப்பட்டன; அவற்றில் ஒரு பாத்திரத்தில் மதுவும் மற்ெறாரு 
பாத்திரத்தில் பாலும் இருந்தது. அவ்விரு பாத்திரங்கைளயும் என்னிடம் எடுத்துக் காட்டப் 
(பட்டு, அவற்றில் ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுக்குமாறு கூறப்)பட்டது. நான் பாைலத் 
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். அப்ேபாது, "இயற்ைக ெநறிையேய நீங்கள் ெபற்றுள்ளரீ்கள்; இைறவன், 
உங்கள் மூலம் இயற்ைக நலைனேய நாடியுள்ளான். உங்கள் சமுதாயத்தாரும் அந்த 
இயற்ைக ெநறியிேலேய உள்ளனர்''என்று கூறப்பட்டது. 
பிறகு என்மீது நாெளான்றுக்கு ஐம்பது ெதாழுைககள் கடைமயாக்கப்பட்டன. இைதத் 
ெதாடர்ந்து நடந்த நிகழ்ச்சிகைள இறுதிவைர குறிப்பிட்டார்கள். 
 
265 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "...பிறகு என்னிடம் நுண்ணறிவாலும் இைறநம்பிக்ைகயாலும் நிரப்பப்ெபற்ற தங்கத் 
தாம்பூலம் ஒன்று ெகாண்டுவரப்பட்டது. பிறகு எனது (ெநஞ்சு) காைறெயலும்பிலிருந்து 
அடிவயிறுவைர பிளக்கப்பட்டு ஸம்ஸம் நீரால் கழுவப்பட்டது. பிறகு நுண்ணறிவாலும் 
இைற நம்பிக்ைகயாலும் (என் ெநஞ்சம்) நிரப்பப்பட்டது'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியதாக மாலிக் பின் ஸஅஸஆ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
266 நபி (ஸல்) அவர்களுைடய ெபரிய தந்ைதயின் புதல்வரான இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தாம் (விண்ணுலகப் பயணத்திற்காக) அைழத்துச் 
ெசல்லப்பட்ட நாள் குறித்து நிைனவுகூர்ந்தார்கள். 
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அப்ேபாது "மூசா (அைல) அவர்கள் மாநிறமுைடயவர்கள்; (யமனியர்களான) "ஷனூஆ' குலத்து 
மனிதர்கைளப் ேபான்று உயரமானவர்கள்'' என்று கூறினார்கள். ேமலும், "ஈசா (அைல) 
அவர்கள் சுருள் முடியுைடயவர்கள்; நடுத்தர உயரமுைடயவர்கள்'' என்றும் ெசான்னார்கள். 
நரகத்தின் காவலர் (வானவர்) மாலிக் அவர்கைளப் பற்றியும் தஜ்ஜாைலப் பற்றியும் 
குறிப்பிட்டார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
267 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் (விண்ணுலகப் பயணத்திற்காக) அைழத்துச்ெசல்லப்பட்ட இரவில் இம்ரானின் புதல்வர் 
மூசா (அைல) அவர்கைளக் கடந்துெசன்ேறன். மூசா (அைல) அவர்கள் (யமனியர்களான) 
"ஷனூஆ' குலத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதைரப் ேபான்று மாநிறமுைடயவர்கள்; உயரமானவர்கள்; 
சுருள்முடியுைடவர்கள். (அப்பயணத்தில்) மர்யமின் ைமந்தர் ஈசா (அைல) அவர்கைளயும் 
கண்ேடன். அவர்கள் நடுத்தர உயரமும் சிவப்பும் ெவண்ைமயும் கலந்த, மிதமான சரும 
அைமப்புக் ெகாண்டவர்களாகவும் படிந்த, ெதாங்கலான தைலமுடி உைடயவர்களாகவும் 
இருந்தார்கள். ேமலும், நரகத்தின் காவலரான (வானவர்) மாலிக்கும், (இறுதிக் காலத்தில் 
வரவிருக்கும் மகா ெபாய்யனான) தஜ்ஜாலும் எனக்குக் காட்டப்பட்டனர். இைவெயல்லாம் 
அல்லாஹ் எனக்குக் காண்பித்த அவனுைடய சான்றுகளில் உள்ளைவ. "நீங்கள் அவைரச் 
சந்தித்ததில் சந்ேதகம் ஏதும் ெகாள்ள ேவண்டாம்''. (32:23) 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
ேமற்கண்ட (32:23ஆவது) வசனத்திற்கு விளக்கமளிக்ைகயில் கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள், "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் மூசா (அைல) அவர்கைளச் சந்தித்தது பற்றி நீங்கள் சந்ேதகம் ஏதும் 
ெகாள்ள ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். 
 
268 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு பயணத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்அஸ்ரக்' பள்ளத்தாக்ைகக் 
கடந்து ெசன்றார்கள்.அப்ேபாது, "இது எந்தப் பள்ளத்தாக்கு?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
மக்கள், "அல்அஸ்ரக் பள்ளத்தாக்கு'' என்று பதிலளித்தார்கள். "மூசா (அைல) அவர்கள் உரத்த 
குரலில் "தல்பியா' ெசால்லிக்ெகாண்டு இந்த மைலக் குன்றிலிருந்து இறங்கிவந்து 
ெகாண்டிருப்பைத (இப்ேபாதும்) நான் காண்பைதப் ேபான்று உள்ளது'' என அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். பிறகு ஹர்ஷா மைலக் குன்றுக்குச் ெசன்றார்கள். "இது 
எந்த மைலக் குன்று?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "(இது) ஹர்ஷா மைலக் குன்று'' என்று 
பதிலளித்தனர். அதற்கு "யூனுஸ் பின் மத்தா (அைல) அவர்கள் கம்பளி நீளங்கி 
அணிந்தவர்களாகக் கட்டுடல் ெகாண்ட சிவப்பு ஒட்டகெமான்றின் மீது "தல்பியா' ெசால்லிக் 
ெகாண்டிருப்பைத நான் (இப்ேபாதும்) காண்பைதப் ேபான்று உள்ளது. அவர்களது ஒட்டகத்தின் 
கடிவாளம் ஈச்ச நாரினாலானது'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
269 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மக்காவுக்கும் மதீனாவுக்குமிைடேய 
பயணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது ஒரு பள்ளத்தாக்ைகக் கடந்து ெசன்ேறாம். அப்ேபாது 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது எந்தப் பள்ளத்தாக்கு?'' என்று ேகட்டார்கள். 
மக்கள், "அல்அஸ்ரக் பள்ளத்தாக்கு'' என்று பதிலளித்தனர். அப்ேபாது அவர்கள், "மூசா (அைல) 
அவர்கள் தம் இருவிரல்கைளக் காதுகளுக்குள் நுைழத்தவர்களாக உரத்த குரலில் தல்பியாச் 
ெசான்னபடி இந்தப் பள்ளத்தாக்ைகக் கடந்து ெசன்றுெகாண்டிருப்பைத நான் (இப்ேபாதும்) 
காண்பைதப் ேபான்று உள்ளது'' என்று கூறினார்கள். -அப்ேபாது மூசா (அைல) அவர்களது 
நிறத்ைதப் பற்றியும் முடிையப் பற்றியும் ஏேதா குறிப்பிட்டார்கள். ஆனால் அது 
அறிவிப்பாளர் தாவூத் (ரஹ்) அவர்களது நிைனவிலில்ைல.- 
பிறகு நாங்கள் பயணம் ெசய்து ஒரு மைலக் குன்றுக்கு வந்துேசர்ந்ேதாம். அப்ேபாது "இது 
எந்த மைலக் குன்று?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். மக்கள், 
"ஹர்ஷா' அல்லது "லிஃப்த்' என்று பதிலளித்தனர். அப்ேபாது, "யூனுஸ் (அைல) அவர்கள் 
சிவப்பு நிற ஒட்டகத்தின் மீது கம்பளி நீளங்கி அணிந்தவர்களாக தல்பியா ெசான்னவாறு 
இந்த (மைலக் குன்றின்) பள்ளத்தாக்ைகக் கடந்துெசல்வைத நான் (இப்ேபாதும்) பார்ப்பைதப் 
ேபான்று உள்ளது. அவர்களது ஒட்டகத்தின் கடிவாளம் ஈச்ச நார் (ெகாண்டு பின்னப்பட்டது) 
ஆகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
270 முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்ேதாம். அப்ேபாது மக்கள் (இறுதிக் 
காலத்தில் வரவிருக்கும் மகா ெபாய்யனான) தஜ்ஜாைலப் பற்றி ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்ேபாது ஒருவர், "அவனுைடய இரு கண்களுக்குமிைடேய "காஃபிர்' (இைறமறுப்பாளன்) என 
எழுதப்பட்டிருக்கும்'' என்று ெசான்னார். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் 
இவ்வாறு ேகள்விப்பட்டதில்ைல. ஆனால், நபி (ஸல்) அவர்கள், "(இைறத்தூதர்) இப்ராஹீம் 
(அைல) அவர்கள் எத்தைகய உருவ அைமப்பில் இருந்தார்கள் என்று அறிய 
ேவண்டுெமன்றால் உங்கள் ேதாழைர (என்ைன)ப் பாருங்கள். மூசா (அைல) அவர்கள் 
எத்தைகயவர் என்றால், அவர்கள் மாநிறமுைடயவர்கள்; சுருள் முடி ெகாண்டவர்கள்; ஈச்ச 
நாரினால் மூக்கணாங்கயிறு இடப்பட்ட சிவப்பு ஒட்டகம் ஒன்றின் மீது பயணம் ெசய்தபடி 
இருப்பார்கள். அவர்கள் (ஹஜ் ெசய்ய) தல்பியா கூறியபடி இந்த (அல்அஸ்ரக்) பள்ளத்தாக்கில் 
இறங்கியேபாது (அவர்கைளக் கண்ேடன். அந்தக் காட்சிைய) நான் (இப்ேபாதும்) பார்ப்பைதப் 
ேபான்று உள்ளது'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
271 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இைறத்தூதர்கள் எனக்குக் காட்டப்பட்டனர். மூசா (அைல) அவர்கள் (யமனியர்களான) 
Ôஷனூஆ  குலத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதைரப் ேபான்று உயரமான மனிதராக இருந்தார்கள். 
மர்யமின் ைமந்தர் ஈசா (அைல) அவர்கைளயும் நான் பார்த்ேதன். அவர்கள் (என் ேதாழர்) 
உர்வா பின் மஸ்ஊதுக்கு மிக ெநருக்கமான சாயலுைடயவராக இருந்தார்கள். இப்ராஹிம் 
(அைல) அவர்கைளயும் நான் பார்த்ேதன். அவர்கள் உங்கள் ேதாழருக்கு (எனக்கு) மிக 
ெநருக்கமான சாயலுைடயவராக இருந்தார்கள். (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் (என் 
ேதாழர்) தஹ்யா அவர்களுக்கு மிக ெநருக்கமான சாயலுைடயவராக இருந்தார்கள். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், முஹம்மத் பின் 
ரும்ஹூ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், Ôதஹ்யா பின் கலீஃபா அவர்களுக்கு ’’ என்று 
(தந்ைத ெபயரும் இைணத்து) கூறப்ெபற்றுள்ளது. 
 
272 அபூஹூைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், (விண்ணுலகப்) பயணத்திற்காக அைழத்துச் ெசல்லப்பட்ட இரவில் 
நடந்தவற்ைற விவரித்துக் கூறியபடி, Ôநான் மூசா (அைல) அவர்கைளச் சந்தித்ேதன்  என்று 
கூறிவிட்டு அவர்(களின் அங்க அைடயாளங்)கைள வர்ணித்தார்கள்.(அப்ேபாது கூறினார்கள்:)   
மூசா (அைல) அவரகள் (யமனியர்களான) ஷனூஆ குலத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களில் ஒருவைரப் 
ேபான்று ஒல்லியாக, தைலமுடி ெதாங்கலாக  (வாரி) விட்டிருப்பராக இருந்தார்கள். 
(ெதாடர்ந்து நபி (ஸல் அவர்கள்) நான் ஈசா (அைல) அவர்கைளச் சந்தித்ேதன்  என்று 
கூறிவிட்டு, அவர்(களின் அங்க அைடயாளங்)கைள வர்ணித்தார்கள்; சிவப்பு 
நிறமுைடயவர்களாக, நடுத்தர உயரம் ெகாண்டவர்களாக, (அப்ேபாதுதான்) 
குளியலைறயிலிருந்து ெவளிேய வந்தவைரப் ேபான்று அவர்கள் இருந்தார்கள். ேமலும், 
நான் இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கைளப் பார்த்ேதன். நான்தான் அவர்களுைடய வழித் 
ேதான்றல்களிேலேய சாயலில் அவர்களுக்கு மிகவும் ெநருக்கமானவனாக இருக்கின்ேறன். 
(அந்த பயணத்தில்) என்னிடம் இரு பாத்திரங்கள் ெகாண்டுவரப்பட்டன. அவற்றில் ஒன்றில் 
பாலும் மற்ெறான்றில் மதுவும் இருந்தது. Ôநீங்கள் விரும்பியைத எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்  
என்று என்னிடம் ெசால்லப்பட்டது. நான் பாைல எடுத்து பருகிேனன். அப்ேபாது, Ôநீங்கள் 
இயற்ைகயான வழியில் ெசலுத்தப்பட்டுவிட்டீர்கள்  அல்லது  Ôநீங்கள் இயற்ைக மரைப 
ெபற்றுக்ெகாண்டீர்கள் . நீங்கள் மதுைவ எடுத்துக் ெகாண்டிருந்தால் உங்கள் சமுதாயம் வழி 
தவறிப்ேபாயிருக்கும்  என்று என்னிடம் ெசால்லப்பட்டது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 75 மர்யமின் ைமந்தர் மஸீஹ் (ஈசா-அைல), "தஜ்ஜால்' எனும் மஸீஹ் ஆகிேயாைரப் 
பற்றிய குறிப்பு. 
 
273 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் இரவில் (இைறயில்லம்) கஅபாவின் அருேக(கனவில்) நான் என்ைனக் கண்ேடன், 
அப்ேபாது மனிதர்களில் மாநிறத்தில்  நீ பார்த்தவர்களிேலேய மிக அழகான முடி அவருக்கு 
இருந்தது, அைத அவர் வாரிவிட்டிருந்தார், அதிலிருந்து தண்ணரீ் ெசாட்டிக் ெகாண்டிருந்தது. 
அவர் Ôஇரு மனிதர்களின் மீது சாய்ந்தபடி  அல்லது Ôஇரு மனிதர்களின் ேதாள்கள் மீது 
சாய்ந்தபடி  இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்துெகாண்டிருந்தார். நான், Ôஇவர்  யார்? 
என்று ேகட்ேடன். Ôஇவர் தாம் மர்யமின் ைமந்தர் மஸீஹ் (ஈசா)  என்று பதிலளிக்கப்பட்டது. 
பின்னர் அங்ேக கடும் சுருள்முடி ெகாண்ட, வலக் கண் குருடான மனிதன் ஒருவன் 
இருந்தான்,அவனுக்கிருந்த கண் (ஒேர குைலயில்) துருத்திக்ெகாண்டிருக்கும் திராட்ைசையப் 
ேபான்றிருந்தது, நான்,  இவர் யார்?  என்று ேகட்ேடன். Ôஇவன் தான் அல்மஸீஹுத் தஜ்ஜால்  
என்று பதிலளிக்கப்பட்டது. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர்(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 



அத்தியாயம் : 02 – ஈமான்                                

    பக்கம் | 146  
 

274 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர்(ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் மக்களிைடேய Ôதஜ்ஜால்  எனும் மஸீைஹ 
நிைனவுகூர்ந்தார்கள்.அப்ேபாது Ôஅல்லாஹ்,ஒற்ைறக் கண்ணன் அல்லன், ஆனால் Ôதஜ்ஜால்  
எனும் மஸீஹ், வலது கண் குருடானவன். அவனது கண், (ஒேர குைலயில்) துருத்திக் 
ெகாண்டிருக்கும் திராட்ைசையப் ேபான்றிருக்கும்  என்று கூறினார்கள். 
ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இன்றிரவு நான் கஅபாவின் அருேக கனவில் என்ைனக் கண்ேடன், நீ கண்ட மனிதர்களின் 
மாநிறத்திேலேய மிக அழகான மாநிறம் ெகாண்ட மனிதர் ஒருவர் அங்கிருந்தார். அவரது 
தைலமுடி அவருைடய ேதாள்களுக்கிைடேய ெதாங்கிக்ெகாண்டிருந்தது; படிய வாரப்பட்ட 
ெதாங்கலான முடியுைடயவராக இருந்தார். அவரது தைலயிலிருந்து நீர் ெசாட்டிக் 
ெகாண்டிருந்தது, இரு மனிதர்களின் ேதாள்கள்மீது அவர் தம் இரு ைககைளயும் ைவத்துக் 
ெகாண்டு கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்து ெகாண்டிருந்தார். நான்,  இவர் யார்?  என்று 
ேகட்ேடன்.Ôமர்யமின் ைமந்தர் மஸீஹ் (ஈசா)  என்று பதிலளித்தார்கள். அவருக்குப் பின்னால் 
நிைறய சுருள்முடி ெகாண்ட, வலக் கண் குருடான ஒரு மனிதைனக் கண்ேடன். அவன் 
நான் பார்த்த மனிதர்களிேலேய இப்னு கத்தனுக்கு மிக ெநருக்கமான சாயல் உைடயவனாக 
இருந்தான். நான்,  இவன் யார்?  என்று ேகட்ேடன். Ôஇவன் Ôதஜ்ஜால்  எனும் மஸீஹ்  என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
 
275 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் (கனவில்) இைறயில்லம் கஅபா அருகில் மாநிறமுைடய, படிய வாரப்பட்ட தைல 
முடியுைடய ஒரு மனிதைரக் கண்ேடன். அவர் இரு மனிதர்கள் மீது தம் இரு ைககைள 
ைவத்துக்ெகாண்டிருந்தார்; Ôஅவருைடய தைலயிலிருந்து தண்ணரீ் வழிந்து ெகாண்டிருந்தது   
அல்லது அவருைடய தைலயிலிருந்து தண்ணரீ் ெசாட்டிக்ெகாண்டிருந்தது . நான் Ôஇவர் 
யார்?  என்று ேகட்ேடன். அதற்கு, Ôமர்யமின் ைமந்தர் ஈசா  அல்லது Ôமர்யமின் ைமந்தர் 
மஸீஹ்  என்று பதிலளித்தார்கள். இவற்றில் எைத அல்லாஹ்வின் தூதர்(ஸல்) அவர்கள் 
குறிப்பிட்டார்கள் என்று எங்களுக்குத் ெதரியாது,அவருக்குப் பின்னால் சிவப்பு நிைறமுைடய, 
சுருள்முடி ெகாண்ட, வலக் கண் குருடான ஒரு மனிதைன நான் பார்த்ேதன். அவன் நான் 
பார்த்தவர்களிேலேய இப்னு கத்தனுக்கு மிக ெநருக்கமான சாயலுைடயவனாக இருந்தான். 
நான், Ôஇவன் யார்?  என்று ேகட்ேடன். (இவன்) Ôதஜ்ஜால்      ” எனும் மஸீஹ்  என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
276 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
(நான் இரவின் சிறு பகுதியில் புனித கஅபாவிலிருந்து ைபத்துல் மகதிஸ் (ெஜருசேலம்) 
வைர  ெசன்று வந்த தகவைலச் ெசான்ன சமயம்) குைறஷியர் என்ைன நம்ப மறுத்தனர், 
அப்ேபாது நான் (கஅபாவில்) Ôஹிஜ்ர்  எனும் (வைளந்த பகுதியில் நின்றிருந்ேதன். 
அல்லாஹ் எனக்கு அப்ேபாது ைபத்துல் மக்திைஸக் காட்சியளிக்கச் ெசய்தான். உடேன 
நான் அைதப் பார்த்தபடிேய அதன் அைடயாளங்கைளக் குைறஷியருக்கு விவரிக்கலாேனன். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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277 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் உறங்கிக்ெகாண்டிருக்ைகயில் (கனவில்) இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி நான் 
(தவாஃப்) வந்துெகாண்டிருப்பைதக் கண்ேடன். அங்கு மாநிறமுைடய, படிய வாரப்பட்ட 
தைலமுடி ெகாண்ட ஒருவர் இரண்டு மனிதர்களுக்கிைடேய இருந்தார். Ôஅவருைடய 
தைலயிலிருந்து தண்ணரீ் ெசாட்டிக்ெகாண்டிருந்தது  அல்லது  அவருைடய தைலயிலிருந்து 
தண்ணரீ் ெகாட்டிக்ெகாண்டிருந்தது.  நான், Ôஇவர் யார்?  என்று ேகட்ேடன். Ôஇவர்தாம் 
மர்யமின் ைமந்தர்  என்று பதிலளித்தார்கள். 
பிறகு நான் திரும்பிச் ெசன்ற ேபாது சிவப்பான, உடல் பருத்த, சுருள்முடி ெகாண்ட, (ஒரு) 
கண் குருடான மனிதன் ஒருவன் அங்கிருந்தான். அவனது கண் (ஒேர குைலயில்) துருத்திக் 
ெகாண்டிருக்கும் திராட்ைச ேபான்றிருந்தது.நான், Ôஇவன் யார்?  என்று ேகட்ேடன். Ôதஜ்ஜால்  
என்று பதிலளித்தார்கள், மக்களிேலேய அவனுக்கு மிக ெநருக்கமான சாயலுைடயவர் இப்னு 
கத்தன் தாம்.- இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: 
 
278 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
நான் (கஅபாவிேலா ஹிஜ்ர் எனும் (வைளந்த) பகுதியில் இருந்ேதன். நான் (இரவின் ஒரு 
சிறு பகுதியில் மக்காவிலிருந்து ைபத்துல் மக்திஸ் – ெஜருசேலம் வைர) பயணம் 
ேமற்ெகாண்டது பற்றி என்னிடம் குைறஷியர் ேகள்வி ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர். அப்ேபாது 
ைபத்துல் மக்திஸிலுள்ள சில ெபாருட்கைளப் பற்றி என்னிடம் அவர்கள் ேகட்டனர். 
ஆனால், அைவ என் நிைனவிலிருக்கவில்ைல. அப்ேபாது நான் மிகவும் வருந்திேனன். 
முன்பு எப்ேபாதும் அந்த அளவுக்கு நான் வருந்தியேதயில்ைல. உடேன அல்லாஹ் 
ைபத்துல் மக்திைஸ எனக்குக் காட்டினான். அைதப் பார்த்துக்ெகாண்ேட அவர்கள் ேகட்ட 
ஒவ்ெவான்றுக்கும் (சரியான) தகவல் ெதரிவித்ேதன். 
(ைபத்துல் மக்திஸில்) இைறத்தூதர்களில் ஒரு குழுவினர் இருந்தனர். அங்கு மூசா (அைல) 
அவர்கள் நின்று ெதாழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் (யமனியர்களான) ஷனூஆ 
குலத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதைரப் ேபான்று (உயரமாக) திரண்ட உடல் உள்ள மனிதராக 
இருந்தார்கள்.அங்கு மர்யமின் ைமந்தர் ஈசா அவர்களும் நின்று ெதாழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். 
அவர்கள் மனிதர்களிேலேய (என் ேதாழர்) உர்வா பின் மஸ்ஊத் அஸ்ஸகஃப ீஅவர்களுக்கு 
மிக ெநருக்கமான சாயலுைடயவராக இருந்தார்கள். அங்கு இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களும் 
நின்று ெதாழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். மக்களில் அவர்களுக்கு மிக ெநருக்கமான சாயல் 
உைடயவர் உங்கள் ேதாழர் (நான்)தான். 
அப்ேபாது (ஒரு) ெதாழுைகயின் ேநரம் வந்துவிடேவ இைறதூதர்களுக்கு நான் தைலைம 
தாங்கித் ெதாழுைக நடத்திேனன்.ெதாழுது முடித்தேபாது (என்னிடம்) ஒருவர், Ôமுஹம்மேத! 
இேதா இவர்தாம் நகரத்தின் காவலர் மாலிக்.அவருக்கு சலாம் ெசால்லுங்கள்! என்று 
கூறினார். நான் அவைர ேநாக்கித் திரும்பிய ேபாது அவர் முந்திக் ெகாண்டு எனக்கு சலாம் 
ெசால்லிட்டார்.-இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 76 (வான்) எல்ைலயிலுள்ள இலந்ைத மரம் (சித்ரத்துல் முன்தஹா) பற்றிய குறிப்பு. 

 
279 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூஹர் (ஸல்) அவர்கள் (விண்ணுலகப் பயணத்திற்காக)இரவில் அைழத்துச் 
ெசல்லப்பட்ட ேபாது (வான் எல்ைலயிலுள்ள இலந்ைத மரமான) சித்ரத்துல் முன்தஹா  
வைர அவர்கள் ெகாண்டுெசல்லப்பட்டார்கள். அ(ந்த மரத்தில் ேவர்பகுதியான)து ஆறாம் 
வானத்தில் அைமந்துள்ளது. பூமியிலிருந்து  ேமேல ெகாண்டு ெசல்லப்படும் (உயிர்கள், 
மனிதர்களின் ெசயல்கள் பற்றிய குறிப்புகள்) யாவும் அங்கு தான் ெசன்று ேசர்கின்றன; 
அங்ேக அைவ ைகயகப்படுத்தப்படுகின்றன.அதற்கு ேமேலயிருந்து  கிேழ ெகாண்டு 
வரப்படும் (இைறக்கட்டைளகள்) யாவும் அங்குதான் வந்து ேசர்கின்றன; அங்ேக 
(வானவர்களால்) அைவ ெபற்றுக்ெகாள்ளப்படுகின்றன. 
Ôசித்ரத்துல் முன்தஹா எனும் அம்மரத்ைத ஏேதா (பிரமாண்டமான) ஒன்று சூழ்ந்து 
ெகாண்டிருக்கிறது  எனும்  (53:16 ஆவது) வசனம் தங்கத்தாலான விட்டில் பூச்சிகைளேய 
குறிக்கிறது. 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்று(கட்டைளகள்) வழங்கப்பட்டன. 
அைவயாவன: 1. ஐேவைளத்ெதாழுைககள் வழங்கப்பட்டன. 2. அல்பகரா அத்தியாயத்தின் 
இறுதி (மூன்று) வசன்ங்கள் அருளப்ெபற்றன. 3. அவர்களுைடய  சமுதாயத்தாரில் 
அல்லாஹ்வுக்கு இைணேயதும் ைவக்காதவர்களுக்குப் ேபரழிைவ ஏற்படுத்தும் 
ெபரும்பாவங்கள் மன்னிக்கப்(படுவதாக அறிவிக்கப்)பட்டது. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
280 சுைலமான் அஷ்ைஷபான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஸிர்ரு பின் ஹீைபஷ் (ரஹ்) அவர்களிடம் Ô(வைளந்த) வில்லின் இரு 
முைனகளுக்கிைடயிலான ெநருக்கத்ைதப் ேபான்று, அல்லது அைதவிடச் சமீபமாக 
(வானவர் ஜிப்ரீலும் நபிக்கும் இைடயிலான ெநருக்கம்) இருந்தது  எனும் (53:9வது) வசனம் 
ெதாடர்பாகக் ேகட்ேடன்.அதற்கு அவர்கள்,Ô(வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கைள, அறுநூறு 
இறக்ைககள் இருக்க, (அவரது நிஜத் ேதாற்றத்தில்) நபி (ஸல்) அவர்கள் பார்த்தார்கள்  
(என்பேத இவ்வசனத்தின் கருத்தாகும்) என இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் 
ெதரிவித்தார்கள்  என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
281 ஸிர்ரு பின் ஹுைபஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது:  
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், Ôநபியின்) உள்ளம்,அவர் கண்டது ெதாடர்பாகப் 
ெபாய்யுைரக்கவில்ைல  ” எனும் (53:11 ஆவது) வசனத்திற்குப் பின்வருமாறு 
விளக்கமளித்தார்கள்: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்களுக்கு அறுநூறு இறக்ைககள் 
இருக்க, (அவரது நிஜத் ேதாற்றத்தில்) அவைரப் பார்த்தார்கள். 
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282 ஸிர்ரு பின் ஹூைபஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
Ôஉறுதியாக அவர் தம் இைறவனின் சான்றுகளில் மிகப்  ெபரியைதக் கண்டார்  எனும் (53:18 
ஆவது) வசனம் குறித்து அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
கூறினார்கள்: 
நபி (ஸல் அவர்கள், (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்களுக்கு அறுநூறு இறக்ைககள் 
இருக்க, அவரது (நிஜ) உருவத்தில் அவைரப் பார்த்தார்கள். 
 
பாடம் : 77 "நிச்சயமாக அவர் மற்ெறாரு முைறயும் அவைரக் கண்டார்'' எனும் (53:13ஆவது) 

இைறவசனத்தின் ெபாருளும், விண்ணுலகப் பயணத்தின்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் 
இைறவைனப் பார்த்தார்களா? என்பதும். 
 
283 அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"நிச்சயமாக அவர் மற்ெறாரு முைறயும் அவைரக் கண்டார்'' எனும் (53:13ஆவது) வசனம், 
"நபி (ஸல்) அவர்கள் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கைளப் பார்த்தைதேய குறிக்கிறது'' 
என்று அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
284 அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது:  
 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் இைறவைன அகத்தால் பார்த்தார்கள்  என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள், (53:13 ஆவது) வசனத்திற்கு விளக்கம்) கூறினார்கள். 
  
285 அபுல் ஆலியா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
Ô(நபியின்) உள்ளம், அவர் கண்டது ெதாடர்பாகப் ெபாய்யுைரக்கவில்ைல  (53:11), Ôநிச்சயமாக 
அவர் மற்ெறாரு முைறயும் அவைனக் கண்டார்  (53:13), ஆகிய வசனங்கள் குறித்து இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் இைறவைன இரண்டு முைற தமது அகத்தால் பார்த்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
286 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
287 மஸ்ரூக் பின் அஜ்த உ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (அன்ைன) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் 
(என்னிடம்), Ôஅபூஆயிஷா, மூன்று விஷயங்கள் உள்ளன. அவற்றில் எந்த ஒன்ைற யார் 
கூறினாலும் அவர் அல்லாஹ்வின் மீது மிகப்ெபரும் ெபாய்ைய இட்டுக்கட்டியவர் ஆவார்  
என்று கூறினார்கள்: நான், அைவ எைவ?  என்று ேகட்ேடன். அதற்கு  அவர்கள், Ôயார் 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் தம் இைறவைன (ேநரில்) பார்த்தார்கள் என்று கூறுகின்றாேரா 
அவர் அல்லாஹ்வின் மீது மிகப்ெபரும் ெபாய்ைய இட்டுக்கட்டிவிட்டார்  என்று 
ெசான்னார்கள். உடேன சாய்ந்து அமர்ந்து (ஓய்வு எடுத்துக்)ெகாண்டிருந்த நான் எழுந்து 
(ேநராக) அமர்ந்து, Ôஇைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைனேய! நிதானித்துக் கூறுங்கள்! 
அவசரப்படாதீர்கள். வலிவும் மாண்புமிக்க அல்லாஹ், Ôதிண்ணமாக அவைனத் ெதளிவான 
அடிவானத்தில் அவர் கண்டார்  (81:23) என்றும், Ôநிச்சயமாக அவர் மற்ெறாரு முைறயும் 
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அவைனக் கண்டார்  (53:13) என்றும் கூறவில்ைலயா?  என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு விளக்கமளித்தார்கள்: 
 
இந்த சமுதாயத்தாரில் இது ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகள்வி 
ேகட்ட முதல் ஆள் நான்தான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், Ôஅது,(வானவர்) 
ஜிப்ரீைல, (நான் பார்த்த்ைத)ேய குறிக்கிறது. நான் ஜிப்ரீைல,  அவர் பைடக்கப்ெபற்றுள்ள 
(நிஜத்) ேதாற்றத்தில் இந்த இரு தடைவகள் தவிர ேவெறப்ேபாதும் பார்த்ததில்ைல. அவர் 
வானிலிருந்து(பூமிக்கு) இறங்கிக் ெகாண்டிருந்தைத நான் பார்த்ேதன்.அப்ேபாது  அவருைடய 
பிராமாண்டமான ேதாற்றம் வானம் பூமிக்கிைடேயயுள்ள இைடெவளிைய அைடத்துக் 
ெகாண்டிருந்தது   என்று கூறினார்கள். 
ேமலும், ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் (தமது கருத்துக்குச் சான்றாக) அல்லாஹ் (பின்வருமாறு) 
கூறுவைத நீங்கள் ெசவியுறவில்ைலயா?  என்று ேகட்டார்கள். 
Ôகண் பார்ைவகள்  அவைன எட்ட முடியாது; அவேனா அைனத்ைதயும் பார்க்கிறான். அவன் 
நுட்பமானவனும் நன்கறிந்தவனும் ஆவான்   (6:103). 
அல்லது (பின்வருமாறு) அல்லாஹ் கூறுவைத நீங்கள் ெசவியுறவில்ைலயா? Ôஎந்த 
மனிதருடனும் அல்லாஹ் ேநருக்கு ேநர் ேபசுவதில்ைல. ஆயினும், வஹியின் (தனது 
அறிவிப்பின்) மூலேமா, திைரக்கு அப்பாலிருந்ேதா, ஒரு தூதைர அனுப்பிைவத்துத் தன் 
அனுமதியின் ேபரில் தான் நாடுகின்றவற்ைற (ேவதமாக) அறிவிக்கச்ெசய்ேதா அல்லாமல் 
ேநரடியாகப் ேபசுவதில்ைல; நிச்சயமாக  அவன் உயர்ந்ேதானும் ஞானமிக்ேகானும் ஆவான்  
(42:51).  
(ெதாடர்ந்து) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைறேவத்திலிருந்து எைதயும் மைறத்தார்கள் 
என்று யாேரனும் கூறினால், அவரும் அல்லாஹ்வின் மீது மிகப்ெபரும் ெபாய்ைய 
இட்டுகட்டிவிட்டார்.அல்லாஹ்ேவா, Ô(எம்) தூதேர! உங்கள் இைறவனிடமிருந்து உங்களுக்கு 
அருளப்ெபற்ற (ேவதத்)ைத (மக்களுக்கு) எடுத்துைரத்துவிடுங்கள்! (இவ்வாறு) நீங்கள் 
ெசய்யாவிட்டால், அவனுைடய தூைத நீங்கள் நிைறேவற்றியவராகமாட்டீர்கள்  (5:67) என்று 
கூறுகின்றான்.  
Ôநபி (ஸல்) அவர்கள் நாைள நடக்கவிருப்பைதத் ெதரிவிப்பார்கள்  என்று யாேரனும் 
கூறினால் அவர் அல்லாஹ்வின் மீது மிகெபரும் ெபாய்ையப் புைனந்துவிட்டார். 
அல்லாஹ்ேவா, Ô(நபிேய!) கூறுக: அல்லாஹ்ைவத் தவிர வான்ங்களிலும் பூமியிலும் உள்ள 
யாரும் மைறவானவற்ைற அறியமாட்டார்  (27:65) என்று கூறுகின்றான். 
 
288 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
கீழ்க்காணும் தகவல் அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் தமக்கு அருளப்ெபற்ற 
(ேவதத்)திலிருந்து எைதயும் மைறப்பவராக இருந்தால், பின்வரும் வசனத்ைத 
மைறத்திருப்பார்கள்: (நபிேய!) எவருக்கு அல்லாஹ்வும் அருள்புரிந்து நீங்களும் அவர்மீது 
உபகாரம் புரிந்தீர்கேளா, அவரிடத்தில் நீங்கள், "அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து நீர் உம் 
துைணவிைய (மணவிலக்குச் ெசய்துவிடாமல்) உம்மிடேம நிறுத்திைவத்துக்ெகாள்ளும்' 
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என்று ெசான்னேபாது, அல்லாஹ் ெவளிப்படுத்த இருந்தைத மனிதர்களுக்குப் பயந்து நீங்கள் 
உங்களது மனத்தில் மைறத்துைவத்தீர்கள்; அல்லாஹ்ேவ நீங்கள் அஞ்சுவதற்கு மிகவும் 
தகுதியுைடேயான். (33:37) 
 
289 ேமற்கண்ட (287ஆவது) ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்கள், "நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் "முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் இைறவைனப் பார்த்தார்களா?' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ் 
தூயவன். நீர் கூறியைதக் ேகட்டு என் ேராமம் சிலிர்த்துவிட்டது...' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் 
துவங்குகிறது. (இது ெதாடர்பான அறிவிப்புகளில்) ேமற்கண்ட (287ஆவது) ஹதீேஸ 
முழுைமயானதும் விரிவானதும் ஆகும். 
 
290 மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்) அவர்கள் இைறவைனப் பார்க்கவில்ைல என்று கூறிய) ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடம் நான், "(வைளந்த) வில்லின் இரு முைனகளுக்கிைடயிலான ெநருக்கத்ைதப் 
ேபான்று, அல்லது அைதவிடச் சமீபமாக (அவர்கள் இருவருக்கும் இைடயிலான) ெநருக்கம் 
இருந்தது. பிறகு அல்லாஹ் தன் அடியாருக்கு எைத அறிவித்தாேனா அைத அறிவித்தான்'' 
எனும் (53:9-11) வசனங்களின் ெபாருள் என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் "அது (வானவர்) ஜிப்ரீைல (நபியவர்கள் பார்த்தைத)ேய குறிக்கிறது. ஜிப்ரீல் (அைல) 
அவர்கள் மனித உருவிேலேய நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வருவார்கள். ஆனால், இம்முைற 
மட்டும் அடிவானத்ைதேய அைடத்தபடி (பிரமாண்டமான) தமது (நிஜ) உருவத்தில் 
வந்தார்கள்'' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 78 "(அவைனச் சுற்றிலும் இருப்பது) ஒளியாயிற்ேற! நான் எப்படி அவைனப் பார்க்க 
முடியும்?'' என்றும், "நான் ஓர் ஒளிையக் கண்ேடன்'' என்றும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது. 
 
291 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "நீங்கள் உங்கள் இைறவைனப் 
பார்த்தீர்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "(அவைனச் சுற்றிலும் இருப்பது) 
ஒளியாயிற்ேற! நான் எப்படி அவைனப் பார்க்க முடியும்?'' என்று (திருப்பிக்) ேகட்டார்கள். 
 
292 அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடம் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் 
பார்த்திருந்தால் அவர்களிடம் (ஒரு விஷயத்ைதப் பற்றி) ேகட்டிருப்ேபன்'' என்று கூறிேனன். 
"எைதப் பற்றிக் ேகட்டிருப்பாய்?'' என்று என்னிடம் அவர்கள் ேகட்டார்கள். நான், "நீங்கள் 
உங்கள் இைறவைனப் பார்த்தீர்களா? என்று ேகட்டிருப்ேபன்'' என்ேறன். 
அபூதர் (ரலி) அவர்கள், "(இதுபற்றி) நான் அல்லாஹ்வின் தூதரிடேம ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், "நான் ஓர் ஒளிையக் கண்ேடன் (அவ்வளவுதான்; ேவறு எைதயும் நான் 
காணவில்ைல)' என்று பதிலளித்தார்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 79 "அல்லாஹ் உறங்கமாட்டான்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதும், "ஒளிேய 
(அவைனப் பார்க்கவிடாமல் தடுக்கும்) அவனது திைரயாகும்; அைத அவன் விலக்கிவிட்டால் 
அவனது பார்ைவ எட்டும் தூரம்வைரயுள்ள பைடப்பினங்கைள அவனது ஒளிச்சுடர் 
சுட்ெடரித்துவிடும்'' என்று அவர்கள் கூறியதும். 
 
293 அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிைடேய நின்று ஐந்து விஷயங்கைளச் 
ெசான்னார்கள். (அைவ:) 
1) வலிவும் மாண்புமிக்க அல்லாஹ் உறங்க மாட்டான்; உறங்குவது அவனுக்குத் தகாது. 
2) அவன் தராைசத் தாழ்த்துகிறான்; உயர்த்துகிறான். 
3) (மனிதன்) இரவில் புரிந்த ெசயல், பகலில் புரிந்த ெசயலுக்கு முன்ேப அவனிடம் ேமேல 
ெகாண்டுெசல்லப்படுகிறது. 
4) (மனிதன்) பகலில் புரிந்த ெசயல், இரவில் புரிந்த ெசயலுக்கு முன்ேப அவனிடம் ேமேல 
ெகாண்டுெசல்லப்படுகிறது. 
5) ஒளிேய (அவைனப் பார்க்கவிடாமல் தடுக்கும்) அவனது திைரயாகும். -மற்ேறார் 
அறிவிப்பில் "ெநருப்ேப அவனது திைரயாகும்' என்று காணப்படுகிறது.- அத்திைரைய அவன் 
விலக்கிவிட்டால் அவனது பார்ைவ எட்டும் தூரம் வைரயுள்ள அவனுைடய 
பைடப்பினங்கைள அவனது ஒளிச்சுடர் சுட்ெடரித்துவிடும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
294 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிைடேய நின்று நான்கு 
விஷயங்கைளச் ெசான்னார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும் அதில் "அவனுைடய 
பைடப்பினங்கள்' எனும் ெசாற்ெறாடர் இடம்ெபறவில்ைல. "ஒளிேய அவனது திைரயாகும்' 
என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
295 அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிைடேய நின்று நான்கு விஷயங்கைளச் 
ெசான்னார்கள்: 
1) அல்லாஹ் உறங்கமாட்டான்; உறங்குவது அவனுக்குத் தகாது. 
2) அவன் தராைச உயர்த்துகிறான்; தாழ்த்துகிறான். 
3)(மனிதன்) பகலில் புரிந்த ெசயல், இரவில் இைறவனிடம் ேமேல ெகாண்டுெசல்லப்படுகிறது. 
4) (மனிதன்) இரவில் புரிந்த ெசயல் பகலில் அவனிடம் ேமேல ெகாண்டுெசல்லப்படுகிறது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 80 இைறநம்பிக்ைகயாளர்கள் மறுைமயில் இைறவைனக் காண்பார்கள் என்பதற்குரிய 
சான்று. 
 
296 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இரு ெசார்க்கங்கள் உண்டு. அவற்றின் பாத்திரங்களும் இதரப் ெபாருட்களும் ெவள்ளியால் 
ஆனைவ. (ேவறு) இரு ெசார்க்கங்களும் உண்டு. அவற்றின் பாத்திரங்களும் இதரப் 
ெபாருட்களும் ெபான்னால் ஆனைவ. "அத்ன்' எனும் ெசார்க்கத்தில் இருப்பவர்கள் தங்கள் 
இைறவைனக் காண்பதற்கு, அவன்மீதுள்ள "ெபருைம' எனும் ேமலாைட தவிர ேவெறந்தத் 
தைடயும் இராது. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
297 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெசார்க்கவாசிகள் ெசார்க்கத்தில் நுைழந்துவிடும்ேபாது (அவர்களிடம்) அல்லாஹ், "உங்களுக்கு 
நான் இன்னும் கூடுதலாக ஏேதனும் வழங்க ேவண்டுெமன நீங்கள் விரும்புகின்றரீ்களா?'' 
என்று ேகட்பான். அதற்கு அவர்கள் "(இைறவா!) நீ எங்கள் முகங்கைள ெவண்ைமயாக்க 
வில்ைலயா? எங்கைள நரகத்திலிருந்து காப்பாற்றி ெசார்க்கத்திற்குள் பிரேவசிக்கச் 
ெசய்யவில்ைலயா (இைதவிடக் கூடுதலாக எங்களுக்கு ேவெறன்ன ேவண்டும்)?'' என்று 
ேகட்பார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ், (தன்ைனச் சுற்றிலும் இருக்கும்) திைரைய விலக்கி (அவர்களுக்கு 
தரிசனம் தந்தி)டுவான். அப்ேபாது தம் இைறவைனக் (காணும் அவர்களுக்கு அவைனக்) 
காண்பைதவிட மிகவும் விருப்பமானது ேவெறதுவும் வழங்கப்பட்டிராது. 
இைத ஸுைஹப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
298 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "பிறகு "நன்ைம புரிந்ேதாருக்கு நன்ைமயும், (அைதவிட) அதிகமும் கிைடக்கும்' எனும் 
இந்த (10:26ஆவது) வசனத்ைதயும் நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓதிக் காட்டினார்கள்'' என்று 
அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 81 இைறவைனக் காணும் வழிமுைற. 
 
299 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்களில் சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
மறுைமயில் நாங்கள் எங்கள் இைறவைனக் காண்ேபாமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெபௗர்ணமி இரவில் முழு நிலைவக் காண்பதில் 
உங்களுக்குச் சிரமம் உண்டா?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "(சிரமம்) இல்ைல; அல்லாஹ்வின் 
தூதேர!'' என்று பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ேமகம் மைறக்காத 
சூரியைனக் காண்பதில் உங்களுக்குச் சிரமம் உண்டா?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "(சிரமம்) 
இல்ைல; அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: 
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இவ்வாறுதான் (மறுைமயில்) இைறவைன நீங்கள் காண்பரீ்கள். அல்லாஹ் மறுைம நாளில் 
மனிதர்கைள ஒன்றுகூட்டி, "(உலகத்தில்) யார் எைத வழிபட்டுக்ெகாண்டிருந்தாேரா அவர் 
அைதப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்லட்டும்'' என்று கூறுவான். ஆகேவ, சூரியைன 
வழிபட்டுக்ெகாண்டிருந்தவர்கள் சூரியைனப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்வார்கள். சந்திரைன 
வழிபட்டுக்ெகாண்டிருந்தவர்கள் சந்திரைனப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்வார்கள். ைஷத்தான்(களான 
தீயசக்தி)கைள வழிபட்டுக்ெகாண்டிருந்தவர்கள் அவற்ைறப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்வார்கள். 
இறுதியில் இந்தச் சமுதாயத்தார் மட்டும் எஞ்சியிருப்பார்கள். அவர்களிைடேய 
நயவஞ்சகர்களும் இருப்பார்கள். 

அப்ேபாது இைறவன் அவர்களிடம், அவர்கள் அறிந்திராத ஒரு ேதாற்றத்தில் வந்து, "நான் 
உங்கள் இைறவன்'' என்பான். உடேன அவர்கள், "உன்னிடமிருந்து அல்லாஹ்விடம் நாங்கள் 
பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறாம். எங்கள் இைறவன் எங்களிடம் வரும்வைர நாங்கள் இங்ேகேய 
இருப்ேபாம். எங்கள் இைறவன் எங்களிடம் வந்தால் அவைன நாங்கள் அறிந்துெகாள்ேவாம்'' 
என்பர். அப்ேபாது அவர்கள் அறிந்துெகாள்ளும் ேதாற்றத்தில் அவர்களிடம் இைறவன் வந்து, 
"நான் உங்கள் இைறவன்'' என்பான். அதற்கு அவர்கள், "நீேய எங்கள் இைறவன்'' என்று 
கூறியவாறு அவைனப் பின் ெதாடர்ந்து ெசல்வார்கள். அங்கு நரகத்திற்கு ேமேல பாலம் 
அைமக்கப்படும். நானும் என் சமுதாயத்தாருேம (அந்தப் பாலத்ைதக்) கடப்பவர்களில் முதல் 
ஆளாக இருப்ேபாம். அன்று இைறத்தூதர்கைளத் தவிர ேவெறவரும் ேபசமாட்டார்கள். அந்தச் 
சூழ்நிைலயில் இைறத் தூதர்கள் அைனவரின் பிரார்த்தைனயும் "அல்லாஹ்ேவ! காப்பாற்று; 
காப்பாற்று'' என்பதாகேவ இருக்கும். நரகத்(தின் ேமேல உள்ள அப்பாலத்)தில் ெகாக்கிகள் 
மாட்டப்பட்டிருக்கும். அைவ கருேவல மரத்தின் (சஅதான்) முற்கைளப் ேபான்றிருக்கும். 
-பிறகு "கருேவலமரத்ைத நீங்கள் பார்த்திருக்கிறரீ்களா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ேகட்டார்கள். மக்கள், "ஆம் (பார்த்திருக்கிேறாம்), அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.- 

(ெதாடர்ந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அந்தக் ெகாக்கிகள் 
கருேவல மரத்தின் முள்ைளப் ேபான்றுதான் இருக்கும். ஆயினும், அதன் பருமன் 
என்னெவன்று அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவெறவரும் அறியமாட்டார்கள். அந்தக் ெகாக்கிகள் 
மக்கைள அவர்களின் ெசயல்களுக்ேகற்ப கவ்விப்பிடிக்கும். அவர்களில் தமது (பாவச்) 
ெசயலால் (அங்கு) தங்கிவிட்ட இைறநம்பிக்ைகயாளரும் இருப்பார். இன்னும் அவர்களில் 
தண்டைன அளிக்கப்பட்டுப் பின்னர் விடுவிக்கப்படுபவரும் இருப்பார். இறுதியாக இைறவன், 
அடியார்களிைடேய தீர்ப்பு வழங்கி முடித்த பின், நரகவாசிகளில் தான் நாடிய சிலைரத் 
தனது கருைணயினால் (நரகத்திலிருந்து) ெவளிேயற்ற விரும்புவான். அதன்படி 
அல்லாஹ்விற்கு எைதயும் இைணகற்பிக்காமல் இருந்து, "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு 
இைறவனில்ைல' என்று உறுதிகூறியவர்களில், தான் கருைணகாட்ட நாடிய சிலைர 
நரகத்திலிருந்து ெவளிேயற்றுமாறு வானவர்களுக்கு இைறவன் ஆைணயிடுவான். 
வானவர்கள் நரகத்திலிருக்கும் அவர்கைள சஜ்தாவின் அைடயாளங்கைள ைவத்து இனம் 
கண்டுெகாள்வார்கள். மனிதனி(ன் உடலி)ல் உள்ள சஜ்தாவின் அைடயாளத்ைதத் தவிர 
மற்றப் பகுதிகைள நரகம் தீண்டுகிறது. சஜ்தா அைடயாளத்ைதத் தீண்டக் கூடாெதன 
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நரகத்திற்கு இைறவன் தைட விதித்துள்ளான். ஆகேவ, அவர்கள் அங்கெமல்லாம் 
கரிந்துவிட்ட நிைலயில் நரகத்திலிருந்து ெவளிேயற்றப்படுவார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கள்மீது "மாஉல் ஹயாத்' எனப்படும் (ஜவீ) நீர் ஊற்றப்படும். உடேன அவர்கள் 
ேசற்று ெவள்ளத்தில் விைதப் பயிர் முைளப்பைதப் ேபான்று (புதுப் ெபாலிவுடன்) நிறம் 
மாறிவிடுவார்கள். 

பிறகு இைறவன் (தன்) அடியார்களிைடேய தீர்ப்பு வழங்கி முடிப்பான். அப்ேபாது நரகத்ைத 
முன்ேனாக்கியபடி ஒரு மனிதர் மட்டும் எஞ்சியிருப்பார். அந்த மனிதர்தாம் ெசார்க்கத்தில் 
நுைழயும் இறுதி மனிதராவார். அவர் "என் இைறவா! நரகத்தின் (ெவப்பக்) காற்றால் எனக்கு 
மூச்சைடக்கிறது. அதன் ஜுவாைல என்ைனக் கரிக்கிறது. ஆகேவ, நரகத்ைதவிட்டு என் 
முகத்ைத (ேவறு பக்கம்) திருப்பிடுவாயாக!'' என்று கூறி, அல்லாஹ் நாடிய சில 
பிரார்த்தைனகைளச் ெசால்லி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தித்துக் ெகாண்டிருப்பார். பிறகு 
அல்லாஹ், "இ(ப்ேபாது நீ ேகாரிய)ைத உனக்கு நான் ெசய்(து ெகாடுத்)தால் ேவெறாரு 
ேகாரிக்ைகையயும் நீ முன்ைவக்கலாம் அல்லவா?'' என்று ேகட்பான். அதற்கு அந்த மனிதர், 
"(இல்ைல;) ேவெறைதயும் உன்னிடம் நான் ேகட்கமாட்ேடன்'' என்று ெசால்லிவிட்டு, 
அல்லாஹ் நாடிய வாக்குறுதிகைளயும் உறுதிெமாழிகைளயும் அவர் தம் இைறவனிடம் 
வழங்குவார். ஆகேவ, இைறவன் அவரது முகத்ைத நரகத்ைதவிட்டு (ேவறு பக்கம்) 
திருப்பிவிடுவான். இைதயடுத்து அவர் ெசார்க்கத்ைத முன்ேனாக்கி, அ(திலுள்ள)ைதக் 
காணும்ேபாது அல்லாஹ் நாடிய ேநரம்வைர அைமதியாக இருப்பார். 
பிறகு, "என் இைறவா! ெசார்க்கத்தின் வாசல்வைர என்ைனக் ெகாண்டுெசல்வாயாக!'' என்பார். 
அதற்கு இைறவன் அவரிடம், "இப்ேபாது உனக்கு நான் வழங்கியைதத் தவிர ேவெறைதயும் 
என்னிடம் ேகட்கமாட்ேடன் என நீ வாக்குறுதியும் உறுதிெமாழியும் வழங்கவில்ைலயா? 
மனிதா! உனக்குக் ேகடுதான். உன்னுைடய ஏமாற்று ேவைலதான் என்ன!'' என்பான். ஆனால், 
அவர் ெதாடர்ந்து "என் இைறவா...' என்று கூறி அல்லாஹ்ைவப் பிரார்த்தித்துக்ெகாண்ேட 
இருப்பார். அவரிடம் இைறவன், "(உனது இந்தக் ேகாரிக்ைகைய ஏற்று) இைத நான் உனக்கு 
வழங்கிவிட்டால் ேவெறாரு ேகாரிக்ைகையயும் நீ முன்ைவக்கலாம் அல்லவா?'' என்று 
ேகட்பான். 
அதற்கு அவர், "இல்ைல; உன் கண்ணியத்தின் மீதாைணயாக! (ேவெறைதயும் உன்னிடம் நான் 
ேகட்கமாட்ேடன்)'' என்று ெசால்லிவிட்டு, அல்லாஹ் நாடிய வாக்குறுதிகைளயும் 
உறுதிெமாழிகைளயும் தம் இைறவனிடம் வழங்குவார். ஆகேவ, அல்லாஹ் அவைரச் 
ெசார்க்கத்தின் வாசல்வைர ெகாண்டு ெசல்வான். அவர் ெசார்க்கத்தின் வாசலில் 
நிற்கும்ேபாது அவருக்காகச் ெசார்க்கம் திறந்துெகாள்ளும். உடேன அவர் அதிலுள்ள 
உல்லாசமான சுகங்கைளக் காணும்ேபாது அல்லாஹ் நாடிய ேநரம்வைர ெமௗனமாக 
இருப்பார். பிறகு, "என் இைறவா! என்ைனச் ெசார்க்கத்திற்குள் அனுப்புவாயாக!'' என்று 
கூறுவார். அப்ேபாது அவரிடம் இைறவன், "இப்ேபாது உனக்கு வழங்கப்ெபற்றைதத் தவிர 
ேவெறைதயும் என்னிடம் ேகட்கமாட்டாய் என்று கூறி என்னிடம் வாக்குறுதிகைளயும் 
உறுதிெமாழிகைளயும் நீ வழங்கவில்ைலயா? மனிதா! உனக்குக் ேகடுதான். உனது ஏமாற்று 
ேவைலதான் என்ன!'' என்று ேகட்பான். அதற்கு அவர், "என் இைறவா! நான் உன் 
பைடப்புகளிேலேய நற்கதியற்றவனாக ஆகிவிடக்கூடாது'' என்று கூறி அல்லாஹ்விடம் 
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பிரார்த்தித்துக்ெகாண்ேடயிருப்பார். இறுதியில் அவைரக் கண்டு இைறவன் சிரித்துவிடுவான். 
அவைரக் கண்டு இைறவன் சிரித்ததும் "ெசார்க்கத்திற்குள் நுைழந்துெகாள்!'' என்று 
கூறிவிடுவான். ெசார்க்கத்திற்குள் அவர் நுைழந்த பின், "நீ (விரும்பிய) இன்னைத 
ஆைசப்படலாம்'' என்று அவரிடம் இைறவன் கூறுவான். அவ்வாேற அவர் ஆைசப்பட்டுத் தம் 
இைறவனிடம் ேகாருவார். அப்ேபாது இைறவன் இன்னின்னைத ஆைசப்படு என்று அவருக்கு 
நிைனவு படுத்துவான். இறுதியில் அவருைடய ஆைசகள் அைனத்தும் அடங்கிவிடும்ேபாது, 
"இதுவும் உனக்குக் கிைடக்கும்; இைதப் ேபான்று இன்ெனாரு மடங்கும் உனக்குக் 
கிைடக்கும்'' என்று இைறவன் கூறுவான். 

அறிவிப்பாளர் அதாஉ பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
(ேமற்கண்ட ஹதீைஸ அறிவித்த) அபூ ஹுைரரா (ரலி) அவர்களுடன் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ 
(ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அன்னார் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்த இந்த 
ஹதீஸிற்கு எந்த மறுப்பும் ெதரிவிக்கவில்ைல. ஆனால்,"இதுவும் உனக்குக் கிைடக்கும்; 
இைதப் ேபான்று இன்ெனாரு மடங்கும் உனக்குக் கிைடக்கும்' என்று இைறவன் 
அம்மனிதரிடம் கூறுவான்'' என்று அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தேபாது தான், 
அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் (குறுக்கிட்டு) "இதுவும் இைதப் ேபான்று பத்துமடங்கும் உனக்குக் 
கிைடக்கும் என்று அல்லாஹ் கூறுவான்'' என்றல்லவா ஹதீஸ் இருக்கிறது, அபூஹுைரரா!'' 
என்றார்கள். அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், " "இதுவும் உனக்குக் கிைடக்கும்; இைதப் ேபான்று 
இன்ெனாரு மடங்கும் உனக்குக் கிைடக்கும்' என்ேற நான் மனனமிட்டுள்ேளன்'' என்று 
கூறினார்கள். அதற்கு அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள், "நான் "இதுவும் இைதப்ேபான்று பத்துமடங்கும் 
உனக்குக் கிைடக்கும்' என்றுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
மனனமிட்டுள்ேளன் என்று அறுதியிட்டுக் கூறுகிேறன்'' என்றார்கள். 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: இந்த மனிதர்தாம் ெசார்க்கத்தில் நுைழயும் 
கைடசி மனிதராவார். 
 
300 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் பின்வருமாறு ஹதீஸ் துவங்குகிறது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் மக்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதேர, மறுைம நாளில் எங்கள் 
இைறவைன நாங்கள் காண்ேபாமா?'' என்று ேகட்டார்கள். மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளவாேற இடம் ெபற்றுள்ளன. 
 
301 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் எங்களுக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் 
இந்த ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெசார்க்கத்தில் உங்களில் ஒருவரது குைறந்தபட்சத் தகுதி என்னெவன்றால், "நீ (இன்னைத) 
ஆைசப்படு'' என்று அவரிடம் (இைறவன்) ெசால்வதாகும். அப்ேபாது அவர் ஒவ்ெவான்றாக 
ஆைசப்படுவார். (இறுதியில்) அவரிடம், "ஆைசப்பட்டு (முடித்து)விட்டாயா?'' என்று இைறவன் 
ேகட்பான். அதற்கு அவர், "ஆம்' என்று பதிலளிப்பார். அப்ேபாது அவரிடம், "நீ ஆைசப்பட்டதும் 
அத்துடன் அைதப் ேபான்றதும் உனக்குக் கிைடக்கும்'' என்று இைறவன் கூறுவான். 
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302 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் மக்கள் சிலர் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
மறுைம நாளில் நாங்கள் எங்கள் இைறவைனக் காண்ேபாமா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம் (காண்பரீ்கள்); ேமகேம இல்லாத ெதளிவான 
நண்பகல் ேநரத்தில் சூரியைனப் பார்க்க நீங்கள் ஒருவைரெயாருவர் முண்டியடித்துக் 
ெகாண்டு சிரமப்படுவரீ்களா? ேமகேம இல்லாத ெதளிவான ெபௗர்ணமி இரவில் முழு 
நிலைவக் காண்பதற்கு நீங்கள் ஒருவைரெயாருவர் முண்டியடித்துக்ெகாண்டு 
சிரமப்படுவரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள் "இல்ைல, அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று 
கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இவ்விரண்டில் ஒன்ைறப் பார்க்க நீங்கள் 
சிரமப்படாதைதப் ேபான்ேற மறுைம நாளில்- சுபிட்சமும் உயர்வும் மிக்க- அல்லாஹ்ைவக் 
காணவும் நீங்கள் சிரமப்படமாட்டீர்கள். மறுைம நாள் ஏற்படும்ேபாது அைழப்பாளர் ஒருவர் 
"ஒவ்ெவாரு சமுதாயத்தாரும் (உலகத்தில்) தாம் வழிபட்டுவந்தவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து 
ெசல்லட்டும்'' என்று அைழப்புவிடுப்பார். அப்ேபாது, அல்லாஹ்ைவ விடுத்து ெபாய்த் 
ெதய்வங்கைளயும் சிைலகைளயும் வழிபட்டுக்ெகாண்டிருந்தவர்கள் ஒருவர்கூட எஞ்சாமல் 
அைனவரும் நரக ெநருப்பில் விழுவர். முடிவில் அல்லாஹ்ைவ வழிபட்டுக்(ெகாண்டு 
நன்ைமகளும் புரிந்து)ெகாண்டிருந்த நல்லவர்களும் (அல்லாஹ்ைவ வழிபட்டுப் பாவங்களும் 
புரிந்து வந்த) பாவிகளும் ேவதக்காரர்களில் மிஞ்சியவர்களும்தாம் எஞ்சியிருப்பர். 
அப்ேபாது (ேவதக்காரர்களான) யூதர்கள் அைழக்கப்படுவார்கள். அவர்களிடம், "நீங்கள் எைத 
வழிபட்டுவந்தீர்கள்?'' என்று ேகட்கப்படும். அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் ைமந்தர் உைஸர் 
அவர்கைள நாங்கள் வழிபட்டுக்ெகாண்டிருந்ேதாம்'' என்று பதிலளிப்பார்கள். அப்ேபாது 
அவர்களிடம், "நீங்கள் ெபாய்யுைரக்கிறரீ்கள். அல்லாஹ் தனக்கு எந்தத் துைணவிையயும் 
குழந்ைதையயும் ஆக்கிக் ெகாள்ளவில்ைல'' என்று கூறப்படும். ேமலும், "இப்ேபாது 
உங்களுக்கு என்ன ேவண்டும்?'' என்று ேகட்கப்படும். அதற்கு அவர்கள், "எங்கள் இைறவா! 
எங்களுக்குத் தாகமாக உள்ளது. எங்களுக்கு (நீர்) புகட்டுவாயாக!'' என்பார்கள். உடேன நீங்கள் 
தண்ணரீ் உள்ள (அந்த) இடத்திற்குச் ெசல்லக் கூடாதா என (ஒரு திைசைய)ச் சுட்டிக் 
காட்டப்படும். பிறகு (அத்திைசயிலுள்ள) நரகத்தின் பக்கம் அவர்கள் ெகாண்டு ெசல்லப் 
படுவார்கள். அது கானைலப் ேபான்று காணப்படும். அதன் ஒரு பகுதி மற்ெறாரு பகுதிையச் 
சிைதத்துக்ெகாண்டிருக்கும். அப்படிேய அவர்கள் அந்த நரக ெநருப்பில் விழுவார்கள். 

பிறகு, கிறிஸ்தவர்கள் அைழக்கப்பட்டு, "நீங்கள் எைத வழிபட்டுக்ெகாண்டிருந்தீர்கள்?'' என்று 
அவர்களிடம் ேகட்கப்படும். அவர்கள், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் ைமந்தர் மஸீைஹ 
(ஈசாைவ) வழிபட்டுக்ெகாண்டிருந்ேதாம்'' என்று கூறுவர். அப்ேபாது அவர்களிடம், "நீங்கள் 
ெபாய்யுைரக்கிறரீ்கள். அல்லாஹ் தனக்கு எந்தத் துைணவிையயும் குழந்ைதையயும் ஆக்கிக் 
ெகாள்ளவில்ைல'' என்று ெசால்லப்படும். ேமலும், அவர்கைளப் பார்த்து, "உங்களுக்கு என்ன 
ேவண்டும்?'' என்று ேகட்கப்படும். அதற்கு அவர்கள், "எங்கள் இைறவா! எங்களுக்குத் தாகமாக 
உள்ளது. எங்களுக்கு (நீர்) புகட்டுவாயாக!'' என்று (யூதர்கள் கூறியைதப் ேபான்ேற) 
கூறுவார்கள். உடேன நீங்கள் தண்ணரீ் உள்ள (அந்த) இடத்திற்குச் ெசல்லக் கூடாதா என 
(ஒரு திைசைய)ச் சுட்டிக் காட்டப்படும். பிறகு (அந்தத் திைசயிலுள்ள) நரகத்தின் பக்கம் 
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அவர்கள் ெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள். அது கானைலப் ேபான்று காட்சி தரும். அதன் ஒரு 
பகுதி மற்ெறாரு பகுதிையச் சிைதத்துக்ெகாண்டிருக்கும். அப்படிேய அவர்கள் அந்த நரக 
ெநருப்பில் விழுவார்கள். 
இறுதியில் அல்லாஹ்ைவ வழிபட்டு(க்ெகாண்டு நன்ைமகளும் புரிந்து)வந்த நல்ேலார் 
மற்றும் (அல்லாஹ்ைவயும் வழிபட்டுக்ெகாண்டு பாவங்களும் புரிந்துவந்த) தீேயார் மட்டும் 
எஞ்சியிருப்பர். அவர்களிடம் அகிலத்தாரின் இரட்சகன் வருவான். (அவனுைடய தன்ைமகைள 
முன்ேப அறிந்திருந்ததன் மூலம் தம் உள்ளத்தில்) அவைனப் பற்றி அவர்கள் எண்ணி 
ைவத்திருந்த ேதாற்றங்களில் (அைடயாளம் கண்டுெகாள்வதற்கு) மிக ெநருக்கமானெதாரு 
ேதாற்றத்தில் (அவன் வருவான்). அப்ேபாது "நீங்கள் எைத எதிர்பார்த்துக் 
ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள்? ஒவ்ெவாரு சமுதாயத்தாரும் (உலகில்) தாம் வழிபட்டுக் 
ெகாண்டிருந்தவற்ைறப் பின்ெதாடர்ந்து ெசன்றுெகாண்டிருக்கின்றார்கேள!'' என்று அவன் 
ேகட்பான். அவர்கள், "எங்கள் இைறவா! உலகத்தில் நாங்கள் (வாழ்க்ைகயின் ேதைவகைளப் 
பூர்த்தி ெசய்து ெகாள்வதற்காக) இந்த மக்களிடம் அதிக அளவில் ேதைவயுள்ளவர்களாக 
இருந்தும், அவர்களுடன் உறவாடிக்ெகாண்டிராமல் அவர்கைளப் பிரிந்திருந்ேதாம். 
(அப்படியிருக்க, இப்ேபாதா அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ேவாம்?)'' என்று பதிலளிப்பார்கள். 

அப்ேபாது இைறவன், "நாேன உங்கள் இைறவன்'' என்று கூறுவான். (அவர்களால் 
உறுதிெசய்ய முடியாத ேதாற்றத்தில் அப்ேபாது அவன் இருப்பதால்) அதற்கு அவர்கள், 
"உன்னிடமிருந்து அல்லாஹ்விடம் நாங்கள் பாதுகாப்புக்ேகாருகிேறாம்; நாங்கள் 
அல்லாஹ்வுக்கு எைதயும் இைணயாக்க மாட்ேடாம்'' என்று இரண்டு தடைவேயா அல்லது 
மூன்று தடைவேயா கூறுவார்கள். (அந்தச் ேசாதைனயான கட்டத்தில்) அவர்களில் சிலர் 
(சத்தியத்திலிருந்து) பிறழ்ந்துவிடும் அளவுக்குப் ேபாய் விடுவார்கள். அப்ேபாது இைறவன், 
"அவைன இனங்கண்டுெகாள்ள உங்களுக்கும் அவனுக்குமிைடேய ஏேதனும் அைடயாளம் 
உண்டா?'' என்று ேகட்பான். அதற்கு அவர்கள் "ஆம் (இைறவனின் கைணக்கால் தான் 
அைடயாளம்)'' என்று கூறுவார்கள். உடேன (இைறவனின்) கைணக்காைலவிட்டும் (திைர) 
விலக்கப்படும். அப்ேபாது (உலகத்தில்) மனப்பூர்வமமாக அல்லாஹ்வுக்குச் சிரம்பணிந்து 
ெகாண்டிருந்தவர் யாேரா அவர் சிரம்பணிய இைறவன் அனுமதிப்பான். தற்காப்புக்காகேவா 
பாராட்டுக்காகேவா சிரம்பணிந்து ெகாண்டிருந்தவருைடய முதுைக (ெநடும் பலைகையப் 
ேபான்று) ஒேர நீட்ெடலும்பாக அல்லாஹ் ஆக்கிவிடுவான். அவர் சிரம்பணிய 
முற்படும்ேபாெதல்லாம் மல்லாந்து விழுந்துவிடுவார். (அவரால் சிரம் பணிய முடியாது.) 
பின்னர் அவர்கள் தம் தைலைய உயர்த்துவார்கள். அப்ேபாது முதலில் அவர்கள் பார்த்த 
அேத ேதாற்றத்தில் இைறவன் காட்சியளித்து "நாேன உங்கள் இைறவன்'' என்று கூறுவான். 
அதற்கு அவர்கள் "நீேய எங்கள் இைறவன்'' என்று கூறுவார்கள். பிறகு நரகத்தின் மீது பாலம் 
அைமக்கப்படும்; (பாவம் புரிந்த இைற நம்பிக்ைகயாளர்களுக்காகப்) பரிந்துைர ெசய்ய 
அனுமதி கிைடக்கும். அப்ேபாது மக்கள், "அல்லாஹ்ேவ! காப்பாற்று; காப்பாற்று'' என்று 
பிரார்த்திப்பார்கள். 

-(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேமற்கண்டவாறு கூறிக்ெகாண்டிருந்தேபாது 
அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் தூதேர! பாலம் என்றால் என்ன? (அது எைதக் குறிக்கிறது?)'' 
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என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "(கால்கள்) வழுக்கிவிடக்கூடிய ஓர் இடமாகும். 
அ(ந்தப் பாலத்)தில் நஜ்துப் பகுதியில் முைளக்கும் "சஅதான்' எனப்படும் (முட்)ெசடியின் 
முற்கைளப் ேபான்ற ெகாக்கிகள் இருக்கும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.- 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்கள் கண் சிமிட்டும் ேநரத்தில் மின்னல், காற்று, பறைவ, உயர் ரகக் 
குதிைரகள் மற்றும் ஒட்டகங்கள் ஆகியவற்ைறப் ேபான்று (விைரவாக அந்தப் பாலத்ைதக்) 
கடந்துவிடுவார்கள். (அப்ேபாது அவர்கள் மூன்று வைகயினராக இருப்பார்கள்:) அவர்களில் 
பாதுகாப்பாகத் தப்பித்துக்ெகாள்ேவாரும் உண்டு. கீறிக் காயப்படுத்தப்பட்டுத் தப்புேவாரும் 
உண்டு. பின்புறத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டு நரக ெநருப்பில் விழுேவாரும் உண்டு. இறுதியில் 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்கள் (அந்தப் பாலத்ைதக் கடந்து) நரக ெநருப்பிலிருந்து 
தப்பிவிடுவார்கள். 

என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! மறுைம நாளில் நரகத்தில் 
கிடக்கும் தம் சேகாதரர்களின் நன்ைமைய வலியுறுத்தி இைறவனிடம் மிகவும் மன்றாடி 
ேவண்டுபவர்கள் இைற நம்பிக்ைகயாளர்கைளவிட ேவெறவருமில்ைல. அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூறுவார்கள்: எங்கள் இைறவா! இவர்கள் எங்களுடன்தான் ேநான்பு 
ேநாற்றார்கள்; ெதாழுதார்கள்; ஹஜ் ெசய்தார்கள் (எனேவ இவர்கைள நீ நரகத்திலிருந்து 
விடுதைல ெசய்வாயாக!). அப்ேபாது அவர்களிடம், "நீங்கள் (ெசன்று) உங்களுக்குத் 
ெதரிந்தவர்கைள (நரகத்திலிருந்து) ெவளிேயற்றுங்கள்'' என்று கூறப்படும். ேமலும், 
(நரகத்திலுள்ள அவர்கைள இவர்கள் அைடயாளம் காண்பதற்கு வசதியாக) அவர்களது 
உடைலத் தீண்டக் கூடாெதன நரகத்திற்குத் தைட விதிக்கப்படும். உடேன அவர்கள் 
(நரகத்திற்குச் ெசன்று) ஏராளமான மக்கைள ெவளிேய ெகாண்டுவருவார்கள். அப்ேபாது 
(நரகத்தில் இருந்த) அவர்களில் சிலருைடய கைணக்கால்களில் பாதிவைரயும், (இன்னும் 
சிலருைடய) முழங்கால்கள்வைரயும் நரக ெநருப்பு தீண்டியிருக்கும். பிறகு, "எங்கள் இைறவா! 
நீ யாைர ெவளிேயற்றுமாறு கூறினாேயா அவர்களில் ஒருவர்கூட நரகத்தில் எஞ்சவில்ைல 
(எல்லாைரயும் நாங்கள் ெவளிேயற்றிவிட்ேடாம்)'' என்று கூறுவார்கள். 
அப்ேபாது இைறவன் "நீங்கள் திரும்பிச் ெசன்று எவரது உள்ளத்தில் ஒரு ெபாற்காசு அளவு 
நன்ைம இருக்கிறேதா அவைர ெவளிேயற்றுங்கள்'' என்று கூறுவான். அவ்வாேற அவர்களும் 
(இன்னும்) ஏராளமான மக்கைள ெவளிேயற்றிவிட்டு (வந்து), "எங்கள் இைறவா! நீ 
உத்தரவிட்ட யாைரயும் அதில் நாங்கள் விட்டு ைவக்கவில்ைல (எல்லாைரயும் 
ெவளிேயற்றி விட்ேடாம்)'' என்று கூறுவார்கள். பிறகு இைறவன், "நீங்கள் திரும்பிச்ெசன்று 
எவரது உள்ளத்தில் அைரப் ெபாற்காசு அளவு நன்ைம இருக்கிறேதா அவைரயும் 
(நரகத்திலிருந்து) ெவளிேயற்றிவிடுங்கள்'' என்பான். அவர்களும் ஏராளமான மக்கைள 
ெவளிேய ெகாண்டு வருவார்கள். பின்னர் "எங்கள் இைறவா, நீ கட்டைளயிட்ட ஒருவைரயும் 
நாங்கள் விட்டு ைவக்கவில்ைல'' என்று கூறுவார்கள். பின்பும் இைறவன் "நீங்கள் 
திரும்பிச்ெசன்று எவரது உள்ளத்தில் அணுவளவு நன்ைம இருக்கிறேதா அவைர 
ெவளிேயற்றுங்கள்'' என்பான். அவ்வாேற அவர்கள் (ெசன்று) அதிகமான மக்கைள 
ெவளிேயற்றிவிட்டு (வந்து), "எங்கள் இைறவா! நரகத்தில் எந்த நன்ைமையயும் நாங்கள் 
விட்டுைவக்கவில்ைல'' என்று கூறுவார்கள். 
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-அறிவிப்பாளர் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் கூறும் இந்த ஹதீைஸ நீங்கள் நம்பாவிட்டால், "திண்ணமாக அல்லாஹ் (எவருக்கும்) 
அணுவளவும் அநீதி இைழக்கமாட்டான். அணுவளவு நன்ைம இருந்தாலும் அைத அவன் 
பன்மடங்காக்கி (வழங்குவதுடன்) தன்னிடமிருந்து மாெபரும் சன்மானத்ைதயும் வழங்குவான்'' 
எனும் (4:40ஆவது) இைறவசனத்ைத நீங்கள் விரும்பினால் ஓதிக்ெகாள்ளுங்கள்.- 
பிறகு வலிவும் மாண்புமிக்க அல்லாஹ், "வானவர்கள் பரிந்துைரத்துவிட்டார்கள்; 
இைறத்தூதர்களும் பரிந்துைரத்துவிட்டார்கள்; இைறநம்பிக்ைகயாளர்களும் பரிந்துைரத்து 
விட்டார்கள். இப்ேபாது கருைணயாளர்களுக்ெகல்லாம் கருைணயாளன் மட்டுேம 
எஞ்சியிருக்கிறான்'' என்று கூறிவிட்டு, நரகத்திலிருந்து ஒரு ைகப்பிடி அளவிலான மக்கைள 
அள்ளிெயடுத்து, அறேவ எந்த நன்ைமயும் ெசய்திராத ஒரு கூட்டத்ைத நரகத்திலிருந்து 
ெவளிேயற்றுவான். அவர்கள் கரிக்கட்ைட ேபான்று மாறியிருப்பார்கள். எனேவ, அவர்கைளச் 
ெசார்க்கத்தின் நுைழவாயில்களில் உள்ள ஒரு நதியில் ேபாடுவான். -அதற்கு "ஜவீநதி' 
(நஹ்ருல் ஹயாத்) என்று ெபயர்.- உடேன அவர்கள் ேசற்று ெவள்ளத்தில் விைதப் பயிர் 
முைளப்பைதப் ேபான்று (புதுப் ெபாலிவுடன்) ெவளிேயறுவார்கள். நீங்கள் விைதப் பயிைரப் 
பார்த்ததில்ைலயா? பாைறேயாரங்களில் அல்லது மரங்களுக்கு அருகில் அைவ 
வளர்கின்றன. அவற்றில் ெவயில் படுமிடத்தில் இருப்பைவ மஞ்சளாகவும் பச்ைசயாகவும் 
இருக்கும். (ெவயில் படாமல்) நிழலில் இருப்பைவ (ெவளிறிப்ேபாய்) ெவள்ைள நிறத்தில் 
இருக்கும் அல்லவா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் 
கிராமப் புறங்களில் (கால்நைடகைள) ேமய்த்துக் ெகாண்டிருந்தீர்கள் ேபாலும்'' என்றார்கள். 

(ெதாடர்ந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆக, அவர்கள் (அந் 
நதியிலிருந்து) முத்துகைளப் ேபான்று (ஒளிர்ந்தவர்களாக) ெவளிேயறுவார்கள். அவர்களது 
கழுத்தில் ("நரக விடுதைல ெபற்ேறார்' எனும்) முத்திைர இருக்கும். (அைத ைவத்து) 
அவர்கைளச் ெசார்க்கவாசிகள் அைடயாளம் கண்டு ெகாள்வார்கள். "இவர்கள் 
அல்லாஹ்வால் (நரகத்திலிருந்து) விடுதைல ெசய்யப்பட்டவர்கள்; (உலகில்) எந்த நற்ெசயலும் 
புரிந்திராமலும் எந்த நன்ைமயும் ெசய்துைவத்திராமலும் இருந்த இவர்கைள அல்லாஹ்ேவ 
(தனது தனிப்ெபரும் கருைணயால்) ெசார்க்கத்திற்கு அனுப்பினான்'' என்று 
ேபசிக்ெகாள்வார்கள். 
 
பிறகு (அவர்களிடம்) இைறவன், "ெசார்க்கத்திற்குள் ெசல்லுங்கள்; அங்கு எைதெயல்லாம் 
நீங்கள் காண்கிறரீ்கேளா அது உங்களுக்ேக உரியது'' என்று கூறுவான். அதற்கு அவர்கள், 
"எங்கள் இைறவா! அகிலத்தாரில் யாருக்கும் வழங்காத (பாக்கியத்)ைத எங்களுக்கு நீ 
வழங்கிவிட்டாய்'' என்று (நன்றியுடன்) கூறுவார்கள். அதற்கு இைறவன், "உங்களுக்கு 
இைதவிடச் சிறந்த ேவெறான்று உள்ளது'' என்று கூறுவான். அதற்கு அவர்கள், "எங்கள் 
இைறவா! இைதவிடச் சிறந்த அந்த ஒன்று எது?'' என்று ேகட்பார்கள். அதற்கு, "எனது 
திருப்தி(தான் அது). இனி ஒருேபாதும் உங்கள் மீது நான் ேகாபம் ெகாள்ளமாட்ேடன்'' என்பான் 
இைறவன். 
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முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகிேறன்: 
நான், பரிந்துைர (ஷஃபாஅத்) ெதாடர்பான இந்த ஹதீைஸ ஈசா பின் ஹம்மாத் ஸுஃக்பதல் 
மிஸ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடம் வாசித்துக்காட்டி, "இந்த ஹதீைஸ ைலஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் ெசவியுற்றதாக உங்களிடமிருந்து நான் அறிவிக்கலாமா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம் (அறிவியுங்கள்)' என்றார்கள். 
ேமலும் "இந்த ஹதீைஸத் தங்களுக்கு ைலஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் காலித் பின் 
யஸீத் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், காலித் அவர்கள் சயதீ் பின் அபஹீிலால் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்தும், சயதீ் அவர்கள் ைஸத் பின் அஸ்லம் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், 
ைஸத் அவர்கள் அதாஉ பின் யசார் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், அதாஉ அவர்கள் அபூசயதீ் 
அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும், அபூசயதீ் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்தும் அறிவித்தார்களா?'' என்றும் நான் ஈசா பின் ஹம்மாத் அவர்களிடம் 
ேகட்ேடன். 
அதாவது அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்: நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர, நாங்கள் 
எங்கள் இைறவைனக் காண்ேபாமா?' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள், 
"(ேமகமூட்டமில்லாத) ெதளிவான பகல் ேநரத்தில் சூரியைனப் பார்க்க நீங்கள் 
முண்டியடித்துக்ெகாண்டு சிரமப்படுவரீ்களா?' என்று ேகட்டார்கள்... என்று ெதாடங்கும் 
ேமற்கண்ட ஹதீைஸ முழுைமயாக அறிவித்தார்கள். 
அதில், "(உலகில்) எந்த நற்ெசயலும் புரிந்திராமலும், எந்த நன்ைமயும் ெசய்துைவத்திராமலும் 
இருந்த இவர்கைள அல்லாஹ்ேவ (தனது தனிப்ெபரும் கருைணயால்) ெசார்க்கத்திற்கு 
அனுப்பினான்'' எனும் வாசகத்திற்குப் பின்னால் "நீங்கள் காணக்கூடிய இதுவும் இைதப் 
ேபான்று இன்ெனாரு மடங்கும் உங்களுக்ேக உரியது என அவர்களிடம் கூறப்படும்'' எனும் 
வாசகத்ைத அதிகப்படியாகவும் அறிவித்துள்ளார்கள். 

ேமலும், அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: "அந்தப் பாலம் முடிையவிட ெமலிதானது; 
வாைளவிட கூர்ைமயானது' எனும் ெசய்தி எனக்கு எட்டியது. 
ைலஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "(நரகத்திலிருந்து விடுதைல ெபற்று ெசார்க்கம் 
ெசன்ற) மக்கள், "எங்கள் இைறவா! அகிலத்தாரில் யாருக்கும் நீ வழங்காத (பாக்கியத்)ைத 
எங்களுக்கு நீ வழங்கிவிட்டாய்' என்று கூறுவார்கள் எனும் வாசகமும் அதற்குப் பிறகு 
வருபைவயும் இடம்ெபறவில்ைல. 
நான் அறிவித்த இைவ அைனத்ைதயும் ஈசா பின் ஹம்மாத் (ரஹ்) அவர்கள் ஒப்புக் 
ெகாண்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
303 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
வந்துள்ள வாசகங்களில் சிறிது கூடுதல் குைறவு காணப்படுகிறது. 
 
 
 
 



அத்தியாயம் : 02 – ஈமான்                                

    பக்கம் | 162  
 

பாடம் :  82 (மறுைமயில்) பரிந்துைர (ஷஃபாஅத்) உண்டு என்பதற்கான சான்றும், ஓரிைறக் 
ேகாட்பாட்ைட நம்பிேனார் (அைனவரும்) நரகத்திலிருந்து ெவளிேயற்றப்படுவதும். 
 
304 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(மறுைமயில் விசாரைணகள் முடிந்த பின்) அல்லாஹ் ெசார்க்கவாசிகைளச் ெசார்க்கத்திற்கு 
அனுப்புவான். தான் நாடும் சிலைரத் தனது (தனிப் ெபரும்) கருைணயால் அவன் 
ெசார்க்கத்திற்கு அனுப்புவான். நரகவாசிகைள நரகத்தில் நுைழயைவப்பான். பிறகு 
(இைறநம்பிக்ைகயாளர்களிடம்), "பாருங்கள்; யாருைடய உள்ளத்தில் கடுகளவு 
இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்) உள்ளேதா அவைர (நரகத்திலிருந்து) ெவளிேயற்றுங்கள்'' என்று 
கூறுவான். அப்ேபாது கரிந்து கரிக்கட்ைடயாகிவிட்ட நிைலயில் நரகவாசிகள் ெவளிேயற்றப் 
படுவார்கள். பின்னர் அவர்கள் "நஹ்ருல் ஹயாத்' (ஜவீ) நதியில் அல்லது "நஹ்ருல் ஹயா' 
(மைழ) நதியில் ேபாடப்படுவார்கள். உடேன அவர்கள் ேசற்று ெவள்ளத்தில் விைதப் பயிர் 
முைளப்பைதப் ேபான்று (புதுப் ெபாலிவுடன்) நிறம் மாறிவிடுவார்கள். அந்த வித்து(விலிருந்து 
வரும் புற்பூண்டுகள்) மஞ்சள் நிறத்தில் (பார்ப்பதற்கு அழகாகவும், காற்றில்) அைசந்தாடக் 
கூடியதாக(வும்) எவ்வாறு முைளக்கின்றது என்பைத நீங்கள் கண்டதில்ைலயா? 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
305 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அவர்கள் நஹ்ருல் ஹயாத் (ஜவீ) நதியில் ேபாடப்படுவார்கள்' என்று 
ஐயப்பாடின்றி இடம்ெபற்றுள்ளது. 
காலித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் ெவள்ளத்தின் ஓரத்தில் குப்ைபக் கூளங்கள் 
(மத்தியிலுள்ள வித்துகள்) முைளப்பைதப் ேபான்று' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
உைஹப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "களிமண் ெவள்ளத்தில்' அல்லது "ேசற்று 
ெவள்ளத்தில்' மிதந்துவரும் விைதப் பயிர் முைளப்பைதப் ேபான்று' என்று (ஐயப்பாட்டுடன்) 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
306 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நரகத்திற்ேக உரியவர்களான நரகவாசிகள் நரகத்தில் இறக்கவுமாட்டார்கள்; வாழவு 
மாட்டார்கள். ஆனால், "தம் பாவங்களால்' அல்லது "தம் குற்றங்களால்' நரக ெநருப்பிற்கு 
ஆளான மக்கைள உடேன இைறவன் இறக்கச் ெசய்துவிடுவான். அவர்கள் (எரிந்து) கரிக் 
கட்ைடயாக மாறிவிடும் ேபாது (அவர்களுக்காகப்) பரிந்துைர ெசய்ய (ெசார்க்கவாசிகளான 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்களுக்கு) அனுமதி வழங்கப்படும். உடேன அவர்கள் தனித் தனிக் 
கூட்டங்களாகக் ெகாண்டுவரப்பட்டு, ெசார்க்க நதிகளின் படுைகயில் பரப்பி ைவக்கப்படுவர். 
பிறகு (ெசார்க்கத்திலிருப்பவர்களிடம்) "ெசார்க்கவாசிகேள! அவர்கள்மீது தண்ணைீர 
ஊற்றுங்கள்'' என்று கூறப்படும். (அவ்வாேற ஊற்றப்படும்.) உடேன அவர்கள் ெவள்ளத்தில் 
மிதந்து வரும் விைதப் பயிர் முைளப்பைதப் ேபான்று (புதுப் ெபாலிவுடன்) மாறி 
விடுவார்கள். 
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இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியேபாது மக்களில் ஒருவர், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கிராமப்புறத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள் ேபாலும்'' 
என்று கூறினார். 
 
307 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "ெவள்ளத்தில் மிதந்துவரும் விைதப் பயிர் முைளப்பைதப் ேபான்று' என்பது 
வைரதான் இடம்ெபற்றுள்ளது. அதற்குப் பிறகுள்ள தகவல் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 83 நரகத்திலிருந்து இறுதியாக ெவளிேயறுபவர். 
 
308 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெசார்க்கவாசிகள் மற்றும் நரகவாசிகளின் நிைல 
குறித்துப் பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
நரகவாசிகளில் இறுதியாக நரகத்திலிருந்து ெவளிேயறுபவர் யார் என்பைதயும், ெசார்க்க 
வாசிகளில் இறுதியாகச் ெசார்க்கத்தில் நுைழபவர் யார் என்பைதயும் நான் நன்கறிேவன். 
நரகத்திலிருந்து தவழ்ந்தபடி ெவளிேயறுகின்ற ஒரு மனிதேர அவர். அவரிடம் அல்லாஹ், "நீ 
ேபாய் ெசார்க்கத்தில் நுைழந்துெகாள்'' என்பான். அவர் ெசார்க்கத்திற்குச் ெசல்வார். அது 
நிரம்பியிருப்பைதப் ேபான்று அவருக்குத் ேதான்றும். உடேன அவர் திரும்பிவந்து, "என் 
இைறவா! அது நிரம்பியிருக்கக் கண்ேடன்'' என்று கூறுவார். அதற்கு அல்லாஹ், "நீ ெசன்று 
ெசார்க்கத்தில் நுைழந்துெகாள்!'' என்று (மீண்டும்) ெசால்வான். அவர் ெசார்க்கத்திற்குச் 
ெசல்வார். அது நிரம்பியிருப்பைதப் ேபான்று அவருக்குத் ேதான்றும். ஆகேவ, அவர் 
திரும்பிவந்து, "என் இைறவா! அது நிரம்பியிருக்கக் கண்ேடன்'' என்று கூறுவார். அதற்கு 
அவன், "நீ ெசன்று ெசார்க்கத்தில் நுைழந்துெகாள். ஏெனனில், "உலகம் மற்றும் அைதப் 
ேபான்று பத்து மடங்கு' அல்லது "உலகத்ைதப் ேபான்று பத்து மடங்கு' (இடம் ெசார்க்கத்தில்) 
உனக்கு உண்டு'' என்று ெசால்வான். அதற்கு அவர், "அரசனாகிய நீ என்ைனப் "பரிகாசம் 
ெசய்கிறாயா?' அல்லது "என்ைன நைகக்கின்றாயா?' என்று ேகட்பார். 
(இைதக் கூறும்ேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கைடவாய்ப் பற்கள் 
ெதரியச் சிரித்தைத நான் பார்த்ேதன். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் கூறுகிறார்: இவேர ெசார்க்கவாசிகளில் குைறந்த அந்தஸ்து 
உைடயவர் ஆவார் என்று கூறப்பட்டுவந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
309 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நரகவாசிகளின் நிைல குறித்துப் பின்வருமாறு) 
கூறினார்கள்: நரகவாசிகளில் இறுதியாக நரகத்திலிருந்து ெவளிேயறுபவர் யார் என்பைத 
நான் நன்கறிேவன். நரகத்திலிருந்து தவழ்ந்தபடி ெவளிேயறுகின்ற ஒரு மனிதேர அவர். 
அவரிடம், "நீ ெசன்று ெசார்க்கத்தில் நுைழந்து ெகாள்'' என்று கூறப்படும். அவர் ெசன்று 
ெசார்க்கத்தில் நுைழவார். அங்கு மக்கள் தத்தமது இருப்பிடங்கைளப் பிடித்துக் 
ெகாண்டிருப்பைத அவர் காண்பார். அவரிடம், "நீ கடந்து வந்த காலத்ைத 
நிைனவுகூருகிறாயா?'' என்று ேகட்கப்படும். அதற்கு அவர், "ஆம்' என்பார். "நீ (இன்ன 
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இன்னைத) ஆைசப்படலாம்'' என்று கூறப்படும். அவர் அவ்வாேற ஆைசப்படுவார். அவரிடம், "நீ 
ஆைசப்பட்டதும் உனக்குக் கிைடக்கும்; உலகத்ைதப் ேபான்று பத்து மடங்கும் உனக்குக் 
கிைடக்கும்'' என்று கூறப்படும். உடேன அவர், "அரசனாகிய நீ என்ைனப் பரிகாசம் 
ெசய்கிறாயா?'' என்று ேகட்பார். 
(இைதக் கூறும்ேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கைடவாய்ப் பற்கள் 
ெதரியச் சிரித்தைத நான் பார்த்ேதன். 
 
310 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நரகத்திலிருந்து விடுதைல ெபறும் மனிதர் குறித்துப் 
பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
(நரகத்திலிருந்து ெவளிேயறி) இறுதியாக ெசார்க்கத்தில் நுைழயும் ஒரு மனிதர் சில சமயம் 
நடந்து வருவார். சில சமயம் தவழ்ந்தபடி வருவார். சில சமயம் நரக ெநருப்பு அவரது 
முகத்ைதத் தாக்கிக் கரித்தும்விடும். இந்நிைலயில் அவர் நரகத்ைதத் தாண்டியதும் அைதத் 
திரும்பிப் பார்த்து, "உன்னிடமிருந்து என்ைனக் காப்பாற்றிய (என் இைற)வன் 
சுபிட்சமிக்கவன்; முன்ேனார் பின்ேனார் யாருக்கும் வழங்காத (பாக்கியத்)ைத அல்லாஹ் 
எனக்கு வழங்கினான்'' என்று கூ(றி இைறவைனப் ேபாற்)றுவார். அப்ேபாது அவருக்கு ஒரு 
மரம் காட்டப்படும். உடேன அவர், "என் இைறவா! அந்த மரத்தின் அருேக என்ைனக் ெகாண்டு 
ெசல்வாயாக! அதன் நிழைல நான் ெபற்றுக் ெகாள்ேவன்; அதன் (கீேழ பாயும்) நீைரப் 
பருகிக்ெகாள்ேவன்'' என்று கூறுவார். அதற்கு அல்லாஹ், "மனிதா! அைத நான் உனக்கு 
வழங்கினால் ேவெறான்ைற நீ என்னிடம் ேகட்கக்கூடுமல்லவா'' என்று கூறுவான். அதற்கு 
அவர், "இல்ைல; இைறவா! ேவெறைதயும் உன்னிடம் நான் ேகட்கமாட்ேடன்'' என்று கூறி, 
வாக்குறுதி அளிப்பார். அவரிடம் ெபாறுைம இல்ைல என்பைதக் காணும் அவருைடய 
இைறவன், அவருக்கு வாய்ப்பளித்து, அவைர அந்த மரத்தின் அருேக ெகாண்டுெசல்வான். 
அங்கு அவர் அந்த மரத்தின் நிழைலப் ெபறுவார்; அதன் நீைரயும் பருகிக்ெகாள்வார். 
பிறகு அவருக்கு மற்ெறாரு மரம் காட்டப்படும். அது முதலில் காட்டப்பட்ட மரத்ைதவிட 
மிகவும் அழகாய் இருக்கும். (அைதக் கண்ட) உடன் அவர், "என் இைறவா! இதற்கருேக 
என்ைனக் ெகாண்டு ெசல்வாயாக! நான் அதன் நீைரப் பருகி அதன் நிழைல அைடந்து 
ெகாள்ேவன்! இைதத் தவிர ேவெறைதயும் உன்னிடம் நான் ேகட்கமாட்ேடன்'' என்று 
கூறுவார். அதற்கு இைறவன், "மனிதா! ேவெறைதயும் ேகட்கமாட்ேடன் என்று என்னிடம் நீ 
(முன்பு) வாக்குறுதி அளிக்கவில்ைலயா? அதன் அருகில் உன்ைன நான் ெகாண்டுெசன்றால், 
ேவெறான்ைற என்னிடம் நீ ேகட்கக்கூடுமல்லவா'' என்பான். உடேன அவர், ேவெறைதயும் 
ேகட்கமாட்ேடன் என்று வாக்குறுதி அளிப்பார். இைறவனும் அவரிடம் ெபாறுைம இல்ைல 
என்பைதக் கண்டு அவருக்கு வாய்ப்பளித்து, அவைர அதன் அருேக ெகாண்டுெசல்வான். 
அவர் அதன் நிழைல அனுபவித்துக் ெகாண்டு அதன் (கீேழ ஓடும்) நீைரயும் அருந்துவார். 
பிறகு ெசார்க்க வாசல் அருேக உள்ள மரம் அவருக்குக் காட்டப்படும். அது முதலிரண்டு 
மரங்கைள விடவும் ரம்மியமானதாய் இருக்கும். உடேன அவர், "என் இைறவா! அந்த 
மரத்தின் அருேக என்ைனக் ெகாண்டுெசல்வாயாக! நான் அதன் நிழைலப் ெபறுேவன்; அதன் 
நீைரப் பருகிக்ெகாள்ேவன்; இைதத் தவிர ேவெறைதயும் உன்னிடம் நான் ேகட்கமாட்ேடன்'' 
என்று கூறுவார். அதற்கு இைறவன், "மனிதா! ேவெறைதயும் நான் ேகட்கமாட்ேடன் என்று 
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(முன்பு) என்னிடம் நீ வாக்குறுதி அளிக்கவில்ைலயா?'' என்று ேகட்பான். அதற்கு அவர், "ஆம்; 
என் இைறவா! இந்தத் தடைவ (மட்டும்); இனி, இதன்றி ேவெறைதயும் உன்னிடம் 
ேகட்கமாட்ேடன்'' என்று கூறுவார். இைறவனும் அவரிடம் ெபாறுைம இல்ைல என்பைதக் 
கண்டு அவருக்கு வாய்ப்பளித்து, அவைர அதன் அருேக ெகாண்டுெசல்வான். அவர் அந்த 
மரத்ைத ெநருங்கும்ேபாது ெசார்க்கவாசிகளின் குரல் அவருக்குக் ேகட்கும். உடேன அவர், 
"என் இைறவா! ெசார்க்கத்திற்குள் என்ைன அனுப்புவாயாக!'' என்பார். அதற்கு இைறவன், 
"மனிதா! ஏன் என்னிடம் ேகாருவைத நிறுத்திக்ெகாண்டாய்? உலகத்ைதயும் அைதப் ேபான்ற 
இன்ெனாரு மடங்ைகயும் உனக்கு நான் வழங்கினால் உனக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படும்தாேன?'' 
என்று ேகட்பான். அதற்கு அவர், "என் இைறவா! அகிலத்தின் அதிபதிேய! நீேய என்ைனப் 
பரிகாசம் ெசய்கிறாயா?'' என்று ேகட்பார். 
(இைத அறிவித்தேபாது) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் சிரித்தார்கள். பிறகு 
"நான் ஏன் சிரித்ேதன் என்று என்னிடம் நீங்கள் ேகட்கமாட்டீர்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அப்ேபாது மக்கள் "ஏன் சிரிக்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "இவ்வாறுதான் (இைத அறிவிக்ைகயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சிரித்தார்கள். அப்ேபாது நபித் ேதாழர்கள், "ஏன் சிரித்தீர்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள் அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அகிலத்தின் 
அதிபதியாகிய நீேய என்ைனப் பரிகாசம் ெசய்கிறாயா?'' என்று அந்த மனிதர் கூறும்ேபாது 
அைதக் ேகட்டு இைறவன் சிரிப்பான். (அதனால் தான் நான் சிரித்ேதன்.) ேமலும், "நான் 
உன்ைனப் பரிகாசம் ெசய்யவில்ைல. மாறாக, நாடியைதச் ெசய்கின்ற ஆற்றல் உள்ளவன் 
நான்'' என இைறவன் கூறுவான் என்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 84 ெசார்க்கவாசிகளில் மிகக் குைறந்த தரம் உைடயவர். 
 
311 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ெசார்க்கவாசிகளில் மிகக் குைறந்த தரமுைடய மனிதர் பற்றி) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
ெசார்க்கவாசிகளில் மிகக் குைறந்த தரமுைடய மனிதர் யாெரனில், அவரது முகத்ைத 
அல்லாஹ் நரகத்திலிருந்து ெசார்க்கத்தின் பக்கம் திருப்பிவிடுவான்; ேமலும், நிழல் தரும் 
மரம் ஒன்ைற அவருக்குக் காட்டுவான். அப்ேபாது அவர், "என் இைறவா! இந்த மரத்தின் 
அருேக என்ைனக் ெகாண்டுெசல்வாயாக! நான் அதன் நிழலில் இருக்க ேவண்டும்'' என்பார். 
-பிறகு இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின் (ேமற்கண்ட) அறிவிப்பில் உள்ளவாேற 
காணப்படுகிறது.- 
ஆனால், "மனிதா! ஏன் என்னிடம் ேகாருவைத நிறுத்திக்ெகாண்டாய்?'' என்பதிலிருந்து 
இறுதிவைரயுள்ள மற்ற தகவல்கள் இதில் இடம்ெபறவில்ைல. "இன்னின்னைத நீ 
ேகட்கலாம்!''என்று அவருக்கு அல்லாஹ் நிைனவூட்டுவான். (அவ்வாேற அவர் ஆைசப்பட்டுக் 
ேகட்பார்.) இறுதியில் ஆைசகள் அைனத்தும் அடங்கிவிடும்ேபாது, "இதுவும் உனக்குக் 
கிைடக்கும்; இைதப் ேபான்று இன்னும் பத்து மடங்கும் உனக்குக் கிைடக்கும்' என்று 
இைறவன் கூறுவான்'' என்று அதிகப்படியாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
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பிறகு அந்த மனிதர் (ெசார்க்கத்திலுள்ள) தமது இல்லத்திற்குள் நுைழவார். அப்ேபாது 
அவருைடய "ஹூருல் ஈன்' எனும் (கண்ணழகுக் கன்னியரான) ெசார்க்கத் துைணவியர் 
இருவர் அவரிடம் வந்து, "எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியது. அவன்தான் 
எங்களுக்காக உங்கைளயும், உங்களுக்காக எங்கைளயும் உயிர்ப்பித்தான்''என்று கூறுவார்கள். 
அப்ேபாது அந்த மனிதர் "எனக்கு வழங்கப்பட்டைதப் ேபான்று ேவறு யாருக்கும் வழங்கப் 
படவில்ைல'' என்று (மகிழ்ந்து) கூறுவார். 
இைத நுஅமான் பின் அபஅீய்யாஷ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
312 ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீது நின்றவாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக(பின்வருமாறு) மக்களுக்கு அறிவித்தார்கள்: 
மூசா (அைல) அவர்கள் இைறவனிடம், "ெசார்க்கவாசிகளில் மிகக் குைறந்த தரம் உைடயவர் 
யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு இைறவன் கூறினான்: ெசார்க்கவாசிகள் ெசார்க்கத்திற்குள் 
நுைழந்த பிறகு ஒரு மனிதர் வருவார். அவரிடம் "நீ (ெசன்று) ெசார்க்கத்திற்குள் 
நுைழந்துெகாள்!'' என்று கூறப்படும். அதற்கு அவர், "இைறவா! எப்படி (நான் நுைழேவன்)? 
மக்கள் அைனவரும் அவரவர் இருப்பிடங்கைளப் பிடித்துக்ெகாண்டு தமக்குக் கிைடத்தைத 
எடுத்துக்ெகாண்டுவிட்டார்கேள?'' என்று கூறுவார். அவரிடம், "உலக அரசர்களில் ஒருவரது 
ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதிையப் ேபான்று உனக்குக் கிைடத்தால் திருப்திதாேன?'' என்று 
ேகட்கப்படும். அதற்கு அவர் "திருப்தியைடேவன், இைறவா!' என்பார். அப்ேபாது இைறவன், 
"இதுவும் உனக்குக் கிைடக்கும்; இைதப் ேபான்று இன்ெனாரு மடங்கும், இைதப் ேபான்று 
இன்ெனாரு மடங்கும், இைதப் ேபான்று இன்ெனாரு மடங்கும், இைதப் ேபான்று இன்ெனாரு 
மடங்கும் உனக்குக் கிைடக்கும்'' என்று (நான்கு மடங்ைகக்) குறிப்பிடுவான். ஐந்தாம் மடங்கு 
பற்றிக் கூறும்ேபாது, அவர், "திருப்தியைடந்துவிட்ேடன், இைறவா!'' என்பார். 
உடேன இைறவன், "இதுவும் உனக்குக் கிைடக்கும்; இைதப் ேபான்று பத்து மடங்கும் 
உனக்குக் கிைடக்கும். உன் மனம் விரும்புகின்ற, உன் பார்ைவ ரசிக்கின்ற அைனத்தும் 
உனக்குக் கிைடக்கும்'' என்பான். அப்ேபாது அவர், "திருப்தியைடந்ேதன், இைறவா!'' என்று 
கூறுவார். 
பின்னர் மூசா (அைல) அவர்கள், "இைறவா! ெசார்க்கத்தில் மிக உயர்ந்த தரமுைடயவர் யார்?'' 
என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு இைறவன், "அவர்கைள நாேன ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். 
அவர்களுக்குரிய தரங்கைளயும் நாேன ேநரடியாகத் தீர்மானித்ேதன். அவற்றின் மீது நான் 
முத்திைரயும் ைவத்துவிட்ேடன். எனேவ, (அவர்களின் தரத்ைத) எந்தக் கண்ணும் பார்த்திராது; 
எந்தக் காதும் ேகட்டிராது. எந்த மனிதனின் உள்ளத்திலும் ேதான்றியிராது'' என்றான். 
இைத ெமய்ப்பிக்கும் வைகயில் அல்லாஹ்வின் ேவதத்தில், "அவர்கள் ெசய்த 
(நற்)ெசயல்களுக்குரிய பிரதிபலனாக அவர்களுக்ெகன மைறத்துைவக்கப்பட்டுள்ள கண் 
குளிர்ச்சிைய (மறுைமயின் ேபரின்பத்ைத) எந்த ஓர் ஆன்மாவும் அறிந்து ெகாள்ள முடியாது'' 
(32:17) என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. 
இது, அறிவிப்பாளர் இப்னு அப்ஜர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெசான்ன ெசய்தி (மர்ஃபூஉ) என்றும், முதர்ரிஃப் பின் தரீஃப் (ரஹ்) அவர்களது 
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அறிவிப்பில் முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் தாேம ெசான்ன ெசய்தி (மவ்கூஃப்) 
என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் பல அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
313 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "மூசா (அைல) அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் ெசார்க்கவாசிகளில் மிகத் தாழ்ந்த 
தரமுைடய மனிதைரப் பற்றிக் ேகட்டார்கள்'' என்று முஃகீரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக 
ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
314 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெசார்க்கவாசிகள் மற்றும் நரகவாசிகளின் நிைல 
குறித்துப் பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
ெசார்க்கவாசிகளில் இறுதியாகச் ெசார்க்கத்தில் நுைழபவர் யார் என்பைதயும், நரகவாசிகளில் 
இறுதியாக நரகத்திலிருந்து ெவளிேயறுபவர் யார் என்பைதயும் நான் நன்கறிேவன். மறுைம 
நாளில் ஒரு மனிதர் ெகாண்டுவரப்படுவார். அப்ேபாது, "இவர் புரிந்த சிறு பாவங்கைள 
இவருக்கு எடுத்துக் காட்டுங்கள்! இவர் புரிந்த ெபரும்பாவங்கைள இவைரவிட்டு 
நீக்கிவிடுங்கள்'' என்று கூறப்படும். அவ்வாேற அவருக்கு அவர் புரிந்த சிறுபாவங்கள் 
எடுத்துக் காட்டப்பட்டு, "நீ இன்ன இன்ன நாளில் இன்ன இன்ன (பாவத்)ைதச் ெசய்துள்ளாய்; 
இன்ன இன்ன நாளில் இன்ன இன்ன பாவத்ைதச் ெசய்துள்ளாய்' என்று கூறப்படும். அவரும் 
"ஆம்' என்று (ஒப்புதல்) கூறுவார்; அவரால் எைதயும் மறுக்க முடியாது. தாம் 
புரிந்துவிட்டிருக்கும் ெபரும் பாவங்கள் தம்மிடம் எடுத்துக் காட்டப்பட்டுவிடுேமா என்றும் 
அஞ்சிக்ெகாண்டிருப்பார். இந்நிைலயில் அவரிடம், "நீ ெசய்த ஒவ்ெவாரு (சிறு) தவறுகளுக்கும் 
ஈடாக ஒரு நன்ைம உனக்கு உண்டு'' என்று கூறப்படும். அப்ேபாது அவர், "இைறவா! நான் 
இன்னும் பல (ெபரும் பாவச்) ெசயல்கைளப் புரிந்திருந்ேதேன! அவற்ைறெயல்லாம் இங்கு 
நான் காணவில்ைலேய!'' என்று ேகட்பார். 
(இைதக் கூறும்ேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கைடவாய்ப் பற்கள் 
ெதரியச் சிரித்தைத நான் பார்த்ேதன். 
 
315 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
316 அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் ("உங்களில் யாரும் அங்கு -நரகத்திற்கு- 
வராமல் இருக்க முடியாது'' எனும் (19:71ஆவது) வசனத்தில் இடம்ெபற்றுள்ள) "வருதல்' 
பற்றிக் ேகட்கப்பட்டது. அப்ேபாது அவர்கள் (பின் வருமாறு) கூறினார்கள்: 
மறுைம நாளில் நாம் இப்படி இப்படி -அதாவது எல்லா மக்களுக்கும் ேமல் (உயரமான 
குன்றின் மீது)- வருேவாம். அப்ேபாது ஒவ்ெவாரு சமுதாயத்தாரும் அவரவர் ெதய்வச் 
சிைலகளுடனும் அவர்கள் வழிபட்டுவந்தைவயுடனும் அைழக்கப்படுவர். முதலில் முதல் 
சமுதாயம், அடுத்து அதற்கடுத்த சமுதாயம் (என வரிைச முைறயுடன் 
அைழக்கப்படுவார்கள்). பிறகு நம்மிடம் நம் இைறவன் வந்து "நீங்கள் யாைர எதிர்பார்த்துக் 
காத்திருக்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்பான். அப்ேபாது (ஓரிைற நம்பிக்ைகயுள்ள) மக்கள், "நாங்கள் 
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எங்கள் இைறவைன எதிர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிேறாம்'' என்று பதிலளிப்பார்கள். உடேன, 
அவன், "நான்தான் உங்கள் இைறவன்'' என்பான். மக்கள் "நாங்கள் உன்ைன (ேநரடியாகப்) 
பார்க்காதவைர (உறுதி ெகாள்ளமாட்ேடாம்)'' என்று கூறுவார்கள். ஆகேவ, இைறவன் 
சிரித்தபடி அவர்களிைடேய காட்சியளிப்பான். அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு நடப்பான். 
அவர்களும் அவைனப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்வார்கள். அப்ேபாது அவர்களிலுள்ள 
நம்பிக்ைகயாளர் (முஃமின்), நயவஞ்சகர் (முனாஃபிக்) ஆகிய ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஓர் ஒளி 
வழங்கப்படும். அவர்கள் அந்த ஒளிையப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்வார்கள். நரகத்தின் (ேமல் 
அைமக்கப்பட்டிருக்கும்) பாலத்தின் மீது ெகாக்கிகளும் முட்களும் இருக்கும். அைவ 
அல்லாஹ் நாடிய சிலைர (அவரவர் தீைமகளுக்ேகற்ப) கவ்விப் பிடிக்கும். பிறகு 
நயவஞ்சகர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த ஒளி அைணக்கப்பட்டுவிடும். அதன் பிறகு (அந்தப் 
பாலத்ைதக் கடந்து) நம்பிக்ைகயாளர்கள் மட்டும் தப்பிச்ெசல்வார்கள். (அவர்களில்) 
தப்பிச்ெசல்லும் முதல் கூட்டத்தாரின் முகங்கள் ெபௗர்ணமி இரவின் முழு நிலைவப் 
ேபான்று ஒளிரும்; அவர்கள் எழுபதாயிரம் ேபர் இருப்பர்; அவர்களிடம் எந்த விசாரைணயும் 
நடத்தப்படாது. பிறகு அவர்கைளத் ெதாடர்ந்துவரும் கூட்டத்தார் வானத்துத் தாரைககள் 
ேபான்று ெஜாலிப்பர். இவ்வாேற அடுத்தடுத்து வருபவர்களும் (அவர்களது 
நன்ைமகளுக்ேகற்ப இலங்குவர்). 

பிறகு பரிந்துைர (ஷஃபாஅத்) நைடெபறும். "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல' 
(லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்) என்று கூறிய எவரது உள்ளத்தில் வாற்ேகாதுைமயளவு 
நன்ைம உள்ளேதா அவர் நரகத்திலிருந்து ெவளிேயறும்வைர (பரிந்துைரக்கு அனுமதி 
ெபற்றவர்கள்) பரிந்துைரப்பார்கள். அ(ப்ேபாது நரகத்திலிருந்து ெவளிேயற்றப்படுப)வர்கள் 
ெசார்க்கத்தின் முற்றத்தில் ைவக்கப்படுவார்கள். அவர்கள்மீது ெசார்க்கவாசிகள் (ஜவீ) நீைரத் 
ெதளிப்பார்கள். முடிவில் ெவள்ளத்தில் வரும் விைதப் பயிர் முைளப்பைதப் ேபான்று 
(ெபாலிவுடன்) அவர்கள் எழுவார்கள். அத்தைகயவர் மீதிருந்த தீக்காயங்கள் மைறந்துவிடும். 
பிறகு அவர் தமக்கு இந்த உலகமும் இன்னும் அைதப் ேபான்று பத்து மடங்கும் 
(ெசார்க்கத்தில் தமக்குரியதாக) ஆக்கப்படும்வைர ேவண்டிக்ெகாண்ேடயிருப்பார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
317 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"மக்களில் சிலைர அல்லாஹ் நரகத்திலிருந்து ெவளிேயற்றி,ெசார்க்கத்திற்குள் அனுப்புவான்'' 
என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் என் காதுபடக்ேகட்ேடன். 
 
318 ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்களிடம், "மக்களில் சிலைரப் பரிந்துைரயின் ேபரில் 
அல்லாஹ் நரகத்திலிருந்து ெவளிேயற்றுவான் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாக ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிப்பைத நீங்கள் 
ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்' என்றார்கள். 
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319 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(மக்களில்) சிலர் தம் முகத்ைதச் சுற்றியுள்ள பகுதிகைளத் தவிர மற்ற (அங்கங்கள்) யாவும் 
கரிந்துவிட்டிருக்கும் நிைலயில் நரகெநருப்பிலிருந்து ெவளிேயறி, ெசார்க்கத்திற்குள் 
நுைழவார்கள். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
320 யஸீத் அல்ஃபகீர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
காரிஜிய்யாக்களின் ெகாள்ைககளில் ஒன்று என் உள்ளத்ைத உறுத்திக்ெகாண்ேடயிருந்தது. 
இந்நிைலயில் (கணிசமான) எண்ணிக்ைக ெகாண்ட ஒரு குழுவாக நாங்கள் ஹஜ் 
ெசய்துவிட்டுப் பிறகு (காரிஜிய்யாக்களின் அக்ெகாள்ைக குறித்து விவாதிக்க) மக்களிடம் 
புறப்பட்டுச் ெசல்லத் தீர்மானித்ேதாம். அப்(பயணத்தின்)ேபாது நாங்கள் மதீனாைவக் 
கடந்துெசன்ேறாம். அங்கு ஒரு தூண் அருகில் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் 
அமர்ந்துெகாண்டு மக்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிய ெசய்திகைளச் 
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது "நரக விடுதைல ெபறுேவார்' பற்றியும் அவர்கள் 
குறிப்பிட்டார்கள். 
நான், "இைறத்தூதரின் ேதாழேர! நீங்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றரீ்கள்? அல்லாஹ்ேவா, "நீ 
எவைர நரக ெநருப்பில் புகுத்துகின்றாேயா அவைர நிச்சயமாக நீ இழிவாக்கிவிட்டாய்'' (3:192) 
என்றும், "அவர்கள் அ(ந்த நரகத்) திலிருந்து ெவளிேயற நாடும் ேபாெதல்லாம், அதிேலேய 
மீண்டும் தள்ளப்படுவார்கள்'' (32:20) என்றும் கூறுகின்றாேன? ஆனால், நீங்கேளா 
ேவறுவிதமாகச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறரீ்கேள?'' என்று ேகட்ேடன். 

அதற்கு ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் குர்ஆைன ஓதிவருபவர்தாேம?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான் "ஆம்' என்ேறன். "அவ்வாறாயின், நீங்கள் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் உயர் 
தகுதிையப் பற்றி -அதாவது நபியவர்கைள அல்லாஹ் ("மகாமு மஹ்மூத்' எனும் உயர் 
இடத்திற்கு) அனுப்புவாேன அைதப் பற்றி ேகள்விப்பட்டிருக்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான் "ஆம்' என்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள், "அந்த "மகாமு மஹ்மூத்' எனும் உயர் 
இடத்திலிருந்து ெகாண்டுதான் நபி (ஸல்) அவர்களின் மூலம் அல்லாஹ் சிலைர 
(நரகத்திலிருந்து) ெவளிேயற்றுவான்'' என்று கூறிவிட்டு, பிறகு "ஸிராத்' எனும் பாலம் 
அைமக்கப்படுவது பற்றியும் அைதக் கடந்து மக்கள் ெசல்வது பற்றியும் விவரித்தார்கள். 
ேமலும் "இைத நான் நிைனவிலிருத்தாதவனாக ஆகிவிடுேவேனா என்று அஞ்சுகிேறன்'' 
என்றும் குறிப்பிட்டார்கள். 
ேமலும், "ஆயினும், சிலர் நரகத்திலிருந்த பின் அங்கிருந்து ெவளிேயறுவார்கள்- அதாவது 
எள்ளுச் ெசடியின் குச்சிகைளப் ேபான்று (கரிய நிறத்தில் கருகி) ெவளிேயறுவார்கள். பிறகு 
ெசார்க்க நதிகளில் ஒன்றில் நீராடுவார்கள். அைதயடுத்து ெவள்ைளத் தாள்கைளப் ேபான்று 
(புதுப் ெபாலிவுடன்) ெவளிேயறுவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 

நாங்கள் "(காரிஜிய்யாக்கேள!) உங்களுக்கு நாசம் உண்டாகட்டும். இந்த மூதறிஞர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது ெபாய்யுைரக்கிறார் என்றா நீங்கள் 
கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட (அங்கிருந்து) திரும்பிேனாம். அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! (பரிந்துைரயும் நரக விடுதைலயும் உண்டு எனும் எங்கள் 
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ெகாள்ைகயிலிருந்து) எங்களில் ஒேரெயாரு மனிதைரத் தவிர ேவெறவரும் விலகிவிடாத 
நிைலயில் நாங்கள் (ஹஜ்ஜிலிருந்து) திரும்பிேனாம். 
(முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான் கூறுகின்ேறன்:) 
(ஹஜ்ஜாஜ் பின் அஷ்ஷாஇர் (ரஹ்) அவர்கள், அபூநுஐம் ஃபள்ல் பின் துைகன் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து இவ்வாறுதான் எனக்கு அறிவித்தார்கள் என்று நான் கருதுகிேறன்.) 
அல்லது அபூநுஐம் (ரஹ்) அவர்கள் எவ்வாறு கூறினார்கேளா அவ்வாறு. 
 
321 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இறுதிக் கட்டத்தில்) நான்கு ேபர் (நரக) ெநருப்பிலிருந்து ெவளிேயறுவார்கள். அந்நால்வரும் 
அல்லாஹ்வின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள். அப்ேபாது அவர்களில் ஒருவர் (நரகத்ைத 
ேநாக்கித்) திரும்பி, "இைறவா! இ(ந்தக் ெகாடிய நரகத்)திலிருந்து என்ைன நீ ெவளிேயற்றிய 
பின் மீண்டும் அதற்குள் என்ைன அனுப்பிவிடாேத!'' என்று கூறுவார். அைதயடுத்து 
அல்லாஹ் அதிலிருந்து அவைரக் காப்பாற்றுவான். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
322 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் மறுைம நாளில் மக்கைள ஒன்று கூட்டுவான். அப்ேபாது அவர்கள் "(அமளிகள் 
நிைறந்த) அந்த நாைளப் பற்றி (அதிலிருந்து விடுபடும் வழிவைக குறித்து) கவைலேயாடு 
ேயாசிப்பார்கள்' அல்லது "அது குறித்த எண்ணம் அவர்களது உள்ளத்தில் ஏற்படுத்தப்படும்'. 
ஆகேவ, அவர்கள் "(அதி பயங்கரமான) இந்த நிைலயிலிருந்து நம்ைம விடுவிக்க நம் 
இைறவனிடம் பரிந்துைரக்கும்படி (யாைரயாவது) நாம் ேகட்டுக்ெகாண்டால் 
நன்றாயிருக்குேம!'' என்று கூறியவாறு (ஆதி மனிதரும் ஆதித் தூதருமான) ஆதம் (அைல) 
அவர்களிடம் வருவார்கள். அவரிடம் "நீங்கள்தாம் மனித குலத்தின் தந்ைத ஆவரீ்கள்; 
அல்லாஹ் தனது ைகயால் உங்கைளப் பைடத்தான். தன்(னால் பைடக்கப்பட்ட) உயிைர 
உங்களுக்குள் அவன் ஊதினான். ேமலும், தன் வானவர்களுக்கு அவன் கட்டைளயிட, 
அவர்கள் உங்களுக்குச் சிரம்பணிந்தனர். ஆகேவ, இந்த(ச் ேசாதைனயான) கட்டத்திலிருந்து 
எங்கைள விடுவிப்பதற்காக உங்கள் இைறவனிடத்தில் எங்களுக்காகப் பரிந்துைர (ஷஃபாஅத்) 
ெசய்யுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். அதற்கு ஆதம் (அைல) அவர்கள், "(நீங்கள் நிைனக்கும்) 
அந்த இடத்தில் நான் இல்ைல'' என்று கூறியவாறு, (உலகில்) தாம் புரிந்துவிட்ட தவைற 
நிைனத்துப் பார்த்து தம் இைறவனுக்கு முன் அதற்காக ெவட்கப்படுவார்கள். பிறகு, "நீங்கள் 
(எனக்குப் பின் முக்கிய) முதல் தூதராக இைறவன் அனுப்பிைவத்த நூஹ் (அைல) 
அவர்களிடம் ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். 
உடேன மக்கள், நூஹ் (அைல) அவர்களிடம் ெசல்வார்கள். அன்னாரும் "(நீங்கள் நிைனக்கும்) 
அந்த இடத்தில் நான் இல்ைல'' என்று கூறி, (உலகில்) தாம் புரிந்துவிட்ட தவைற நிைனத்து 
அதற்காகத் தம் இைறவனுக்கு முன் ெவட்கப்படுவார்கள். ேமலும், "அல்லாஹ் தன்னுைடய 
உற்ற நண்பராக்கிக் ெகாண்ட (நபி) இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களிடம் நீங்கள் ெசல்லுங்கள்'' 
என்று கூறிவிடுவார்கள். 
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உடேன மக்கள், இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களிடம் ெசல்ல, அவர்களும் "(நீங்கள் நிைனக்கும்) 
அந்த இடத்தில் நான் இல்ைல'' என்று கூறி, தாம் புரிந்துவிட்ட தவைற நிைனத்து 
அதற்காகத் தம் இைறவன் முன் ெவட்கப்படுவார்கள். ேமலும், "நீங்கள் அல்லாஹ் 
உைரயாடிய, தவ்ராத் (ேவதத்)ைதயும் வழங்கிய (நபி) மூசா (அைல) அவர்களிடம் 
ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறிவிடுவார்கள். 
உடேன மக்கள், மூசா (அைல) அவர் களிடம் ெசல்வார்கள். அன்னாரும் "(நீங்கள் நிைனக்கும்) 
அந்த இடத்தில் நான் இல்ைல'' என்று கூறி, தாம் புரிந்துவிட்ட தவைற நிைனத்து 
அதற்காகத் தம் இைறவனுக்கு முன் ெவட்கப்படுவார்கள். ேமலும், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 
ஆவியும் அவனுைடய வார்த்ைதயுமான (நபி) ஈசாவிடம் ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறி 
விடுவார்கள். உடேன மக்கள், அல்லாஹ்வின் ஆவியும் அவனுைடய வார்த்ைதயுமான (நபி) 
ஈசாவிடம் ெசல்ல, அவர்களும் "(நீங்கள் நிைனக்கும்) அந்த இடத்தில் நான் இல்ைல'' என்று 
கூறிவிடுவார்கள். "எனேவ, நீங்கள் முன் பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட அடியாரான (நபி) 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறிவிடுவார்கள். 

உடேன மக்கள், என்னிடம் வருவார்கள். அப்ேபாது நான் என் இைறவனிடத்தில் அனுமதி 
ேகட்ேபன். எனக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும். இைறவைன நான் கண்டதும் சிரம் 
பணிந்தவனாக (சஜ்தாவில்) விழுந்துவிடுேவன். அவன் நாடிய ேநரம்வைர (அப்படிேய) 
என்ைன விட்டுவிடுவான். பிறகு (இைறவனின் தரப்பிலிருந்து) "முஹம்மேத! உங்கள் 
தைலைய உயர்த்துங்கள். ெசால்லுங்கள்; ெசவிேயற்கப்படும். ேகளுங்கள்; உங்களுக்குக் 
ெகாடுக்கப்படும். பரிந்துைர ெசய்யுங்கள்; உங்கள் பரிந்துைர ஏற்கப்படும்'' என்று கூறப்படும். 
உடேன நான் எனது தைலைய உயர்த்தி என் இைறவன் எனக்குக் கற்றுத்தரும் 
புகழ்ெமாழிகைளக் கூறி அவைனப் புகழ்ேவன். பிறகு, நான் பரிந்துைர ெசய்ேவன். அப்ேபாது 
இைறவன் (நான் யார் யாருக்குப் பரிந்துைர ெசய்யலாம் என்பைத வைரயறுத்து) எனக்கு 
வரம்பு விதிப்பான். பின்னர் அவர்கைள நான் நரகத்திலிருந்து ெவளிேயற்றி ெசார்க்கத்திற்கு 
அனுப்பிைவப்ேபன். பின்னர் மீண்டும் நான் (இைறவனிடம்) ெசன்று சிரம்பணிந்து விழுேவன். 
இைறவன் தான் நாடும் ேநரம்வைர (அப்படிேய) என்ைன விட்டுவிடுவான். பிறகு 
"முஹம்மேத, உங்கள் தைலைய உயர்த்துங்கள். ெசால்லுங்கள்; ெசவிேயற்கப்படும். 
ேகளுங்கள்; அது உங்களுக்குத் தரப்படும். பரிந்துைர ெசய்யுங்கள்; உங்கள் பரிந்துைர 
ஏற்கப்படும்'' என்று ெசால்லப்படும். நானும் அவ்வாேற என் தைலைய உயர்த்தி, என் 
இைறவன் எனக்கு அப்ேபாது கற்றுத்தருகின்ற புகழ்ெமாழிகைளக் கூறி அவைன நான் 
புகழ்ேவன். பிறகு நான் பரிந்துைரப்ேபன். (நான் யார் யாருக்குப் பரிந்துைரக்கலாம் என்பைத 
வைரயறுத்து) எனக்கு அவன் வரம்பு விதிப்பான். பிறகு அவர்கைள நான் நரகத்திலிருந்து 
ெவளிேயற்றி, ெசார்க்கத்திற்கு அனுப்பிைவப்ேபன். (இைதப் ேபான்ேற மூன்று அல்லது 
நான்கு முைற நடக்கும்.) 

அறிவிப்பாளர் கூறுகிறார்: மூன்றாவது முைறயிலா, அல்லது நான்காவது முைறயிலா என்று 
ெதரியவில்ைல; நபி (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: "என் இைறவா! குர்ஆன் 
தடுத்துவிட்டவர்கள் -அதாவது நிரந்தர நரகம் கட்டாயமாகிவிட்டவர்(களான 
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இைறமறுப்பாளர்கள் மற்றும் நயவஞ்சகர்)கைளத் தவிர ேவறு யாரும் நரகத்தில் 
எஞ்சியிருக்கவில்ைல'' என்று கூறுேவன். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், இப்னு உைபத் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் (பின்வருமாறு) கூறப்பட்டுள்ளது: கத்தாதா பின் திஆமா (ரஹ்) 
அவர்கள், "குர்ஆன் தடுத்துவிட்டவர்கைளத் தவிர' என்பதற்கு விளக்கமாக "நிரந்தர நரகம் 
கட்டாயமாகிவிட்டவர்கைளத் தவிர' என்று கூறினார்கள். 
 
323 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "மறுைம நாளில் இைற நம்பிக்ைகயாளர்கள் ஒன்றுகூடி...'' என்று ெதாடங்கி, 
இறுதியில் "பிறகு நான் நான்காம் முைறயும் இைறனிடம் "ெசன்று' அல்லது திரும்பிப்ேபாய்', 
"என் இைறவா, குர்ஆன் தடுத்து விட்டவர்கைளத் தவிர ேவறு யாரும் நரகத்தில் 
எஞ்சியிருக்கவில்ைல' என்று கூறுேவன்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
324 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் மறுைம நாளில் இைறநம்பிக்ைகயாளர்கைள ஒன்றுகூட்டுவான். அப்ேபாது 
அவர்களுைடய உள்ளத்தில் (பரிந்துைரக்கும்படி யாைரயாவது நாம் ேகட்டுக்ெகாண்டால் 
நன்றாயிருக்குேம' எனும்) எண்ணம் ஏற்படுத்தப்படும். 
மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
இந்த அறிவிப்பிலும் "நான்காம் முைற நான் "என் இைறவா, குர்ஆன் தடுத்து 
விட்டவர்கைளத் தவிர - அதாவது நிரந்தர நரகம் கட்டாயமாகிவிட்டவர்கைளத் தவிர- ேவறு 
யாரும் நரகத்தில் எஞ்சியிருக்கவில்ைல' என்று கூறுேவன்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
325 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்) என்று கூறிய 
எவரது உள்ளத்தில் வாற்ேகாதுைமயளவு நன்ைம இருக்குேமா அவர் (நரக) ெநருப்பிலிருந்து 
ெவளிேயற்றப்படுவார். பிறகு "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' எனக் கூறிய எவரது உள்ளத்தில் 
மணிக்ேகாதுைமயளவு நன்ைம இருக்குேமா அவர் (நரக) ெநருப்பிலிருந்து ெவளிேயற்றப் 
படுவார். பிறகு "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' எனக் கூறிய எவரது உள்ளத்தில் அணுவளவு 
அளவு நன்ைம இருக்குேமா அவர் (நரக) ெநருப்பிலிருந்து ெவளிேயற்றப்படுவார். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் பல அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
முஹம்மத் பின் மின்ஹால் (ரஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீைஸ அறிவிக்கும்ேபாது (பின் 
வருமாறு) யஸீத் பின் ஸுைரஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக அதிகப்படியாகக் 
குறிப்பிட்டார்கள்: 
நான் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கைளச் சந்திக்கும்ேபாது இந்த ஹதீைஸ அவர்களிடம் 
எடுத்துைரத்ேதன். அப்ேபாது ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள், "இந்த ஹதீைஸ நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களும், அன்னாரிடமிருந்து கத்தாதா 
(ரஹ்) அவர்களும் எமக்கு அறிவித்தார்கள்'' என்றார்கள். ஆனால், ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் 
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("அணுவளவு என்பைதக் குறிக்க,) "தர்ரா' எனும் ெசால்லுக்கு பதிலாக "துரா' எனும் 
ெசால்ைலக் கூறியுள்ளார்கள். அபூபிஸ்தாம் (என்ற ஷுஅபா) அவர்கள்தாம் இவ்வாறு 
மாற்றியுள்ளார்கள். 
 
326 மஅபத் பின் ஹிலால் அல்அனஸீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(பஸ்ராவாசிகளான) நாங்கள் (அபூஹம்ஸா) அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கைள ேநாக்கிப் 
புறப்பட்ேடாம். (பரிந்துைர குறித்த ஹதீைஸ அன்னார் எங்களுக்கு அறிவிக்க) ஸாபித் 
அல்புனான ீ (ரஹ்) அவர்களின் பரிந்துைரைய நாடிேனாம். அனஸ் (ரலி) அவர்கள் "ளுஹா' 
ெதாழுது ெகாண்டிருக்ைகயில் நாங்கள் அங்கு ேபாய்ச்ேசர்ந்ேதாம். நாங்கள் உள்ேள நுைழய 
எங்களுக்காக ஸாபித் (ரஹ்) அவர்கள் அனுமதி ேகட்டார்கள். பிறகு நாங்கள் உள்ேள 
நுைழந்ேதாம். அப்ேபாது அனஸ் (ரலி) அவர்கள் தமது கட்டிலில் ஸாபித் (ரஹ்) அவர்கைளத் 
தம்முடன் அமரைவத்துக்ெகாண்டார்கள். ஸாபித் (ரஹ்) அவர்கள், "அபூஹம்ஸா! பஸ்ராைவச் 
ேசர்ந்த உங்கள் சேகாதரர்கள் பரிந்துைர (ஷஃபாஅத்) ெதாடர்பான ஹதீைஸத் தமக்கு 
அறிவிக்குமாறு உங்களிடம் ேகாருகிறார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். அதற்கு அனஸ் (ரலி) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் ெதரிவித்தார்கள்: (பதீி நிைறந்த) மறுைம நாள் 
நிகழும்ேபாது மக்கள் சிலர் சிலேராடு அைலேமாதுவார்கள். அப்ேபாது மக்கள் ஆதம் (அைல) 
அவர்களிடம் வந்து, "உங்கள் வழித்ேதான்றல்களுக்காக நீங்கள் பரிந்துைர ெசய்யுங்கள்'' 
என்பார்கள். அதற்கு ஆதம் (அைல) அவர்கள், "அந்தத் தகுதி எனக்கு இல்ைல; நீங்கள் 
இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கைளப் ேபாய்ப்பாருங்கள். ஏெனனில், அவர்தாம் அல்லாஹ்வின் 
உற்ற நண்பர் ஆவார்'' என்று கூறுவார்கள். 

உடேன மக்கள், இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களிடம் ெசல்வார்கள். அப்ேபாது இப்ôôஹீம் 
(அைல) அவர்களும், "எனக்கு அந்தத் தகுதி இல்ைல; நீங்கள் மூசா (அைல) அவர்கைளப் 
ேபாய்ப்பாருங்கள். ஏெனனில், அவர்தாம் அல்லாஹ்விடம் உைரயாடியவர் ஆவார்'' என்று 
கூறுவார்கள். 
உடேன (பரிந்துைர பற்றிய மக்களின் ேகாரிக்ைக) மூசா (அைல) அவர்களிடம் ெகாண்டு 
ெசல்லப்படும். மூசா (அைல) அவர்களும், "அந்தத் தகுதி எனக்கு இல்ைல; நீங்கள் ஈசா 
(அைல) அவர்கைளப் ேபாய்ப்பாருங்கள். ஏெனனில், அவர்தாம் அல்லாஹ்வின் ஆவியும் 
அவனுைடய வார்த்ைதயும் ஆவார்'' என்று ெசால்வார்கள். 
உடேன (மக்களின் ேகாரிக்ைக) ஈசா (அைல) அவர்களிடம் ெகாண்டுெசல்லப்படும். அப்ேபாது 
ஈசா (அைல) அவர்களும் "எனக்கு அந்தத் தகுதி இல்ைல; நீங்கள் முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கைள அணுகுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். உடேன (மக்களின் ேகாரிக்ைக) என்னிடம் 
ெகாண்டுவரப்படும். அப்ேபாது "நான் அதற்குரியவேன'' என்று நான் ெசால்லிவிட்டுச் ெசன்று 
(மக்களுக்காகப் பரிந்துைரக்க) என் இைறவனிடம் அனுமதி ேகட்ேபன். அப்ேபாது எனக்கு 
அனுமதி வழங்கப்படும். உடேன நான் இைறவனுக்கு முன்னால் நின்று தற்ேபாது என்னால் 
ெசால்லவியலாத புகழ்ெமாழிகைளக் கூறி அவைனப் ேபாற்றுேவன்;அவற்ைற அல்லாஹ்ேவ 
(அந்த ேநரத்தில்) என் எண்ணத்தில் ேதான்றச் ெசய்வான். பிறகு (அவைனக் காணும்ேபாது) 
அவனுக்காகச் சிரம் பணிந்தவனாக (சஜ்தாவில்) விழுந்துவிடுேவன். அப்ேபாது (இைறவனின் 
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தரப்பிலிருந்து) "முஹம்மேத! உங்கள் தைலைய உயர்த்துங்கள். ெசால்லுங்கள்; உங்கள் ெசால் 
ெசவிேயற்கப்படும். ேகளுங்கள்; உங்களுக்குத் தரப்படும். பரிந்துைர ெசய்யுங்கள்; உங்கள் 
பரிந்துைர ஏற்கப்படும்'' என்று ெசால்லப்படும். அப்ேபாது நான், "என் இைறவா! என் சமுதாயம்; 
என் சமுதாயம்'' என்ேபன். 

அப்ேபாது, "ெசல்லுங்கள்; எவரது உள்ளத்தில் மணிக்ேகாதுைம அல்லது வாற்ேகாதுைமயளவு 
இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்) உள்ளேதா அவைர நரகத்திலிருந்து ெவளிேயற்றுங்கள்'' என்று 
கூறப்படும். ஆகேவ, நான் ெசன்று அவ்வாேற ெசய்ேவன். பிறகு மீண்டும் என் இைறவனிடம் 
வந்து, அேத புகழ்ெமாழிகைளக் கூறி அவைனப் ேபாற்றுேவன். பிறகு (அவைனக் 
காணும்ேபாது) அவனுக்காகச் சிரம்பணிந்தவனாக (சஜ்தாவில்) விழுந்துவிடுேவன். அப்ேபாதும், 
"முஹம்மேத! உங்கள் தைலைய உயர்த்துங்கள். ெசால்லுங்கள்; உங்கள் ெசால் 
ெசவிேயற்கப்படும். ேகளுங்கள்; உங்களுக்குத் தரப்படும். பரிந்துைர ெசய்யுங்கள்; உங்கள் 
பரிந்துைர ஏற்கப்படும்'' என்று கூறப்படும். அப்ேபாதும் "என் இைறவா! என் சமுதாயம்; என் 
சமுதாயம்'' என்ேபன். அப்ேபாது என்னிடம், "ெசல்லுங்கள்; யாருைடய உள்ளத்தில் கடுகளவு 
இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்) உள்ளேதா அவைர (நரக) ெநருப்பிலிருந்து ெவளிேயற்றுங்கள்'' 
என்று கூறப்படும். 

நான் ெசன்று அவ்வாேற ெசய்துவிட்டு, மீண்டும் என் இைறவனிடம் திரும்பிவருேவன். அேத 
புகழ்மாைலகைளக் கூறி அவைனப் ேபாற்றுேவன். பின்னர் அவனுக்காகச் சிரம்பணிந்து 
விழுேவன். அப்ேபாதும் என்னிடம் "முஹம்மேத, எழுந்திருங்கள். ெசால்லுங்கள்; உங்கள் 
ெசால் ெசவிேயற்கப்படும். ேகளுங்கள்; தரப்படும். பரிந்துைரயுங்கள்; ஏற்கப்படும்'' என்று 
கூறப்படும். அதற்கு நான் "என் இைறவா, என் சமுதாயம்; என் சமுதாயம்'' என்ேபன். அப்ேபாது 
"ெசல்லுங்கள்; எவரது உள்ளத்தில் கடுகுமணிைய விட மிக மிகச் சிறியஅளவு 
இைறநம்பிக்ைக இருக்கிறேதா அவைர நரகத்திலிருந்து ெவளிேயற்றுங்கள்'' என என்னிடம் 
ெசால்லப்படும். நானும் ெசன்று அவ்வாேற ெசய்ேவன். 
இதுதான் அனஸ் (ரலி) அவர்கள் எங்களுக்கு அறிவித்த (பரிந்துைர பற்றிய) ஹதீஸாகும். 
நாங்கள் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து (விைடெபற்றுப்) புறப்பட்ேடாம். நாங்கள் பாைலவன 
(மணல்)ேமட்டுக்கு வந்தேபாது, "நாம் ஹசன் அல்பஸரி (ரஹ்) அவர்கைளச் சந்தித்து சலாம் 
ெசால்லிவிட்டு வந்தால் (நன்றாயிருக்கும்)'' என்று ேபசிக்ெகாண்ேடாம். அன்னார் (அமீர் 
ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃபிற்கு அஞ்சி) அபூகலீஃபா என்பவரின் இல்லத்தில் ஒளிந்திருந்தார்கள். 
அவ்வாேற நாங்கள் அவர்களிடம் ெசன்று சலாம் கூறிேனாம். ேமலும், "அபூசயதீ்! நாங்கள் 
உங்கள் சேகாதரர் அபூஹம்ஸா (அனஸ்-ரலி) அவர்களிடமிருந்து வந்துள்ேளாம். பரிந்துைர 
(ஷஃபாஅத்) ெதாடர்பாக அவர்கள் எங்களுக்கு அறிவித்த ஹதீைஸப் ேபான்று ேவறு யாரும் 
அறிவிக்க நாங்கள் ேகட்டதில்ைல'' என்று கூறிேனாம். 

அதற்கு ஹசன் அல்பஸரி (ரஹ்) அவர்கள், "எங்ேக ெசால்லுங்கள்!'' என்றார்கள். அந்த 
ஹதீைஸ நாங்கள் அவர்களிடம் ெசான்ேனாம். அப்ேபாது அவர்கள் "இன்னும் 
ெசால்லுங்கள்!'' என்றார்கள். அதற்கு நாங்கள், "இைதவிடக் கூடுதலாக எங்களிடம் அனஸ் 
(ரலி) அவர்கள் கூறவில்ைல'' என்ேறாம். அதற்கு ஹசன் அல்பஸரி (ரஹ்) அவர்கள், இருபது 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நிைனவாற்றலும் உடல்பலமும் மிக்கவராக இருந்தேபாது இந்த 
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ஹதீைஸ (இன்னும் விரிவாக) எமக்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள். அதில் 
சிலவற்ைற இப்ேபாது அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறாமல் விட்டுள்ளார்கள். முதியவரான 
அன்னார் அைத மறந்துவிட்டார்களா? அல்லது (நபிகளாரின் பரிந்துைர மீது அபரிமிதமான) 
நம்பிக்ைக ைவத்துக்ெகாண்டு (நல்லறங்களில் நாட்டமில்லாமல்) நீங்கள் இருந்து விடுவரீ்கள் 
என்று அஞ்சினார்களா என்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
நாங்கள் ஹசன் அல்பஸரி (ரஹ்) அவர்களிடம், "(அந்தக் கூடுதல் ெசய்திைய) எங்களுக்குச் 
ெசால்லுங்கள்!'' என்ேறாம். (இைதக் ேகட்டவுடன்) ஹசன் (ரஹ்) அவர்கள் சிரித்துவிட்டு, 
"மனிதன் அவசரக்காரனாகேவ பைடக்கப்பட்டுள்ளான். இந்த நபிெமாழிைய உங்களுக்கு 
அறிவிக்க ேவண்டும் என்பதற்காகேவ உங்களிடம் நான் இவ்வாறு குறிப்பிட்ேடன்'' என்று 
(ெசால்லிவிட்டு, அந்தக் கூடுதல் ெசய்திையயும்) கூறினார்கள். 

(நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:) 
பிறகு நான்காம் முைறயும் நான் என் இைறவனிடம் திரும்பிச்ெசன்று அேத 
புகழ்ெமாழிகைளக் கூறி அவைனப் ேபாற்றுேவன். பிறகு அவனுக்காகச் சிரம்பணிந்தவனாக 
(சஜ்தாவில்) விழுந்துவிடுேவன். அப்ேபாது, "முஹம்மேத! உங்கள் தைலைய உயர்த்துங்கள். 
ெசால்லுங்கள்; உங்கள் ெசால் ெசவிேயற்கப்படும். ேகளுங்கள்; உங்களுக்குத் தரப்படும். 
பரிந்துைர ெசய்யுங்கள்; உங்கள் பரிந்துைர ஏற்கப்படும்'' என்று கூறப்படும். அப்ேபாது நான், 
"என் இைறவா! "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' ெமாழிந்தவர்கள் விஷயத்தில் (பரிந்துைர 
ெசய்ய) எனக்கு அனுமதி வழங்குவாயாக!'' என்று ேகட்ேபன். அதற்கு இைறவன், "அந்த 
உரிைம உங்களுக்கில்ைல' அல்லது "அந்தப் ெபாறுப்பு உங்களிடம் ஒப்பைடக்கப்படவில்ைல'. 
மாறாக, என் வல்லைமயின் மீதும், ெபருைமயின் மீதும், மகத்துவத்தின் மீதும், அதிகாரத்தின் 
மீதும் ஆைணயாக! "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று ெசான்னவைர நிச்சயமாக நாேன 
(நரகத்திலிருந்து) ெவளிேயற்றுேவன்'' என்று கூறுவான். 
அறிவிப்பாளர் மஅபத் பின் ஹிலால் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: "ஹசன் அல்பஸரி 
(ரஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீைஸ எங்களுக்கு அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து 
அறிவித்தார்கள்' என்று நான் அறுதியிட்டுக் கூறுகிேறன். ேமலும், ஹசன் அல்பஸரி (ரஹ்) 
அவர்கள், "இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அனஸ் (ரலி) அவர்கள் நிைனவாற்றலும் 
உடல் பலமும் மிக்கவராக இருந்தார்கள். (அப்ேபாது இந்த ஹதீைஸ அறிவித்தார்கள்)'' 
என்றும் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
327 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் (விருந்ெதான்றில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இைறச்சி பரிமாறப் 
பட்டது. அப்ேபாது (சைமக்கப்பட்ட) முன்கால் சப்ைப ஒன்று அவர்களிடம் வழங்கப்பட்டது. 
அது அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமானதாக இருந்தது. (அைத) அவர்கள் தம் பற்களால் 
கடித்து, அதிலிருந்து சிறிது உண்டார்கள். 
பிறகு (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: நான் மறுைம நாளில் மனிதர்களின் தைலவன் ஆேவன். 
அது எப்படி என்று உங்களுக்குத் ெதரியுமா? (அந்நாளில்) அல்லாஹ் (மனிதர்களில்) 
முந்தியவர்கைளயும் பிந்தியவர்கைளயும் ஒேர சமெவளியில் ஒன்றுதிரட்டுவான். 
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அைழப்பவர் எவரும் அந்த மக்கைள அைழத்தால் அைத அவர்கள் ெசவிேயற்க முடியும். 
(பார்ப்ேபாரின்) பார்ைவ அவர்கைள ஊடுருவிச் ெசல்லும். சூரியன் (அவர்களுக்கு) அருகில் 
வரும். அப்ேபாது மனிதர்களிடம் அவர்களால் தாங்கிக் ெகாள்ளேவா சகித்துக்ெகாள்ளேவா 
இயலாத துன்பங்களும் துயரங்களும் வந்துேசரும். அப்ேபாது மனிதர்களில் சிலர் (சிலைர 
ேநாக்கி) "நீங்கள் (சிக்கிக்ெகாண்டு) இருக்கும் (அவல) நிைலையக் கவனிக்கவில்ைலயா? 
உங்களுக்கு எத்தைகய (ஆபத்தான) நிைல ேநர்ந்திருக்கிறது என்பைத நீங்கள் பார்க்க 
வில்ைலயா? உங்களுக்காக உங்கள் இைறவனிடம் பரிந்து ேபசுபவைர(த் ேதடி)ப் 
பார்க்கமாட்டீர்களா?'' என்று ேகட்பார்கள். அப்ேபாது மனிதர்களில் சிலர் ேவறு சிலரிடம், 
"(ஆதி மனிதர்) ஆதம் (அைல) அவர்களிடம் ெசல்லுங்கள் (அவர் உங்களுக்காகப் பரிந்து 
ேபசுவார்)'' என்பர். 

ஆகேவ, மனிதர்கள், ஆதம் (அைல) அவர்களிடம் ெசன்று, "ஆதேம, நீங்கள் மனித இனத்தின் 
தந்ைதயாவரீ்கள்; உங்கைள அல்லாஹ் தனது கரத்தால் பைடத்தான். தன்(னால் 
உருவாக்கப்பட்ட) உயிைர உங்களுக்குள் அவன் ஊதினான். வானவர்கைள உங்களுக்குச் 
சிரம்பணியும்படி உத்தரவிட்டான். அவ்வாேற அவர்களும் உங்களுக்குச் சிரம் பணிந்தார்கள். 
நீங்கள் உங்கள் இைறவனிடம் எங்களுக்காகப் பரிந்து ேபசுங்கள். நாங்கள் (சிக்கிக்ெகாண்டு) 
இருக்கும் (அவல) நிைலையயும், எங்களுக்கு ேநர்ந்திருக்கும் (துன்ப) நிைலையயும் நீங்கள் 
கவனிக்கவில்ைலயா?'' என்று ேகட்பார்கள். 
அதற்கு ஆதம் (அைல) அவர்கள் "(நான் ெசய்த தவறின் காரணத்தால்) என் இைறவன் 
என்மீது இன்று (கடுங்)ேகாபம் ெகாண்டிருக்கிறான். இதற்கு முன் இைதப் ேபான்று அவன் 
ேகாபம் ெகாண்டதில்ைல. இதற்குப் பிறகும் அவன் இைதப் ேபான்று ஒருேபாதும் ேகாபம் 
ெகாள்ளப்ேபாவதுமில்ைல. (நான் ெநருங்கக்கூடாத ஒரு) மரத்திலிருந்து (உண்ண 
ேவண்டாெமன்று) என்ைன அவன் தடுத்தான். நான் அவனுக்கு மாறு ெசய்ேதன். என்ைனேய 
நான் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள ேவண்டியுள்ளது; என்ைனேய நான் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள 
ேவண்டியுள்ளது'' என்று கூறிவிட்டு, "நீங்கள் ேவெறவரிடமாவது ெசல்லுங்கள். நீங்கள் 
(இைறத்தூதர்) நூஹிடம் ெசல்லுங்கள்'' என்று ெசால்வார்கள். 
உடேன மக்கள் நூஹ் (அைல) அவர்களிடம் ெசன்று "நூேஹ! நீங்கள் பூமி(யில் 
வசிப்பவர்களு)க்கு (அனுப்பப்ெபற்ற முக்கியமான) முதலாவது இைறத்தூதர் ஆவரீ்கள். 
உங்கைள அல்லாஹ் "நன்றியுள்ள அடியார்' என்று குறிப்பிட்டுள்ளான். எங்களுக்காக உங்கள் 
இைறவனிடம் பரிந்து ேபசுங்கள். நாங்கள் (சிக்கிக்ெகாண்டு) இருக்கும் (அவல) நிைலையயும், 
எங்களுக்கு ேநர்ந்திருக்கும் (துன்ப) நிைலையயும் நீங்கள் கவனிக்கவில்ைலயா?'' என்று 
ேகட்பார்கள். அதற்கு நூஹ் (அைல) அவர்கள் "என் இைறவன் இன்று (என்மீது) கடுங்ேகாபம் 
ெகாண்டுள்ளான். இதற்கு முன் அவன் இைதப் ேபான்று ேகாபம் ெகாண்டதில்ைல. இதற்குப் 
பிறகும் அவன் இைதப் ேபான்று ஒருேபாதும் ேகாபம் ெகாள்ளப் ேபாவதுமில்ைல. (எல்லா 
நபிமார்களுக்கும் இருப்பைதப் ேபான்று விேசஷமான) பிரார்த்தைன ஒன்று எனக்கு 
(வழங்கப்பட்டு) இருந்தது. அைத நான் என் சமுதாயத்தாருக்கு எதிராகப் பயன்படுத்தி 
விட்ேடன். நான் என்ைனேய காப்பாற்றிக்ெகாள்ள ேவண்டியுள்ளது; நான் என்ைனேய 
காப்பாற்றிக்ெகாள்ள ேவண்டியுள்ளது!'' என்று கூறிவிட்டு, "நீங்கள் (இைறவனின் உற்ற 
நண்பர்) இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களிடம் ெசல்லுங்கள்' என்பார்கள். 
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அவ்வாேற மக்களும் இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களிடம் ெசன்று, "நீங்கள் இைறத்தூதரும் 
பூமியில் வசித்தவர்களில் இைறவனின் உற்ற நண்பரும் ஆவரீ்கள். எங்களுக்காக உங்கள் 
இைறவனிடம் பரிந்துைரயுங்கள். நாங்கள் (சிக்கிக்ெகாண்டு) இருக்கும் (அவல) நிைலையயும், 
எங்களுக்கு ேநர்ந்திருக்கும் (துன்ப) நிைலையயும் நீங்கள் கவனிக்கவில்ைலயா?'' என்று 
ேகட்பார்கள். அதற்கு இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் "என் இைறவன் இன்று (என்மீது) 
கடுங்ேகாபம் ெகாண்டுள்ளான். இதற்கு முன்பும் இைதப் ேபான்று அவன் ேகாபம் 
ெகாண்டதில்ைல. இதற்குப் பிறகும் இைதப் ேபான்று அவன் ஒருேபாதும் ேகாபம் 
ெகாள்ளப்ேபாவதுமில்ைல'' என்று கூறிவிட்டுத் தாம் ெசான்ன (மூன்று) ெபாய்கைள நிைனவு 
கூருவார்கள். பிறகு "நான் என்ைனேய காப்பாற்றிக்ெகாள்ள ேவண்டியுள்ளது; நான் 
என்ைனேய காப்பாற்றிக்ெகாள்ள ேவண்டியுள்ளது. (ஆகேவ,) ேவெறவரிடமாவது நீங்கள் 
ெசல்லுங்கள். (இைறத் தூதர்) மூசாவிடம் ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறிவிடுவார்கள். 
உடேன மக்கள் மூசா (அைல) அவர்களிடம் ெசன்று, "மூசாேவ! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
ஆவரீ்கள். தன்னுைடய தூதுவத்ைத வழங்கியும் உங்களிடம் உைரயாடியும் மக்கள் 
அைனவைரயும் விட உங்கைள அல்லாஹ் ேமன்ைமப்படுத்தியுள்ளான். (ஆகேவ,) 
எங்களுக்காக உங்கள் இைறவனிடம் பரிந்து ேபசுங்கள். நாங்கள் (சிக்கிக்ெகாண்டு) இருக்கும் 
(அவல) நிைலையயும், எங்களுக்கு ேநர்ந்திருக்கும் (துன்ப) நிைலையயும் நீங்கள் கவனிக்க 
வில்ைலயா?'' என்று கூறுவார்கள். அதற்கு மூசா (அைல) அவர்கள் "இன்று என் இைறவன் 
(என்மீது) கடுங்ேகாபம் ெகாண்டுள்ளான். இதற்கு முன்பும் இைதப் ேபான்று அவன் ேகாபம் 
ெகாண்டதில்ைல. இதற்குப் பின்பும் இைதப் ேபான்று அவன் ஒருேபாதும் ேகாபம் 
ெகாள்ளப்ேபாவதுமில்ைல. ெகாைல ெசய்யுமாறு எனக்கு ஆைணயிடப்படாமேலேய நான் 
ஒரு மனித உயிைரக் ெகாைல ெசய்துவிட்டிருக்கிேறன். நான் என்ைனேய காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ள ேவண்டியுள்ளது; நான் என்ைனேய காப்பாற்றிக் ெகாள்ள ேவண்டியுள்ளது. (ஆகேவ,) 
நீங்கள் (இைறத்தூதர்) ஈசா (அைல) அவர்களிடம் ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். 

உடேன மக்கள் ஈசா (அைல) அவர்களிடம் ெசன்று, "ஈசாேவ! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
ஆவரீ்கள். நீங்கள் (குழந்ைதயாய்) ெதாட்டிலில் இருந்தேபாேத மக்களிடம் ேபசினரீ்கள். 
மர்யமிடம் இைறவனிட்ட அவனது வார்த்ைதயும் அவன் (ஊதிய) உயிரும் ஆவரீ்கள். 
ஆகேவ, எங்களுக்காக உங்கள் இைறவனிடம் பரிந்து ேபசுங்கள். நாங்கள் (சிக்கிக்ெகாண்டு) 
இருக்கும் (அவல) நிைலையயும், எங்களுக்கு ேநர்ந்துள்ள (துன்ப) நிைலையயும் நீங்கள் 
கவனிக்கவில்ைலயா?'' என்று ேகட்பார்கள். அதற்கு ஈசா (அைல) அவர்கள், "என் இைறவன் 
இன்று (என்மீது) கடுங்ேகாபம் ெகாண்டுள்ளான். இதற்கு முன்பும் இைதப் ேபான்று அவன் 
ேகாபம் ெகாண்டதில்ைல. இதற்குப் பின்பும் இைதப் ேபான்று அவன் ஒருேபாதும் ேகாபம் 
ெகாள்ளப்ேபாவதுமில்ைல- (தாம் புரிந்துவிட்டதாக) எந்தப் பாவத்ைதயும் அவர்கள் 
குறிப்பிடாமல்- நான் என்ைனேய காப்பாற்றிக்ெகாள்ள ேவண்டியுள்ளது; நான் என்ைனேய 
காப்பாற்றிக்ெகாள்ள ேவண்டியுள்ளது. நீங்கள் ேவெறவரிடமாவது ெசல்லுங்கள்; நீங்கள் 
(இறுதித்தூதர்) முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். 
அப்ேபாது மக்கள் என்னிடம் வந்து, "முஹம்மேத! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர்; இைறத் 
தூதர்களில் இறுதியானவர். உங்களது முன் பின் பாவங்கைள இைறவன் மன்னித்து 
விட்டான். எங்களுக்காக உங்கள் இைறவனிடம் பரிந்து ேபசுங்கள். நாங்கள் (சிக்கிக்ெகாண்டு) 
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இருக்கும் (அவல) நிைலையயும், எங்களுக்கு ேநர்ந்துள்ள (துன்ப) நிைலையயும் நீங்கள் 
கவனிக்கவில்ைலயா?'' என்று கூறுவர். 

அப்ேபாது நான் புறப்பட்டு இைறவனின் அரியாசனத்திற்குக் கீேழ ெசன்று என் 
இைறவனுக்கு(ப் பணிந்து) சஜ்தாவில் விழுேவன். பிறகு இைறவன் எனக்கு முன் 
ேவெறவருக்கும் (உள்ளத்தில்) உதிக்கச் ெசய்திராத இைறப் புகழ்மாைலகைளயும் அழகிய 
ேதாத்திரங்கைளயும் எனக்கு உதிக்கச் ெசய்வான். பிறகு "முஹம்மேத! உங்கள் தைலைய 
உயர்த்துங்கள்! ேகளுங்கள்; அது உங்களுக்குத் தரப்படும். பரிந்துைரயுங்கள்; உங்கள் பரிந்துைர 
ஏற்கப்படும்'' என்று ெசால்லப்படும். அப்ேபாது நான் என் தைலைய உயர்த்தி, "இைறவா! என் 
சமுதாயம்; என் சமுதாயம்'' என்ேபன். அதற்கு "முஹம்மேத! ெசார்க்கவாசல்களில் வலப் பக்க 
வாசல் வழியாக எந்தவிதக் ேகள்வி கணக்கும் இல்லாமல் உங்கள் சமுதாயத்தார் சிலைர 
நுைழயச் ெசய்யுங்கள்; அவர்கள் மற்ற வாசல்களிலும் மக்களுடன் இைணந்து நுைழந்து 
ெகாள்ளலாம்' என்று கூறப்படும். 
முஹம்மதின் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! ெசார்க்கவாசலின் இரு 
பக்கங்களுக்கிைடேயயான தூரம் "மக்காவிற்கும் (பஹ்ைரனிலுள்ள) ஹஜர் எனும் ஊருக்கும்' 
அல்லது "மக்காவுக்கும் (சிரியாவிலுள்ள) புஸ்ரா எனும் ஊருக்கும்' இைடயிலுள்ள தூரமாகும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
328 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் (ஒரு விருந்தில்) தக்கடி ("ஸரீத்') 
எனும் உணவும் (சைமக்கப்பட்ட) இைறச்சியும் இருந்த ஒரு தட்டு ைவக்கப்பட்டது. அப்ேபாது 
அதிலிருந்து முன்கால் சப்ைப ஒன்ைற எடுத்துக் கடித்து சிறிது உண்டார்கள். ஆட்டிேலேய 
அதுதான் அவர்களுக்குப் பிடித்த பகுதியாகும். பிறகு, "நான் மறுைம நாளில் மனிதர்களின் 
தைலவன் ஆேவன்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு இன்ெனாரு முைற கடித்துவிட்டு, "நான் மறுைம நாளில் மக்களின் தைலவன் 
ஆேவன்'' என்று (மீண்டும்) கூறினார்கள். தம் ேதாழர்கள் அது குறித்து (ஏன்) எவ்வாறு என்று 
வினவாததைதக் கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது எவ்வாறு என்று நீங்கள் 
வினவமாட்டீர்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். உடேன ேதாழர்கள், "அது எவ்வாறு, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(மறுைம 
நாளில்) மக்கள் அகிலத்தின் அதிபதிக்கு முன்னால் நின்றுெகாண்டிருப்பார்கள்...'' என்று 
ெதாடங்கி, ேமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளைதப் ேபான்ேற கூறினார்கள். 
இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் ெதாடர்பாக இதில் பின்வரும் தகவல்கள் அதிகப்படியாக இடம் 
ெபற்றுள்ளன: 
இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் (மக்களுக்காகத் தம்மால் பரிந்து ேபசமுடியாது என்று 
கூறிவிட்டு), தாம் (உலகில்) நட்சத்திரத்ைதப் பார்த்து "இதுதான் என் இைறவன்'' என்றும், 
அம்மக்களின் ெதய்வச் சிைலகைள (உைடத்தது) குறித்து, "இவற்றில் ெபரியதுதான் இவ்வாறு 
ெசய்தது'' என்றும், (ேநாயில்லாமேலேய) "நான் ேநாயுற்றிருக்கிேறன்' என்றும் (மூன்று 
ெபாய்கைளச்) ெசான்னைத நிைனவு கூர்ந்தார்கள். 
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ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகப் பின்வரும் தகவலும் 
அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 
முஹம்மதின் உயிர் யார் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! ெசார்க்க வாயிலின் இரு 
பக்கத் தூண்களுக்கிைடேயயான தூரம் "மக்காவிற்கும் (பஹ்ைரனிலுள்ள) ஹஜர் எனும் 
ஊருக்கும்' அல்லது "ஹஜர் எனும் ஊருக்கும் மக்காவிற்கும்' இைடயிலுள்ள தூரமாகும். 
"இதில் எைத (முந்தி எைதப் பிந்தி)க் கூறினார்கள் என்று ெதரியவில்ைல'' என்று 
அறிவிப்பாளர் கூறுகிறார். 
 
329 அபூஹுைரரா (ரலி) மற்றும் ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் (மறுைம நாளில்) மனிதர்கைள ஒன்றுகூட்டுவான். அங்கு இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்களும் நின்றுெகாண்டிருப்பார்கள். அவர்களுக்கு அருகில் ெசார்க்கம் ெகாண்டு 
வரப்படும். உடேன அவர்கள் ஆதம் (அைல) அவர்களிடம் ெசன்று, "எங்கள் தந்ைதேய! 
எங்களுக்காகச் ெசார்க்கத்தின் வாசைலத் திறக்கும்படி கூறுங்கள்'' என்பார்கள். அதற்கு ஆதம் 
(அைல) அவர்கள் "உங்கள் தந்ைத ஆதம் ெசய்த தவறுதாேன உங்கைளச் 
ெசார்க்கத்திலிருந்ேத ெவளிேயற்றியது! அ(வ்வாறு ெசார்க்கத்ைதத் திறக்குமாறு கூறுவ)தற்கு 
நான் உரியவன் அல்லன். (ஆகேவ,) நீங்கள் என் புதல்வரும் அல்லாஹ்வின் உற்ற 
நண்பருமான இப்ராஹீம் அவர்களிடம் ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். 
(அவ்வாேற மக்களும் ெசல்ல) இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள், "நான் அதற்கு உரியவன் 
அல்லன். நான் உற்ற நண்பனாக இருந்தெதல்லாம் (வானவர் ஜிப்ரீல் தூதுவராக இருந்த) 
பின்னணியில்தான்; அந்தப் பின்னணியில்தான். (ஆகேவ,) நீங்கள் அல்லாஹ் (ேநரடியாக) 
உைரயாடிய மூசா (அைல) அவர்கைள நாடிச் ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். அவ்வாேற 
மக்களும் மூசா (அைல) அவர்களிடம் ெசல்ல, அவர்களும் "நான் அதற்கு உரியவன் அல்லன். 
(ஆகேவ,) நீங்கள் அல்லாஹ்வின் வார்த்ைதயும் அவனுைடய ஆவியுமான ஈசா (அைல) 
அவர்களிடம் ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். (அவ்வாேற மக்களும் ெசல்ல) ஈசா (அைல) 
அவர்கள், "நான் அதற்கு உரியவன் அல்லன்'' என்று கூறுவார்கள். 
பின்னர் மக்கள் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசல்வார்கள். உடேன அவர்கள் எழு(ந்து 
பரிந்துைரக்க அனுமதி ேகாரு)வார்கள். அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும். அப்ேபாது 
நம்பகத்தன்ைமயும் இரத்தபந்த உறவும் அனுப்பிைவக்கப்படும். அைவயிரண்டும் (நரகத்தின் 
மீதுள்ள "ஸிராத்' எனும்) அப்பாலத்தின் இரு மருங்கிலும் வலம் இடமாக நின்றுெகாள்ளும். 
அப்ேபாது உங்களில் முதல் அணியினர் மின்னைலப் ேபான்று அைதக் கடந்துெசல்வார்கள். 
-இைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியேபாது, நான் (அபூஹுைரரா-ரலி), 
"என் தந்ைதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும். மின்னைலப் ேபான்று 
கடந்துெசல்வது என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "மின்னல் எவ்வாறு 
கண் இைமக்கும் ேநரத்தில் ெசன்று விட்டுத் திரும்புகிறெதன்று நீங்கள் பார்க்க 
வில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள்.- 
பிறகு காற்று வசீுவைதப் ேபான்றும், பறைவ பறப்பைதப் ேபான்றும், மனிதர்கள் விைரந்து 
ஓடுவைதப் ேபான்றும் இைறநம்பிக்ைகயாளர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு அவர்களின் 
(நற்)ெசயல்கள் ஓடும். உங்கள் நபிேயா அந்தப் பாலத்தின் மீது நின்றுெகாண்டு, "இைறவா! 
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காப்பாற்று! காப்பாற்று!' என்று கூறிக்ெகாண்டிருப்பார்கள். இறுதியில் அடியார்களின் 
ெசயல்கள் ெசயலிழந்துேபாகும்; அப்ேபாது ஒருவர் வருவார். அவரால் நடக்க முடியாமல் 
தவழ்ந்தபடிேய (அைதக் கடந்து) ெசல்வார். அந்தப் பாலத்தின் இரு ஓரங்களிலும் ெகாக்கிகள் 
மாட்டப்பட்டிருக்கும். சிலைரப் பிடிக்கும்படி அவற்றுக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கும். சிலர் 
காயப்படுத்தப்பட்டுத் தப்பிவிடுவர்; சிலர் நரகெநருப்பில் தள்ளப்படுவர். 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அபூஹுைரராவின் உயிர் யார் ைகயில் 
உள்ளேதா அவன்மீது ஆைணயாக! நரகத்தின் ஆழமானது, எழுபது ஆண்டுகள் ெதாைலதூரம் 
ெகாண்டதாகும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 85 "நாேன ெசார்க்கத்திற்காகப் பரிந்துைரக்கும் முதல் மனிதராேவன்; இைறத் 
தூதர்களிேலேய அதிகமான மக்களால் பின்பற்றப்படுபவன் ஆேவன்'' என்று நபி (ஸல்) 

அவர்கள் கூறியது. 
 
330 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாேன ெசார்க்கத்திற்காகப் பரிந்துைரக்கும் முதல் மனிதராேவன்; இைறத்தூதர்களிேலேய 
அதிகமான மக்களால் பின்பற்றப்படுபவன் ஆேவன். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
331 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாேன மறுைம நாளில் இைறத்தூதர்களிேலேய அதிகமான மக்களால் பின்பற்றப்படுபவன் 
ஆேவன்; நாேன ெசார்க்கத்தின் வாசைல முதன் முதலில் தட்டுபவன் ஆேவன். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
332 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாேன ெசார்க்கத்திற்காகப் பரிந்துைரக்கும் முதல் ஆள் ஆேவன். நான் (இைறவனின் தூதர் 
என) ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட அளவுக்கு இைறத்தூதர்களில் ேவெறவரும் ஏற்றுக் ெகாள்ளப் 
பட்டதில்ைல. இைறத்தூதர்களில்(இப்படியும்) ஒருவர் இருந்தார்; அவருைடய சமுதாயத்தாரில் 
ஒேரெயாரு மனிதர்தாம் அவைர ஏற்றுக்ெகாண்டார். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
333 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் மறுைம நாளில் ெசார்க்கத்தின் தைலவாயிலுக்குச் ெசன்று அைதத் திறக்கும்படி 
ேகாருேவன். அப்ேபாது அதன் காவலர், "நீங்கள் யார்?'' என்று ேகட்பார். நான், "முஹம்மத்' 
என்ேபன். அதற்கு அவர், "உங்களுக்காகேவ நான் கட்டைளயிடப்பட்டுள்ேளன்; உங்களுக்கு 
முன் ேவறு யாருக்காகவும் (ெசார்க்க வாயிைல) நான் திறக்கலாகாது (எனப் பணிக்கப் 
பட்டுள்ேளன்)'' என்று கூறுவார். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்தள்ளது. 
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பாடம் : 86  நபி (ஸல்) அவர்கள் (தமக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறப்புப்) பிரார்த்தைனயி(ன் 
வாய்ப்பி)ைன தம் சமுதாயத்தாருக்குப் பரிந்துைர ெசய்வதற்காகப் பத்திரப்படுத்தியது. 
 
334 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒவ்ேவார் இைறத்தூதருக்கும் அவர் (தம் சமுதாயத்தாருக்காகப்) பிரார்த்தித்துக்ெகாள்ள 
(அங்கீகரிக்கப்பட்ட) பிரார்த்தைன ஒன்று (வழங்கப்பட்டு) உள்ளது. நான் எனது 
பிரார்த்தைனைய, மறுைம நாளில் என் சமுதாயத்தாருக்குப் பரிந்துைர ெசய்வதற்காகப் 
பத்திரப்படுத்தேவ விரும்புகிேறன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
335 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒவ்ேவார் இைறத்தூதருக்கும் (தம் சமுதாயத்தார் ெதாடர்பாக) ஒரு (சிறப்புப்) பிரார்த்தைன 
உண்டு. அல்லாஹ் நாடினால் நான் எனது பிரார்த்தைனைய, மறுைம நாளில் என் 
சமுதாயத்தாருக்குப் பரிந்துைர ெசய்வதற்காகப் பத்திரப்படுத்தேவ விரும்புகிேறன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்தள்ளது. 
 
336 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
337 அம்ர் பின் அபசீுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கஅபுல் அஹ்பார் (ரஹ்) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"ஒவ்ேவார் இைறத்தூதருக்கும் அவர் (தம் சமுதாயத்தாருக்காகப்) பிரார்த்தித்துக் ெகாள்ள 
பிரார்த்தைன ஒன்று உண்டு. நான் அல்லாஹ் நாடினால் எனது பிரார்த்தைனைய, மறுைம 
நாளில் என் சமுதாயத்தாருக்குப் பரிந்துைர ெசய்வதற்காகப் பத்திரப்படுத்தேவ 
விரும்புகிேறன் என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
அதற்கு கஅப் (ரஹ்) அவர்கள்,"நீங்கள் இைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
338 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒவ்ேவார் இைறத்தூதருக்கும் (தம் சமுதாயத்தார் ெதாடர்பாக) ஒரு (சிறப்புப்) பிரார்த்தைன 
உண்டு; எல்லா இைறத்தூதர்களும் அந்தப் பிரார்த்தைனைய அவசரப்பட்டு (இம்ைமயிேலேய) 
ேகட்டுவிட்டனர். நான் எனது பிரார்த்தைனைய, மறுைம நாளில் என் சமுதாயத்தாருக்குப் 
பரிந்துைர ெசய்வதற்காகப் பத்திரப்படுத்தி ைவத்துள்ேளன். அல்லாஹ் நாடினால் என் 
சமுதாயத்தாரில் யார் அல்லாஹ்வுக்கு எைதயும் இைணைவக்காமல் மரணிக்கிறாேரா 
அவருக்கு அது கிைடக்கும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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339 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒவ்ேவார் இைறத்தூதருக்கும் அவர் பிரார்த்தித்துக்ெகாள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரார்த்தைன 
ஒன்று உண்டு. அது ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டு, வழங்கப்பட்டும்விட்டது. நான் எனது 
பிரார்த்தைனைய, மறுைம நாளில் என் சமுதாயத்தாருக்குப் பரிந்துைர ெசய்யப் பத்திரப் 
படுத்தி ைவத்துவிட்ேடன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
340 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒவ்ேவார் இைறத்தூதருக்கும் தம் சமுதாயத்தார் ெதாடர்பாக ஒரு (சிறப்புப்) பிரார்த்தைன 
ெசய்துெகாள்ள உரிைம உண்டு; அைத அவருக்கு ஏற்கப்பட்டும்விட்டது. நான் அல்லாஹ் 
நாடினால் எனது பிரார்த்தைனைய, மறுைம நாளில் என் சமுதாயத்தாருக்காகப் பரிந்துைர 
ெசய்யத் தள்ளிைவக்க விரும்புகிேறன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
341 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒவ்ேவார் இைறத்தூதருக்கும் தம் சமுதாயத்தார் ெதாடர்பாக ஒரு (சிறப்புப்) பிரார்த்தைன 
ெசய்ய உரிைம உண்டு. நான் எனது பிரார்த்தைனைய, மறுைம நாளில் என் 
சமுதாயத்தாருக்காகப் பரிந்துைர ெசய்ய பத்திரப்படுத்தி ைவத்துவிட்ேடன். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
342 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
343 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளளது. 
அவற்றில், அறிவிப்பாளர் வகீஉ (ரஹ்) அவர்கள் "ஒவ்ேவார் இைறத்தூதருக்கும் ஒரு 
(சிறப்புப்) பிரார்த்தைன வழங்கப்பட்டது' என்று குறிப்பிட்டார்கள். 
 
344 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப் பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
345 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒவ்ேவார் இைறத்தூதருக்கும் தம் சமுதாயத்தார் ெதாடர்பாக ஒரு (சிறப்புப்) பிரார்த்தைன 
ெசய்ய உரிைம உண்டு. நான் எனது பிரார்த்தைனைய, மறுைம நாளில் என் 
சமுதாயத்தாருக்காகப் பரிந்துைர ெசய்யப் பத்திரப்படுத்திவிட்ேடன். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 87 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் சமுதாயத்தாருக்காகப் பிரார்த்தித்ததும், அவர்கள் மீதுள்ள 
பரிவால் அழுததும். 
 
346 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள், இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் ெதாடர்பாக அல்லாஹ் 
குறிப்பிட்டுள்ள "இைறவா! நிச்சயமாக! இைவ (சிைலகள்) மக்களில் அதிகம் ேபைர 
வழிெகடுத்துவிட்டன;எனேவ, எவர் என்ைனப் பின்பற்றுகிறாேரா அவர் என்ைனச் 
ேசர்ந்தவராவார்; எவர் எனக்கு மாறு ெசய்கிறாேரா (அவைர) நீேய மன்னிப்பவனாகவும் 
கருைணபுரிபவனாகவும் இருக்கின்றாய்'' என்ற (14:36ஆவது) வசனத்ைதயும், ஈசா (அைல) 
அவர்கள் கூறியதாகக் குறிப்பிட்டுள்ள "(இப்ேபாது) நீ இவர்களுக்கு ேவதைன அளித்தால் 
இவர்கள் நிச்சயமாக உன்னுைடய அடியார்கேள! நீ இவர்கைள மன்னித்தாலும் (அப்ேபாதும்) 
நீேய யாவற்ைறயும் மிைகத்தவனும் நுண்ணறிவுைடயவனுமாய் இருக்கின்றாய்'' என்ற 
(5:118 ஆவது) வசனத்ைதயும் ஓதிக் காட்டினார்கள். அப்ேபாது நபியவர்கள் தம்மிரு 
ைககைளயும் உயர்த்தியவாறு "இைறவா! என் சமுதாயம்; என் சமுதாயம் (இவர்கைளக் 
காப்பாற்றுவாயாக!)'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள்; அழுதார்கள். அப்ேபாது வலிவும் மாண்புமிக்க 
அல்லாஹ் (வானவர் ஜிப்ரீலிடம்), "ஜிப்ரீேல! நீங்கள் முஹம்மதிடம் ெசன்று (உங்கள் 
இைறவனுக்கு எல்லாம் ெதரியும்; என்றாலும்) "நீங்கள் ஏன் அழுகிறரீ்கள்?' என்று ேகளுங்கள்'' 
என்றான். 
அவ்வாேற ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் ெசன்று, அது குறித்துக் ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், -அல்லாஹ்வுக்குத் ெதரியும்; என்றாலும்- தாம் 
கூறியவற்ைற (ேமற்கண்டவாறு) ெதரிவித்தார்கள். அதற்கு அல்லாஹ், ""ஜிப்ரீேல! 
முஹம்மதிடம் ெசன்று, நாம் உம் சமுதாயத்தார் ெதாடர்பாக உம்ைம திருப்தியைடயச் 
ெசய்ேவாம்; உம்ைம நாம் கவைலயைடயச் ெசய்யமாட்ேடாம்'' என்று கூறுக என்றான். 
 
பாடம் : 88 இைறமறுப்பாளராக இறந்தவர் நரகத்திற்ேக ெசல்வார். எந்தப் பரிந்துைரயும் 
அவருக்குக் கிைடக்காது; இைற ெநருக்கம் ெபற்றவர்கள் யாருைடய உறவும் அவருக்குப் 
பயனளிக்காது. 
 
347 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (இஸ்லாத்திற்கு முன் 
இறந்துவிட்ட) என் தந்ைத எங்ேக இருக்கிறார்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"(நரக) ெநருப்பில்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அவர் திரும்பிச் ெசன்றேபாது அவைர நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அைழத்து, "என் தந்ைதயும் உன் தந்ைதயும் (நரக) ெநருப்பில்தான் (இருக்கிறார்கள்)'' 
என்று கூறினார்கள். 
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பாடம் : 89 "(நபிேய!) உங்களுைடய ெநருங்கிய உறவினர்களுக்கு நீங்கள் எச்சரிக்ைக 
ெசய்யுங்கள்'' எனும் (26:214ஆவது) இைறவசனம். 
 
348 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"(நபிேய!) உங்களுைடய ெநருங்கிய உறவினர்களுக்கு எச்சரிக்ைக ெசய்யுங்கள்'' எனும் இந்த 
(26:214ஆவது) இைறவசனம் அருளப்ெபற்றேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
குைறஷியைர (ஓரிடத்திற்கு) அைழத்தார்கள். 
அவர்கள் அைனவரும் ஒன்றுகூடினர். அப்ேபாது ெபாதுவாகவும் தனித்தனியாகவும் ெபயர் 
குறிப்பிட்டு,"கஅப் பின் லுஅய்யின் மக்கேள! உங்கைள நரக ெநருப்பிலிருந்து காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ளுங்கள். முர்ரா பின் கஅபின் மக்கேள! உங்கைள நரக ெநருப்பிலிருந்து காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ளுங்கள். அப்து ஷம்சின் மக்கேள! உங்கைள நரக ெநருப்பிலிருந்து காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ளுங்கள். அப்து மனாஃபின் மக்கேள! உங்கைள நரக ெநருப்பிலிருந்து காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ளுங்கள். ஹாஷிமின் மக்கேள! உங்கைள நரக ெநருப்பிலிருந்து காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ளுங்கள். அப்துல் முத்தலிபின் மக்கேள! உங்கைள நரக ெநருப்பிலிருந்து காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ளுங்கள். (என் மகள்) ஃபாத்திமாேவ! உன்ைன நரக ெநருப்பிலிருந்து காப்பாற்றிக் ெகாள்! 
ஏெனன்றால், அல்லாஹ்விடமிருந்து வரும் (முடிவாகிவிட்ட ேசாதைன) எதிலிருந்தும் 
உங்கைளக் காக்க என்னால் இயலாது. ஆயினும், உங்களுடன் எனக்கு இரத்த உறவு உண்டு. 
அைத நான் (காய்ந்துேபாகவிடாமல்) பசுைமயாக்குேவன் (உங்களுைடய உறைவப் ேபணி 
நடந்துெகாள்ேவன்)'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
349 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
இருப்பினும், முந்ைதய அறிவிப்ேப நிைறவானதும் நிரப்பமானதும் ஆகும். 
 
350 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"(நபிேய!) உங்களுைடய ெநருங்கிய உறவினர்களுக்கு எச்சரிக்ைக ெசய்யுங்கள்'' எனும் 
(26:214ஆவது) இைறவசனம் அருளப்ெபற்றேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ஸஃபா' மைலக் குன்றின் மீேதறி, "முஹம்மதின் மகள் ஃபாத்திமாேவ! அப்துல் முத்தலிபின் 
மகள் ஸஃபிய்யாேவ! அப்துல் முத்தலிபின் மக்கேள! அல்லாஹ்விடமிருந்து வரும் 
(முடிவாகிவிட்ட ேசாதைன) எதிலிருந்தும் உங்கைள என்னால் காக்க இயலாது. 
(ேவண்டுமானால்) என் ெசல்வத்திலிருந்து நீங்கள் விரும்பியைத என்னிடம் ேகளுங்கள் 
(தருகிேறன்)'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
351 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு "(நபிேய!) உங்களுைடய ெநருங்கிய 
உறவினர்களுக்கு எச்சரிக்ைக ெசய்யுங்கள்'' எனும் (26:214ஆவது) இைறவசனம் அருளப்ெபற்ற 
ேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குைறஷிக் கூட்டத்தாேர! உங்கள் உயிர்கைள 
(இஸ்லாத்ைத ஏற்பதன் மூலம்) விைலக்கு வாங்கிக் (காப்பாற்றிக்)ெகாள்ளுங்கள். உங்கைள 
அல்லாஹ்விடமிருந்து ஒரு சிறிதும் என்னால் காப்பாற்ற முடியாது. அப்துல் முத்தலிபின் 
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மக்கேள! உங்கைள அல்லாஹ்விடமிருந்து ஒரு சிறிதும் என்னால் காப்பாற்ற இயலாது. 
அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிேப! உங்கைள அல்லாஹ்விடமிருந்து ஒரு சிறிதும் என்னால் 
காப்பாற்ற இயலாது. அல்லாஹ்வின் தூதருைடய அத்ைத ஸஃபிய்யாேவ! உங்கைள 
அல்லாஹ்விடமிருந்து ஒரு சிறிதும் என்னால் காப்பாற்ற இயலாது. அல்லாஹ்வின் 
தூதருைடய புதல்வி ஃபாத்திமாேவ! என் ெசல்வத்திலிருந்து நீ விரும்பியைதக் ேகள்! 
(தருகிேறன்.) ஆனால், அல்லாஹ்விடமிருந்து, உன்ைன என்னால் ஒரு சிறிதும் காப்பாற்ற 
முடியாது'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
352 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
353 கபஸீா பின் அல்முகாரிக் (ரலி), ஸுைஹர் பின் அம்ர் (ரலி) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
"(நபிேய!) உங்களுைடய ெநருங்கிய உறவினர்களுக்கு எச்சரிக்ைக ெசய்யுங்கள்'' எனும் (26:214 
ஆவது) இைறவசனம் அருளப்ெபற்றேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒரு 
மைலயின் பாைறக் குவியைல ேநாக்கிச் ெசன்று அதன் உச்சியிலிருந்த கல்மீது ஏறி, கூவி 
அைழத்து, "அந்ேதா! அப்து மனாஃபின் மக்கேள! நான் (உங்கைள) எச்சரிப்பவன் ஆேவன். எனது 
நிைலயும் உங்களது நிைலயும் ஒரு மனிதனின் நிைலைய ஒத்திருக்கிறது. அவன் 
எதிரிகைளக் கண்டான். தன் குடும்பத்தாைரப் பாதுகாப்பதற்காக உடேன அவன் (விைரந்து) 
ெசன்றான். அப்ேபாது (எங்ேக தான் ெசல்வதற்கு முன் எதிரிகள்) முந்திக்ெகாண்டு (தம் 
குடும்பத்தாைரத் தாக்கி)விடுவார்கேளா என்று அவன் அஞ்சினான். எனேவ, அவன் 
(அங்கிருந்தபடிேய), "யா ஸபாஹா! (உதவி, உதவி! அதிகாைல ஆபத்து)' என்று சப்தமிடத் 
ெதாடங்கினான்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
354 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
355 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"(நபிேய!) உங்களுைடய ெநருங்கிய உறவினர்களுக்கு எச்சரிக்ைக ெசய்யுங்கள் (அவர்களில் 
நல்ெலண்ணம் பைடத்த உங்கள் கூட்டத்தாைரயும் எச்சரிக்ைக ெசய்யுங்கள்)'' எனும் 
(26:214ஆவது) இைறவசனம் அருளப் ெபற்றேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
புறப்பட்டுச்ெசன்று "ஸஃபா' மைலக்குன்றின் மீேதறி உரத்த குரலில் "யா ஸபாஹா!' (உதவி! 
உதவி! அதிகாைல ஆபத்து) என்று உரத்த குரலில் கூறினார்கள். அப்ேபாது (குைறஷி) மக்கள், 
"சப்தமிடும் இந்த மனிதர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு "முஹம்மத்' என்று (சிலர்) 
பதிலளித்தனர். உடேன முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கி மக்கள் திரண்டனர். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்னாரின் மக்கேள, இன்னாரின் மக்கேள, 
இன்னாரின் மக்கேள! அப்து மனாஃபின் மக்கேள! அப்துல் முத்தலிபின் மக்கேள!'' என்று 
அைழத்தார்கள். அவர்கள் அைனவரும் ஒன்றுகூடினர். அப்ேபாது, "இந்த மைல 
அடிவாரத்திலிருந்து (உங்கைளத் தாக்குவதற்காக எதிரிகளின்) குதிைரப் பைடெயான்று 
புறப்பட்டுவருகிறது என்று நான் உங்களிடம் ெதரிவித்தால், என்ைன நீங்கள் 
நம்பியிருப்பரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "உம்மிடமிருந்து எந்தப் ெபாய்ையயும் 
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நாங்கள் (இதுவைர) அனுபவித்ததில்ைல. (அவ்வாறிருக்க, இைத நாங்கள் நம்பாமல் 
இருப்ேபாமா?)'' என்று ெசான்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படிெயன்றால், (என் மார்க்கத்ைத நீங்கள் 
ஏற்காவிட்டால் இைறவனின்) கடும் ேவதைனெயான்று எதிர்ேநாக்கியுள்ளது என்று உங்கைள 
எச்சரிக்ைக ெசய்கின்ேறன்'' என்றார்கள். (அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் 
பார்த்து குைறஷித் தைலவர்களில் ஒருவனான) அபூலஹப், "உமக்கு அழிவுண்டாகட்டும்! 
இதற்காகத்தான் எங்கைள ஒன்றுகூட்டினாயா?'' என்று ேகட்டான். பின்னர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (புறப்பட) எழுந்தார்கள். அப்ேபாது "அழியட்டும் அபூலஹபின் இரு 
கரங்கள்; அவேன அழியட்டும்'' எனும் (111ஆவது) அத்தியாயம் அருளப்ெபற்றது. 
இந்த (111:1ஆவது) வசனத்ைத (அதன் இறுதியில் "கத்' (ளுóகுú) எனும் இைடச் ெசால்ைல 
இைணத்து) "வ கத் தப்ப' (அவன் அழிந்ேதவிட்டான்) என்ேற அப்ேபாது (அறிவிப்பாளர்) அஃமஷ் 
(ரஹ்) அவர்கள் ஓதினார்கள். 
 
356 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஸஃபா' மைலக்குன்றின் மீது 
ஏறி, "யா ஸபாஹா!'' (உதவி! உதவி! அதிகாைல ஆபத்து!) என்று கூறினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பிக்கிறது. 
"(நபிேய!) உங்களுைடய ெநருங்கிய உறவினர்களுக்கு எச்சரிக்ைக ெசய்யுங்கள்'' எனும் 
(26:214ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றது ெதாடர்பாக அவற்றில் கூறப்படவில்ைல. 
 
பாடம் : 90  நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் ெபரிய தந்ைத) அபூதாலிப் அவர்களுக்காகப் பரிந்துைர 
ெசய்ததும், அைத முன்னிட்டு அவர்களுக்கு (நரக ேவதைன) குைறக்கப்பட்டதும். 
 
357 அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அபூதாலிப் அவர்களுக்கு ஏேதனும் (பிரதி) உபகாரம் 
ெசய்தீர்களா? ஏெனனில், தங்கைள அவர் பாதுகாப்பவராகவும் தங்களுக்காக (எதிரிகள்மீது) 
ேகாபப்படுபவராகவும் இருந்தாேர!'' என்று ேகட்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; அவர் இப்ேபாது (கணுக்கால்வைர தீண்டும்) 
சிறிதளவு நரக ெநருப்பிேலேய உள்ளார். நான் இல்ைலயானால் அவர் நரகின் 
அடித்தளத்திற்குச் ெசன்றிருப்பார்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
358 அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அபூதாலிப் தங்கைளப் பாதுகாப்பவராகவும், தங்களுக்கு உதவி 
ெசய்பவராகவும் இருந்தாேர! அது அவருக்குப் பயனளித்ததா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; அவைர நான் நரகத்தின் பிரதான பகுதியில் 
கண்ேடன். உடேன அவைர அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி (கணுக்கால்வைர தீண்டும்) சிறிதளவு 
ெநருப்பிற்குக் ெகாண்டுவந்ேதன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
359 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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360 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அவர்களுைடய ெபரிய தந்ைத அபூதாலிப் அவர்கைளப் பற்றிக் 
கூறப்பட்டது. அப்ேபாது அவர்கள், "மறுைம நாளில் அவருக்கு என் பரிந்துைர பயனளிக்கக் 
கூடும்; (அதனால்) நரக ெநருப்பு அவரது (முழு உடைலயும் தீண்டாமல்) கணுக்கால்கள்வைர 
மட்டுேம தீண்டும்படி ஆக்கப்படலாம். (ஆனால்,) அதனால் அவருைடய மூைள (தகித்துக்) 
ெகாதிக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 91 நரகவாசிகளிேலேய மிகவும் குைறவான ேவதைன அனுபவிக்கும் மனிதர். 
 
361 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நரகவாசிகளிேலேய மிகவும் குைறவான ேவதைன அனுபவிப்பவர், ெநருப்பாலான இரு 
காலணிகைள அணி(விக்கப்படு)வார். அந்தக் காலணிகளின் ெவப்பத்தால் அவரது மூைள 
(தகித்துக்) ெகாதிக்கும். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
362 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நரகவாசிகளிேலேய மிகவும் குைறவான ேவதைன அனுபவிப்பவர் அபூதாலிப் ஆவார். அவர் 
(ெநருப்பாலான) இரு காலணிகைள அணிந்துெகாண்டிருப்பார். அதனால் அவரது மூைள 
(தகித்துக்) ெகாதிக்கும். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
363 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மறுைம நாளில் நரகவாசிகளிேலேய மிகவும் குைறவான ேவதைன அனுபவிப்பவர் ஒரு 
மனிதராவார். அவருைடய உள்ளங்கால்களின் நடுவில் இரண்டு ெநருப்புக் கங்குகள் ைவக்கப் 
படும். அவற்றால் அவரது மூைள ெகாதிக்கும். 
இைத நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் உைரயாற்றிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது 
அறிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
364 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நரகவாசிகளிேலேய மிகவும் குைறவான ேவதைன அனுபவிக்கும் நபர் ஒரு மனிதராவார். 
அவருக்கு ெநருப்பாலான இரு காலணிகளும் வார்களும் இருக்கும். (அடுப்பில் ைவக்கப் 
பட்டுள்ள) ெசம்புப் பாத்திரம் ெகாதிப்பைதப் ேபான்று அவற்றால் அவரது மூைள ெகாதிக்கும். 
நரகவாசிகளிேலேய அவர் தாம் மிகவும் குைறவான ேவதைன அனுபவிப்பவராய் இருக்க, 
அவேரா "தம்ைமவிட ேவெறவரும் மிகக் கடுைமயாக ேவதைன ெசய்யப்படவில்ைல' என 
எண்ணுவார் (அந்த அளவுக்கு ேவதைன கடுைமயாக இருக்கும்). 
இைத நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 92  இைறமறுப்பாளராக மரணித்த ஒருவருக்கு அவர் புரிந்த (நற்)ெசயல் எதுவும் 
(மறுைமயில்) பயனளிக்காது என்பதற்கான சான்று. 
 
365 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இப்னு ஜுத்ஆன் அறியாைமக் காலத்தில் உறவுகைளப் ேபணி 
நடப்பவராகவும் ஏைழகளுக்கு உணவளிப்பவராகவும் இருந்தாேர! இைவ அவருக்கு (மறுைம 
நாளில்) பயனளிக்குமா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அவருக்குப் பயனளிக்கா; அவர் 
ஒரு நாள்கூட "இைறவா! விசாரைண நாளில் என் பாவத்ைத மன்னித்தருள்வாயாக!' என்று 
ேகட்டேதயில்ைல'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 93 (ெகாள்ைகச் சேகாதரர்களான) இைற நம்பிக்ைகயாளர்களுடன் நட்பு ெகாள்வதும், 

(எதிரிகளான) மற்றவர்களின் நட்புறைவத் துண்டிப்பதும், அவர்களிடமிருந்து தம் ெபாறுப்ைப 
விலக்கிக் ெகாள்வதும். 
 
366 அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"இன்னாரின் தந்ைதயின் குடும்பத்தார் என் ேநசர்கள் அல்லர்; என் ேநசர்கள் யாெரனில், 
அல்லாஹ்வும் நல்ல இைறநம்பிக்ைகயாளர்களும்தாம்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒளிவுமைறவின்றி பகிரங்கமாகேவ கூறுவைத நான் ேகட்ேடன். 
 
பாடம் : 94 முஸ்லிம்களில் ஒரு ெபருங்கூட்டம் எந்த விதமான விசாரைணயும் 
ேவதைனயும் இல்லாமல் ெசார்க்கத்தில் நுைழவார்கள் என்பதற்கான சான்று. 
 
367 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "என் சமுதாயத்தாரில் எழுபதாயிரம் ேபர் எந்த விசாரைணயுமின்றி 
ெசார்க்கத்தில் நுைழவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
உடேன (உக்காஷா எனும்) ஒரு மனிதர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர்களில் 
ஒருவனாக என்ைனயும் ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று கூறினார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ்ேவ! இவைர அவர்களில் ஒருவராக ஆக்குவாயாக!'' எனப் 
பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு மற்ெறாரு மனிதர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர்களில் 
ஒருவனாக என்ைனயும் ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்றார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "இந்த விஷயத்தில் உக்காஷா உம்ைம முந்திவிட்டார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
368 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
369 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் சமுதாயத்தாரில் எழுபதாயிரம் ேபர் ெகாண்ட 
ஒரு கூட்டம் ெபௗர்ணமி இரவில் சந்திரன் பிரகாசிப்பைதப் ேபான்று முகங்கள் பிரகாசித்த 
படி (விசாரைணயின்றி ெசார்க்கத்துக்குள்) நுைழவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
உடேன உக்காஷா பின் மிஹ்ஸன் அல் அசதீ (ரலி) அவர்கள் தம் மீதிருந்த ேகாடுேபாட்ட 
சால்ைவைய உயர்த்தியவாறு எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர்களில் ஒருவனாக 
என்ைனயும் ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று ெசான்னார். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ேவ! இவைரயும் அவர்களில் ஒருவராக 
ஆக்குவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு அன்சாரிகளில் ஒருவர் எழுந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர்களில் ஒருவனாக என்ைனயும் ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் 
பிரார்த்தியுங்கள்!'' என்று ெசான்னார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்த 
விஷயத்தில் உக்காஷா உம்ைம முந்திவிட்டார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
370 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் சமுதாயத்தாரில் எழுபதாயிரம் ேபர் (விசாரைணயின்றி) ெசார்க்கத்தில் நுைழவார்கள். 
அவர்களில் ஒேரெயாரு கூட்டத்தினர் சந்திரைனப் ேபான்று பிரகாசிப்பர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
371 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "என் சமுதாயத்தாரில் எழுபதாயிரம் ேபர் எந்த விசாரைணயுமின்றி 
ெசார்க்கத்தில் நுைழவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அவர்கள் யார், அல்லாஹ்வின் 
தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் (ேநாய்க்காக) சூடிட்டுக் 
ெகாள்ளமாட்டார்கள்; ஓதிப்பார்க்கமாட்டார்கள்; தங்கள் இைறவன்மீேத முழு நம்பிக்ைக 
ைவப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
உடேன உக்காஷா (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, "அவர்களில் ஒருவனாக என்ைனயும் ஆக்கும் படி 
அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்!'' என்று ெசான்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர்களில் 
நீரும் ஒருவர்தாம்'' என்று ெசான்னார்கள். உடேன இன்ெனாருவர் எழுந்து, "அவர்களில் 
ஒருவனாக என்ைனயும் ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள், நபிேய!'' என்று 
கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்த விஷயத்தில் உக்காஷா உம்ைம முந்திவிட்டார்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
372 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"என் சமுதாயத்தாரில் எழுபதாயிரம் ேபர் விசாரைணயின்றி ெசார்க்கத்தில் நுைழவார்கள்'' 
என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அவர்கள் யார், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் எத்தைகயவர்கள் எனில், 
ஓதிப்பார்க்கமாட்டார்கள்; பறைவ சகுனம் பார்க்கமாட்டார்கள்; (ேநாய்க்காக) சூடிட்டுக் 
ெகாள்ளமாட்டார்கள்; தங்கள் இைறவன் மீேத முழு நம்பிக்ைக ைவப்பார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
373 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நிச்சயமாக என் சமுதாயத்தாரில் "எழுபதாயிரம் ேபர்' அல்லது "ஏழு லட்சம் ேபர்' 
ஒருவைரெயாருவர் பற்றிக்ெகாண்டு ஒேர சீராக (விசாரைணயின்றி) ெசார்க்கத்தில் 
நுைழவார்கள். அவர்களில் கைடசி நபர் நுைழயாதவைர முதல் நபர் நுைழயமாட்டார்; 
(அைனவரும் ஓரணியில் நுைழவர்). ேமலும், அவர்களுைடய முகங்கள் ெபௗர்ணமி இரவில் 
(பிரகாசிக்கும்) முழு நிலவின் வடிவத்தில் இருக்கும். 
இைத சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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("எழுபதாயிரம் ேபர்', "ஏழு இலட்சம் ேபர்' ஆகிய) இவற்றில் எது என்று அறிவிப்பாளர் 
அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்களுக்குத் ெதரியவில்ைல. 
 
374 ஹுைஸன் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடம் இருந்துெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், 
"இன்றிரவு நட்சத்திரம் விழுந்தைதக் கண்டவர் உங்களில் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், 
"நான் (கண்ேடன்)' என்று பதிலளித்ேதன். பிறகு, "(நான் ெதாழுைகயில் ஈடுபட்டிருந்ததால் 
அப்ேபாது விழித்திருந்ேதன் என எண்ணிவிடாதீர்கள். ஏெனனில், அப்ேபாது நான் எந்தத் 
ெதாழுைகயிலும் இருக்கவில்ைல. மாறாக, என்ைன விஷ ஜந்து தீண்டிவிட்டது 
(அதனால் விழித்திருந்தேபாதுதான் நட்சத்திரம் விழுந்தைதப் பார்த்ேதன்)'' என்று கூறிேனன். 
"(விஷக்கடிக்காக) நீங்கள் என்ன ெசய்தீர்கள்'' என்று சயதீ் ேகட்டார்கள். நான், "ஓதிப்பார்த்துக் 
ெகாண்ேடன்'' என்று பதிலளித்ேதன். அதற்கு அவர்கள், "ஏன் அவ்வாறு ெசய்தீர்கள்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான், "ஆமிர் அஷ்ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஒரு நபிெமாழிதான் 
(அதற்குக் காரணம்)'' என்று கூறிேனன். அவர்கள் "ஆமிர் அஷ்ஷஅப ீ (ரஹ்) அவர்கள் 
உங்களுக்கு என்ன அறிவித்தார்கள்?'' என்று ேகட்க, நான், "புைரதா பின் ஹுைஸப் அல் 
அஸ்லமீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து "கண்ேணறு, அல்லது விஷக்கடி தவிர ேவெறதற்காகவும் 
ஓதிப்பார்த்த(லி)ல் (சிறப்பு) கிைடயாது என்று ஆமிர் அஷ்அஷப ீ (ரஹ்) அவர்கள் எமக்கு 
அறிவித்தார்கள்'' என்று பதிலளித்ேதன். அதற்கு சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள், "யார் 
தாம் ெசவியுற்றபடி ெசயல்பட்டாேரா அவர் நன்ைமேய ெசய்தார். ஆயினும், இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து (பின்வருமாறு) எமக்கு அறிவித்தார்கள் 
என்றார்கள்: 
(நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:) 
(மிஹ்ராஜ் எனும் விண்ணுலகப் பயணத்தின்ேபாது) எனக்குப் பல சமுதாயத்தார் எடுத்துக் 
காட்டப்பட்டனர். அப்ேபாது ஓர் இைறத்தூதைர நான் கண்ேடன். அவருடன் (அவருைடய 
சமுதாயத்தாரில் பத்துக்கும் குைறந்த) ஒரு சிறு குழுவினேர இருந்தனர். மற்ேறார் 
இைறத்தூதருடன் ஓரிரு நபர்கேள இருந்தனர். இன்ேனார் இைறத்தூதருடன் ஒருவர்கூட 
இருக்கவில்ைல. பின்னர் எனக்கு ஒரு ெபருங்கூட்டம் காட்டப்பட்டது. அவர்கள் என் 
சமுதாயத்தார்தாம் என்று நான் எண்ணிேனன். ஆனால், இது (இைறத்தூதர்) மூசாவும் 
அவருைடய சமுதாயமும்தான்; அடிவானத்ைதப் பாருங்கள்'' என்று என்னிடம் கூறப்பட்டது. 
அவ்வாேற நான் பார்த்ேதன். அங்கு ஒரு ெபரும் மக்கள் கூட்டம் இருந்தது. ேமலும் 
"மற்ேறார் அடிவானத்ைதப் பாருங்கள்'' என்றும் என்னிடம் கூறப்பட்டது. பார்த்ேதன்; அங்கும் 
ஒரு ெபரும் மக்கள் கூட்டம் இருந்தது. அப்ேபாது "இதுதான் உங்கள் சமுதாயம். எந்த 
விசாரைணயும் ேவதைனயுமின்றி ெசார்க்கம் ெசல்லும் எழுபதாயிரம் ேபரும் இவர்களில் 
அடங்குவர்'' என்று எனக்குச் ெசால்லப்பட்டது. 
(எந்த விசாரைணயும் ேவதைனயுமின்றி ெசார்க்கம் ெசல்லும் அந்த எழுபதாயிரம் ேபர் யார் 
என்பைத விளக்காமேலேய) நபி (ஸல்) அவர்கள் அங்கிருந்து ெசன்று தமது வடீ்டுக்குள் 
நுைழந்து விட்டார்கள். எனேவ, விசாரைணயும் ேவதைனயுமின்றி ெசார்க்கம் ெசல்ேவார் யார் 
என்பது ெதாடர்பாக மக்கள் விவாதிக்கத் ெதாடங்கினார்கள். சிலர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் ேதாழைமையப் ெபற்றவர்கேள அவர்களாக இருக்கலாம்'' என்று கூறினர். 
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ேவறு சிலர், "இஸ்லாத்தில் பிறந்து, இைறவனுக்கு இைணைவக்காமல் இருந்தவர்கேள 
அவர்களாக இருக்கலாம்'' என்றும், இன்னும் பலவற்ைறயும் கூறினார்கள். அப்ேபாது 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து, "எது குறித்து நீங்கள் 
விவாதித்துக்ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது, மக்கள் (நடந்த 
விவாதங்கைளத்) ெதரிவித்தனர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "(எந்த விசாரைணயும் 
ேவதைனயுமின்றி ெசார்க்கம் ெசல்லவுள்ள) அவர்கள் யாெரனில், அவர்கள் தாங்களும் 
ஓதிப்பார்க்கமாட்டார்கள்; ஓதிப்பார்க்குமாறு பிறரிடம் ேகாரவுமாட்டார்கள்; பறைவகைள 
ைவத்து சகுனம் பார்க்கமாட்டார்கள்; தம் இைறவைனேய முழுைமயாகச் சார்ந்திருப்பார்கள்'' 
என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது உக்காஷா பின் மிஹ்ஸன் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, "அவர்களில் ஒருவனாக 
என்ைனயும் ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று கூறினார். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "அவர்களில் நீரும் ஒருவர்தாம்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு மற்ெறாருவர் 
எழுந்து, "அவர்களில் ஒருவனாக என்ைனயும் ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' 
என்றார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "இந்த விஷயத்தில் உக்காஷா உம்ைம முந்திவிட்டார்'' 
என்று ெசான்னார்கள். 
 
375 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக வரும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
"எனக்குப் பல சமுதாயத்தார் எடுத்துக் காட்டப்பட்டனர்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என இந்த அறிவிப்பு ெதாடங்குகிறது. அறிவிப்பாளர் ஹுைஸன் 
(ரஹ்) அவர்கள் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள தகவல் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 95 ெசார்க்கவாசிகளில் பாதிப்ேபராக இந்த (இறுதிச்) சமுதாயத்தார் இருப்பர். 
 
376 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம், "ெசார்க்கவாசிகளில் நான்கில் ஒரு 
பகுதியினராக இருக்க நீங்கள் விரும்புகின்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ் 
மிகப் ெபரியவன்' என்று (தக்பரீ்) முழங்கிேனாம். பிறகு "ெசார்க்கவாசிகளில் மூன்றில் ஒரு 
பகுதியினராக இருக்க நீங்கள் விரும்புகின்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாதும் நாங்கள், 
"அல்லாஹ் மிகப் ெபரியவன்' என்று (தக்பரீ்) முழங்கிேனாம். 
பிறகு "ெசார்க்கவாசிகளில் பாதிப்ேபராக (என் சமுதாயத்தாரான) நீங்கள் இருக்க 
ேவண்டுெமன்ேற நான் எதிர்பார்க்கிேறன். அ(தற்குரிய காரணம் என்ன என்ப)து பற்றி 
உங்களுக்கு நான் ெதரிவிக்கிேறன்: இைறமறுப்பாளர்களுடன் ஒப்பிடுைகயில் முஸ்லிம்கள் 
"கறுப்புக் காைளமாட்டி(ன் உடலி)லுள்ள ெவள்ைள முடிையப் ேபான்றுதான்' அல்லது 
"ெவள்ைளக் காைளமாட்டிலுள்ள கறுப்பு முடிையப் ேபான்றுதான்' என்று கூறினார்கள். 
 
377 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் சுமார் நாற்பது ேபர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு (ேதால்) 
கூடாரத்தில் இருந்துெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள், "ெசார்க்கவாசிகளில் நான்கில் 
ஒரு பகுதியினராக இருக்க நீங்கள் விரும்புகின்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம்' 
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என்று ெசான்ேனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெசார்க்கவாசிகளில் மூன்றில் 
ஒரு பகுதியினராக இருக்க நீங்கள் விரும்புகின்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கும் 
நாங்கள் "ஆம்' என்ேறாம். 
பிறகு அவர்கள் "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! 
ெசார்க்கவாசிகளில் பாதிப்ேபராக (என் சமுதாயத்தாரான) நீங்கள் இருக்க ேவண்டுெமன்ேற 
நான் எதிர்பார்க்கிேறன். அதற்குக் காரணம், ெசார்க்கத்தில் முஸ்லிமானவைரத் தவிர 
ேவெறவரும் நுைழய முடியாது. இைணைவப்பாளர்களுடன் ஒப்பிடும்ேபாது நீங்கள் "கறுப்புக் 
காைளமாட்டின் ேதாலில் உள்ள ெவள்ைள முடிையப் ேபான்றுதான்' அல்லது "சிவப்புக் 
காைளமாட்டின் ேதாலில் உள்ள கறுப்பு முடிையப் ேபான்றுதான்' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
378 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது முதுைக ேதால் கூடாரெமான்றில் 
சாய்த்தபடி எங்களிைடேய உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது, "அறிந்துெகாள்ளுங்கள்; 
ெசார்க்கத்தில் முஸ்லிமானவைரத் தவிர ேவெறவரும் நுைழய முடியாது. இைறவா! நான் 
(ெசால்ல ேவண்டிய ெசய்திையச்) ெசால்லிவிட்ேடனா? இைறவா (இதற்கு) நீேய சாட்சி'' என்று 
கூறிவிட்டு, "ெசார்க்கவாசிகளில் நான்கில் ஒரு பகுதியினராக இருக்க நீங்கள் 
விரும்புகின்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று 
ெசான்ேனாம். அவர்கள், "ெசார்க்கவாசிகளில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினராக இருக்க நீங்கள் 
விரும்புகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று 
ெசான்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெசார்க்கவாசிகளில் பாதிப்ேபராக (என் 
சமுதாயத்தாரான) நீங்கள் இருக்க ேவண்டும் என்ேற நான் எதிர்பார்க்கிேறன். மற்ற 
சமுதாயங்களுடன் ஒப்பிடும்ேபாது நீங்கள் "ெவள்ைளக் காைளமாட்டிலுள்ள "கறுப்பு 
முடிையப் ேபான்றுதான்' அல்லது கறுப்புக் காைளமாட்டிலுள்ள ெவள்ைள முடிையப் 
ேபான்றுதான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 96  (மறுைம நாளில்) ஆதம் (அைல) அவர்களிடம், "ஒவ்ேவார் ஆயிரம் ேபரிலிருந்தும் 
நரகத்திற்குச் ெசல்லவிருக்கும் ெதாள்ளாயிரத்து ெதாண்ணூற்ெறான்பது ேபைர நீங்கள் 
தனியாகப் பிரித்திடுங்கள்'' என்று அல்லாஹ் கூறுவான். 
 
379 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வலிவும் மாண்புமிக்க அல்லாஹ் (மறுைம நாளில் ஆதிமனிதைர ேநாக்கி), "ஆதேம!'' 
என்பான். அதற்கு ஆதம் (அைல) அவர்கள், "(இைறவனின் அைழப்ைப ஏற்று, இைறவா!) இேதா 
கீழ்ப்படியக் காத்திருக்கிேறன். (கட்டைளயிடு) நலம் அைனத்தும் உன் கரங்களில்தான்'' என்று 
கூறுவார்கள். அப்ேபாது இைறவன், "(உங்கள் வழித்ேதான்றல்களில்) நரகத்திற்குச் 
ெசல்லவிருப்பவர்கைள (மற்றவர்களிலிருந்து) தனியாகப் பிரித்திடுங்கள்'' என்று ெசால்வான். 
அதற்கு அவர்கள், "எத்தைன நரகவாசிகைள (அவ்வாறு பிரிக்க ேவண்டும்)?'' என்று 
ேகட்பார்கள். அதற்கு இைறவன், "ஒவ்ேவார் ஆயிரம் ேபரிலிருந்தும் ெதாள்ளாயிரத்துத் 
ெதாண்ணூற்ெறான்பது ேபைர(த் தனியாகப் பிரித்திடுங்கள்)'' என்று பதிலளிப்பான். 
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அப்ேபாது(ள்ள பயங்கரச் சூழ்நிைலயில்) பாலகன்கூட நைரத்து (மூப்பைடந்து)விடுகின்ற, 
கர்ப்பம் ெகாண்ட ெபண் ஒவ்ெவாருவரும் கர்ப்பத்ைதப் (பதீியின் காரணத்தால் 
அைரகுைறயாகப்) பிரசவித்துவிடுகின்ற ேநரம் இதுதான். மக்கைள (அச்சத்தால்) 
ேபாைதயுற்றவர்களாக நீங்கள் காண்பரீ்கள். ஆனால், அவர்கள் (உண்ைமயிேலேய மதுவால்) 
ேபாைதயுற்றிருக்கமாட்டார்கள். ஆனால் அல்லாஹ்வின் ேவதைன கடுைமயானதாகும். 
 
இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியது, மக்களுக்கு மிகவும் 
சிரமமானதாக இருந்தது. எனேவ அவர்கள், "(ஒவ்ேவார் ஆயிரத்திலும் நரகத்திற்குச் 
ெசல்லாமல் எஞ்சியிருக்கும்) அந்த ஒரு நபர் எங்களில் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(பயப்படாதீர்கள்!) நற்ெசய்தி ெபறுங்கள். யஃஜுஜ், 
மஃஜுஜ் கூட்டத்தாரில் ஓராயிரம் ேபர் என்றால், உங்களில் ஒருவர் (நரகத்திற்குச் ெசல்ல 
தனியாகப் பிரிக்கப்பட்ேடாரில்) இருப்பார்'' என்று கூறிவிட்டுப் பின்னர், "என் உயிர் எவன் 
ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! ெசார்க்கவாசிகளில் நான்கில் ஒரு பகுதியினராக 
நீங்கள் இருக்க ேவண்டுெமன்று நான் ேபராவல் ெகாள்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். உடேன 
நாங்கள் (இந்த மகிழ்ச்சியூட்டும் நற்ெசய்திையக் ேகட்டு) அல்லாஹ்ைவப் புகழ்ந்து, 
"அல்லாஹ் மிகப் ெபரியவன்' (அல்லாஹு அக்பர்) என்று முழங்கிேனாம். பின்னர், "என் உயிர் 
எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! ெசார்க்கவாசிகளில் மூன்றில் ஒரு 
பகுதியினராக நீங்கள் இருக்க ேவண்டுெமன்று நான் ஆைசப்படுகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாதும் நாங்கள் அல்லாஹ்ைவப் புகழ்ந்து, "அல்லாஹ் மிகப் ெபரியவன்' (அல்லாஹு 
அக்பர்) என்று முழக்கமிட்ேடாம். பின்னர், "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது 
சத்தியமாக! ெசார்க்கவாசிகளில் பாதிப்ேபராக (என் சமுதாயத்தாரான) நீங்கள் இருக்க 
ேவண்டுெமன்று நான் ேபராவல் ெகாள்கிேறன். மற்றச் சமுதாயங்களுடன் ஒப்பிடும்ேபாது 
உங்கள் (எண்ணிக்ைகயின்) நிைல, "கறுப்புக் காைள மாட்டின் ேதாலில் உள்ள ெவள்ைள 
முடிையப் ேபான்றுதான்' அல்லது "கழுைதயின் முன்னங்காலிலுள்ள ெவள்ைள 
ெசாட்ைடையப் ேபான்றுதான்' என்று கூறினார்கள். 
 
380 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அன்ைறய தினம் (மற்ற) மனிதர்களுடன் ஒப்பிடும்ேபாது நீங்கள் "கறுப்புக் காைள 
மாட்டிலுள்ள ெவள்ைள முடிையப் ேபான்றுதான்' அல்லது "ெவள்ைளக் காைளமாட்டிலுள்ள 
கறுப்பு முடிையப் ேபான்றுதான்'' எனும் வாக்கியம் இடம்ெபற்றுள்ளது. "கழுைதயின் 
முன்னங்காலிலுள்ள ெவள்ைள ெசாட்ைடையப் ேபான்றுதான்' என்பது இடம்ெபறவில்ைல. 
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அத் யாயம் : 03  உ  
 
பாடம் : 1 அங்கத் தூய்ைமயின் (உளூ) சிறப்பு: 
 
381 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தூய்ைம இைறநம்பிக்ைகயில் பாதியாகும். அல்ஹம்துலில்லாஹ் (எல்லாப் புகழும் 
அல்லாஹ்வுக்ேக!) என்(று இைறவைனத் துதிப்)பது, (நன்ைம மற்றும் தீைமகைள 
நிறுக்கக்கூடிய) தராைச நிரப்பக்கூடியதாகும். சுப்ஹானல்லாஹி, வல்ஹம்து லில்லாஹி  
(அல்லாஹ் தூயவன்; எல்லாப் புகழும் அவனுக்ேக உரியது) என்(று அவைனத் துதிப்)பது 
வானங்கள் மற்றும் பூமிக்கிைடேயயுள்ள இடத்ைத நிரப்பிவிடக்கூடிய (அளவிற்கு 
அபரிமிதமான நன்ைமகைளக் ெகாண்ட)தாகும். ெதாழுைக (வழிகாட்டும்)ஒளியாகும். 
தானதர்மம் சான்றாகும். ெபாறுைம ஒரு ெவளிச்சமாகும். குர்ஆன் ஒன்று உனக்கு ஆதரவான 
சான்றாகும்; அல்லது எதிரான சான்றாகும். மக்கள் அைனவரும் காைலயில் புறப்பட்டுச் 
ெசன்று தம்ைம விற்பைன ெசய்கின்றனர். சிலர் தம்ைம (இைறவனிடம் விற்று 
நரகத்திலிருந்து தம்ைம) விடுவித்துக் ெகாள்கின்றனர். ேவறு சிலர் (ைஷத்தானிடம் விற்று) 
தம்ைம அழித்துக்ெகாள்கின்றனர். 
இைத அபூமாலிக் அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் :  2 ெதாழுைகக்குத் தூய்ைம அவசியம். 
 
முஸ்அப் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ேநாயுற்றிருந்த இப்னு ஆமிர் (ரஹ்) அவர்கைள உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது இப்னு ஆமிர் (ரஹ்) அவர்கள், இப்னு 
உமர் அவர்கேள! எனக்காகத் தாங்கள் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திக்கக் கூடாதா? என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்யாமல் 
எந்தத் ெதாழுைகயும் ஏற்கப்படாது; ேமாசடி ெசய்த ெபாருளால் ெசய்யப்படும் எந்த 
தானதர்மமும் ஏற்கப்படாது என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறுவைத நான் 
ேகட்டிருக்கிேறன். நீங்கள் பஸ்ராவி(ன் ஆட்சிப் ெபாறுப்பி)ல் இருந்தீர்கள் என்று கூறி 
(மறுத்து)விட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
382 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவருக்கு சிறு துடக்கு (ஹதஸ்) ஏற்பட்டுவிட்டால், அவர் அங்கத் தூய்ைம 
(உளூ) ெசய்துெகாள்ளாதவைர அவரது ெதாழுைக ஏற்கப்படாது. 
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பாடம் :  3 அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்யும் முைறயும் அதன் நிைற(வான அள)வும். 
 
383 உஸ்மான் (ரலி) அவர்களுைடய முன்னாள் அடிைமயான ஹும்ரான் பின் அபான் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்வதற்காகத் தண்ணரீ் 
ெகாண்டுவரச் ெசால்லி அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள். (முதலில்) தம்முைடய இரு முன் 
ைககைள மூன்று முைற கழுவினார்கள். பிறகு வாய் ெகாப்புளித்து (மூக்கிற்கு நீர் ெசலுத்தி) 
மூக்குச் சிந்தினார்கள். பின்னர் தமது முகத்ைத மூன்று முைற கழுவினார்கள். பிறகு தமது 
வலக் கரத்ைத முழங்ைக மூட்டுவைர மூன்று முைற கழுவினார்கள். அடுத்துத் தமது இடக் 
கரத்ைதயும் அைதப் ேபான்ேற (முழங்ைக மூட்டுவைர மூன்று முைற) கழுவினார்கள். 
பின்னர் தைலைய (ஈரக் ைகயால் தடவி) மஸ்ஹு ெசய்தார்கள். பிறகு தமது வலக் காைல 
கணுக்கால்வைர மூன்று முைற கழுவினார்கள். பிறகு இடக் காைலயும் அைதப் ேபான்ேற 
(கணுக்கால்வைர மூன்று முைற) கழுவினார்கள். 
பின்னர் நான் ெசய்த இந்த அங்கத் தூய்ைமையப் ேபான்ேற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் அங்கத் தூய்ைம ெசய்தைத நான் பார்த்ேதன். ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் யார் நான் ெசய்த இந்த அங்கத் தூய்ைமையப் ேபான்று அங்கத் தூய்ைம 
ெசய்து, பின்னர் ேவறு எந்த (ெகட்ட) எண்ணங்களுக்கும் இடம் தாராமல் இரண்டு ரக்அத்கள் 
நின்று ெதாழுகிறாேரா அவர் முன்பு ெசய்த (சிறிய) பாவங்கள் அவருக்கு 
மன்னிக்கப்படும் என்று கூறினார்கள் என்றார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) இப்னு ஷிஹாப் (முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் 
அஸ்ஸுஹ்ரீ -ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
இவ்வாறு அங்கத் தூய்ைம ெசய்வதுதான் ெதாழுைகக்காக ஒருவர் அங்கத் தூய்ைம 
ெசய்யும் முைறகளிேலேய மிகவும் நிைறவானதாகும் என்று நம் அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
384 உஸ்மான் (ரலி) அவர்களுைடய முன்னாள் அடிைமயான ஹும்ரான் பின் அபான் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியாதாவது: 
உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் ஒரு பாத்திரம் (தண்ணரீ்) ெகாண்டுவரச் ெசால்லி (அங்கத் 
தூய்ைம ெசய்தார்கள். ஆரம்பமாக) தம்முைடய முன் ைககளில் மூன்று முைற தண்ணரீ் 
ஊற்றிக் கழுவினார்கள். பிறகு தமது வலக் கரத்ைதப் பாத்திரத்தினுள் ெசலுத்தி (தண்ணரீ் 
அள்ளி) வாய் ெகாப்புளித்து (மூக்கிற்கு நீர் ெசலுத்தி) மூக்குச் சிந்தினார்கள். பிறகு தமது 
முகத்ைத மூன்று முைற கழுவினார்கள். ேமலும், இரு (ைககைளயும்) முழங்ைக 
மூட்டுவைர மூன்று முைற கழுவினார்கள். பிறகு தைலைய (ஈரக் ைகயால் தடவி) 
மஸ்ஹு ெசய்தார்கள். பிறகு தம்மிரு கால்கைளயும் மூன்று முைற கழுவினார்கள். 
பின்னர் யார் எனது இந்த உளூைவப் ேபான்று உளூச் ெசய்து ேவறு எந்த (ெகட்ட) 
எண்ணங்களுக்கும் இடம் தராமல் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுகிறாேரா, அவர் முன்பு ெசய்த 
(சிறிய) பாவங்கள் அவருக்கு மன்னிக்கப்படும் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என்று ெதரிவித்தார்கள். 
 



அத்தியாயம் : 03 – உளூ                                

    பக்கம் | 196  
 

பாடம் : 4 அங்கத் தூய்ைம ெசய்வதன் சிறப்பும், அதன் பின் ெதாழுவதன் சிறப்பும். 
 
385 உஸ்மான் (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிைமயான ஹும்ரான் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் பள்ளிவாசலின் முற்றத்தில் இருந்து 

ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது அஸ்ர் ேநரம். அவர்களிடம் ெதாழுைக அறிவிப்பாளர் 
(முஅத்தின்) வந்தார். உடேன உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம ெசய்யத் தண்ணரீ் 
ெகாண்டுவரச் ெசால்லி, அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள். பிறகு, அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
நான் ஒரு நபிெமாழிைய அறிவிக்கப்ேபாகிேறன். (குர்ஆனில்) ஒரு வசனம் (2:159) மட்டும் 
இல்ைலயானால் இைத நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கமாட்ேடன் என்று கூறிவிட்டு 
(பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் அழகிய முைறயில் 
(நிைறவாக) அங்கத் தூய்ைம ெசய்து, ஒரு ெதாழுைகைய நிைறேவற்றுவாராயின் 
அவருக்கும் அடுத்த ெதாழுைகக்கும் இைடயிலான (சிறு) பாவங்கைள அவருக்காக 
அல்லாஹ் மன்னிக்காமலிருப்பதில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூஉசாமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், அழகிய முைறயில் அங்கத் தூய்ைம 
ெசய்த பின்,கடைமயாக்கப்பட்ட ஒரு ெதாழுைகைய நிைறேவற்றுவாராயின் என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
386 ஹும்ரான் பின் அபான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம ெசய்தேபாது, அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
நான் ஒரு நபிெமாழிைய உங்களுக்கு அறிவிக்கப்ேபாகிேறன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
இைறேவதத்திலுள்ள ஒரு வசனம் மட்டும் இல்ைலயானால் இைத நான் உங்களுக்கு 
அறிவிக்கமாட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர் அழகிய முைறயில் அங்கத்தூய்ைம ெசய்து, பின்னர் ெதாழுைகைய 
நிைறேவற்றுவாராயின் அவருக்கும் அடுத்த ெதாழுைகக்கும் இைடயிலான (சிறு) பாவங்கள் 
அவருக்காக மன்னிக்கப்படாமலிருப்பதில்ைல. 
இதன் அறிவிப்பாளரான உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
நாம் ெதளிவான வசனங்கைளயும் ேநர்வழிையயும் அருளியதுடன் அவற்ைற மக்களுக்கு 
ேவதத்தில் விளக்கிய பின்னரும் அவற்ைற யார் மைறக்கிறார்கேளா அவர்கைள நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். இன்னும் சபிப்ேபாரும் அவர்கைளச் சபிக்கின்றார்கள் எனும் 
(2:159 ஆவது) வசனேம (உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்ட) அந்த வசனமாகும். 
 
387 அம்ர் பின் சயதீ் பின் அல்ஆஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒரு முைற) உஸ்மான் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் (அங்கத் 
தூய்ைம ெசய்வதற்காக ஒரு பாத்திரம்) தண்ணரீ் ெகாண்டுவரச் ெசான்னார்கள். பிறகு 
(பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் 
கடைமயாக்கப்பட்ட ஒரு ெதாழுைக(யின் ேநரம்) வந்ததும், அதற்காக அழகிய முைறயில் 
அங்கத் தூய்ைம ெசய்து உள்ளச்சத்துடன் முைறேயாடு ெதாழுவாராயின், அந்தத் ெதாழுைக 
அதற்கு முந்ைதய (சிறிய) பாவங்களுக்குப் பரிகாரம் ஆகாமலிருப்பதில்ைல; அவர் ெபரும் 
பாவம் ஏதும் ெசய்தால் தவிர. இது எல்லாக் காலத்திற்கும் ெபாருந்தும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
388 உஸ்மான் (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிைம ஹும்ரான் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
நான் உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களிடம் அங்கத் தூய்ைம ெசய்வதற்கான 
தண்ணரீ் ெகாண்டுவந்ேதன். அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள். பிறகு அவர்கள் 
கூறினார்கள்: சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ஹதீஸ்கைள 
அறிவிக்கின்றனர். ஆனால், அவற்றின் நிைல என்ன என்று எனக்குத் ெதரியாது. ஆயினும், 

(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இேதா) இப்ேபாது நான் ெசய்த 
அங்கத் தூய்ைம ேபான்று அங்கத் தூய்ைம ெசய்தைத நான் பார்த்ேதன். பிறகு யார் 
இவ்வாறு அங்கத் தூய்ைம ெசய்கின்றாேரா, அவரது முந்ைதய (சிறு) பாவங்கள் 
மன்னிக்கப்பட்டுவிடும். பிறகு அவர் ெதாழும் ெதாழுைகயும் பள்ளிவாசைல ேநாக்கி அவர் 
நடப்பதும் அவருக்குக் கூடுதலா(ன வணக்கமா)க மாறிவிடும் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், இப்னு அப்தா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில்,நான் உஸ்மான் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் 
அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள் என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
389 அபூஅனஸ் (மாலிக் பின் அபஆீமிர் -ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மதீனா பள்ளிவாசலுக்கருகில் உள்ள) மகாஇத் எனுமிடத்தில் உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் 
அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெசய்த அங்கத்தூய்ைம முைறைய உங்களுக்கு நான் காட்டட்டுமா? என்று கூறிவிட்டு,  

மும்மூன்று முைற (ஒவ்ேவார் உறுப்ைபயும் கழுவி) அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், குைதபா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில்,அப்ேபாது உஸ்மான் (ரலி) அவர்களின் அருகில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய ேதாழர்களில் சிலரும் இருந்தனர் என்று (அபூஅனஸ் (ரஹ்) 
கூறியதாக) அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
390 ஹும்ரான் பின் அபான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம ெசய்வதற்காக அவர்களுக்குத் தண்ணரீ் 
ெகாண்டுவந்து ைவப்பவனாக நான் இருந்ேதன். அவர்கள் தினமும் சிறிதளவு நீரிலாவது 
குளிக்காமல் இருக்க மாட்டார்கள். ேமலும் அவர்கள் கூறினார்கள்: நாங்கள் (ஒரு நாள்) 
இந்தத் ெதாழுைகைய (அதாவது அஸ்ர் ெதாழுைகைய) முடித்துவிட்டுத் திரும்பிக் 

ெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒன்ைறப் 
பற்றி உங்களிடம் நான் அறிவிக்கலாமா? அல்லது வாய்மூடி இருந்து விடலாமா? என்று 
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எனக்குத் ெதரியவில்ைல என்று ெசான்னார்கள். உடேன நாங்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
அது நல்ல தகவலாக இருப்பின் எங்களுக்கு அறிவியுங்கள். இல்லாவிட்டால்,அல்லாஹ்வும் 
அவனுைடய தூதருேம நன்கறிந்தவர்கள் என்று கூறிேனாம். அப்ேபாது அவர்கள், ஒரு 
முஸ்லிம் தம்மீது அல்லாஹ் கட்டாயமாக்கியுள்ள அங்கத் தூய்ைமைய (உளூைவ) 
முழுைமயாகச் ெசய்து, இந்த ஐேவைளத் ெதாழுைககைளத் ெதாழுவாராயின் அந்த 
ஐேவைளத் ெதாழுைககளுக்கிைடேய ஏற்படும் (சிறு) பாவங்களுக்கு அைவ பரிகாரமாக 
அைமயாமலிருப்பதில்ைல என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
391 ஜாமிஉ பின் ஷத்தாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பிஷ்ர் பின் மர்வான் பின் அல்ஹகமுைடய ஆட்சிக் காலத்தில் ஹும்ரான் பின் அபான் 
(ரஹ்) அவர்கள் இந்த (பஸ்ரா) பள்ளிவாசலில் ைவத்து அபூபுர்தா (ரஹ்) அவர்களிடம் (பின் 
வருமாறு) அறிவிப்பைத நான் ெசவியுற்ேறன்: 
உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் கட்டைளக்ேகற்ப 
யார் முழுைமயாக அங்கத் தூய்ைம ெசய்கின்றாேரா அவர் ெதாழும் கடைமயாக்கப்பட்ட 
ெதாழுைககள் (ஒவ்ெவான்றும்) அவற்றுக்கு இைடேய ஏற்படும் (சிறு) பாவங்களுக்குப் 
பரிகாரமாகும் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இவ்வாறுதான் உைபதுல்லாஹ் பின் முஆத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
காணப்படுகிறது. 
ஃகுன்தர் முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் பிஷ்ர் பின் மர்வான் 
ஆட்சிக் காலத்தில் எனும் வாசகேமா கடைமயாக்கப்பட்ட என்ற குறிப்ேபா இடம் 
ெபறவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
392 உஸ்மான் (ரலி) அவர்களுைடய முன்னாள் அடிைமயான ஹும்ரான் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் அழகிய முைறயில் அங்கத் தூய்ைம 
ெசய்தார்கள். பிறகு பின்வருமாறு கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(ஒரு முைற) அழகிய முைறயில் அங்கத் தூய்ைம ெசய்தைத நான் பார்த்ேதன். பிறகு யார் 
இவ்வாறு அங்கத்தூய்ைம ெசய்துவிட்டுத் ெதாழுவதற்காக என்ேற பள்ளிவாசலுக்குப் 
புறப்பட்டுச் ெசல்கிறாேரா அவர், முன்பு ெசய்த (சிறு) பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுவிடும் என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
393 உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூற நான் ேகட்ேடன்: யார் ெதாழுைகக்காக 
முழுைமயான முைறயில் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்து, கடைமயான ெதாழுைகக்காக 
நடந்துெசன்று, மக்களுடன் ெதாழுகிறாேரா அல்லது கூட்டுத் ெதாழுைகயில் கலந்து 

ெகாள்கிறாேரா அல்லது பள்ளிவாசலில் ெதாழுகிறாேரா அவருக்கு அவருைடய பாவங்கைள 
அல்லாஹ் மன்னித்துவிடுகின்றான். 
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இைத உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களுைடய முன்னாள் அடிைமயான ஹும்ரான் 
பின் அபான் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 5 ஐேவைளத் ெதாழுைககளும், ஒரு ஜுமுஆவிலிருந்து மறு ஜுமுஆவும், ஒரு 
ரமளானிலிருந்து அடுத்த ரமளானும் அவற்றுக்கிைடேய எற்படும் பாவங்களுக்குப் 
பரிகாரங்களாகும்; ெபரும் பாவங்கள் நீங்கலாக. 
 
394 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஐேவைளத் ெதாழுைககள், ஒரு ஜுமுஆவிலிருந்து மறு ஜுமுஆ ஆகியன அவற்றுக்கிைடேய 
ஏற்படும் பாவங்களுக்குப் பரிகாரங்களாகும். ெபரும்பாவங்களில் சிக்காதவைர. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
395 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஐேவைளத் ெதாழுைககள், ஒரு ஜுமுஆவிலிருந்து மறு ஜுமுஆ ஆகியன அவற்றுக்கிைடேய 
ஏற்படும் (சிறு) பாவங்களுக்குப் பரிகாரங்களாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
396 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஐேவைளத் ெதாழுைககள், ஒரு ஜுமுஆவிலிருந்து மறு ஜுமுஆ, ஒரு ரமளானிலிருந்து மறு 
ரமளான் ஆகியன அவற்றுக்கிைடேய ஏற்படும் பாவங்களுக்குப் பரிகாரங்களாகும்; ெபரும் 
பாவங்களில் ஈடுபடாமல் இருந்தால். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 6  அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்த பின்னால் ஓதப்படும் விரும்பத்தகுந்த திக்ர். 
 
397 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (முைறைவத்து) ஒட்டகங்கள் ேமய்த்துவந்ேதாம். இந்நிைலயில் எனது முைற 
வந்தேபாது மாைல ேநரத்தில் நான் அவற்ைற ஓட்டிக்ெகாண்டு ேமய்ச்சல் நிலத்திற்குச் 
ெசன்ேறன். (பிறகு நான் திரும்பிவந்ேதன்.) அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்களிைடேய நின்று உைரயாற்றிக் ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள்,ஒரு முஸ்லிம் 
அழகிய முைறயில் அங்கத் தூய்ைம ெசய்து, அகத்ைதயும் முகத்ைதயும் ஒருமுகப்படுத்தி 
(பணிந்து,உள்ளச்சத்துடன்) ெதாழுதால் அவருக்குச் ெசார்க்கம் கட்டாயமாகாமல் 
இருப்பதில்ைல என்று கூறுவைத நான் ேகட்ேடன். 
உடேன நான் என்ன அருைமயான வார்த்ைத! என்ேறன். அப்ேபாது எனக்கு முன்னால் 
இருந்த ஒருவர் இதற்கு முன்னர் ெசான்ன வார்த்ைத இைதவிட அருைமயானது என்றார். 
உடேன நான் (அவர் யார் என்று) பார்த்ேதன். அங்ேக உமர் (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். 
உமர் (ரலி) அவர்கள் (என்னிடம்) கூறினார்கள்: சற்று முன்னர்தான் நீங்கள் இங்கு 
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வந்தீர்கள்; நான் பார்த்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நீங்கள் வருவதற்கு 
முன் பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் முழுைமயான முைறயில் அங்கத் தூய்ைம ெசய்துவிட்டு, அஷ்ஹது 
அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வ அன்ன முஹம்மதன் அப்துல்லாஹி வரசூலுஹு 
(அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல என்றும், முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் அடியாரும் தூதரும் ஆவார்கள் என்றும் உறுதிெமாழிகிேறன்) என்று 
கூறினால், ெசார்க்கத்தின் எட்டு வாசல்களும் அவருக்காகத் திறக்கப்படுகின்றன.அவற்றில் 
தாம் நாடிய வாசலில் அவர் நுைழந்துெகாள்ளலாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அங்கத் தூய்ைம ெசய்துவிட்டு, அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு 
வஹ்தஹு லா ஷரீக்க லஹு,வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலுஹு 
என்று கூறுவாராயின் என்று (சற்று வித்தியாசத்துடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. (ெபாருள்: 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல; அவன் தனித்தவன்; அவனுக்கு 
இைணயானவர் ேவெறவருமில்ைல என்று நான் உறுதிெமாழிகிேறன். ேமலும். முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்கள்,அல்லாஹ்வின் அடியாரும் அவனுைடய தூதரும் ஆவார்கள் என்றும் நான் 
உறுதிெமாழிகிேறன்.) 
 
பாடம் :  7  நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசய்த அங்கத் தூய்ைம (உளூ) முைற. 
 
398 யஹ்யா பின் உமாரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபித்ேதாழர் அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் பின் ஆஸிம் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்களிடம், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தைதப் ேபான்று 
எங்களுக்கு நீங்கள் அங்கத் தூய்ைம ெசய்து காட்டுங்கள்! என்று கூறப்பட்டது. 
அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள், ஒரு பாத்திரம் (தண்ணரீ்) 
ெகாண்டுவரச் ெசால்லி அதிலிருந்து சிறிதளவு நீைர தம்மிரு (முன்) ைககளில் ஊற்றி 
அவற்ைற மூன்று முைற கழுவினார்கள். பிறகு (பாத்திரத்திற்குள்) தமது ைகைய நுைழத்து 
ஒரு ைகயளவு நீர் அள்ளி, வாய் ெகாப்புளித்து (மூக்கிற்கு நீர் ெசலுத்தி) மூக்குச் 
சிந்தினார்கள். இவ்வாறு மூன்று முைற ெசய்தார்கள். பிறகு (பாத்திரத்திற்குள்) தமது 
ைகைய நுைழத்து நீர் எடுத்து மூன்று முைற முகத்ைதக் கழுவினார்கள். பின்னர் 
(பாத்திரத்திற்குள்) தமது ைகைய நுைழத்து நீர் எடுத்து தம் இரு ைககைளயும் முழங்ைககள் 
வைர இரண்டிரண்டு முைற கழுவினார்கள். பிறகு (பாத்திரத்திற்குள்) தமது ைகைய 
நுைழத்ெதடுத்து (ஈரக் ைகயால்) தமது தைலையத் தடவி (மஸ்ஹு ெசய்யலா)னார்கள். 
(அதாவது) தம் இரு ைககைளயும் முன்னிருந்து பின்ேன ெகாண்டு ெசன்றார்கள்; 

பின்னிருந்து முன்ேன ெகாண்டுவந்தார்கள். பின்னர் இரு கால்கைளயும் கணுக்கால்வைர 
கழுவினார்கள். பிறகு இவ்வாறுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் 
தூய்ைம (உளூ) ெசய்துவந்தார்கள் என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் இரு கணுக்கால்வைர எனும் வாசகம் இடம்ெபறவில்ைல. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்ேனார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், (அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத்-ரலி) அவர்கள் மூன்று முைற வாய் ெகாப்புளித்து 
(மூக்கிற்கு நீர் ெசலுத்தி) மூக்குச் சிந்தினார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ஒரு ைகயளவு 
நீரினால் எனும் வாசகம் இடம்ெபறவில்ைல. ேமலும், அந்த அறிவிப்பில் முன்னிருந்து 
பின்ேன ெகாண்டுெசன்றார்கள். பின்னிருந்து முன்ேன ெகாண்டுவந்தார்கள் எனும் 
வாசகத்திற்குப் பிறகு தம் இரு ைககைளயும் முன் தைலயில் ைவத்து அப்படிேய 
அவற்ைறப் பிடரிவைர ெகாண்டு ெசன்றார்கள். பிறகு ஆரம்பித்த இடத்திற்ேக திரும்பவும் 
ெகாண்டுவந்தார்கள். பின்னர் இரு கால்கைளயும் கழுவினார்கள் என்று அதிகப்படியாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேவேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், மூன்று முைற ைகயால் நீர் அள்ளி வாய் ெகாப்புளித்தார்கள்; மூக்கிற்கு நீர் 
ெசலுத்தினார்கள் என்று காணப்படுகிறது.ேமலும், மஸ்ஹு ெசய்யும்ேபாது ஒேரெயாரு முைற 
முன்னிருந்து பின்ேன, பின்னிருந்து முன்ேன (ஈரக் ைகையக்) ெகாண்டுெசன்றார்கள் என்றும் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அறிவிப்பாளர் பஹ்ஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இந்த ஹதீைஸ எனக்கு உைஹப் 
(ரஹ்) அவர்கள் ெசால்லிக்ெகாடுத்தார்கள். உைஹப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எனக்கு 
இந்த ஹதீைஸ அம்ர் பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் இரண்டு முைற 
ெசால்லிக்ெகாடுத்தார்கள். 
 
399 அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தைத நான் பார்த்ேதன். 
அப்ேபாது அவர்கள் வாய் ெகாப்புளித்துவிட்டு (மூக்கிற்கு நீர் ெசலுத்தி) மூக்குச் 
சிந்தினார்கள். பிறகு தமது முகத்ைத மூன்று முைற கழுவினார்கள்; தமது வலக் ைகைய 
மூன்று முைற கழுவினார்கள். மற்ெறாரு ைகையயும் மூன்று முைற கழுவினார்கள். 
ஏற்ெகனேவ தமது ைகயிலிருந்த தண்ணரீ் அல்லாத (புதிதாக எடுத்த) தண்ணரீால் தமது 
தைலையத் தடவி (மஸ்ஹு ெசய்திடலா)னார்கள். ேமலும், தம் கால்கைள, அைவ 
சுத்தமாகும்வைர (நன்கு) கழுவினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 மூக்குச் சிந்தும்ேபாதும் (மல ஜலம் கழித்துவிட்டு) கற்களால் துப்புரவு 
ெசய்யும்ேபாதும் ஒற்ைறப்பைடயாகச் ெசய்வது. 
 
400 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் எவேரனும் (மல ஜலம் கழித்து விட்டு) கற்களால் துப்புரவு ெசய்தால் அைத 
ஒற்ைறப்பைடயாகேவ ெசய்யட்டும். உங்களில் எவேரனும் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) 
ெசய்தால் அவர் மூக்கிற்கு நீர் ெசலுத்திப் பின்னர் மூக்ைகச் சிந்தட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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401 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் எவேரனும் அங்கத் தூய்ைம 
(உளூ) ெசய்தால் அவர் தம்முைடய இரு மூக்குத் துவாரங்களுக்குள் நீர் ெசலுத்திப் பின்னர் 
சிந்தட்டும். 
 
402 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அங்கத் தூய்ைம ெசய்பவர், (மூக்கிற்குள் நீர் ெசலுத்தி) மூக்குச் சிந்தட்டும்! (மல ஜலம் 
கழித்துவிட்டு) கற்களால் துப்புரவு ெசய்பவர், ஒற்ைறப்பைடயாகச் ெசய்யட்டும்! 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) மற்றும் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) 
ஆகிேயாரிடமிருந்து ேவறு இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
403 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் உறங்கிெயழுந்ததும் (தமது மூக்கிற்குள் நீர் ெசலுத்தி) மூன்று முைற 
மூக்குச் சிந்தட்டும். ஏெனனில்,இரவில் ைஷத்தான் அவரது உள்மூக்கில் தங்குகிறான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
404 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் (மல ஜலம் கழித்து விட்டுக்) கற்களால் துப்புரவு ெசய்தால் ஒற்ைறப் 
பைடயாகச் ெசய்யட்டும். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 9  இரு கால்கைளயும் முழுைமயாகக் கழுவுவது கட்டாயம் (வாஜிப்) ஆகும். 
 
405 ஷத்தாத் பின் அல்ஹாத் (ரலி) அவர்களுைடய முன்னாள் அடிைமயான சாலிம் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாவது: 
சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் இறந்த தினத்தன்று நான் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது (ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களுைடய சேகாதரர்) அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் அங்கு வந்து 
அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், அப்துர் ரஹ்மான்! 
உளூைவ நிைறவாகச் ெசய்! ஏெனனில், (உளூவில் சரியாகக் கழுவப்படாத) குதிகால்களுக்கு 
நரக ேவதைனதான் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறுவைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன் என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சாலிம் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்களிலும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில், நானும் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களும் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் 
(ரலி) அவர்களின் இறுதித் ெதாழுைகக்காக (ஜனாஸா) புறப்பட்டுச் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் அைறவாயிைலக் கடந்துெசன்ேறாம். அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் (ேமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளபடி) கூறினார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இந்த அறிவிப்புகளில் மஹ்ரீ (ரலி) அவர்களுைடய (அதாவது ஷத்தாத் பின் அல்ஹாத் 
அவர்களுைடய) முன்னாள் அடிைம சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சாலிம் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுடன் இருந்துெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (ேமற்கண்டபடி) கூறினார்கள் என்று ெதரிவித்தார்கள் என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
இந்த அறிவிப்பில் ஷத்தாத் பின் அல்ஹாத் (ரலி) அவர்களுைடய முன்னாள் அடிைம 
சாலிம் என்று காண்பபடுகிறது. 
 
406 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு பயணத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மக்காவிலிருந்து 
மதீனாைவ ேநாக்கித் திரும்பிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். சாைலயிலிருந்த ஒரு நீர்நிைலக்கு 
நாங்கள் வந்துேசர்ந்தேபாது சிலர் அஸ்ர் (ெதாழுைக) ேநரத்தில் அவசரப்பட்டனர். (அதற்காக) 
அவசர அவசரமாக அங்கத்தூய்ைம (உளூ) ெசய்தனர். நாங்கள் அவர்களிடம் ேபாய்ச்ேசர்ந்த 
ேபாது அவர்களுைடய குதிகால்களில் தண்ணரீ் படாமல் ெசாட்ைடயாக அைவ 
காட்சியளித்தன. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (சரியாகக் கழுவப்படாத 
இத்தைகய) குதிகால்களுக்கு நரக ேவதைனதான். உளூைவ முழுைமயாகச் ெசய்யுங்கள் 
என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், உளூைவ முழுைமயாகச் ெசய்யுங்கள் 
எனும் வாசகம் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
407 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ேமற்ெகாண்ட பயணெமான்றில் நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குப் பின்னால் (சற்று 
தாமதமாக) வந்துெகாண்டிருந்தார்கள். அஸ்ர் ெதாழுைகயின் ேநரம் வந்துவிட்ட நிைலயில் 
எங்களிடம் அவர்கள் வந்து ேசர்ந்தார்கள். அப்ேபாது நாங்கள் (கால்கைளக் கழுவாமல்) 
கால்கைளத் தண்ணரீ் ெதாட்டுத் தடவ (மஸ்ஹு ெசய்ய) ஆரம்பித்ேதாம். (இைதக் 
கண்ணுற்ற) நபி (ஸல்) அவர்கள் (உளூவில் சரியாகக் கழுவப்படாத இத்தைகய) 
குதிகால்களுக்கு நரக ேவதைனதான் என்று அறிவிப்புச் ெசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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408 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
தம் குதிகால்கைளக் கழுவா(மல் உளூச் ெசய்துெகாண்டிருந்)த ஒரு மனிதைர நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கண்டார்கள். அப்ேபாது (உளூவில் சரியாகக் கழுவப்படாத இத்தைகய) 
குதிகால்களுக்கு நரக ேவதைன தான் என்று கூறினார்கள். 
 
409 முஹம்மத் பின் ஸியாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் நீர்குவைளயில் இருந்து (தண்ணரீ் ஊற்றி) அங்கத் தூய்ைம 
(உளூ) ெசய்துெகாண்டிருந்த மக்கள் சிலைரக் கண்டார்கள். அப்ேபாது, உளூைவ 
முழுைமயாகச் ெசய்யுங்கள். ஏெனனில், (உளூவில் சரியாகக் கழுவப்படாத) குதிகால் 
நரம்புகளுக்கு நரக ேவதைனதான் என்று அபுல் காசிம் (முஹம்மத் -ஸல்) அவர்கள் 
கூறுவைத நான் ேகட்டுள்ேளன் என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
410 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(உளூவில் சரியாகக் கழுவப்படாத) குதிகாலகளுக்கு நரக ேவதைனதான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 10 (அங்கத் தூய்ைம ெசய்யும்ேபாது) கழுவ ேவண்டிய உறுப்புகள் அைனத்ைதயும் 
சிறிதும் விடுபடாமல் முழுைமயாகக் கழுவது கட்டாயம் (வாஜிப்) ஆகும். 
 
411 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார். அப்ேபாது அவர் தமது பாதத்தில் நகம் 
அளவு இடத்ைத (கழுவாமல்) விட்டுவிட்டார். இைதக் கண்ட நபி (ஸல்) அவர்கள், திரும்பிச் 
ெசன்று, சரியாக உளூச் ெசய்யுங்கள் என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற அவர் திரும்பிச் ெசன்று 
(மீண்டும் உளூச் ெசய்து) பின்னர் ெதாழுதார். 
 
 பாடம் : 11 அங்கத் தூய்ைம ெசய்த நீேராடு (சிறு) பாவங்களும் ெவளிேயறுகின்றன. 
 
412 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிமான அல்லது முஃமினான (இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ட) அடியார் அங்கத்தூய்ைம 
(உளூ) ெசய்யும்ேபாது முகத்ைதக் கழுவினால், கண்களால் பார்த்துச் ெசய்த பாவங்கள் 
அைனத்தும் (முகத்ைதக் கழுவிய) நீருடன் அல்லது நீரின் கைடசித் துளியுடன் 
முகத்திலிருந்து ெவளிேயறுகின்றன. அவர் ைககைளக் கழுவும்ேபாது ைககளால் பற்றிச் 
ெசய்திருந்த பாவங்கள் அைனத்தும் (ைககைளக் கழுவிய) தண்ணரீுடன் அல்லது தண்ணரீின் 
கைடசித் துளியுடன் ெவளிேயறுகின்றன. 
அவர் கால்கைளக் கழுவும்ேபாது, கால்களால் நடந்து ெசய்த பாவங்கள் அைனத்தும் 
(கால்கைளக் கழுவிய) நீேராடு அல்லது நீரின் கைடசித்துளிேயாடு  ெவளிேயறுகின்றன. 
இறுதியில், அவர் பாவங்களிலிருந்து தூய்ைம அைடந்தவராக (அந்த இடத்திலிருந்து) 
ெசல்கிறார்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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413 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் முைறயாக அங்கத் தூய்ைம ெசய்யும்ேபாது (அவர் ெசய்திருந்த) அவருைடய (சிறு) 
பாவங்கள் அவரது உடலிலிருந்து ெவளிேயறிவிடுகின்றன. முடிவில், அவருைடய 
நகக்கண்களுக்குக் கீேழயிருந்தும் (அவருைடய பாவங்கள்) ெவளிேயறிவிடுகின்றன. 
இைத உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 12 அங்கத் தூய்ைம ெசய்யும்ேபாது முகம், ைக, கால் ஆகிய உறுப்புகைளக் (கழுவ 
ேவண்டிய எல்ைலையவிடக்)கூடுதலாகக் கழுவுவது விரும்பத் தக்கதாகும். 
 
414 நுஐம் பின் அப்தில்லாஹ் அல்முஜ்மிர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தைத நான் பார்த்ேதன். 
அப்ேபாது அவர்கள் தமது முகத்ைத முழுைமயாகக் கழுவினார்கள். பிறகு தமது 
வலக்கரத்ைத புஜம்வைரக் கழுவினார்கள். பிறகு இடக்கரத்ைத புஜம் வைரக் கழுவினார்கள். 
பிறகு (ஈரக் ைகயால்) தமது தைலையத் தடவி (மஸ்ஹு ெசய்யலா)னார்கள். பிறகு வலக் 
காைல கைணக்கால் வைரக் கழுவினார்கள். பிறகு இடக்காைலயும் (அவ்வாேற) 
கைணக்கால்வைரக் கழுவினார்கள். பின்னர், இவ்வாேற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம ெசய்வைத நான் பார்த்ேதன் என்று கூறினார்கள். 
ேமலும், அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் அங்கத் தூய்ைமைய முழுைமயாகச் ெசய்தைமயால் மறுைம நாளில் (பிரதான) 
உறுப்புகள் பிரகாசிப்ேபாராய் இருப்பரீ்கள். எனேவ, உங்களில் யாருக்கு முடியுேமா அவர் (தம் 
பிரதான உறுப்புகைள) எல்ைலக்கு ேமல் அதிகமாகக் கழுவிக்ெகாள்ளட்டும் என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
415 நுஐம் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம ெசய்வைத நான் பார்த்ேதன். அப்ேபாது 
அவர்கள் தமது முகத்ைதயும் ைககைளயும் கழுவிக் ெகாண்ேட ேதாள்பட்ைடவைர 
ெசன்றார்கள். பிறகு கால்கைளக் கழுவிக்ெகாண்ேட கைணக்கால்வைர ெசன்றார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மறுைம நாளில் என் சமுதாயத்தார் அங்கத் 
தூய்ைம ெசய்ததன் அைடயாளமாக(ப் பிரதான) உறுப்புகள் பிரகாசிப்பவர்களாய் 
வருவார்கள். ஆகேவ, உங்களில் எவருக்கு (உளூவில் தம் பிரதான உறுப்புக்கைள நீட்டிக் 
கழுவி) தமது ஒளிைய நீட்டிக்ெகாள்ள முடியுேமா அவர் அைதச் ெசய்துெகாள்ளட்டும் என்று 
கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன் என்றார்கள். 
 
416 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மறுைமயில் எனக்கு வழங்கப்படவிருக்கும் அல்கவ்ஸர் எனும்) எனது நீர்த்தடாக(த்தின் இரு 
கைரகளுக்கிைடேயயான தூர)மானது, (ெதன் அரபகத்திலுள்ள) அதன் நகரத்திலிருந்து (வட 
அரபகத்திலுள்ள) அய்லா நகர(ம் வைரயிலான தூர)த்ைதவிட அதிகத் 
ெதாைலவுைடயதாகும். அ(தன் நீரான)து, பனிக்கட்டிையவிட மிகவும் ெவண்ைமயானது; பால் 
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கலந்த ேதைனவிட மதுரமானது. அதன் பாத்திரங்கள் விண்மீன்களின் எண்ணிக்ைகைய விட 
அதிகமானைவ. ஒருவர் தமது நீர்த்ெதாட்டிைய விட்டும் (பிற) மக்களின் ஒட்டகங்கைளத் 
தடுப்பைதப் ேபான்று, நான் அந்தத் தடாகத்ைத விட்டும் மக்கள் சிலைரத் தடுப்ேபன் என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
மக்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர! அன்ைறய தினம் (உங்கள் சமூகத்தாராகிய) எங்கைள 
நீங்கள் அைடயாளம் கண்டுெகாள்வரீ்களா? என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், 

ஆம்; ேவெறந்தச் சமுதாயத்தாருக்கும் இல்லாத ஓர் அைடயாளம் உங்களுக்கு இருக்கும். 
அங்கத் தூய்ைம ெசய்ததன் அைடயாளமாக(ப் பிரதான) உறுப்புகள் பிரகாசிப்பவர்களாய் 
என்னிடம் நீங்கள் வருவரீ்கள். (அைத ைவத்து உங்கைள நான் அைடயாளம் கண்டு 
ெகாள்ேவன்)என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
417 அபூஹைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (மறுைம நாளில்) எனது சமுதாயத்தார் எனது 
(அல்கவ்ஸர் எனும்) தடாகத்திற்கு வருவார்கள். ஒருவர் தமது ஒட்டகத்ைத விட்டும் பிறரது 
ஒட்டகத்ைத விரட்டிவிடுவைதப் ேபான்று, நான் அந்தத் தடாகத்ைத விட்டும் சிலைர 
விரட்டுேவன்  என்று கூறினார்கள். மக்கள், அல்லாஹ்வின் நபிேய! எங்கைள நீங்கள் 
அைடயாளம் கண்டுெகாள்வரீ்களா? என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆம்; ேவெறவருக்கும் இல்லாத ஓர் அைடயாளம் உங்களுக்கு 
இருக்கும். அங்கத் தூய்ைம ெசய்ததன் அைடயாளமாக(ப் பிரதான) உறுப்புகள் 
பிரகாசிப்பவர்களாய் என்னிடம் நீங்கள் வருவரீ்கள். உங்களில் ஒரு குழுவினர் 
என்ைனவிட்டுத் தடுக்கப்படுவர். அவர்களால் (என்னருகில்) வந்து ேசரமுடியாது. அப்ேபாது 
நான், என் இைறவா! இவர்கள் என் ேதாழர்கள் என்ேபன். அப்ேபாது வானவர் ஒருவர் 
என்னிடம்,  உங்களுக்குப் பின்னால் இவர்கள் (புதிது புதிதாய் உங்களது மார்க்கத்தில்) 
என்ெனன்ன உருவாக்கினார்கள் என்று உங்களுக்குத் ெதரியுமா? என்று ேகட்பார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
418 ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், எனது (அல்கவ்ஸர் எனும்) தடாக(த்தின் இரு 
கைரகளுக்கிைடேயயான தூர)மானது, (ெதன் அரபகத்திலுள்ள) அதன் நகரத்திலிருந்து (வட 
அரபகத்திலுள்ள) அய்லா நகர(ம் வைரயிலான தூர)த்ைதவிட அதிகத் 
ெதாைலவுைடயதாகும். என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! ஒருவர் 
தமது நீர்த்ெதாட்டிைய விட்டு மற்றவர்களின் ஒட்டகத்ைத விரட்டுவைதப் ேபான்று, அந்தத் 
தடாகத்திலிருந்து சிலைர நான் விரட்டிவிடுேவன் என்று கூறினார்கள். 
மக்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர! எங்கைள நீங்கள் அைடயாளம் கண்டுெகாள்வரீ்களா? என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஆம்; நீங்கள் அங்கத் தூய்ைம 
ெசய்ததன் அைடயாளமாக(ப் பிரதான) உறுப்புகள் பிரகாசிப்பவர்களாய் என்னிடம் 
வருவரீ்கள். இந்த அைடயாளம் ேவெறவருக்கும் இருக்காது என்று கூறினார்கள். 
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419 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (முஸ்லிம்களின்) ெபாது 
ைமயவாடிக்குச் ெசன்று அஸ்ஸலாமு அைலக்கும் தார கவ்மின் முஃமினனீ். வ இன்னா 
இன்ஷா அல்லாஹு பி(க்)கும் லாஹிகூன் (அடக்கத் தலங்களிலுள்ள இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்கேள! உங்கள்மீது இைறச்சாந்தி ெபாழியட்டும். இைறவன் நாடினால் 
நிச்சயமாக நாங்களும் உங்கைள வந்து ேசருபவர்கள்தாம்) என்று கூறி விட்டு, நம் 
சேகாதரர்கைள (இவ்வுலகிேலேய) பார்க்க நான் ஆைசப்படுகிேறன் என்று ெசான்னார்கள். 
மக்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் உங்கள் சேகாதரர்கள் இல்ைலயா? என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீங்கள் என் ேதாழர்கள்தாம். 
(நான் கூறுவது) இதுவைர (பிறந்து) வந்திராத நம் சேகாதரர்கள் என்று கூறினார்கள். மக்கள், 

உங்கள் சமுதாயத்தாரில் இதுவைர (பிறந்து) வராதவர்கைள நீங்கள் எவ்வாறு அறிந்து 
ெகாள்வரீ்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர? என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒரு மனிதரிடம் முகமும் ைக கால்களும் 
ெவண்ைமயாக உள்ள குதிைர ஒன்று இருந்தது. அது கறுப்புக் குதிைரகளுக்கிைடேய 
இருந்தால் தமது குதிைரைய அவர் அறிந்துெகாள்ளமாட்டாரா, கூறுங்கள் என்று ேகட்டார்கள். 
மக்கள், ஆம் (அறிந்து ெகாள்வார்), அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்று பதிலளித்தனர். (அவ்வாேற) 
அவர்கள் அங்கத் தூய்ைமயினால் (பிரதான) உறுப்புகள் பிரகாசிக்கும் நிைலயில் 
(மறுைமயில்) வருவார்கள். நான் அவர்களுக்கு முன்ேப (அல்கவ்ஸர் எனும் எனது) 
தடாகத்திற்குச் ெசன்று அவர்களுக்கு நீர் புகட்டக் காத்திருப்ேபன். அறிந்துெகாள்ளுங்கள்! 
வழி தவறி(விைளச்சல் நிலத்திற்குள் நுைழந்து)விட்ட ஒட்டகம் துரத்தப்படுவைதப் 
ேபான்று, சிலர் எனது தடாகத்திலிருந்து துரத்தப்படுவார்கள். அவர்கைள நான் வாருங்கள் 
என்று சப்தமிட்டு அைழப்ேபன். அப்ேபாது,  இவர்கள் உங்களுக்குப் பின்னால் (உங்களது 
மார்க்கத்ைத) மாற்றிவிட்டார்கள் என்று ெசால்லப்படும். அப்ேபாது நான் (இவர்கைள) 
இைறவன் தன் கருைணயிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவானாக;அப்புறப்படுத்துவானாக! என்று 
கூறுேவன்.- இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு நாள்) ெபாது ைமயவாடிக்குப் 
புறப்பட்டார்கள். (அங்கு ேபாய்) அஸ்ஸலாமு அைலக்கும் தார கவ்மின் முஃமினனீ்; வ 
இன்னா இன்ஷா அல்லாஹு பி(க்)கும் லாஹிகூன் என்று கூறினார்கள் என ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. (அறிந்துெகாள்ளுங்கள் என்பதற்கு பதிலாக) உறுதியாக என்று 
காணப்படுகிறது. 
 
பாடம் : 13 உளூவின் நீர், (உறுப்புகளில்) எங்ெகல்லாம் படுகிறேதா அங்ெகல்லாம் 
(மறுைமயில்) ெவண்ைமயும் பரவும். 
 
420 அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ெதாழுைகக்காக அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துெகாண்டிருந்த அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்களுக்குப் பின்னால் நான் இருந்து ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் தமது 
ைகைய அக்குள்வைர நீட்டிக் கழுவினார்கள். 
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நான், அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கேள! இது என்ன அங்கத் தூய்ைம? என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், ஃபர்ரூகின் மக்கேள! (பாமரர்களான) நீங்கள் இங்குதான் இருந்தீர்களா? 

நீங்கள் இங்குதான் இருக்கிறரீ்கள் என்று நான் அறிந்திருந்தால் இவ்வாறு அங்கத் தூய்ைம 
ெசய்திருக்கமாட்ேடன். என் உற்ற ேதாழர் (ஸல்) அவர்கள், இைறநம்பிக்ைகயாளரின் 
உறுப்புகளில் எங்ெகல்லாம் உளூவின் நீர் படுகிறேதா அங்ெகல்லாம் ெவண்ைம பரவும் 
என்று கூறுவைத நான் ேகட்டுள்ேளன் என்றார்கள். 
 
பாடம் : 14 சிரமமான சூழ்நிைலகளிலும் முழுைமயாக அங்கத் தூய்ைம ெசய்வதன் சிறப்பு. 
 
421 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (உங்கள்) தவறுகைள அல்லாஹ் 
மன்னித்து, தகுதிகைள உயர்த்தும் ெசயல்கள் சிலவற்ைற உங்களுக்கு நான் ெசால்லட்டுமா? 

என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், ஆம்; (ெசால்லுங்கள்) அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (அைவ:) சிரமமான சூழ்நிைலகளிலும் அங்கத் 
தூய்ைமைய முழுைமயாகச் ெசய்வதும், பள்ளிவாசல்கைள ேநாக்கி அதிகமான காலடிகைள 
எடுத்துைவத்துச் ெசல்வதும், ஒரு ெதாழுைகக்குப் பின் அடுத்தத் ெதாழுைகைய 
எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்பதும் ஆகும். இைவதாம் கட்டுப்பாடுகளாகும் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்னும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் கட்டுப்பாடு பற்றிய குறிப்பு இடம் 
ெபறவில்ைல. மாலிக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் இைவதாம் கட்டுப்பாடுகளாகும்; 

இைவதாம் கட்டுப்பாடுகளாகும் என்று இரு முைற (அல்லாஹ்வின் தூதர்) கூறியதாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 15 பல் துலக்குதல். 
 
422 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்களுக்கு அல்லது என் சமுதாயத்தாருக்குச் சிரமம் ஏற்பட்டுவிடும் 
என்று நான் அஞ்சாமலிருந்தால் ஒவ்ெவாரு ெதாழுைகயின்ேபாதும் பல் துலக்குமாறு 
அவர்களுக்கு நான் கட்டைளயிட்டிருப்ேபன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
423 ஷுைரஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், நபி (ஸல்) அவர்கள் வடீ்டுக்குள் நுைழந்ததும் அவர்கள் 
ெசய்யும் முதல் ேவைல எது? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், பல் 
துலக்குவது என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
424 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் வடீ்டுக்குள் நுைழந்ததும் முதலில் பல் துலக்குவார்கள். 



அத்தியாயம் : 03 – உளூ                                

    பக்கம் | 209  
 

இைத ஷுைரஹ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
425 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது பல் துலக்கும் குச்சியின் முைன 
அவர்களின் வாயில் இருந்தது (அவர்கள் பல் துலக்கிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்). 
 
426 ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவுத் ெதாழுைக (தஹஜ்ஜுது)க்காக எழுந்ததும் 
பல் துலக்கும் குச்சியால் தமது வாையத் ேதய்ப்பார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் எழுந்தால்... என ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது; இரவுத் ெதாழுைகக்காக எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
427 ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் (உறங்கி) எழுந்ததும் பல் துலக்கும் 
குச்சியால் தம் வாையத் ேதய்ப்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் பல அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
428 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (என் சிறிய தாயார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களின் இல்லத்தில்) நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஓர் இரவு தங்கிேனன். இரவின் இறுதிப்பகுதியில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எழுந்து ெவளிேய ெசன்று வானத்ைதப் பார்த்தார்கள். 
பிறகு திண்ணமாக வானங்கள் மற்றும் பூமியின் பைடப்(பு அைமப்)பிலும், இரவு-பகல் மாறி 
மாறி வருவதிலும்... என்று ெதாடங்கி நரக ேவதைனயிலிருந்து எங்கைள நீ காப்பாயாக 
என்பதுவைர இந்தக் குர்ஆன் வசனங்கைள (3:190,191)ஓதினார்கள். பின்னர் வடீ்டிற்குள் 
திரும்பிவந்து பல் துலக்கி, அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள். பிறகு நின்று ெதாழுதார்கள். 
பின்னர் சாய்ந்து படுத்துக்ெகாண்டார்கள். பிறகு எழுந்து (வடீ்டிற்கு) ெவளிேய ெசன்று 
வானத்ைதப் பார்த்தபடி இந்த (3:190,191) வசனங்கைள (மீண்டும்) ஓதினார்கள். பிறகு திரும்பி 
வந்து பல் துலக்கி, அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். பின்னர் நின்று ெதாழுதார்கள். 
 
பாடம் : 16 இயற்ைக மரபுகள். 
 
429 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இயற்ைக மரபுகள் ஐந்தாகும் அல்லது ஐந்து ெசயல்கள் இயற்ைக மரபுகளில் (-இைறத் 
தூதர்கள் வழியில்) அடங்கும். (அைவயாவன:) விருத்த ேசதனம் ெசய்வது, மர்ம உறுப்பின் 
முடிையக் கைள(ந்திடச் சவரக் கத்திையப் பயன்படுத்து)வது, நகங்கைள ெவட்டிக்ெகாள்வது, 

 அக்குள் முடிகைள அகற்றுவது, மீைசையக் கத்தரித்துக்ெகாள்வது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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430 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இயற்ைக மரபுகள் ஐந்தாகும். விருத்த ேசதனம் ெசய்வது, மர்ம உறுப்பின் முடிகைளக் 
கைள(ந்து ெகாள்வதற்காகச் சவரக்கத்திையப் பயன்படுத்து)வது, மீைசையக் கத்தரித்துக் 
ெகாள்வது, நகங்கைள ெவட்டிக்ெகாள்வது, அக்குள் முடிகைள அகற்றிக்ெகாள்வது 
ஆகியைவதாம் அைவ. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
431 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மீைசையக் கத்தரிப்பது, நகங்கைள ெவட்டுவது, அக்குள் முடிகைள அகற்றுவது, மர்ம 
உறுப்பின் முடிகைள மழிப்பது ஆகியவற்றில் நாற்பது நாட்களுக்கு ேமல் விட்டு ைவக்கக் 
கூடாெதன எங்களுக்குக் கால வரம்பு விதிக்கப்பட்டிருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
432 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மீைசைய ஒட்ட நறுக்குங்கள். தாடிைய வளரவிடுங்கள். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
433 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மீைசைய ஒட்ட நறுக்குமாறும் தாடிைய வளர்க்குமாறும் 
கட்டைளயிட்டார்கள். 
 
434 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைணைவப்பாளர்களுக்கு மாறு ெசய்யுங்கள்: மீைசைய ஒட்ட நறுக்குங்கள். தாடிைய 
வளரவிடுங்கள்.-இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
435 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மீைசைய ஒட்டக் கத்தரியுங்கள். தாடிைய வளரவிடுங்கள். அக்னி ஆராதகர் (மஜூசி)களுக்கு 
மாறு ெசய்யுங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
436 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பத்து விஷயங்கள் இயற்ைக மரபுகளில் அடங்கும். (அைவயாவன:) மீைசையக் கத்தரிப்பது, 

தாடிைய வளர்ப்பது, பல் துலக்குவது, நாசிக்கு நீர் ெசலுத்துவது, நகங்கைள ெவட்டுவது, விரல் 
கணுக்கைளக் கழுவுவது, அக்குள் முடிகைள அகற்றுவது, மர்ம உறுப்பின் முடிகைள 
மழிப்பது, (மல ஜலம் கழித்த பின்) தண்ணரீால் துப்புரவு ெசய்வது. 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்தள்ளது. 
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(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஸகரிய்யா பின் அபஸீாயிதா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: 
(இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) முஸ்அப் பின் ைஷபா (ரஹ்) அவர்கள், பத்தாவது 
விஷயத்ைத நான் மறந்துவிட்ேடன். அது வாய் ெகாப்புளிப்பதாய் இருக்கலாம் என்று 
கூறினார்கள். 
குைதபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (இந்த ஹதீஸின் மூலத்திலுள்ள) இன்திகாஸுல் 
மாயி எனும் ெசாற்ெறாடருக்கு (மலஜலம் கழித்த பின்) துப்புரவு ெசய்தல் என்று 
ெபாருள் எனவும் அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், அறிவிப்பாளர் ஸகரிய்யா பின் அபஸீாயிதா (ரஹ்) அவர்கள், தம் தந்ைத 
அபூஸாயிதா (ரஹ்) அவர்கள்தாம் அந்த பத்தாவது விஷயத்ைத மறந்துவிட்ேடன் எனக் 
கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 17 கழிப்பிடத்தில் துப்புரவு ெசய்தல். 
 
437 அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சல்மான் அல்ஃபார்சீ (ரலி) அவர்களிடம், மலஜலம் கழிக்கும் முைற உட்பட 
அைனத்ைதயுேம உங்கள் இைறத்தூதர் உங்களுக்குக் கற்றுத்தந்திருக்கிறார் (ேபாலும்) என்று 
(பரிகாசத்துடன்) ேகட்கப்பட்டது. (இைணைவப்பாளர்கள்தாம் அவ்வாறு ேகட்டனர்.) 
அதற்கு சல்மான் (ரலி) அவர்கள், ஆம் (உண்ைமதான்); மலஜலம் கழிக்கும்ேபாது கிப்லாைவ 
முன்ேனாக்க ேவண்டாெமன்றும் (மலஜலம் கழித்த பின்) வலக்கரத்தால் துப்புரவு ெசய்ய 
ேவண்டாெமன்றும், மூன்ைற விடக்குைறவான கற்களால் துப்புரவு ெசய்ய 
ேவண்டாெமன்றும்,ெகட்டிச் சாணத்தாேலா எலும்பாேலா துப்புரவு ெசய்ய ேவண்டாெமன்றும் 
எங்கைள (எங்கள் நபி) தடுத்தார்கள் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- சல்மான் அல்ஃபார்சீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்களிடம் இைணைவப்பாளர்கள் (சார்பாக ஒருவர்) உங்கள் ேதாழர் (நபி (ஸல்) அவர்கள்) 
உங்களுக்கு மலஜலம் கழிக்கும் முைறையக்கூட கற்றுத்தருவதாக நான் கருதுகிேறன் என்று 
கூறின(ô)ர். அதற்கு நான் ஆம்(உண்ைமதான்);எங்களில் ஒருவர் வலக் கரத்தால் துப்புரவு 
ெசய்யக்கூடாெதன்றும் (மலஜலம் கழிக்கும்ேபாது) கிப்லாைவ முன்ேனாக்கக் கூடாெதன்றும், 

ெகட்டிச்சாணம், எலும்புகள் ஆகியவற்ைற (துப்புரவு ெசய்வதற்காக)ப் பயன்படுத்தக் 
கூடாெதன்றும் அன்னார் எங்களுக்குத் தைட விதித்தார்கள். ேமலும், உங்களில் ஒருவர் 
மூன்ைறவிடக் குைறவான கற்களால் துப்புரவு ெசய்ய ேவண்டாம் என்றும் 
கூறினார்கள் என்ேறன். 
 
438 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மலஜலம் கழித்த பின்) எலும்பாேலா ெகட்டிச் சாணத்தாேலா துைடத்துத் துப்புரவு 
ெசய்யப்படுவைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைடெசய்தார்கள். 
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439 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் கழிப்பிடத்திற்குச் ெசன்று மலஜலம் கழிக்கும்ேபாது கிப்லா (கஅபா)த் திைசைய 
முன்ேனாக்கவும் ேவண்டாம்;அைதப் பின்ேனாக்கவும் ேவண்டாம். மாறாக, கிழக்கு 
ேநாக்கிேயா ேமற்கு ேநாக்கிேயா திரும்பிக் ெகாள்ளுங்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஅய்யூப் (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
நாங்கள் ஷாம் (சிரியா) நாட்டிற்குச் ெசன்றிருந்தேபாது அங்குள்ள கழிப்பைறகள் கிப்லாைவ 
முன்ேனாக்கி (அமரும் விதத்தில்) கட்டப்பட்டிருந்தைதக் கண்ேடாம். ஆகேவ, நாங்கள் 
(கிப்லாவின் திைசயிலிருந்து) திரும்பிக் ெகாண்ேடாம்;அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்பும் 
ேகாரிேனாம். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: 
நான் சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்களிடம் ேமற்கண்ட ஹதீைஸ வாசித்துக் 
காட்டி, இைத அதாஉ பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவித்தைத நீங்கள் ெசவியுற்றரீ்களா? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு சுஃப்யான் (ரஹ்) 
அவர்கள், “ஆம்” என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
440 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
உங்களில் ஒருவர் இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்ற அமர்ந்தால் அவர் கிப்லாைவ 
முன்ேனாக்கவும் ேவண்டாம்;அைதப் பின்ேனாக்கவும் ேவண்டாம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
441 வாசிஉ பின் ஹப்பான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் பள்ளிவாசலில் ெதாழுதுெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் கிப்லாத் திைசயில் தமது முதுைகச் சாய்த்து அமர்ந்திருந்தார்கள். நான் 
ெதாழுைகைய முடித்துக்ெகாண்டு என் இடத்தில் இருந்தவாேற அவர்கைளத் திரும்பிப் 
பார்த்ேதன். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் 
உங்களது இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்ற அமர்ந்தால்,கிப்லா (கஅபாவின்) திைசையேயா 
ைபத்துல் மக்திைஸேயா முன்ேனாக்கி அமரக்கூடாது என்று மக்கள் சிலர் கூறுகின்றனர். 
ஆனால், நான் (என் சேகாதரி ஹஃப்ஸா) வடீ்டின் கூைர மீது (ஒரு ேவைலயாக) ஏறிேனன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரு ெசங்கற்கள்மீது ைபத்துல் மக்திஸின் 
திைசைய முன்ேனாக்கியபடி இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்ற அமர்ந்திருப்பைத 
(தற்ெசயலாகக்) கண்ேடன். 
 
442 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் என் சேகாதரி(யும் நபியவர்களின் துைணவியாருமான) ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களது 
வடீ்டின் (கூைர)மீது (ஒரு ேவைலயாக) ஏறிேனன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ைபத்துல் மக்திஸ் உள்ள) ஷாம் நாட்டின் திைசைய முன்ேனாக்கியபடியும் 
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கிப்லா(கஅபா)ைவப் பின்ேனாக்கியபடியும் இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்ற 
அமர்ந்திருந்தைதக் கண்ேடன். 
 
பாடம் : 18 (மல ஜலம் கழித்த பின்) வலக்கரத்தால் துப்புரவு ெசய்யலாகாது. 
 
443 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் சிறுநீர் கழிக்கும்ேபாது அவர் தமது பிறவி உறுப்ைப வலக்கரத்தால் 
பிடிக்க ேவண்டாம். மலஜலம் கழித்த பின் வலக் கரத்தால் சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டாம். 
நீங்கள் (ஏேதனும் பருகும்ேபாது) பாத்திரத்தினுள் மூச்சுவிட ேவண்டாம். 
இைத அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
444 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
உங்களில் ஒருவர் கழிப்பிடத்திற்குச் ெசன்றால் அவர் தமது வலக் கரத்தால் பிறவி 
உறுப்ைபத் ெதாட ேவண்டாம். 
இைத அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
445 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், ஒருவர் (ஏேதனும் பருகும்ேபாது) பாத்திரத்தினுள் மூச்சுவிட 
ேவண்டாம் என்றும், (இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றும்ேபாது) வலக் கரத்தால் பிறவி 
உறுப்ைபத் ெதாட ேவண்டாம் என்றும், வலக் கரத்தால் துப்புரவு ெசய்ய ேவண்டாம் என்றும் 
தைட விதித்தார்கள். 
 
பாடம் : 19 தூய்ைமப்படுத்தல் உள்ளிட்ட ெசயல்கைள வலப் பக்கத்திலிருந்து ஆரம்பித்தல். 
 
446 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உளூ மற்றும் குளியல் மூலம்) தம்ைமத் தூய்ைமப் 
படுத்திக்ெகாள்ளும்ேபாதும்,அவர்கள் தைல வாரிக்ெகாள்ளும்ேபாதும், காலணி அணியும் 
ேபாதும் வலப் பக்கத்திலிருந்து ெதாடங்குவைதேய விரும்பிவந்தார்கள். 
 
447 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ெசயல்கள் அைனத்திலும் வலப் பக்கத்ைத(க் 
ெகாண்டு ெதாடங்குவைத)ேய விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள்; காலணி அணியும் 

ேபாதும், தைல வாரிக்ெகாள்ளும்ேபாதும், (உளூ மற்றும் குளியல் மூலம் தம்ைமத்) 
தூய்ைமப்படுத்திக்ெகாள்ளும்ேபாதும் (வலப் பக்கத்திலிருந்து ெதாடங்குவைதேய விரும்பி 
வந்தார்கள்). 
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பாடம்: 20 நைடபாைதகளிலும் நிழல்(உள்ள இடங்)களிலும் மலம் கழிப்பதற்கு வந்துள்ளதைட. 
 
448 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், சாபத்திற்குரிய இரு ெசயல்கைளத் தவிர்த்து 
விடுங்கள் என்று கூறினார்கள். மக்கள், சாபத்திற்குரிய அவ்விரு ெசயல்கள் என்ன, 

அல்லாஹ்வின் தூதேர? என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு, மக்களின் நைடபாைதயில், அல்லது அவர்களின் (ஓய்விடங்களான) நிழல்களில் 
மலம் கழிப்பதுதான் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 21 மலம் கழித்த பின் தண்ணரீால் துப்புரவு ெசய்வது. 
 
449 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ேதாட்டத்திற்குள் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது 
எங்களில் வயதில் சிறியவரான ஒருவர் தம்முடன் தண்ணரீுள்ள பாத்திரம் ஒன்ைற 
எடுத்துக்ெகாண்டு அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்தார். பின்னர் அைத ஓர் இலந்ைத மரம் அருேக 
ைவத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றிய பின் 
அந்தத் தண்ணரீால் துப்புரவு ெசய்துவிட்டு எங்களிடம் வந்தார்கள். 
 
450 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கழிப்பிடத்திற்குச் ெசன்றால் நானும் என்ைனப் 
ேபான்ற இன்ெனாரு சிறுவரும் தண்ணரீ் நிரம்பிய ஒரு ேதால் பாத்திரத்ைதயும் (இரும்புப் 
பிடிேபாட்ட) ைகத்தடி ஒன்ைறயும் எடுத்துக்ெகாண்டு ெசல்ேவாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றிய பின்) அந்தத் தண்ணரீால் துப்புரவு 
ெசய்வார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
451 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்ற ஒதுக்குப் 
புறங்களுக்குச் ெசல்வார்கள். அப்ேபாது நான் அவர்களுக்காகத் தண்ணரீ் ெகாண்டு 
ெசல்ேவன். அதன்மூலம் அவர்கள் கழுவி(த் துப்புரவு ெசய்து)ெகாள்வார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 22 காலுைறகள் (ேமாஸா)மீது ஈரக் ைகயால் தடவி (மஸ்ஹு ெசய்து)ெகாள்வது. 
 
452 ஹம்மாம் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் சிறுநீர் கழித்துவிட்டுப் பின்னர் அங்கத் தூய்ைம 
(உளூ) ெசய்தார்கள். (அப்ேபாது கால்கைளக் கழுவுவதற்கு பதிலாக ஈரக் ைகயால்) தம் 
காலுைறகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு ெசய்திடலா)னார்கள். அவர்களிடம் (இது குறித்து), 
இவ்வாறு ெசய்யலாமா? என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள்,ஆம் (ெசய்யலாம்). 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிறுநீர் கழித்துவிட்டுப் பின்னர் அங்கத் தூய்ைம 
(உளூ) ெசய்வைத நான் பார்த்ேதன். (அப்ேபாது) அவர்கள் தம் (கால்கைளக் கழுவுவதற்கு 
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பதிலாக ஈரக் ைகயால்) காலுைறகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு ெசய்திடலா)னார்கள் என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) இப்ராஹீம் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: 
(காலுைறகள் மீது மஸ்ஹு ெசய்து ெதாழலாம் எனும்) இந்த ஹதீஸ் மக்களுக்கு 
மகிழ்ச்சியளிப்பதாகேவ அைமந்தது. ஏெனனில், ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் 
(குர்ஆனில்) 5:6 ஆவது வசனம் அருளப்ெபற்ற பின்னேர இஸ்லாத்ைதத் தழுவினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஈசா பின் யூனுஸ் (ரஹ்) மற்றும் சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில், அப்தில்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களுைடய ேதாழர்களுக்கு இந்த 
ஹதீஸ் மகிழ்ச்சியளித்து வந்தது. ஏெனனில், ஜரீர் (ரலி) அவர்கள் அல்மாயிதா எனும் 
(5ஆவது) அத்தியாயம் அருளப்ெபற்ற பின்னேர இஸ்லாத்ைதத் தழுவினார்கள் என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
453 ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் (ெசன்றுெகாண்டு) இருந்ேதன். அவர்கள் ஒரு சமூகத்தாரின் 
குப்ைபக் குழிக்குச் ெசன்று (அங்கு) நின்றுெகாண்டு சிறுநீர் கழித்தார்கள். உடேன நான் 
அவர்கைள விட்டும் சற்று ஒதுங்கிச்ெசன்ேறன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், அருகில் 
வா! என்று கூறினார்கள். நான் அருகில் ெசன்று அவர்களுக்குப் பின்பக்கம் நின்று(அவர்கைள 
மைறத்துக்)ெகாண்ேடன். பிறகு நபியவர்கள் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். அப்ேபாது 
தம் (கால்கைளக் கழுவுவதற்கு பதிலாக ஈரக் ைகயால்) காலுைறகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு 
ெசய்திடலா)னார்கள். 
 
454 அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் சிறுநீர் (துளிகள் ெதறிக்கும்) விஷயத்தில் மிகவும் 
கண்டிப்பானவராய் இருந்தார்கள். (ேமனியில் சிறுநீர் ெதறித்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக) 
அவர்கள் கண்ணாடிக் குடுைவயில் சிறுநீர் கழிப்பார்கள். ேமலும், இஸ்ரேவலர்களில் 
ஒருவரது சருமத்தில் சிறுநீர் பட்டுவிட்டால் அந்த இடத்ைதக் கத்தரிக்ேகாலால் கத்தரித்து 
விடக் கூடியவராக அவர் இருந்தார் என்று கூறுவார்கள். 
(இைத அறிந்த) ஹுைதஃபா பின் அல் யமான் (ரலி) அவர்கள், உங்கள் ேதாழர் (அபூ மூசா) 
இந்த அளவு கண்டிப்பானவராய் இருக்க ேவண்டியதில்ைல என்ேற நான் விரும்புகிேறன். 
(ஒரு முைற) நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் நடந்து ெசன்று 
ெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு சுவருக்குப் 
பின்னாலிருந்த குப்ைபக் குழிக்குச் ெசன்று உங்களில் ஒருவர் நிற்பைதப் ேபான்று 
(சாதாரணமாக) நின்று ெகாண்டு சிறுநீர் கழித்தார்கள். உடேன நான் அவர்கைளவிட்டும் 
சற்று ஒதுங்கிச் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் என்ைன ேநாக்கி (தம் அருகில் வருமாறு) 
ைசைக ெசய்தார்கள். நான் அவர்களிடம் ெசன்று அவர்கள் தமது ேதைவைய முடித்துக் 
ெகாள்ளும்வைர அவர்களுக்குப் பின்பக்கம் நின்று (மைறத்துக்) ெகாண்டிருந்ேதன். 
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455 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றுவதற்காகப் 
புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள். உடேன நான் தண்ணரீ் குவைளயுடன் அவர்கைளப் 
பின்ெதாடர்ந்ேதன். அவர்கள் இயற்ைகக் கடைன முடித்து (துப்புரவு ெசய்து),திரும்பியேபாது 
அவர்களின் (ைக கால்கள்)மீது நான் தண்ணைீர ஊற்ற, அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) 
ெசய்தார்கள். (தமது கால்கைளக் கழுவுவதற்கு பதிலாக ஈரக் ைகயால்) தம் காலுைறகள்மீது 
தடவி (மஸ்ஹு ெசய்திடலா)னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது முகத்ைதயும் ைககைளயும் கழுவினார்கள். ேமலும், (ஈரக் 
ைகயால்) தமது தைலயில் தடவி (மஸ்ஹு ெசய்திடலா)னார்கள். பிறகு தம் காலுைறகள் 
மீது மஸ்ஹு ெசய்தார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
456 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் இரவில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ஒரு பயணத்தில்) 
இருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் (தமது வாகனத்திலிருந்து) இறங்கி இயற்ைகக் கடைன 
நிைறேவற்றினார்கள். பிறகு (திரும்பி) வந்தார்கள். அப்ேபாது நான் என்னிடமிருந்த 
குவைளயிலிருந்து தண்ணைீர அவர்களின் (ைக கால்கள்) மீது ஊற்றிேனன். அவர்கள் 
அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். (கால்கைளக் கழுவுவதற்கு பதிலாக ஈரக் ைகயால்) 
தம் காலுைறகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு ெசய்திடலா)னார்கள். 
 
457 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் (தபூக் ேபார்) பயணத்தில் இருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், 

முஃகீரா! தண்ணரீ் குவைளைய எடுங்கள்! என்று கூறினார்கள். அைத நான் எடுத்துக் 
ெகாண்டு அவர்களுடன் புறப்பட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நடந்து (என் 
கண்ணுக்ெகட்டாத தூரத்திற்குச்) ெசன்று என்ைனவிட்டு மைறந்து இயற்ைகக் கடைன 
நிைறேவற்றி விட்டு (திரும்பி) வந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள், ைகப் பகுதி குறுகலான 
ஷாம் நாட்டு நீளங்கி அணிந்திருந்தார்கள். எனேவ, தமது ைகையச் சட்ைடக் ைககளிலிருந்து 
ெவளிேய எடுக்கப்ேபானார்கள். ஆனால்,சட்ைடக் ைககள் குறுகலாக இருக்கேவ, தமது 
ைகைய அதன் கீழிருந்து ெவளிேய எடுத்தார்கள். நான் அவர்களின் (ைக, கால்கள்)மீது 
தண்ணரீ் ஊற்றிேனன். அவர்கள் ெதாழுைகக்காக அங்கத் தூய்ைம ெசய்வைதப் ேபான்று 
அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள். பிறகு (கால்கைளக் கழுவுவதற்கு பதிலாக ஈரக் ைகயால்) 
தம் காலுைறகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு ெசய்து)விட்டுப் பின்னர் ெதாழுதார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
458 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றுவதற்காகப் 
புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள். பிறகு அவர்கள் திரும்பி வந்தேபாது தண்ணரீ் குவைளயுடன் 
அவர்கைளச் சந்தித்ேதன். அவர்களின் (ைக கால்கள்)மீது நான் தண்ணரீ் ஊற்றிேனன். 
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அவர்கள் தம் (முன்) ைககைளக் கழுவிவிட்டுப் பிறகு முகத்ைதக் கழுவினார்கள். பிறகு தம் 
முழங்ைககைளக் கழுவப்ேபானேபாது அவர்கள் அணிந்திருந்த நீளங்கி குறுகலானதாக 
இருந்தது. எனேவ, தம் ைககைள நீளங்கியின் கீழிருந்து ெவளிேய எடுத்து அவற்ைறக் 
கழுவினார்கள். ேமலும், (ஈரக் ைகயால்) தமது தைலையத் தடவி (மஸ்ஹு 
ெசய்திடலா)னார்கள்; தம் காலுைறகள் மீதும் (அவ்வாேற ஈரக் ைகயால்) தடவி (மஸ்ஹு 
ெசய்திடலா)னார்கள். பிறகு எங்களுக்கு (இமாமாக நின்று) ெதாழுவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
459 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஒரு பயணத்தில் ஓரிரவு நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், 

உம்மிடம் தண்ணரீ் இருக்கிறதா? என்று ேகட்டார்கள். நான், ஆம்! (இருக்கிறது) என்று 
பதிலளித்ேதன். உடேன அவர்கள் தமது வாகனத்திலிருந்து இறங்கி இரவின் இருளில் என் 
பார்ைவயிலிருந்து மைறயும் அளவுக்கு நடந்தார்கள். (இயற்ைகத் ேதைவைய முடித்த) 
பிறகு அவர்கள் வந்தார்கள். நான் குவைளயிலிருந்த நீைர அவர்கள்மீது ஊற்றிேனன். 
அவர்கள் தமது முகத்ைதக் கழுவினார்கள். அப்ேபாது கம்பளி நீளங்கி அணிந்திருந்தார்கள். 
ஆதலால், அங்கியிலிருந்து தம் முழங்ைககைள ெவளிேய எடுக்க அவர்களால் 
இயலவில்ைல. ஆகேவ, முழங்ைககைள அங்கியின் கீழிருந்து ெவளிேய எடுத்துக் 
கழுவினார்கள். பிறகு தமது தைலைய (ஈரக் ைகயால்) தடவி (மஸ்ஹு 
ெசய்திடலா)னார்கள். பிறகு நான் அவர்களின் காலுைறகள் இரண்ைடயும் கழற்ற 
முைனந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், அவற்ைற விட்டுவிடுவரீாக! ஏெனனில், நான் (என் 
கால்கள்) இரண்ைடயும் தூய்ைமயான நிைலயிேலேய (காலுைறகளுக்குள்) 
நுைழத்திருந்ேதன் என்று ெசால்லி, (ஈரக் ைகயால்) அவற்ைறத் தடவி (மஸ்ஹு ெசய்து) 
ெகாண்டார்கள். 
 
460 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம ெசய்வதற்காக நான் தண்ணரீ் ஊற்றிேனன். அவர்கள் 
அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள். (ஈரக் ைகயால்) தம் காலுைறகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு 
ெசய்து)ெகாண்டார்கள். அப்ேபாது நான் (காலுைறகைளக் கழற்ற ேவண்டுமல்லவா என்பது 
குறித்து) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், நான் (என் கால்கள்) இரண்ைடயும் 
தூய்ைமயான நிைலயிேலேய (காலுைறகளுக்குள்) நுைழத்திருந்ேதன் என்று ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 23 (ஈரக் ைகயால்) முன்தைலயின் மீதும் தைலப்பாைகயின் மீதும் தடவி (மஸ்ஹு 
ெசய்து) ெகாள்வது. 
 
461 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு பயணத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்னால் (தாமதமாக) வந்து 
ெகாண்டிருந்தார்கள். நானும் அவர்களுடன் வந்துெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் 
(வாகனத்திலிருந்து இறங்கி) இயற்ைகக் கடைன முடித்துக் ெகாண்டு வந்து, உம்மிடம் 
தண்ணரீ் உள்ளதா? என்று ேகட்டார்கள். நான் தண்ணரீ் குவைளைய அவர்களிடம் 
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எடுத்துச்ெசன்ேறன். அவர்கள் தம்முைடய முன் ைககைளயும் முகத்ைதயும் கழுவினார்கள். 
பிறகு தமது முழங்ைகைய ெவளிேய எடுக்கப்ேபானேபாது சட்ைடக் ைக குறுகலாக 
இருந்தது. எனேவ, தமது ைகைய (அவர்கள் அணிந்திருந்த) நீளங்கியின் கீழிருந்து ெவளிேய 
எடுத்தார்கள். நீளங்கிையத் ேதாளில் ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். பிறகு தமது முழங்ைக வைரக் 
கழுவினார்கள். பின்னர் (ஈரக் ைகயால்) தமது முன்தைலயின் மீதும் தைலப்பாைக மீதும் 
காலுைறகள்மீதும் தடவி (மஸ்ஹு ெசய்து) ெகாண்டார்கள். பிறகு வாகனத்தில் ஏறினார்கள். 
நானும் ஏறிக்ெகாண்ேடன். நாங்கள் (எங்களுக்கு முன்னால் ெசன்றுெகாண்டிருந்த) 
மக்களிடம் வந்துேசர்ந்ேதாம். அவர்கள் நின்று ெதாழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் (இமாமாக இருந்து) ெதாழுவித்துக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். ஒரு ரக்அத் ெதாழுது முடித்திருந்தார்கள். (இதற்கிைடேய) நபி (ஸல்) 
அவர்கள் வந்துவிட்டைத உணர்ந்த அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் 
பின்வாங்கப் பார்த்தார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (அங்ேகேய நின்று ெதாழுமாறு) 
ைசைக ெசய்தார்கள். எனேவ, அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் (எஞ்சிய 
ரக்அத்ைதயும்) மக்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள். அவர் (ெதாழுைகயின் இறுதியில்) சலாம் 
ெகாடுத்ததும் நபி (ஸல்) அவர்களும் நானும் எழுந்து எங்களுக்கு விடுபட்டுப்ேபாயிருந்த 
ஒரு ரக்அத்ைதத் ெதாழுேதாம். 
 
462 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஈரக் ைகயால்) தம் காலுைறகள், முன்தைல மற்றும் தைலப்பாைக 
ஆகியவற்றின் மீது தடவி (மஸ்ஹு ெசய்து)ெகாண்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
463 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தேபாது (ஈரக் ைகயால்) தமது முன் 
தைலயின் மீதும் தைலப்பாைகமீதும் காலுைறகள் மீதும் தடவி (மஸ்ஹு ெசய்து) 
ெகாண்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான பக்ர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: இந்த ஹதீைஸ நான் முஃகீரா (ரலி) அவர்களுைடய புதல்வர் உர்வா 
(ரஹ்) அவர்களிடம் ெசவிேயற்ேறன். 
 
464 பிலால் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஈரக் ைகயால்) தம்முைடய காலுைறகள் மற்றும் 
தைலப்பாைகயின் மீது தடவி (மஸ்ஹு ெசய்திடலா)னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஒன்றில், 

(ேமற்கண்டவாறு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்தைத நான் பார்த்ேதன் என்று 
பிலால் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 24 காலுைறகள்மீது மஸ்ஹு ெசய்வதற்கான காலவரம்பு. 
 
465 ஷுைரஹ் பின் ஹான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் காலுைறகள்மீது மஸ்ஹு ெசய்வது குறித்துக் 
ேகட்பதற்காகச் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள், நீங்கள் அலீ பின் அபதீாலிப் அவர்கைள 
அணுகிக் ேகளுங்கள். அவர்தாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பயணம் 
ெசய்பவராய் இருந்தார்கள் என்று கூறினார்கள். எனேவ, அலீ (ரலி) அவர்களிடம் (ெசன்று) 
அைதப் பற்றிக் ேகட்ேடாம். அப்ேபாது அவர்கள், பயணத்திலிருப்பவருக்கு மூன்று பகல் 
மூன்று இரவுகைளயும்,உள்ளூரிலிருப்பவருக்கு ஒரு பகல் ஓர் இரைவயும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிர்ணயித்தார்கள் என்று கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள், தமக்கு இந்த 
ஹதீைஸ அறிவித்த அம்ர் பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கைளப் பற்றிக் குறிப்பிடும்ேபாது 
அன்னாைரப் பாராட்டுவார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஷுைரஹ் பின் ஹான ீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு காணப்படுகிறது: 
ஷுைரஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: காலுைறகள்மீது மஸ்ஹு ெசய்வைதப் பற்றி 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் நான் வினவிேனன். அதற்கு அவர்கள், அலீ அவர்களிடம் 
ெசல்லுங்கள். ஏெனனில், என்ைனவிட அவர்தாம் இதுகுறித்து நன்கறிந்தவர் என்று 
கூறினார்கள். ஆகேவ, நான் அலீ (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது ேமற்கண்டவாறு 
அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 25 ஒேர உளூவினால் பல (ேநரத்) ெதாழுைககைளத் ெதாழலாம். 
 
466 புைரதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றி தினத்தன்று ஒரு முைற ெசய்த உளூவினால் பல 
ேநரத் ெதாழுைககைளத் ெதாழுதார்கள். அப்ேபாது (கால்கைளக் கழுவாமல் ஈரக் ைகயால்) 
காலுைறகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு ெசய்து)ெகாண்டார்கள். அப்ேபாது உமர் (ரலி) 
அவர்கள், முன்ெனப்ேபாதும் ெசய்யாத ஒன்ைற இன்ைறக்குத் தாங்கள் ெசய்கிறரீ்கேள? என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ெசய்ய ேவண்டுெமன்றுதான் ெசய்ேதன்,  உமேர! 
என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 26 அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்பவரும் மற்றவர்களும் தமது ைக அசுத்தம் 
அைடந்திருக்குேமா என்று சந்ேதகப்படும் ேபாது, மும்முைற ைகையக் கழுவாமல் 
பாத்திரத்திற்குள் நுைழப்பது விரும்பத்தக்க ெசயலன்று. 
 
467 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் உறக்கத்திலிருந்து விழித்ெதழுந்தால் அவர் தமது ைகைய மூன்று முைற 
கழுவாமல் பாத்திரத்திற்குள் இட ேவண்டாம். ஏெனனில், இரவில் அவரது ைக எங்ேக 
இருந்தது என்பைத அவர் அறியமாட்டார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என்று (ெவளிப்பைட யாகவு)ம், வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் ஹதீைஸ மர்ஃபூஉ (நபியவர்கள் கூறியது) எனக் 
குறிப்பிட்டார்கள் என்றும் காணப்படுகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் வாயிலாகேவ ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
468 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் உறங்கிெயழுந்ததும் பாத்திரத்திற்குள் ைகைய இடுவதற்கு முன் மூன்று 
முைற தண்ணரீ் ஊற்றிக் ைகையக் கழுவிக்ெகாள்ளட்டும். ஏெனனில், இரவில் அவரது ைக 
எதில் கிடந்தது என்பைத அவர் அறியமாட்டார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவறு ஏழு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அந்த அைனத்து அறிவிப்புகளிலும் ைககைளக் கழுவுவதற்கு முன் (பாத்திரத்தினுள் இட 
ேவண்டாம்) என்ேற (ெபாதுவாக) வந்துள்ளது. 
ஜாபிர் (ரலி), சயதீ் பின் முஸய்யப் (ரஹ்), அபூசலமா (ரஹ்), அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் 
(ரஹ்), அபூசாலிஹ் (ரஹ்),அபூரஸீன் (ரஹ்) ஆகிேயாரின் அறிவிப்புக்களில்தான் மூன்று 
முைற ைககைளக் கழுவுவதற்கு முன் (பாத்திரத்தினுள் இடேவண்டாம்) எனும் குறிப்பு இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 27 (பாத்திரத்தில்) நாய் வாய்ைவப்பது ெதாடர்பான சட்டம். 
 
469 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவரது பாத்திரத்தில் நாய் வாய் ைவத்துவிட்டால் அவர் அைதக் ெகாட்டி 
விட்டு ஏழு தடைவ பாத்திரத்ைதக் கழுவிக்ெகாள்ளட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் அைத அவர் ெகாட்டிவிடட்டும் எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
470 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவரது பாத்திரத்தில் நாய் (வாய்ைவத்துக்) குடித்துவிடுமானால் அந்தப் 
பாத்திரத்ைத அவர் ஏழு முைற கழுவிக்ெகாள்ளட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
471 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாய் வாய்ைவத்துவிட்ட உங்களது பாத்திரத்ைதச் சுத்தம் ெசய்யும் முைற யாெதனில், அைத 
ஏழு தடைவ தண்ணரீால் கழுவுவதாகும். முதல் தடைவ மண்ணிட்டுக் கழுவ ேவண்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
472 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாய் வாய்ைவத்துவிட்ட உங்களது பாத்திரத்ைதச் சுத்தம் ெசய்யும்முைற யாெதனில், அைத 
ஏழு தடைவ கழுவுவதாகும். 
 
473 அப்துல்லாஹ் பின் அல்முகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஆரம்பத்தில்) நாய்கைளக் ெகால்லுமாறு 
உத்தரவிட்டார்கள். பின்னர் மக்களுக்கும் நாய்களுக்கும் என்ன ேநர்ந்தது (அவர்கள் 
நாய்கைள ஏன் ெகால்ல ேவண்டும்)? என்று ேகட்டார்கள். பின்னர் ேவட்ைட நாய்களுக்கும் 
கால்நைடகளின் பாதுகாப்பிற்காக ைவத்திருக்கும் நாய்களுக்கும் அனுமதியளித்தார்கள். 
ேமலும் பாத்திரத்தில் நாய் வாய் ைவத்துவிட்டால் ஏழு தடைவ (தண்ணரீால்) கழுவிக் 
ெகாள்ளுங்கள். எட்டாவது தடைவ மண்ணிட்டுக் கழுவுங்கள் என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் கால்நைடகளின் 
பாதுகாப்பிற்காக,ேவட்ைடயாடுவதற்காக, விவசாயப் பண்ைணகைளப் பாதுகாப்பதற்காக 
ைவத்திருக்கும் நாய்களுக்கு அனுமதியளித்தார்கள் என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
மற்றவர்களது அறிவிப்பில் விவசாயப் பண்ைணகைளப் பாதுகாப்பதற்காக ைவத்திருக்கும் 
நாய்கள் பற்றிய குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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பாடம் : 28 ேதங்கி நிற்கும் நீரில் சிறுநீர் கழிக்க வந்துள்ள தைட. 
 
474 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ேதங்கி நிற்கும் தண்ணரீில் சிறுநீர் கழிக்க ேவண்டாம் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
475 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் எவரும் ேதங்கி நிற்கும் தண்ணரீில் சிறுநீர் கழிக்கவும் ேவண்டாம். பின்னர் 
அதில் குளிக்கவும் ேவண்டாம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
476 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓடாமல் ேதங்கி நிற்கும் தண்ணரீில் நீ சிறுநீர் கழிக்காேத! பின்னர் அதில் குளிக்காேத! 
 
பாடம்: 29 ேதங்கி நிற்கும் தண்ணரீில் (ெபருந்துடக்கு உள்ளவர்) குளிப்பதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
477 அபுஸ் ஸாயிப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உங்களில் ஒருவர் ெபருந்துடக்கு உள்ளவராய் இருக்கும்ேபாது ேதங்கி நிற்கும் தண்ணரீில் 
குளிக்க ேவண்டாம் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக அபூஹுைரரா 
(ரலி) அவர்கள் ெசான்னார்கள். அப்ேபாது நான், அவர் என்ன ெசய்ய ேவண்டும், 

அபூஹுைரரா அவர்கேள? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர் (அதிலிருந்து) தண்ணைீர 
அள்ளிக் குளிக்க ேவண்டும் என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 30 பள்ளிவாசலில் பட்டுவிட்ட சிறுநீர் முதலான அசுத்தங்கைளக் கழுவித் துப்புரவு 
ெசய்வது கட்டாயமாகும். நிலம் தண்ணரீாேலேய தூய்ைமயாகிவிடும்; அைதத் ேதாண்ட 
ேவண்டியதில்ைல. 
 
478 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு கிராமவாசி பள்ளிவாசலினுள் சிறுநீர் கழித்தார். அவைர ேநாக்கிச் சிலர் (ேவகத்துடன்) 
எழுந்தனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (அவர் சிறுநீர் கழிப்பைத) 
இைட மறிக்காதீர்கள். அவைர விட்டுவிடுங்கள் என்று கூறினார்கள். அவர் சிறுநீர் கழித்து 
முடித்ததும் ஒரு வாளியில் தண்ணரீ் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி அைதச் சிறுநீர் மீது 
ஊற்றினார்கள். 
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479 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு கிராமவாசி பள்ளிவாசலின் ஒரு பகுதியில் நின்று சிறுநீர் கழித்தார். அப்ேபாது 
அவைரப் பார்த்து மக்கள் சப்தமிட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவைர 
விட்டுவிடுங்கள் என்று கூறினார்கள். அவர் (சிறுநீர் கழித்து) முடித்ததும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு வாளியில் தண்ணரீ் ெகாண்டுவரச் ெசான்னார்கள். அவ்வாேற 
(தண்ணரீ் ெகாண்டுவரப்பட்டு) அது சிறுநீர் மீது ஊற்றப்பட்டது. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
480 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு முைற நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பள்ளிவாசலில் 
இருந்ேதாம். அப்ேபாது கிராமவாசிெயாருவர் வந்து பள்ளிவாசலுக்குள் நின்று சிறுநீர் 
கழித்தார். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய ேதாழர்கள் நிறுத்து! 
நிறுத்து! என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அவர் சிறுநீர் கழிப்பைத) 
இைடமறிக்காதீர்கள். அவைர விட்டுவிடுங்கள் என்று கூறினார்கள். எனேவ, நபித்ேதாழர்கள் 
அவைர விட்டுவிட்டனர். அவர் சிறுநீர் கழித்து முடித்தார். 
பிறகு அவைர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைழத்து இந்தப் பள்ளிவாசல்கள் 
சிறுநீர் கழித்தல், அசுத்தம் ெசய்தல் ஆகியவற்றுக்குரிய இடமல்ல. இைவ இைறவைன 
நிைனவுகூர்ந்து ேபாற்றுவதற்கும் ெதாழுவதற்கும் குர்ஆைன ஓதுவதற்கும் உரியதாகும் 
என்ேறா, அல்லது இந்தக் கருத்திலைமந்த ேவறு வார்த்ைதகைளேயா அவரிடம் 
கூறினார்கள். பிறகு மக்களில் ஒருவரிடம் ஒரு வாளித் தண்ணரீ் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி 
அைத அந்தச் சிறுநீர் மீது ஊற்றச் ெசய்தார்கள். 
 
பாடம் : 31 பால்குடி மாறாத குழந்ைதயின் சிறுநீர் பற்றிய சட்டமும் அைதக் கழுவும் 
முைறயும். 
 
481 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் குழந்ைதகள் ெகாண்டுவரப்படுவார்கள். 
அவர்களுக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுபிட்சம் (பரக்கத்) ேவண்டிப் 
பிரார்த்தித்து, இனிப்புப் ெபாருைள ெமன்று அக்குழந்ைதகளின் வாயிலிடுவார்கள். (ஒரு 
முைற) அவர்களிடம் ஓர் ஆண் குழந்ைத ெகாண்டுவரப்பட்டது. அது அவர்கள்மீது சிறுநீர் 
கழித்துவிட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

தண்ணரீ் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி சிறுநீர் கழித்த இடத்தில் தண்ணைீர ஊற்றினார்கள். 
அைதக் கழுவவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
482 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பால்குடி மாறாத ஓர் ஆண்குழந்ைத ெகாண்டு 
வரப்பட்டது. அது அவர்களது மடியில் சிறுநீர் கழித்துவிட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி சிறுநீர் கழித்த இடத்தில் ஊற்றி 
விட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட (481ஆவது) ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
483 உம்மு ைகஸ் பின்த் மிஹ்ஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், உணவு உட்ெகாள்ளாத (பால்குடி மாறாத) 
என்னுைடய ஆண் குழந்ைதையக் ெகாண்டுவந்து அவர்களது மடியில் ைவத்ேதன். அது 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது) சிறுநீர் கழித்துவிட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (சிறுநீர் பட்ட இடத்தில்) தண்ணைீரத் ெதளித்துவிட்டைதத் தவிர 
ேவெறான்றும் கூடுதலாகச் ெசய்யவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி, அைத 
(சிறுநீர் பட்ட இடத்தில்) ெதளித்துவிட்டார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
484 உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிெமாழி எடுத்துக்ெகாண்டவரும் ஆரம்பமாக 
நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) ெசன்ற ெபண்மணிகளில் ஒருவரும் பனூ அசத் பின் குைஸமா 
குலத்தாரில் ஒருவரான உக்காஷா பின் மிஹ்ஸன் (ரலி) அவர்களுைடய சேகாதரியுமான 
உம்மு ைகஸ் பின்த் மிஹ்ஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் (பாைலத் தவிர ேவறு திட) உணவு உட்ெகாள்ளும் பருவத்ைத அைடயாத என் ஆண் 
மகவுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அக்குழந்ைத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மடியில் சிறுநீர் கழித்துவிட்டது. அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி (சிறுநீர் பட்ட) 
தமது ஆைடயின் மீது ெதளித்தார்கள். அைத(க் கசக்கி) அழுத்தமாகக் கழுவவில்ைல. 
 
பாடம் : 32 விந்து பற்றிய சட்டம். 
 
485 அல்கமா (ரஹ்) மற்றும் அஸ்வத் (ரஹ்) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் (அன்ைன) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் (விருந்தினராகத்) தங்கினார். அவர் 
காைலயில் தமது ஆைடையக் கழுவினார். (இைதக் கண்ட) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், அது 
உமது ஆைடயில் ெதன்பட்டால் அந்த இடத்ைதக் கழுவினால் ேபாதும். அவ்வாறு அது 
ெதன்படாவிட்டால் அந்த இடத்ைதச் சுற்றிலும் தண்ணரீ் ெதளித்துவிடுவரீாக! நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஆைடயில்பட்ட இந்திரியத்ைத நன்கு 
சுரண்டிவிடுேவன். அந்த ஆைடைய அணிந்துெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெதாழுவார்கள் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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486 அஸ்வத் (ரஹ்) மற்றும் ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
இந்திரியம் பற்றி ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறுைகயில், அைத நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் ஆைடயிலிருந்து சுரண்டிவிடுேவன் என்று குறிப்பிட்டார்கள். 
 
487 ேமற்கண்ட (485ஆவது) ஹதீஸ் ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்ேனார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
488 அம்ர் பின் ைமமூன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் சுைலமான் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்களிடம் ஒருவரது ஆைடயில் இந்திரியம் பட்டு 
விட்டால் அ(து பட்ட இடத்)ைத (மட்டும்) கழுவ ேவண்டுமா? அல்லது அந்த ஆைடையேய 
கழுவ ேவண்டுமா? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக 
(பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது ஆைடயில் பட்ட) இந்திரியத்ைத (மட்டும்) 
கழுவிவிட்டு அேத ஆைடயில் ெதாழுைகக்காகப் புறப்பட்டுச் ெசல்வார்கள். அந்த ஆைடயில் 
கழுவியதற்குரிய அைடயாளத்ைத (ஈரத்ைத) நான் காண்ேபன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு அபஸீாயிதா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் இந்திரிய(ம் பட்ட இட)த்ைத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கழுவுவார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இப்னுல் முபாரக் (ரஹ்) மற்றும் அப்துல் வாஹித் பின் ஸியாத் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஆைடயிலிருந்து அைத நான் 
கழுவுேவன் என்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
489 அப்துல்லாஹ் பின் ஷிஹாப் அல்கவ்லான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (அன்ைன) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் (ஒரு நாள் விருந்தினராகத்) தங்கியிருந்ேதன். 
இரு ஆைடகளில் (உறங்கிய) எனக்கு உறக்கத்தில் ஸ்கலிதம் ஏற்பட்டது. எனேவ, அவ்விரு 
ஆைடகைளயும் (கழுவுவதற்காகத்) தண்ணரீில் முக்கி ைவத்ேதன். இைத ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களின் பணிப்ெபண் பார்த்துவிட்டு(ப் ேபாய்) ஆயிஷாவிடம் ெதரிவித்துவிட்டார். 
அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் என்ைன வரச்ெசால்லி ஆளனுப்பினார்கள். (நான் 
ெசன்ேறன்.) அப்ேபாது அவர்கள், உங்கள் ஆைடகைள இவ்வாறு நீங்கள் ெசய்யக் 
காரணெமன்ன? என்று ேகட்டார்கள். நான்,தூங்கக்கூடியவர் கனவில் எைதக் காண்பாேரா 
அைத நான் கண்ேடன் என்று கூறிேனன். அந்த ஆைடகளில் ஏேதனும் (இந்திரியம் 
பட்டிருக்கக்) கண்டீர்களா? என்று ேகட்டார்கள். நான் இல்ைல என்ேறன். அப்படிேய 
எைதேயனும் நீங்கள் பார்த்திருந்தாலும்கூட அைதக் கழுவத்தான் ேவண்டுமா? 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஆைடயில் பட்டுக் காய்ந்துவிட்டிருந்த 
இந்திரியத்ைத நான் என் நகத்தால் சுரண்டித் தான்விடுேவன் (கழுவமாட்ேடன்) என்று 
கூறினார்கள். 
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பாடம் : 33 இரத்தம் அசுத்தமாகும் என்பது பற்றியும் அைதக் கழுவும் முைற பற்றியும். 
 
490 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண்மணி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, எங்களில் ஒரு ெபண்ணுைடய ஆைடயில் 
மாதவிடாய் இரத்தம் பட்டுவிட்டால் அவள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்? என்று ேகட்டார். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் (அவ்வாறு பட்டுவிட்டால்) அவள் அைதச் சுரண்டிவிட்டுப் 
பின்னர் அந்த இடத்தில் தண்ணரீ் ஊற்றித் ேதய்த்துக் கழுவட்டும். பின்னர் அந்த 
ஆைடயிேலேய ெதாழுதுெகாள்ளலாம் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 34 சிறுநீர் அசுத்தமாகும்; அைதத் துப்புரவு ெசய்வது கட்டாயமாகும் என்பதற்கான 
சான்று. 
 
491 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரு அடக்கத்தலங்கைளக் கடந்துெசன்றார்கள். 
அப்ேபாது அறிந்துெகாள்ளுங்கள்! (இேதா) இவர்கள் இருவரும் (சவக் குழிக்குள்) ேவதைன 
ெசய்யப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு ெபரிய (பாவச்) ெசயலுக்காக இவர்கள் ேவதைன 
ெசய்யப்படவில்ைல. இவர்களில் ஒருவேரா (மக்களிைடேய) ேகாள் ெசால்லித் திரிந்து 
ெகாண்டிருந்தார். மற்ெறாருவேரா சிறுநீர் கழிக்கும்ேபாது (தமது உடைல) மைறக்கமாட்டார் 
என்று கூறினார்கள். 
பிறகு பச்ைச ேபரீச்சமட்ைட ஒன்ைறக் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி அைத இரண்டாகப் பிளந்து 
இவர் (சவக் குழி)மீது ஒரு துண்ைடயும் இவர் (சவக் குழி)மீது மற்ெறாரு துண்ைடயும் 
ஊன்றிைவத்தார்கள். பிறகு இவ்விரண்டின் ஈரம் உலராதவைர இவர்களின் ேவதைன 
குைறக்கப்படலாம் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் மற்ெறாருவேரா சிறுநீர் கழித்துவிட்டுத் துப்புரவு ெசய்யமாட்டார் என்று 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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அத் யாயம் : 04  மாத டாய் 
 
பாடம் : 1 மாதவிடாயில் உள்ள மைனவிையக் கீழாைடக்கு ேமல் அைணத்துக் ெகாள்வது. 
 
492 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரில் ஒருவரான) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
எங்களில் ஒருவருக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டிருக்கும்ேபாது கீழாைட கட்டிக்ெகாள்ளுமாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறுவார்கள். (ஆைட கட்டிக்ெகாண்ட) பின்னர் 
அைணத்துக்ெகாள்வார்கள். 
இைத அஸ்வத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
493 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியரான) எங்களில் ஒருவருக்கு மாதவிடாய் 
ஏற்பட்டிருக்கும் ேபாது இரத்தப்ேபாக்கு அதிகமாக இருக்கும் நிைலயிேலேய கீழாைட 
கட்டிக்ெகாள்ளுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறுவார்கள். பிறகு 
அைணத்துக்ெகாள்வார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஆைசையக் 
கட்டுப்படுத்திக்ெகாண்டைதப் ேபான்று உஙகளில் எவரால் தமது ஆைசையக் கட்டுப்படுத்திக் 
ெகாள்ள முடியும்? (அவ்வாறிருந்தும் ஆைடக்கு ேமல்தான் அைணத்தார்கள்.) 
இந்த ஹதீஸ் இரண்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
494 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) ைமமூனா பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ள தம் துைணவியைர 
கீழாைடக்கு ேமலாக அைணத்துக்ெகாள்வார்கள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் ஷத்தாத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 2 மாதவிடாய் உள்ள மைனவியுடன் ஒேர ேபார்ைவக்குள் படுப்பது. 
 
495 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டிருக்கும்ேபாது என்னுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் படுத்திருப்பார்கள். எனக்கும் அவர்களுக்கும் இைடேய ஓர் ஆைடேய (தைடயாக) 
இருக்கும். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிைம குைறப் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
496 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் குஞ்சம் ைவத்த ஒரு ேபார்ைவக்குள் 
படுத்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. உடேன நான் 
(ேபார்ைவக்குள்ளிருந்து) ெமல்ல நழுவி(ச் ெசன்று) மாதவிடாய் (கால)த் துணிைய எடுத்து 
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(அணிந்து)ெகாண்ேடன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உனக்கு 
மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டதா? என்று ேகட்டார்கள். நான் ஆம் என்ேறன். (ஆயினும்) 
அவர்கள் என்ைன (தம்மருகில்) அைழத்தார்கள். நான் (ெசன்று) அவர்களுடன் அந்தப் 
ேபார்ைவக்குள் படுத்துக்ெகாண்ேடன். ெபருந்துடக்குடன் இருந்த நானும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ஒேர பாத்திரத்தில் நீராடுேவாம். 
 
பாடம் : 3 மாதவிடாய் உள்ள ெபண் தன் கணவனின் தைலையக் கழுவிவிடுவதும் 
தைலவாரி விடுவதும் ெசல்லும்; அவளது உமிழ்நீர் தூய்ைமயானதுதான்; அவளது மடியில் 
தைல ைவத்துப் படுக்கலாம்; அவ்வாறு படுத்துக்ெகாண்டு குர்ஆன் ஓதவும் ெசய்யலாம். 
 
497 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலில் இஃதிகாஃப் இருந்துெகாண்டிருக்கும் ேபாது 
(அருகிலிருக்கும் வடீ்டிலிருந்த) என் பக்கம் தைலைய நீட்டுவார்கள். நான் அவர்களுக்குத் 
தைல வாரிவிடுேவன். இயற்ைகத் ேதைவக்காக மட்டுேம வடீ்டுக்குள் நுைழவார்கள். 
 
498 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (பள்ளிவாசலில் இஃதிகாஃப் இருக்கும் ேபாது) இயற்ைகத் ேதைவக்காக மட்டுேம 
வடீ்டுக்குள் நுைழேவன். வடீ்டில் யாேரனும் உடல் நலமில்லாமல் இருந்தால் ேபாகிற 
ேபாக்கில் அப்படிேய (உடல்நலம்) விசாரித்துக் ெகாள்ேவன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (இஃதிகாஃபில் இருந்தால்) பள்ளிவாசலில் இருந்துெகாண்டு தமது தைலைய என் 
பக்கம் நீட்டுவார்கள். நான் அவர்களுக்குத் தைல வாரிவிடுேவன். அவர்கள் இஃதிகாஃபில் 
இருக்கும்ேபாது இயற்ைகத் ேதைவக்காக மட்டுேம வடீ்டுக்குள் நுைழவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் (மக்கள்) இஃதிகாஃபில் 
இருக்கும் ேபாது... என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
499 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இஃதிகாஃபில் இருக்கும்ேபாது பள்ளிவாசலிலிருந்து 
தமது தைலைய என் பக்கம் நீட்டுவார்கள். மாதவிடாய் எற்பட்டுள்ள நிைலயிலும் நான் 
அவர்களது தைலையக் கழுவிவிடுேவன். 
 
500 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பள்ளிவாசலில் இஃதிகாஃபில் இருக்கும்ேபாது) 
அைறயிலிருக்கும் என் பக்கம் தமது தைலைய நீட்டுவார்கள். மாதவிடாய் எற்பட்டுள்ள 
நிைலயிலும் நான் அவர்களுக்குத் தைல வாரிவிடுேவன். 
 
501 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்ட நிைலயில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
தைலையக் கழுவிவிடுவதுண்டு. 
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502 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலில் (இஃதிகாஃபில்) இருந்துெகாண்டு, 

(அைறயிலுள்ள) ெதாழுைக விரிப்ைப எடு  என்று என்னிடம் ெசான்னார்கள். அதற்கு நான் 
எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ளேத! என்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் மாதவிடாய் என்பது 
உனது ைகயில் (ஒட்டிக்ெகாண்டிருப்பது) இல்ைல என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
503 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலில் (இஃதிகாஃபில்) இருந்துெகாண்டு 
(ெவளிேய உள்ள) ெதாழுைக விரிப்ைப எடுத்து வருமாறு என்னிடம் கூறினார்கள். அதற்கு 
நான் எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ளேத! என்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் அைத எடுத்துவா! 
மாதவிடாய் என்பது உனது ைகயில் (ஒட்டிக்ெகாண்டிருப்பது) இல்ைல என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
504 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலில் (இஃதிகாஃப்) இருந்து 
ெகாண்டிருக்கும்ேபாது (தம் துைணவியாரிடம்), ஆயிஷா! அந்தத் துணிைய எடுத்துத் தா! 
என்றார்கள். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ளேத! என்றார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மாதவிடாய் உனது ைகயிலில்ைல என்று 
ெசான்னார்கள். அைதயடுத்து அந்தத் துணிைய ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் எடுத்துக் 
ெகாடுத்தார்கள். 
 
505 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டிருக்கும்ேபாது நான் (ஏேதனும் பானத்ைதப்) பருகிவிட்டு அைத 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாடுப்ேபன். அப்ேபாது அவர்கள் நான் வாய் ைவத்த இடத்தில் 
தமது வாைய ைவத்து அருந்துவார்கள். மாதவிடாய் எற்பட்டிருந்த நான் இைறச்சியுள்ள 
எலும்புத் துண்ைடக் கடித்துவிட்டு அைத நபியவர்களிடம் ெகாடுப்ேபன். நான் வாய் ைவத்த 
இடத்தில் அவர்கள் தமது வாைய ைவ(த்துப் புசி)ப்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஸுைஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் அவர்கள் 
அருந்துவார்கள் எனும் வாசகம் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
506 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டிருக்கும்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் 
மடியில் தைல ைவத்துப் படுத்துக்ெகாண்டு குர்ஆன் ஒதுவார்கள். 
 
507 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யூதர்கள் மாதவிடாய் ஏற்பட்ட ெபண்களுடன் அமர்ந்து சாப்பிடமாட்டார்கள்; வடீுகளில் 
அவர்களுடன் ஒட்டி உறவாடாமல் (ஒதுங்கி) இருப்பார்கள். எனேவ, நபி (ஸல்) 
அவர்களுைடய ேதாழர்கள் (இது குறித்து) நபியவர்களிடம் ேகட்டனர். அப்ேபாது, (நபிேய!) 



அத்தியாயம் : 04 – மாதவிடாய்                                

    பக்கம் | 230  
 

அவர்கள் மாதவிடாய் பற்றி உம்மிடம் வினவுகின்றார்கள். அது ஓர் (இயற்ைக) உபாைத 
என்று நீர் கூறுவரீாக! எனேவ, மாதவிலக்குற்ற ேபாது ெபண்கைள (தாம்பத்திய உறவு 
ெகாள்வைத) விட்டு விலகியிருங்கள்... என்று ெதாடங்கும் (2:222ஆவது) வசனத்ைத 
அல்லாஹ் அருளினான். அைதயடுத்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தாம்பத்திய 
உறைவத் தவிர மற்ற காரியங்கைளச் ெசய்துெகாள்ளுங்கள் என்று கூறினார்கள். 
 
இந்தச் ெசய்தி யூதர்களுக்கு எட்டியேபாது, நம்முைடய காரியங்களில் எந்த ஒன்றுக்கும் 
மாறு ெசய்யாமல் விடக்கூடாது என்பேத இந்த மனிதரது விருப்பம் என்று கூறினர். எனேவ 
உைசத் பின் ஹுைளர் (ரலி), அப்பாத் பின் பிஷ்ர் (ரலி) ஆகிேயார் வந்து, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! யூதர்கள் இன்னின்னவாறு கூறுகின்றனர். எனேவ, (மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ள) 
ெபண்களுடன் நாமும் ஒட்டி உறவாடாமல் இருந்தாெலன்ன? என்று ேகட்டனர். 
(இைதக் ேகட்டதும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகம் (ேகாபத்தால்) 
நிறமாறிவிட்டது. ஆகேவ, (ேகள்வி ேகட்ட) அவர்கள் இருவர்மீதும் நபியவர்களுக்குக் ேகாபம் 
ஏற்பட்டுவிட்டேதா என்று நாங்கள் எண்ணிேனாம். அவர்கள் இருவரும் புறப்பட்டுச் 
ெசன்றதும் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அன்பளிப்பாக அனுப்பி ைவக்கப்பட்ட பால் 
அவ்விருவைரயும் எதிர்ெகாண்டது. உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவ்விருவைரயும் பின்ெதாடர்ந்து ஆளனுப்பி அவர்கைள அைழத்துவரச் ெசான்னார்கள். 
(அவர்கள் வந்ததும்) அவர்கள் இருவருக்கும் (அந்தப் பாைல) பருகக் ெகாடுத்தார்கள். தங்கள் 
மீது நபியவர்களுக்குக் ேகாபமில்ைல என்று அவர்கள் இருவரும் புரிந்துெகாண்டனர். 
 
பாடம் : 4 பாலுணர்வு கிளர்ச்சி நீர். 
 
508 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் பாலுணர்வு கிளர்ச்சி நீர் (மதீ) அதிகமாக ெவளிப்படும் ஆடவனாக இருந்ேதன். இது 
பற்றி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்க ெவட்கப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்ேதன். நபியவர்களின் 
புதல்வியார் (ஃபாத்திமா) என் துைணவியாராக இருந்தேத இதற்குக் காரணம். எனேவ, நான் 
மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் (ரலி) அவர்களிடம் (இது குறித்து நபியவர்களிடம் ேகட்குமாறு) 
கூறிேனன். அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், பிறவி 
உறுப்ைபக் கழுவிக்ெகாண்டு அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும் (குளிக்க 
ேவண்டியதில்ைல) என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
509 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பாலுணர்வு கிளர்ச்சி நீர் (மதீ) பற்றிக் ேகட்க ெவட்கப்பட்ேடன். 
(நபி (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி) ஃபாத்திமா என் துைணவியாராக இருந்தேத இதற்குக் 
காரணம். எனேவ, நான் மிக்தாத் (ரலி) அவர்களிடம் (இது பற்றிக் ேகட்கச்) ெசான்ேனன். 
அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள், அதற்காக அங்கத் தூய்ைம 
(உளூ) ெசய்தல் ேவண்டும் (குளிக்க ேவண்டியதில்ைல) என்று பதிலளித்தார்கள். 
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510 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மனிதனிலிருந்து ெவளியாகும் பாலுணர்வு கிளர்ச்சி நீர் குறித்து, அது கசிந்தால் என்ன 
ெசய்ய ேவண்டும்? என்று ேகட்பதற்காக மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் (ரலி) அவர்கைள 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நாம் அனுப்பிைவத்ேதாம். அ(வர் ேகட்ட)தற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துெகாள்ளுங்கள்: 
பிறவி உறுப்பில் தண்ணரீ் ஊற்றி(க் கழுவி)விடுங்கள் என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 5 உறங்கிெயழுந்ததும் முகத்ைதயும் ைககைளயும் அலம்பிக்ெகாள்வது. 
 
511 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நான் என் சிறிய தாயாரும் நபியவர்களின் துைணவியாருமான ைமமூனா (ரலி) அவர்களது 
இல்லத்தில் ஓரிரவு தங்கியிருந்ேதன்.) நபி (ஸல்) அவர்கள் இரவில் விழித்ெதழுந்து 
இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றச் ெசன்றார்கள். பிறகு முகத்ைதயும் ைககைளயும் 
அலம்பிவிட்டு வந்து பின்னர் (மீண்டும்) உறங்கினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது 

 
பாடம் : 6 ெபருந்துடக்கு உைடயவர் (குளிக்காமேலேய) உறங்கலாம்; அவர் உண்ணேவா 
பருகேவா உறங்கேவா (மீண்டும்) புணரேவா விரும்பினால் தமது பிறவி உறுப்ைபக் 
கழுவிக்ெகாண்டு அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துெகாள்வது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
512 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்டு (குளியல் கடைமயாகி) 
இருக்கும் நிைலயில் உறங்க விரும்பினால் உறங்கப் ேபாவதற்கு முன் ெதாழுைகக்காக 
அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்வைதப் ேபான்று அங்கத் தூய்ைம ெசய்துெகாள்வார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
513 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபருந்துடக்கு எற்பட்டு (குளியல் கடைமயாகி) 
இருக்கும்ேபாது உண்ணேவா உறங்கேவா விரும்பினால் (முன்னதாக) ெதாழுைகக்கு அங்கத் 
தூய்ைம (உளூ) ெசய்வைதப் ேபான்று அங்கத் தூய்ைம ெசய்துெகாள்வார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது 
 
514 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர! எங்களில் ஒருவர் ெபருந்துடக்கு 
உைடயவராய் இருக்க, (குளிக்காமேலேய) அவர் உறங்கலாமா? என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஆம்,அவர் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துெகாண்ட 
பின் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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515 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், எங்களில் ஒருவர் 
ெபருந்துடக்கு உைடயவராய் இருக்க,அவர் (குளிக்காமல்) உறங்கலாமா? என்று விளக்கம் 
ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ஆம்; அவர் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) 
ெசய்துவிட்டுப் பின்னர் உறங்கட்டும். விரும்பும்ேபாது குளித்துக்ெகாள்ளட்டும் என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
 
516 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் இரவு ேநரத்தில் தமக்குப் ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்டுவிடுவது பற்றிக் கூறினார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்து 
ெகாள்ளுங்கள்; பிறவி உறுப்ைபக் கழுவிக் ெகாள்ளுங்கள். பிறகு உறங்குங்கள் என்று 
கூறினார்கள். 
 
517 முஆவியா பின் சாலிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் அபைீகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வித்ர் ெதாழுைக பற்றிக் ேகட்ேடன் என்று கூறி 
விட்டு அது ெதாடர்பான ஹதீைஸ அறிவித்தார்கள். (ேமலும் அவர்கள் கூறினார்கள்:) 
நான் (ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம்), ெபருந்துடக்கு விஷயத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் எப்படி 
நடந்துெகாண்டர்கள்? உறங்குவதற்கு முன் குளிப்பார்களா? அல்லது குளித்துவிட்டு 
உறங்குவார்களா? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், இரண்டு 
முைறகைளயும் ைகயாண்டுவந்தார்கள். சில ேநரங்களில் குளித்துவிட்டுப் பின்னர் 
உறங்கினார்கள். சில ேநரங்களில் (குளிக்காமல்) அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துவிட்டு 
உறங்கினார்கள் என்று பதிலளித்தார்கள். நான், (மார்க்க) விஷயங்களில் தாராளத்ைத 
ஏற்படுத்திய அல்லாஹ்வுக்ேக எல்லாப் புகழும் என்று கூறிேனன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
518 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தம் இல்லாளிடம் பாலுறவு ெகாண்டுவிட்டுப் பின்னர் மீண்டும் 
(உறவுெகாள்ள) விரும்பினால் அவர் (இைடயில்) அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்து 
ெகாள்ளட்டும். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், சிறு வாசக 
மாற்றத்துடன் அவ்விரண்டுக்குமிைடேய அவர் ஒரு முைற உளூச் ெசய்துெகாள்ளட்டும் 
என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
519 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியரிடம் (தாம்பத்தியஉறவு ெகாள்ளச்) ெசன்றுவிட்டு 
வந்து ஒேரெயாரு தடைவ குளிப்பார்கள். 
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பாடம் : 7 ெபண்ணுக்கு (மதன) நீர் ெவளிப்படுவதன் மூலம், அவள்மீது குளியல் 
கடைமயாகும். 
 
520 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஆண்கள் உறக்கத்தில் (கனவில்) காண்பைதப் ேபான்று ெபண்ணும் 
கண்டு, ஆண்கள் தம்மிடம் காண்பைதப் ேபான்ேற ெபண்ணும் தம்மிடம் (நீைரக்) கண்டாள். 
(இந்நிைலயில் அவள்மீது குளியல் கடைமயாகுமா?) என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்களும் அங்கு இருந்தார்கள். அவர்கள், உம்மு சுைலம்! (இவ்வாறு ெவட்கமின்றி 
ேகட்டதன் மூலம்) ெபண்ணினத்ைதேய ேகவலப்படுத்திவிட்டாேய! உன் வலக் ைக 
மண்ைணக் கவ்வட்டும் என்று கூறினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், இல்ைல; நீதான் (ெபண்ணினத்ைதக் ேகவலப் படுத்திவிட்டாய்!) 
உனது வலக் ைக மண்ைணக் கவ்வட்டும்! என்று கூறிவிட்டு, ஆம்; அவ்வாறு அவள் 
கண்டால் அவள் குளித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று (உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களிடம்) 
கூறினார்கள். 
இைத இஸ்ஹாக் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அபதீல்ஹா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
அன்னாருைடய பாட்டிதான் உம்முசுைலம் (ரலி) அவர்கள். 
 
521 உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், ஓர் ஆண்மகன் தூக்கத்தில் காண்பைதப் 
ேபான்று தனது தூக்கத்தில் காணும் ெபண்ைணப் பற்றி (அவள்மீது குளியல் கடைமயாகுமா? 

என்று) ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அவ்வாறு ஒரு ெபண் 
கண்டால் அவள் குளித்துக் ெகாள்ளேவண்டும் என்று கூறினார்கள். (இவ்வாறு நான் 
ேகட்டுவிட்டு) அதற்காக நாேன ெவட்கப்பட்ேடன். ேமலும், இவ்வாறு (ெபண்ணுக்கும் 
தூக்கத்தில் ஸ்தலிதம்) ஏற்படுமா? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், ஆம்; பிறகு எப்படி (தாயின்) சாயல் (ேசயில்) ஏற்படுகிறது? ஆணின் நீர் (விந்து) 
ெவள்ைள நிறத்தில் ெகட்டியானதாய் இருக்கும்; ெபண்ணின் (மதன) நீர் மஞ்சள் நிறத்தில் 
இளகலானதாய் இருக்கும். இவ்விரு(வரின்) நீரில் எது ேமேலாங்கிவிடுகிறேதா அல்லது 
முந்திக்ெகாண்டுவிடுகிறேதா அந்தச் சாயலில்தான் குழந்ைத பிறக்கிறது என்று கூறினார்கள். 
 
522 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண்மணி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், ஆண் உறக்கத்தில் காண்பைதப் 
ெபண் கண்டால் (அவள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்)? என்று ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள், 

ஆணுக்கு ஏற்படுவைதப் ேபான்ேற ெபண்ணுக்கும் (ஸ்கலிதம்) ஏற்பட்டால் அவள் குளிக்க 
ேவண்டும் என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
523 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
சத்தியத்ைதக் கூற அல்லாஹ் ெவட்கப்படுவதில்ைல. ஒரு ெபண்ணுக்குத் தூக்கத்தில் 
ஸ்கலிதம் எற்பட்டால் அவள்மீது குளியல் கடைமயாகுமா?என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஆம்; (விழித்ெதழும்ேபாது தன்மீது) அவள் (மதன) 
நீைரக் கண்டால் (குளியல் அவள்மீது கடைமதான்) என்று பதிலளித்தார்கள். உடேன நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெபண்ணுக்குத் தூக்கத்தில் ஸ்கலிதம் எற்படுமா? என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், உனது ைக மண்ைணக் கவ்வட்டும்! பிறகு எப்படி அவளது சாயலில் 
குழந்ைத பிறக்கிறது? என்று (திருப்பிக்) ேகட்டார்கள். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஹிஷாம் பின் உர்வா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் (இந்தக் ேகள்விையக் 
ேகட்டதன் மூலம்) ெபண்ணினத்ைதேய நீ ேகவலப்படுத்திவிட்டாய் என்று உம்மு சலமா 
(ரலி) அவர்கள் உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களிடம் கூறினார்கள் என அதிகப்படியாக 
இடம்ெபற்றுள்ளளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நபி (ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
வாயிலாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
அதில், ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், சீ! ெபண்ணும் அைதக் காண்பாளா? என்று உம்மு சுைலம் 
(ரலி) அவர்களிடம் ேகட்டதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
524 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண்மணி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், ஒரு ெபண்ணுக்குத் தூக்கத்தில் 
ஸ்கலிதம் ஏற்பட்டுத் தம்மீது அவள் (மதன)நீைரக் கண்டால் அவள்மீது குளியல் 
கடைமயாகுமா? என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆம் என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
அப்ேபாது நான் அந்தப் ெபண்ணிடம், உன் ைககள் மண்ைணக் கவ்வட்டும்; 

காயமைடயட்டும் என்று கூறிேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அவைர 
விட்டுவிடு! (தாயுக்கும் ேசயுக்குமிைடேய) இைத முன்னிட்டுத் தாேன உருவ ஒற்றுைமேய 
(சாயல்) ஏற்படுகிறது! ெபண்ணுைடய நீர் (கருமுட்ைட) ஆணுைடய நீைர (விந்தணுைவ) 
விட ேமேலாங்கி (முந்தி) விட்டால் குழந்ைத தன் தாயின் சேகாதரர்களது (மாமன்) 
சாயலில் பிறக்கிறது. ஆணுைடய நீர் ெபண்ணுைடய நீைரவிட ேமேலாங்கிவிட்டால் அது 
தன் தந்ைதயின் சேகாதரர்களது (ெபரியப்பன், சிற்றப்பன்) சாயலில் பிறக்கிறது என்று 
கூறினார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 ஆண் மற்றும் ெபண்ணுைடய விந்தின் தன்ைமயும்,  இருவருைடய 
நீர்மத்திலிருந்ேத குழந்ைத பைடக்கப்படுகிறது என்ற விவரமும். 
 
525 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அடிைமயாயிருந்த ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் நின்று 
ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது யூத அறிஞர் ஒருவர் வந்து, முஹம்மேத! அஸ்ஸலாமு 
அைலக்க! என்று (முகமன்) கூறினார். உடேன நான் அவைரப் பிடித்து ஒரு தள்ளு 
தள்ளிேனன். அவர் நிைல தடுமாறி விழப்ேபானார். அவர், ஏன் என்ைனத் தள்ளுகிறாய்? 
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என்று ேகட்டார். நான்,அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்று நீர் ெசால்லக்கூடாதா (முஹம்மத் 
என்று ெபயர் கூறி அைழக்கிறேீர)? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அந்த யூதர், அவருைடய 
குடும்பத்தார் அவருக்கு இட்ட ெபயரால்தான் அவைர நாம் அைழக்கின்ேறாம் என்று 
கூறினார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், எனது ெபயர் முஹம்மத் தான். 
இதுேவ என் குடும்பத்தார் எனக்கு இட்ட ெபயர் என்று ெசான்னார்கள். அந்த யூதர், 

உங்களிடம் நான் (சில விஷயங்கள் குறித்து) ேகட்பதற்காகேவ வந்ேதன் என்று கூறினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நான் கூறப்ேபாகும் எந்த விஷயமும் உமக்குப் 
பயனளிக்குமா? என்று ேகட்டார்கள். அவர், நான் காது ெகாடுத்துக் ேகட்ேபன் என்றார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்மிடமிருந்த ஒரு குச்சியால் தைரையக் 
கீறியவாறு (ஆழ்ந்த சிந்தைனயுடன்), ேகளுங்கள்! என்றார்கள். 
 
அந்த யூதர், இந்த பூமியும் வானங்களும் இப்ேபாதுள்ள அைமப்பல்லாத ேவேறார் 
அைமப்பிற்கு மாற்றப்படும் (விசாரைண) நாளில் மக்கள் எங்ேக இருப்பார்கள்? என்று 
ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (அஸ்ஸிராத் எனும்) பாலத்திற்கு 
அருேக இருளில் அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று பதிலளித்தார்கள். அவர்,மக்களிேலேய 
முதன்முதலில் (அந்தப் பாலத்ைதக்) கடப்பவர்கள் யார்? என்று ேகட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஏைழ முஹாஜிர்கள் என்று பதிலளித்தார்கள். அந்த 
யூதர், அவர்கள் ெசார்க்கத்துக்குள் நுைழயும்ேபாது அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ெவகுமதி 
என்ன? என்று ேகட்டார். அதற்கு மீனின் ஈரலில் ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்கும் தனித்துண்டு என்று 
பதிலளித்தார்கள். அதற்கடுத்து அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவு என்ன? என்று அவர் 
ேகட்க,ெசார்க்கத்தின் ஓரங்களில் ேமய்ந்துெகாண்டிருக்கும் காைளமாடு அவர்களுக்காக 
அறு(க்கப்பட்டு விருந்தளி)க்கப்படும் என்று பதிலளித்தார்கள். அதற்குப் பின் அவர்கள் எைத 
அருந்துவார்கள்? என்று அவர் ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

அங்குள்ள ஸல்ஸபலீ் என்றைழக்கப்படும் நீரூற்றிலிருந்து (அருந்துவார்கள்) என்று 
பதிலளிக்க, அவர் நீர் கூறியது உண்ைமேய என்று கூறினார். 
பிறகு பூமியில் வசிப்பவர்களில் ஓர் இைறத்தூதர் அல்லது ஓரிரண்டு மனிதர்கள் தவிர 
ேவெறவரும் அறிந்திராத ஒரு (குறிப்பிட்ட) விஷயத்ைதப் பற்றிக் ேகட்கேவ நான் உம்மிடம் 
வந்ேதன் என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நான் கூறப்ேபாகும் 
விஷயம் உமக்குப் பயன் தருமா? என்று ேகட்டார்கள். அவர் நான் காது ெகாடுத்துக் 
ேகட்ேபன் என்றார். பிறகு அவர், குழந்ைத(யின் பிறப்பு) குறித்துக் ேகட்பதற்காக நான் 
உம்மிடம் வந்ேதன் என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆணின் நீர் (விந்து) 
ெவண்ணிறமுைடயதும் ெபண்ணின் (மதன)நீர் மஞ்சள் நிறமுைடயதுமாகும். 
அைவயிரண்டும் ேசரும்ேபாது ஆணின் நீர் (விந்து உயிரணு) ெபண்ணின் நீைர (சிைன 
முட்ைடைய) மிைகத்துவிட்டால், அல்லாஹ்வின் நியதிப்படி ஆண் குழந்ைத பிறக்கும். 
(இதற்கு மாறாக) ெபண்ணின் நீர் (சிைன முட்ைட), ஆணின் நீைர (விந்து உயிரணுைவ) 
மிைகத்துவிட்டால் அல்லாஹ்வின் நியதிப்படி ெபண் குழந்ைத பிறக்கும் என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
அந்த யூதர், நீர் ெசான்னது உண்ைமதான். நிச்சயமாக நீர் ஓர் இைறத்தூதர் (நபி)தாம் என்று 
கூறிவிட்டுத் திரும்பிச் ெசன்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இவர் எவற்ைறக் 
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குறித்து என்னிடம் ேகட்டாேரா அவற்ைறக் குறித்து நான் ஏதும் அறியாதவனாகத்தான் 
இருந்ேதன். அல்லாஹ்தான் அவற்ைற எனக்கு அறிவித்துத்தந்தான் என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் அமர்ந்துெகாண்டிருந்ேதன் 
என்று ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும், (மீனில் ஈரலில் 
ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்கும் தனித்துண்டு என்பைதக் குறிக்க ஸியாதத் எனும் ெசால்லுக்கு 
பதிலாக) ஸாயிதத் எனும் ெசால்லும், (ஆண் குழந்ைத பிறக்கும்; ெபண் குழந்ைத பிறக்கும் 
என்பைதச் சுட்ட) அத்கரா மற்றும் ஆனஸா எனும் இருைம வாசகத்திற்கு பதிலாக, 

அத்கர மற்றும் ஆனஸ எனும் ஒருைம வாசகமும் இடம் ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 9 ெபருந்துடக்கிற்கான குளியல் முைற. 
 
526 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும்ேபாது முதலில் தம் 
ைககைள (மணிக்கட்டுவைர) கழுவுவார்கள். பிறகு வலக் ைகயால் (தண்ணரீ் அள்ளி) இடக் 
ைகயின் மீது ஊற்றிப் பிறவி உறுப்ைபக் கழுவுவார்கள். பின்னர் ெதாழுைகக்காக அங்கத் 
தூய்ைம (உளூ) ெசய்வைதப் ேபான்று அங்கத் தூய்ைம ெசய்வார்கள். அதன் பின்னர் 
தண்ணைீர அள்ளி மயிர்க்கால்களுக்கு இைடேய விரல்கைள நுைழ(த்துத் தைலையத் 
ேதய்)ப்பார்கள். தைலமுடி முழுவதும் நைனந்துவிட்டதாகத் ெதரிந்ததும் இரு ைககளிலும் 
மூன்று தடைவ தண்ணரீ் அள்ளி தைலயில் ஊற்றுவார்கள். பிறகு ேமனி முழுவதிலும் 
தண்ணரீ் ஊற்றுவார்கள். பின்னர் கால்கைளக் கழுவுவார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், கால்கைளக் கழுவியது பற்றியக் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
527 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும்ேபாது முதலில் இரு ைககைளயும் 
(மணிக்கட்டு வைர) மூன்று முைற கழுவுவார்கள். 
மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. இந்த 
அறிவிப்பிலும் கால்கைளக் கழுவியது பற்றியக் குறிப்பு இடம் ெபறவில்ைல. 
- ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும்ேபாது 
பாத்திரத்திற்குள் ைகைய நுைழப்பதற்கு முன்பாக தம் ைககைள (மணிக்கட்டுவைர) 
கழுவுவார்கள். பிறகு ெதாழுைகக்காக அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்வைதப் ேபான்று அங்கத் 
தூய்ைம ெசய்வார்கள். 
 
528 ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபருந்துடக்கிற்குக் குளிப்பதற்காக தண்ணரீ் 
ெகாண்டுவந்து ைவத்ேதன். அவர்கள் (முதலில்) தம்மிரு ைககைளயும் (மணிக்கட்டுவைர) 
இரண்டு அல்லது மூன்று தடைவ கழுவினார்கள். பிறகு பாத்திரத்திற்குள் ைகைய நுைழத்து 



அத்தியாயம் : 04 – மாதவிடாய்                                

    பக்கம் | 237  
 

(தண்ணைீர அள்ளி) பிறவி உறுப்பின் மீது ஊற்றி, தமது இடக் ைகயால் கழுவினார்கள். 
பிறகு தமது இடக் ைகைய பூமியில் ைவத்து நன்கு ேதய்த்துக் கழுவினார்கள். 
பின்னர் ெதாழுைகக்கு அங்கத் தூய்ைம ெசய்வைதப் ேபான்று அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள். 
பிறகு தம் ைககள் நிரம்ப மூன்று முைற தண்ணரீ் அள்ளித் தமது தைலயில் ஊற்றினார்கள். 
பின்னர் ேமனி முழுவைதயும் கழுவினார்கள். பிறகு அங்கிருந்து சற்று நகர்ந்து (நின்று) தம் 
கால்கைளக் கழுவினார்கள். பின்னர் நான் அவர்களுக்காகத் துவாைலையக் ெகாண்டு 
வந்ேதன்.ஆனால், அவர்கள் அைத வாங்கி(த் துைடத்து)க்ெகாள்ள மறுத்துவிட்டார்கள். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் தம் சிறிய தாயார் ைமமூனா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஏழு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், மூன்று முைற ைக நிரம்ப தைலக்குத் தண்ணரீ் ஊற்றியது பற்றிய வாசகம் 
இடம்ெபறவில்ைல. 
வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் அங்கத் தூய்ைம ெசய்த முைற முழுைமயாக 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. வாய் ெகாப்புளித்தது, மூக்கிற்கு நீர் ெசலுத்தியது பற்றியக் குறிப்பு 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் துவாைல (ெகாண்டுவந்தது) பற்றிய குறிப்பு 
இல்ைல. 
 
529 ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் துவாைல ெகாண்டு வரப்பட்டது. ஆனால், அவர்கள் அைதத் 
ெதாடவில்ைல. தண்ணைீரத் தமது கரத்தால் இவ்வாறு உதறிவிடலானார்கள். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
530 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபருந்துடக்கிற்காகக் குளிப்பார்களானால் பால் 
கறக்கும் குவைள ேபான்ற ஒன்ைறக் ெகாண்டு வரச் ெசால்லி, ஒரு ைகயால் தண்ணரீ் 
அள்ளி முதலில் தமது தைலயின் வலப் பக்கத்திலும் பிறகு இடப் பக்கத்திலும் 
ஊற்றுவார்கள். பின்னர் இரு ைககளால் தண்ணைீர அள்ளித் தமது தைலயின் மீது 
ஊற்றுவார்கள். 
இைத காசிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 10 ெபருந்துடக்கிற்காகக் குளிப்பவர் பயன்படுத்த ேவண்டிய தண்ணரீின் விரும்பத் 
தக்க அளவு, ஒேர ேநரத்தில் ஒேர பாத்திரத்திலிருந்து ஆணும் ெபண்ணும் நீராடுவது, இரு 
பாலரில் ஒருவர் மிச்சம் ைவத்த தண்ணரீில் மற்ெறாருவர் குளிப்பது ஆகியைவ பற்றி. 
 
531 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபருந்துடக்கிற்காக ஒரு ஃபரக் ெகாள்ளளவு 
பாத்திரத்தில் குளிப்பார்கள். 
இைத உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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532 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ஃபரக் ெகாள்ளளவு ெகாண்ட பாத்திரத்தில் 
குளிப்பார்கள். நானும் அவர்களும் ஒேர பாத்திரத்தில் குளிப்ேபாம். 
இந்த ஹதீஸ் ஏழு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ஒேர பாத்திரத்திலிருந்து (தண்ணரீ் 
எடுத்து) குளிப்ேபாம் என்றும் ஒரு ஃபரக் என்பது மூன்று ஸாஉ ெகாள்ளளவாகும் என்றும் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
533 அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுைடய பால்குடிச் சேகாதரர் ஒருவரும் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்ேறாம்.அப்ேபாது அவர்களுைடய சேகாதரர், நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ெபருந்துடக்கிற்காகக் குளித்த முைற பற்றி ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்டார். அப்ேபாது 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ஒரு ஸாஉ அளவுள்ள பாத்திரம் ஒன்ைறக் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி 
குளித்துக் காட்டினார்கள். அப்ேபாது எங்களுக்கும் அவர்களுக்குமிைடேய திைர 
ஒன்றிருந்தது. தமது தைலயில் மூன்று முைற தண்ணரீ் ஊற்றினார்கள்.(அது மட்டும் 
எங்களுக்குத் ெதரிந்தது.) 
நபி (ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியர், காதின் ேசாைனவைர இருக்கும் அளவிற்குத் தம் 
தைல முடியிலிருந்து சிறிதளைவ(க் கத்தரித்து) எடுத்துவிடுவார்கள். 
 
534 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குளிக்கும்ேபாது முதலில் தம் (உடலின்) வலப் 
பக்கத்தில் தண்ணரீ் ஊற்றிக் கழுவுவார்கள். பிறகு தம்மீதுள்ள அசுசிமீது தமது வலக் 
கரத்தால் தண்ணரீ் ஊற்றி இடக் கரத்தால் அைத(த் ேதய்த்து)க் கழுவுவார்கள். இவற்ைறச் 
ெசய்து முடித்துவிட்டுத்தான் தைலக்குத் தண்ணரீ் உற்றுவார்கள். நானும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ெபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும்ேபாது ஒேர பாத்திரத்தில் 
குளிப்ேபாம். 
இைத அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
535 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் நபி (ஸல்) அவர்களும் மூன்று முத்து அல்லது அதற்கு ெநருக்கமான அளவு 
ெகாண்ட பாத்திரத்தில் குளிப்ேபாம். 
இைத ஹஃப்ஸா பின்த் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
536 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ெபருந்துடக்கிற்காக (ேசர்ந்து) ஒேர 
பாத்திரத்திலிருந்து குளிப்ேபாம். அப்ேபாது எங்கள் இருவருைடய ைககளும் அந்தப் 
பாத்திரத்தினுள் மாறிமாறிச் ெசல்லும். 
இைதக் காசிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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537 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ெபருந்துடக்குைடயவர்களாய் இருக்கும் 
ேபாது ஒேர பாத்திரத்திலிருந்து (தண்ணரீ் அள்ளிக்) குளிப்ேபாம். அது எனக்கும் 
அவர்களுக்கும் இைடேய இருக்கும். அப்ேபாது அவர்கள் என்ைன முந்திக்ெகாண்டு தண்ணரீ் 
அள்ளுவார்கள். அப்ேபாது நான் எனக்கும் விட்டுைவயுங்கள்; எனக்கும் விட்டு 
ைவயுங்கள் என்று கூறுேவன். 
 
538 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் நபி (ஸல்) அவர்களும் ஒேர பாத்திரத்தில் குளிப்ேபாம். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
539 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துைணவியாரும் என் சிறிய தாயாருமான) 
ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் மிச்சம் ைவத்த தண்ணரீில் குளிப்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
540 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ெபருந்துடக்கிற்காக ஒேர பாத்திரத்தில் 
குளிப்ேபாம். 
இைத ைஸனப் பின்த் உம்மி சலமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
541 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஐந்து முத்து அளவுத் தண்ணரீில் குளிப்பார்கள்; ஒரு 
முத்து அளவுத் தண்ணரீில் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்வார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
542 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு முத்து அளவுத் தண்ணரீில் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்வார்கள். 
ஒரு ஸாஉ அளவு முதல் ஐந்து முத்து வைரத் தண்ணரீில் குளிப்பார்கள். 
 
543 (நபித்ேதாழர் அபூஅப்திர் ரஹ்மான்) சஃபனீா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ஸாஉத் தண்ணரீில் ெபருந்துடக்கிற்காகக் 
குளித்து விடுவார்கள்; ஒரு முத்துத் தண்ணரீில் உளூச் ெசய்துவிடுவார்கள். 
இைத அபூைரஹானா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
544 நபித்ேதாழர் சஃபனீா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ஸாஉ அளவுத் தண்ணரீில் குளிப்பார்கள்; ஒரு 
முத் அளவுத் தண்ணரீில் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்வார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அலீ பின் ஹுஜ்ர் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ஒரு முத்து அளவுத் தண்ணரீில் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) 
ெசய்துவிடுவார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபூைரஹானா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
சஃபனீா (ரலி) அவர்கள் (நிைனவாற்றல் குைறந்த) முதுைமப் பருவத்ைத 
அைடந்திருந்தார்கள். எனேவ, அன்னாரது அறிவிப்பின் மீது எனக்கு நம்பிக்ைக 
ஏற்படவில்ைல. 
 
பாடம் : 11 (குளியலின்ேபாது) தைல உள்ளிட்ட உறுப்புகள்மீது மூன்று முைற தண்ணரீ் 
ஊற்றுவது விரும்பத் தக்கதாகும். 
 
545 ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கள் (குளியல் முைற ெதாடர்பாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அருகில் 
விவாதித்துக் ெகாண்டனர். அப்ேபாது மக்களில் ஒருவர், நாேனா என் தைலைய இப்படி 
இப்படிக் கழுவுகிேறன் என்று கூறினார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், நாேனா என் தைலயில் மூன்று முைற இரு ைககள் நிரம்பத் தண்ணைீர 
ஊற்றுகிேறன் என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
546 ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும் முைற பற்றிப் ேபசப்பட்டது. 
அப்ேபாது அவர்கள், நாேனா என் தைலயில் மூன்று முைற தண்ணரீ் ஊற்றுகிேறன் என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
547 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஸகீஃப் குலத்தாரின் தூதுக் குழுவினர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், எங்கள் நாடு குளிர் 
பிரேதசமாகும்; (நாங்கள்) எப்படிக் குளிப்பது? என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், நாேனா என் தைலயின் மீது மூன்று முைற தண்ணரீ் ஊற்றுகிேறன் என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், இஸ்மாயலீ் பின் 
சாலிம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ஸகீஃப் குலத்தாரின் தூதுக் குழுவினர், 

அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்று (அைழத்து ேமற்கண்டவாறு) வினவினார்கள் என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
548 முஹம்மத் பின் அலீ பின் ஹுைசன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும்ேபாது இரு ைககள் 
நிரம்பத் தண்ணரீ் அள்ளித் தமது தைலயில் மூன்று முைற ஊற்றுவார்கள் என்று ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்ேபாது ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடம் ஹசன் 
பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள், எனக்குத் தைலமுடி அதிகமாக இருக்கிறேத? (மூன்று 
முைற ஊற்றினால் ேபாதாேத!) என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், என் 
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சேகாதரர் மகேன! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தைலமுடி உமது முடிையவிட 
அதிகமாகவும் சிறந்ததாகவும் இருந்தது (அவர்கேள மூன்று முைறதான் தைலக்குத் 
தண்ணரீ் ஊற்றினார்கள்) என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 12 குளிக்கும் ெபண்களின் பின்னல்முடி பற்றிய சட்டம். 
 
549 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான், அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் தைலமுடிைய இறுக்கமாகப் பின்னிக்ெகாள்ளும் ெபண் 
ஆேவன். ெபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும்ேபாது பின்னைல நான் அவிழ்த்துவிட ேவண்டுமா? 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இல்ைல; நீ இரு 
ைகயளவுத் தண்ணைீர உன் தைலமீது மூன்று முைற ஊற்றினால் ேபாதும். பிறகு உன் 
(உடல்)மீது தண்ணரீ் ஊற்றிக்ெகாள்; துப்பரவாகி விடுவாய் என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், மாதவிடாய் மற்றும் 
ெபருந்துடக்கிற்காக (குளிக்கும்ேபாது) பின்னைல அவிழ்த்துவிட ேவண்டுமா? என்று உம்மு 
சலமா (ரலி) அவர்கள் வினவியதாகவும், அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இல்ைல என்று கூறியதாகவும், பிறகு ேமற்கண்ட ஹதீஸின் கருத்துப்படி கூறியதாகவும் 
இடம் ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், ெபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும் ேபாது அந்தப் பின்னைல நான் அவிழ்த்துக் கழுவ 
ேவண்டுமா? என்று உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் வினவியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
மாதவிடாய் பற்றியக் குறிப்பு அதில் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
550 உைபத் பின் உைமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் ெபண்கள் குளிக்கும்ேபாது தம் பின்னைல 
அவிழ்த்துவிட ேவண்டும் என்று வலியுறுத்தி வந்த ெசய்தி ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுக்கு 
எட்டியது. அப்ேபாது அவர்கள், இந்த இப்னு அம்ைரப் பார்த்து நான் வியப்பைடகிேறன். 
ெபண்கள் குளிக்கும்ேபாது தம் பின்னைல அவிழ்த்துவிடுமாறு பணிக்கிறாேர! ஏன் தைலைய 
மழித்துக்ெகாள்ளுமாறு ெபண்களுக்கு அவர் கட்டைளயிட ேவண்டியதுதாேன! நானும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ஒேர பாத்திரத்தில் குளிப்ேபாம். என் தைலயில் 
மூன்று முைற தண்ணரீ் ஊற்றுவைதவிடக் கூடுதாலாக ேவெறான்றும் நான் 
ெசய்யவில்ைல என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 13 ெபண்கள் மாதவிடாய்க் குளியலின் ேபாது கஸ்தூரி ேதாய்த்த (நறுமணப்) 
பஞ்ைசக் குருதி வந்த இடத்தில் உபேயாகிப்பது விரும்பத் தக்கதாகும். 
 
551 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு ெபண்மணி மாதவிடாயிலிருந்து (நீங்கிக்ெகாள்ள) தாம் 
எவ்வாறு குளிக்க ேவண்டும் என்று ேகட்டார். அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் குளிக்கும் 
முைறைய விளக்கினார்கள். பிறகு கஸ்தூரி (நறுமணம்) தடவப்பட்ட பஞ்சுத்துண்டு ஒன்ைற 
எடுத்து அதனால் தூய்ைமப்படுத்திக்ெகாள் என்று ெசன்னார்கள். 
அந்தப் ெபண்மணி, அைத ைவத்து நான் எப்படித் தூய்ைமப்படுத்த ேவண்டும்? என்று 
ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், (ெவட்கப்பட்டவாறு) அல்லாஹ் தூயவன்; அதனால் 
தூய்ைமப்படுத்திக்ெகாள் என்று (மறுபடியும்) ெசான்னார்கள். -அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(தமது முகத்ைத) மூடிக்ெகாண்டார்கள் என்பைத அறிவிப்பாளர் சுஃப்யான் பின் உையனா 
(ரஹ்) அவர்கள் தமது முகத்தின் மீது ைகைய ைவத்து (மூடி) ைசைக ெசய்து 
காட்டினார்கள். 
ெதாடர்ந்து ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ன ெசால்ல வருகிறார்கள் என்பைத நான் புரிந்துெகாண்டு, அந்தப் 
ெபண்மணிைய என் பக்கம் இழுத்ேதன். இரத்தம் படிந்த இடத்ைத அந்த (நறுமணப் ெபாருள் 
தடவப்பட்ட) பஞ்சினால் துைடப்பாயாக! என்று கூறிேனன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், இப்னு அபஉீமர் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் இரத்தம் படிந்த இடங்கைள என்று (பன்ைமயில்) ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு ெபண்மணி, (மாதவிடாயிலிருந்து) துப்புரவு ெசய்துெகாள்ளும் 
ேபாது நான் எவ்வாறு குளிக்க ேவண்டும்? என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

கஸ்தூரி தடவப்பட்ட பஞ்சுத்துண்டு ஒன்ைற எடுத்து அதன் மூலம் துப்புரவு ெசய்து 
ெகாள்வாயாக! என்று ெசான்னார்கள். மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
552 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அஸ்மா பின்த் ஷகல் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், மாதவிடாய்க் குளியல் 
பற்றிக் ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், உங்களில் ஒருவர் (மாதவிடாய்க் குளியலின் 
ேபாது) தண்ணைீரயும் இலந்ைத இைலகைளயும் எடுத்து நன்கு சுத்தம் ெசய்துெகாள்ளட்டும். 
பிறகு தைலக்குத் தண்ணரீ் ஊற்றி நன்றாகத் ேதய்த்து தைலயின் சருமம் நைனயும்வைரக் 
கழுவட்டும். பிறகு உடம்புக்குத் தண்ணரீ் ஊற்றட்டும். அதன் பின்னர் கஸ்தூரி தடவப்பட்ட 
பஞ்சுத்துண்டு ஒன்ைற எடுத்து சுத்தம் ெசய்துெகாள்ளட்டும் என்று ெசான்னார்கள். 
அதற்கு அஸ்மா (ரலி) அவர்கள், அைத ைவத்து அவள் எவ்வாறு சுத்தம் ெசய்வாள்? என்று 
ேகட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்!). அதனால் 
சுத்தம் ெசய்துெகாள்ளட்டும் என்று (மீண்டும்) ெசான்னார்கள். 
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உடேன நான், இரத்தம் படிந்த இடத்தில் தடவிக்ெகாள் என்று -பிறர் காதில் விழாதவாறு 
அைத இரகசியமாகச்- ெசான்ேனன். 
ேமலும், அஸ்மா நபி (ஸல்) அவர்களிடம், ெபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும் முைற பற்றிக் 
ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள்,தண்ணரீ் எடுத்து நன்கு சுத்தம் ெசய்துெகாள். பிறகு தைலக்குத் 
தண்ணரீ் ஊற்றி தைலயின் சருமம் நைனயும் அளவுக்கு நன்கு ேதய்த்துக்ெகாள். பின்னர் 
உன் (ேமனியின்) மீது தண்ணரீ் ஊற்று! என்றார்கள். 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெபண்களிேலேய மிகச் சிறந்தவர்கள் அன்சாரிப் ெபண்களாவர். மார்க்கத்ைத விளங்கிக் 
ெகாள்வதில் ெவட்கம் அவர்களுக்குத் தைடயாக இருந்ததில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், அல்லாஹ் தூயவன்! அதனால் துப்புரவு ெசய்துெகாள் என்று கூறிவிட்டு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தமது முகத்ைத (ெவட்கப்பட்டு) மைறத்துக்ெகாண்டார்கள் என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
(பின்வருமாறு) இடம்ெபற்றுள்ளது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அஸ்மா பின்த் ஷகல் எனும் ெபண்மணி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதேர, எங்களில் 
ஒருவருக்கு மாதவிடாய் நின்று விட்டால் அவர் எவ்வாறு குளிக்க ேவண்டும்? என்று 
ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளபடி 
பதிலளித்தார்கள். இந்த அறிவிப்பில் ெபருந்துடக்கிற்கான குளியைலப் பற்றியக் குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 14 உயர் இரத்தப்ேபாக்கு (இஸ்திஹாளா) ஏற்படும் ெபண்களும், அவர்களது குளியல் 
மற்றும் ெதாழுைக முைறயும். 
 
553 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஃபாத்திமா பின்த் அபஹீுைபஷ் எனும் ெபண்மணி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் உயர் இரத்தப் ேபாக்கு (இஸ்திஹாளா) ஏற்படுபவளாக 
இருக்கிேறன்; (மாதம் முழுதும்) நான் சுத்தமாவதில்ைல. எனேவ,நான் ெதாழுைகைய 
விட்டுவிடலாமா? என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், இல்ைல (ெதாழுைகைய 
விட்டுவிடாேத!) ஏெனனில், இது(இஸ்திஹாளா), இரத்தக் குழா(யிலிருந்து வருவேத)யாகும்; 

(கர்ப்பப் ைபயிலிருந்து ெவளிவரும்) மாதவிடாயன்று. (மாதத்தில் வழக்கமாக) மாதவிடாய் 
ஏற்படும் நாட்களில் ெதாழுைகைய விட்டுவிடு! மாதவிடாய்க் காலம் முடிந்துவிட்டால் 
இரத்தத்ைதக் கழுவிவிட்டுத் ெதாழுது ெகாள்! என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து குைதபா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீஸில் 
ஃபாத்திமா பின்த் அபஹீுைபஷ் பின் அப்தில் முத்தலிப் பின் அசத் (ரலி) அவர்கள் 
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(நபியவர்களிடம்) வந்தார்கள். அவர் எங்கள் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ெபண்மணியாவார் எனும் 
குறிப்பு (கூடுதலாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ஒரு கூடுதலான தகவல் 
காணப்படுகிறது. (இரத்தத்ைதக் கழுவிக்ெகாள்; உளூச் ெசய்துெகாள் என்பேத அந்தத் 
தகவலாகும்.) ஆயினும், அைத நாம் குறிப்பிடவில்ைல. (ஹம்மாத் ஒருவர் மட்டுேம இைத 
அறிவித்திருப்பேத அதற்குக் காரணம்.) 
 
554 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உம்மு ஹபபீா பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
நான் உயர் இரத்தப்ேபாக்கு ஏற்படுபவளாக இருக்கிேறன் என்று கூறி தீர்ப்புக் ேகட்டார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இது இரத்தக் குழா(யிலிருந்து  
வருவேத)யாகும். எனேவ (மாதவிடாய் காலம் முடிந்தவுடன்) குளித்துவிட்டுத் ெதாழுது 
ெகாள்! என்றார்கள். எனேவ உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்கள் ஒவ்ெவாரு ெதாழுைகக்கும் 
குளித்துவந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ைலஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
(எனக்கு இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த) இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள், உம்மு 
ஹபபீா (ரலி) அவர்கைள ஒவ்ெவாரு ெதாழுைகக்கும் குளிக்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள் என்று கூறவில்ைல. மாறாக (தனிப்பட்ட விருப்பில்) 
உம்மு ஹபபீா அவர்கள் தாமாகேவ அவ்வாறு ெசய்துவந்தார்கள். 
இப்னு ரும்ஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் இப்னத்து ஜஹ்ஷ் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
உம்மு ஹபபீா எனும் ெபயர் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
555 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ைமத்துனியும், அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் 
(ரலி) அவர்களின் துைணவியாருமான உம்மு ஹபபீா பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்களுக்கு 
ஏழு வருட காலமாக உயர் இரத்தப்ேபாக்கு (இஸ்திஹாளா) இருந்துவந்தது. எனேவ, அவர் 
இது குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தீர்ப்புக் ேகாரினார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இது மாதவிடாயன்று; இது இரத்தக் குழா(யிலிருந்து 
வருவேத)யாகும். எனேவ நீ (மாதவிடாய்க் காலம் முடிந்ததும்) குளித்துவிட்டுத் 
ெதாழுதுெகாள்! என்று கூறினார்கள். 
ெதாடர்ந்து ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்கள் தம் சேகாதரி(யும் நபியவர்களின் துைணவியாருமான) 
ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்களது இல்லத்திலிருந்த துணி அலசும் பாத்திரத்தில் 
(நின்று) குளிப்பார்கள். (அவ்வாறு அவர்கள் குளிக்கும்ேபாது அந்தப் பாத்திரத்தில்) அவர்களது 
இரத்தத்தின் நிறம் தண்ணைீர மிைகத்திருக்கும். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: 
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நான் இந்த ஹதீைஸ அபூபக்ர் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் ஹாரிஸ் பின் ஹிஷாம் (ரஹ்) 
அவர்களிடம் எடுத்துைரத்ேதன். அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரஹ்) அவர்கள், ஹிந்தாவுக்கு 
அல்லாஹ் கருைண புரிவானாக! (நபி (ஸல்) அவர்கள் அளித்த) இந்தத் தீர்ப்ைப அவர் 
ெசவியுற்றிருந்தால் அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர் அழுதுவிடுவார். ஏெனனில், 

ஹிந்தா (உயர் இரத்தப்ேபாக்கின் காரணமாக) ெதாழாமல் இருந்துவந்தார் என்று 
கூறினார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் இப்னு ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்களது கூற்று இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்களுக்கு ஏழாண்டுகளாக உயர் இரத்தப்ேபாக்கு இருந்து 
வந்தது என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
556 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (உயர்) இரத்தப் 
ேபாக்கு பற்றிக் ேகட்டார். நான் அவர் (நின்று) குளித்துவந்த துணி அலசும் பாத்திரத்தில் 
இரத்தம் நிரம்பியிருக்கக் கண்ேடன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

(வழக்கமாக) மாதவிடாய் நிற்கும் நாட்கள்வைர நீ காத்திரு! அதற்குப் பின்னர் 
குளித்துவிட்டுத் ெதாழுது ெகாள்! என்று அவரிடம் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
557 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்களின் துைணவியார் உம்மு ஹபபீா பின்த் 
ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்கள் தமக்கு (உயர்) இரத்தப்ேபாக்கு ஏற்படுவதாக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் முைறயிட்டார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

மாதவிடாய் நிற்கும் நாட்கள்வைர நீ காத்திரு! பின்னர் குளித்துக்ெகாள்! என்று அவரிடம் 
கூறினார்கள். உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்கள் ஒவ்ெவாரு ெதாழுைகக்கும் குளிப்பவராய் 
இருந்தார்கள். 
 
பாடம் : 15 மாதவிடாய் நாட்களில் விடுபட்ட ேநான்ைப மீண்டும் ேநாற்பது (களாச் ெசய்வது) 
கட்டாயமாகும்; விடுபட்ட ெதாழுைககைள மீண்டும் ெதாழ ேவண்டியதில்ைல. 
 
558 முஆதா பின்த் அப்தில்லாஹ் அல்அதவிய்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், எங்களில் ஒருத்தி மாதவிடாய் நாட்களில் தமக்கு 
விடுபட்டுப்ேபான ெதாழுைககைள மீண்டும் ெதாழ ேவண்டுமா? என்று ேகட்டார். அதற்கு 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், நீ (கரிஜிய்யாக் கூட்டத்தாரின் ேகந்திரமான) ஹரூரா எனும் 
இடத்ைதச் ேசர்ந்தவளா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் எங்களில் 
ஒருத்திக்கு மாதவிடாய் ஏற்படும். பின்னர் எைதயும் மீண்டும் ெதாழுமாறு அவள் 
கட்டைளயிடப்பட்டதில்ைல என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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559 முஆதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், மாதவிடாய் ஏற்பட்ட ெபண் விடுபட்டத் ெதாழுைககைள 
மீண்டும் நிைறேவற்ற ேவண்டுமா? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், நீ 
ஹரூரா எனும் இடத்ைதச் ேசர்ந்தவளா?அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
துைணவியருக்கு மாதவிடாய் ஏற்படும்ேபாது (விடுபட்டத் ெதாழுைககைள மீண்டும்) 
நிைறேவற்றுமாறு அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிடவா 
ெசய்தார்கள்? என்று (திருப்பிக்) ேகட்டார்கள். 
 
560 முஆதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் மாதவிடாய் ஏற்பட்ட ெபண்ணின் நிைல என்ன? 

(விடுபட்ட) ேநான்ைப மட்டும் அவள் மீண்டும் ேநாற்க ேவண்டும். (விடுபட்டத்) 
ெதாழுைககைள மீண்டும் ெதாழக் கூடாதா? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள், நீ ஹரூரா எனும் இடத்ைதச் ேசர்ந்தவளா? என்று ேகட்டார்கள். நான் ஹரூரா 
எனும் இடத்ைதச் ேசர்ந்தவள் அல்லள். ஆயினும், (ெதரிந்துெகாள்வதற்காகேவ) ேகட்கிேறன் 
என்ேறன். அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், எங்களுக்கும் அது (மாதவிடாய்) ஏற்படத்தான் 
ெசய்தது. அப்ேபாது விடுபட்ட ேநான்ைப மீண்டும் ேநாற்குமாறு நாங்கள் பணிக்கப்பட்ேடாம். 
விடுபட்டத் ெதாழுைகைய மீண்டும் ெதாழுமாறு நாங்கள் பணிக்கப்படவில்ைல என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 16 குளிப்பவர் துணி ேபான்றவற்ைறத் திைரயாக்கிக்ெகாள்வது. 
 
561 உம்மு ஹான ீபின்த் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கா ெவற்றிெகாள்ளப்பட்ட ஆண்டில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்ேறன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குளித்துக்ெகாண்டிருப்பைதக் 
கண்ேடன். அவர்கைள, அவர்களுைடய புதல்வி ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் ஒரு துணியால் 
திைரயிட்டு மைறத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
 
562 உம்மு ஹான ீபின்த் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மக்கா ெவற்றிெகாள்ளப்பட்ட ஆண்டில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் மக்காவின் ேமட்டுப் பகுதியில் இருந்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குளியலுக்காக எழுந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கைள 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் திைரயிட்டு மைறத்தார்கள். (குளித்த) பிறகு தமது ஆைடைய 
வாங்கிப் ேபார்த்திக்ெகாண்டார்கள். பின்னர் முற்பகல் ெதாழுைக (ளுஹா) எட்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுதார்கள். 
 
563 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், அவர்களுைடய புதல்வி ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் அவர்களது ஆைடயினால் 
திைரயிட்டு மைறத்துக்ெகாண்டார்கள். குளித்து முடிந்த பின் அந்த ஆைடைய வாங்கிப் 
ேபார்த்திக்ெகாண்டார்கள். பின்னர் நின்று எட்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். அது முற்பகல் 
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(ளுஹா) ேநரமாகும் என்று உம்மு ஹானி (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
564 ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு (குளிக்கத்) தண்ணரீ் ைவத்துவிட்டு அவர்கைளத் திைரயிட்டு 
மைறத்துக்ெகாண்ேடன். அவர்கள் குளித்தார்கள். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 17 மைறக்க ேவண்டிய பிறருைடய உறுப்புகைளப் பார்ப்பது தைட ெசய்யப் 
பட்டுள்ளது. 
 
565 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் ஆண் மற்ேறார் ஆணின் மைறக்க ேவண்டிய உறுப்ைபப் பார்க்க ேவண்டாம்; 

ஒரு ெபண் மற்ேறார் ெபண்ணின் மைறக்க ேவண்டிய உறுப்ைபப் பார்க்க ேவண்டாம். ஒேர 
ஆைடக்குள் இரு ஆண்கள் ேசர்ந்து படுக்க ேவண்டாம்; ஒேர ஆைடக்குள் இரு ெபண்கள் 
ேசர்ந்து படுக்க ேவண்டாம். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மைறக்க ேவண்டிய உறுப்பு (அவ்ரத்) எனும் வார்த்ைதக்கு பதிலாக மற்ேறார் 
ஆணின் நிர்வாணத்ைத,மற்ெறாரு ெபண்ணின் நிர்வாணத்ைத(ப் பார்க்க ேவண்டாம்) என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 18 தனிைமயில் குளிக்கும்ேபாது ஆைடயின்றிக் குளிக்கலாம். 
 
566 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தார் பிறந்த ேமனியுடன் ஒருவர் மற்றவரது மைறக்க ேவண்டிய 
உறுப்ைபப் பார்த்துக்ெகாண்ேட குளிப்பார்கள். மூசா (அைல) அவர்கள் தனியாகேவ 
குளிப்பார்கள். (அன்னாைரக் ெகாச்ைசப்படுத்த விரும்பிய) அந்த மக்கள் அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! மூசா குடலிறக்க ேநாயாளியாய் இருப்பதனால்தான் அவர் நம்முடன் 
ேசர்ந்து குளிப்பதில்ைல என்று கூறினர். ஒரு முைற மூசா (அைல) அவர்கள் குளிக்கப் 
ேபானார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் தமது ஆைடைய(க் கைளந்து) ஒரு கல்லின் மீது 
ைவத்தார்கள். அந்தக் கல் அவர்களது துணியுடன் ஓடியது. மூசா (அைல) அவர்கள் அைதப் 
பின்ெதாடர்ந்து கல்ேல, எனது துணி! கல்ேல, எனது துணி! என்று கூறியவாறு விைரந்து 
ஓடினார்கள். இறுதியாக (பனூ இஸ்ராயலீ் மக்கள் பகுதிக்கு வந்தேபாது அவர்கள்) மூசா 
(அைல) அவர்களின் மைறக்க ேவண்டிய உறுப்ைபப் பார்த்துவிட்டு,அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! மூசாவிற்கு எந்தக் குைறயுமில்ைல என்று கூறினர். மூசா (அைல) அவர்கள் 
(நன்கு) பார்க்கப்படும்வைர (ஓடிய) அந்தக் கல் (பின்பு) நின்றுவிட்டது. உடேன மூசா 
(அைல) அவர்கள் தமது ஆைடைய எடுத்துக்ெகாண்டு அந்தக் கல்ைல (தமது ைகத்தடியால்) 
அடிக்கலானார்கள். 
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இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! மூசா (அைல) அவர்கள் (தமது ைகயிலிருந்த தடியால்) கல்லின் மீது 
அடித்த காரணத்தால் ஆறு அல்லது ஏழு தழும்புகள் அந்தக் கல்லில் பதிந்துவிட்டன. 
அறிவிப்பாளர் ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் எங்களுக்குப் பல 
ஹதீஸ்கைள அறிவித்தார்கள். இந்த ஹதீஸும் அவற்றில் ஒன்றாகும். 
 
பாடம் : 19 மைறக்க ேவண்டிய உறுப்ைப (மைறத்து)க் காப்பதில் கவனம் ெசலுத்துதல். 
 
567 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபியவர்களுக்கு நபித்துவம் வழங்கப்படுவதற்கு முன்பு) கஅபா புதுப்பித்துக் கட்டப்பட்ட 
ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களும் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களும் கற்கைளச் சுமந்து எடுத்து 
வந்தார்கள். அப்ேபாது அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், (சிறுவராயிருந்த) நபி (ஸல்) அவர்கைள 
ேநாக்கி கல் சுமப்பதற்கு (வசதியாக) உமது ேவட்டிைய அவிழ்த்துத் ேதாளில் (சும்மாடாக) 
ைவத்துக் ெகாள்க! என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களும் அவ்வாேற ெசய்தார்கள். 
உடேன மயக்கமுற்றுக் கீேழ விழுந்தார்கள். அவர்களுைடய கண்கள் வானத்ைத ேநாக்கி 
நிைலகுத்தி நின்றன. பிறகு எழுந்து என் ேவட்டி, என் ேவட்டி என்றார்கள். ேவட்டிைய 
(எடுத்துக் ெகாடுத்த உடேன அைத) இறுக்கமாகக் கட்டிக் ெகாண்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மது பின் ராஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், உமது 
ேதாளில் என்பதற்கு பதிலாக உமது பிடரியில் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
568 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(குைறஷிக் குலத்தார் கஅபாைவப் புதுப்பிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தேபாது 
சிறுவராயிருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் மக்களுடன் கஅபாவுக்காகக் 
கற்கைள(ச் சுமந்து) எடுத்து வந்துெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் ஒரு ேவட்டி 
அணிந்திருந்தார்கள். அவர்களிடம் அவர்களுைடய ெபரிய தந்ைதயான அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள், என் சேகாதரரின் மகேன! நீங்கள் உங்கள் ேவட்டிைய அவிழ்த்து, ேதாள்மீது 
கல்லுக்குக் கீேழ ைவத்துக்ெகாள்ளலாேம!என்று கூறினார்கள். (சிறுவராயிருந்த) 
அல்லாஹ்வின் தூதரும் அவ்வாேற அைத அவிழ்த்துத் தமது ேதாள்மீது ைவத்தார்கள். 
உடேன மயக்கம் ஏற்பட்டுக் கீேழ விழுந்தார்கள். அந்த நாளுக்குப் பின் ஒருேபாதும் அவர்கள் 
(ஆைடயின்றி) பிறந்த ேமனியுடன் காணப்பட்டதில்ைல. 
 
569 மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஒரு கனமான கல்ைலத் தூக்கிக்ெகாண்டு வந்துெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது என் 
உடலில் ஒரு ெமல்லிய ேவட்டி இருந்தது. அது அவிழ்ந்துவிட்டது. என்னிடேமா ெபரிய கல். 
எனேவ, என்னால் அைத இறக்கி ைவ(த்துவிட்டு ேவட்டிையப் பிடி)க்க முடியாமல் ேசர 
ேவண்டிய இடம்வைர ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள், உமது ஆைடைய ேநாக்கிச் ெசன்று அைத எடுத்து (உடுத்தி)க்ெகாள்க! 
நிர்வாணமாக நடக்காதீர்! என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 20 இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றுவதற்கான மைறவான இடங்கள். 
 
570 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாகனத்தில் என்ைனத் தமக்குப் 
பின்னால் அமர்த்திக்ெகாண்டு ெசன்றார்கள். அப்ேபாது என்னிடம் இரகசியமாக ஒரு 
ெசய்திையச் ெசான்னார்கள். அைத நான் யாரிடமும் ெசால்லமாட்ேடன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றச் ெசல்லும் மைறவிடங்களிேலேய 
ேமடு அல்லது ேபரீச்சந்ேதாட்டம் ஆகியனேவ அவர்களுக்கு மிகவும் விருப்பமானைவயாக 
இருந்தன. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், இப்னு அஸ்மா 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (இந்த ஹதீஸின் மூலத்திலுள்ள) ஹாயிஷு 
நக்ல் என்பதற்கு ேபரீச்சந்ேதாட்டம் என்று ெபாருள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 21 நீர் (விந்து) ெவளிப்பட்டால்தான் நீர் (குளியல்) கடைமயாகும். 
 
571 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஒரு திங்கள் கிழைம அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (மதீனாவிற்கு 
அருகிலுள்ள) குபா எனும் இடத்திற்குச் ெசன்ேறன். நாங்கள் பனூ சாலிம் ேகாத்திரத்தார் 
வசிக்குமிடத்திற்கு வந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இத்பான் பின் மாலிக் 
(ரலி) அவர்களது வடீ்டு வாசலில் நின்று அவர்கைளச் சப்தமிட்டு அைழத்தார்கள். உடேன 
இத்பான் (ரலி) அவர்கள் தமது கீழங்கிைய இழுத்தபடி (அவசர அவசரமாக) ெவளிேய 
வந்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நாம் இம்மனிதைர 
அவசரப்படுத்திவிட்ேடாம் என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது இத்பான் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஒருவர் (தாம்பத்திய 
உறவுெகாள்ளும்ேபாது) விந்து ெவளிவருவதற்கு முன்ேப தம் மைனவிையவிட்டு 
அவசரப்படுத்தப்பட்டு (விலக்கப்பட்டு)விட்டார். இந்நிைலயில் என்ன சட்டம், (அவர்மீது 
குளியல் கடைமயாகுமா) கூறுங்கள்? என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், தண்ணரீ் (விந்து) ெவளிப்பட்டால்தான் தண்ணரீ் (குளியல்) கடைமயாகும் 
என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
572 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தண்ணரீ் (விந்து) ெவளிப்பட்டால்தான் தண்ணரீ் (குளியல்) கடைமயாகும். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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573 அபுல்அலா யஸீத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் ஷிக்கீர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
குர்ஆனின் ஒரு வசனம் மற்ெறாரு வசனத்(தின் சட்டத்)ைத மாற்றுவைதப் ேபான்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஹதீஸ் (ெபான்ெமாழி)களில் ஒன்று 
மற்ெறான்ைற மாற்றி (காலாவதியாக்கி) வந்தது. 
 
574 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்சாரிகளில் ஒருவைரக் கடந்து ெசன்றேபாது 
அவைர அைழத்து வருமாறு ஒருவைர அனுப்பினார்கள். உடேன அந்த அன்சாரி (அவசர 
அவசரமாகக் குளித்துவிட்டுத்) தமது தைலயிலிருந்து தண்ணரீ் வழியும் நிைலயில் வந்தார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நாம் உங்கைள அவசரப்படுத்திவிட்ேடாம் 
ேபாலும் என்றார்கள். அதற்கு அவர், ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்றார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீங்கள் (தாம்பத்திய உறவு ெகாள்ளும்ேபாது) அவசரப்பட்டு எழ 
ேநர்ந்தால் அல்லது விந்ைத ெவளிேயற்றாமலிருந்தால் நீங்கள் குளிக்க ேவண்டியதில்ைல; 

அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துெகாள்ளுங்கள் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஒன்றில் ெசால் 
வித்தியாசம் காணப்படுகிறது. 
 
575 உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், ஒருவர் தம் மைனவியுடன் சிறிது ேநரம் 
தாம்பத்திய உறவு ெகாண்டு,விந்ைத ெவளிேயற்ற முடியாமற்ேபாவது பற்றிக் ேகட்ேடன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்,மைனவியிடமிருந்து தம்மீது பட்டைத 
அவர் கழுவிக்ெகாள்ள ேவண்டும். பிறகு அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துெகாண்டு 
ெதாழலாம் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
576 உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒருவர் தம் துைணவியுடன் தாம்பத்திய 
உறவு ெகாண்டார். ஆனால் விந்ைத ெவளிேயற்றவில்ைல (இந்நிைலயில் அவர்மீது 
குளியல் கடைமயாகுமா?) என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

அவர் தமது பிறவி உறுப்ைபக் கழுவிக்ெகாண்டு அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துெகாள்ள 
ேவண்டும் என்று கூறினார்கள். 
 
577 ைஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களிடம், ஒருவர் தம் துைணவியுடன் தாம்பத்திய 
உறவு ெகாண்டார். ஆனால், விந்ைத ெவளிேயற்றவில்ைல. (இந்நிைலயில் அவர்மீது 
குளியல் கடைமயாகுமா?) என்று ேகட்ேடன். அதற்கு உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள், அவர் பிறவி 
உறுப்ைபக் கழுவிவிட்டுத் ெதாழுைகக்கு அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்வைதப் ேபான்று 
அங்கத் தூய்ைம ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும். இைத நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து ெசவிேயற்ேறன் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீைஸ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஅய்யூப் 
அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்களும் ெசவிேயற்றதாக அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
பாடம் : 22 நீர் (விந்து) ெவளிப்பட்டால்தான் நீர் (குளியல்) கடைமயாகும் எனும் சட்டம் 
மாற்றப்பட்டுவிட்டது; ஆண்-ெபண் குறிகள் சந்தித்துவிட்டாேல குளியல் கடைமயாகிவிடும். 
 
578 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் தம் மைனவியின் (இரு ைககள், இரு கால்கள் ஆகிய) நான்கு கிைளகளுக்கிைடேய 
அமர்ந்து, பின்னர் அவள்மீது தனது வலிைமையக் காட்டினாேல அவர்மீது குளியல் 
கடைமயாகிவிடும். - இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், ம(த்)தர் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் விந்து ெவளியாகாவிட்டாலும் சரிேய! எனும் வாசகமும் (அதிகப் 
படியாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்னும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாக அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்ேத அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் பின்னர் அவர் முயற்சி ெசய்தால் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ஆனால், விந்து 
ெவளியாகாவிட்டாலும் சரிேய! எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
579 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஹாஜிர்களிலும் அன்சாரிகளிலும் ஒரு குழுவினர் இ(ரு குறிகளும் சந்தித்துக்ெகாண்டால் 
குளியல் கடைமயாகுமா,அல்லது விந்து ெவளிப்பட்டால் தான் குளியல் கடைமயாகுமா 
என்ப)து குறித்துக் கருத்து ேவறுபாடு (ெகாண்டு விவாதித்துக்) ெகாண்டனர். 
அன்சாரிகள், விந்து ெவளியானால் தான் அல்லது துள்ளல் இருந்தால்தான் குளியல் 
கடைமயாகும் என்று கூறினர். முஹாஜிர்கள், இல்ைல, (இரு குறிகளும்) கலந்துவிட்டாேல 
குளியல் கடைமயாகிவிடும். (விந்து ெவளிப்படாவிட்டாலும் சரிேய!) என்று கூறினர். 
உடேன நான், இப்பிரச்சிைனக்கு நான் முற்றுப்புள்ளி ைவக்கிேறன் என்று கூறிவிட்டு எழுந்து 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று (வடீ்டுக்குள் நுைழய) அனுமதி ேகாரிேனன். எனக்கு 
அனுமதி கிைடத்தது. நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், அன்ைனேய! அல்லது 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைனேய! நான் தங்களிடம் ஒரு விஷயத்ைதப் பற்றிக் 
ேகட்க விரும்புகிேறன். ஆனால், தங்களிடம் ேகட்க எனக்கு ெவட்கமாக இருக்கிறது என்று 
ெசான்ேனன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், உங்கைளப் ெபற்ெறடுத்த தாயிடம் நீங்கள் 
எைதப் பற்றிக் ேகட்பரீ்கேளா அைதப் பற்றி என்னிடம் ேகட்க நீங்கள் ெவட்கப்பட 
ேவண்டியதில்ைல. நானும் உங்கள் தாயார்தாம் என்றார்கள். நான், குளியல் எதனால் 
கடைமயாகும்? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் கூறினார்கள்: சரியான ஆளிடம்தான் நீர் 
வந்திருக்கிறரீ். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் தம் மைனவியின் (இரு ைககள், இரு கால்கள் ஆகிய) நான்கு கிைளகளுக்கிைடேய 
அமர்ந்து (ஆண்)குறி (ெபண்)குறிையத் ெதாட்டு (சந்தித்து)விட்டாேல (இருவர்மீதும்) குளியல் 
கடைமயாகிவிடும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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580 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் தம் துைணவியுடன் தாம்பத்திய உறவு ெகாண்டார். விந்ைத ெவளியாக்காமல் 
எழுந்துவிட்டார். இந்நிைலயில் அவர்கள் இருவர்மீதும் குளியல் கடைமயாகுமா என்று ஒரு 
மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்டார். அப்ேபாது நானும் அங்கு 
அமர்ந்திருந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இேதா இவளும் நானும் அவ்வாறு 
ெசய்ேவாம். பின்னர் நாங்கள் குளிப்ேபாம் என்றார்கள். 
இைத உம்மு குல்ஸூம் பின்த் அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 23 சைமக்கப்பட்ட ெபாருைளச் சாப்பிட்ட பின் அங்கத் தூய்ைம ெசய்வது. 
 
581 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெநருப்புத் தீண்டிய ெபாருைள (சைமத்த உணைவ) உண்ட பின் (புதிதாக) அங்கத் தூய்ைம 
(உளூ) ெசய்ய ேவண்டும். 
இைத ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- அப்துல்லாஹ் பின் இப்ராஹீம் பின் காரிழ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் பள்ளிவாசலில் உளூச் ெசய்துெகாண்டிருப்பைத நான் 
கண்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் கூறினார்கள்: (சைமக்கப்பட்ட) பாலாைடக் கட்டிகைள நான் 
சாப்பிட்டதால்தான் (இப்ேபாது) உளூச் ெசய்து ெகாண்டிருக்கிேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், ெநருப்புத் தீண்டிய ெபாருைள (சைமத்த உணைவ) சாப்பிட்டால் (புதிதாக) 
உளூச் ெசய்துெகாள்ளுங்கள் என்று கூறுவைத நான் ேகட்டுள்ேளன். 
- இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் சயதீ் பின் காலித் பின் அம்ர் பின் உஸ்மான் (ரஹ்) அவர்களிடம் ேமற்கண்ட 
ஹதீைஸ அறிவித்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது சயதீ் பின் காலித் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: 
உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடம், சைமக்கப்பட்ட உணைவச் சாப்பிட்ட பின் 
உளூச் ெசய்ய ேவண்டுமா?என்று ேகட்ேடன். அதற்கு உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ெநருப்புத் தீண்டிய ெபாருைள 
(சைமத்த உணைவ)ச் சாப்பிட்டால் (புதிதாக) உளூச் ெசய்து ெகாள்ளுங்கள். 
 
பாடம் : 24 சைமக்கப்பட்ட உணைவச் சாப்பிட்ட பின் உளூச் ெசய்ய ேவண்டும் எனும் சட்டம் 
மாற்றப்பட்டுவிட்டது. 
 
582 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (சைமக்கப்பட்ட) ஆட்டின் சப்ைப இைறச்சிையச் 
சாப்பிட்ட பின் (புதிதாக) உளூச் ெசய்யாமேலேய ெதாழுதார்கள். 
- இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
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நபி (ஸல்) அவர்கள் (சைமக்கப்பட்ட) இைறச்சி அல்லது இைறச்சியுள்ள எலும்ைபச் 
சாப்பிட்ட பின் ெதாழுதார்கள். (புதிதாக)உளூச் ெசய்யவுமில்ைல; தண்ணைீரத் 
ெதாடவுமில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
583 அம்ர் பின் உமய்யா அள்ளம்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது கரத்திலிருந்த) ஆட்டுச் சப்ைபைய (க் 
கத்தியால்) துண்டுேபாட்டுச் சாப்பிடுவைத நான் பார்த்ேதன். பிறகு (புதிதாக) உளூச் 
ெசய்யாமேலேய ெதாழுதார்கள். 
 
584 அம்ர் பின் உமய்யா அள்ளம்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆட்டின் சப்ைபைய(க் கத்தியால்) துண்டு ேபாட்டுச் 
சாப்பிடுவைத நான் பார்த்ேதன். அப்ேபாது ெதாழுைகக்காக அைழக்கப்பட்டது. உடேன 
அவர்கள் கத்திையப் ேபாட்டுவிட்டு எழுந்து ெதாழுதார்கள்; அவர்கள் (புதிதாக) உளூச் 
ெசய்யவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் அறிவிக்கப் 
ெபற்றுள்ளது. 
- நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் (வந்து) (ஆட்டுச்) சப்ைபைய சாப்பிட்டுவிட்டுத் 
ெதாழுதார்கள். ஆனால், அவர்கள் (புதிதாக) உளூச் ெசய்ய வில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ைமமூனா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
585 அபூராஃபிஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக ஆட்டு ஈரைலயும் அைதெயாட்டி உள்ள 
பகுதிையயும் ெபாரித்துக்ெகாடுத்துள்ேளன் என்று உறுதி கூறுகிேறன். (அவர்கள் அைத 
உண்டுவிட்டுத்) ெதாழுதார்கள்.(புதிதாக) உளூச் ெசய்யவில்ைல. 
 
586 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பால் அருந்திய பின்னர் தண்ணரீ் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி வாய் 
ெகாப்புளித்தார்கள். பிறகு இதில் ெகாழுப்பு இருக்கிறது (ஆகேவதான், வாய் ெகாப்புளித்ேதன்) 
 என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
587 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ஆைடகைள எடுத்து அணிந்து 
ெகாண்டு ெதாழுைகக்குப் புறப்பட்டார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் ெராட்டியும் இைறச்சியும் 
அன்பளிப்பாகக் ெகாண்டுவரப்பட்டன. அவர்கள் அதிலிருந்து மூன்று கவளம் சாப்பிட்டு 



அத்தியாயம் : 04 – மாதவிடாய்                                

    பக்கம் | 254  
 

விட்டுப் பின்னர் மக்களுக்குத் ெதாழுைக நடத்தினார்கள். அவர்கள் தண்ணைீரத் ெதாடக்கூட 
இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள் 
என்று காணப்படுகிறது. ேமலும், ெதாழுதார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளேத தவிர, மக்களுக்குத் 
ெதாழுைக நடத்தினார்கள் என்று இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 25 ஒட்டக இைறச்சி சாப்பிட்ட பிறகு அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்வது. 
 
588 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், ஆட்டிைறச்சி சாப்பிட்டால் நான் 
(புதிதாக) அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்ய ேவண்டுமா? என்று ேகட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நீர் விரும்பினால் உளூச் ெசய்துெகாள்க! விரும்பா 
விட்டால் உளூச் ெசய்ய ேவண்டாம் என்று ெசான்னார்கள். அந்த மனிதர், ஒட்டக இைறச்சி 
சாப்பிட்டால் நான் (புதிதாக) அங்கத் தூய்ைம ெசய்ய ேவண்டுமா? என்று ேகட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஆம்; ஒட்டக இைறச்சி சாப்பிட்டால் உளூச் 
ெசய்துெகாள்க! என்றார்கள். அவர், ஆட்டுத் ெதாழுவத்தில் நான் ெதாழலாமா? என்று ேகட்டார். 
அதற்கு ஆம் (ெதாழலாம்) என்றார்கள். அவர், ஒட்டகத் ெதாழுவத்தில் ெதாழலாமா?என்று 
ேகட்டார் அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் இல்ைல (ெதாழ ேவண்டாம்) என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 26 தாம் (அங்கத்) தூய்ைமேயாடு இருப்பதாக நம்பும் ஒருவருக்கு, பின்னர் துடக்கு 
ஏற்பட்டுவிட்டேதா என்ற சந்ேதகம் எழுந்தால், அவர் (பைழய) தூய்ைமேயாேட ெதாழலாம் 
என்பதற்கான சான்று. 
 
589 அப்பாத் பின் தமீம் (ரஹ்) அவர்கள் தம் தந்ைதயின் சேகாதரர் (அப்துல்லாஹ் பின் 
ைஸத் பின் ஆஸிம்-ரலி) இடமிருந்து கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம், ஒருவருக்குத் ெதாழும்ேபாது வாயு பிரிவைதப் ேபான்ற உணர்வு 
ஏற்படுவதாக முைறயிடப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், (வாயு பிரிந்ததன்) 
சப்தத்ைதக் ேகட்காதவைர, அல்லது நாற்றத்ைத உணராதவைர அவர் (ெதாழுைகயிலிருந்து) 
திரும்ப ேவண்டியதில்ைல என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் பல அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்), மற்றும் ஸுைஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) 
ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் அப்பாத் பின் தமீம் (ரஹ்) அவர்களுைடய தந்ைதயின் சேகாதரர் 
ெபயர் அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் (ரலி) என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
590 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தமது வயிற்றில் ஏேதா ஏற்படுவைதப் ேபான்று உணர்ந்து, அதிலிருந்து 
ஏேதனும் ெவளிேயறிவிட்டதா இல்ைலயா என்று சந்ேதகப்பட்டால், அவர் (வாயு பிரிவதன்) 
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சப்தத்ைதக் ேகட்காதவைர, அல்லது நாற்றத்ைத உணராதவைர (உளூ முறிந்துவிட்டெதன 
எண்ணி) பள்ளிவாசலில் இருந்து ெவளிேயறிவிட ேவண்டாம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 27 ெசத்த பிராணியின் ேதால் பதனிடப்படுவதால் தூய்ைம அைடயும். 
 
591 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைமமூனா (ரலி) அவர்களின் அடிைமப் ெபண் ஒருவருக்கு தர்மமாக வழங்கப்பட்ட ஓர் ஆடு 
ெசத்துவிட்டது. அந்த வழியாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடந்துெசன்றார்கள். 
அப்ேபாது, நீங்கள் இதன் ேதாைல எடுத்துப் பதனிட்டுப் பயனைடயக் கூடாதா? என்று 
ேகட்டார்கள். மக்கள், இது ெசத்துப்ேபானதாயிற்ேற! என்று ேகட்க, அதற்கு அவர்கள், இைத 
உண்பதுதான் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அபூபக்ர் பின் 
அபைீஷபா (ரஹ்), இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) ஆகிேயார் இந்த ஹதீைஸ ைமமூனா (ரலி) 
அவர்கேள அறிவித்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 
 
592 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைமமூனா (ரலி) அவர்களின் அடிைமப் ெபண்ணுக்கு தர்மமாக வழங்கப்பட்ட ஓர் ஆடு 
ெசத்துக் கிடந்தைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண்டார்கள். அப்ேபாது, நீங்கள் 
இதன் ேதாைலப் பயன்படுத்திக்ெகாள்ளக் கூடாதா? என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், இது ெசத்துப் 
ேபானதாயிற்ேற! என்று ேகட்க, அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இைத 
உண்பதுதான் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
593 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைமமூனா (ரலி) அவர்களின் அடிைமப் ெபண்ணுக்கு தர்மமாக வழங்கப்பட்ட ஆடு ஒன்று 
ெசத்துக் கிடந்தது. அந்த வழியாகக் கடந்துெசன்ற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

இதன் ேதாைல எடுத்துப் பதனிட்டு அவர்கள் பயனைடயக் கூடாதா? என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
594 ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஒருவருக்கு வளர்ப்புப் பிராணி 
(ஆடு) ஒன்று இருந்தது. அது ெசத்துவிட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், நீங்கள் இதன் ேதாைல எடுத்து (பதனிட்டு)ப் பயனைடயக் கூடாதா? என்று 
ேகட்டார்கள். 
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595 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் சிறிய தாயார்) ைமமூனா (ரலி) அவர்களின் அடிைமப் ெபண்ணுக்குரிய ஆடு ஒன்று 
(ெசத்துவிட்டது. அது) கிடந்த வழிேய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடந்து 
ெசன்றார்கள். அப்ேபாது நீங்கள் இதன் ேதாலால் பயனைடயக் கூடாதா? என்று ேகட்டார்கள். 
 
596 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேதால் பதனிடப்பட்டுவிட்டால் தூய்ைம அைடந்துவிடும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
597அபுல்ைகர் மர்ஸத் பின் அப்தில்லாஹ் அல்யஸன ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துர் ரஹ்மான் பின் வஅலா அஸ்ஸபஇய்ய ீ (ரஹ்) அவர்கள் ேதாலாைட ஒன்ைற 
அணிந்திருப்பைதக் கண்ேடன். நான் அைதத் தடவிப்பார்த்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், ஏன் 
இைதத் தடவிப்பார்க்கிறரீ்கள்? நான் இைத (அணிவது) பற்றி அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்களிடம், நாங்கள் ேமற்ேக வசித்துவருகிேறாம். எங்களுடன் (ஆப்பிரிக்கர்களான) 
பர்பர் இன மக்களும் அக்னி ஆராதகர்(களான மஜூசி)களும் வசித்து வருகின்றனர். அவர்கள் 
அறுத்த ஆடுகள் எங்களிடம் ெகாண்டுவரப்படுவதுண்டு. ஆனால், அவர்கள் அறுத்தைத 
நாங்கள் சாப்பிடுவதில்ைல. ேமலும், அவர்கள் ேதால்ைபகளில் ெகாழுப்புகைள ைவத்து 
எங்களிடம் ெகாண்டுவருகின்றனேர (அந்தத் ேதாைல நாங்கள் பயன்படுத்தலாமா?) என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், நாங்கள் இது குறித்து அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வினவிேனாம். அதற்கு அவர்கள், அைதப் பதனிடுவேத அைதத் 
தூய்ைமயாக்கிவிடும் என்று பதிலளித்தார்கள் என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
598 அப்துர் ரஹ்மான் பின் வஅலா அஸ்ஸபஇய்ய ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், நாங்கள் ேமற்ேக வசித்துவருகிேறாம். அக்னி 
ஆராதைனயாளர்(மஜூசி)கள் ேதால்ைபகளில் தண்ணைீரயும் ெகாழுப்ைபயும் எங்களிடம் 
ெகாண்டுவருகின்றனர். (நாங்கள் அந்தத் ேதால் ைபகளில் அருந்தலாமா?) என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், அருந்தலாம் என்றார்கள். நான், இது உங்களது சுயமான கருத்தா?என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அைதப் பதப்படுத்துவேத அைதத் தூய்ைமயாக்கிவிடும் என்று கூறுவைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன் என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 28 தயம்மும். 
 
599 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேமற்ெகாண்ட ஒரு பயணத்தில் (பனூ 
முஸ்தலிக் ேபாரின் பயணத்தில்) அவர்களுடன் புறப்பட்டுச் ெசன்ேறாம். நாங்கள் 
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(மதீனாவுக்கும் ைகபருக்கும் இைடேய) ைபதா அல்லது தாத்துல் ைஜஷ் எனுமிடத்தில் 
(வந்துெகாண்டு) இருந்தேபாது (என் சேகாதரி அஸ்மாவிடம் நான் இரவல் வாங்கியிருந்த) 
எனது கழுத்தணி அவிழ்ந்து (காணாமற்ேபாய்)விட்டது. அைதத் ேதடுவதற்காக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அங்கு) தங்கினார்கள். அவர்களுடன் மக்களும் 
தங்கினர். அப்ேபாது அவர்கள் எந்த நீர்நிைல அருகிலும் இருக்கவில்ைல; அவர்களிடமும் 
தண்ணரீ் எதுவும் இருக்கவில்ைல. 
அப்ேபாது மக்கள் (என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, (உங்கள் புதல்வி) 
ஆயிஷா ெசய்தைத நீங்கள் பார்த்தீர்களா? அல்லாஹ்வின் தூதைரயும் மக்கைளயும் (இங்கு) 
தங்கும்படி ெசய்துவிட்டார். இங்கும் தண்ணரீ் இல்ைல;மக்களிடமும் தண்ணரீ் 
இல்ைல என்று முைறயிட்டனர். உடேன அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (என்னிடம்) வந்தார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் மடிமீது தைல ைவத்து உறங்கிக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (என்ைனப் பார்த்து), அல்லாஹ்வின் 
தூதைரயும் மக்கைளயும் (பயணத்ைதத் ெதாடர முடியாமல்) தடுத்துவிட்டாேய! இங்கும் 
தண்ணரீ் இல்ைல; மக்களிடமும் தண்ணரீ் இல்ைல என்று கூறினார்கள். அவர்கள் எைத 
எைதச் ெசால்ல இைறவன் நாடினாேனா அைதெயல்லாம் ெசால்லி என்ைனக் கண்டித்தபடி 
தமது கரத்தால் எனது இடுப்பில் குத்தலானார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என் மடிமீது (தைலைவத்துப் படுத்து) இருந்ததுதான் என்ைன அைசயவிடாமல் 
(அடிவாங்கிக் ெகாண்டிருக்கும் படி) ெசய்துவிட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அதிகாைலயில் விழித்ெதழுந்த ேபாதும் தண்ணரீ் இருக்கவில்ைல. அப்ேபாது தான் 
தயம்மும் உைடய (5:6ஆவது) வசனத்ைத அல்லாஹ் அருளினான். மக்கள் தயம்மும் 
ெசய்தனர். 
(இது குறித்து) அல்அகபா உறுதிெமாழி அளித்த தைலவர்களில் ஒருவரான- உைசத் பின் 
அல்ஹுைளர் (ரலி) அவர்கள், அபூபக்ரின் குடும்பத்தாேர! உங்கள் மூலமாக ஏற்பட்ட பரக்கத் 
(சமுதாய நலன்)களில் இ(ந்தத் தயம்மும் எனும் சலுைகயான)து, முதலாவதாக இல்ைல. 
(எத்தைனேயா நலன்கள் இதற்கு முன்பும் உங்கள் மூலம் ஏற்பட்டுள்ளன) என்று 
கூறினார்கள். (பிறகு) நானிருந்த ஒட்டகத்ைதக் கிளப்பியேபாது, அதன் அடியில் 
(காணாமற்ேபான) அந்தக் கழுத்தணி கிடந்தது. 
 
600 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (என் சேகாதரி) அஸ்மாவிடம் கழுத்தணி ஒன்ைற இரவல் வாங்கிேனன். அது (பனூ 
முஸ்தலிக் ேபாரின் பயணத்தில்) ெதாைலந்துேபாய்விட்டது. ஆகேவ, அைதத் ேதடுவதற்காக 
தம் ேதாழர்களில் சிலைர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுப்பிைவத்தார்கள். 
(அவர்கள் அைதத் ேதடச் ெசன்றனர்.) அப்ேபாது (வழியில்) அவர்களுக்குத் ெதாழுைக ேநரம் 
வந்துவிட்டது. அந்த ேநரம் (உளூச் ெசய்வதற்குத் தண்ணரீ் கிைடக்காததால்) உளூச் 
ெசய்யாமேலேய அவர்கள் ெதாழுதார்கள். அவர்கள் திரும்பி வந்தேபாது (உளூச் ெசய்யாமல் 
ெதாழுதது குறித்து) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் முைறயிட்டனர். அப்ேபாதுதான் 
தயம்மும் ெதாடர்பான (5:6ஆவது) இைறவசனம் அருளப்ெபற்றது. 
இைதயடுத்து (என்னிடம்) உைசத் பின் ஹுைளர் (ரலி) அவர்கள், தங்களுக்கு அல்லாஹ் 
நற்பலன் வழங்கட்டும். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ஓர் (இக்கட்டான) சம்பவம் 
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ேநரும்ேபாெதல்லாம் அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான முகாந்திரத்ைதத் தங்களுக்கும், அதில் 
ஒரு சுபிட்சத்ைத முஸ்லிம்களுக்கும் அல்லாஹ் ஏற்படுத்தாமல் இருந்ததில்ைல என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
601 ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி), அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) ஆகிேயாருடன் 
அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் (அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடம்), அபூஅப்திர் ரஹ்மான்! ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்டு (குளியல் கடைமயாகி)விட்ட 
ஒருவருக்கு ஒரு மாதகாலம்வைர தண்ணரீ் கிைடக்காவிட்டால் அவர் எவ்வாறு ெதாழுவார்? 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், ஒரு மாத காலம் 
தண்ணரீ் கிைடக்காவிட்டாலும் சரிேய, அவர் தயம்மும் ெசய்யமாட்டார். (அவர் 
ெதாழவுமாட்டார்) என்று கூறினார்கள். உடேன அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், அப்படியானால் 
அல்மாயிதா அத்தியாயத்தில் வரும் உங்களுக்குத் தண்ணரீ் கிைடக்காவிட்டால் சுத்தமான 
மண்ணில் தயம்மும் ெசய்துெகாள்ளுங்கள் எனும் இந்த (5:6ஆவது) வசனத்ைத என்ன 
ெசய்வரீ்கள்? என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், இந்த 
வசனத்ைத முன்னிட்டு மக்களுக்கு (ெபாதுவான) அனுமதி அளிக்கப்பட்டுவிடுமானால் 
தண்ணரீ் அவர்களுக்குக் குளிராகத் ெதரிந்தால்கூட மண்ணில் தயம்மும் ெசய்துெகாள்ளப் 
பார்ப்பார்கள் என்றார்கள். 
உடேன அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் அம்மார் 
பின் யாசிர் (ரலி) அவர்கள் (உமர் (ரலி) அவர்களிடம்) ெசான்ன (பின்வரும்) ெசய்திைய 
நீங்கள் ேகள்விப்படவில்ைலயா? என்று ேகட்டார்கள்.(அம்மார் கூறினார்கள்:) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைன ஒரு ேதைவ நிமித்தம் (பைடப்பிரிெவான்றில்) 
அனுப்பிைவத்தார்கள். அப்(பயணத்தின்)ேபாது எனக்குப் ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்டு (குளியல் 
கடைமயாகி)விட்டது. அப்ேபாது எனக்குத் தண்ணரீ் கிைடக்கவில்ைல. ஆகேவ, நான் 
(குளியலுக்குத் தயம்மும் ெசய்வதற்காகப்) பிராணிகள் புரள்வைதப் ேபான்று மண்ணில் 
புரண்ேடன். பிறகு (ஊர் திரும்பியதும்) நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று நடந்தைதச் 
ெசான்ேனன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் உங்களுைடய கரங்களால் இப்படிச் 
ெசய்திருந்தால் ேபாதுேம! என்று கூறிவிட்டுத் தம் கரங்களால் பூமியில் ஓர் அடி அடித்து, 

பின்னர் தமது இடக் கரத்தால் வலக் கரத்ைதயும் இரு புறங்ைககைளயும் முகத்ைதயும் 
தடவலானார்கள். 
(இந்நிகழ்ச்சிையக் ேகட்டுவிட்டு) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், அம்மார் (ரலி) 
அவர்கள் ெசான்னதில் உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு மனநிைறவு ஏற்படவில்ைல என்பைதத் 
தாங்கள் அறியவில்ைலயா? என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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602 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆனால் அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் இப்படிச் ெசய்திருந்தால் உங்களுக்குப் ேபாதுமானதாக 
இருந்திருக்குேம! என்று கூறிவிட்டு, தம் ைககைள பூமியில் அடித்து, பின்னர் அவற்ைற 
உதறிவிட்டு, தமது முகத்திலும் முன் ைககளிலும் தடவினார்கள் என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
603 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அப்ஸா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ஒருவர் வந்து, நான் ெபருந்துடக்குைடயவனாகிவிட்ேடன். ஆனால் 
(குளிப்பதற்கு) எனக்குத் தண்ணரீ் கிைடக்கவில்ைல. (இந்நிைலயில் நான் என்ன ெசய்ய 
ேவண்டும்?) என்று ேகட்டார். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், நீர் ெதாழ ேவண்டியதில்ைல 
என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது (அங்கிருந்த) அம்மார் (ரலி) அவர்கள், இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! நானும் நீங்களும் ஒரு பைடப்பிரிவில் இருந்ேதாம். 
அப்ேபாது நமக்குப் ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்டு (குளியல் கடைமயாகி)விட்டது. நமக்குத் 
தண்ணரீ் கிைடக்கவில்ைல. எனேவ, நீங்கள் ெதாழவில்ைல; நாேனா (உளூவிற்கு பதிலாக 
தயம்மும் ெசய்வைதப் ேபான்று குளியலுக்கு பதிலாக) மண்ணில் புரண்ெடழுந்து பின்னர் 
ெதாழுேதன். (இதுபற்றி நான் ெதரிவித்தேபாது) நபி (ஸல்) அவர்கள், உம்மிரு ைககைளயும் 
தைரயில் அடித்துப் பிறகு (ைககைள) ஊதிவிட்டுப் பின்னர் இரு ைககளால் உமது 
முகத்ைதயும் இரு முன் ைககைளயும் தடவிக்ெகாண்டிருந்தால் ேபாதுேம (ஏன் மண்ணில் 
புரண்டீர்கள்?) என்று கூறியது உங்களுக்கு நிைனவில்ைலயா? என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
உமர் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்ைவ அஞ்சிக்ெகாள், அம்மாேர! என்று ெசான்னார்கள். உடேன 
அம்மார் (ரலி) அவர்கள், நீங்கள் விரும்பினால் இைத நான் யாருக்கும் அறிவிக்கமாட்ேடன் 
என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் நீர் எதற்குப் 
ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்டீேரா அதற்கு உம்ைமேய நாம் ெபாறுப்பாளியாக்கிேனாம் என்று உமர் 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
604 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ஒருவர் வந்து, எனக்குப் ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்டு (குளியல் 
கடைமயாகி)விட்டது... என்று ெதாடங்கி ேமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் 
ெபற்றுள்ளது. அதில், அம்மார் (ரலி) அவர்கள்,இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! 
உங்களுக்கு என்மீது இைறவன் விதியாக்கிய கடைமைய முன்னிட்டு இைத நான் 
யாரிடமும் அறிவிக்கக் கூடாது என்று நீங்கள் விரும்பினால் நான் இைத யாருக்கும் 
அறிவிக்கமாட்ேடன் என்று கூறினார்கள் என அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
605 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிைமயான உைமர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் 
அடிைமயான அப்துர் ரஹ்மான் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்களும் அபுல்ஜஹ்ம் பின் ஹாரிஸ் 
பின் ஸிம்மா அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அபுல்ஜஹ்ம் (ரலி) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவுக்கு அருகிலுள்ள) பிஃரு ஜமல் எனும் 
இடத்திலிருந்து வந்துெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கைள ஒருவர் சந்தித்து சலாம் 
ெசான்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு உடனடியாக பதில் சலாம் ெசால்லாமல் ஒரு 
சுவைர ேநாக்கிப் ேபாய் (அதில் தம் ைககைள அடித்து) தமது முகத்ைதயும் இரு 
ைககைளயும் தடவி (தயம்மும் ெசய்து)ெகாண்ட பின்னர் அவருக்கு பதில் சலாம் 
ெசான்னார்கள். 
 
606 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிறுநீர் கழித்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது அவர்கைளக் 
கடந்துெசன்ற மனிதர் ஒருவர் சலாம் ெசான்னார். அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பதில் சலாம் ெசால்லவில்ைல. 
 
பாடம் : 29 ஒரு முஸ்லிம் (ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்டதால்) அசுத்தமாகிவிடமாட்டார் 
என்பதற்கான சான்று. 
 
- அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்டவனாய் (குளியல் கடைமயான நிைலயில்) மதீனாவின் 
சாைலகளில் ஒன்றில் இருந்தேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைனச் சந்தித்தார்கள். உடேன 
நான் அவர்களிடமிருந்து நழுவிச் ெசன்று குளித்ேதன். இதற்கிைடேய நபி (ஸல்) அவர்கள் 
என்ைனக் காணாமற் ேதடினார்கள். நான் (குளியைல முடித்துவிட்டு) அவர்களிடம் 
வந்தேபாது, (இவ்வளவு ேநரம்) எங்ேக இருந்தீர், அபூஹுைரரா? என்று ேகட்டார்கள். நான், 

அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்டவனாய் நானிருந்த நிைலயில் என்ைனத் 
தாங்கள் சந்தித்தீர்கள். குளிக்காமல் தங்களிடம் அமர்வைத நான் ெவறுத்ேதன் என்று 
கூறிேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் 
தூயவன்). இைறநம்பிக்ைகயாளர் (ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்டதால்) அசுத்தமாகி 
விடமாட்டார் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
607 ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்டவனாய் (குளியல் கடைமயான நிைலயில்) இருந்தேபாது 
என்ைன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சந்தித்தார்கள். உடேன நான் 
அவர்களிடமிருந்து விலகிச்ெசன்று குளித்துவிட்டு வந்து, நான் ெபருந்துடக்கு உள்ளவனாய் 
இருந்ேதன். (குளித்துவிட்டு வரத் தாமதமாகி விட்டது) என்று கூறிேனன். அதற்கு அவர்கள் 
ஒரு முஸ்லிம் (ெபருந்துடக்கினால்) அசுத்தமாகிவிடமாட்டார் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 30 ெபருந்துடக்கு ேபான்ற நிைலகளில் அல்லாஹ்ைவ திக்ர் ெசய்தல் (துதித்தல்). 
 
608 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் எல்லா நிைலகளிலும் அல்லாஹ்ைவ திக்ர் ெசய்பவர்களாய் 
இருந்தார்கள்.- இைத உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 31 சிறு துடக்கு ஏற்பட்டவர் (உளூச் ெசய்யாமல்) உணவு உட்ெகாள்ளலாம். அவ்வாறு 
ெசய்வது ஓர் அருவருக்கத் தக்க ெசயலன்று. (துடக்கு ஏற்பட்ட) உடேன உளூச் ெசய்வது 
கட்டாயமல்ல. 
 
609 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கழிவைறயிலிருந்து ெவளிேயறியேபாது அவர்களுக்கு உணவு 
ெகாண்டுவரப்பட்டது. அப்ேபாது மக்கள் உளூச் ெசய்யுமாறு அவர்களுக்கு நிைனவூட்டினர். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், நாெனன்ன ெதாழவா ேபாகிேறன்,உளூச் ெசய்துெகாள்வதற்கு? என்று 
ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
610 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் இருந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள் கழிப்பிடத்திற்குச் ெசன்று 
விட்டு வந்தார்கள். ேமலும், அவர்களுக்கு உணவு ெகாண்டுவரப்பட்டது. (அவர்கள் சாப்பிடப் 
ேபானேபாது) அவர்களிடம், நீங்கள் உளூச் ெசய்துெகாள்ளவில்ைலேய? என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ஏன்?  நாெனன்ன ெதாழவாேபாகிேறன், உளூச் ெசய்து 
ெகாள்வதற்கு? என்று ேகட்டார்கள். 
 
611 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கழிவைறக்குச் ெசன்றுவிட்டுத் திரும்பி வந்தேபாது 
அவர்களுக்கு முன்னால் உணவு ைவக்கப்பட்டது. அப்ேபாது, நீங்கள் உளூச் ெசய்துெகாள்ள 
வில்ைலேய, அல்லாஹ்வின் தூதேர!? என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், எதற்கு, 

ெதாழுைகக்கா? என்று ேகட்டார்கள். 
 
612 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றிவிட்டுக் கழிவைறயிலிருந்து 
வந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களுக்கு உணவு ெகாண்டுவந்து பரிமாறப்பட்டது. அவர்கள் 
அைதச் சாப்பிட்டார்கள். ஆனால், தண்ணைீரத் ெதாடேவயில்ைல (உளூச் ெசய்யவில்ைல). 
சயதீ் பின் அல்ஹுைவரிஸ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் அறிவிப்பில் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் நீங்கள் உளூச் ெசய்யவில்ைலேய? என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், நான் எந்தத் ெதாழுைகையயும் நிைறேவற்றப்ேபாக 
வில்ைலேய, அவ்வாறிருந்தால்தாேன நான் உளூச் ெசய்ய ேவண்டும்? என்று ேகட்டார்கள் 
என அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 32 கழிப்பிடத்திற்குச் ெசல்லும்ேபாது ஓத ேவண்டிய பிரார்த்தைன. 
 
613 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கழிப்பிடத்திற்குள் நுைழயும்ேபாது அல்லாஹும்ம 
இன்ன ீஅவூது பிக்க மினல் குப்ஸி வல்கபாயிஸி என்று கூறுவார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! ஆண் மற்றும் ெபண் ைஷத்தான்களி(ன் தீங்கி)லிருந்து உன்னிடம் 
பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்.) 
ஹுைஷம் பின் பஷீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் (கழிப்பிடம் என்பைதக் குறிக்க 
அல்கலா எனும் ெசால்லுக்கு பதிலாக) அல்கனஃீப் எனும் ெசால் காணப்படுகிறது. 
- இந்த ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், நபி (ஸல்) அவர்கள் அவூது பில்லாஹி மினல் குப்ஸி வல்கபாயிஸி என்று 
கூறுவார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
(ெபாருள்: ஆண் மற்றும் ெபண் ைஷத்தான்களின் தீங்கிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் நான் 
பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்.) 
 
பாடம் : 33 உட்கார்ந்துெகாண்டு உறங்கினால் உளூ முறியாது என்பதற்கான சான்று. 
 
614 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள் இஷாத் ெதாழுைகக்காக) இகாமத் ெசால்லப்பட்டது. (ஆனால்,) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதரிடம் (நீண்டேநரம்) தனியாகப் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
இறுதியில் மக்கள் (உட்கார்ந்துெகாண்ேட) தூங்கிவிட்டார்கள். பின்னர்தான் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ெதாழுைகக்கு (வந்து) நின்றார்கள். 
 
615 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள் இஷாத் ெதாழுைகக்காக) இகாமத் ெசால்லப்பட்டது. ஆனால், நபி (ஸல்) 
அவர்கேளா ஒரு மனிதரிடம் தனியாகப் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் (நீண்டேநரம்) 
ேபசிக்ெகாண்டிருந்ததில் நபித்ேதாழர்கள் (உட்கார்ந்துெகாண்ேட) தூங்கிவிட்டார்கள். பிறகு 
நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்து மக்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள். 
 
616 ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்கள் (உட்கார்ந்துெகாண்ேட) உறங்கிவிட்டு 
(பிறகு எழுந்து) ெதாழுவார்கள். (அதற்காகப் புதிதாக) உளூச் ெசய்யமாட்டார்கள் என்று 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுவைத நான் ேகட்ேடன் என கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். நான், இைத அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் ெசவியுற்றரீ்களா? என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள், ஆம், அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! என்று 
ெசான்னார்கள். 
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617 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) இஷாத் ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்பட்டது. அப்ேபாது ஒரு மனிதர் (நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம்) எனக்கு (தங்களிடம்) ஓர் அலுவல் (குறித்துப் ேபச ேவண்டியது) 
இருக்கிறது என்று ெசான்னார். உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து அவரிடம் (நீண்ட 
ேநரம்) தனியாகப் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். (எந்த அளவுக்ெகன்றால்) மக்கள் அைனவரும் 
அல்லது மக்களில் சிலர் (உட்கார்ந்த நிைலயிேலேய) உறங்கிவிட்டனர். பிறகு (புதிதாக 
உளூச் ெசய்யாமேலேய) ெதாழுதனர். 
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அத் யாயம் : 05  ெதா ைக 
 
பாடம் : 1 ெதாழுைக அறிவிப்பின் (பாங்கு) துவக்கம். 
 
618 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஸ்லிம்கள் (மக்காவிலிருந்து) மதீனாவிற்கு வந்தேபாது ெதாழுைகக்கு அைழப்பு 
விடுப்பெதற்ெகன யாரும் இருக்கவில்ைல. அவர்கள் ஒன்றுகூடி ெதாழுைக(க்கு 
வரேவண்டிய) ேநரத்ைத முடிவு ெசய்துெகாள்வார்கள். ஒரு நாள் இதுெதாடர்பாக அவர்கள் 
கலந்து ேபசினர். அப்ேபாது அவர்களில் சிலர், கிறிஸ்தவர்கள் மணி அடிப்பைதப் ேபான்று 
மணி அடியுங்கள் என்றனர். ேவறு சிலர், யூதர்கள் ெகாம்பூதுவைதப் ேபான்று ெகாம்பூதுங்கள் 
என்றனர். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள், ெதாழுைகக்காக அைழக்கின்ற ஒருவைர நீங்கள் 
நியமிக்கக் கூடாதா? என்றார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (பிலால் (ரலி) 
அவர்களிடம்) பிலாேல! எழுந்து ெதாழுைகக்காக (மக்கைள) அைழயுங்கள்! என்று 
ெசான்னார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 2 ெதாழுைக அறிவிப்பு வாசகங்கைள இரட்ைடயாகவும் இகாமத்தின் வாசகங்கைள 
ஒற்ைறயாகவும் ெசால்ல ேவண்டும். 
 
619 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ெதாழுைக அறிவிப்பின் வாசகங்கைள இரட்ைடயாகவும் இகாமத்தின் வாசகங்கைள 
ஒற்ைறயாகவும் ெசால்லும்படி பிலால் (ரலி) அவர்கள் கட்டைளயிடப்பட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், யஹ்யா பின் 
யஹ்யா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் (இகாமத்தில் ெசால்லப்படும்) கத் காமத்திஸ் 
ஸலாஹ் என்ற வாசகத்ைதத் தவிர என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. (இகாமத்தில் 
அந்த வாசகத்ைத மட்டும் இரண்டு முைற கூற ேவண்டும்.) 
 
620 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ெதாழுைக ேநரத்ைத மக்களுக்கு அறிவிப்பதற்காக, அவர்கள் புரிந்துெகாள்ளக்கூடிய 
(அறிவிப்பு) முைறைய உருவாக்குவது குறித்து (நபித்ேதாழர்கள்) ேபசினார்கள். அப்ேபாது 
சிலர், ெநருப்பு மூட்டுேவாம்; அல்லது மணி அடிப்ேபாம் என்றனர். (இைவ யூத, கிறிஸ்தவக் 
கலாசாரம் என்று மறுப்புத் ெதரிவிக்கப்பட்டது.) இைதயடுத்து ெதாழுைக அறிவிப்பு 
வாசகங்கள் இரட்ைடயாகவும் இகாமத்தின் வாசகங்கள் ஒற்ைறப்பைடயாகவும் கூறும்படி 
பிலால் (ரலி) அவர்கள் கட்டைளயிடப்பட்டார்கள். 
 
621 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
காலித் அல்ஹத்தாஉ (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு அறிவித்துள்ளார்கள்: 
முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்ைக அதிகமானேபாது, ெதாழுைக ேநரத்ைத மக்களுக்கு 
அறிவிக்கும் முைற குறித்துப் ேபசினார்கள். அவர்களில் சிலர், ெநருப்பு மூட்டுேவாம்; 

அல்லது மணி அடிப்ேபாம் என்றனர். 
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622 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ெதாழுைக அறிவிப்பின் வாசகங்கைள இரட்ைடயாகவும் இகாமத்தின் வாசகங்கைள 
ஒற்ைறப்பைடயாகவும் கூறும்படி பிலால் (ரலி) அவர்கள் கட்டைளயிடப்பட்டார்கள். 
 
பாடம் : 3 ெதாழுைக அறிவிப்பு முைற. 
 
623 அபூமஹ்தூரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு இந்தத் ெதாழுைக அறிவிப்பு(பாங்கு) முைறையக் கற்றுத் 
தந்தார்கள்: 
அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் (அல்லாஹ் மிகப் ெபரியவன், அல்லாஹ் மிகப் 
ெபரியவன்). 
(பின்னர் ெமதுவாக) அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ், அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹ் (அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல என்று நான் 
உறுதிெமாழிகிேறன்; அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல என்று நான் 
உறுதிெமாழிகிேறன்). 
அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ், அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் 
ரசூலுல்லாஹ் (முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் இைறவனின் தூதர் ஆவார்கள் என்று நான் 
உறுதிெமாழிகிேறன்; முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் இைறவனின் தூதர் ஆவார்கள் என்று நான் 
உறுதிெமாழிகிேறன்). 
பின்னர் மீண்டும் (சப்தமாக) அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ், அஷ்ஹது 
அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ். அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ், அஷ்ஹது 
அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ். 
பின்னர் ஹய்ய அலஸ் ஸலாஹ் (ெதாழ வாருங்கள்) என்று இரு முைறயும், ஹய்ய 
அலல் ஃபலாஹ் (ெவற்றியின் பக்கம் வாருங்கள்) என்று இரு முைறயும் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், இஸ்ஹாக் பின் 
இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (ஹய்ய அலல் ஃபலாஹ் என்பதற்குப் பிறகு) 
அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் (அல்லாஹ் மிகப் 
ெபரியவன்,  அல்லாஹ் மிகப் ெபரியவன், அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல) 
என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் பாங்கு ெசால்லக் கற்றுக்ெகாடுத்தார்கள் என அதிகப்படியாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 4 ஒேர பள்ளிவாசலுக்கு இரு ெதாழுைக அறிவிப்பாளர்கைள ஏற்படுத்துவது 
விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
624 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களு(ைடய பள்ளிவாசலு)க்கு இரு ெதாழுைக 
அறிவிப்பாளர்கள் இருந்தனர். ஒருவர் பிலால் (ரலி) அவர்கள்; மற்ெறாருவர் கண்பார்ைவ 
இழந்த இப்னு உம்மி மக்தூம் (ரலி) அவர்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாக ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
பாடம் : 5 கண்பார்ைவயற்றவர் ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்வது ெசல்லும்; (ெதாழுைக 
ேநரத்ைத அறிந்து ெசால்ல) அவருடன் கண்பார்ைவ உள்ள ஒருவர் இருந்தால். 
 
625 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களு(ைடய பள்ளிவாசலு)க்கு இப்னு உம்மி மக்தூம் (ரலி) 
அவர்கள் ெதாழுைக அறிவிப்பாளராக இருந்தார்கள். அன்னார் கண் பார்ைவயற்றவராவார். 
(அவருக்கு உதவியாளராக பிலால் (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள்.) 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 6 (இஸ்லாமிய அரசின் துருப்புகள்) இைண ைவப்பாளர்கள் வாழும் நாட்டில் 
(ேபாருக்காகச் ெசல்லும்ேபாது) அவர்களிைடேய ெதாழுைக அறிவிப்பின் சப்தம் ேகட்டால் 
அந்த மக்கைளத் தாக்குவைத நிறுத்த ேவண்டும். 
 
626 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ேபார்க் காலத்தில்) ஃபஜ்ர் ேநரம் ஆரம்பிக்கும்ேபாது 
ேபார் ெதாடுப்பைத வழக்கமாகக் ெகாண்டிருந்தார்கள். (ேபாைர ஆரம்பிக்கு முன்) ஃபஜ்ர் 
ெதாழுைகயின் அறிவிப்பு சப்தத்ைத எதிர்பார்ததுக் ெகாண்டிருப்பார்கள். அப்படி ெதாழுைக 
அறிவிப்பு சப்தத்ைதக் ேகட்டால் ேபாைர நிறுத்திவிடுவார்கள். இல்ைலெயன்றால் 
தாக்குவார்கள். 
(ஒரு முைற) ஒரு மனிதர், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் என்று ெசால்லக் 
ேகட்டார்கள். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீ இயற்ைகயில் 
(இஸ்லாத்தில்) இருக்கிறாய் என்று ெசான்னார்கள். பின்பு அவர், அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹ், அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று ெசான்னார். உடேன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீ நரகத்திலிருந்து (விடுதைல ெபற்று) ெவளிேயறி 
விட்டாய் என்று ெசான்னார்கள். நபித்ேதாழர்கள் அவர் யாெரன்று பார்த்தேபாது அவர் 
ெவள்ளாடுகைள ேமய்க்கும் ஓர் இைடயர் என்று ெதரிந்தது. 
 
பாடம் : 7 ெதாழுைக அறிவிப்ைப (பாங்ைக)க் ேகட்பவர், அறிவிப்பாளர் கூறுவைதப் ேபான்ேற 
கூறுவதும் பின்பு நபி (ஸல்) அவர்கள்மீது ஸலவாத் கூறி, அவர்களுக்குச் ெசார்க்கத்தின் 
உயர்ந்த பதவி கிைடப்பதற்காகப் பிரார்த்திப்பதும் விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
627 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாழுைக அறிவிப்ைப நீங்கள் ெசவிேயற்றால், அறிவிப்பாளர் கூறுவைதப் ேபான்ேற 
நீங்களும் கூறுங்கள். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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628 நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாழுைக அறிவிப்பாளரின் அறிவிப்ைப நீங்கள் ெசவியுற்றால் அவர் கூறுவைதப் ேபான்ேற 
நீங்களும் கூறுங்கள். பின்பு என்மீது ஸலவாத் ெசால்லுங்கள். ஏெனனில், என்மீது யார் 
ஒருமுைற ஸலவாத் ெசால்கிறாேரா அதன் காரணத்தால் அவருக்குப் பத்து முைற 
அல்லாஹ் அருள்புரிகின்றான். பின்பு எனக்காக அல்லாஹ்விடம் வஸீலாைவக் ேகளுங்கள். 
வஸீலா என்பது ெசார்க்கத்திலுள்ள (உயர்) பதவியாகும்; அல்லாஹ்வின் அடியார்களில் 
ஒருவருக்குத்தான் அது கிைடக்கும். அந்த ஒருவர் நானாகேவ இருக்க விரும்புகிேறன். 
எனேவ, எனக்காக அந்தப் பதவிைய (அல்லாஹ்விடம்) ேகட்பவருக்கு (மறுைம நாளில்) 
எனது பரிந்துைர அவசியம் கிைடக்கும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
629 அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாழுைக அறிவிப்பாளர் அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் என்று ெசான்னால் 
நீங்களும் அல்லாஹு அக்பர்,அல்லாஹு அக்பர் என்று ெசால்லுங்கள். பின்பு அவர், 

அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று ெசான்னால் நீங்களும் அஷ்ஹது 
அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று ெசால்லுங்கள். பின்பு அவர், அஷ்ஹது அன்ன 
முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ் என்று ெசான்னால் நீங்களும் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் 
ரசூலுல்லாஹ் என்று ெசால்லுங்கள். பின்பு அவர் ஹய்ய அலஸ் ஸலாஹ் என்று 
ெசான்னால் நீங்கள் லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ்(அல்லாஹ்வின் 
உதவியில்லாமல் (பாவங்களிலிருந்து) விலகிச்ெசல்லேவா (நல்லறங்கள் புரிய) ஆற்றல் 
ெபறேவா மனிதனால் முடியாது) என்று ெசால்லுங்கள். பின்பு அவர் ஹய்ய அலல் 
ஃபலாஹ் என்று ெசான்னால் நீங்கள், லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ் என்று 
ெசால்லுங்கள். பின்பு அவர் அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர்என்று ெசான்னால் 
நீங்களும் அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் என்று ெசால்லுங்கள். பின்பு அவர் லா 
இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று ெசான்னால் நீங்களும் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று 
மனப்பூர்வமாகச் ெசால்லுங்கள். உங்களில் இவ்வாறு கூறுபவர் ெசார்க்கத்தில் 
நுைழந்துவிட்டார். 
இைத உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
630 அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாழுைக அறிவிப்பாளரின் அறிவிப்ைபக் ேகட்கக்கூடியவர் (அறிவிப்பு முடிந்த பின்பு) 
அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹு, வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க லஹு, வ அன்ன 
முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலுஹு, ரளதீ்து பில்லாஹி ரப்பன், வபி முஹம்மதின் 
ரசூலன், வபில் இஸ்லாமி தீனன் என்று ெசான்னால் அவருைடய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு 
விடும். 
(ெபாருள்: அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு 
இைணேயதுமில்ைல. முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அவனுைடய அடியாரும் 
தூதருமாவார்கள் என்று நான் உறுதிெமாழிகிேறன். அல்லாஹ்ைவ இைறவனாகவும் 
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முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கைள (அவனுைடய) தூதராகவும் இஸ்லாத்ைத மார்க்கமாகவும் 
நான் மனநிைறவுடன் ஏற்றுக்ெகாண்ேடன்.) 
இைத சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், முஹம்மத் பின் 
ரும்ஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் (அஷ்ஹது (உறுதிெமாழிகிேறன்) என்பதற்கு 
பதிலாக) வ அன அஷ்ஹது (நானும் உறுதிெமாழிகிேறன்) என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 8 ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்வதன் (பாங்கு) சிறப்பும், ெதாழுைக அறிவிப்ைபக் 
ேகட்கும் ேபாது ைஷத்தான் ெவருண்ேடாடுவதும். 
 
631 ஈசா பின் தல்ஹா பின் உைபதில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நான் முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ரலி) அவர்களுடன் இருந்ேதன். அப்ேபாது 
அவர்கைளத் ெதாழுைகக்கு அைழப்பதற்காக அவர்களிடம் அைழப்பாளர் (முஅத்தின்) 
வந்தார். அப்ேபாது முஆவியா (ரலி) அவர்கள்,மறுைம நாளில் மக்களிேலேய நீண்ட கழுத்து 
உைடயவர்களாகத் ெதாழுைக அறிவிப்பாளர்கள் காணப்படுவார்கள் என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்டிருக்கிேறன் என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஆவியா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
632 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாழுைக அறிவிப்ைப ைஷத்தான் ெசவியுற்றால் ரவ்ஹா எனும் இடம்வைர அவன் 
(ெவருண்ேடாடிச்) ெசன்றுவிடுவான். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுைலமான் பின் மிஹ்ரான் அல்அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த அபூசுஃப்யான் தல்ஹா பின் நாஃபிஉ (ரஹ்) 
அவர்களிடம் அ(ந்த ரவ்ஹா எனும் இடத்)ைதப் பற்றி நான் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

அது மதீனாவிலிருந்து முப்பத்தாறு ைமல் ெதாைலவிலுள்ள ஓர் இடமாகும் என்று 
ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
633 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாழுைக அறிவிப்ைப ைஷத்தான் ெசவியுற்றால் அந்தச் சப்தத்ைத ேகட்காமலிருப்பதற்காக 
வாயு ெவளிேயறிய வண்ணம் (ெவகு தூரம்) ெவருண்ேடாடுகிறான். ெதாழுைக அறிவிப்பு 
முடிந்ததும் மீண்டும் (பள்ளிவாசலுக்கு) வந்து (ெதாழக்கூடியவர்களின் உள்ளத்தில்) 
ஊசலாட்டத்ைத ஏற்படுத்துகிறான். இகாமத் ெசால்லும் சப்தத்ைதக் ேகட்கும்ேபாது அந்தச் 
சப்தத்ைத ேகட்காமலிருப்பதற்காக (மீண்டும் ெவகுதூரம்) ெவருண்ேடாடுகிறான். இகாமத் 
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ெசால்லி முடிந்ததும் மீண்டும் (பள்ளிவாசலுக்கு) வந்து (ெதாழக்கூடியவர்களின் உள்ளத்தில்) 
ஊசலாட்டத்ைத ஏற்படுத்துகிறான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
634 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்பவர் அறிவிப்புச் ெசய்ய ஆரம்பித்தால் ைஷத்தான் வாயு 
ெவளிேயறிய வண்ணம் புறமுதுகுகிட்டு ஓடுகிறான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
635 சுைஹல் பின் அபஸீாலிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) என் தந்ைத (அபூஸாலிஹ்) என்ைன பனூ ஹாரிஸா கூட்டத்தாரிடம் 
அனுப்பினார்கள். என்னுடன் எங்களுைடய அடிைம ஒருவரும் அல்லது எங்களுைடய 
நண்பர் ஒருவரும் வந்திருந்தார். அப்ேபாது என்னுடன் வந்தவரின் ெபயைரக் குறிப்பிட்டு 
ஒரு சுவருக்கு அப்பாலிருந்து ஒருவர் அவைர அைழத்தார். என்னுடன் வந்தவர் அந்தச் 
சுவரின் மீேதறிப் பார்த்தேபாது அங்கு யாரும் ெதன்படவில்ைல. பின்னர் இைதப் பற்றி என் 
தந்ைதயிடம் குறிப்பிட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள், இப்படி ஒரு நிைலைய நீ சந்திக்க ேநரிடும் 
என்று நான் உணர்ந்திருந்தால் உன்ைன நான் அனுப்பியிருக்கமாட்ேடன். எனினும், (இது 
ேபான்ற) சப்தத்ைத நீ ேகட்டால் ெதாழுைக அறிவிப்ைப நீ சப்தமாகக் கூறு. ஏெனனில், 

ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்யப்பட்டால் ைஷத்தான் வாயு ெவளிேயறிய வண்ணம் 
ெவருண்ேடாடுவான் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னதாக 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்துக் ெகாண்டிருந்தைத நான் ேகட்டுள்ேளன் என்று 
கூறினார்கள். 
 
636 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ெதாழுைகக்காக அறிவிப்புச் ெசய்யப்பட்டால் ைஷத்தான் ெதாழுைக அறிவிப்ைபக் 
ேகட்காமலிருப்பதற்காக வாயு ெவளிேயறிய வண்ணம் (ெவகு தூரத்திற்கு) பின்வாங்கி 
ஓடுகிறான். ெதாழுைக அறிவிப்பு முடிந்ததும் மீண்டும் (பள்ளிவாசலுக்கு) வருகிறான். 
பின்னர் இகாமத் ெசால்லப்பட்டால் பின்வாங்கி ஓடுகிறான். இகாமத் ெசால்லி முடிக்கப் 
பட்டதும் (திரும்பவும் பள்ளிவாசலுக்கு) வந்து, (ெதாழுது ெகாண்டிருக்கும்) மனிதரின் 
உள்ளத்தில் ஊசலாட்டத்ைதப் ேபாடுகிறான். அவரிடம் இன்ன இன்னைத நிைன என்று 
ெதாழுைகக்கு முன்பு அவரது நிைனவில் வராதவற்ைறெயல்லாம் (ெதாழுைகயில் 
நிைனத்துப் பார்க்கும்படி) கூறுகிறான். இறுதியில், அந்த மனிதருக்குத் தாம் எத்தைன 
ரக்அத்கள் ெதாழுேதாம் என்பேதகூடத் ெதரியாமல் ேபாய்விடும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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637 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் (அந்த மனிதருக்குத் தாம் எத்தைன ரக்அத்கள் ெதாழுேதாம் என்பேதகூடத் 
ெதரியாமல் ேபாய்விடும் என்பதற்கு பதிலாக) அந்த மனிதருக்குத் தாம் எப்படித் ெதாழுேதாம் 
என்பேதகூடத் ெதரியாமல் ேபாய்விடும் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம்: 9 (ெதாழுைகயின் ெதாடக்கத்தில் ெசால்லப்படும்) தக்பரீத்துல் இஹ்ராம், 

ருகூஉவிற்குச் ெசல்லும்ேபாதும் ருகூஉவிலிருந்து எழும்ேபாதும் ெசால்லப்படும் தக்பரீ் 
ஆகியவற்றின்ேபாது இரு ைககைளயும் ேதாளுக்கு ேநராக உயர்த்துவது விரும்பத் 
தக்கதாகும். சஜ்தாவிலிருந்து எழும்ேபாது அவ்வாறு ைககைள உயர்த்தலாகாது. 
 
638 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகைய ஆரம்பிக்கும்ேபாது தம் ேதாள்களுக்கு 
ேநராக தம்மிரு ைககைளயும் உயர்த்துவைத நான் பார்த்திருக்கிேறன். ேமலும், ருகூஉ 
ெசய்வதற்கு முன்பும் ருகூஉவிலிருந்து தைலைய உயர்த்தும்ேபாதும் (அவ்வாறு 
ெசய்வார்கள்). இரண்டு சஜ்தாக்களுக்கு மத்தியில் ைககைள உயர்த்தமாட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
639 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகக்காக நின்றால் தம்மிரு ைககைளயும் தம் 
ேதாள்களுக்கு ேநராக இருக்கும் வைகயில் உயர்த்திய பின் (அல்லாஹு அக்பர் என்று) 
தக்பரீ் கூறுவார்கள். ருகூஉச் ெசய்ய விரும்பும்ேபாதும், ருகூஉவிலிருந்து நிமிரும்ேபாதும் 
அவ்வாறு ெசய்வார்கள். சஜ்தாலிருந்து தைலைய உயர்த்தும்ேபாது அவ்வாறு ெசய்ய 
மாட்டார்கள். 
 
640 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியதாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகக்காக நின்றால் 
தம்மிரு ைககைளயும் தம் ேதாள்களுக்கு ேநராக இருக்கும் வைகயில் உயர்த்திய பின் 
(அல்லாஹு அக்பர் என்று) தக்பரீ் ெசால்வார்கள். 
 
641 அபூகிலாபா (அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் பின் அம்ர்-ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மாலிக் பின் அல்ஹுைவரிஸ் (ரலி) அவர்கள் ெதாழ ஆரம்பித்தால் (அல்லாஹு அக்பர் 
என்று) தக்பரீ் ெசால்லி தம்மிரு ைககைள உயர்த்துவைதயும், அவர்கள் ருகூஉச் ெசய்ய 
விரும்பும்ேபாதும், ருகூஉவிலிருந்து தமது தைலைய உயர்த்தும்ேபாதும் தம்மிரு ைககைள 
உயர்த்துவைதயும் நான் பார்த்திருக்கிேறன். ேமலும் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இவ்வாறுதான் ெசய்துெகாண்டிருந்தார்கள் என்று கூறினார்கள். 
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642 மாலிக் பின் அல்ஹுைவரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெதாழுைகயில் ஆரம்பத்) தக்பரீ் ெசால்லும்ேபாதும், 

ருகூஉ ெசய்யும்ேபாதும் தம்மிரு ைககைளயும் தம் காதுகளுக்கு ேநராக உயர்த்துவார்கள். 
ருகூஉவிலிருந்து தைலைய உயர்த்தும்ேபாது சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் (அல்லாஹ் 
தன்ைனப் புகழ்ேவாரின் புகழுைரைய ஏற்கிறான்) என்று கூறும்ேபாதும் அைதப் ேபான்ேற 
ைககைள உயர்த்துவார்கள். 
 
643 மாலிக் பின் அல்ஹுைவரிஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் தம்மிரு காதுகளின் கீழ் முைனகளுக்கு ேநராக இரு 
ைககைளயும் உயர்த்தியைத நான் கண்ேடன் என (மாலிக் பின் அல்ஹுைவரிஸ் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 10 ெதாழுைகயில் ஒவ்ெவாரு முைற குனியும்ேபாதும் நிமிரும்ேபாதும் (அல்லாஹு 
அக்பர் என்று) தக்பரீ் கூற ேவண்டும். ருகூஉவிலிருந்து நிமிரும் ேபாது மட்டும் 
சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் (தன்ைனப் புகழ்ேவாரின் புகழுைரைய அல்லாஹ் 
ஏற்கின்றான்) என்று கூற ேவண்டும். 
 
644 அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபித்ேதாழர்) அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் மக்களுக்குத் ெதாழுவித்துவந்தார்கள். 
ஒவ்ெவாரு முைற குனியும்ேபாதும் நிமிரும் ேபாதும் அன்னார் தக்பரீ் கூறுவார்கள். ெதாழுது 
முடிந்ததும் அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்களிேலேய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெதாழுதைதப் ேபான்று ெதாழுகின்றவன் நாேன என்று கூறுவார்கள். 
 
645 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகக்காக நின்றவுடன் (ஆரம்பத்தில்) தக்பரீ் 
கூறுவார்கள். பிறகு ருகூஉச் ெசய்யும்ேபாதும் தக்பரீ் கூறுவார்கள். பின்பு ருகூஉவிலிருந்து 
முதுைக நிமிர்த்தும் ேபாது சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் (தன்ைனப் புகழ்ேவாரின் 
புகழுைரைய அல்லாஹ் ஏற்கின்றான்) என்று கூறுவார்கள். பின்பு நிைலக்கு வந்து ரப்பனா 
வ லக்கல் ஹம்து (எங்கள் இைறவா! புகழைனத்தும் உனக்ேக உரியது) என்று கூறுவார்கள். 
பிறகு சஜ்தாவுக்காகச் சரியும்ேபாதும் தக்பரீ் கூறுவார்கள். பின்பு (சஜ்தாவிலிருந்து) 
தைலைய உயர்த்தும்ேபாதும் தக்பரீ் கூறுவார்கள். பிறகு (இரண்டாவது) சஜ்தாவுக்குச் 
ெசல்லும்ேபாதும், பின்னர் (சஜ்தாவிலிருந்து) தைலைய உயர்த்தும்ேபாதும் தக்பரீ் 
கூறுவார்கள். பின்பு ெதாழுது முடிக்கும்வைர இவ்வாேற ெதாழுைகயின் எல்லா 
ரக்அத்களிலும் ெசய்வார்கள். இரண்டாவது ரக்அத்தில் அமர்ந்துவிட்டு எழும்ேபாதும் தக்பரீ் 
கூறுவார்கள் என்று கூறினார்கள். 
பிறகு உங்களிேலேய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுதைதப் ேபான்று 
ெதாழுகின்றவன் நாேன என்று அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இைத அபூபக்ர் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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646 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகக்காக நின்றவுடன் தக்பரீ் 
கூறுவார்கள் என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
ஆனால், உங்களிேலேய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுதைதப் ேபான்று 
ெதாழுகின்றவன் நாேன என அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்டது அதில் இடம் 
ெபறவில்ைல. 
 
647 அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மர்வான் பின் ஹகம் என்பார், அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கைள மதீனாவின் ஆளுநராக 
நியமித்த காலகட்டத்தில் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் ெதாழுவிக்கத் துவங்கும்ேபாது 
தக்பரீ் (தஹ்ரீம்) கூறுவார்கள் என்று ெதாடங்கி முந்ைதய ஹதீைஸப் ேபான்ேற (645) 

குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 
ேமலும் இந்த அறிவிப்பில், ெதாழுது முடித்துவிட்டு சலாம் ெகாடுத்ததும் பள்ளிவாசலில் 
இருப்பவர்கைள முன்ேனாக்கி அமர்ந்துெகாண்டு என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா 
அவன்மீது சத்தியமாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுதைதப் ேபான்று 
ெதாழுகின்றவன் நாேன என்று அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று 
காணப்படுகிறது. 
 
648 அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் ெதாழுைகயில் ஒவ்ெவாரு முைற நிமிரும்ேபாதும் 
குனியும்ேபாதும் தக்பரீ் கூறிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். (ெதாழுைக முடிந்ததும் அவர்களிடம்) 
நாங்கள், அபூஹுைரரா! இது என்ன தக்பரீ்? என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெதாழுைக இவ்வாறுதான் அைமந்திருந்தது என்று 
பதிலளித்தார்கள் 
 
649 அபூஸாலிஹ் தக்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் (ெதாழுைகயில்) ஒவ்ெவாரு முைற குனியும்ேபாதும் 
நிமிரும்ேபாதும் தக்பரீ் கூறிவந்தார்கள். ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவ்வாறு ெசய்துவந்ததாகவும் அறிவிப்பார்கள். 
 
650 முதர்ரிஃப் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நானும் இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்களும் அலீ பின் தாலிப் (ரலி) 
அவர்களுக்குப் பின்னால் (நின்று அவர்கைளப் பின்பற்றித்) ெதாழுேதாம். அலீ (ரலி) 
அவர்கள் சஜ்தாவுக்காகக் குனியும்ேபாது தக்பரீ் கூறினார்கள். (சஜ்தாவிலிருந்து) தைலைய 
உயர்த்தும்ேபாதும் தக்பரீ் கூறினார்கள். இரண்டாவது ரக்அத்திலிருந்து எழும்ேபாதும் தக்பரீ் 
கூறினார்கள். நாங்கள் ெதாழுைகைய முடித்துத் திரும்பியதும் இம்ரான் (ரலி) அவர்கள் 
(மகிழ்ச்சியுடன்) எனது ைகையப் பிடித்து நமக்கு இவர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் 
ெதாழுைகையப் ேபான்ேற ெதாழுவித்தார் அல்லது இவர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் 
ெதாழுைகைய எனக்கு நிைனவுபடுத்திவிட்டார் என்று ெசான்னார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 11 (ெதாழுைகயில்) ஒவ்ெவாரு ரக்அத்திலும் அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ைத 
ஓதுவது கட்டாயமாகும். ஒருவருக்கு அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ைத முைறப்படி ஓதத் 
ெதரியாமலும் அைதக் கற்றுக்ெகாள்ள முடியாமலும் ேபானால் அவருக்குத் ெதரிந்த இதர 
இைறவசனங்கைள அவர் ஓதிக்ெகாள்ளலாம். 
 
651 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
குர்ஆனின் ேதாற்றுவாய் (எனப்படும் அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ைத) ஓதாதவருக்குத் 
ெதாழுைகேய இல்ைல. 
இைத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
652 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
குர்ஆனின் அன்ைன (எனப்படும் அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ைத) ஓதாதவருக்குத் 
ெதாழுைகேய இல்ைல. 
இைத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
653 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
குர்ஆனின் அன்ைன (எனப்படும் அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ைத) ஓதாதவருக்குத் 
ெதாழுைகேய இல்ைல. 
இைத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள் என மஹ்மூத் பின் 
அர்ரபஉீ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். (மஹ்மூத் சிறுவராக இருந்தேபாது) அவர்களது 
கிணற்றிலிருந்து தண்ணரீ் அள்ளி (வாயில் ெசலுத்திய பின்) அவரது முகத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெசல்லமாக) உமிழ்ந்தார்கள். 
 
654 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் (குர்ஆனின் அன்ைன எனப்படும் அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ைதயும்) அதற்கு 
ேமலாகவும் ஓதாதவருக்குத் ெதாழுைகேய கிைடயாது என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
655 அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஅகூப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் குர்ஆனின் அன்ைன (எனப்படும் அல்ஃபாத்திஹா 
அத்தியாயத்ைத) ஓதாமல் ெதாழுதவரின் ெதாழுைக குைறயுள்ள ெதாழுைகயாகும்; நிைறவு 
ெபறாததாகும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று அறிவித்தார்கள். அபூஹுைரரா 
(ரலி) அவர்களிடம் நாங்கள் இமாமக்குப் பின்னால் ெதாழுது ெகாண்டிருக்கிேறாம் 
(அப்ேபாதுமா ஓத ேவண்டும்)? என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) பதிலளித்தார்கள்: அைத உங்களுைடய மனதில் ஓதிக்ெகாள்ளுங்கள். 
ஏெனனில், அல்லாஹ் கூறியதாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 



அத்தியாயம் : 05 – ெதாழுைக                                

    பக்கம் | 274  
 

ெதாழுைக(யில் ஓதப்படும் அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயம்)தைன எனக்கும் என் 
அடியானுக்குமிைடேய (துதித்தல்,பிரார்த்தித்தல் ஆகிய) இரு பகுதிகளாகப் பிரித்துள்ேளன். 
என் அடியான் ேகட்டது அவனுக்குக் கிைடக்கும். அடியான் அல்ஹம்து லில்லாஹி ரப்பில் 
ஆலமீன் (அைனத்துலகின் அதிபதியான அல்லாஹ்வுக்ேக எல்லாப் புகழும்) என்று 
ெசான்னால் மிக்க ேமலான அல்லாஹ், என் அடியான் என்ைனப் புகழ்ந்து விட்டான் என்று 
கூறுவான். அடியான் அர்ரஹ்மானிர் ரஹீம் (அவன் அளவிலா அருளாளன்; நிகரிலா 
அன்புைடேயான்) என்று ெசான்னால் மிக்க ேமலான அல்லாஹ், என் அடியான் என்ைனத்  
துதித்துவிட்டான் என்று கூறுவான். அடியான் மாலிக்கி யவ்மித்தீன் (தீர்ப்பு நாளின் அதிபதி) 
என்று ெசான்னால், அல்லாஹ், என் அடியான் என்ைனக் கண்ணியப்படுத்திவிட்டான் என்று 
கூறுவான். (நபி (ஸல்) அவர்கள் சில ேவைளகளில் என் அடியான் தன் காரியங்கைள 
என்னிடம் ஒப்பைடத்துவிட்டான் என்றும் கூறியுள்ளார்கள்.) 
ேமலும், அடியான் இய்யாக்க நஅபுது வ இய்யாக்க நஸ்தஈன் (உன்ைனேய நாங்கள் 
வணங்குகிேறாம். உன்னிடேம நாங்கள் உதவி ேதடுகிேறாம்) என்று ெசான்னால், அல்லாஹ், 

இது எனக்கும் என் அடியானுக்கும் இைடேய உள்ளது. என் அடியானுக்கு அவன் ேகட்டது 
கிைடக்கும் என்று கூறுவான். அடியான் இஹ்தினஸ் ஸிராத்தல் முஸ்தகீம். ஸிராத் 
தல்லதீன அன்அம்த்த அைலஹிம், ஃைகரில் மஃக்ளூபி அைலஹிம் வலள் ளால்லீன் 
(எங்களுக்கு நீ ேநரான வழிையக் காட்டுவாயாக. அவ்வழி உன்னுைடய அருைளப் 
ெபற்றவர்களின் வழி. உன்னுைடய ேகாபத்திற்கு ஆளானவர்கள் வழியுமல்ல; 

வழிதவறிேயாரின் வழியுமல்ல) என்று ெசான்னால், அல்லாஹ் இது என் அடியானுக்கு 
உரியது. என் அடியானுக்கு அவன் ேகட்டது கிைடக்கும் என்று கூறுவான். 
(அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ அலாஉ பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் யஅகூப் (ரஹ்) அவர்கள் எனக்கு 
அறிவித்தார்கள். அன்னார் தமது இல்லத்தில் ேநாயுற்றிருந்தேபாது அவர்கைளச் சந்திக்க 
நான் ெசன்றிருந்ேதன். அப்ேபாது நாேன இந்த ஹதீஸ் குறித்து அன்னாரிடம் ேகட்ேடன். 
 
656 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
657 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
இவ்விரு அறிவிப்புகளிலும் ெதாழுைக(யில் ஓதப்படும் அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயம்)தைன 
எனக்கும் என் அடியானுக்குமிைடேய இரு பகுதிகளாகப் பிரித்திருக்கிேறன். அதில் ஒரு 
பகுதி எனக்கும் மற்ெறாரு பகுதி என் அடியானுக்கும் உரியதாகும் என்று அல்லாஹ் 
கூறினான் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
658 அலாஉ பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தந்ைத (அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஅகூப்-ரஹ்) அவர்களும் அபுஸ்ஸாயிப் (ரஹ்) 
அவர்களும் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களுைடய நண்பர்களாக இருந்தனர். அபூஹுைரரா 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாக அவ்விருவரும் கூறினர்: 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: குர்ஆனின் ேதாற்றுவாய் (எனப்படும் 
அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ைத) ஓதாமல் ெதாழுதவரின் ெதாழுைக குைறயுள்ளதாகும். 
இைத மூன்று முைற கூறினார்கள். 
 
659 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(குர்ஆனின் வசனங்கைள) ஓதாமல் ெதாழுைகேய கிைடயாது என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்த 
ரக்அத்தில் சப்தமிட்டு ஓதினார்கேளா அந்த ரக்அத்தில் நாங்களும் சப்தமிட்டு ஓதுகிேறாம். 
அவர்கள் எந்த ரக்அத்தில் சப்தமின்றி அைமதியாக ஓதினார்கேளா அந்த ரக்அத்தில் 
நாங்களும் சப்தமின்றி அைமதியாக ஓதுகிேறாம். 
 
660 அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகயில் 
ஒவ்ெவாரு ரக்அத்திலும் குர்ஆன் வசனங்கைள ஓதுவார்கள். அவர்கள் எந்த ரக்அத்தில் 
எங்களுக்குக் ேகட்கும்படி சப்தமிட்டு ஓதினார்கேளா (அைதப் ேபான்ேற) நாங்களும் அந்த 
ரக்அத்தில் உங்களுக்குக் ேகட்கும்படி சப்தமாக ஓதுகிேறாம். அவர்கள் எந்த ரக்அத்தில் 
எங்களுக்குக் ேகட்காத வைகயில் அைமதியாக ஓதினார்கேளா (அைதப் ேபான்ேற) 
நாங்களும் அந்த ரக்அத்தில் உங்களுக்குக் ேகட்காத வைகயில் அைமதியாக ஓதுகிேறாம் 
என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், (ெதாழுைகயில்) குர்ஆனின் 
அன்ைன (எனப்படும் அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ைத)விடக் கூடுதலாக (எைதயும்) நான் 
ஓதாமலிருந்தால்...? என்று ேகட்டார். அதற்கு அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அைதவிட 
அதிகமாக ஓதினால் அது உமக்குச் சிறந்ததாகும். அத்துடன் முடித்துக்ெகாண்டாலும் அது 
உமக்குப் ேபாதுமானதாகிவிடும் என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
661 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ெதாழுைகயில் ஒவ்ெவாரு ரக்அத்திலும் குர்ஆன் வசனங்கைள ஓத ேவண்டும். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எந்த ரக்அத்தில் எங்களுக்குக் ேகட்கும்படி சப்தமாக ஓதினார்கேளா அந்த 
ரக்அத்தில் நாங்களும் உங்களுக்குக் ேகட்கும்படி சப்தமாக ஓதுகிேறாம். அவர்கள் எந்த 
ரக்அத்தில் எங்களுக்குக் ேகட்காத வைகயில் சப்தமின்றி அைமதியாக ஓதினார்கேளா 
நாங்களும் அந்த ரக்அத்தில் உங்களுக்குக் ேகட்காத வைகயில் அைமதியாக ஓதுகிேறாம். 
ஒருவர் குர்ஆனின் அன்ைன (எனப்படும் அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ைத) மட்டும் ஒதுவது 
ேபாதுமானதாகும். அைதவிட அதிமாக ஓதுவது சிறப்பிற்குரியதாகும். 
 
662 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலுக்கு வந்தார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் 
பள்ளிவாசலுக்கு வந்து (அவசரமாக அவசரமாக) ெதாழலானார். (ெதாழுது முடித்ததும்) அவர் 
வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு சலாம் ெசான்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பதில் சலாம் ெசால்லிவிட்டு நீர் திரும்பச் ெசன்று ெதாழுவரீாக. ஏெனனில், 

நீர் முைறயாகத் ெதாழவில்ைல என்று ெசான்னார்கள். 
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அந்த மனிதர் திரும்பிப்ேபாய் முன்பு ெதாழுதைதப் ேபான்ேற மீண்டும் ெதாழுதுவிட்டு நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து சலாம் ெசான்னார். அப்ேபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வ அைலக்கஸ் ஸலாம் (உன் மீதும் சாந்தி நிலவட்டும்) என்று பதில் சலாம் 
ெசால்லிவிட்டு, நீர் (முைறயாகத்) ெதாழவில்ைல. எனேவ, திரும்பச் ெசன்று ெதாழுவரீாக 
என்று கூறினார்கள். இவ்வாறு மூன்று தடைவ நடந்தது. பிறகு அந்த மனிதர் சத்திய 
(மார்க்க)த்துடன் தங்கைள அனுப்பியவன் மீதாைணயாக! இைதவிடச் சிறந்த முைறயில் 
எனக்குத் ெதாழத் ெதரியாது. எனேவ, எனக்கு (ெதாழுைக முைறைய)க் கற்றுத்தாருங்கள் 
என்று ேகட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீர் ெதாழுைகக்கு நின்றதும் (அல்லாஹு அக்பர் 
என்று) தக்பரீ் கூறுவரீாக. பிறகு குர்ஆனில் உமக்குத் ெதரிந்தைத ஓதிக்ெகாள்வரீாக. பிறகு 
(குனிந்து) ருகூஉச் ெசய்வரீாக. அதில் (சற்று ேநரம்) நிைலெகாள்வரீாக. பின்னர் தைலைய 
உயர்த்தி ேநராக நிற்பரீாக. பிறகு சிரவணக்கம் (சஜ்தா) ெசய்வரீாக. அதில் சற்று ேநரம் 
நிைலெகாள்வரீாக. பின்னர் தைலைய உயர்த்தி (சற்று ேநரம்) நன்றாக அமர்வரீாக. பிறகு 
இேத (நைட)முைறைய உமது ெதாழுைக முழுவதிலும் கைடப்பிடிப்பரீாக என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
663 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழந்து ெதாழுதார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பள்ளிவாசலின்) ஓர் ஓரத்தில் இருந்தார்கள். 
மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ேமலும் அதில் நீர் ெதாழ நிைனத்தால் (முதலில்) பரிபூரணமாக அங்கத் தூய்ைம (உளூ) 
ெசய்வரீாக. பிறகு கிப்லாைவ முன்ேனாக்கித் தக்பரீ் கூறுவரீாக என்று அதிகப்படியாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 12 இமாைமப் பின்பற்றித் ெதாழக்கூடியவர் சப்தமாக (குர்ஆன் வசனங்கைள) 
ஓதலாகாது. 
 
664 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு லுஹர் ெதாழுைக அல்லது 
அஸ்ர் ெதாழுைக ெதாழுவித்தார்கள். (ெதாழுது முடித்ததும்) அவர்கள், சப்பிஹிஸ்ம 
ரப்பிக்கல் அஃலா (மிக்க ேமலான உம்முைடய இைறவனின் ெபயைரத் துதிப்பரீாக!) என்று 
ெதாடங்கும் (குர்ஆனின் 87ஆவது) அத்தியாயத்ைத எனக்குப் பின்னால் (நின்று) ஓதியவர் 
யார்? என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் நான்தான் (ஓதிேனன்). நன்ைமைய 
நாடிேய அவ்வாறு ெசய்ேதன் என்றார். (பிறகு மக்களிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், உங்களில் சிலர் (சப்தமாக) ஓதுவதன் மூலம் (என்ைன ஓதவிடாமல்) என்னுடன் 
தகராறு ெசய்வதாக நான் அறிந்ேதன். (எனேவ, உங்களில் எவரும் எனக்குப் பின்னால் நின்று 
ெதாழும்ேபாது சப்தமாக ஓத ேவண்டாம்) என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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665 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹர் ெதாழுைக ெதாழுவித்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களுக்குப் பின்னால் (ெதாழுது ெகாண்டிருந்த) ஒரு மனிதர் சப்பிஹிஸ்ம 
ரப்பிக்கல் அஃலா (என்று ெதாடங்கும் 87ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதலானார். ெதாழுைகைய 
முடித்துத் திரும்பியேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களில் (எனக்குப் 
பின்னால் நின்று சப்தமாக) ஓதியவர் யார்? அல்லது உங்களில் ஓதிக்ெகாண்டிருந்தவர் யார்? 

என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் நான்தான் (ஓதிேனன்) என்றார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்,உங்களில் சிலர் (எனக்குப் பின்னால் சப்தமிட்டு) 
ஓதுவதன் மூலம் (என்ைன ஓதவிடாமல்) என்னுடன் அவர் தகராறு ெசய்வதாக எண்ணி 
விட்ேடன். (எனேவ, உங்களில் யாரும் எனக்குப் பின்னால் நின்று சப்தமாக ஓத 
ேவண்டாம்) என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
666 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹர் ெதாழுைக ெதாழுவித்தார்கள். 
(ெதாழுைக முடிந்ததும்) உங்களில் சிலர் (குர்ஆன் வசனங்கைள சப்தமாக) ஓதுவதன் 
மூலம் (என்ைன ஓதவிடாமல்) என்னுடன் தகராறு ெசய்வதாக அறிந்ேதன் (எனேவ, 

உங்களில் யாரும் எனக்குப் பின்னால் நின்று சப்தமாக ஓத ேவண்டாம்) என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 13 (ெதாழுைகயில்) பிஸ்மில்லாஹ்ைவ சப்தமிட்டு ஓதலாகாது என்று கூறுேவாரின் 
ஆதாரம். 
 
667 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) மற்றும் உஸ்மான் (ரலி) 
ஆகிேயாருடன் (அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்று) நான் ெதாழுதிருக்கிேறன். அவர்களில் 
யாருேம பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் என்பைத (சப்தமாக) ஓதியைத நான் 
ேகட்டதில்ைல. 
இைத கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
668 கத்தாதா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் ஷுஅபா ரஹ்) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) அதிகப்படியாக அறிவித்துள்ளார்கள்: 
நான் கத்தாதா (ரஹ்) அவர்களிடம், நீங்கள் இந்த ஹதீைஸ அனஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து (ேநரடியாகச்) ெசவியுற்றரீ்களா? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு கத்தாதா 
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(ரஹ்) அவர்கள், ஆம். அது குறித்து நாங்கள் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்(டுத் 
ெதரிந்துெகாண்)ேடாம் என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
669 அப்தா பின் அபலீுபாபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் (ெதாழுைகயின் ெதாடக்கத்தில் தக்பரீ் கூறிய பின்) 
சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம வ பி ஹம்திக்க, தபாரக்கஸ்முக்க, வ தஆலா ஜத்துக்க, வலா 
இலாஹ ஃைகருக்க என்று சப்தமிட்டுக் கூறுவார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! உன்ைனத் துதித்துப் ேபாற்றுகிேறன். உனது ெபயர் சுபிட்சம் வாய்ந்தது. 
உனது ெபருைம உயர்வானது. உன்ைனத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல.) 
அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) மற்றும் உஸ்மான் (ரலி) ஆகிேயாருக்குப் 
பின்னால் (நின்று) நான் ெதாழுதிருக்கிேறன். அவர்கள் (அைனவரும்) அல்ஹம்து 
லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்... என்று ஓதிேய (ெதாழுைகைய) ஆரம்பித்து வந்தார்கள். 
அவர்கள் (அைத) ஓதுவதற்கு முன்ேபா, பின்ேபா பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் என்று 
கூறமாட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. 
அதில், இந்த ஹதீைஸ அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ெசவிேயற்ேறன் என 
இஸ்ஹாக் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். 
 
பாடம் : 14 பிஸ்மில்லாஹ் குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்ேவார் அத்தியாயத்தின் முதல் வசனமாகும்; 

(9ஆவது அத்தியாயமான) பராஅத்(அத்தவ்பா) அத்தியாயத்ைதத் தவிர என்று கூறுேவாரின் 
ஆதாரம். 
 
670 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிைடேய இருந்தார்கள். அப்ேபாது 
அவர்கள் (திடீெரன) உறங்கிவிட்டார்கள். (சிறிது ேநரத்திற்குப்) பிறகு புன்னைகத்தவர்களாகத் 
தமது தைலைய உயர்த்தினார்கள். அப்ேபாது நாங்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் 
சிரிக்கக் காரணம் என்ன? என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள், சற்று முன் (குர்ஆனின் 
108ஆவது அத்தியாயமான அல்கவ்ஸர் எனும்) ஓர் அத்தியாயம் எனக்கு அருளப்ெபற்றது 
என்று கூறிவிட்டு அந்த அத்தியாயத்ைத (பின்வருமாறு) ஓதிக் காட்டினார்கள்: 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். இன்னா அஃத்ைதனாகல் கவ்ஸர். ஃபஸல்லி லி 
ரப்பிக்க வன்ஹர். இன்ன ஷானிஅக்க ஹுவல் அப்தர். 
(ெபாருள்: அளவிலா அருளாளன் நிகரிலா அன்புைடேயான் அல்லாஹ்வின் திருப்ெபயரால்... 
(நபிேய!) நிச்சயமாக நாம் உமக்கு அல்கவ்ஸைர நல்கியுள்ேளாம். எனேவ, உம்முைடய 
இைறவைனத் ெதாழுது, குர்பானியும் ெகாடுப்பரீாக! நிச்சயமாக உம்முைடய பைகவன்தான் 
சந்ததியற்றவன்.) 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அல்கவ்ஸர் என்றால் என்ன? என்று 
உங்களுக்குத் ெதரியுமா? என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நாங்கள், அல்லாஹ்வும் அவனுைடய 
தூதருேம அறிந்தவர்கள் என்று பதிலளித்ேதாம். அவர்கள்,அது ஒரு (ெசார்க்க)நதி. 
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என்னுைடய இைறவன் (மறுைம நாளில்) அைத(த்தருவதாக) எனக்கு வாக்களித்துள்ளான்; 

அதில் அபரிமிதமான நன்ைமகள் உள்ளன. அது ஒரு நீர் தடாகம்; மறுைம நாளில் 
என்னுைடய சமுதாயத்தார் (தண்ணரீ் அருந்துவதற்காக) அைத ேநாக்கி வருவார்கள். அதன் 
குவைளகள் நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்ைகையப் ேபான்று (அதிகமாகக்) காணப்படும். 
அப்ேபாது அவர்களில் ஓர் அடியார் (தண்ணரீ் அருந்தவிடாமல்) தடுக்கப்படுவார். உடேன 
நான், இைறவா! அவர் என் சமுதாயத்தாரில் ஒருவர். (அவர் ஏன் தடுக்கப்படுகிறார்?) என்று 
ேகட்ேபன். அதற்கு இைறவன், உங்கள் சமுதாயம் உங்களுக்குப் பின்னால் புதிது புதிதாக 
உருவாக்கிவிட்டைத நீங்கள் அறியமாட்டீர்கள் என்று கூறுவான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், இப்னு ஹுஜ்ர் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் (ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிைடேய இருந்தார்கள் என்பதற்கு பதிலாக) எங்களிைடேய பள்ளிவாசலில் 
இருந்தார்கள் என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும், (உங்கள் சமுதாயம் 
உங்களுக்குப் பின்னால் புதிது புதிதாக உருவாக்கிவிட்டைத என்பதற்கு பதிலாக) அந்த 
மனிதர் உங்களுக்குப் பின்னால் புதிது புதிதாக உருவாக்கிவிட்டைத என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், அது ஒரு நதி. என்னுைடய இைறவன் ெசார்க்கத்தில் அைத(த் தருவதாக) எனக்கு 
வாக்களித்துள்ளான்; அதில் ஒரு நீர் தடாகம் உள்ளது என்று (நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாக) இடம் ெபற்றுள்ளது. ஆனால், அதன் குவைளகள் நட்சத்திரங்களின் 
எண்ணிக்ைகையப் ேபான்று (அதிகமாகக்) காணப்படும் எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 15 (ெதாழுைகயின் ஆரம்பத்தில்) தக்பரீத்துல் இஹ்ராம் கூறிய பின் ெநஞ்சுக்குக் கீழ் 
ெதாப்புளுக்கு ேமல் உள்ள பகுதியில் இடக் ைகமீது வலக் ைகைய ைவப்பதும், சஜ்தாவில் 
ேதாள்களுக்கு ேநராக நிலத்தில் இரு ைககைளயும் (விரித்து) ைவப்பதும் (விரும்பத் 
தக்கதாகும்). 
 
671 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகைய ஆரம்பித்தேபாது தம்மிரு ைககைளயும் உயர்த்தித் 
தக்பரீ் கூறியைத நான் பார்த்ேதன். 
-இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹம்மாம் (ரஹ்) அவர்கள் இரு காதுகளுக்கு 
ேநராக என்று விவரித்தார்கள்.- 

பின்னர் தமது ஆைடயால் (இரு ைககைளயும்) மூடி இடக் ைகயின் மீது வலக் ைகைய 
ைவத்தார்கள். அவர்கள் ருகூஉச் ெசய்ய விரும்பியேபாது தம் ைககைள ஆைடயிலிருந்து 
ெவளிேய எடுத்துப் பின்னர் அவற்ைற உயர்த்தித் தக்பரீ் கூறி ருகூஉச் ெசய்தார்கள். 
(ருகூஉவிலிருந்து நிமிரும்ேபாது) சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் என்று கூறுைகயில் 
(முன் ேபான்ேற) தம்மிரு ைககைளயும் உயர்த்தினார்கள். பிறகு சஜ்தாச் ெசய்யும்ேபாது 
தம்மிரு உள்ளங்ைக(ைள நிலத்தில் ைவத்து அைவ)களுக்கிைடேய (ெநற்றிைய ைவத்து) 
சஜ்தாச் ெசய்தார்கள். 
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பாடம் : 16 ெதாழுைகயில் அத்தஹிய்யாத் ஓதுவது. 
 
672 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து ெதாழுைகயில் 
(அமர்வில்) அஸ்ஸலாமு அலல்லாஹ், அஸ்ஸலாமு அலா ஃபுலான் (அல்லாஹ்வுக்குச் 
சாந்தி உண்டாகட்டும்: இன்னாருக்குச் சாந்தி உண்டாகட்டும்) என்று கூறிவந்ேதாம். இைதக் 
கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் எங்களிடம்,நிச்சயமாக 
அல்லாஹ்ேவ சலாம் (சாந்தியளிப்பவன்) ஆவான். எனேவ, நீங்கள் ெதாழுைகயி(ன் 
இருப்பி)ல் அமர்ந்தால் அத்தஹிய்யாத்து லில்லாஹி வஸ்ஸலவாத்து வத்தய்யிபாத்து, 

அஸ்ஸலாமு அைலக்க அய்யுஹந் நபிய்யு, வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரக்காத்துஹு. 
அஸ்ஸலாமு அைலனா வ அலா இபாதில்லாஹிஸ் ஸாலிஹீன் (ெசால்,ெசயல், ெபாருள் 
சார்ந்த எல்லாக் காணிக்ைககளும் வணக்கங்களும் பாராட்டுகளும் அல்லாஹ்வுக்ேக 
உரியன. நபிேய! உங்கள்மீது சாந்தியும் அல்லாஹ்வின் அருளும் சுபிட்சமும் 
உண்டாகட்டுமாக! எங்கள்மீதும் அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்கள் மீதும் சாந்தி 
உண்டாகட்டும்!) என்று கூறுங்கள். இவ்வாறு நீங்கள் கூறினாேல வானம் பூமியிலுள்ள 
நல்லடியார்கள் அைனவருக்கும் சலாம் கூறியதாகும். ேமலும், அஷ்ஹது அல் லாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹு வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலுஹு 
(அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல என்று நான் உறுதிெமாழிகிேறன். 
ேமலும், முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் அவனுைடய 
தூதருமாவார்கள் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்) என்றும் கூறுங்கள். பிறகு நீங்கள் 
விரும்பியவற்ைற (அல்லாஹ்விடம்) ேகாரிப் பிரார்த்திக்கலாம் என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
673 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.அவற்றில் பிறகு நீங்கள் விரும்பியவற்ைற (அல்லாஹ்விடம்) ேகாரிப் 
பிரார்த்திக்கலாம் எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
674 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் பிறகு நீங்கள் நாடியவற்ைற அல்லது நீங்கள் விரும்பியவற்ைற (அல்லாஹ்விடம்) 
ேகாரிப் பிரார்த்திக்கலாம் என்று (ஐயப்பாட்டுடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
675 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ெதாழுைகயில் (இருப்பில்) அமர்ந்திருந்தால் என்று 
ெதாடங்கி ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. (அதன் 
இறுதியில்) பிறகு நீங்கள் (விரும்பிய) பிரார்த்தைனையத் ேதர்ந்ெதடுத்துக் 
ெகாள்ளலாம் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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676 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இரு ைககளுக்கிைடேய எனது ைக இருந்த 
நிைலயில் குர்ஆனின் அத்தியாயத்ைதக் கற்றுத் தருவைதப் ேபான்று (ெதாழுைகயின் 
இருப்பில் ஓதப்படும்) அத்தஹிய்யாத்ைத எனக்கு அவர்கள் கற்றுத்தந்தார்கள் 

மற்ற அறிவிப்பாளர்கள் அத்தஹிய்யாத் (ஓதும் விதத்)ைத அறிவித்திருப்பைதப் ேபான்ேற 
இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளரும் அறிவித்துள்ளார். 
 
677 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குர்ஆனின் அத்தியாயம் ஒன்ைறக் கற்றுத் 
தருவைதப் ேபான்று (ெதாழுைகயின் இருப்பில் ஓதப்படும்) அத்தஹிய்யாத்ைத எங்களுக்கு 
(பின்வருமாறு) கற்றுத்தந்தார்கள்: 
அத்தஹிய்யாத்துல் முபாரக்காத்துஸ் ஸலவாத்துத் தய்யிபாத்து லில்லாஹி. அஸ்ஸலாமு 
அைலக்க அய்யுஹந் நபிய்யு, வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு 
அைலனா வ அலா இபாதில்லாஹிஸ் ஸாலிஹீன். அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹு வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ். 
(ெபாருள்: ெசால், ெசயல், ெபாருள் சார்ந்த எல்லாக் காணிக்ைககளும் சுபிட்சங்களும் 
வணக்கங்களும் பாராட்டுகளும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியன. நபிேய! உங்கள்மீது சாந்தியும் 
அல்லாஹ்வின் அருளும் சுபிட்சமும் உண்டாகட்டுமாக! எங்கள்மீதும் அல்லாஹ்வின் 
நல்லடியார்கள்மீதும் சாந்தி உண்டாகட்டும்! அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல 
என்று நான் உறுதிெமாழிகிேறன். ேமலும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் என்றும் உறுதிெமாழிகிேறன்.) 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், இப்னு ரும்ஹ் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் குர்ஆைனக் கற்பிப்பைதப் ேபான்று என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
678 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குர்ஆனின் அத்தியாயத்ைதக் கற்றுத்தருவைதப் 
ேபான்று (ெதாழுைக இருப்பில் ஓதப்படும்) அத்தஹிய்யாத்ைத எங்களுக்குக் கற்றுத் 
தருவார்கள். 
 
679 ஹித்தான் பின் அப்தில்லாஹ் அர்ரகாஷீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூமுசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களுடன் ஒரு ெதாழுைகயில் கலந்து ெகாண்ேடன். 
அவர்கள் (ெதாழுைகயில் அத்தஹிய்யாத்) அமர்வில் இருந்தேபாது ஒரு மனிதர் 
உகிர்ரத்திஸ் ஸலாத்து பில்பிர்ரி வஸ்ஸகாத்தி (நன்ைம,தானதருமம் ஆகியவற்றுடன் 
ேசர்ந்து ெதாழுைகயும் ஒரு கடைமயாக ஏற்கப்பட்டுவிட்டது) என்று கூறினார். அபூமூசா 
(ரலி) அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்து சலாம் ெகாடுத்துத் திரும்பியதும் உங்களில் 
இன்னின்ன வார்த்ைதையக் கூறியவர் யார்? என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது மக்கள் 
அைமதியாயிருந்தனர். மீண்டும் உங்களில் இன்னின்ன வார்த்ைதையக் கூறியவர் யார்? 

என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாதும் மக்கள் அைமதியாயிருந்தனர். பிறகு அவர்கள் (என்னிடம்), 
ஹித்தான்! நீங்கள்தாம் அைதக் கூறியிருக்க ேவண்டும் என்று ெசால்ல, அைத நான் 
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கூறவில்ைல. அைத நான் ெசான்னதாக நிைனத்துக்ெகாண்டு என்ைனக் கண்டிப்பரீ்கெளன 
பயந்துவிட்ேடன் என்ேறன் நான். அப்ேபாது மக்களில் ஒருவர் நான்தான் அவ்வாறு 
கூறிேனன்.அதன் மூலம் நல்லைதேய நாடிேனன் என்று ெசான்னார். அப்ேபாது அபூமூசா 
(ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
உங்களுைடய ெதாழுைகயி(ல் அமர்வி)ல் என்ன கூற ேவண்டும் என்று உங்களுக்குத் 
ெதரியாதா? நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முைற) எங்களுக்கு 
உைரயாற்றினார்கள். (அதில்) நாம் பின்பற்ற ேவண்டிய வழிமுைறைய எங்களுக்கு 
விளக்கிச் ெசான்னார்கள். நாம் ெதாழ ேவண்டிய முைறையக் கற்றுக்ெகாடுத்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் ெதாழ ஆரம்பித்தால் உங்களுைடய ெதாழுைக வரிைசகைள ஒழுங்குபடுத்திக் 
ெகாள்ளுங்கள். பிறகு உங்களில் ஒருவர் உங்களுக்கு(தைலைம தாங்கி)த் ெதாழுவிக்கட்டும். 
அவர் (இமாம்), தக்பரீ் கூறினால், நீங்களும் தக்பரீ் கூறுங்கள். அவர் ஃைகரில் மஃக்ளூபி 
அைலஹிம் வலள் ளால்லீன் என்று கூறினால் நீங்கள் ஆமீன் என்று ெசால்லுங்கள். 
(அவ்வாறு ெசய்தால்) அல்லாஹ் உங்களு(ைடய பிரார்த்தைன)க்கு பதிலளிப்பான். பிறகு 
அவர் தக்பரீ் கூறி ருகூஉச் ெசய்தால் நீங்களும் தக்பரீ் கூறி ருகூஉச் ெசய்யுங்கள். 
நிச்சயமாக இமாம் உங்களுக்கு முன் ருகூஉச் ெசய்வார். உங்களுக்கு முன் 
(ருகூஉவிலிருந்து) எழுந்துவிடுவார். எனேவ, இது (இமாம் உங்களுக்கு முன் ருகூஉச் 
ெசய்து, உங்களுக்கு முன் நிமிர்வது) அதற்கு (நீங்கள் இமாமுக்குப் பிறகு ருகூஉச் ெசய்து, 

இமாமுக்குப் பிறகு நிமிர்வதற்கு)ச் சமமாகிவிட்டது (அதாவது இருவருைடய ருகூஇன் 
ேநரமும் சமமாகி விட்டது) என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
ேமலும், அவர் (இமாம்) சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் (தன்ைனப் புகழ்ேவாரின் 
புகழுைரைய அல்லாஹ் ஏற்றுக்ெகாள்கின்றான்) என்று கூறினால் அல்லாஹும்ம ரப்பனா 
லக்கல் ஹம்து (அல்லாஹ்ேவ! எங்கள் இைறவா! உனக்ேக எல்லாப் புகழும்) என்று நீங்கள் 
கூறுங்கள். (அவ்வாறு ெசய்தால்) அல்லாஹ் உங்களுைடய புகழுைரையச் ெசவிேயற்பான். 
திண்ணமாக அல்லாஹ் தன்னுைடய தூதரின் நாவின் மூலம் சமிஅல்லாஹு லிமன் 
ஹமிதஹ் என்று கூறினான். 
ேமலும், அவர் (இமாம்) தக்பரீ் கூறி சஜ்தாச் ெசய்தால் நீங்களும் தக்பரீ் கூறி சஜ்தாச் 
ெசய்யுங்கள். நிச்சயமாக இமாம் உங்களுக்கு முன் சஜ்தாச் ெசய்வார். உங்களுக்கு முன் 
சஜ்தாலிருந்து எழுவார். எனேவ இது (அதாவது இமாம் உங்களுக்கு முன் சஜ்தாச் 
ெசய்து, உங்களுக்கு முன் நிமிர்வது) அதற்கு (நீங்கள் இமாமுக்குப் பிறகு சஜ்தாச் ெசய்து, 

இமாமுக்குப் பிறகு எழுவதற்கு)ச் சமமாகிவிட்டது (அதாவது இருவருைடய சஜ்தாவின் 
ேநரமும் சமமாகிவிட்டது) என்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
ேமலும், நீங்கள் அத்தஹிய்யாத் இருப்பில் அமர்ந்தால் உங்களுைடய முதல் ெசால் 
இதுவாக இருக்கட்டும்: அத்தஹிய்யாத்துத் தய்யிபாத்துஸ் ஸலவாத்து லில்லாஹி. 
அஸ்ஸலாமு அைலக்க அய்யுஹந் நபிய்யு, வ ரஹ்மத் துல்லாஹி வ பரக்காத்துஹு. 
அஸ்ஸலாமு அைலனா வ அலா இபாதில்லாஹிஸ் ஸாலிஹீன். அஷ்ஹது அல் 
லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலுஹு. 
(ெபாருள்: ெசால், ெசயல், ெபாருள் சார்ந்த எல்லாக் காணிக்ைககளும் பாராட்டுகளும் 
வணக்கங்களும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியன. நபிேய! உங்கள்மீது சாந்தியும் அல்லாஹ்வின் 
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அருளும் சுபிட்சமும் உண்டாகட்டுமாக! எங்கள்மீதும் அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்கள் மீதும் 
சாந்தி உண்டாகட்டும்! அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல என்று நான் 
உறுதிெமாழிகிேறன். ேமலும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் 
தூதருமாவார்கள் என்றும் உறுதிெமாழிகிேறன்.) 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
680 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஓர் அறிவிப்பில் அவர் (இமாம்) ஓத ஆரம்பித்தால் நீங்கள் வாய்மூடி 
இருங்கள் என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
திண்ணமாக அல்லாஹ் தன்னுைடய தூதரின் நாவின் மூலம் சமிஅல்லாஹு லிமன் 
ஹமிதஹ் என்று கூறினான் எனும் வாசகம் அபூஅவானா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து 
அபூகாமில் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் தகவலில் மட்டுேம இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூபக்ர் பின் உக்தி அபிந் நஸ்ர் (ரஹ்) 
அவர்கள் அவர் (இமாம்) ஓத ஆரம்பித்தால் நீங்கள் வாய்மூடி இருங்கள் என்ற இந்த 
ஹதீஸ் ெதாடர்பாகக் கடுைமயாக விமர்சித்தார்கள். அப்ேபாது முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் 
(இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்ெதாடரில் வரக்கூடிய) சுைலமான் அத்ைதமீ (ரஹ்) 
அவர்கைளவிடச் சிறந்த நிைனவாற்றல் உள்ள ஒருவைர நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறரீ்களா? என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அபூபக்ர் (ரஹ்) அவர்கள், அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் மூலம் 
அறிவிக்கப்படும் ஹதீஸ் இருக்கிறேத! என்று பதிலளித்தார்கள். அப்ேபாது முஸ்லிம் (ரஹ்) 
அவர்கள், அந்த ஹதீஸ் சரியானதுதான்; என்னிடம் ஏற்கப்பட்டது தான் என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு அபூபக்ர் (ரஹ்) அவர்கள், அப்படியானால் அவர்கள் அறிவித்த ஹதீைஸ நீங்கள் 
ஏன் இடம்ெபறச் ெசய்யவில்ைல? என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் 
என்னிடம் சரியானதாக உள்ள எல்லா ஹதீைஸயும் நான் இதில் இடம்ெபறச்ெசய்து 
விடுவதில்ைல; (என் பார்ைவயில்) ஒருமித்தக் கருத்துப்படி சரியாக உள்ள ஹதீைஸேய 
இங்கு இடம்ெபறச் ெசய்துள்ேளன் என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
681 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் திண்ணமாக அல்லாஹ் தன்னுைடய தூதரின் நாவின் மூலம் அல்லாஹ் 
தன்ைனப் புகழ்ேவாரின் புகழுைரைய ஏற்றுக்ெகாள்கின்றான் என்று தீர்மானித்துவிட்டான் 
என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 17 (ெதாழுைகயின் இறுதி அமர்வில்) அத்தஹிய்யாத்திற்குப் பின்னால் நபி (ஸல்) 
அவர்கள்மீது ஸலவாத் ஓதுவது. 
 
682 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நாங்கள் சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்களுைடய அைவயில் இருந்தேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள். அப்ேபாது பஷீர் பின் சஅத் 
(ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர! உங்கள்மீது ஸலவாத் கூறும்படி அல்லாஹ் 
எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டுள்ளான். எனேவ, உங்கள்மீது நாங்கள் ஸலவாத் கூறும் முைற 
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யாது? என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பதிேலதும் 
கூறாமல்) அைமதியாக இருந்தார்கள். அதனால் அவர்களிடம் அவர் (இைதக்) 
ேகட்காமலிருந்திருக்க ேவண்டும் என்றுகூட நாங்கள் எண்ணிேனாம். பிறகு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு ஸலவாத்) கூறும்படி ெசான்னார்கள்: 
அல்லாஹும்ம, ஸல்லி அலா முஹம்மதின், வ அலா ஆலி முஹம்மதின், கமா ஸல்லய்த்த 
அலா ஆலி இப்ராஹீம,வ பாரிக் அலா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி முஹம்மதின், கமா 
பாரக்த அலா ஆலி இப்றாஹீம ஃபில் ஆலமீன இன்னக்க ஹமீதும் மஜதீ். 
(ெபாருள்: இைறவா! இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களுைடய குடும்பத்தாருக்கு நீ கருைண 
புரிந்தைதப் ேபான்று முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுைடய குடும்பத்தாருக்கும் 
நீ கருைண புரிவாயாக! அகிலத்தாரில் இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களுைடய 
குடும்பத்தாருக்கு நீ சுபிட்சம் அளித்தைதப் ேபான்று முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கும் 
அவர்களுைடய குடும்பத்தாருக்கும் நீ சுபிட்சமளிப்பாயாக! நிச்சயமாக நீ புகழுக்குரியவனும் 
ெபருைமக்குரியவனுமாவாய்.) 
பிறகு (எனக்கு) சலாம் ெசால்லும் முைற, நீங்கள் (ஏற்ெகனேவ) அறிந்துைவத்திருப்பைதப் 
ேபான்றுதான் என்று அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
683 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபைீலலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கஅப் பின் உஜ்ரா (ரலி) அவர்கள் என்ைனச் சந்தித்தார்கள். அப்ேபாது நான் உங்களுக்கு ஓர் 
அன்பளிப்பு வழங்கட்டுமா? என்று ேகட்டுவிட்டு (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள். அப்ேபாது 
(அவர்களிடம்) நாங்கள், (அல்லாஹ்வின் தூதேர!) உங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி சலாம் கூற 
ேவண்டுெமன அறிந்திருக்கின்ேறாம். ஆனால்,உங்கள்மீது நாங்கள் எப்படி ஸலவாத் கூற 
ேவண்டும்? என்று ேகட்ேடாம். அப்ேபாது அவர்கள், அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா 
முஹம்மதின் வ அலா ஆலி முஹம்மதின், கமா ஸல்லய்த்த அலா ஆலி இப்ராஹீம 
இன்னக்க ஹமீதும் மஜதீ். அல்லாஹும்ம, பாரிக் அலா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி 
முஹம்மதின், கமா பாரக்த அலா ஆலி இப்ராஹீம இன்னக்க ஹமீதும் மஜதீ் என்று 
கூறுங்கள் என்றார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களுைடய குடும்பத்தாருக்கு நீ கருைண 
புரிந்தைதப் ேபான்று முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுைடய குடும்பத்தாருக்கும் 
நீ கருைண புரிவாயாக. நிச்சயமாக நீ புகழுக்குரியனும் ெபருைமக்குரியவனுமாவாய். 
இைறவா! இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களுைடய குடும்பத்தாருக்கு நீ சுபிட்சம் வழங்கியைதப் 
ேபான்று முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுைடய குடும்பத்தாருக்கும் நீ சுபிட்சம் 
வழங்குவாயாக. நிச்சயமாக நீ புகழுக்குரியவனும் ெபருைமக்குரியவனுமாவாய்). 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
684 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் நான் உங்களுக்கு ஓர் அன்பளிப்பு வழங்கட்டுமா? எனும் குறிப்பு இடம் 
ெபறவில்ைல. 
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685 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், வ பாரிக் அலா முஹம்மதின் (முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு நீ சுபிட்சம் 
வழங்குவாயாக!) என்று (மட்டுேம) இடம்ெபற்றுள்ளது. (அதன் ஆரம்பத்தில்) அல்லாஹும்ம 
(இைறவா!) என்பது இடம் ெபறவில்ைல. 
 
686 அபூஹுைமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் உங்கள்மீது எப்படி 
ஸலவாத் கூற ேவண்டும்?என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள், அல்லாஹும்ம ஸல்லி 
அலா முஹம்மதின் வ அலா அஸ்வாஜிஹி, வ துர்ரியத்திஹி, கமா ஸல்லய்த்த அலா 
ஆலி இப்ராஹீம, வ பாரிக் அலா முஹம்மதின் வ அலா அஸ்வாஜிஹி வ துர்ரியத்திஹி, 
கமா பாரக்த அலா ஆலி இப்ராஹீம. இன்னக்க ஹமீதும் மஜதீ் என்று கூறுங்கள் 
என்றார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களுைடய குடும்பத்தாருக்கு நீ கருைண 
புரிந்தைதப் ேபான்று முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுைடய துைணவியர் 
மற்றும் சந்ததியினருக்கும் நீ கருைண புரிவாயாக! இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களுைடய 
குடும்பத்தாருக்கு நீ சுபிட்சம் வழங்கியைதப் ேபான்று முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கும் 
அவர்களுைடய துைணவியர் மற்றும் சந்ததியினருக்கும் நீ சுபிட்சம் வழங்குவாயாக! 
நிச்சயமாக நீ புகழுக்குரியவனும் ெபருைமக்குரியவனுமாவாய்.) 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
687 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என்மீது ஒரு தடைவ ஸலவாத் ெசால்கின்றவருக்கு அல்லாஹ் பத்து முைற 
அருள்புரிகின்றான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 18 (ெதாழுைகயில்) சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ், ரப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து 
கூறுவதும் ஆமீன் கூறுவதும். 
 
688 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ெதாழுைகயில்) இமாம், சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் என்று கூறும்ேபாது நீங்கள் 
அல்லாஹும்ம ரப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து (எங்கள் இைறவா! எல்லாப் புகழும் உனக்ேக 
உரியது) என்று கூறுங்கள். எவருைடய இந்த வார்த்ைத வானவர்களின் வார்த்ைதக்கு 
(ேநரத்தால்) ஒத்து அைமந்துவிடுகிறேதா அவருைடய முந்ைதய பாவங்கள் அவருக்காக 
மன்னிக்கப்பட்டுவிடுகின்றன. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸின் கருத்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 
 



அத்தியாயம் : 05 – ெதாழுைக                                

    பக்கம் | 286  
 

689 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இமாம், (அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயம் ஓதி முடித்து) ஆமீன் கூறும்ேபாது நீங்களும் ஆமீன் 
கூறுங்கள். ஏெனனில்,எவருைடய ஆமீன், வானவர்கள் கூறும் ஆமீனுடன் (ேநரத்தால்) ஒத்து 
அைமந்துவிடுகிறேதா அவருைடய முந்ைதய பாவங்கள் அவருக்காக மன்னிக்கப்படுகின்றன. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவரான) இப்னு ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஆமீன் கூறுபவர்களாக இருந்தார்கள். 
 
690 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னுஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்களது கூற்று இடம்ெபறவில்ைல. 
 
691 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாழுைகயில் உங்களில் ஒருவர் ஆமீன் கூற, வானத்திலுள்ள வானவர்களும் ஆமீன் கூற, 

அவற்றில் ஒன்று மற்ெறான்றுடன் (ேநரத்தால்) ஒத்து அைமந்துவிட்டால் அவருைடய 
முந்ைதய பாவங்கள் அவருக்காக மன்னிக்கப்படுகின்றன. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
692 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ெதாழுைகயில்) உங்களில் ஒருவர் ஆமீன் கூற, வானத்திலுள்ள வானவர்களும் ஆமீன் 
கூற, அவற்றில் ஒன்று மற்ெறான்றுடன் (ேநரத்தால்) ஒத்து அைமந்துவிட்டால் அவருைடய 
முந்ைதய பாவங்கள் அவருக்காக மன்னிக்கப்படுகின்றன. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
693 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓதக்கூடியவர்(இமாம்), ஃைகரில் மஃக்ளூபி அைலஹிம் வலள் ளால்லீன்  என்று கூறும் 
ேபாது, அவருக்குப் பின்னால் நிற்பவர் ஆமீன் கூறி, அவர் கூறும் ஆமீன், வானத்திலுள்ள 
(வான)வர்கள் கூறும் ஆமீனுடன் ஒத்து அைமந்துவிட்டால் அவருைடய முந்ைதய 
பாவங்கள் அவருக்காக மன்னிக்கப்பட்டுவிடுகின்றன. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 19 இமாைம மஃமூம் பின்ெதாடர்தல். 
 
694 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் குதிைரயிலிருந்து கீேழ விழுந்துவிட்டார்கள். அதனால் 
அவர்களது வலப் பக்க விலாவில் சிராய்ப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது. எனேவ, நாங்கள் அவர்கைள 
உடல்நலம் விசாரிக்கச் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது ெதாழுைகயின் ேநரம் வந்துவிடேவ அவர்கள் 
எங்களுக்கு அமர்ந்தவாேற ெதாழுவித்தார்கள். நாங்களும் அவர்களுக்குப் பின்னால் 



அத்தியாயம் : 05 – ெதாழுைக                                

    பக்கம் | 287  
 

அமர்ந்தவாேற ெதாழுேதாம். அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்ததும் (பின்வருமாறு) 
கூறினார்கள்: 
இமாம் பின்பற்றப்படுவதற்காகேவ ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளார். எனேவ, அவர் தக்பரீ் கூறினால் 
நீங்களும் தக்பரீ் கூறுங்கள். அவர் சஜ்தா (சிரவணக்கம்) ெசய்தால் நீங்களும் சஜ்தாச் 
ெசய்யுங்கள். அவர் (தைலைய) உயர்த்தினால் நீங்களும் (தைலைய) உயர்த்துங்கள். அவர் 
(குனிந்து நிமிரும்ேபாது) சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் (தன்ைனப் புகழ்ேவாரின் 
புகழுைரைய அல்லாஹ் ஏற்கின்றான்) என்று கூறினால் நீங்கள் ரப்பனா வ லக்கல் 
ஹம்து (எங்கள் இைறவா! உனக்ேக புகழ் அைனத்தும் உரியது) என்று கூறுங்கள். அவர் 
அமர்ந்தவாறு ெதாழுதால் நீங்கள் அைனவரும் அமர்ந்தவாேற ெதாழுங்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
695 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குதிைரயிலிருந்து விழுந்துவிட்டார்கள். 
அதனால் அவர்களுக்குச் சிராய்ப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது. பின்னர் அமர்ந்தவாேற எங்களுக்குத் 
ெதாழைவத்தார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
696 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குதிைரயிலிருந்து 
விழுந்துவிட்டார்கள். அதனால் அவர்களது வலப்பக்க விலாவில் சிராய்ப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது 
என்று கூறியதாகவும், ேமலும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களிலுள்ள மற்றக் குறிப்புகளும் இடம் 
ெபற்றுள்ளன. அத்துடன் இமாம் நின்று ெதாழுதால் நீங்களும் நின்று ெதாழுங்கள் என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என அதிகப்படியாகவும் இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
697 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், (ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குதிைரயின் மீது ஏறியேபாது 
கீேழ விழுந்துவிட்டார்கள். அதனால் அவர்களுைடய வலப்பக்க விலாவில் சிராய்ப்பு 
ஏற்பட்டுவிட்டது என்று காணப்படுகிறது. ேமலும், இந்த அறிவிப்பில் இமாம் நின்று 
ெதாழுதால் நீங்களும் நின்று ெதாழுங்கள் என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாகவு)ம் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
698 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் நபி (ஸல்) அவர்கள் குதிைரயிலிருந்து விழுந்ததால் அவர்களது வலப்பக்க 
விலாவில் சிராய்ப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. இந்த அறிவிப்பில், 

ேமற்கண்ட அறிவிப்புகளில் இடம்ெபற்றுள்ள (இமாம் நின்று ெதாழுதால் நீங்களும் நின்று 
ெதாழுங்கள் எனும்) அதிகப்படியான குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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699 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (குதிைரயிலிருந்து விழுந்ததால்) உடல் 
நலிவுற்றார்கள். அப்ேபாது அவர்களுைடய ேதாழர்களில் சிலர் அவர்கைள உடல்நலம் 
விசாரிக்க வந்தனர். அப்ேபாது (ெதாழுைக ேநரம் வந்துவிடேவ) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உட்கார்ந்தபடி ெதாழுவித்தார்கள். மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்றவாறு ெதாழுதனர். உடேன உட்கார்ந்து ெதாழுமாறு 
அவர்கைள ேநாக்கி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைசைக ெசய்தார்கள். ெதாழுது 
முடித்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இமாம் பின்பற்றப் படுவதற்காகேவ 
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளார். எனேவ, அவர் குனிந்(து ருகூஉெசய்)தால் நீங்களும் குனியுங்கள். 
அவர் (ருகூஉவிலிருந்து தைலைய) உயர்த்தினால் நீங்களும் (தைலைய) உயர்த்துங்கள். 
அவர் உட்கார்ந்தவாறு ெதாழுதால் நீங்களும் உட்கார்ந்தவாேற ெதாழுங்கள் என்று 
கூறினார்கள். 
 
700 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
701 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தேபாது அவர்களுக்குப் 
பின்னால் நாங்கள் (நின்றவாேற) ெதாழுேதாம். அவர்கள் அமர்ந்தவாேற எங்களுக்குத் 
ெதாழுவித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தக்பரீ் கூற, அைத அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் மக்களுக்குக் ேகட்கும் விதமாக (உரத்த குரலில்) கூறிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கைளத் திரும்பிப் பார்த்தார்கள். அப்ேபாது 
நாங்கள் நின்றவாறு ெதாழுதுெகாண்டிருந்ேதாம். உடேன எங்கைளயும் உட்கார்ந்து 
ெதாழுமாறு ைசைக ெசய்தார்கள். உடேன நாங்கள் உட்கார்ந்தவாேற அவர்கைளப் 
பின்பற்றித் ெதாழுேதாம். அவர்கள் சலாம் ெகாடுத்(து ெதாழுைகைய முடித்த)ததும்,நீங்கள் 
சிறிது ேநரத்திற்கு முன் பாரசீகர்கள் மற்றும் ேராமர்கைளப் ேபான்று நடந்து ெகாள்ளப் 
பார்த்தீர்கள். அவர்கள்தாம் தங்கள் மன்னர்கள் அமர்ந்திருக்கும்ேபாது நின்றுெகாண்டு 
இருப்பார்கள். நீங்கள் அவ்வாறு ெசய்யாதீர்கள். உங்களுக்குத் தைலைம தாங்கித் 
ெதாழுவிப்பவர்கைள நீங்கள் பின்பற்றுங்கள். அவர் நின்று ெதாழுதால் நீங்களும் நின்று 
ெதாழுங்கள். அவர் அமர்ந்து ெதாழுதால் நீங்களும் அமர்ந்ேத ெதாழுங்கள் என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
702 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தேபாது) எங்களுக்குத் 
ெதாழுவித்தார்கள். அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குப் பின்னாலிருந்து ெகாண்டிருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தக்பரீ் கூறும்ேபாது எங்களுக்குக் ேகட்கும் விதமாக அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (சப்தமாக) 
தக்பரீ் கூறினார்கள். மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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703 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இமாம் பின்பற்றப்படுவதற்காகேவ ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளார். எனேவ, அவருடன் நீங்கள் 
முரண்படாதீர்கள். அவர் தக்பரீ் கூறினால் நீங்களும் தக்பரீ் கூறுங்கள். அவர் குனிந்(து 
ருகூஉச் ெசய்)தால் நீங்களும் குனியுங்கள். அவர் சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் 
(தன்ைனப் புகழ்ேவாரின் புகழுைரைய அல்லாஹ் ஏற்கின்றான்) என்று கூறினால்,நீங்கள் 
அல்லாஹும்ம ரப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து (அல்லாஹ்ேவ! எங்கள் இைறவா! எல்லாப் புகழும் 
உனக்ேக உரியது) என்று கூறுங்கள். அவர் சஜ்தா (சிரவணக்கம்) ெசய்தால் நீங்களும் 
சஜ்தாச் ெசய்யுங்கள். அவர் அமர்ந்து ெதாழுதால் நீங்கள் அைனவரும் அமர்ந்ேத 
ெதாழுங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 20 (ெதாழுைகயில்) தக்பரீ் கூறுவதிலும் பிற ெசயல்களிலும் இமாைம முந்தலாகாது. 
 
704 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு (ெதாழுைக முைறைய)க் கற்றுக் 
ெகாடுத்தார்கள். (அப்ேபாது) நீங்கள் இமாைம முந்தாதீர்கள். அவர் தக்பரீ் கூறினால் 
நீங்களும் தக்பரீ் கூறுங்கள். அவர் வலள் ளால்லீன் என்று கூறினால் நீங்கள் ஆமீன் என்று 
கூறுங்கள். அவர் ருகூஉச் ெசய்தால் நீங்களும் ருகூஉச் ெசய்யுங்கள். அவர் சமிஅல்லாஹு 
லிமன் ஹமிதஹ் என்று ெசான்னால் நீங்கள் அல்லாஹும்ம ரப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து 
என்று ெசால்லுங்கள் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் அவர் வலள் ளால்லீன் என்று கூறினால் நீங்கள் ஆமீன் என்று கூறுங்கள் எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. இந்த அறிவிப்பில் இமாமுக்கு முன்பாக நீங்கள் தைலைய 
உயர்த்தாதீர்கள் என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
705 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க்ள் கூறினார்கள்: 
இமாம் என்பவர் ேகடயேம ஆவார். எனேவ, அவர் உட்கார்நது ெதாழுதால் நீங்களும் 

உட்கார்ந்ேத ெதாழுங்கள். அவர் சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் என்று கூறினால் நீங்கள் 
அல்லாஹும்ம ரப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து என்று கூறுங்கள். பூமியில் உள்ேளாரின் (இந்த 
துதிச்) ெசால் வானிலுள்ேளாரின் (துதிச்) ெசால்லுடன் (ேநரத்தால்) ஒத்து அைமந்துவிட்டால் 
அவருைடய முந்ைதய பாவங்கள் அவருக்காக மன்னிக்கப்பட்டுவிடுகின்றன. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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706 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க்ள் கூறினார்கள்: 
இமாம் பின்பற்றப்படுவதற்காகேவ ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளார். எனேவ, அவர் தக்பரீ் கூறினால் 
நீங்களும் தக்பரீ் கூறுங்கள். அவர் குனிந்(து ருகூஉச்ெசய்)தால் நீங்களும் குனியுங்கள். அவர் 
சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் என்று ெசான்னால் நீங்கள் அல்லாஹும்ம ரப்பனா 
லக்கல் ஹம்து என்று ெசால்லுங்கள். அவர் நின்று ெதாழுதால் நீங்களும் நின்று 
ெதாழுங்கள். அவர் உட்கார்ந்து ெதாழுதால் நீங்கள் அைனவரும் உட்கார்ந்ேத ெதாழுங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 21 இமாமுக்கு ேநாய், பயணம் உள்ளிட்ட காரணம் ஏேதனும் ஏற்பட்டால் 
மக்களுக்குத் ெதாழுவிக்கத் தமக்கு பதிலாக மற்ெறாருவைர நியமிப்பதும், நின்று ெதாழ 
முடியாத காரணத்தால் அமர்ந்து ெதாழுதுெகாண்டிருக்கும் இமாைமப் பின்பற்றித் ெதாழுபவர் 
நிற்பதற்கு சக்தி ெபற்றிருந்தால் அவர் நின்ேற ெதாழ ேவண்டும்; உட்கார்ந்து ெதாழும் 
இமாைமப் பின்பற்றித் ெதாழுகின்றவர் உட்கார்ந்ேத ெதாழ ேவண்டும் எனும் சட்டம் 
நிற்பதற்குச் சக்தி உள்ளவர் விஷயத்தில் மாற்றப்பட்டுவிட்டது என்பதும். 
 
707 உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இறுதி 
நாட்களில்) ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தது பற்றி எனக்கு நீங்கள் அறிவிக்கக் கூடாதா? என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், ஆம் (கூறுகிேறன்) என்று ெசால்லிவிட்டு (பின்வருமாறு) 
ெதரிவித்தார்கள்: 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ேநாய் கடுைமயானது. அந்த (இஷா) ேநரத்தில் மக்கள் ெதாழுது 
விட்டனரா? என்று நபியவர்கள் ேகட்டார்கள். நாங்கள், இல்ைல, அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
மக்கள் உங்கைள எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூறிேனாம். அப்ேபாது தண்ணரீ் 
ெதாட்டியில் எனக்காகத் தண்ணரீ் ைவயுங்கள் என்று ெசான்னார்கள். அவ்வாேற நாங்கள் 
ெசய்ேதாம். அவர்கள் (அதில்) குளித்துவிட்டு எழ முயன்றார்கள். ஆனால், (எழ முடியாமல்) 
மயக்கமுற்றுவிட்டார்கள். பிறகு அவர்களுக்கு மயக்கம் ெதளிந்தேபாது மக்கள் ெதாழுது 
விட்டனரா? என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள், இல்ைல; அவர்கள் உங்கைள எதிர்பார்த்துக் 
ெகாண்டிருக்கிறார்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர!என்று ெசான்ேனாம். அப்ேபாது தண்ணரீ் 
ெதாட்டியில் எனக்காகத் தண்ணரீ் ைவயுங்கள் என்றார்கள். அவ்வாேற நாங்கள் ெசய்ேதாம். 
அவர்கள் குளித்துவிட்டு எழ முற்பட்டார்கள். ஆனால், (எழ முடியாமல் மீண்டும்) 
மயக்கமுற்றுவிட்டார்கள். பின்னர் மயக்கம் ெதளிந்தேபாது, மக்கள் ெதாழுதுவிட்டனரா? 

என்று (மீண்டும்) ேகட்டார்கள். நாங்கள், இல்ைல;அவர்கள் உங்கைள எதிர்பாத்துக் 
ெகாண்டிருக்கிறார்கள்,  அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ேறாம். 
-அப்ேபாது மக்கள் இஷாத் ெதாழுைகக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள 
எதிர்பார்த்தபடி பள்ளிவாசலில் வறீ்றிருந்தனர். 
ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் ஆளனுப்பி 
மக்களுக்குத் ெதாழுைக நடத்துமாறு கூறினார்கள். அந்தத் தூதுவர் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுக்குத் ெதாழுைக 
நடத்துமாறு உங்கைளப் பணிக்கிறார்கள் என்று ெசான்னார். அதற்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
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(அன்னார் இளகிய மனமுைடயவராக இருந்தார்கள்) உமேர! நீங்கள் மக்களுக்குத் ெதாழுைக 
நடத்துங்கள் என்று ெசான்னார்கள். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், இதற்கு நீங்கள்தாம் 
(என்ைனவிடத்) தகுதியுைடயவர் என்று கூறிவிட்டார்கள். ஆகேவ அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
(நபியவர்கள் ேநாயுற்றிருந்த) அந்த நாட்களில் (மக்களுக்குத் தைலைம தாங்கித்) ெதாழுைக 
நடத்தினார்கள். 
 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ேநாய் சற்றுக் குைறந்திருப்பைதக் 
கண்டேபாது இரண்டு ேபருக்கிைடேய (ைகத்தாங்கலாக) லுஹர் ெதாழுைகக்காகப் 
புறப்பட்டுவந்தார்கள். (அவ்விருவரில் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் ஒருவராவார்கள்.)அப்ேபாது 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் மக்களுக்கு (இமாமாக நின்று) ெதாழுைக நடத்திக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளக் கண்டதும் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் பின்வாங்கப் பார்த்தார்கள். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பின்வாங்க ேவண்டாெமன அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு ைசைக ெசய்தார்கள். (தம்ைம 
அைழத்துவந்த அவர்கள்) இருவரிடமும், என்ைன அபூபக்ர் அவர்களுக்குப் பக்கத்தில் 
உட்காரைவயுங்கள் என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற அவர்கள் இருவரும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கைள அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்குப் பக்கவாட்டில் அமர்த்தினர். அப்ேபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்து ெதாழ, அவர்கைளப் பின்பற்றி அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் நின்று 
ெதாழுதார்கள். மக்கள் அபூபக்ைரப் பின்பற்றித் ெதாழலானார்கள். 
 
அறிவிப்பாளர் உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தது குறித்து ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் கூறியைத 
நான் உங்களிடம் எடுத்துைரக்கட்டுமா? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், ஆகட்டும் (ெசால்லுங்கள்) என்றார்கள். ஆகேவ,நான் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவித்த ஹதீைஸ அவர்களிடம் எடுத்துைரத்ேதன். அதில் எைதயும் 
அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் மறுக்கவில்ைல. ஆயினும், அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களுடனிருந்த அந்த மற்ெறாரு மனிதரின் ெபயைர ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
குறிப்பிட்டார்களா? என்று ேகட்டார்கள். நான், இல்ைல என்ேறன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், அவர்தாம் அலீ (ரலி) என்று கூறினார்கள். 
 
708 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துைணவியார்) ைமமூனா (ரலி) அவர்களின் 
இல்லத்தில் இருந்தேபாதுதான் முதலில் அவர்களுக்கு உடல் நலம் குன்றியது. அப்ேபாது 
எனது வடீ்டில் தங்கி சிகிச்ைச ெபறுவதற்காகத் தம் (மற்ற) துைணவியரிடம் அனுமதி 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்களும் அனுமதியளித்தனர். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது ஒரு ைகைய ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் (ேதாள்)மீதும் 
மற்ெறாரு ைகைய மற்ெறாரு மனிதரின் (ேதாள்)மீதும் ைவத்து(த் ெதாங்கி)க்ெகாண்டு, தம் 
கால்கள் பூமியில் இழுபட (எனது வடீ்டிற்கு)ப் புறப்பட்டுவந்தார்கள். 
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(இதன் அறிவிப்பாளரான) உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ நான் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ெதரிவித்தேபாது 
அவர்கள், ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ெபயர் குறிப்பிடாத அந்த மற்ெறாரு மனிதர் யார் 
ெதரியுமா? அவர்தாம் அலீ (ரலி) என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
709 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ேநாய் கடுைமயாகி ேவதைன அதிகரித்தேபாது, 

எனது வடீ்டில் தங்கி சிகிச்ைச ெபறுவதற்காகத் தம் (மற்ற) துைணவியரிடம் அனுமதி 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்களும் அனுமதியளித்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் கால்கள் பூமியில் இழுபட, அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களுக்கும் மற்ெறாரு 
மனிதருக்குமிைடேய ெதாங்கியபடி (எனது வடீ்டிற்கு)ப் புறப்பட்டு வந்தார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளரான) உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்த இந்த ஹதீைஸ நான் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்களிடம் எடுத்துைரத்ேதன். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் என்னிடம், ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ெபயர் குறிப்பிடாத அந்த மற்ெறாரு மனிதர் 
யார் என்று உங்களுக்குத் ெதரியுமா? என்று ேகட்டார்கள். நான் இல்ைல (ெதரியாது) என்று 
பதிலளித்ேதன். அதற்கு அவர் அலீ (ரலி) என்று கூறினார்கள். 
 
710 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தேபாது மக்களுக்குத் 
ெதாழுைக நடத்துமாறு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் கூறச் ெசான்னார்கள்.) நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேவறு ஒருவைர ெதாழுவிக்க ஏற்பாடு 
ெசய்யும்படி மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்திேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களு(ைடய இறப்பு)க்குப் பின் அவர்களுைடய இடத்தில் (இமாமாக) நிற்கும் எவைரயும் 
மக்கள் ேநசிப்பார்கள் என்று என் மனதில் ேதான்றவில்ைல; மாறாக, அவர்களது இடத்தில் 
யார் வந்தாலும் அவைர ஒரு துர்குறியாகேவ மக்கள் கருதுவார்கள் என்பதால்தான் 
திரும்பத் திரும்ப (அவ்வாறு) நான் வலியுறுத்திேனன். அந்தப் ெபாறுப்ைப அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் அவர்களிடமிருந்து மாற்றி (ேவறு யாரிடமாவது 
ஒப்பைடத்து)விட ேவண்டும் என்று நான் விரும்பிேனன். 
 
711 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (சிகிச்ைசக்காக) எனது இல்லத்துக்கு வந்தேபாது 
அபூபக்ர் அவர்களிடம் மக்களுக்குத் ெதாழுைக நடத்துமாறு கூறுங்கள்! என்றார்கள். நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதேர! (என் தந்ைத) அபூபக்ர் அவர்கள் இளகிய மனமுைடயவர்; அவர் 
குர்ஆைன ஓதினால் அவரால் கண்ணைீரக் கட்டுப்படுத்த முடியாது. எனேவ,அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கைள விடுத்து மற்ெறாரு மனிதருக்கு நீங்கள் கட்டைளயிட்டால் நன்றாக இருக்குேம! 
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என்று கூறிேனன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுைடய இடத்தில் முதன் முதலாக நிற்பவைர மக்கள் துர்குறியாகக் கருதுவைத 
நான் விரும்பாதேத இவ்வாறு நான் கூறியதற்குக் காரணமாகும். இரண்டு அல்லது மூன்று 
முைற நான் அைதத் திரும்பத் திரும்ப வலியுறுத்திேனன். ஆனால் நபியவர்கள், அபூபக்ர் 
மக்களுக்குத் ெதாழுவிக்கட்டும் என்று கூறிவிட்டு, (ெபண்களாகிய) நீங்கள் (நபி) யூசுஃப் 
(அைல) அவர்களுைடய (அழகில் மயங்கிய) ேதாழிகள் ேபான்(று உள்ேநாக்கத்துடன் 
ேபசுகின்)றவர்கள் தாம் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
712 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ேநாய் கடுைமயாயிருந்தேபாது அவர்கைளத் 
ெதாழுைகக்கு அைழப்பதற்காக பிலால் (ரலி) அவர்கள் வந்தார்கள். அப்ேபாது அபூபக்ர் 
அவர்கைள மக்களுக்குத் ெதாழுவிக்கச் ெசால்லுங்கள்! என்று நபியவர்கள் கூறினார்கள். 
உடேன நான், அல்லாஹ்வின் தூதேர! (என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ேவகமாகத் 
துக்கப்படுகின்றவர்; (ெதாழுைகக்காக) நீங்கள் நிற்குமிடத்தில் அவர்கள் நின்றால் (மனம் 
ெநகிழ்ந்து அழுது ெகாண்டிருப்பார்கள்.) அவர்களால் (சப்தமிட்டு ஓதி) மக்கள் ேகட்கும்படி 
ெசய்ய முடியாது. எனேவ, உமர் (ரலி) அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டால் நன்றாயிருக்குேம! 
என்று ெசான்ேனன். அப்ேபாது அபூபக்ரிடம் ெசால்லுங்கள்; அவர் மக்களுக்குத் 
ெதாழுவிக்கட்டும் என்று (மீண்டும்) நபியவர்கள் ெசான்னார்கள். உடேன நான் (மற்ெறாரு 
துைணவியாரான) ஹஃப்ஸாவிடம் அபூபக்ர் (ரலி) ேவகமாகத் துக்கப்படுகின்றவர்; உங்களது 
இடத்தில் அவர் நின்றால் அவரால் மக்களுக்குக் ேகட்கும்படி ெசய்ய முடியாது; உமர் (ரலி) 
அவர்களுக்கு நீங்கள் கட்டைளயிட்டால் என்ன?என்று நபியவர்களிடம் கூறுங்கள் என்ேறன். 
ஹஃப்ஸாவும் அவ்வாேற ெசான்னார். அதற்கு (ெபண்களாகிய) நீங்கள் யூசுஃபுைடய (அழகில் 
மயங்கிய) ேதாழிகள் ேபான்(று உள்ேநாக்கத்துடன் ேபசுகின்)றவர்கள்தாம். மக்களுக்குத் 
ெதாழுவிக்கும்படி அபூபக்ரிடம் ெசால்லுங்கள் என்று நபியவர்கள் கூறினார்கள். அவ்வாேற 
மக்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் தங்களுக்குத் ெதாழுவிக்குமாறு கூறினர். அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் ெதாழ ஆரம்பித்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
உடல்நலம் சற்றுத் ேதறியிருப்பைதக் கண்டார்கள். உடேன எழுந்து இரண்டு 
மனிதர்களுக்கிைடேய ெதாங்கியபடி தம் கால்கள் பூமியில் இழுபடப் புறப்பட்டார்கள். 
அவர்கள் பள்ளிவாசலுக்குள் வருவைத உணர்ந்த அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் பின்வாங்க 
ஆரம்பித்தார்கள். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உங்கள் இடத்திேலேய 
இருங்கள் என்று அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு ைசைக ெசய்தார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து, அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு இடப் பக்கத்தில் அமர்ந்தார்கள். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்துெகாண்டு மக்களுக்குத் 
ெதாழுவிக்க, அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் நின்றுெகாண்டு ெதாழலானார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கைளப் பின்பற்றி அபூபக்ரும், அபூபக்ர் அவர்கைளப் பின்பற்றி மக்களும் ெதாழுதார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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713 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்னும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்த ேநாயில் இறந்தார்கேளா அந்த 
ேநாயின் ேபாது... என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) இப்னு முஸ்ஹிர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் அைழத்துவரப்பட்டு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்குப் 
பக்கவாட்டில் அமர்த்தப்பட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்களுக்குத் ெதாழுவிக்க, அபூபக்ர் 
(ரலி) அவர்கள் அந்தத் தக்பைீர மக்களுக்குக் ேகட்கும் விதமாக சப்தமாகக் கூறிக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ஈசா பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அமர்ந்து மக்களுக்குத் ெதாழுவிக்க, அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்குப் பக்கவாட்டிலிருந்துெகாண்டு மக்களுக்குக் ேகட்கும் விதமாக (தக்பரீ்) 
கூறிக்ெகாண்டிருந்தார்கள் என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
714 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் இறுதி நாட்களில்) ேநாயுற்றிருந்தேபாது 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைள மக்களுக்குத் ெதாழுவிக்குமாறு கூறினார்கள். அவ்வாேற அபூபக்ர் 
(ரலி) அவர்கள் மக்களுக்குத் ெதாழுவித்து வந்தார்கள். இதனிைடேய அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமக்குச் சற்று உடல்நலம் ேதறியிருப்பைத உணர்ந்தார்கள். எனேவ, 

அவர்கள் (பள்ளிவாசலுக்குப்) புறப்பட்டு வந்தார்கள். அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
மக்களுக்குத் ெதாழுவித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளக் 
கண்ட அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (ெதாழுமிடத்திலிருந்து) பின்வாங்க முயன்றார்கள். உடேன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீங்கள் நிற்கும் இடத்திேலேய நில்லுங்கள் என்று 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு ைசைக ெசய்தார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு ேநராக அவர்களது பக்கவாட்டில் அமர்ந்தார்கள். 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பின்பற்றித் ெதாழ, 

மக்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைளப் பின்பற்றித் ெதாழலானார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
715 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்த ேநாயில் இறந்தார்கேளா அந்த ேநாயின்ேபாது 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் மக்களுக்குத் ெதாழுவித்து வந்தார்கள். இவ்வாறிருக்க, (ஒரு) திங்கள் 
கிழைம அன்று மக்கள் ெதாழுைக வரிைசயில் நின்றுெகாண்டிருந்தேபாது, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஆயிஷா (ரலி) அவர்களது) அைறயின் திைரச் சீைலைய விலக்கி, 
நின்றுெகாண்டு எங்கைளப் பார்த்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களுைடய முகம் குர்ஆன் 
பிரதியின் தாைளப் ேபான்று (ெபாலிவுடன்) இருந்தது. பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்கைளப் பார்த்து (மகிழ்ச்சிேயாடு) புன்னைகத்தார்கள். நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவளிேய வந்தைதக் கண்டு மகிழ்ச்சியால் ெதாழுைகயிலிருக்கும் 
ேபாேத (இன்ப) அதிர்ச்சியைடந்ேதாம். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (தமக்குப் பின்னுள்ள முதல்) 
வரிைசயில் ேசர்ந்துெகாள்ளத் தம் குதிகால்களால் பின்வாக்கில் நகர்ந்தார்கள். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகக்காகப் புறப்பட்டு வரப்ேபாகிறார்கள் 
என்று அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் நிைனத்துவிட்டார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்கைள ேநாக்கி உங்கள் ெதாழுைகைய நிைறவுெசய்யுங்கள் என்று தமது 
ைகயால் ைசைக ெசய்தார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அைறக்குள்) 
நுைழந்து திைரச் சீைலையத் ெதாங்கவிட்டார்கள். அன்ைறய தினேம அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இறந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
716 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திங்கள் கிழைமயன்று (தமது அைறயின்) 
திைரச் சீைலைய விலக்கியேபாது நான் அவர்கைளப் பார்த்ததுதான் இறுதியாக நான் 
பார்த்ததாகும் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
(இதற்கு முந்ைதய) ஸாலிஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்ேப நிைறவானதும் 
நிரப்பமானதுமாகும். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
717 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (இறுதியாக எங்களுக்கு அமர்ந்து ெதாழுவித்துவிட்டுப் ேபானதிலிருந்து) 
மூன்று நாட்கள் அவர்கள் ெவளியில் வரவில்ைல. (மூன்றாம் நாள்) ெதாழுைகக்கு இகாமத் 
ெசால்லப்பட்டேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ெதாழுைக நடத்த முன்ெசன்றார்கள். அப்ேபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (தமது அைறயின்) திைரச் சீைலையப் பிடித்து உயர்த்தினார்கள். நபி 
(ஸல்) அவர்களின் முகம் எங்களுக்குத் ெதரிந்தேபாது (நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ந்ேதாம். எந்த 
அளவிற்ெகன்றால்) எங்களுக்குக் காட்சியளித்த அவர்களது முகத்ைத விடவும் 
மகிழ்வூட்டுகின்ற எந்தக் காட்சிையயும் நாங்கள் கண்டதில்ைல. அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் (ெதாழுைகையத் ெதாடர) முன்ேன ெசல்லுமாறு 
தமது கரத்தால் ைசைக ெசய்தார்கள். பிறகு இறக்கும்வைர நபி (ஸல்) அவர்கைள 
எங்களால் பார்க்க முடியவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
718 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இறுதி நாட்களில்) ேநாய்வாய்ப்பட்டு அவர்களது 
ேநாய் கடுைமயானேபாது, அபூபக்ைர மக்களுக்குத் ெதாழுவிக்கச் ெசால்லுங்கள்! என்று 
கூறினார்கள். உடேன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள்,அல்லாஹ்வின் தூதேர! (என் தந்ைத) 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் இளகிய மனமுைடயவர்; (ெதாழுைகக்காக) நீங்கள் நிற்குமிடத்தில் 
அவர்கள் நின்றால் (மனம் ெநகிழ்ந்து அழுது ெகாண்டிருப்பார்கள்.) அவர்களால் மக்களுக்குத் 
ெதாழுவிக்க முடியாது என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அபூபக்ரிடம் 
ெசால்லுங்கள்! அவர் மக்களுக்குத் ெதாழுவிக்கட்டும்! (ெபண்களாகிய) நீங்கள் நபி யூசுஃப் 
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(அைல) அவர்களுைடய (அழகில் மயங்கிய) ேதாழிகள் ேபான்(று உள்ேநாக்கத்துடன் 
ேபசுகின்)றவர்கள் என்று கூறினார்கள். பிறகு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது வாழ்நாளிேலேய மக்களுக்குத் ெதாழுைக நடத்தினார்கள். 
 
பாடம் : 22 இமாம் வருவது தாமதமானால் மக்கள் தங்களுக்குத் ெதாழுவிக்க மற்ெறாருவைர 
முன்னிறுத்தலாம்.ஆனால், அவைர முன்னிறுத்துவதால் குழப்பம் உண்டாகுேமா என்ற 
அச்சம் ஏற்படாதிருக்க ேவண்டும். 
 
719 சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(குபா பகுதியிலிருந்த பனூ அம்ர் குலத்தாரிைடேய தகராறு ஏற்பட்ட ெசய்தி 
வந்தைதெயாட்டி) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த) பனூ அம்ர் பின் அவ்ஃப் 
குலத்தாரிைடேய நல்லிணக்கத்ைத ஏற்படுத்த அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது (அஸ்ர்) 
ெதாழுைகயின் ேநரம் வந்துவிடேவ, ெதாழுைக அறிவிப்பாளர் (பிலால் (ரலி) அவர்கள்) 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து, (நபியவர்கள் வருவதில் தாமதம் ஏற்படுவதால்) நீங்கள் 
மக்களுக்குத் (தைலைம தாங்கித்) ெதாழுவிக்கிறரீ்களா, நான் இகாமத் ெசால்லட்டுமா? என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் சரி என்று கூறிவிட்டு, மக்களுக்குத் 
ெதாழுவித்தார்கள்.மக்கள் ெதாழுைகயில் இருந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வந்து (ெதாழுைக வரிைசகைள) விலக்கிக்ெகாண்டு (முதல்) வரிைசயில் வந்து 
நின்றார்கள். இைதக் கண்ட மக்கள் (அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு உணர்த்த) ைக 
தட்டினார்கள்.(ெபாதுவாக) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ெதாழுதுெகாண்டிருக்கும்ேபாது திரும்பிப் 
பார்க்கமாட்டார்கள்.) மக்கள் ைகதட்டைல அதிகரித்தேபாது திரும்பிப் பார்த்தார்கள். அங்ேக 
(முதல் வரிைசயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளக் கண்டார்கள். உடேன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைள ேநாக்கி அங்ேகேய 
இருங்கள் என்று ைசைக ெசய்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தம்ைம இதற்குப் பணித்தைமக்காக அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் தம் ைககைள உயர்த்தி 
அல்லாஹ்ைவப் புகழ்ந்தார்கள்; பிறகு (திரும்பாமல் அப்படிேய முதல்) வரிைசயில் ேசர்ந்து 
ெகாண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்ேன ெசன்று ெதாழுவித்தார்கள். 
பின்னர் (ெதாழுது முடித்து) திரும்பியதும் அபூபக்ேர! நான் உங்கைள அங்ேகேய நிற்குமாறு 
பணித்தும்கூட நீங்கள் அங்ேகேய நிற்காமலிருந்ததற்குக் காரணம் என்ன? என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அபூக்ர் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
முன்னால் ெதாழுவிப்பதற்கு (இந்த) அபூகுஹாஃபாவின் மகனுக்குத் தகுதியில்ைல என்று 
பதிலளித்தார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்கைளப் பார்த்து), நீங்கள் 
ஏன் (இந்த அளவு) அதிகமாகக் ைக தட்டினரீ்கள்? ஒருவருக்குத் தமது ெதாழுைகயில் 
ஏேதனும் ேதான்றினால் (அைத உணர்த்துவதற்காக) அவர் சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் 
தூயவன்) என்று கூறட்டும்! ஏெனனில், அவர் அவ்வாறு கூறும் ேபாது அவர்பால் கவனம் 
ெசலுத்தப்படும். ைக தட்டும் முைற ெபண்களுக்குரியதாகும் என்று கூறினார்கள். 
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720 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் தம்மிரு ைககைளயும் உயர்த்தி அல்லாஹ்ைவப் 
புகழ்ந்தார்கள். பிறகு (ெநஞ்ைசத் திருப்பாமல் அப்படிேய) பின்வாக்கில் நகர்ந்துவந்து 
வரிைசயில் நின்றார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
721 சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அம்ர் பின் அவ்ஃப் குலத்தாரிைடேய நல்லிணக்கத்ைத 
ஏற்படுத்துவதற்காகச் ெசன்றார்கள். ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம் ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும், இந்த அறிவிப்பில் நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைக வரிைசகைள விலக்கிக் 
ெகாண்டு முன்வரிைசக்கு அருகில் வந்து நின்றார்கள் என்றும், அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
(திரும்பாமல் அப்படிேய) பின்வாக்கில் நகர்ந்தார்கள் என்றும் அதிகப்படியாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
722 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் தபூக் ேபாரில் கலந்துெகாண்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகக்கு முன் இயற்ைகக்கடைன 
நிைறேவற்றுவதற்காக ஒதுக்குப் புறத்திற்குச் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது அவர்களுடன் நான் 
ஒரு (தண்ணரீ்)பாத்திரத்ைத எடுத்துச் ெசன்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(தமது ேதைவைய முடித்துவிட்டு) என்னிடம் திரும்பி வந்தேபாது பாத்திரத்திலிருந்த 
தண்ணைீர அவர்களுைடய ைககளில் ஊற்றிேனன். அவர்கள் (மணிக்கட்டுவைர) மூன்று 
முைற ைககைளக் கழுவினார்கள். பின்னர் முகத்ைதக் கழுவினார்கள். பிறகு 
(முழங்ைகவைரக் கழுவுவதற்காகத்) தமது நீளங்கிைய முழங்ைககளிலிருந்து 
ெவளியிெலடுக்க முயன்றார்கள். நீளங்கியின் ைகப் பகுதி இறுக்கமாக இருந்த காரணத்தால் 
தம் ைககைள நீளங்கியில் நுைழத்து நீளங்கியின் கீேழயிருந்து ைககைள ெவளியில் 
எடுத்தார்கள். பிறகு ைகைகைள மூட்டுவைர கழுவினார்கள். பிறகு (கால்கைளக் 
கழுவுவதற்கு பதிலாக) இரு காலுைறகள்மீதும் ஈரக் ைகயால் தடவி (மஸ்ஹுச் 
ெசய்யலா)னார்கள். பின்னர் (பள்ளிவாசைல ேநாக்கிச்) ெசன்றார்கள். நானும் அவர்களுடன் 
ெசன்ேறன். அப்ேபாது மக்கள் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கைளத் 
ெதாழுவிக்கச் ெசால்லி (அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்று) ெதாழுதுெகாண்டிருந்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (அந்தத் ெதாழுைகயின்) இரு ரக்அத்களில் ஒரு 
ரக்அத்தான் கிைடத்தது. எனேவ, கிைடத்த அந்த இறுதி ரக்அத்ைத மக்களுடன் ேசர்ந்து 
ெதாழுதார்கள். அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் (ெதாழுைகைய 
முடிப்பதற்காக) சலாம் ெகாடுத்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து, 

(எஞ்சிய ஒரு ரக்அத்ைதத் ெதாழுது) தமது ெதாழுைகைய நிைறவு ெசய்தார்கள். இ(வ்வாறு 
நபியவர்கைள முந்திக் ெகாண்டு தாங்கள் ெதாழுத)து, முஸ்லிம்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்தது. 
ஆகேவ, அவர்கள் பல முைற தஸ்பஹீ் கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெதாழுைகைய முடித்த பின் மக்கைளப் பார்த்து, நீங்கள் ெசய்தது நல்லதுதான் அல்லது 
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நீங்கள் ெசய்தது சரிதான் என்று குறித்த ேநரத்தில் மக்கள் ெதாழுதைதப் பாராட்டும் 
வைகயில் கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், (நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்ததும்) அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) 
அவர்கைளப் பின்னுக்கு ெகாண்டுவர நான் நிைனத்ேதன். ஆனால், நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அவைர விட்டுவிடுங்கள் (ெதாழுவிக்கட்டும்)! என்று கூறினார்கள் என முஃகீரா பின் ஷுஅபா 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 23 ெதாழுைகயில் (இமாமுக்கு ஏற்பட்ட தவைறச் சுட்டிக்காட்ட) ஏேதனும் (ெசய்ய 
ேவண்டுெமனத்) ேதான்றினால் ஆண்கள் சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்) என்று 
கூற ேவண்டும்; ெபண்கள் ைக தட்ட ேவண்டும். 
 
723 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தஸ்பஹீ் கூறுதல் ஆண்களுக்கும் ைகதட்டுதல் ெபண்களுக்கும் உரியதாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் பல அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. ஹர்மலா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் அறிஞர்களில் பலைர நான் பார்த்திருக்கிேறன். அவர்கள் தஸ்பஹீ் கூறி, 
ைசைக ெசய்வார்கள் என்று இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
என அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
724 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. 
அதில், ெதாழுைகயில் எனும் குறிப்பு அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 24 ெதாழுைகையச் சிறந்த முைறயில் (அதன் வழிமுைறகைளப் ேபணி) 
முழுைமயாகவும் உள்ளச்சத்துடனும் ெதாழ ேவண்டும் எனும் கட்டைள. 
 
725 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள். ெதாழுது 
முடித்ததும் (ஒருவைரப் பார்த்து), இன்னாேர, நீங்கள் நல்ல முைறயில் ெதாழக் கூடாதா? 

ெதாழுதுெகாண்டிருப்பவர் தாம் எப்படித் ெதாழுகிேறாம் என்பைதக் கவனிக்கக் கூடாதா?அவர் 
தமக்காகத்தாேன ெதாழுகிறார்? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் எனக்கு முன்னால் 
இருப்பவர்கைளப் பார்ப்பைதப் ேபான்ேற எனக்குப் பினனால் இருப்பவர்கைளயும் 
பார்க்கிேறன் என்று கூறினார்கள். 
 
726 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ெதாழுைகயில்) நான் ேநாக்கும் திைச இதுதான் (இத்திைசயில் மட்டுேம நான் பார்க்கிேறன்) 
என்று நீங்கள் நிைனக்கிறரீ்களா? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்களுைடய ருகூஉம் 
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(குனிதலும்) சஜ்தாவும் (சிரவணக்கமும்) எனக்குத் ெதரியாமலிருப்பதில்ைல. நிச்சயமாக, 

எனது முதுகுக்குப் பின்னாலும் உங்கைள நான் பார்க்கிேறன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
727 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ெதாழுைகயில்) ருகூஉைவயும் சஜ்தாைவயும் ெசம்ைமயாகச் ெசய்யுங்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! நான் எனக்குப் பின்னால் அல்லது என் முதுகுக்குப் பினனால் நீங்கள் 
குனி(ந்து ருகூஉ ெசய்)யும்ேபாதும் சிரவணக்கம் (சஜ்தா) ெசய்யும்ேபாதும் உங்கைள நான் 
காண்கிேறன். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
728 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ெதாழுைகயில்) ருகூஉைவயும் சஜ்தாைவயும் முழுைமயாகச் ெசய்யுங்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! நான் என் முதுகுக்குப் பின்னால் நீங்கள் குனி(ந்து ருகூஉ ெசய்)யும்ேபாதும் 
சிரவணக்கம் (சஜ்தா) ெசய்யும்ேபாதும் உங்கைள நான் காண்கிேறன். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 25 இமாைம முந்திக்ெகாண்டு ருகூஉ மற்றும் சஜ்தா ேபான்றவற்ைறச் 
ெசய்யலாகாது. 
 
729 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள். ெதாழுது 
முடித்ததும் எங்கைள ேநாக்கித் திரும்பி, மக்கேள! நான் (உங்களுக்குத் தைலைம தாங்கித் 
ெதாழுவிக்கும் உங்களுைடய) இமாம் ஆேவன். எனேவ ,(ெதாழுைகயில்) குனிதல் (ருகூஉ), 
சிரவணக்கம் (சஜ்தா),  நிற்றல்(கியாம்) மற்றும் (சலாம் ெகாடுத்துத்) திரும்புதல் 
ஆகியவற்றில் என்ைன முந்தாதீர்கள். ஏெனனில், நான் உங்கைள எனக்கு முன்னாலும் 
பார்க்கிேறன்;எனக்குப் பின்னாலும் பார்க்கிேறன். முஹம்மதின் உயிர் எவன் 
ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! நான் பார்த்தைத நீங்கள் பார்த்திருந்தால் 
நிச்சயமாக நீங்கள் குைறவாகேவ சிரிப்பரீ்கள்; அதிமாக அழுவரீ்கள் என்று கூறினார்கள். 
மக்கள் நீங்கள் எைதப் பார்த்தீர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர? என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அவர்கள்,ெசார்க்கத்ைதயும் நரகத்ைதயும் நான் பார்த்ேதன் என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
730 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், (சலாம் ெகாடுத்துத்) திரும்புதல் என்பது இடம்ெபறவில்ைல. 
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731 முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ெதாழுைகயில்) இமாமுக்கு முன்னால் தமது தைலைய உயர்த்துகின்றவர், அவருைடய 
தைலையக் கழுைதயின் தைலயாக அல்லாஹ் மாற்றிவிடுவைத அஞ்ச ேவண்டாமா? 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
732 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாழுைகயில் இமாமுக்கு முன்னால் தனது தைலைய உயர்த்துகின்றவர், அவருைடய 
உருவத்ைதக் கழுைதயின் உருவமாக அல்லாஹ் மாற்றிவிடுவைத அஞ்சாமல் இருக்க 
முடியாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
733 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ரபஉீ பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் அவருைடய முகத்ைதக் 
கழுைதயின் முகமாக அல்லாஹ் மாற்றிவிடுவைத (அவரால் அஞ்சாமல் இருக்க இயலாது) 
என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 26 ெதாழும்ேபாது வானத்ைத அண்ணாந்து பார்ப்பதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
734 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாழும்ேபாது வானத்ைத அண்ணாந்து பார்க்கும் மக்கள் அைத நிறுத்திக்ெகாள்ளட்டும். 
அல்லது அவர்களுைடய பார்ைவ திரும்பிவராமல் ேபாகட்டும். 
இைத ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
735 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாழுைகயில் பிரார்த்திக்கும்ேபாது வானத்ைத அண்ணாந்து பார்க்கும் மக்கள் அைத 
நிறுத்திக் ெகாள்ளட்டும். அல்லது அவர்களுைடய பார்ைவ பறிக்கப்பட்டுவிடும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 27 ெதாழுைகயில் அடக்கத்ேதாடு இருக்க ேவண்டும்; சலாம் ெகாடுக்கும்ேபாது 
ைகயால் ைசைக ெசய்வேதா ைகைய உயர்த்துவேதா கூடாது. முன் வரிைசைய முதலில் 
பூர்த்தி ெசய்ய ேவண்டும்; வரிைசகளில் (இைடெவளியின்றி) ெநருக்கமாகவும் இைணந்தும் 
நிற்க ேவண்டும். 
 
736 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள் நாங்கள் ெதாழுதுெகாண்டிருந்தேபாது எங்களிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் புறப்பட்டுவந்தார்கள். அப்ேபாது (நாங்கள் சலாம் ெகாடுக்ைகயில் ைககைள 
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உயர்த்திக் ெகாண்டிருந்ேதாம். இைதக் கண்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஏன் 
நீங்கள் உங்களது ைககைளச் சண்டிக் குதிைர வாைல (உயர்த்துவைத)ப் ேபான்று 
உயர்த்திக்ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள்? ெதாழுைகயில் அடக்கத்ேதாடு இருங்கள் என்று கூறினார்கள். 
பிறகு (மற்ெறாரு முைற) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தேபாது நாங்கள் வட்ட வட்டமாக 
(தனித்தனிக் குழுவாக) நின்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்டார்கள். அப்ேபாது அவர்கள், ஏன் 
(ஓரணியில் இைணயாமல்) பிரிந்து பிரிந்து நிற்கிறரீ்கள்? என்று ேகட்டார்கள். பிறகு 
(இன்ெனாரு முைற) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தேபாது, அறிந்துெகாள்ளுங்கள்! வானவர்கள் 
தம் இைறவனுக்கு முன்னால் அணிவகுத்து நிற்பைதப்ேபான்று நீங்கள் அணிவகுத்து 
நில்லுங்கள் என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது நாங்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர! வானவர்கள் 
தம் இைறவனுக்கு முன்னால் எப்படி அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள்? என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு 
வானவர்கள் (முதலில்) முதல் வரிைசையப் பூர்த்தி ெசய்வார்கள்; வரிைசகளில் ஒருவேராடு 
ஒருவர் (இைடெவளி விடாமல்) ெநருக்கமாக நிற்பார்கள் என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
737 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெதாழு(து சலாம் ெகாடுக்கு)ம்ேபாது 
அஸ்ஸலாமு அைலக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹ், அஸ்ஸலாமு அைலக்கும் வ 
ரஹ்மத்துல்லாஹ் (அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் அருளும் உங்கள் மீது நிலவட்டுமாக, 

அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் அருளும் உங்கள்மீது நிலவட்டுமாக) என்று கூறி, இரு 
புறங்களிலும் ைகைய உயர்த்தி ைசைக ெசய்துவந்ேதாம். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஏன் நீங்கள் உங்கள் ைககளால் சண்டிக் 
குதிைர வாைல (உயர்த்துவைத)ப் ேபான்று ைசைக ெசய்துெகாண்டிருக்கிறரீ்கள்? உங்களில் 
ஒருவர் (அத்தஹிய்யாத் இருப்பில்) தமது ைகையத் ெதாைடயின் மீது ைவத்துக்ெகாண்டு, 

பிறகு தமக்கு வலப் பக்கத்திலும் இடப் பக்கத்திலும் அமர்ந்திருக்கும் தம் சேகாதரர்மீது 
சலாம் கூறினால் ேபாதும் என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
738 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெதாழுதுெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது 
நாங்கள் சலாம் ெகாடு(த்து ெதாழுைகைய முடி)க்கும்ேபாது எங்கள் ைககளால் ைசைக 
ெசய்தவாறு அஸ்ஸலாமு அைலக்கும், அஸ்ஸலாமு அைலக்கும் (உங்கள்மீது 
சாந்தியுண்டாகட்டும், உங்கள்மீது சாந்தியுண்டாகட்டும்) என்று சலாம் கூறிவந்ேதாம். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கைள ேநாக்கி, ஏன் நீங்கள் உங்கள் 
ைககளால் சண்டிக் குதிைர வாைல (உயர்த்துவைத)ப் ேபான்று ைசைக ெசய்து 
ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள்?  உங்களில் ஒருவர் சலாம் ெகாடு(த்து ெதாழுைகைய முடி)க்கும் ேபாது 
(தமக்கு அருகிலிருக்கும்) தம் ேதாழரின் பக்கம் திரும்பட்டும்; ைகயால் ைசைக ெசய்ய 
ேவண்டாம் என்று கூறினார்கள். 
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பாடம் : 28 ெதாழுைக வரிைசகைளச் சீராக்கி ஒழுங்குபடுத்துவதும், முதல் வரிைச மற்றும் 
அடுத்தடுத்த வரிைசகளின் சிறப்பும்,முதல் வரிைசயில் நிற்பதற்காக முந்திக் ெகாண்டு 
ேபாட்டியிடுவதும், (அறிவில்) சிறந்ேதாருக்கு முதலிடம் அளித்து அவர்கைள இமாமுக்கு 
அருகில் (முதல் வரிைசயில்) நிற்க ைவப்பதும். 
 
739 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகயி(ன் ஆரம்பத்தி)ல் எங்களுைடய 
ேதாள்கைளத் தடவி (அைவ சமமாக இருக்கின்றனவா என்று சரி) பார்ப்பார்கள்; 

ேமலும், ேநராக நில்லுங்கள்; (முன்பின்னாக) ேவறுபட்டு நிற்காதீர்கள்; அப்படி (ேவறுபட்டு) 
நின்றால், உங்கள் உள்ளங்களும் ேவறுபட்டுவிடும். உங்களில் அறிவிற்சிறந்தவர்கள் எனக்கு 
அருகில் (முதல் வரிைசயில்) நிற்கட்டும். பிறகு அவர்களுக்கு அடுத்து உள்ளவர்களும், பிறகு 
அவர்களுக்கு அடுத்து உள்ளவர்களும் நிற்கட்டும் என்று கூறுவார்கள். 
ெதாடர்ந்து அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆனால், நீங்கேளா இன்று 
(வரிைசயில் சீராக நிற்காத காரணத்தால்) கடுைமயான கருத்துேவறுபாட்டுடன் 
காணப்படுகின்றரீ்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
740 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் அறிவிற்சிறந்தவர் எனக்கு அருகில் (ெதாழுைகயில் முதல் வரிைசயில்) 
நிற்கட்டும். பிறகு அவர்களுக்கு அடுத்த நிைலயிலுள்ளவர்கள் (அடுத்த வரிைசயில்) 
நிற்கட்டும். (இைத மூன்று முைற கூறினார்கள்.) ேமலும், (ெதாழுைகக்கு ஒன்றுகூடும்ேபாது) 
கைடத்ெதரு(வில் கூச்சலிடுவைதப் ேபான்று) கூச்சலிடுவதிலிருந்து உங்கைள நான் 
எச்சரிக்கிேறன். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
741 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்கள் (ெதாழுைக) வரிைசகைள ஒழுங்குபடுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில், வரிைசகைள 
ஒழுங்குபடுத்துவது ெதாழுைக முழுைம அைடவதன் ஓர் அங்கமாகும். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
742 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ெதாழுைக) வரிைசகைள முழுைமயாக்கிக் ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில், நான் எனது 
முதுகுக்குப் பின்னாலும் உங்கைளக் காண்கிேறன். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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743 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ெதாழுைகயில் வரிைசகைள ஒழுங்கு 
படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில், வரிைசைய ஒழுங்குபடுத்துவது ெதாழுைகைய அழகுறச் 
ெசய்வதில் அடங்கும். 
 
744 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களது (ெதாழுைக) வரிைசகைள ஒழுங்குபடுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். இல்ைலெயனில், 

அல்லாஹ் உங்கள் முகங்களுக்கிைடேய மாற்றத்ைத (பிளைவ) ஏற்படுத்திவிடுவான். 
இைத நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
745 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (வைளந்த) அம்புக் குச்சிகைளச் சீராக்குவைதப் 
ேபான்று எங்கள் (ெதாழுைக) அணிகைளச் சீராக்குவார்கள். இைத நாங்கள் (நன்கு) புரிந்து 
ெகாண்ேடாம் என்று அவர்கள் கருதியவைர (இவ்வாறு ெசய்துவந்தார்கள்). பின்னர் ஒரு 
நாள் அவர்கள் வந்து (ெதாழுவிப்பதற்காக) நின்று தக்பரீ்(தஹ்ரீம்) கூறப்ேபாகும் ேநரத்தில் 
ஒரு மனிதரின் ெநஞ்சு வரிைசயிலிருந்து (விலகி) ெவளிேயறியவாறு நிற்பைதக் 
கண்டார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் அடியார்கேள! உங்களது (ெதாழுைக) வரிைசகைள 
ஒழுங்குபடுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். இல்ைலெயனில்,அல்லாஹ் உங்கள் முகங்களுக்கிைடேய 
மாற்றத்ைத (பிளைவ) ஏற்படுத்தி விடுவான் என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
746 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்வதிலும் (கூட்டுத் ெதாழுைகயில்) முதல் அணியி(ல் 
நிற்பதி)லும் உள்ள(நன்ைம)தைன மக்கள் அறிவார்களாயின் அ(ைத அைடந்துெகாள்வ) 
தற்குச் சீட்டுக் குலுக்கிப் ேபாடுவைதத் தவிர ேவறு வழியில்லாமல்ேபாகுமானால் நிச்சயம் 
சீட்டுக் குலுக்கிப் ேபாடுவார்கள். ெதாழுைகக்கு அதன் ஆரம்ப ேநரத்தில் விைரந்து 
ெசல்வதில் உள்ள நன்ைமைய மக்கள் அறிவார்களாயின் அதற்கு முந்திக்ெகாள்வார்கள். 
இஷாத் ெதாழுைகயிலும் சுப்ஹுத் ெதாழுைகயிலும் உள்ள நன்ைமைய அவர்கள் 
அறிவார்களாயின் அதற்குத் (தைரயில்) தவழ்ந்தாவது அவர்கள் வந்து விடுவார்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
747 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்கள் சிலர் (ெதாழுைகயில் 
முன் வரிைசயில் ேசராமல்) பின்னால் விலகி நிற்பைதக் கண்டார்கள். அப்ேபாது முன் 
வரிைசக்கு வந்து என்ைனப் பின்பற்றித் ெதாழுங்கள். உங்களுக்குப் பின்னால் இருப்பவர்கள் 
உங்கைளப் பின்பற்றித் ெதாழட்டும். மக்களில் சிலர் எப்ேபாதும் (ெதாழுைக வரிைசயில்) 
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பின்தங்கிக்ெகாண்ேட இருப்பார்கள். முடிவில் அவர்கைள அல்லாஹ் (தனது அருளிலிருந்து) 
பின்தங்கச் ெசய்துவிடுவான் என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களில் சிலர் பள்ளிவாசலின் பிற்பகுதியில் 
(நிற்பைதக்) கண்டார்கள்...என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
748 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(கூட்டுத் ெதாழுைகயில்) முன்வரிைசயில் இருக்கும் நன்ைமைய நீங்கள் அறிவரீ்களாயின் 
அல்லது மக்கள் அறிவார்களாயின் (அைத அைடந்துெகாள்ள ேபாட்டிேயற்பட்டு) சீட்டுக் 
குலுக்கிப்ேபாடும் நிைலேயற்படும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், இப்னு ஹர்ப் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில்,முதல் வரிைசயில் இருக்கும் நன்ைமைய அைடந்து ெகாள்வதற்குச் 
சீட்டுக் குலுக்கிப் ேபாடுவைதத் தவிர ேவறு வழியில்லாமல் ேபாகும் நிைலேய ஏற்படும் 
என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
749 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(கூட்டுத் ெதாழுைகயில்) ஆண்களுைடய வரிைசகளில் சிறந்ததது முதல் வரிைசயாகும். 
அவற்றில் தீயது கைடசி வரிைசயாகும். ெபண்களுைடய வரிைசகளில் சிறந்தது கைடசி 
வரிைசயாகும். அவற்றில் தீயது முதல் வரிைசயாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 29 ஆண்களுக்குப் பின்னால் நின்று ெதாழும் ெபண்கள், ஆண்கள் (சஜ்தாவிலிருந்து) 
தைலைய உயர்த்திய பின்னேர தம் தைலகைள சஜ்தாவிலிருந்து உயர்த்த ேவண்டும் என்ற 
கட்டைள. 
 
750 சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ேமலாைடயில்லாமல்) ஆண்கள் அணிந்த கீழாைட 
சிறியதாக இருந்த காரணத்தால்,சிறுவர்கைளப் ேபான்று அவர்கள் தம் கீழாைடகைள 
பிடரிகள்மீது கட்டிக்ெகாண்டு நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் (ெதாழுதுெகாண்டு) 
இருந்தைத நான் பார்த்திருக்கிேறன். ஆதலால், ெபண்கேள! ஆண்கள் (சஜ்தாவிலிருந்து) 
நிமிரும்வைர நீங்கள் உங்களுைடய தைலகைள (சஜ்தாவிலிருந்து) உயர்த்த 
ேவண்டாம் என்று (நபியவர்கள் பிறப்பித்த உத்தரைவ) ஒருவர் கூறுவார். 
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பாடம் : 30 குழப்பம் ஏற்படாதிருப்பின், ெபண்கள் பள்ளிவாசலுக்குச் ெசல்லலாம்; நறுமணம் 
பூசிக்ெகாண்டு அவர்கள் வரலாகாது. 
 
751 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவரிடம் அவருைடய மைனவி பள்ளிவாசலுக்குச் ெசல்ல அனுமதி 
ேகாரினால் அவைள அவர் தடுக்க ேவண்டாம். 
இைத சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் தம் தந்ைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
752 சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்கள் மைனவியர் உங்களிடம் 
பள்ளிவாசல்களுக்குச் ெசல்ல அனுமதி ேகாரினால் அவர்கைள நீங்கள் தடுக்காதீர்கள் என்று 
கூறுவைத நான் ேகட்டுள்ேளன் என்று (என் தந்ைத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள். அப்ேபாது (என் சேகாதரர்) பிலால் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நாங்கள் அவர்கைளத் தடுப்ேபாம் என்று 
கூறினார்கள். உடேன அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் (தம் புதல்வர்) பிலால் பின் 
அப்தில்லாஹ்ைவ ேநாக்கி மிகக் கடுைமயாக ஏசினார்கள். அைதப் ேபான்று அவர்கள் 
ஏசியைத நான் ேகட்டேத இல்ைல. பிறகு அவர்கள், நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியைத உனக்கு அறிவிக்கிேறன். ஆனால், நீேயா அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அவர்கைள நாங்கள் தடுப்ேபாம் என்று கூறுகிறாேய? என்றார்கள். 
 
753 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் அடியார்க(ளான ெபண்க)ள் அல்லாஹ்வின் பள்ளிவாசல்களுக்குச் 
ெசல்வைதத் தடுக்காதீர்கள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
754 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்கள் துைணவியர் பள்ளிவாசல்களுக்குச் ெசல்ல 
உங்களிடம் அனுமதி ேகாரினால் அவர்களுக்கு அனுமதி அளியுங்கள் என்று கூறியைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன். 
 
755 முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபண்கள் இரவில் பள்ளிவாசல்களுக்குச் ெசல்வைத 
நீங்கள் தடுக்காதீர்கள் என்று கூறினார்கள் என அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் 
ெதரிவித்தார்கள். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களுைடய புதல்வர்களில் 
ஒருவர்,ெபண்கைள ெவளிேய ெசல்ல நாங்கள் விடமாட்ேடாம். (அவர்கள் ெவளிேய ெசல்ல) 
இைதேய ஒரு சாக்காக ஆக்கிவிடுவார்கள் என்று கூறினார். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்கள் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று 
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கூறுகிேறன். ஆனால், நீ அவர்கைள நாங்கள் விடமாட்ேடாம் என்று கூறுகிறாயா?என்று 
கூறி, தம் புதல்வைரக் கண்டித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
756 முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ெபண்கள் இரவு ேநரத்தில் பள்ளிவாசல்களுக்குச் 
ெசல்ல நீங்கள் அனுமதியளியுங்கள் என்று கூறினார்கள் என அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் ெதரிவித்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களுைடய புதல்வர் வாகித் (ரஹ்) அவர்கள் அவ்வாறு அனுமதி ெகாடுத்தால் 
அவர்கள் அைதேய ஒரு சாக்காக ஆக்கிவிடுவார்கள் என்று கூறினார்கள். உடேன 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் புதல்வருைடய ெநஞ்சில் அடித்து நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னைத உனக்கு அறிவிக்கிேறன்; ஆனால் நீ 
முடியாது என்று கூறுகிறாேய என்று (கடிந்து) கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
757 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெபண்கள் பள்ளிவாசல்களுக்குச் ெசல்வதற்காக உங்களிடம் அனுமதி ேகட்டால் 
பள்ளிவாசலில் அவர்களுக்குரிய உரிைமையத் தடுக்காதீர்கள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீைஸ அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தேபாது அவர்களுைடய 
புதல்வர் பிலால் (ரஹ்) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர்கைள நாங்கள் 
தடுப்ேபாம் என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னார்கள் என்று நான் கூறுகிேறன்; ஆனால், 

நீேயா அவர்கைளத் தடுப்ேபாம் என்று கூறுகிறாேய! என்று (கண்டித்துக்) கூறினார்கள். 
 
758 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ெபண்கேள!) நீங்கள் இஷாத் ெதாழுைகயில் கலந்துெகாள்ள (பள்ளிவாசலுக்கு)ச் ெசல்லும் 
ேபாது அந்த இரவில் நறுமணம் பூசிச் ெசல்லாதீர்கள். 
இைத ைஸனப் பின்த் முஆவியா அஸ் ஸகஃபிய்யா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
759 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களுைடய துைணவியார் ைஸனப் பின்த் 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது; 

நீங்கள் (ஜமாஅத் ெதாழுைகயில் கலந்துெகாள்வதற்காகப்) பள்ளிவாசலுக்குச் ெசல்லும் 
ேபாது நறுமணம் பூசாதீர்கள் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் 
கூறினார்கள். 
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760 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நறுமணப் புைகையப் பயன்படுத்திய எந்தப் ெபண்ணும் கைடசித் ெதாழுைகயான இஷாத் 
ெதாழுைகயில் நம்முடன் கலந்துெகாள்ள ேவண்டாம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
761 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(இன்று) ெபண்கள் உருவாக்கியுள்ள (அலங்கார உத்திகள் ேபான்ற)வற்ைற அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பார்த்திருப்பார்கேளயானால் பனூஇஸ்ராயலீ் சமுதாயப் ெபண்கள் 
பள்ளிவாசலுக்குச் ெசல்லக் கூடாெதனத் தடுக்கப்பட்டைதப் ேபான்று இவர்கைளயும் 
தடுத்திருப்பார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) அம்ரா பின்த் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) 
அவர்களிடம், பனூஇஸ்ராயலீ் சமுதாயப் ெபண்கள் பள்ளிவாசலுக்குச் ெசல்லக் கூடாெதனத் 
தடுக்கப்பட்டார்களா? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அம்ரா (ரஹ்) அவர்கள் ஆம் என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 31 சப்தமிட்டு (குர்ஆன்) ஓதப்படும் ெதாழுைககளில், சப்தமிட்டு ஓதுவதால் இைடயூறு 
ஏற்படும் என்ற அச்சமிருந்தால், (ஒேரயடியாகக்) குரைல உயர்த்தாமலும் (ஒேரயடியாகக்) 
குரைலத் தாழ்த்தாமலும் நடுநிைலயாக ஓத ேவண்டும். 
 
762 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், (நபிேய!) உங்கள் ெதாழுைகயில் குரைல மிகவும் 
உயர்த்தவும் ேவண்டாம். மிகவும் தாழ்த்தவும் ேவண்டாம் எனும் (17:110ஆவது) இைறவசனம் 
ெதாடர்பாகப் பின்வருமாறு விளக்கமளித்தார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இஸ்லாத்தின் ஆரம்பக் காலத்தில் எதிரிகளின் 
ெதால்ைலகைளக் கருதி) மக்காவில் தைலமைறவாக இருந்துவந்தார்கள். அப்ேபாது தம் 
ேதாழர்களுடன் ெதாழும் ேவைளயில் சப்தமிட்டுக் குர்ஆைன ஓதிவந்தார்கள். அைத 
இைணைவப்பாளர்கள் ேகட்டுவிட்டால், குர்ஆைனயும் அைத அருளிய(இைற)வைனயும் 
அைத (மக்கள் முன்) ெகாண்டுவந்த (நபிய)வர்கைளயும் அவர்கள் ஏசுவார்கள். ஆகேவ, 

உயர்ந்ேதானாகிய அல்லாஹ் தன் நபியிடம் நீங்கள் உங்கள் ெதாழுைகயில் குரைல 
உயர்த்தாதீர்கள். அவ்வாறு ெசய்தால், நீங்கள் ஓதுவைத இைணைவப்பாளர்கள் 
ேகட்டுவிடுவார்கள். (அதற்காக உடன் ெதாழுகின்ற) உங்கள் ேதாழர்கைளவிட்டு ஒேரடியாக 
மைறத்துவிடாதீர்கள்; அவர்களது ெசவிக்கு எட்டுமாறு ஓதுங்கள். அதிகமாகச் சப்தமிட்டு 
ஓதாதீர்கள். இவ்விரண்டுக்குமிைடேய மிதமான ேபாக்ைகக் ைகெகாள்ளுங்கள் என்று 
கூறினான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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763 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபிேய!) உங்கள் ெதாழுைகயில் குரைல மிகவும் உயர்த்தவும் ேவண்டாம்; மிகவும் 
தாழ்த்தவும் ேவண்டாம் எனும் (17:110ஆவது) இைறவசனம், பிரார்த்தைன (துஆ) ெதாடர்பாக 
அருளப்ெபற்றதாகும். 
இைத உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்கள் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 32 குர்ஆன் ஓதப்படும்ேபாது காது தாழ்த்திக் ேகட்க ேவண்டும். 
 
764 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபிேய!) இந்த ேவதஅறிவிப்ைப அவசரம் அவசராமாக மனனம் ெசய்வதற்காக உங்கள் 
நாைவ அைசக்காதீர்கள் எனும் (75:16ஆவது) வசனம் குறித்து இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
(வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் தம்மிடம் ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) ெகாண்டுவரும் 
ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் நாைவயும் இதழ்கைளயும் (எங்ேக இைறவசனங்கள் 
மறந்துவிடப் ேபாகின்றனேவா என்ற அச்சத்தால் மனனமிடுவதற்காக) அைசத்துக் 
ெகாண்டிருப்பார்கள். இது அவர்களுக்குச் சிரமமாக இருந்தது. இது அவர்களது 
வதனத்திேலேய காணப்படலாயிற்று. ஆகேவ அல்லாஹ், (நபிேய!) இந்த ேவதஅறிவிப்ைப 
அவசர அவசரமாக மனனம் ெசய்வதற்காக உங்கள் நாைவ அைசக்காதீர்கள். அைத (உங்கள் 
மனத்தில்) ஒன்றுேசர்த்து, அைத (நீங்கள்) ஓதும்படி ெசய்வது எமது ெபாறுப்பாகும் எனும் 
(75:16,17) வசனங்கைள அருளினான். 
அதாவது உங்கள் ெநஞ்சத்தில் பதியச் ெசய்வதும் அைத உங்கள் நாவால் ஓதும்படி 
ெசய்வதும் எமது ெபாறுப்பாகும் என்று இைறவன் கூறினான். ேமலும் நாம் இதைன 
ஓதிவிட்ேடாமாயின், நீங்கள் ஓதுவைதத் ெதாடருங்கள் எனும் (75:18ஆவது) வசனத்ைதயும் 
அருளினான். அதாவது நாம் (வானவர் மூலம் ேவதவசனங்கைள) அருளும்ேபாது, அைதக் 
கவனத்துடன் ேகளுங்கள் என்று கூறினான். பின்னர் அைத விளக்குவதும் எமது 
ெபாறுப்பாகும் எனும் (75:19ஆவது) வசனத்ைதயும் அருளினான். அதாவது உங்கள் நாவினால் 
அைத(ப் பிறருக்கு) விளக்கித் தரும்படி உங்கைள (ஆயத்தம்) ெசய்வது நமது ெபாறுப்பாகும் 
என்று கூறினான். 
(இந்த வசனங்கள் அருளப்ெபற்ற) பின்னர் தம்மிடம் ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் (வஹீ 
ெகாண்டு) வரும்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தைலையத் தாழ்த்தி (அருளப்படுவைத 
அைமதியாகக்) ேகட்டுக் ெகாண்டிருப்பார்கள். (வசனங்கைள அருளிவிட்டு) ஜிப்ரீல் (அைல) 
அவர்கள் ெசன்றுவிடும்ேபாது அல்லாஹ் வாக்களித்தபடி நபி (ஸல்) அவர்கள் அவற்ைற 
ஓதினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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765 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபிேய!) இந்த ேவதஅறிவிப்ைப அவசரம் அவசரமாக மனனம் ெசய்வதற்காக உங்கள் 
நாைவ அைசக்காதீர்கள் எனும் (75:16ஆவது) வசனம் குறித்து இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
(வானவர் ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் தம்மிடம் ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) ெகாண்டு 
வரும்ேபாது) நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் இதழ்கைள, (எங்ேக இைறவசனங்கள் மறந்துவிடப் 
ேபாகின்றனேவா என்ற அச்சத்தால் மனனமிடுவதற்காக) அைசத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள். 
அதனால் அவர்கள் சிரமத்ைத அனுபவித்தார்கள். 
-இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் இதழ்கைள 
அைசத்தைதப் ேபான்று உங்களுக்கு நான் அைசத்துக் காட்டுகிேறன் என்று என்னிடம் 
கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பாளர் மூசா பின் அபஆீயிஷா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்:) 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் தம் இதழ்கைள அைசத்தைதப் ேபான்று நான் உங்களுக்கு 
அைசத்துக் காட்டுகிேறன் என்று சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறிவிட்டு, (அவ்வாேற) 
அைசத்துக் காட்டினார்கள். 
 
ெதாடர்ந்து இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் இதழ்கைள அைசத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது) அல்லாஹ் இந்த 
ேவதஅறிவிப்ைப அவசர அவசரமாக மனனம் ெசய்வதற்காக, உங்கள் நாைவ 
அைசக்காதீர்கள். அைத (உங்கள் மனத்தில்) ஒன்றுேசர்த்து, அைத (நீங்கள்) ஓதும்படி 
ெசய்வது எமது ெபாறுப்பாகும் எனும் (75:16, 17) வசனங்கைள அருளினான். அதாவது, உங்கள் 
ெநஞ்சத்தில் பதியச் ெசய்வதும் அைத உங்கள் நாவால் ஓதும்படி ெசய்வதும் (எமது 
ெபாறுப்பாகும்) என்று இைறவன் கூறினான். 
ேமலும், நாம் இதைன ஓதிவிட்ேடாமாயின் நீங்கள் ஓதுவைதத் ெதாடருங்கள் எனும் 
(75:18ஆவது) வசனத்ைதயும் அருளினான். அதாவது நாம் (வானவர் மூலம்) அருளும்ேபாது, 

அைதக் கவனத்துடனும் அைமதியாகவும் ேகளுங்கள். பின்னர் அைத உங்கள் நாவால் 
ஓதும்படி ெசய்வது எமது ெபாறுப்பாகும் என்று கூறினான். 
(இவ்வசனங்கள் அருளப்ெபற்ற பின்னர்) தம்மிடம் ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் (வஹீ 
ெகாண்டு) வரும்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் கவனத்துடன் ேகட்பார்கள். ஜிப்ரீல் (அைல) 
அவர்கள் (வசனங்கைள அருளிவிட்டுச்) ெசன்றுவிடும்ேபாது ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் 
ஓதிக் காட்டியபடி அவற்ைற நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓதினார்கள். 
 
பாடம் : 33 சுப்ஹுத் ெதாழுைகயில் (நபி (ஸல்) அவர்கள்) சப்தமிட்டுக் குர்ஆன் ஓதியதும் 
ஜின்களுக்கு ஓதிக் காட்டியதும். 
 
766 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஜின்களுக்கு(க் குர்ஆைன) ஓதிக்காட்டவுமில்ைல; 

ஜின்கைள அவர்கள் பார்க்கவுமில்ைல. (ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தம் ேதாழர்கள் சிலருடன் உக்காழ் எனும் சந்ைதைய ேநாக்கிச் ெசன்றார்கள். (இந்த 
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ேநரத்தில்) ைஷத்தான்களுக்கும் வானுலகச் ெசய்திகளுக்கும் இைடேய தைட ஏற்படுத்தப் 
பட்டுவிட்டது. ேமலும், (வானுலகச் ெசய்திகைள ஒட்டுக்ேகட்கச் ெசல்லும்) ைஷத்தான்கள் 
மீது தீப்பந்தங்கள் (எரிகற்கள்) ஏவிவிடப்பட்டிருந்தன. ைஷத்தான்கள் தம் கூட்டத்தாரிடம் 
(ஒரு ெசய்தியும் கிைடக்காமல் ெவறுமேன) திரும்பியேபாது உங்களுக்கு என்ன ேநர்ந்தது? 

என்று கூட்டத்தார் ேகட்டார்கள். அதற்கு ைஷத்தான்கள் நமக்கும் வானுலகச் 
ெசய்திகளுக்கும் இைடேய தைட ஏற்படுத்தப்பட்டு விட்டது; ேமலும், எங்கள்மீது தீப்பந்தங்கள் 
ஏவப்பட்டன என்று கூறினர். ஏேதனும் புதியெதாரு நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டேத இதற்குக் 
காரணமாக இருக்க ேவண்டும். எனேவ, நீங்கள் பூமியின் கீழ்த்திைச, ேமல்திைச எங்கும் 
விரவிச் ெசன்று, நமக்கும் வானுலகச் ெசய்திகளுக்கும் இைடேய தைடயாக உள்ள இந்த 
நிகழ்ச்சி என்னெவன்று ஆராயுங்கள் என்றார்கள். அவ்வாேற ைஷத்தான்கள் பூமியின் 
கீழ்த்திைச,ேமல்திைச எங்கும் விரவிச் ெசன்றார்கள். அவர்களில் ஒரு குழுவினர் திஹாமா 
எனும் பகுதிைய ேநாக்கிச் ெசன்றனர். உக்காழ் சந்ைதக்குச் ெசல்லும் வழியில் நக்ல் 
எனுமிடத்தில் அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்களுக்கு ஃபஜ்ர் ெதாழுைக 
ெதாழுவித்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள். அதில் ஓதப்பட்ட குர்ஆன் வசனங்கைள ைஷத்தான்கள் 
ெசவியுற்றேபாது நமக்கும் வானுலகச் ெசய்திக்கும் இைடேய தைடயாக இருப்பது இதுதான் 
என்று கூறிக்ெகாண்டு,தங்கள் கூட்டத்தாரிடம் திரும்பினர். அவர்களிடம், எங்கள் சமுதாயேம! 
நிச்சயமாக நாங்கள் ஆச்சரியமான ஒரு ேவதத்ைதச் ெசவிமடுத்ேதாம். அது ேநர்வழிையக் 
காட்டுகிறது. எனேவ, அைத நாங்கள் நம்பிேனாம். நாங்கள் (இனி) ஒருேபாதும் எங்கள் 
இைறவனுக்கு எவைரயும் இைணயாக்க மாட்ேடாம் என்று கூறினர். இைதயடுத்து 
அல்லாஹ் தன்னுைடய தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு நிச்சயமாக ஜின்களில் சிலர் 
(குர்ஆைனச்) ெசவிேயற்றனர் என எனக்கு வஹீ (ேவதஅறிவிப்பு) அறிவிக்கப்பட்டெதன்று 
(நபிேய!) நீர் கூறுவரீாக! எனும் (72:1ஆவது) வசனத்ைத அருளினான். 
 
767 ஆமிர் பின் ஷரஹ்பலீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்கமா (ரஹ்) அவர்களிடம், இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் ஜின்களின் இரவில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தார்களா? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம், ஜின்களின் இரவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் உங்களில் யாராவது இருந்தீர்களா? என்று ேகட்ேடன். அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
பதிலளித்தார்கள்: இல்ைல; ஆனால், ஒரு நாள் இரவு நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் இருந்தேபாது திடீெரன அவர்கைளக் காணவில்ைல. எனேவ, 

 பள்ளத்தாக்குகளிலும் மைலக் கணவாய்களிலும் அவர்கைளத் ேதடிப்பார்த்ேதாம். (அவர்கள் 
அங்கு கிைடக்காமல் ேபாகேவ) ஜின் அவர்கைளத் தூக்கிச் ெசன்றிருக்கும்; அல்லது 
மர்மமான முைறயில் அவர்கள் ெகால்லப்பட்டிருப்பார்கள் என்று நாங்கள் ேபசிக் 
ெகாண்ேடாம். பின்னர் அன்ைறய ேமாசமான இரைவ (ஒரு வழியாக)க் கழித்ேதாம். 
அதிகாைலயில் நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹிரா மைலக்குன்றின் திைசயிலிருந்து வந்து 
ெகாண்டிருந்தார்கள். உடேன நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதேர! உங்கைளக் காணாமல் 
நாங்கள் ேதடிேனாம். நீங்கள் கிைடக்காமல்ேபாகேவ அந்த ேமாசமான இரைவ (ஒருவாறு) 
கழித்ேதாம் என்று கூறிேனாம். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், ஜின்களில் ஒருவர் என்ைன 
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அைழக்க வந்தார். எனேவ அவருடன் ெசன்று ஜின்களுக்குக் குர்ஆைன ஓதிக் காட்டிேனன் 
என்று கூறினார்கள். பிறகு எங்கைள அைழத்துச் ெசன்று ஜின்கள் விட்டுச்ெசன்ற 
அைடயாளங்கைளயும் அவர்கள் பயன்படுத்திய ெநருப்பின் தடயத்ைதயும் காட்டினார்கள். 
ஜின்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (தங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட) உணவு குறித்துக் ேகள்வி 
ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் ெபயர் ெசால்லி அறுக்கப்பட்ட 
ஒவ்ெவாரு பிராணியின் எலும்பும் உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதாகும். அது உங்கள் 
கரங்களில் இைறச்சிையவிட நிைறவானதாக இருக்கும். ஒவ்ெவாரு ெகட்டிச் சாணமும் 
உங்களுைடய கால்நைடகளுக்குத் தீவணமாகும் என்று கூறினார்கள்.பின்னர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் ேதாழர்களிடம்), எனேவ, நீங்கள் (இயற்ைகக் கடைன 
நிைறேவற்றிய பின்பு எலும்பு, ெகட்டிச் சாணம் ஆகிய) அவ்விரண்டின் மூலம் துப்புரவு 
(இஸ்தின்ஜா) ெசய்யாதீர்கள்; அவ்விரண்டும் உங்களுைடய சேகாதரர்க(ளான ஜின்க)ளின் 
உணவாகும் என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
அவர்கள் பயன்படுத்திய ெநருப்பின் தடயத்ைதயும் என்பது வைர இடம்ெபற்றுள்ளது. 
-ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (தங்களது) உணவு குறித்து ஜின்கள் வினவினர். அவர்கள் (அரபு) 
தீபகற்பத்ைதச் ேசர்ந்த ஜின்கள் ஆவர். 
 
768 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ்,மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அந்த அறிவிப்பிலும் அவர்கள் பயன்படுத்திய ெநருப்பின் தடயத்ைதயும் என்பது வைரேய 
இடம்ெபற்றுள்ளது. அதற்குப் பிறகுள்ள குறிப்புகள் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
769 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜின்களின் இரவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நான் இருக்கவில்ைல. 
அவர்களுடன் நான் இருந்திருக்க ேவண்டும் என்று விரும்பிேனன். 
 
770 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அப்தில்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மஸ்ரூக் பின் அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்களிடம், ஜின்கள் குர்ஆைனச் ெசவிமடுத்த அந்த 
இரவில் ஜின்களும் அங்கு இருந்தார்கள் என்பைத நபி (ஸல்) அவர்களுக்குத் ெதரிவித்தவர் 
யார்? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்கள் ஒரு மரம்தான் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ஜின்கைளப் பற்றித் ெதரிவித்தாக உங்கள் தந்ைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ரலி) அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள் என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 34 லுஹர் மற்றும் அஸ்ர் ெதாழுைககளில் குர்ஆன் ஓதுதல். 
 
771 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் ெதாழுைக நடத்தும்ேபாது லுஹ்ர் 
மற்றும் அஸ்ர் ெதாழுைககளின் முதலிரண்டு ரக்அத்களில் அல்ஃபாத்திஹா (அல்ஹம்து) 
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அத்தியாயத்ைதயும் (அதனுடன் ஒவ்ெவாரு ரக்அத்திலும் ஓர் அத்தியாயம் என) இரு 
அத்தியாயங்கைளயும் ஓதுவார்கள். சில ேநரங்களில் சில வசனங்கைள எங்கள் காதில் 
விழும் அளவுக்கு (குரலுயர்த்தி) ஓதுவார்கள். லுஹ்ர் ெதாழுைகயின் முதல் ரக்அத்தில் 
நீளமாகவும், இரண்டாவது ரக்அத்தில் (அைதவிடக்) குைறவாகவும் ஓதுவார்கள். சுப்ஹுத் 
ெதாழுைகயிலும் இவ்வாேற ெசய்வார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
772 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் மற்றும் அஸ்ர் ெதாழுைககளின் முதலிரண்டு ரக்அத்களில் 
அல் ஃபாத்திஹா (அல்ஹம்து) அத்தியாயத்ைதயும் மற்ேறார் அத்தியாயத்ைதயும் 
ஓதுவார்கள். சில ேநரங்களில் சில வசனங்கைள எங்கள் காதில் விழும் அளவுக்கு 
(சப்தமிட்டு) ஓதுவார்கள். பிந்திய இரு ரக்அத்களிலும் அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ைத 
(மட்டுேம) ஓதுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
773 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹர் மற்றும் அஸ்ர் ெதாழுைககளில் எவ்வளவு 
ேநரம் நிைலயில் நின்றார்கள் என்பைத நாங்கள் மதிப்பிட்டுவந்ேதாம்: 
லுஹ்ர் ெதாழுைகயின் முன்னிரு ரக்அத்களில் (முப்பது வசனங்கைளக் ெகாண்ட) அலிஃப், 

 லாம், மீம் தன்ஸீல் அஸ்ஸஜ்தா (எனும் 32ஆவது) அத்தியாயம் ஓதும் அளவுக்கும், அதன் 
பின்னிரு ரக்அத்களில் அதில் பாதியளவுக்கும் நிற்பார்கள். அஸ்ர் ெதாழுைகயின் முன்னிரு 
ரக்அத்களில் லுஹ்ர் ெதாழுைகயின் பின்னிரு ரக்அத்கள் அளவுக்கும்,அதன் பின்னிரு 
ரக்அத்களில் அதில் பாதியளவுக்கும் நிற்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அபூபக்ர் பின் 
அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் அலிஃப், லாம், மீம் தன்ஸீல் என்பதற்கு பதிலாக 
முப்பது வசனங்கள் ஓதும் அளவுக்கு (நிற்பார்கள்) என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
774 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் ெதாழுைகயின் முந்திய இரு ரக்அத்களில் தலா முப்பது 
வசனங்கள் அளவும், அதன் பிந்திய இரு ரக்அத்களில் அதில் பாதி அல்லது பதிைனந்து 
வசனங்கள் அளவும் ஓதுவார்கள். அஸ்ர் ெதாழுைகயின் முந்திய இரு ரக்அத்களில் தலா 
பதிைனந்து வசனங்கள் அளவும், அதன் பிந்திய இரு ரக்அத்களில் அதில் பாதியளவும் 
ஓதுவார்கள். 
 
775 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கூஃபாவாசிகள் (தம் ஆளுநரான அபூ இஸ்ஹாக்) சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) 
அவர்கைளப் பற்றி (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடம் புகார் கூறினர். சஅத் 
அவர்கள் ெதாழுவிப்பது குறித்து அவர்கள் (குைற) கூறினர். இைதெயாட்டி உமர் (ரலி) 
அவர்கள் சஅத் (ரலி) அவர்களிடம் ஆளனுப்பித் தம்மிடம் வருமாறு கூறினார்கள். 
அவ்வாேற சஅத் (ரலி) அவர்களும் வந்தார்கள். அப்ேபாது சஅத் (ரலி) அவர்களிடம் உமர் 
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(ரலி) அவர்கள் ெதாழுைக ெதாடர்பாக மக்கள் கூறிய குற்றச்சாட்ைட எடுத்துைரத்தார்கள். 
அதற்கு சஅத் (ரலி) அவர்கள், நிச்சயமாக நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெதாழுது காட்டிய முைறப்படிேய அவர்களுக்குத் ெதாழுவித்து வருகிேறன்; அவர்கள் 
ெதாழுது காட்டியைதவிட நான் குைறத்துவிடவில்ைல. நான் ெதாழுைகயின் முந்திய இரு 
ரக்அத்களில் நீளமாக ஓதியும் பிந்திய இரு ரக்அத்களில் சுருக்கமாக ஓதியும் 
ெதாழுவிக்கிேறன் என்று கூறினார்கள். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள்,அபூஇஸ்ஹாக்! 
உங்கைளப் பற்றி (நமது) எண்ணமும் அதுேவ என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
776 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் (ரலி) அவர்கள் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடம், (கூஃபா நகர) மக்கள், 

ெதாழுைக நடத்துவது உள்ளிட்ட எல்லா விஷயங்களிலும் உங்கைளப் பற்றி (என்னிடம்) 
முைறயிட்டனர் (இது குறித்து நீங்கள் என்ன விளக்கம் கூறுகிறரீ்கள்?) என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு சஅத் (ரலி) அவர்கள், நாேனா (ெதாழுைகயின்) முதல் இரண்டு ரக்அத்களில் நீளமாக 
ஓதுகிேறன். பின் இரண்டு ரக்அத்களில் சுருக்கமாக ஓதுகிேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெதாழுவித்துக் காட்டிய முைறையப் பின்பற்றுவதில் எந்தக் குைறயும் நான் 
ெசய்யவில்ைல என்று கூறினார்கள். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், உங்கைளப் பற்றி (நமது) 
எண்ணமும் அல்லது உங்கைளப் பற்றி எனது எண்ணமும் அதுேவ என்று கூறினார்கள். 
 
777 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் கிராமவாசிகள் எனக்குத் ெதாழுைகையக் கற்றுத்தருகிறார்களா? என்று (சஅத் பின் 
அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் ேகட்டதாக) அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
778 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) லுஹ்ர் ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்படும். 
அப்ேபாது ஒருவர் பகீஉல் ஃகர்கத் பகுதிக்குச் ெசன்று இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றி, 
அங்கத் தூய்ைம ெசய்துவிட்டுத் திரும்பிவந்து விடுவார். அப்ேபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் முதல் ரக்அத்திேலேய இருந்துெகாண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் (முதல் 
ரக்அத்தில்) நீண்ட ேநரம் (குர்ஆன் வசனங்கைள) ஓதிவந்தேத இதற்குக் காரணம். 
 
779 கஸ்ஆ பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கைளச் சுற்றி 
நிைறயப் ேபர் குழுமியிருந்தனர். மக்கள் அைனவரும் கைலந்து ெசன்றதும் நான், (இேதா) 
இவர்கள் உங்களிடம் ேகட்டைதெயல்லாம் நான் உங்களிடம் ேகட்கமாட்ேடன். நான் 
உங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெதாழுைகையப் பற்றிக் ேகட்கிேறன் 
என்று ெசான்ேனன். அதற்கு அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள், (நபியவர்களின் முழு நிைறவான 
ெதாழுைகையப் ேபான்று உங்களால் ெதாழ இயலாது என்பதால்) இது ெதாடர்பாகக் 
ேகட்பதில் உங்களுக்குப் பயன் இல்ைல என்று கூறினார்கள். நான் மீண்டும் அேத 
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ேகள்விையக் ேகட்ேடன். அப்ேபாது அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில்) லுஹர் ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்படும். அப்ேபாது எங்களில் ஒருவர் 
பகீஉல் ஃகர்கத் பகுதிக்குச் ெசன்று இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றுவார். பிறகு தமது 
இல்லத்திற்குச் ெசன்று அங்கத் தூய்ைம ெசய்துவிட்டுப் பள்ளிவாசலுக்குத் திரும்பிவருவார். 
அப்ேபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முதல் ரக்அத்திேலேய இருந்து 
ெகாண்டிருப்பார்கள் என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 35 சுப்ஹுத் ெதாழுைகயில் குர்ஆன் ஓதுதல். 
 
780 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாயிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் எங்களுக்கு சுப்ஹுத் ெதாழுைக நடத்தினார்கள். 
அப்ேபாது அல்முஃமினூன்(எனும் 23ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதலானார்கள். அதில் மூசா 
(அைல), ஹாரூன் (அைல) ஆகிேயாைரப் பற்றிய (23:45ஆவது) வசனம் அல்லது ஈசா 
(அைல) அவர்கைளப் பற்றிய (23:50ஆவது) வசனம் வந்ததும் (இந்த இடத்தில் அறிவிப்பாளர் 
முஹம்மத் பின் அப்பாத் (ரஹ்) அவர்கள் ஐயப்பாட்டுடன் அறிவிக்கிறார்கள். அல்லது மற்ற 
அறிவிப்பாளர்கள் அன்னார் ெசான்ன வார்த்ைத குறித்து ேவறுபடுகிறார்கள்.) நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு இருமல் ஏற்பட்டுவிட்டது. உடேன (அவர்களால் ெதாடர்ந்து ஓத முடியாமல்) 
ருகூஉச் ெசய்துவிட்டார்கள். அந்தத் ெதாழுைகயில் நானும் கலந்துெகாண்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், அத்ேதாடு நிறுத்திக் ெகாண்டு 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉச் ெசய்துவிட்டார்கள் என்று காணப்படுகிறது. 
ேமலும் இந்த அறிவிப்பில், (அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
அவர்களது ெபயரில் இப்னுல் ஆஸ் என்பது இடம்ெபறவில்ைல. (ஆகேவ, இந்த 
அப்துல்லாஹ் நபித்ேதாழரான அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் அல்லர்.) 
 
781 அம்ர் பின் ஹுைரஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயில் பின்வாங்கிச் ெசல்லும் இரவின் மீது சத்தியமாக 
எனும் (81:17ஆவது) வசன(ம் இடம்ெபற்றுள்ள 81ஆவது அத்தியாய)த்ைத ஓதுவைத நான் 
ெசவியுற்ேறன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
782 குத்பா பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நான் ெதாழுேதன்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அப்ேபாது) 
எங்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள். (அத்ெதாழுைகயில்) காஃப் வல்குர்ஆனில் மஜதீ் (என்று 
ெதாடங்கும் 50ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதினார்கள். அதில் வந்நக்ல பாசிகா(த்)தின் எனும் 
(10ஆவது) வசனத்ைத அன்னார் ஓதியேபாது, நானும் அைதத் திரும்ப ஓதலாேனன்; 

ஆனால், அவர்கள் ஓதிய(தன் ெபாருள் என்னெவன்ப)து எனக்குப் புரியவில்ைல. 
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783 குத்பா பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயில் கனிகள் நிைறந்து, குைலகள் அடுக்கடுக்காய்த் 
ெதாங்குகின்ற நீண்ட ெநடிய ேபரீச்ச மரங்கைளயும் (நாேம முைளக்கச் ெசய்ேதாம்) எனும் 
(50:10ஆவது) வசன(ம் இடம்ெபற்றுள்ள காஃப் அத்தியாய)த்ைத ஓதுவைத நான் ேகட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
784 ஸியாத் பின் இலாக்கா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தந்ைதயின் சேகாதரர் (குத்பா பின் மாலிக்-ரலி) அவர்கள், நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் சுப்ஹுத் ெதாழுைக ெதாழுேதன். முதல் ரக்அத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கனிகள் நிைறந்து, குைலகள் அடுக்கடுக்காய்த் ெதாங்குகின்ற நீண்ட ெநடிய ேபரீச்ச 
மரங்கைளயும் (நாேம முைளக்கச் ெசய்ேதாம்) எனும் (50:10ஆவது) வசன(ம் இடம்ெபற்றுள்ள 
காஃப் அத்தியாய)த்ைத (ஓதினார்கள்) என்று கூறினார்கள். சில ேவைளகளில், காஃப் எனும் 
(50ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதினார்கள் என்று கூறுவார்கள். 
 
785 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஆரம்பக் காலத்தில்) ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயில் காஃப் வல்குர்ஆனில் 
மஜதீ் எனும் (50ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதிவந்தார்கள். அதற்குப் பின்னர் அவர்களது 
ெதாழுைக சுருக்கமாகேவ அைமந்தது. 
 
786 சிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்களின் ெதாழுைக குறித்துக் 
ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்கள் சுருக்கமாகேவ ெதாழுவிப்பார்கள்; 

இேதா இவர்கள் ெதாழுவிப்பைதப் ேபான்று (நீளமாகத்) ெதாழுவிக்கமாட்டார்கள் என்று 
கூறினார்கள். ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயில் காஃப் 
வல்குர்ஆனில் மஜதீ் (என்று ெதாடங்கும் 50ஆவது அத்தியாயம்) ேபான்றைத ஓதுவார்கள் 
என்றும் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
787 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் ெதாழுைகயில் வல்ைலலி இதா யஃக்ஷா (என்று ெதாடங்கும் 
92ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதுவார்கள். 
அஸ்ர் ெதாழுைகயில் அது ேபான்றைதயும் சுப்ஹுத் ெதாழுைகயில் அைதவிடப் ெபரிய 
(அத்தியாயத்)ைதயும் ஓதுவார்கள். 
 
788 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் ெதாழுைகயில் சப்பிஹிஸ்ம ரப்பிக்கல் அஃலா... (என்று 
ெதாடங்கும் 87ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதுவார்கள். சுப்ஹுத் ெதாழுைகயில் அைதவிடப் 
ெபரிய(அத்தியாயத்)ைத ஓதுவார்கள். 
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789 அபூபர்ஸா நள்லா பின் உைபதா அல் அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிகாைலத் ெதாழுைகயில் அறுபது முதல் நூறு 
வசனங்கள் வைர ஓதுவார்கள். 
- அபூபர்ஸா நள்லா பின் உைபதா அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயில் அறுபது முதல் நூறு 
வசனங்கள் வைர ஓதுவார்கள். 
 
790 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் வல்முர்சலாத்தி உர்ஃபன் எனும் (77ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதிேனன். அைதச் 
ெசவியுற்ற (என் தாயார்) உம்முல் ஃபள்ல் (ரலி) அவர்கள், என்னருைம மகேன! இந்த 
அத்தியாயத்ைத ஓதிக்காட்டி (ஒன்ைற) நீ எனக்கு நிைனவுபடுத்திவிட்டாய். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மஃக்ரிப் ெதாழுைகயில் இ(ந்த அத்தியாயத்)ைத ஓதக் ேகட்டேத நான் 
கைடசியாக அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றதாகும் என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், சாலிஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், அதன் பிறகு அவர்களின் உயிைர 
அல்லாஹ் ைகப்பற்றும்வைர அவர்கள் எங்களுக்குத் (தைலைமேயற்றுத்) ெதாழுவிக்க 
வில்ைல என்று (உம்முல் ஃபள்ல் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என) அதிகப்படியாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
791 ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மஃக்ரிப் ெதாழுைகயில் அத்தூர் எனும் (56ஆவது) 
அத்தியாயத்ைத ஓதியைத நான் ெசவியுற்ேறன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 36 இஷாத் ெதாழுைகயில் குர்ஆன் ஓதுதல். 
 
792 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்தில் இருந்தார்கள். அப்ேபாது இஷாத் ெதாழுைகயின் 
இரண்டு ரக்அத்களில் ஒன்றில் வத்தீனி வஸ் ைஸத்தூனி எனும் (95ஆவது) அத்தியாயத்ைத 
ஓதினார்கள். 
 
793 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இஷாத் ெதாழுைகையத் ெதாழுேதன். 
அதில் அவர்கள் வத்தீனி வஸ்ைஸத்தூனி எனும் (95ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதினார்கள். 
 
794 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இஷாத் ெதாழுைகயில் வத்தீனி வஸ்ைஸத்தூனி எனும் (95ஆவது) 
அத்தியாயத்ைத ஓதியைத நான் ேகட்ேடன். அவர்கைளவிட அழகிய குரலில் ேவறு யாரும் 
ஓதி நான் ேகட்டதில்ைல. 
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795 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ெதாழுதுவிட்டுப் பிறகு (தம் 
கூட்டத்தாரிடம்) திரும்பிச் ெசன்று (நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் ெதாழுத 
ெதாழுைகைய மீண்டும்) தம் கூட்டத்தாருக்குத் ெதாழுவிப்பார்கள். 
ஒரு நாள் இரவில் முஆத் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இஷாத் ெதாழுது 
விட்டுத் தம் கூட்டத்தாரிடம் திரும்பிச் ெசன்று அவர்களுக்கு (அேத இஷாைவ)த் 
ெதாழுவித்தார்கள்.அதில் (ெபரிய அத்தியாயமான) அல்பகராஎனும் (2ஆவது) அத்தியாயத்ைத 
ஓத ஆரம்பித்தார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் (ெதாழுைகயிலிருந்து) விலகி சலாம் 
ெகாடுத்தார். பின்னர் தனியாகத் ெதாழுதுவிட்டுத் திரும்பிச் ெசன்றுவிட்டார். மக்கள் 
அவரிடம், இன்னாேர, நீர் நயவஞ்சகர் (முனாஃபிக்) ஆகிவிட்டீரா? என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அந்த மனிதர், இல்ைல. அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! (நான் நயவஞ்சகன் அல்லன்). 
நிச்சயம் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று (இது குறித்து) 
ெதரிவிப்ேபன் எனக் கூறினார். 
அவ்வாேற அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! நாங்கள் பகல் ேவைளகளில் ேவைலெவட்டிகளில் ஈடுபடுகின்றவர்கள். நாங்கள் 
ஒட்டகங்கள் மூலம் தண்ணரீ் பாய்ச்சுேவாம். இந்நிைலயில் முஆத் பின் ஜபல் அவர்கள் 
(ேநற்றிரவு) உங்களுடன் இஷாத் ெதாழுதுவிட்டு வந்து (எங்களுக்குத் ெதாழுவித்தார். அதில் 
ெபரிய அத்தியாயமான) அல்பகரா அத்தியாயத்ைத ஓதலானார். (எனேவதான் விலகிச் 
ெசன்று தனியாகத் ெதாழுேதன்) என்று கூறினார். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் முஆத் (ரலி) அவர்கைள ேநாக்கித் திரும்பி, முஆேத! (நீெரன்ன) குழப்பவாதியா? 

என்று ேகட்டுவிட்டு, (நீர் மக்களுக்குத் தைலைம தாங்கித் ெதாழுவிக்கும் ேபாது சற்று சிறிய 
அத்தியாயமான) இன்ன அத்தியாயத்ைத ஓதுவரீாக; இன்ன அத்தியாயத்ைத ஓதுவரீாக என்று 
ெசான்னார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: 
நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்களிடம், (நபி 
(ஸல்) அவர்கள் முஆத் (ரலி) அவர்களிடம்) வஷ்ஷம்ஸி வ ளுஹாஹா, வள்ளுஹா 
வல்ைலலி, வல்ைலலி இதா யஃக்ஷா, சப்பிஹிஸ்ம ரப்பிக்கல் அஃலா ஆகிய (முைறேய 91, 

93,92,87ஆவது) அத்தியாயங்கைள ஓதுவிராக என்று கூறியதாக ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்தார்கேள? என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள், (ஆம்) இது ேபான்றுதான் 
(அறிவித்தார்கள்) என்றார்கள். 
 
796 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஆத் பின் ஜபல் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் தம் ேதாழர்க(ளான எங்க)ளுக்கு (ஒரு நாள்) 
இஷாத் ெதாழுைக ெதாழுவித்தேபாது (நீளமான அத்தியாயத்ைத ஓதித் ெதாழுைகைய) 
நீட்டினார். உடேன எங்களில் ஒருவர் விலகிச் ெசன்று தனியாகத் ெதாழுதார். இதுபற்றி 
முஆத் (ரலி) அவர்களிடம் ெதரிவிக்கப்பட்டேபாது அவர் ஒரு நயவஞ்சகர் (முனாஃபிக்) 
 என்று முஆத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
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அந்த மனிதருக்கு இச்ெசய்தி எட்டியேபாது அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்று முஆத் (ரலி) அவர்கள் கூறியைதத் ெதரிவித்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், முஆத்! நீர் குழப்பவாதியாக இருக்க விரும்புகின்றரீா? நீர் மக்களுக்குத் 
தைலைம தாங்கித் ெதாழுவிக்கும்ேபாது வஷ்ஷம்ஸி வ ளுஹாஹா (91),சப்பிஹிஸ்ம 
ரப்பிக்க (87), இக்ரஃ பிஸ்மி ரப்பிக்க (96), வல்ைலலி இதா யஃக்ஷா (92) ஆகிய(வற்ைறப் 
ேபான்ற சற்று சிறிய) அத்தியாயங்கைள ஓதுவரீாக! என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
797 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (இரவின்) 
இறுதித் ெதாழுைகயான இஷாைவத் ெதாழுவார்கள். பிறகு தம் கூட்டத்தாரிடம் திரும்பிச் 
ெசன்று அேத ெதாழுைகைய அவர்களுக்குத் ெதாழுவிப்பார்கள். 
 
798 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஆத் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இஷாத் ெதாழுைக 
ெதாழுவார்கள். பிறகு தம் கூட்டத்தாரின் பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்று அவர்களுக்கு (அேத 
ெதாழுைகைய)த் ெதாழுவிப்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 37 ெதாழுைகையச் சுருக்கமாக அேத ேநரத்தில் நிைறவாகத் ெதாழுவிக்குமாறு 
இமாம்களுக்கு இடப்பட்டுள்ள கட்டைள. 
 
799 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, இன்னார் ெதாழுைகைய 
நீண்ட ேநரம் எங்களுக்குத் ெதாழுவிப்பதால் சுப்ஹுத் ெதாழுைக(யின் ஜமாஅத்து)க்குச் 
ெசல்லாமல் நான் தாமதித்துவிடுகிேறன் என்று கூறினார். இைதக் ேகட்ட அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்ைறக்குக் ேகாபமைடந்தைதவிடக் கடுைமயாக ேவறு எந்தச் 
ெசாற்ெபாழிவின் ேபாதும் ேகாபமைடந்து அவர்கைள நான் கண்டதில்ைல. பிறகு அவர்கள், 

மக்கேள! உங்களில் ெவறுப்பூட்டும் சிலர் உள்ளனர். ஆகேவ, உங்களில் எவர் மக்களுக்குத் 
ெதாழுவிக்கின்றாேரா அவர் சுருக்கமாகத் ெதாழுவிக்கட்டும். ஏெனனில்,அவருக்குப் பின்னால் 
முதியவர்களும், பலவனீர்களும் அலுவல் உைடயவர்களும் உள்ளனர் என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
800 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் மக்களுக்குத் ெதாழுவித்தால் அவர் சுருக்கமாகத் ெதாழுவிக்கட்டும். 
ஏெனனில், அ(வருக்குப் பின்னால் ெதாழுப)வர்களில் சிறுவர்களும் முதியவர்களும் 
பலவனீர்களும் ேநாயாளிகளும் உள்ளனர். அவர் தனியாகத் ெதாழுதால் தாம் 
விரும்பியவாறு ெதாழுதுெகாள்ளட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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801 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் மக்களுக்காகத் ெதாழுவிக்க நின்றால் அவர் சுருக்கமாகத் 
ெதாழுவிக்கட்டும். ஏெனனில்,அவர்களிைடேய முதியவர்களும் பலவனீர்களும் உள்ளனர். 
அவர் தனியாகத் ெதாழ நின்றால் தாம் விரும்பிய அளவுக்கு நீட்டித் ெதாழுதுெகாள்ளட்டும். 
 
802 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் மக்களுக்குத் ெதாழுைக நடத்தினால் அவர் சுருக்கமாகத் 
ெதாழுவிக்கட்டும். ஏெனனில், மக்களிைடேய பலவனீர்களும் ேநாயாளிகளும் 
அலுவலுைடேயாரும் உள்ளனர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் ேநாயாளிகள் என்பதற்கு பதிலாக முதியவர்கள் எனும் ெசால் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
803 உஸ்மான் பின் அபில்ஆஸ் அஸ்ஸகஃப ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், நீங்கள் உங்கள் கூட்டத்தாருக்குத் தைலைம தாங்கித் 
ெதாழுவியுங்கள் என்று கூறினார்கள். நான், அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் உள்ளத்தில் 
(ெபருைம) ஏதும் ஏற்பட்டுவிடுவைத நான் அஞ்சுகிேறன் என்று ெசான்ேனன். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அருகில் வாருங்கள்! என்று என்ைன அைழத்து, என்ைனத் தமக்கு 
முன்னால் அமரைவத்தார்கள். பிறகு தமது கரத்ைத என் ெநஞ்சில் மார்புகளுக்கிைடேய 
ைவத்தார்கள். பிறகு திரும்புங்கள் என்றார்கள். (நான் திரும்பியதும்) தமது கரத்ைத என் 
ேதாள்களுக்கிைடேய முதுகில் ைவத்தார்கள். பிறகு நீங்கள் உங்கள் கூட்டத்தாருக்குத் 
தைலைம தாங்கித் ெதாழுவியுங்கள். எவர் ஒரு கூட்டத்தாருக்குத் தைலைம தாங்கித் 
ெதாழுவிக்கிறாேரா அவர் சுருக்கமாகத் ெதாழுவிக்கட்டும். ஏெனனில், அவர்களிைடேய 
முதியவர்கள் உள்ளனர்; அவர்களிைடேய ேநாயாளிகளும் பலவனீர்களும் 
அலுவலுைடேயாரும் உள்ளனர். உங்களில் ஒருவர் தனியாகத் ெதாழுதால் அவர் தாம் 
விரும்பியபடி ெதாழுதுெகாள்ளட்டும் என்று கூறினார்கள். 
 
804 உஸ்மான் பின் அபில்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு இறுதியாகச் ெசய்த உபேதசம், நீங்கள் ஒரு 
சமுதாயத்தாருக்குத் தைலைம தாங்கித் ெதாழுவித்தால் அவர்களுக்கு (சிரமம் ஏற்பட்டு 
விடாமல்) சுருக்கமாகத் ெதாழுவியுங்கள் என்பேதயாகும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
805 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகையச் சுருக்கமாகவும் (அேத ேநரத்தில் ஏெதான்றும் 
விடுபடாமல்) நிைறவாகவும் ெதாழுவிப்பார்கள். 
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இைத அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுைஹப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
806 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகைய மிகச்சுருக்கமாகவும்(அேத ேநரத்தில்) 
நிைறவாகவும் ெதாழுவிப்பவர்களாய் இருந்தார்கள். 
இைத கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
807 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள விட மிகச்சுருக்கமாகவும் (அேத சமயம்) 
முழுைமயாகவும் ெதாழுவிக்கக்கூடிய ேவறு எந்த இமாமுக்குப் பின்னாலும் ஒருேபாதும் 
நான் ெதாழுததில்ைல. 
இைத ஷரீக் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அபநீிம்ர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
808 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுவித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது (பின்னால் 
ெதாழும் ெபண்களிைடேய உள்ள) குழந்ைத தன் தாயிடம் அழுதுெகாண்டிருப்பைதச் 
ெசவிேயற்பார்கள். உடேன சுருக்கமான அத்தியாயத்ைத அல்லது சிறிய அத்தியாயத்ைத 
ஓதுவார்கள்.- இைத ஸாபித் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
809 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் நீண்ட ேநரம் ெதாழுவிக்கும் எண்ணத்துடன் ெதாழுைகையத் துவக்குேவன். அப்ேபாது 
(பின்னால் ெதாழும் ெபண்களிைடேய) குழந்ைத அழுவைதச் ெசவிேயற்ேபன். குழந்ைதமீது 
தாய்க்குள்ள கடுைமயான ஈடுபாட்ைட எண்ணி நான் ெதாழுைகையச் சுருக்கமாக 
முடித்துக்ெகாள்ேவன். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 38 ெதாழுைகயின் முக்கிய நிைல(களான நிற்றல், குனிதல், சிரம்பணிதல் ஆகியைவ) 
கைள நிறுத்தி நிதானமாகச் ெசய்வதும், அவற்ைறச் சுருக்கமாக அேத ேநரத்தில் 
முழுைமயாக நிைறேவற்றுவதும். 
 
810 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களது ெதாழுைகைய ஊன்றிக் கவனித்ேதன். ெதாழுைகயில் 
அவர்களது நிற்றல் (கியாம்),குனிதல் (ருகூஉ), குனிந்து நிமிர்ந்த பின் நிைலெகாள்ளல், 

அவர்களின் சிரவணக்கம் (சஜ்தா), இரு சிரவணக்கங்களுக்கிைடயிலான அமர்வு, பிறகு 
சலாம் ெகாடுப்பதற்கும் எழுந்து ெசல்வதற்கும் இைடேயயான இைடெவளி ஆகியவற்றின் 
கால அளவுகள் ஏறக்குைறய சம அளவில் அைமந்திருந்தன. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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811 ஹகம் பின் உைதபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(இராக்கிலுள்ள) கூஃபா நகைர, இப்னுல் அஷ்அஸ் காலத்தில் ஒரு மனிதர் ெவற்றி 
ெகாண்டார். (அவரது ெபயைரயும் அறிவிப்பாளர் குறிப்பிட்டார்,) அந்த மனிதர் (மத்தர் பின் 
நாஜியா), அபூஉைபதா பின் அப்தில்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கைள மக்களுக்கு 
(தைலைம தாங்கி)த் ெதாழுவிக்குமாறு பணித்தார். அவ்வாேற அபூஉைபதா அவர்களும் 
ெதாழைவக்கலானார்கள். அவர்கள் ெதாழுைகயில் ருகூஉவிலிருந்து தைலைய 
உயர்த்தினால், பின்வருமாறு நான் ெசால்லும் அளவிற்கு நிற்பார்கள்: அல்லாஹும்ம ரப்பனா 
ல(க்)கல் ஹம்து மில்அஸ் ஸமாவாத்தி வ மில்அல் அர்ளி,வ மில்அ மா ஷிஃத்த மின் 
ைஷயிம் பஅத். அஹ்லஸ் ஸனாயி வல்மஜ்த். லா மானிஅ லிமா அஉைதத்த, வலா 
முஉத்திய லிமா மனஉத்த, வலா யன்ஃபஉ தல்ஜத்தி மின்க்கல் ஜத். 

(ெபாருள்: இைறவா! எங்கள் அதிபதிேய! வானங்கள் நிரம்ப, பூமி நிரம்ப, நீ நாடும் இன்ன பிற 
ெபாருட்கள் யாவும் நிரம்பப் புகழைனத்தும் உனக்ேக உரியது. புகழுக்கும் மாண்புக்கும் 
உரியவேன! நீ ெகாடுத்தைதத் தடுப்பவர் யாருமிலர். நீ தடுத்தைதக் ெகாடுப்பவர் யாருமிலர். 
எந்தச் ெசல்வரின் ெசல்வமும் அவருக்கு உ(ந்தன் ேவதைன த)ன்னிலிருந்து பயன் 
அளிக்காது.) 
 
ெதாடர்ந்து ஹகம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் இந்த ஹதீைஸ அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபைீலலா (ரஹ்) அவர்களிடம் கூறிேனன். 
அப்ேபாது அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ெதாழுைக (நிற்றல்), அவர்களது குனிதல் 
(ருகூஉ), குனிந்து எழு(ந்ததும் நிைலெகாள்)வது, அவர்களின் சிரவணக்கம் (சஜ்தா), இரு சிர 
வணக்கங்களுக்கிைடயிலான அமர்வு ஆகியன ஏறத்தாழ சம அளவில் அைமந்திருந்தன. 
(இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளரான) ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
நான் இந்த ஹதீைஸ அம்ர் பின் முர்ரா (ரஹ்) அவர்களிடம் கூறிேனன். அப்ேபாது 
அவர்கள், நான் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபைீலலா (ரஹ்) அவர்கைளப் பார்த்திருக்கிேறன். 
ஆனால், அவர்களது ெதாழுைக இவ்வாறு அைமந்திருக்கவில்ைலேய என்று கூறினார்கள். 
- ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹகம் (ரஹ்) அவர்கள், மத்தர் பின் நாஜியா என்பார் கூஃபா நகைர ெவற்றி ெகாண்டேபாது 
அபூஉைபதா (பின் அப்தில்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்-ரஹ்) அவர்கைள மக்களுக்குத் (தைலைம 
தாங்கித்) ெதாழுவிக்குமாறு கூறினார் என்று ெதாடங்கி, ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி 
அறிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
812 ஸாபித் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள் (எங்களிடம்), அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் 
ெதாழுவித்தைதப் ேபான்ேற நான் உங்களுக்குத் ெதாழுவிக்கிேறன்; அதில் எந்தக் குைறயும் 
ைவக்கமாட்ேடன் என்று கூறினார்கள். (பிறகு ெதாழுவித்தார்கள்.) 
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அனஸ் (ரலி) அவர்கள் (ெதாழுவித்தேபாது) ஒன்ைறச் ெசய்வார்கள். ஆனால், அவ்வாறு 
நீங்கள் ெசய்வைத நான் பார்த்ததில்ைல. அனஸ் (ரலி) அவர்கள் குனிந்து (ருகூஉ ெசய்து) 
நிமிர்ந்ததும் (நீண்ட ேநரம்) ேநராக நிற்பார்கள். எந்த அளவிற்ெகன்றால் அவர்கள் 
மறந்துவிட்டார்கேளா! என்று எவேரனும் கூறிவிடுவார். அவர்கள் சிரவணக்கம் (சஜ்தா) 
ெசய்து தைலைய உயர்த்தியதும் இருப்பில் (நீண்ட ேநரம்) நிைலெகாண்டிருப்பார்கள். எந்த 
அளவிற்ெகன்றால் அவர்கள் மறந்துவிட்டார்கேளா! என்று எவேரனும் கூறிவிடுவார். 
 
813 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள விட மிகச் சுருக்கமாக, அேத ேநரத்தில் 
நிைறவாகத் ெதாழுவிக்கக்கூடிய எவருக்குப் பின்னாலும் நான் ெதாழுததில்ைல. அவர்களது 
ெதாழுைக(யின் ஒவ்ெவாரு நிைலயும்) சமமான அளவிேலேய அைமந்திருந்தது. அபூபக்ர் 
(ரலி) அவர்களது ெதாழுைக(யின் ஒவ்ெவாரு நிைலயும் அவ்வாேற) சமமான அளவிேலேய 
அைமந்திருந்தது. உமர் (ரலி) அவர்கள் (ஆட்சிக்கு) வந்தேபாது ஃபஜ்ர் ெதாழுைகைய நீண்ட 
ேநரம் ெதாழுவித்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெதாழுைகயில்) சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் 
என்று கூறியதும் நீண்ட ேநரம் நிைலயில் நிற்பார்கள். எந்த அளவிற்ெகன்றால் நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மறந்துவிட்டார்கேளா என்று கூறுேவாம். பிறகு 
சிரவணக்கம் (சஜ்தா) ெசய்வார்கள். இரு சிரவணக்கங்களுக்கிைடேய (நீண்ட ேநரம்) 
அமர்ந்திருப்பார்கள். எந்த அளவிற்ெகன்றால் அவர்கள் மறந்துவிட்டார்கேளா என்று நாங்கள் 
கூறுேவாம். 
 
பாடம் : 39 இமாைமப் பின்ெதாடர்ந்து ெதாழுவதும், எைதயும் அவர் ெசய்த பின்ேப 
ெசய்வதும். 
 
814 அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் அல்கத்மீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் ெதரிவித்தார்கள் (அன்னார் ெபாய் உைரப்பவர் 
அல்லர்): 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் (அவர்கைளப் பின்பற்றித்) 
ெதாழுது வந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள் குனிந்து (ருகூஉ ெசய்து) தைலைய 
உயர்த்திவிட்டால் அவர்கள் பூமியில் தமது ெநற்றிைய ைவக்காதவைர (எங்களில்) யாரும் 
தமது முதுைக (சஜ்தாச் ெசய்வதற்காக) வைளப்பைத நான் கண்டதில்ைல. (அவர்கள் 
சஜ்தாவுக்குச் ெசன்ற) பிறகுதான் பின்னாலிருப்பவர்கள் சஜ்தாவுக்குச் ெசல்வார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
815 அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் அல்கத்மீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் என்று 
கூறிவிட்டால் அவர்கள் சஜ்தாச் ெசய்யாதவைர எங்களில் யாரும் எங்கள் முதுைக 
(சஜ்தாவிற்காக) வைளக்கமாட்ேடாம்; (அவர்கள் சஜ்தாச் ெசய்த) பிறகுதான் நாங்கள் சஜ்தாச் 
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ெசய்ேவாம் என்று பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் அறிவித்தார்கள். அன்னார் 
ெபாய் உைரப்பவர் அல்லர். 
 
816 முஹாரிப் பின் திஸார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் அல்கத்மீ (ரலி) அவர்கள் (பள்ளிவாசலில்) ெசாற்ெபாழிவு 
ேமைடயிலிருந்தபடி (பின்வருமாறு) கூறுவைத நான் ேகட்டுள்ேளன்: 
பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் எங்களிடம் கூறினார்கள்: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெதாழுதுவந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள் 
ருகூஉச் ெசய்த பிறகுதான் நாங்கள் ருகூஉச் ெசய்ேவாம். அவர்கள் ருகூஉவிலிருந்து 
தைலைய உயர்த்தி சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் என்று கூறிய பின் அவர்கள் 
(சஜ்தாவிற்குச் ெசன்று) தமது ெநற்றிைய பூமியில் ைவப்பைத நாங்கள் பார்க்கும்வைர 
நாங்கள் நின்றுெகாண்ேடயிருப்ேபாம். பிறகுதான் அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ேவாம். 
 
817 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் (ெதாழுைகயில்) இருக்கும்ேபாது அவர்கள் சஜ்தாச் 
ெசய்துவிட்டைதப் பார்க்காதவைர எங்களில் எவரும் (சஜ்தாச் ெசய்வதற்காக) தமது 
முதுைக வைளக்கமாட்டார். 
இந்த ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. அதில் அவர்கள் சஜ்தாச் 
ெசய்து ெகாண்டிருப்பைத நாங்கள் பார்க்காதவைர என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
818 அம்ர் பின் ஹுைரஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகையத் ெதாழுேதன். அதில் 
அவர்கள் ஃபலா உக்ஸிமு பில் குன்னஸில் ஜவாரில் குன்னஸி எனும் வசன(ங்கள் இடம் 
ெபற்றுள்ள 81ஆவது அத்தியாய)த்ைத ஓதுவைத நான் ெசவியுற்ேறன். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
முழுைமயாக சஜ்தாவிற்குப் ேபாய்ச்ேசராதவைர எங்களில் எவரும் தமது முதுைக 
(சஜ்தாவிற்காக) வைளக்கமாட்டார். 
 
பாடம் : 40 ருகூஉவிலிருந்து தைலைய உயர்த்திய பின் ஓத ேவண்டியைவ. 
 
819 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉவிலிருந்து தமது முதுைக நிமிர்த்திவிட்டால் 
சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ். அல்லாஹும்ம ரப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து மில்அஸ் 
ஸமாவாத்தி வ மில்அல்அர்ளி வ மில்அ மா ஷிஃத்த மின் ைஷயிம் பஅது என்று 
கூறுவார்கள். 
(ெபாருள்: அல்லாஹ் தன்ைனப் புகழ்ேவாரின் புகழுைரைய ஏற்றுக்ெகாள்கின்றான். 
இைறவா! எங்கள் அதிபதிேய! வானங்கள் நிரம்ப, பூமி நிரம்ப, அவற்றுக்குப் பின் நீ நாடிய 
இன்ன பிற ெபாருள்கள் நிரம்பப் புகழ் அைனத்தும் உனக்ேக உரியது.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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820 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ருகூஉவிலிருந்து நிமிர்ந்து சமிஅல்லாஹு லிமன் 
ஹமிதஹ் என்று கூறியதும்), அல்லஹும்ம ரப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து, மில்அஸ் 
ஸமாவாத்தி வ மில்அல் அர்ளி வ மில்அ மா ஷிஃத்த மின் ைஷயிம் பஅது என்று 
துதிப்பார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! எங்கள் அதிபதிேய! வானங்கள் நிரம்ப, பூமி நிரம்ப, அவற்றுக்குப் பின் நீ 
நாடிய இன்ன பிற ெபாருள்கள் நிரம்பப் புகழ் அைனத்தும் உனக்ேக உரியது.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
821 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (ருகூஉவிலிருந்து நிமிர்ந்ததும்), அல்லாஹும்ம ல(க்)கல் ஹம்து, 

மில்அஸ் ஸமாவாத்தி வ மில்அல் அர்ளி, வ மில்அ மா ஷிஃத்த மின் ைஷயிம் பஅது. 
அல்லாஹும்ம, தஹ்ஹிர்ன ீ பிஸ்ஸல்ஜி வல்பரதி வல்மாயில் பாரித். அல்லாஹும்ம, 

தஹ்ஹிர்ன ீ மினத் துனூபி வல்கத்தாயா கமா யுனக்கஸ் ஸவ்புல் அப்யளு மினல் 
வஸ(க்)கி என்று பிரார்த்திப்பார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! வானங்கள் நிரம்ப, பூமி நிரம்ப, அவற்றுக்குப் பின் நீ நாடிய இன்ன பிற 
ெபாருள்கள் நிரம்பப் புகழ் அைனத்தும் உனக்ேக உரியது. இைறவா, பனிக்கட்டியாலும் 
ஆலங்கட்டியாலும் குளிர்ந்த நீராலும் என்ைனத் தூய்ைமப்படுத்துவாயாக! இைறவா, 

அழுக்கிலிருந்து ெவண்ைமயான ஆைட தூய்ைமப்படுத்தப்படுவைதப் ேபான்று 
பாவங்களிலிருந்தும் தவறுகளிலிருந்தும் என்ைனத் தூய்ைமப்படுத்துவாயாக!) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், முஆத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (வஸக் எனும் ெசால்லுக்கு பதிலாக) 
தரன் எனும் ெசால் இடம்ெபற்றுள்ளது. யஸீத் பின் ஹாரூன் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
தனஸ் எனும் ெசால் இடம் ெபற்றுள்ளது. (எல்லாவற்றுக்கும் ெபாருள்: அழுக்கு.) 
 
822 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉவிலிருந்து தமது தைலைய உயர்த்தியதும் 
ரப்பனா! ல(க்)கல் ஹம்து மில்அஸ் ஸமாவாத்தி வல்அர்ளி, வ மில்அ மா ஷிஃத்த மின் 
ைஷயிம் பஅது. அஹ்லஸ் ஸனாயி வல்மஜ்த். அஹக்கு மா காலல் அப்து, வ குல்லுனா 
ல(க்)க அப்துன். அல்லாஹும்ம, லா மானிஅ லிமா அஉைதத்த, வலா முஉத்திய லிமா 
மனஉத்த, வலா யன்ஃபஉ தல்ஜத்தி மின்க்கல் ஜத் என்று கூறுவார்கள். 
(ெபாருள்: எங்கள் அதிபதிேய! வானங்களும் பூமியும் நிரம்பும் அளவுக்கு, நீ நாடும் இன்ன 
பிற ெபாருள்கள் யாவும் நிரம்பும் அளவுக்குப் புகழைனத்தும் உனக்ேக உரியது. புகழுக்கும் 
மாண்புக்கும் உரியவேன! நாங்கள் அைனவரும் உன் அடிைமகள்தாம். அடியார்கள் கூறும் 
ெசாற்களிேலேய மிகவும் தகுதி வாய்ந்தது, இைறவா! நீ ெகாடுத்தைதத் தடுப்பவர் 
யாருமிலர். நீ தடுத்தைதக் ெகாடுப்பவர் யாருமிலர். எந்தச் ெசல்வரின் ெசல்வமும் 
அவருக்கு உ(ந்தன் ேவதைன த)ன்னிலிருந்து பயன் அளிக்காது என்பேதயாகும்.) 
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823 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉவிலிருந்து தைலைய உயர்த்தியதும் அல்லாஹும்ம, ரப்பனா, 

ல(க்)கல் ஹம்து மில்அஸ் ஸமாவாத்தி வ மில்அல் அர்ளி, வ மா பய்னஹுமா, வ மில்அ 
மா ஷிஃத்த மின் ைஷயிம் பஅது. அஹ்லஸ் ஸனாயி வல்மஜ்த். லா மானிஅ லிமா 
அஉைதத்த, வ லா முஉத்திய லிமா மனஉத்த, வ லா யனஃபஉ தல்ஜத்தி மின்க்கல் ஜத் 
என்று கூறுவார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா, எங்கள் அதிபதிேய! வானங்கள் நிரம்ப, பூமி நிரம்ப, இன்னும் 
அவற்றுக்கிைடேய உள்ளைவ நிரம்ப மற்றும் நீ நாடிய இன்ன பிற ெபாருள்கள் நிரம்பப் 
புகழைனத்தும் உனக்ேக உரியது. புகழுக்கும் மாண்புக்கும் உரியவேன! நீ ெகாடுத்தைதத் 
தடுப்பவர் யாருமிலர். நீ தடுத்தைதக் ெகாடுப்பவர் யாருமிலர். எந்தச் ெசல்வரின் 
ெசல்வமும் அவருக்கு உ(ந்தன் ேவதைன த)ன்னிலிருந்து பயன் அளிக்காது.) 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் வமில்அ மா ஷிஃத்த மின் ைஷயிம் பஅது (மற்றும் நீ நாடிய இன்ன பிற ெபாருள்கள் 
நிரம்பப் புகழைனத்தும் உனக்ேக உரியது) என்பதுவைரேய இடம்ெபற்றுள்ளது. அதற்குப் 
பின்னால் உள்ளது குறிப்பிடப்படவில்ைல. 
 
பாடம் : 41 ருகூஉ மற்றும் சஜ்தாவில் குர்ஆன் (வசனங்கைள) ஓதுவதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
824 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் இறுதி நாட்களில் உடல் நலிவுற்றிருந்தேபாது 
தமது அைறயின்) திைரச் சீைலைய விலக்கி (பள்ளிவாசலுக்குள் ேநாக்கி)னார்கள். அப்ேபாது 
மக்கள், அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்குப் பின்னால் அணிவகுத்து நின்றுெகாண்டிருந்தனர். 
(அவர்களிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மக்கேள! நபித்துவத்தின் 
நற்ெசய்திகளிலிருந்து ஒரு முஸ்லிம் காண்கின்ற அலலது அவருக்குக் காட்டப்படுகின்ற 
நல்ல (உண்ைமயான) கனவுகைளத் தவிர ேவெறதுவும் எஞ்சியிருக்கவில்ைல. அறிந்து 
ெகாள்ளுங்கள்: ருகூஉ அல்லது சஜ்தாச் ெசய்துெகாண்டிருக்ைகயில் குர்ஆன் (வசனங்கைள) 
ஓத ேவண்டாெமன்று நான் தைட விதிக்கப்ெபற்றுள்ேளன். ருகூஉவில் வலிவும் மாண்பும் 
உைடய இைறவைன மகிைமப்படுத்துங்கள். சஜ்தாவில் முைனந்து பிரார்த்தியுங்கள். உங்கள் 
பிரார்த்தைன ஏற்கப்பட அது மிகவும் தகுதியானதாகும் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
825 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தேபாது தமது அைறயின்) 
திைரச் சீைலைய விலக்கினார்கள். அவர்கள் எந்த ேநாயில் இறந்தார்கேளா அந்த ேநாயின் 
காரணத்தால் அவர்களது தைலயில் துணி ஒன்று கட்டப்பட்டிருந்தது. அப்ேபாது அவர்கள், 

இைறவா! (உன் ெசய்திகைள) நான் (மக்களிடம்) ேசர்த்துவிட்ேடனா? என்று மும்முைற 
கூறிவிட்டு, நபித்துவத்தின் நற்ெசய்திகளிலிருந்து ஒரு நல்ல அடியார் காண்கின்ற அல்லது 



அத்தியாயம் : 05 – ெதாழுைக                                

    பக்கம் | 326  
 

அவருக்குக் காட்டப்படுகின்ற (நல்ல) கனைவத் தவிர ேவெறதுவும் எஞ்சியிருக்கவில்ைல 
என்று ெசான்னார்கள். 
ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
826 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉ அல்லது சஜ்தாவில் குர்ஆன் (வசனங்கைள) 
ஓத ேவண்டாெமன்று எனக்குத் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
827 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉ அல்லது சஜ்தாவில் இருக்கும்ேபாது குர்ஆன் 
(வசனங்கைள) ஓத ேவண்டாெமன என்ைனத் தடுத்தார்கள். 
 
828 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉ மற்றும் சஜ்தாவில் குர்ஆன் (வசனங்கைள) 
ஓத ேவண்டாெமன என்ைனத் தடுத்தார்கள். உங்கைளயும் தடுத்தார்கள் என்று நான் கூற 
மாட்ேடன். 
 
829 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் ேநசர் (நபி (ஸல்) அவர்கள்) ருகூஉ அல்லது சஜ்தாச் ெசய்துெகாண்டிருக்கும் ேபாது 
குர்ஆன் (வசனங்கைள) ஓத ேவண்டாெமன என்ைனத் தடுத்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
830 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஒன்பது அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ருகூஉச் ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது குர்ஆன் (வசனங்கைள) ஓதேவண்டாெமன 
என்ைன நபி (ஸல்) அவர்கள் தடுத்தார்கள் என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. சஜ்தாவிலிருக்கும் 
ேபாது குர்ஆைன ஓதக்கூடாது என்பது பற்றிய குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அந்த அறிவிப்பிலும் சஜ்தாவில் குர்ஆைன ஓதலாகாது என்பது பற்றிய குறிப்பு இடம்ெபற 
வில்ைல. 
 
831 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ருகூஉச் ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது குர்ஆன் (வசனங்கைள) ஓத ேவண்டாெமன நான் 
தைட விதிக்கப்ெபற்றுள்ேளன். 
இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்ெதாடரில் அலீ (ரலி) அவர்களது ெபயர் இடம்ெபறவில்ைல. 
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பாடம் : 42 ருகூஉவிலும் சஜ்தாவிலும் ஓத ேவண்டியைவ. 
 
832 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் அடியார் தம் இைறவனிடம் (அவனது அருளுக்கு இலக்காகி) இருக்கும் நிைலகளில் மிக 
ெநருக்கமானது, அவர் சஜ்தாவிலிருக்கும் ேபாேதயாகும். எனேவ, நீங்கள் (சஜ்தாவில்) 
அதிகமாகப் பிரார்த்தியுங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
833 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெதாழும்ேபாது) தமது சஜ்தாவில் அல்லாஹும் 
மஃக்பிர்லீ குல்லஹு, திக்கஹு வ ஜில்லஹு, வ அவ்வலஹு வ ஆகிரஹு, வ 
அலானிய்யத்தஹு வ சிர்ரஹு என்று பிரார்த்திப்பார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! என் பாவங்கள் அைனத்ைதயும் மன்னிப்பாயாக! அவற்றில் 
சிறியைதயும் ெபரியைதயும்,ஆரம்பமாகச் ெசய்தைதயும் இறுதியாகச் ெசய்தைதயும், 

ெவளிப்பைடயாகச் ெசய்தைதயும் மைறமுகமாகச் ெசய்தைதயும் மன்னிப்பாயாக.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
834 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குர்ஆனின் (110ஆவது அத்தியாயத்தின்) 
கட்டைளையச் ெசயல்படுத்தும் வைகயில், தமது (ெதாழுைகயின்) ருகூஉவிலும் 
சஜ்தாவிலும் சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம ரப்பனா வபி ஹம்திக, அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர்லீ 
(இைறவா! எங்கள் அதிபதிேய! உன்ைனப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்து துதிக்கிேறன். இைறவா! 
எனக்கு மன்னிப்பளிப்பாயாக!) என்று அதிகமாகக் கூறிவந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
835 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறப்பதற்கு முன்னால் சுப்ஹானக வபி ஹம்திக 
அஸ்தஃக்ஃபிருக வ அதூபு இைலக்க (இைறவா! உன்ைனப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்து துதிக்கிேறன். 
உன்னிடத்தில் பாவமன்னிப்புக்ேகாரி உன்னிடேம மீளுகிேறன்) என்று அதிகமாகக் 
கூறிவந்தார்கள். (ஒருநாள்) நான், அல்லாஹ்வின் தூதேர! இந்த வார்த்ைதகள் என்ன? 

இவற்ைறத் தாங்கள் புதிதாகக் கூறத் துவங்கியுள்ளரீ்கேள (என்ன காரணம்)? என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் உதவியும் 
ெவற்றியும் வரும்ேபாது... (என்று ெதாடங்கும் 110ஆவது) அத்தியாயத்தில் என் சமுதாயத்தார் 
விஷயத்தில் எனக்ேகார் அைடயாளம் கூறப்பட்டுள்ளது. அைத நான் காண்பதால் 
இவற்ைறக் கூறிவருகிேறன் என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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836 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் உதவியும் ெவற்றியும் வரும்ேபாது... என்று 
ெதாடங்கும் (110ஆவது) அத்தியாயம் அருளப்ெபற்றது முதல் ஒவ்ெவாரு ெதாழுைகயிலும் 
சுப்ஹானக்க ரப்ப ீ வபி ஹம்திக்க, அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர்லீ என்று கூறாமல் அல்லது 
பிரார்த்திக்காமல் இருந்ததில்ைல. 
(ெபாருள்: என் அதிபதிேய! உைனப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்து துதிக்கிேறன். இைறவா! எனக்கு 
மன்னிப்பளிப்பாயாக!) 
 
837 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது ெதாழுைகயில்) மிகுதியாக சுப்ஹானல் 
லாஹி வபி ஹம்திஹி,அஸ்தஃக்ஃபிருல்லாஹ வ அதூபு இைலஹி (அல்லாஹ் மிகத் 
தூயவன் எனப் புகழ்ந்தவனாய் அவைனத் துதிக்கிேறன். அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் 
ேகாரி மீளுகிேறன்) என்று கூறிவந்தார்கள். நான், அல்லாஹ்வின் தூதேர! நீங்கள் 
சுப்ஹானல்லாஹி வபி ஹம்திஹி, அஸ்தஃக்ஃபிருல்லாஹ வ அதூபு இைலஹி என்று 
மிகுதியாகக் கூறிவருவைத நான் காண்கிேறன் (இதற்கு என்ன காரணம்?) என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள் பின்வருமாறு பதிலளித்தார்கள்: 
என் சமுதாயத்தார் ெதாடர்பாக நான் ஓர் அைடயாளத்ைதக் காண்ேபன் என்றும், அைதக் 
காணும்ேபாது இந்தத் தஸ்பைீஹ நான் அதிகமாக ஓத ேவண்டும் என்றும் என் இைறவன் 
எனக்கு அறிவித்திருந்தான். அந்த அைடயாளத்ைத நான் கண்டுவிட்ேடன். (அதுதான் இந்த 
அத்தியாயமாகும்): அல்லாஹ்வின் உதவியும் ெவற்றியும் வந்து, ேமலும்,அல்லாஹ்வின் 
மார்க்கத்தில் மக்கள் கூட்டங்கூட்டமாக நுைழவைத நீங்கள் காணும்ேபாது உங்கள் 
இைறவைனப் புகழ்ந்து துதிப்பரீாக; ேமலும், அவனிடேம பாவமன்னிப்புக் ேகாருவரீாக! 
நிச்சயமாக அவன் பாவமன்னிப்புக் ேகாரைல ஏற்பவனாக இருக்கிறான் (110:1-3). இதில் 
ெவற்றி என்பது மக்கா ெவற்றிையக் குறிக்கும். 
 
838 இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம், நீங்கள் ருகூஉவில் என்ன ஓதுவரீ்கள்? 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், சுப்ஹானக்க வபி ஹம்திக்க லாயிலாஹ இல்லா 
அன்த்த (இைறவா! உன்ைனப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்து துதிக்கிேறன். உன்ைனத் தவிர ேவறு 
இைறவனில்ைல) என்று ஓதுகிேறன். ஏெனனில், இப்னு அபமீுைலக்கா (ரஹ்) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) அறிவித்தார்கள்: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் ஒருநாள் இரவில் நபி (ஸல்) அவர்கைளக் 
காணாமல் ேதடிேனன். அவர்கள் தம் மற்றத் துைணவியரில் எவரிடமாவது 
ெசன்றிருப்பார்கள் என்று எண்ணிக் ெகாண்ேட அவர்கைளத் ேதடிப் ேபாேனன். (அவர்கைள 
எங்கும் காணாமல்) பின்னர் திரும்பிவந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் (ெதாழுது 
ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள்) ருகூஉவில் அல்லது சஜ்தாவில் சுப்ஹானக்க வபி 
ஹம்திக்க லாயிலாஹ இல்லா அன்த்த (இைறவா! உன்ைனப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்து 
துதிக்கிேறன். உன்ைனத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல) என்று கூறிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்ேபாது நான், என் தந்ைதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! நான் ஓர் 
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எண்ணத்தில் இருந்ேதன். ஆனால், நீங்கள் மற்ேறார் எண்ணத்தில் இருக்கிறரீ்கள் என்று 
கூறிேனன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
839 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் இரவில் படுக்ைக விரிப்பில் (என்னுடனிருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைளக் காணவில்ைல. ஆகேவ, அவர்கைள நான் ேதடிேனன். அப்ேபாது அவர்கள் 
பள்ளிவாசலில் (சஜ்தாவில்) இருந்தார்கள். எனது ைக, நட்டுைவக்கப்பட்டிருந்த அவர்களது 
உள்ளங்காலில் பட்டது. அப்ேபாது அவர்கள் அல்லாஹும்ம, அஊது பி ரிளாக்க மின் 
சகதிக்க, வபி முஆஃபாத்திக்க மின் உகூபத்திக்க, வ அஊது பிக்க மின்க்க, லா உஹ்ஸீ 
ஸனாஅன் அைலக்க அன்த்த கமா அஸ்னய்த்த அலா நஃப்சிக்க என்று கூறிக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா, உன் திருப்தியின் மூலம் உனது ேகாபத்திலிருந்தும், உன் மன்னிப்பின் 
மூலம் உனது தண்டைனயிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன். இைறவா! 
உன் (கருைணயி)ைனக் ெகாண்டு உன் (தண்டைனயி)ைனவிட்டுப் பாதுகாப்புக் 
ேகாருகிேறன். உன்ைனப் புகழ என்னால் இயலவில்ைல. உன்ைன நீ புகழ்ந்துெகாண்டைதப் 
ேபான்ேற நீ இருக்கிறாய்.) 
 
840 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெதாழும்ேபாது) தமது ருகூஉவிலும் சஜ்தாவிலும் 
சுப்பூஹுன் குத்தூசுன், ரப்புல் மலாயிகத்தி வர்ரூஹ் என்று கூறுவார்கள். 
(ெபாருள்: (இைறவா! நீ தூயவன். மிகப் பரிசுத்தமானவன். வானவர்கள் மற்றும் ரூஹின் 
அதிபதி.) 
 
841 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 43 சஜ்தாவின் சிறப்பும், அைத (அதிகமாகச்) ெசய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டுதலும். 
 
842 மஅதான் பின் அபதீல்ஹா அல்யஅமரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களால் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட அடிைமயான 
ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்து, என்னால் ெசய்ய முடிந்த ஒரு நற்ெசயைல அல்லது 
அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான ஒரு நற்ெசயைல எனக்குச் ெசால்லுங்கள். 
அல்லாஹ் அதன் மூலம் என்ைனச் ெசார்க்கத்திற்குள் நுைழவிக்க ேவண்டும் என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் (பதிலளிக்காமல்) அைமதியாக இருந்தார்கள். 
பிறகு நான் மீண்டும் (அேத ேகள்விையக்) ேகட்ேடன். அப்ேபாதும் அவர்கள் அைமதியாகேவ 
இருந்தார்கள். நான் மூன்றாவது முைறயாக அவர்களிடம் ேகட்டேபாது இதுபற்றி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் ேகட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு நீ அதிகமாக சஜ்தா (சிரவணக்கம்) ெசய்வாயாக! ஏெனனில், நீ 
அவனுக்காக ஒரு சஜ்தாச் ெசய்தால் அதற்காக அவன் உனது ஒரு தகுதிைய உயர்த்தி, உன் 
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குற்றங்களில் ஒன்ைற அவன் மன்னிக்காமல் இருப்பதில்ைல என்று கூறினார்கள் 
என்றார்கள். 
பின்னர் நான் அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது இது குறித்துக் ேகட்ேடன். 
அவர்களும் ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் கூறியைதப் ேபான்ேற கூறினார்கள். 
 
843 ரபஆீ பின் கஅப் அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் தங்கியிருந்ேதன். அவர்கள் 
(இரவுத் ெதாழுைகக்காக எழுந்தேபாது) இயற்ைகக்கடைன நிைறேவற்றி(ய பின் துப்புரவு 
ெசய்து) ெகாள்வதற்கும் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துெகாள்வதற்கும் தண்ணரீ் ெகாண்டு 
ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் என்னிடம் (ஏேதனும்) ேகாருவரீாக! என்று என்னிடம் 
கூறினார்கள். உடேன நான், ெசார்க்கத்தில் நான் உங்களுடன் இருக்க ேவண்டும் என்று 
ேகாருகிேறன் என்ேறன். அதற்கு ேவறு ஏேதனும் (ேகாருவரீாக!) என்றார்கள். நான் (இல்ைல) 
அதுதான் என்ேறன். அதற்கு அவர்கள், அப்படியானால் உமது ேகாரிக்ைக நிைறேவற 
அதிகமாகச் சஜ்தா ெசய்து எனக்கு உதவுவரீாக! என்று ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 44 சிரவணக்கத்தின்(ேபாது பூமியில் பட ேவண்டிய) உறுப்புகளும், ெதாழும்ேபாது 
தைலமுடி, ஆைட ஆகியவற்ைற(க் கீேழ படாமல்) பிடித்துக்ெகாள்ளல், (ஆண்கள்) 
தைலமுடிையச் சுருட்டி ெகாண்ைட ேபாட்டுக்ெகாள்ளல் ஆகியவற்றுக்கு வந்துள்ள 
தைடயும். 
 
844 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஏழு உறுப்புகள் (தைரயில்) படுமாறு சிர வணக்கம் (சஜ்தா) ெசய்யும்படி நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கட்டைளயிடப்பட்டார்கள்; (சிர வணக்கத்தின்ேபாது தைரயில் படாதவாறு) தமது 
தைலமுடி, ஆைட ஆகியவற்ைறப் பிடித்துக்ெகாள்ள ேவண்டாம் என்று தைட விதிக்கப் 
பட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அபுர்ரபஉீ (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், இரு உள்ளங்ைககள், இரு முழங்கால்கள், இரு பாதங்(களின் 
நுனி)கள், மற்றும் ெநற்றி ஆகிய ஏழு உறுப்புகள் படுமாறு (சஜ்தாச் ெசய்யும்படி நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கட்டைளயிடப்பட்டார்கள்); தமது தைலமுடி, ஆைட ஆகியவற்ைறப் பிடித்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டாெமன்று தைட விதிக்கப்பட்டார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
845 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் ஏழு உறுப்புகள் (தைரயில்) படுமாறு சஜ்தாச் ெசய்யும்படியும், (எனது) ஆைடையேயா 
முடிையேயா (தைரயில் படாதவாறு) நான் பிடித்துக்ெகாள்ளக் கூடாது எனவும் 
கட்டைளயிடப்பட்டுள்ேளன்.- இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
846 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஏழு உறுப்புகள் (தைரயில்) படுமாறு சஜ்தாச் ெசய்யும்படி நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டைளயிடப்பட்டார்கள்; முடிையேயா ஆைடையேயா (தைரயில் படாதவாறு) பிடித்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டாம் என்று தைட விதிக்கவும்பட்டார்கள். 
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847 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் ெநற்றி, இரு (உள்ளங்)ைககள், இரு (முழங்)கால்கள், இரு பாதங்களின் நுனிகள் ஆகிய 
ஏழு உறுப்புகள் (தைரயில்) படுமாறு சஜ்தாச் ெசய்யும்படி கட்டைளயிடப்பட்டுள்ேளன். 
(ெநற்றிையப் பற்றிக் குறிப்பிடும்ேபாது) தமது ைகயால் தமது மூக்ைக ேநாக்கி (மூக்கு 
உட்பட என்பைதப் ேபான்று) ைசைக ெசய்தார்கள். நாம் ஆைடையேயா முடிையேயா 
(தைரயில் படாதவாறு) பிடிக்கக் கூடாெதனவும் கட்டைளயிடப்பட்டுள்ேளாம். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
848 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் ெநற்றி-மூக்கு, இரு (உள்ளங்)ைககள், இரு முழங்கால்கள், இரு பாதங்(களின் நுனி)கள் 
ஆகிய ஏழு உறுப்புகள் (தைரயில்) படுமாறு சஜ்தாச் ெசய்யும்படி கட்டைளயிடப்பட்டுள்ேளன். 
நான் முடிையேயா ஆைடையேயா (தைரயில் படாதவாறு) பிடித்துக்ெகாள்ள ேவண்டாம் 
எனவும் கட்டைளயிடப்பட்டுள்ேளன். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் அடியார் சிரவணக்கம் (சஜ்தா) ெசய்தால் அவருடன் ஏழு உறுப்புகள் சிரவணக்கம் 
ெசய்கின்றன: அவருைடய முகம்,இரு உள்ளங்ைககள், இரு முழங்கால்கள் மற்றும் இரு 
பாதங்(களின் நுனி)கள் ஆகியைவேய அைவ. 
இைத அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
849 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களால் விடுதைல ெசய்யபபட்ட அடிைம குைறப் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் தமது தைலமுடிையப் பின்பக்கமாகக் 
ெகாண்ைடயிட்டுத் ெதாழுதுெகாண்டிருப்பைத அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
பார்த்தார்கள். உடேன அவர்கள் எழுந்து ெசன்று அவருைடய ெகாண்ைடைய அவிழ்த்து 
விடலானார்கள். அவர் ெதாழுது முடித்ததும் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கைள ேநாக்கித் 
திரும்பி உங்களுக்கு என்ன ேநர்ந்தது? ஏன் எனது தைலமுடிைய அவிழ்த்துவிட்டீர்கள்? என்று 
ேகட்டார். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இவ்வாறு ெதாழுகின்றவரின் நிைல பின்புறமாகக் ைககள் கட்டப்பட்டவாறு ெதாழுபவரின் 
நிைலக்கு ஒத்திருக்கிறது என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன் என்றார்கள். 
 
பாடம் : 45 சஜ்தாவில் உள்ளங்ைககைளத் தைரயில் ைவத்து, விலாப் புறங்கைளவிட்டு 
முழங்ைககைளயும் ெதாைடகளிலிருந்து வயிற்ைறயும் அகற்றிைவத்து (முைறயாக) 
நடுநிைலேயாடு சஜ்தாச் ெசய்வது. 
 
850 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சஜ்தாவில் நடுநிைலையக் ைகயாளுங்கள். உங்களில் எவரும் தம் ைககைள நாய் பரப்பி 
ைவப்பைதப் ேபான்று பரப்பி ைவக்க ேவண்டாம். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில், முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் (ஹதீஸின் மூலத்தில் 
இடம்ெபற்றுள்ள வலா யப்சுத் எனும் ெசாற்ெறாடர்) வலா யத்தபஸ்ஸத் என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. (இரண்டுக்கும் ெபாருள்: பரப்பி ைவக்க ேவண்டாம்.) 
 
851 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் சஜ்தாச் ெசய்யும்ேபாது உள்ளங்ைககைள (தைரயில்) ைவயுங்கள்; முழங்ைககைள 
(தைரயிலிருந்து) அகற்றி ைவயுங்கள். 
இைத பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 46 ெதாழுைக முைற; ெதாழுைகைய எப்படி ஆரம்பிப்பது, எப்படி முடிப்பது?; ருகூஉ, 

சஜ்தாச் ெசய்யும் முைற; அவற்றில் நடுநிைலையக் ைகயாளுவது; நான்கு ரக்அத் 
ெதாழுைககளில் ஒவ்ேவார் இரண்டு ரக்அத் முடிந்ததும் அத்தஹிய்யாத் ஓதுவது; இரு 
சஜ்தாக்களுக்கு மத்தியிலும் முதல் அத்தஹிய்யாத்திலும் அமர்கின்ற முைற ஆகியைவ 
குறித்த ெமாத்த விவரங்கள். 
 
852 அப்துல்லாஹ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழும்ேபாது தம்மிரு அக்குள்களின் ெவண்ைம 
ெதன்படும் அளவுக்கு இரு ைககைளயும் விரித்துைவப்பார்கள். 
 
853 அப்துல்லாஹ் பின் மாலிக் பின் புைஹனா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட 

ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அம்ர் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சஜ்தாச் ெசய்யும்ேபாது தம்மிரு அக்குள்களின் ெவண்ைம ெதன்படும் 
அளவுக்குத் தம் ைககைள (விலாவிலிருந்து) அகற்றிைவப்பார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ைலஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சஜ்தாச் ெசய்யும்ேபாது தம்மிரு அக்குள்கைளவிட்டுக் ைககைள விரித்து ைவப்பார்கள். எந்த 
அளவிற்ெகன்றால் நான் அவர்களுைடய அக்குள்களின் ெவண்ைமையப் பார்ப்ேபன் என்று 
(அப்துல்லாஹ் பின் மாலிக் பின் புைஹனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
854 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) ைமமூனா பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் சஜ்தாச் ெசய்யும்ேபாது, ஓர் ஆட்டுக் குட்டி நிைனத்தால் அவர்களின் 
இரு ைககளுக்கிைடேய கடந்து ெசன்றுவிட முடியும் (அந்த அளவுக்கு அவர்கள் ைககைளத் 
தைரயிலிருந்து அகற்றி ைவப்பார்கள்). 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
855 நபி (ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியார் ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சஜ்தாச் ெசய்யும்ேபாது பின்னாலிருந்து (பார்த்தால்) 
அவர்களுைடய இரு அக்குள்களின் ெவண்ைம ெதன்படும் அளவுக்குத் தம் ைககைள 
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விரித்து (இைடெவளி விட்டு) ைவப்பார்கள். அவர்கள் (சஜ்தாவிலிருந்து எழுந்ததும்) தமது 
இடது ெதாைடயின் (காலின்) மீது லாவகமாக அமர்ந்துெகாள்வார்கள். 
 
856 (நபி (ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியார்) ைமமூனா பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சஜ்தாச் ெசய்யும்ேபாது தம் அக்குள்களின் 
ெவண்ைமையப் பின்னாலிருப்பவர் பார்க்கும் அளவுக்குக் ைககைள அகற்றி ைவப்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான வகீஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: (இந்த ஹதீஸின் 
மூலத்தில் இடம்ெபற்றுள்ள) வள்ஹ் எனும் ெசால்லுக்கு ெவண்ைம என்று ெபாருள். 
 
857 (நபி (ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அல்லாஹு அக்பர் என்று) தக்பரீ் கூறித் 
ெதாழுைகையத் துவக்குவார்கள்;அல்ஹம்து லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்... என்று (குர்ஆன்) 
ஓத ஆரம்பிப்பார்கள். ருகூஉச் ெசய்யும்ேபாது தைலைய உயர்த்தவுமாட்டார்கள்; ஒேரடியாகத் 
தாழ்த்தவுமாட்டார்கள். மாறாக, நடுநிைலயாக ைவத்திருப்பார்கள்.ருகூஉவிலிருந்து தைலைய 
உயர்த்தினால் நிமிர்ந்து நிற்காமல் சஜ்தாவுக்குச் ெசல்லமாட்டார்கள். சஜ்தாவிலிருந்து 
தைலைய உயர்த்தினால் ேநராக நிமிர்ந்து உட்காராமல் (இரண்டாவது) சஜ்தாச் ெசய்ய 
மாட்டார்கள்.ஒவ்ேவார் இரண்டு ரக்அத்திலும் அத்தஹிய்யாத் ஓதுவார்கள். (அந்த அமர்வில்) 
இடது காைல விரித்துைவத்து, வலது காைல நட்டுைவப்பார்கள். ேமலும், ைஷத்தான் 
உட்காருவைதப் ேபான்று (கால்கைள நட்டுைவத்து, புட்டத்ைதத் தைரயில் படியைவத்து) 
உட்கார ேவண்டாம் என்றும், மிருகங்கள் உட்காருவைதப் ேபான்று முழங்ைககைளத் 
தைரயில் பரப்பி ைவத்து உட்கார ேவண்டாம் என்றும் தைட விதித்துவந்தார்கள். அவர்கள் 
சலாம் கூறிேய ெதாழுைகைய முடிப்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அபூகாலித் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து இப்னு நுைமர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் ஹதீஸில் (ைஷத்தான் 
அமர்வைதப் ேபான்று என்பைதக் குறிக்க மூலத்தில் வந்துள்ள உக்பா என்பதற்கு பதிலாக) 
அகிப் என்று காணப்படுகிறது. 
 
பாடம் : 47 ெதாழுபவர் (தமக்கு முன்னால்) தடுப்பு ஒன்ைற ைவத்துக்ெகாள்வது. 
 
858 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் (ெதாழும்ேபாது) தமக்கு முன்னால் வாகன (ஒட்டக)த்தின் 
(ேசணத்திலுள்ள) சாய்வுக்கட்ைட ேபான்றைத (தடுப்பாக) ைவத்துக்ெகாண்டு ெதாழட்டும். 
அந்தக் கட்ைடக்கு அப்பால் கடந்துெசல்பவைர அவர் ெபாருட்படுத்த ேவண்டாம். 
இைதத் தல்ஹா பின் உைபதில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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859 தல்ஹா பின் உைபதில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (திறந்தெவளிகளில்) ெதாழுது ெகாண்டிருப்ேபாம். அப்ேபாது எங்களுக்கு முன்னால் 
கால்நைடகள் கடந்துெசல்லும். எனேவ, இது பற்றி நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் கூறிேனாம். அப்ேபாது அவர்கள், உங்களில் ஒருவர் வாகன (ஒட்டக)த்தின் 
(ேசணத்திலுள்ள) சாய்வுக்கட்ைட ேபான்றைத (தடுப்பாக) ைவத்துக்ெகாள்ளட்டும். பிறகு 
அவைர எது கடந்துெசன்றாலும் அவருக்குப் பிரச்சிைன இல்ைல என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அப்துல்லாஹ் பின் 
நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், பிறகு அவைர யார் கடந்துெசன்றாலும் அவருக்குப் 
பிரச்சிைன இல்ைல என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
860 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், ெதாழுபவர் (தமக்கு முன்னால்) தடுப்பு 
ைவத்துக்ெகாள்வது பற்றிக் ேகட்கப்பட்டது. அப்ேபாது அவர்கள் வாகன (ஒட்டக)த்தின் 
(ேசணத்திலுள்ள) சாய்வுக்கட்ைட ேபான்றைத ைவத்துக்ெகாள்ளுமாறு கூறினார்கள் 
 
861 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
தபூக் ேபாரின் ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், ெதாழுபவர் (தமக்கு 
முன்னால்) தடுப்பு ைவத்துக்ெகாள்வது பற்றிக் ேகட்கப்பட்டது. அப்ேபாது அவர்கள் வாகன 
(ஒட்டக)த்தின் (ேசணத்திலுள்ள) சாய்வுக்கட்ைட ேபான்ற ஒன்ைற (தடுப்பாக) ைவத்துக் 
ெகாள்ளுமாறு கூறினார்கள். 
 
862 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபருநாள் தினத்தன்று (ெதாழுவிப்பதற்காகத் 
ெதாழுைகத் திடலுக்குப்) புறப்படும்ேபாது (முைன அகலமான) ஈட்டிைய எடுத்துவருமாறு 
உத்தரவிடுவார்கள். (ெதாழுைகத் திடலில்) அவர்களுக்கு முன்னால் அந்த ஈட்டி (தடுப்பாக 
நட்டு) ைவக்கப்படும். பிறகு அைத ேநாக்கித் ெதாழுவிப்பார்கள். மக்கள் அவர்களுக்குப் 
பின்னால் இருப்பார்கள். ெபாதுவாகப் பயணத்திலும் இவ்வாேற ெசய்வார்கள். இதனால் தான் 
(நம்) தைலவர்களும் இவ்வழக்கத்ைதக் கைடப்பிடிக்கின்றனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
863 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (ைகப்பிடி உள்ள) ைகத்தடிைய நட்டுைவத்து அைத ேநாக்கித் 
ெதாழுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது.அவற்றில், அபூபக்ர் பின் 
அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் அது (முைன அகலமான) ஈட்டியாகும் என்று 
உைபதுல்லாஹ் பின் ஹஃப்ஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள் என அதிகப்படியாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
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864 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (திறந்தெவளியில் ெதாழும்ேபாது) தமது வாகன (ஒட்டக)த்ைதக் 
குறுக்ேக (தடுப்பாக) ைவத்து,அைத ேநாக்கித் ெதாழுவார்கள். 
 
865 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது வாகன (ஒட்டக)த்ைத ேநாக்கித் ெதாழுதார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளரெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், இப்னு நுைமர் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒட்டகத்ைத ேநாக்கித் ெதாழுதார்கள் என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
866 அபூஜுைஹஃபா வஹ்ப் பின் அப்தில்லாஹ் அஸ்ஸுவாய ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஹஜ்ஜின்ேபாது) மக்காவி(லிருந்து மினா ெசல்லும் சாைலயி)லுள்ள 
அப்தஹ் எனுமிடத்தில் ேதாலால் ஆன சிவப்பு நிறக் கூடாரெமான்றில் இருக்க, அவர்களிடம் 
நான் ெசன்ேறன். அப்ேபாது நபியவர்கள் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். பிலால் (ரலி) 
அவர்கள் (உள்ேள ெசன்று) நபி (ஸல்) அவர்கள் உளூச் ெசய்த தண்ணரீின் மிச்சத்ைத 
ெவளிேய ெகாண்டுவந்தார்கள். மக்களில் சிலர் அைத (பிலால் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து 
ேநரடியாகப்) ெபற்றுக்ெகாண்டனர். மற்றச் சிலர் அைதப் ெபற்றவர்களிடமிருந்து ெபற்று(த் 
தம்மீது தடவி)க்ெகாண்டனர். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் சிவப்பு நிற அங்கி 
அணிந்தவர்களாக ெவளிேய வந்தார்கள். (அைத அவர்கள் உயர்த்திப் பிடித்துக்ெகாண்டு 
வந்ததால் அவர்களின் கால்கள் ெவளியில் ெதரிந்தன.) இப்ேபாதும் நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களுைடய கால்களின் ெவண்ைமையப் பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது. பிறகு பிலால் (ரலி) 
அவர்கள் பாங்கு ெசான்னார்கள். அவர்கள் ஹய்ய அலஸ் ஸலாஹ், ஹய்ய அலல் 
ஃபலாஹ் என்று கூறும்ேபாது இங்கும் அங்குமாக (அதாவது, வலப் பக்கமாகவும் இடப் 
பக்கமாகவும்) திரும்பியேபாது நான் அவர்களது வாையேய பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். 
பிறகு நபி (ஸல்) அவர்களுக்காக (ைகப்பிடி உள்ள) ைகத்தடி ஒன்று (தடுப்பாக) 
நட்டுைவக்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள் முன்ேன ெசன்று லுஹர் ெதாழுைகைய இரண்டு 
ரக்அத்களாகத் ெதாழுவித்தார்கள். அவர்களுக்கு முன்னால் (அந்தக் ைகத்தடிக்கு அப்பால்) 
கழுைத, நாய் ஆகியன தைடயின்றி கடந்து ெசன்றுெகாண்டிருந்தன. பிறகு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அஸ்ைரயும் இரண்டு ரக்அத்களாகத் ெதாழுவித்தார்கள். பின்னர் மதீனாவிற்குத் 
திரும்பிச் ெசல்லும்வைர (கடைமயான நான்கு ரக்அத் ெதாழுைககைள) இரண்டு 
ரக்அத்களாகேவ ெதாழுவித்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
867 அபூஜுைஹஃபா வஹ்ப் பின் அப்தில்லாஹ் அஸ்ஸுவாய ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஹஜ்ஜின்ேபாது) ேதாலால் ஆன சிவப்பு நிறக் கூடாரெமான்றில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பார்த்ேதன். பிலால் (ரலி) அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உளூச் ெசய்து) மிச்சம் ைவத்த தண்ணைீர ெவளிேய எடுத்துவருவைதயும் 
பார்த்ேதன். அந்த மிச்சத் தண்ணரீுக்காக மக்கள் ேபாட்டியிட்டுக் ெகாள்வைதயும் நான் 
பார்த்ேதன். அந்தத் தண்ணரீில் சிறிதளைவப் ெபற்றவர் அைதத் (தம் ேமனியில்) 
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தடவிக்ெகாண்டார். அதில் சிறிதும் கிைடக்காதவர் (தண்ணரீ் கிைடத்த) தம் ேதாழரின் 
ைகயிலுள்ள ஈரத்ைதத் ெதாட்டு(த் தடவி)க்ெகாண்டார். பிறகு பிலால் (ரலி) அவர்கள் ஒரு 
ைகத்தடிைய எடுத்து வந்து நட்டுைவப்பைத நான் பார்த்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சிவப்பு நிற அங்கிெயான்ைற அணிந்தவர்களாக (தம் கைணக்கால்கள் 
ெதரியுமளவுக்கு அங்கிைய) உயர்த்திப் பிடித்தபடி ெவளியில் வந்தார்கள். பிறகு அந்தக் 
ைகத்தடிைய ேநாக்கி (நின்று) மக்களுக்கு இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவித்தார்கள். அந்தக் 
ைகத்தடிக்கு அப்பால் மனிதர்களும் கால்நைடகளும் கடந்துெசல்வைத நான் பார்த்ேதன். 
 
868 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், மாலிக் பின் மிஃக்வல் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், நண்பகல் ேநரமானேபாது 
பிலால் (ரலி) அவர்கள் வந்து ெதாழுைகக்காக அறிவிப்புச் ெசய்தார்கள் எனும் குறிப்பு 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
869 அபூஜுைஹஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஹஜ்ஜின்ேபாது ஒரு நாள்) நண்பகல் ேநரத்தில் 
பத்ஹாைவ (அப்தஹ்) ேநாக்கிப் புறப்பட்டார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம 
ெசய்துவிட்டு லுஹர் ெதாழுைக இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவித்து, அஸ்ர் ெதாழுைக இரண்டு 
ரக்அத்கள் ெதாழுவித்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களுக்கு முன்னால் ைகத்தடி ஒன்று 
(நடப்பட்டு) இருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் அந்தக் ைகத்தடிக்கு அப்பால் ெபண்கள் மற்றும் கழுைதகள் (உள்ளிட்ட 
கால்நைடகள்) கடந்துெசன்றுெகாண்டிருந்தன எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
870 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஹகம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் நபி (ஸல்) அவர்கள் உளூச் ெசய்த தண்ணரீின் 
மிச்சத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ள மக்கள் ேபாட்டியிடலாயினர் என அதிகப்படியாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
871 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (விைடெபறும் ஹஜ்ஜின்ேபாது) மினாவில் (தடுப்பு 
எைதயும் முன்ேனாக்காமல்) மக்களுக்குத் ெதாழுவித்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது 
நான் ெபட்ைடக் கழுைதெயான்றில் பயணித்தபடி (அவர்கைள) ேநாக்கிச் ெசன்ேறன். -அந்த 
நாளில் நான் பருவ வயைத ெநருங்கிவிட்டிருந்ேதன்.- (ெதாழுதுெகாண்டிருந்தவர்களின்) 
அணிக்கு முன்னால் நான் கடந்துெசன்று (கழுைதயிலிருந்து) இறங்கி அைத ேமயவிட்டு 
விட்டுத் ெதாழுைக அணியினூேட நுைழந்து (நின்று)ெகாண்ேடன். அ(வ்வாறு நான் 
ெதாழுைக அணிையக் கடந்துெசன்ற)தற்காக என்ைன யாரும் ஆட்ேசபிக்கவில்ைல. 
 
872 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
விைடெபறும் ஹஜ்ஜின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மினாவில் 
மக்களுக்குத் ெதாழுவித்தபடி நின்றுெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது கழுைதெயான்றில் 
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பயணித்தபடி நான் அவர்கைள ேநாக்கிச் ெசன்ேறன். (எனது) கழுைத (ெதாழுைகயாளிகளின்) 
அணியில் ஒரு பகுதிக்கு முன்னால் நடந்துெசன்றது. பிறகு நான் அதிலிருந்து இறங்கி 
மக்களுடன் வரிைசயில் ேசர்ந்துெகாண்ேடன். 
 
873 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், (அப்ேபாது) நபி (ஸல்) அவர்கள் அரஃபாவில் (மக்களுக்குத்) ெதாழுவித்துக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
874 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், மினா, அரஃபா என்ற குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. மாறாக, விைடெபறும் ஹஜ்ஜின் 
ேபாது அல்லது மக்காெவற்றி நாளில் என்று (ெபாதுவாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 48 ெதாழுதுெகாண்டிருப்பவருக்கு முன்னால் குறுக்ேக ெசல்பவைரத் தடுப்பது. 
 
875 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் ெதாழும்ேபாது எவைரயும் தமக்கு முன்னால் கடந்து ெசல்ல அவர் 
அனுமதிக்க ேவண்டாம். இயன்றவைர அவைரத் தடுக்கட்டும். அவர் (விலகிச்ெசல்ல) 
மறுக்கும்ேபாது அவருடன் சண்ைடயிட(ேநர்ந்தால் சண்ைடயிட்டு தடுக்க)ட்டும்! ஏெனனில், 

அவன்தான் ைஷத்தான். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
876 ஹுைமத் பின் ஹிலால் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் என் ேதாழர் ஒருவரும் ஒரு ஹதீஸ் குறித்துப் ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது 
(அங்கு வந்த) சாலிஹ் அஸ்ஸம்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ெசவிேயற்ற ஒரு ஹதீைஸயும் 
அவர்களிடம் நான் கண்ட ஒரு நிகழ்ச்சிையயும் உமக்குக் கூறுகிேறன்: 
நான் ஒரு ெவள்ளிக்கிழைம (ஜுமுஆ) தினத்தன்று அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களுடன் ெதாழுது 
ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் மக்களில் யாரும் தமக்கு குறுக்ேக ெசன்று 
விடாமலிருக்கத் தடுப்ெபான்ைற ைவத்து அைத ேநாக்கித் ெதாழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்ேபாது பனூ அபமீுஐத் குலத்ைதச் ேசர்ந்த இைளஞர் ஒருவர் அபூசயதீ் (ரலி) 
அவர்களுக்கு முன்னால் குறுக்ேக கடந்துெசல்ல முற்பட்டார். உடேன அபூசயதீ் (ரலி) 
அவர்கள் தமது ைகயால் அவரது ெநஞ்சில் (ைக ைவத்துத்) தள்ளினார்கள். அந்த இைளஞர் 
பார்த்தார். அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களுக்கு முன்னால் கடந்துெசல்வைதத் தவிர ேவறு 
வழியில்ைல என்பைதக் கண்ட அவர், மீண்டும் அவர்கைளக் கடந்து ெசல்லப்பார்த்தார். 
அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் முன்ைனவிடக் கடுைமயாக அவரது ெநஞ்சில் (ைக ைவத்துத்) 
தள்ளினார்கள். அந்த இைளஞர் அப்படிேய நின்றுெகாண்டு அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கைளச் 
சாடினார். 
பிறகு மக்கைள விலக்கிக்ெகாண்டு (மதீனாவின் ஆளுநராயிருந்த) மர்வான் பின் ஹகமிடம் 
ெசன்று நடந்தைத அந்த இைளஞர் முைறயிட்டார். அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களும் மர்வானிடம் 
ெசன்றார்கள். அப்ேபாது மர்வான், அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடம், உங்களுக்கும் உங்கள் 
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சேகாதரர் புதல்வருக்கும் (இைடேய) என்ன ேநர்ந்தது? அவர் உங்கைளப் பற்றி 
முைறயிடுகிறாேர! என்று ேகட்டார். அதற்கு அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள், மக்களில் எவரும் 
குறுக்ேக ெசல்லாமலிருக்கத் தமக்கு முன்ேன ஒரு தடுப்ைப ைவத்துக்ெகாண்டு உங்களில் 
ஒருவர் ெதாழும்ேபாது, அவருக்கு முன்னால் குறுக்ேக ெசல்ல யாரும் முற்பட்டால் அவரது 
ெநஞ்சில் (ைக ைவத்துத்) தள்ளட்டும். அவர் (விலகிச் ெசல்ல) மறுக்கும்ேபாது அவருடன் 
சண்ைடயிட(ேநர்ந்தால் சண்ைடயிட்டுத் தடுக்க)ட்டும்! ஏெனனில், அவன்தான் ைஷத்தான் 
என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ெசவிேயற்றுள்ேளன் (எனேவ 
தான், அந்த இைளஞைர அவ்வாறு நான் தடுத்ேதன்) என்று கூறினார்கள். 
 
877 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் ெதாழும்ேபாது எவைரயும் தமக்கு முன்ேன கடந்துெசல்ல அவர் 
அனுமதிக்க ேவண்டாம். (அவைரத் தடுக்கட்டும்.) அவர் (விலகிக்ெகாள்ள) மறுக்கும்ேபாது 
சண்ைடயிட(ேநர்ந்தால் சண்ைடயிட்டுத் தடுக்க)ட்டும்! ஏெனனில்,அவருடன் கூட்டாளி 
(ைஷத்தான்) உள்ளான். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
878 புஸ்ர் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்ைன ைஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் அபூஜுைஹம் பின் அல்ஹாரிஸ் 
அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்களிடம் அனுப்பி, ெதாழுது ெகாண்டிருப்பவருக்குக் குறுக்ேக 
ெசல்பவர் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் என்ன ெசவிேயற்றார்கள் என்று 
ேகட்டுவருமாறு ெசான்னார்கள். (நான் ெசன்று ேகட்ேடன்.) அப்ேபாது அபூஜுைஹம் (ரலி) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாழுது ெகாண்டிருப்பவருக்குக் குறுக்ேக ெசல்பவர் அதனால் எத்தைகய பாவம் தம்மீது 
ஏற்படும் என்பைத அறிந்திருப்பாரானால் அவருக்கு முன்னால் கடந்துெசல்வைதவிட 
நாற்பது (நாட்கள்/மாதங்கள்/வருடங்கள் அப்படிேய காத்து) நிற்பது அவருக்கு நல்லதாக 
இருந்திருக்கும். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அபுந்நள்ர் சாலிம் பின் அபஉீமய்யா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: 
புஸ்ர் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் நாட்களில் நாற்பது என்று ெசான்னார்களா, அல்லது 
மாதங்களில் நாற்பது என்று ெசான்னார்களா, அல்லது வருடங்களில் நாற்பது என்று 
ெசான்னார்களா என்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், அபூஜுைஹம் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (இது 
ெதாடர்பாக) என்ன ேகட்டார்கள் என்று அறிந்து வருமாறு என்ைன ைஸத் பின் காலித் 
அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் அனுப்பினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 49 ெதாழுபவர் தடுப்புக்கு அருகில் ெநருங்கி நிற்க ேவண்டும். 
 
879 சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ பள்ளிவாசலில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழநிற்கும் 
இடத்திற்கும் (பள்ளிவாசலின் கிப்லாத் திைசயில் அைமந்த) சுவருக்கும் இைடேய ஓர் ஆடு 
கடந்து ெசல்லும் அளவுக்கு இைடெவளி இருந்தது. 
 
880 யஸீத் பின் அபஉீைபத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சலமா பின் அக்வஃ (ரலி) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளிவாசலில்) குர்ஆன் ைவக்கப்படும் 
இடத்திற்கு அருகில் (உள்ள தூண் அருேக) கூடுதலான (நஃபில்) ெதாழுைகையத் 
ெதாழுவார்கள். ேமலும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்த இடத்ைதத் 
ேதர்ந்ெதடுத்து (இந்தத் தூைண முன்ேனாக்கி நின்று) ெதாழுவார்கள். ெசாற்ெபாழிவு 
ேமைடக்கும் (மிம்பர்) கிப்லாவுக்கும் இைடேய ஓர் ஆடு கடந்துெசல்லும் அளவுக்கு 
இைடெவளி இருந்தது என்றும் குறிப்பிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
881 யஸீத் பின் அபஉீைபத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சலமா பின் அக்வஃ (ரலி) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளிவாசலில்) குர்ஆன் ைவக்கப்படும் 
இடத்திற்குப் பக்கத்திலிருந்த தூணருகில் ெதாழுவைதத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்வார்கள். 
அவர்களிடம் நான், அபூ முஸ்லிம்! தாங்கள் இந்தத் தூணுக்கு அருகில் ெதாழுவைதேய 
ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாள்வைத நான் காண்கிேறேன (என்ன காரணம்)? என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு சலமா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் இந்தத் தூணுக்கு அருகில் 
ெதாழுவைதத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்வைத நான் பார்த்திருக்கிேறன் (ஆகேவதான், நானும் 
இந்த இடத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்) என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 50 ெதாழுபவருக்கு முன்னால் தடுப்பு எந்த அளவு இருக்க ேவண்டும்? 
 
882 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூதர் அல்கிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள், உங்களில் ஒருவர் (திறந்தெவளியில்) ெதாழ நிற்கும் 
ேபாது தமக்கு முன்னால் வாகன (ஒட்டக)த்தின் (ேசணத்திலுள்ள) சாய்வுக்கட்ைட ேபான்றது 
இருந்தால் அதுேவ அவருக்குத் தடுப்பாக அைமந்துவிடும். சாய்வுக்கட்ைட ேபான்றது 
இல்லாவிட்டால் கழுைத, ெபண் மற்றும் கறுப்புநாய் ஆகியன அவரது (கவனத்ைத ஈர்த்து) 
ெதாழுைகைய முறித்துவிடும் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
என்றார்கள். உடேன நான், அபூதர் (ரலி) அவர்கேள! சிவப்பு நிற நாய், மஞ்சள் நிற நாய் 
ஆகியவற்ைற விட்டுவிட்டுக் கறுப்பு நிற நாைய மட்டுேம குறிப்பிடக் காரணம் என்ன? என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், என் சேகாதரரின் புதல்வேர! நீங்கள் என்னிடம் ேகட்டைதப் 
ேபான்ேற நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் 
கறுப்பு நாய் ைஷத்தான் ஆகும் என்று கூறினார்கள் என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ், ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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883 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(தடுப்பு இல்லாமல் ெதாழுகின்றவரின்) ெதாழுைகையப் ெபண் (முறித்துவிடுவாள். ேமலும்), 
கழுைத, நாய் ஆகியைவ(யும்) முறித்துவிடும். வாகன (ஒட்டக)த்தின் (ேசணத்திலுள்ள) 
சாய்வுக்கட்ைட ேபான்றது அதிலிருந்து பாதுகாத்துவிடும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 51 ெதாழுபவருக்கு முன்னால் குறுக்ேக படுத்திருப்பது. 
 
884 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இரவுத் ெதாழுைக ெதாழுதுெகாண்டிருப்பார்கள். அப்ேபாது நான் 
அவர்களுக்கும் ெதாழும் திைச (கிப்லாவு)க்கும் இைடேய குறுக்குவாக்கில் ஜனாஸா 
(சடலம்) ேபான்று படுத்துக்ெகாண்டிருப்ேபன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
885 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இரவுத் ெதாழுைகைய முழுைமயாக ெதாழுது முடிப்பார்கள். அப்ேபாது 
நான் அவர்களுக்கும் ெதாழும் திைசக்கும் (கிப்லா) இைடேய குறுக்குவாக்கில் படுத்துக் 
ெகாண்டிருப்ேபன். அவர்கள் இறுதியில் வித்ர் ெதாழுைக ெதாழ எண்ணும்ேபாது என்ைன 
எழுப்பிவிடுவார்கள். நான் (எழுந்து) வித்ர் ெதாழுைக ெதாழுேவன். 
 
886 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் சிறிய தாயார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் (எங்களிடம்), ெதாழுைகைய முறிக்கக் 
கூடியைவ எைவ? என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள், ெபண்களும் கழுைதகளும் (குறுக்ேக 
ெசல்வது) என்று பதிலளித்ேதாம். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், ெபண்கள் என்ன தீய 
பிராணிகளா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுதுெகாண்டிருக்கும் ேபாது 
அவர்களுக்கு முன்னால் நான் ஜனாஸாைவப் ேபான்று குறுக்குவாக்கில் படுத்துக் 
ெகாண்டிருப்ேபன் என்று கூறினார்கள். 
 
887 மஸ்ரூக் பின் அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அருகில் நாயும் கழுைதயும் ெபண்ணும் (ெதாழுபவருக்குக் குறுக்ேக 
ெசல்வது) ெதாழுைகைய முறித்துவிடும் என்பது பற்றி ேபசப்பட்டது. அைதக் ேகட்ட 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், (ெபண்களாகிய) எங்கைளக் கழுைதகளுக்கும் நாய்களுக்கும் 
ஒப்பாக்கிவிட்டீர்கேள! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கும் (அவர்களின்) கிப்லாவுக்குமிைடேய கட்டிலில் ஒருக்களித்துப் படுத்துக் 

ெகாண்டிருக்க அவர்கள் ெதாழுதுெகாண்டிருப்பார்கள். அப்ேபாது எனக்கு ஏேதனும் 
ேதைவேயற்பட்டால் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் (எழுந்து) உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு 
இைடயூறு ஏற்படுத்த விரும்பாமல் கட்டிலின் இரு கால்கள் வழியாக நான் நழுவிச் 
ெசன்றுவிடுேவன் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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888 அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் (நாய்கள், கழுைதகள், ெபண்கள் ஆகிேயார் ெதாழுபவருக்குக் 
குறுக்ேக ெசன்றால் ெதாழுைக முறிந்துவிடும் என்று கூறிய ஒருவரிடம்), எங்கைள 
நாய்களுக்கும் கழுைதகளுக்கும் சமமாக்கி விட்டீர்கேள! நான் கட்டிலில் ஒருக்களித்துப் 
படுத்துக்ெகாண்டிருப்ேபன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து 
கட்டிலின் நடுப்பகுதிக்கு ேநராக (நின்று) ெதாழுவார்கள். (ஏேதனும் ேதைவ ஏற்பட்டால்,) 

அவர்களது பார்ைவயில் படும்விதமாக எழுந்து அமரப் பிடிக்காமல் கட்டிலின் இரு 
கால்களினூேட ெமல்ல நழுவி, எனது ேபார்ைவயிலிருந்து நழுவிச் ெசன்றுவிடுேவன் என்று 
கூறினார்கள். 
 
889 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (இரவில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் (படுத்து) உறங்கிக் 
ெகாண்டிருப்ேபன். அப்ேபாது என் கால்கள் அவர்களது கிப்லாவில் (சஜ்தாச் ெசய்யுமிடத்தில்) 
இருந்துெகாண்டிருக்கும். அவர்கள் (நிைலயிலிருந்து) சஜ்தாவுக்கு வரும்ேபாது என்ைனத் 
தமது விரலால் ெதாட்டுணர்த்துவார்கள். உடேன நான் என் கால்கைள மடக்கிக்ெகாள்ேவன். 
அவர்கள் (மீண்டும்) நிைலக்குச் ெசன்றுவிட்டால் நான் (மறுபடியும்) கால்கைள நீட்டிக் 
ெகாள்ேவன். அந்த நாட்களில் (எங்கள்) வடீுகளில் விளக்குகள் இருக்கவில்ைல. 
 
890 நபி (ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியார் ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுதுெகாண்டிருக்கும்ேபாது அவர்களுக்கு எதிரில் 
மாதவிடாய் ஏற்பட்டிருக்கும் நிைலயில் நான் இருந்துெகாண்டிருப்ேபன். சில ேநரங்களில் 
அவர்கள் சஜ்தாச் ெசய்யும்ேபாது அவர்களது ஆைட என்மீது படும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
891 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இரவுத் ெதாழுைக ெதாழுதுெகாண்டிருப்பார்கள். அப்ேபாது மாதவிடாய் 
ஏற்பட்ட நிைலயில் நான் அவர்களது விலாப் பக்கத்தில் (படுத்துக்ெகாண்டு) இருப்ேபன். 
நான் ேபார்த்தியிருந்த ேபார்ைவயில் ஒரு பகுதி அவர்கள்மீது அவர்களது விலாப் புறத்தில் 
கிடக்கும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 52 ஒேர ஆைடயில் ெதாழுவதும் அைத அணியும் முைறயும். 
 
892 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒேர ஆைடைய அணிந்து 
ெகாண்டு ெதாழுவது குறித்துக் ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

உங்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் இரண்டு ஆைடகள் உண்டா? என்று (திருப்பிக்) ேகட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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893 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்கைள அைழத்து, எங்களில் ஒருவர் ஒேர அைடைய அணிந்து 
ெதாழலாமா? என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் இரு 
ஆைடகள் ைவத்திருக்கிறாரா? என்று (திருப்பிக்) ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
894 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தம் ேதாள்கைள மைறக்காமல் ஒேர ஆைடைய அணிந்துெகாண்டு ெதாழ 
ேவண்டாம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
895 உமர் பின் அபசீலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்முசலமா (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் ஒேர 
ஆைடைய அணிந்துெகாண்டு ெதாழுதைத நான் பார்த்ேதன். அந்த ஆைடயின் இரு 
ஓரங்கைளயும் தம் ேதாள்கள்மீது (வலது ேதாள் மீதிருக்கும் ஓரத்ைத இடது ைகக்குக் 
கீேழயும் இடது ேதாள் மீதிருக்கும் ஓரத்ைத வலது ைகக்குக் கீேழயுமாக) மாற்றிப் 
ேபாட்டுக்ெகாண்டு ெதாழுதைத நான் பார்த்ேதன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், (அதன் இரு ஓரங்கைளயும் ேதாள்கள்மீது மாற்றிப் ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள் 
என்பைதக் குறிக்க மூலத்தில்) முஷ்தமிலன் என்று குறிப்பிடாமல் முதவஷ்ஷிஹன் என்று 
குறிப்பிடபபட்டுள்ளது. (இரண்டு ெசாற்களுக்கும் ெபாருள் ஒன்ேற.) 
 
896 உமர் பின் அபசீலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்முசலமா (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் ஒேர 
ஆைடைய அணிந்துெகாண்டு ெதாழுதைத நான் பார்த்ேதன். அப்ேபாது அதன் இரு 
ஓரங்கைளயும் அவர்கள் மாற்றிப்ேபாட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
 
897 உமர் பின் அபசீலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒேர ஆைடைய ேபார்த்திக்ெகாண்டு அதன் இரு 
ஓரங்கைளயும் மாற்றிப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு ெதாழுதைத நான் பார்த்ேதன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், ஈசா பின் ஹம்மாத் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் தம் ேதாள்கள்மீது (மாற்றிப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு 
ெதாழுதார்கள்) எனும் வாசகம் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
898 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒேர ஆைடைய மாற்றிப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு ெதாழுதைத நான் 
பார்த்ேதன். 
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899 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அப்துல்லாஹ் பின் நுைமர் (ரஹ்) அவர்கள் இடம்ெபற்றுள்ள அறிவிப்பில் நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன் என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
900 அபுஸ்ஸுைபர் அல்மக்கீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் பல ஆைடகளிருக்கேவ ஒேர ஆைடைய 
அணிந்து, (அதன் இரு ஓரங்கைளயும்) மாற்றிப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு ெதாழுதைத நான் 
பார்த்ேதன். இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்தைத நான் 
பார்த்திருக்கிேறன் என்றும் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். 
 
901 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் ஒரு பாயில் 
சஜ்தாச் ெசய்துெகாண்டிருந்தைத நான் கண்ேடன். ேமலும், அவர்கள் ஒேர ஆைடைய 
அணிந்து (அதன் இரு ஓரங்கைளயும்) மாற்றிப் ேபாட்டுக் ெகாண்டு ெதாழுதைதயும் நான் 
பார்த்ேதன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
902 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அபூகுைறப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், அதன் இரு ஓரங்கைளயும் தம் 
ேதாள்கள் மீது ேபாட்டுக்ெகாண்டு (ெதாழுதைத நான் பார்த்ேதன்) எனும் வாசகம் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா, சுைவத் பின் சயதீ் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில், (அதன் இரு 
ஓரங்கைளயும்) மாற்றிப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு எனும் குறிப்பும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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அத் யாயம் : 06  மஸ்ஜித்  ெதா டங்கள் 
 
பாடம் : 1 பூமியில் முதலாவதாக எழுப்பப்ெபற்ற இைற ஆலயம். 
 
 903அபூதர் அல்கிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் தூதேர! பூமியில் முதன் முதலாக 
அைமக்கப்ெபற்ற பள்ளிவாசல் எது?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல் மஸ்ஜிதுல் 
ஹராம் (மக்கா நகரிலுள்ள புனித கஅபா அைமந்திருக்கும்) பள்ளிவாசல்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். நான் "பிறகு எது?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள் "(ெஜரூஸலத்திலுள்ள) 
அல்மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா'' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "அவ்விரண்டுக்குமிைடேய எத்தைன 
ஆண்டுக் காலம் (இைடெவளி இருந்தது)?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள் "நாற்பதாண்டுகள்' 

(மஸ்ஜிதுல் ஹராம் அைமக்கப்ெபற்று நாற்பதாண்டுகள் கழித்து மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா 
அைமக்கப்ெபற்றது). (பின்னர்) உங்கைளத் ெதாழுைக (ேநரம்) எங்ேக வந்தைடகிறேதா 
அங்கு நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்! ஏெனனில், அதுதான் இைறவைன வழிபடும் தலம் 
(மஸ்ஜித்) ஆகும்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், அபூகாமில் அல்ஜஹ்தரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "பிறகு உங்கைளத் 
ெதாழுைக (ேநரம்) எங்ேக வந்தைடந்தாலும் (அங்கு) நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள். 
ஏெனனில், அதுதான் இைறவைன வழிபடும் தலம் (மஸ்ஜித்) ஆகும்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 904இப்ராஹீம் பின் யஸீத் அத்ைதமீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் பள்ளிவாசைல ஒட்டியுள்ள இடத்தில் என் தந்ைத (யஸீத் அத்ைதமீ) அவர்களிடம்  

குர்ஆைன ஓதிக் காட்டிக்ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது நான் "சஜ்தா' வசனத்ைத ஓதியவுடன் 
என் தந்ைத (அங்ேகேய) சஜ்தாச் ெசய்தார்கள். நான், "தந்ைதேய! (நைட)பாைதயில் சஜ்தா 
(சிரவணக்கம்) ெசய்கிறரீ்கேள?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
கூறினார்கள்: 

அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், பூமியில் முதன் முதலில் அைமக்கப்ெபற்ற 
பள்ளிவாசல் குறித்துக் ேகட்ேடன். அவர்கள், "அல்மஸ்ஜிதுல் ஹராம் (மக்கா நகரிலுள்ள 
புனித கஅபா அைமந்திருக்கும்) பள்ளிவாசல்'' என்று பதிலளித்தார்கள். "பின்னர் எது?'' என்று 
ேகட்ேடன். (ெஜரூஸலத்திலுள்ள) "அல்மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா ” எனறார்கள். நான், 

"அவ்விரண்டுக்குமிைடேய எத்தைன ஆண்டுக் காலம் (இைடெவளி இருந்தது)?'' என்று 
ேகட்ேடன். அவர்கள், "நாற்பதாண்டுகள்” என்று கூறினார்கள். "பிறகு பூமி முழுவதுேம 
உங்களுக்குத் ெதாழுமிடம்தான். ஆகேவ, உங்கைளத் ெதாழுைக (ேநரம்) எங்ேக 
வந்தைடந்தாலும் அங்ேக நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்!'' என்றும் ெசான்னார்கள். 
 
 
 
 



அத்தியாயம் : 06 – மஸ்ஜித் - ெதாழுமிடங்கள்                                 

    பக்கம் | 345  
 

 905அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

எனக்கு முன்னர் வாழ்ந்த (இைறத்தூதர்கள்) எவருக்கும் வழங்கப்ெபறாத ஐந்து விஷயங்கள் 
எனக்கு வழங்கப்ெபற்றுள்ளன: 

1.ஒவ்ேவார் இைறத்தூதரும் தத்தம் சமுதாயத்தாருக்கு மட்டுேம (தூதராக நியமிக்கப்பட்டு) 
அனுப்பப்பட்டார்கள். நான் சிவப்பர் கறுப்பர் (என்ற பாகுபாடின்றி) அைனவருக்கும் தூதராக 
அனுப்பப்ெபற்றுள்ேளன். 

2.ேபாரில் கிைடக்கப்ெபறும் ெசல்வங்கள் எனக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. எனக்கு 
முன்னிருந்த (இைறத்தூதர்) எவருக்கும் அைவ அனுமதிக்கப்படவில்ைல. 

3.எனக்கு பூமி முழுவதும் சுத்தம்(தயம்மும்) ெசய்வதற்ேகற்றதாகவும் தூய்ைமயானதாகவும் 
ெதாழுமிடமாகவும் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. (என் சமுதாயத்தாரில்) யாேரனும் ஒருவருக்குத் 
ெதாழுைக(யின் ேநரம்) வந்துவிட்டால் அவர் எந்த இடத்தில் இருக்கிறாேரா அந்த 
இடத்திேலேய ெதாழுதுெகாள்வார். 

4.எதிரிகளுக்கும் எனக்குமிைடேய) ஒரு மாதகாலப் பயணத் ெதாைலவிருந்தாலும் 
(அவர்களுைடய உள்ளங்களில் என்ைனப் பற்றிய மதிப்புக் கலந்த) அச்சம் ஏற்படுத்தப் 
படுவதன் மூலம் நான் ெவற்றியளிக்கப்ெபற்றுள்ேளன். 

5.மறுைமயில் என் சமுதாயத்தாருக்காக) பரிந்துைர ெசய்யும் வாய்ப்பு அளிக்கப் 
ெபற்றுள்ேளன். 

இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 906அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(இறுதி சமுதாயத்தாராகிய) நாம் மூன்று விஷயங்களில் (மற்ற) மக்கள் அைனவைர 
விடவும் சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ேளாம்: 

1.நம் (ெதாழுைக) வரிைசகள் வானவர்களின் (ெதாழுைக) வரிைசகைளப் ேபான்று (சீராக) 
ஆக்கப்பட்டுள்ளன. 

2.  நமக்கு பூமி முழுவதும் ெதாழுமிடமாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது. (ெதாழுைகக்காக "அங்கத் 
தூய்ைம' ெசய்ய) நமக்குத் தண்ணரீ் கிைடக்காதேபாது தைர முழுவதும் சுத்தம் (தயம்மும்) 
ெசய்வதற்ேகற்றதாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது. 

மற்ெறாரு சிறப்ைபயும் நபி (ஸல்) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். 

இைத ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 907அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நான் மற்ற இைறத்தூதர்கைளவிடவும் ஆறு விஷயங்களில் சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ேளன்: 

1.நான் ஒருங்கிைணந்த (ெபாருள்கைளக் குறிக்கும்) ெசாற்கள் வழங்கப்ெபற்றுள்ேளன். 
2.எதிரிகளின் உள்ளத்தில் என்ைனப் பற்றிய (மதிப்பும்) அச்ச(மு)ம் ஊட்டப்பட்டு எனக்கு 
ெவற்றியளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.ேபார்ச் ெசல்வங்கள் எனக்கு (மட்டும்) அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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4.எனக்கு பூமி முழுவதும் சுத்தம் (தயம்மும்) ெசய்வதற்ேகற்றதாகவும் ெதாழுமிடமாகவும் 
ஆக்கப்பட்டுள்ளது. 

5.நான் மனித இனம் முழுவதற்கும் தூதராக நியமிக்கப்ெபற்றுள்ேளன். 

6.என்ேனாடு நபிமார்களின் வருைக முற்றுப்ெபற்றுவிட்டது. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 908அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்  கூறினார்கள்: 

நான் ஒருங்கிைணந்த (ெபாருள்கைளக் குறிக்கும்) ெசாற்களுடன் அனுப்பப்ெபற்றுள்ேளன். 
(எதிரிகளின் உள்ளத்தில் என்ைனப் பற்றிய மதிப்பும்) அச்ச(மு)ம் ஊட்டப்பட்டு எனக்கு 
ெவற்றியளிக்கப்பட்டுள்ளது. (ஒரு முைற) நான் உறங்கிக் ெகாண்டிருக்ைகயில் பூமியின் 
கருவூலங்களுைடய திறவுேகால்கள் ெகாண்டுவரப்பட்டு என் முன்னால் ைவக்கப்பட்டன. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்துவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெசன்றுவிட்டார்கள். நீங்கள் அந்தக் கருவூலங்கைள (ேதடி) ெவளிேய எடுத்து 
(அனுபவித்து)க் ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரண்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவறு நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 909அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

எதிரிகளுக்கு (என்ைனப் பற்றிய மதிப்பும்) அச்ச(மு)ம் ஊட்டப்பட்டு நான் ெவற்றியளிக்கப் 
பட்டுள்ேளன். நான் ஒருங்கிைணந்த (ெபாருள்கைளக் குறிக்கும்) ெசாற்கள் வழங்கப் 
ெபற்றுள்ேளன். (ஒருமுைற) நான் உறங்கிக்ெகாண்டிருக்ைகயில் பூமியின் 
கருவூலங்களுைடய திறவுேகால்கள் ெகாண்டுவரப்பட்டு என் ைககளில் ைவக்கப்பட்டன. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 910ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு 
அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும் இைவ. அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எதிரிகளுக்கு (என்ைனப் பற்றிய  

மதிப்பும்) அச்ச(மு)ம் ஊட்டப்பட்டு நான் ெவற்றியளிக்கப்பட்டுள்ேளன். நான் ஒருங்கிைணந்த 
(ெபாருள்கைளக் குறிக்கும்) ெசாற்கள் வழங்கப்ெபற்றுள்ேளன். 
 
பாடம் : 2 மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளிவாசல் கட்டப்ெபற்ற விவரம். 
 
 911அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பிறந்தகத்ைதத் துறந்து) மதீனாவுக்கு வந்தேபாது 
மதீனாவின் ேமட்டுப்பாங்கான பகுதியில் இறங்கி, "பனூ அம்ர் பின் அவ்ஃப்' 
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என்றைழக்கப்பட்டுவந்த ஒரு குடும்பத்தாரிைடேய பதிநான்கு நாட்கள் தங்கினார்கள். பிறகு 
பனூ நஜ்ஜார் கூட்டத்தாருக்கு (அவர்கைள அைழத்து வருமாறு) ஆளனுப்பினார்கள். 
பனூநஜ்ஜார் கூட்டத்தார் (நபியவர்கைள வரேவற்கும் முகமாகத்) தம் வாட்கைள (கழுத்தில்) 
ெதாங்கவிட்டபடி வந்தனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
வாகன(ஒட்டக)த்தில் அமர்ந்திருக்க, அவர்களுக்குப் பின்னால் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
அமர்ந்திருக்க, பனூநஜ்ஜார் கூட்டத்தார் புைடசூழ அவர்கைளக் குழுமியிருந்த காட்சிைய 
இப்ேபாதும் நான் காண்பைதப் ேபான்றுள்ளது. இறுதியில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது வாகனம் அபூஅய்யூப் (ரலி) அவர்களின் வடீ்டு முற்றத்தில் அவர்கைள 
இறக்கிவிட்டது. 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைக ேநரம் வந்தைடயும் இடத்திேலேய 
ெதாழுைகைய நிைறேவற்றுவார்கள்; ஆட்டுத் ெதாழுவங்களிலும் ெதாழுவார்கள். (இது 
அவர்களது வழக்கமாக இருந்தது.) இந்நிைலயில்தான், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பள்ளிவாசல் கட்டும்படி உத்தரவிட்டார்கள். பனூநஜ்ஜார் கூட்டத்தாைர 
(அைழத்துவரச் ெசால்லி) ஆளனுப்பினார்கள். அவர்கள் வந்தேபாது, "பனூநஜ்ஜார் 
கூட்டத்தாேர! உங்களுைடய இந்தத் ேதாட்டத்ைத எனக்கு விைலேபசி (விற்று)விடுங்கள்'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அக்கூட்டத்தார், "இல்ைல; அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
இதற்கான விைலைய நாங்கள் அல்லாஹ்விடேம ேகாருேவாம்'' என்று கூறி 
(அத்ேதாட்டத்ைத அளித்த)னர். 

நான் (உங்களிடம்) கூறவிருப்பைவதாம் அத்ேதாட்டத்தில் இருந்தன: அதில் சில ேபரீச்ச 
மரங்கள்,இைணைவப்பாளர்களின் சமாதிகள், இடிபாடுகள் ஆகியைவதாம் இருந்தன. எனேவ, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பள்ளிவாசல் கட்டும்ேபாது அங்கிருந்த) ேபரீச்ச 
மரங்கைள ெவட்டும்படி உத்தரவிட, அவ்வாேற அைவ ெவட்டப்பட்டன. இைண 
ைவப்பாளர்களின் சமாதிகைளத் ேதாண்டி (அப்புறப் படுத்தி)டுமாறு உத்தரவிட அவ்வாேற 
அைவ ேதாண்டப்பட்டன. இடிபாடுகைள (அகற்றி)ச் சமப்படுத்தும்படி உத்தரவிட அவ்வாேற 
அைவ சமப்படுத்தப்பட்டன. 

பள்ளிவாசலின் கிப்லாத் திைசயில் ேபரீச்ச மரங்கைள வரிைசயாக நட்டனர். பள்ளிவாசலின் 
(நுைழவாயிலின்) இரு நிைலக்கால்களாகக் கல்ைல (நட்டு) ைவத்தனர். அப்ேபாது 
"ரஜ்ஸ்” எனும் ஒருவித யாப்பு வைகப் பாடைல பாடிக்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்களுடன் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் (பாடியபடி பணியில் ஈடுபட்டு) இருந்தார்கள். 

"இைறவா! மறுைமயின் நன்ைமையத் தவிர ேவறு நன்ைம கிைடயாது; ஆகேவ, 

(மறுைமயின் நன்ைமகளுக்காகப் பாடுபடும்) அன்சாரிகளுக்கும் முஹாஜிர்களுக்கும் நீ 
உதவி ெசய்வாயாக!” என்று அவர்கள் பாடினர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 912அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், பள்ளிவாசல் கட்டப்படுவதற்கு முன்னால் ஆட்டுத் 
ெதாழுவங்களில் ெதாழுதிருக்கிறார்கள். 

இைத அபுத்தய்யாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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  -ேமற்கண்ட  ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 3 கிப்லாத் திைச, ைபத்துல் மக்திைஸவிட்டு கஅபாவிற்கு மாற்றப்படல். 
 
 913பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி)  அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ைபத்துல் மக்திைஸ ேநாக்கிப் பதினாறு மாதங்கள் 
ெதாழுேதன். "அல்பகரா'அத்தியாயத்திலுள்ள "நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் உங்கள் முகங்கைள 
(ெதாழுைகயின்ேபாது) அதன் (-கஅபாவின்) பக்கேம திருப்புங்கள்'' எனும் (2:144ஆவது) 
வசனம் அருளப்ெபறும்வைர (இவ்வாேற நாங்கள் ெசய்ேதாம்). நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ெதாழுது முடித்த பின்னர்தான் இவ்வசனம் அருளப்ெபற்றது. (நபி (ஸல்) அவர்களுடன் 
ெதாழுது முடித்த)  மக்களில் ஒருவர் அன்சாரிகளில் சிலைரக் கடந்துெசன்றார். அவர்கள் 
(ைபத்துல் மக்திைஸ ேநாக்கித்) ெதாழுதுெகாண்டிருந்தனர். அந்த மனிதர் (ெதாழும் திைச 
மாற்றப்பட்டுவிட்ட ெசய்திைய) அவர்களிடம் ெதரிவித்தார். உடேன அவர்கள் 
(ெதாழுைகயிலிருந்தவாேற) தம் முகங்கைள இைறயில்லம் (கஅபாைவ) ேநாக்கித் 
திருப்பிக்ெகாண்டனர். 
 
 914பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி)  அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ைபத்துல் மக்திைஸ ேநாக்கிப் 
"பதினாறு” அல்லது "பதிேனழு” மாதங்கள் ெதாழுேதாம். பிறகு நாங்கள் கஅபா (எனும் 
தற்ேபாைதய கிப்லா) ேநாக்கித் திருப்பப்பட்ேடாம். 

இைத அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 915இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

மக்கள் குபாவில் சுப்ஹு ெதாழுதுெகாண்டிருந்தேபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, 

"ெசன்ற இரவு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குக் குர்ஆன் (வசனம் ஒன்று) 
அருளப்ெபற்றுள்ளது. (ெதாழுைகயில், இதுவைர முன்ேனாக்கிவந்த ைபத்துல் மக்திைஸ 
விட்டு) இனிேமல் இைறயில்லம் கஅபாைவ முன்ேனாக்க ேவண்டுெமன்று அவர்களுக்குக் 
கட்டைளயிடப்பட்டுள்ளது. ஆகேவ, நீங்கள் கஅபாைவ முன்ேனாக்கித் ெதாழுங்கள்'' என்று 
அறிவித்தார். அப்ேபாது மக்களின் முகம்  (ைபத்துல் மக்திஸ் இருக்கும் திைசயான) ஷாம் 
நாட்ைட ேநாக்கியிருந்தது. (இந்த அறிவிப்ைபக் ேகட்ட) உடேன மக்கள் தங்கள் முகங்கைள 
(அப்படிேய) கஅபாவின் பக்கம் திருப்பிக்ெகாண்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 916ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 917அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைபத்துல் மக்திைஸ ேநாக்கித் ெதாழுது 
ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது "(நபிேய!) உங்கள் முகம் (அடிக்கடி) வானத்தின் பக்கம் 
திரும்புவைத நாம் காண்கிேறாம். எனேவ, நீங்கள் விரும்புகின்ற கிப்லா(வாகிய கஅபா)வின் 
பக்கம் நிச்சயமாக (இேதா) உங்கைள நாம் திரும்பச்ெசய்கிேறாம். ஆகேவ,உங்கள் முகத்ைத 
மஸ்ஜிதுல் ஹராம் (புனிதப் பள்ளிவாசைல) ேநாக்கித் திருப்புங்கள்'' எனும் (2:144ஆவது) 
இைறவசனம் அருளப்ெபற்றது. அப்ேபாது பனூசலிமா குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒருவர் (நபி 
(ஸல்) அவர்களுடன் ெதாழுதுவிட்டுத்) தமது குலத்தாைரக் கடந்துெசன்றார். அப்ேபாது 
அவர்கள் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயின் முதல் ரக்அத்ைதத் ெதாழுதுவிட்டு  (இரண்டாவது 
ரக்அத்தின்)  ருகூஉவில் இருந்தனர். உடேன அம்மனிதர், "அறிந்துெகாள்ளுங்கள்: இந்தக் 
கிப்லா (ெதாழும் திைச) மாற்றப்பட்டுவிட்டது'' என்று உரத்த குரலில் அறிவித்தார். உடேன 
அம்மக்கள் ெதாழுைகயிலிருந்தவாறு அப்படிேய (கஅபா எனும் தற்ேபாைதய) இந்தக் 
கிப்லாைவ ேநாக்கித் திரும்பிக்ெகாண்டனர். 
 
பாடம் : 4 மண்ணைறகள்மீது பள்ளிவாசல்கள் எழுப்புதல், அவற்றில் உருவப்படங்கைள 
வைரதல், அடக்கத்தலங்கைள வணக்கத்தலங்களாக ஆக்கிக்ெகாள்ளல் ஆகியைவ தைட 
ெசய்யப்பட்டுள்ளன. 
 
 918ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

உம்முஹபபீா (ரலி), உம்முசலமா (ரலி) ஆகிய இருவரும் (அபிசீனிய ஹிஜ்ரத்தின் ேபாது) 
அபிசீனியாவில் தாங்கள் பார்த்த உருவப் படங்கள் ெகாண்ட ஒரு கிறிஸ்தவ ஆலயத்ைதப் 
பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவித்தனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவர்கள் எத்தைகேயார் எனில்,) அவர்களிைடேய நல்ல மனிதர் 
ஒருவர் வாழ்ந்து இறந்துவிடும்ேபாது, அவருைடய சமாதியின் மீது வணக்கத்தலம் ஒன்ைற 
நிறுவி அதில் அம்மாதிரியான உருவப்படங்கைள ெபாறித்துவிடுவார்கள். அவர்கள்தாம் 
மறுைம நாளில் அல்லாஹவிடம் மக்களிேலேய மிக ேமாசமானவர்கள்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
919ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உடல் நலிவுற்று (தம் இறுதிநாட்களில்) இருந்த 
ேபாது அவர்களிடம் மக்கள் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர். அப்ேபாது உம்முசலமா (ரலி) 
அவர்களும் உம்முஹபபீா (ரலி) அவர்களும் (தாங்கள் கண்ட) கிறிஸ்தவ ஆலயத்ைதப் 
பற்றிக் கூறினர். 

ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 920ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியர் (சிலர்) தாங்கள் கண்ட "மாரியா” எனப்படும் ஒரு 
கிறிஸ்தவ ஆலயத்ைதப் பற்றிக் கூறினர். மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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 921ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்த ேநாயிலிருந்து எழாமல் (இறந்து) 
ேபாய்விட்டார்கேளா அந்த ேநாயின்ேபாது, "அல்லாஹ் யூதர்கைளயும் கிறிஸ்தவர்கைளயும் 
தனது கருைணயிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவானாக! அவர்கள் தங்களுைடய நபிமார்களின் 
அடக்கத்தலங்கைள வணக்கத்தலங்களாக ஆக்கிக்ெகாண்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது இந்த அறிவிப்பு (மட்டும்) இல்லாவிட்டால் 
நபியவர்களின் அடக்கத்தலம் (அைனவருக்கும் ெதரியும்படி) ெவளிப்பபைடயாக 
அைமக்கப்பட்டிருக்கும். ஆயினும், அவர்களது அடக்கத்தலம் எங்ேக வணக்கத்தலமாக 
ஆக்கப்பட்டுவிடுேமா என்று அஞ்சப்பட்டது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 922அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ் யூதர்கைளத் தனது கருைணயிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவானாக! அவர்கள் தம் 
நபிமார்களின் அடக்கத்தலங்கைள வணக்கத்தலங்களாக ஆக்கிக்ெகாண்டார்கள். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 923அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ் யூதர்கைளயும் கிறிஸ்தவர்கைளயும் தனது கருைணயிலிருந்து 
அப்புறப்படுத்துவானாக! அவர்கள் தம் நபிமார்களின் அடக்கத்தலங்கைள வழிபாட்டுத் 
தலங்களாக ஆக்கிக்ெகாண்டார்கள். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 924ஆயிஷா (ரலி) அவர்களும் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ்(ரலி) அவர்களும் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (ேநாய் அதிகமாகி) இறப்பு ெநருங்கிவிட்டேபாது 
அவர்கள் தமது கறுப்புக் கம்பளி ஆைடையத் தமது முகத்தின் மீது ேபாட்டுக் 
ெகாள்ளலானார்கள். அவர்களுக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்படும்ேபாது தமது முகத்திலிருந்து 
அைத அகற்றிவிடுவார்கள். அவர்கள் அேத நிைலயில் இருந்துெகாண்ேட, "யூதர்கள்மீதும் 
கிறிஸ்தவர்கள்மீதும் அல்லாஹ்வின் சாபம் உண்டாகுக! அவர்கள் தம் நபிமார்களின் 
அடக்கத்தலங்கைள வணக்கத்தலங்களாக ஆக்கிக் ெகாண்டார்கள்'' என்று அவர்கள் 
ெசய்தைத(ப் ேபான்று நீங்களும் ெசய்துவிடக் கூடாது என அைத)க் குறித்து எச்சரித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 925ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் இறப்பதற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன் "உங்களில் ஒருவர் என் 
(ேதைவகளுக்காக நான் அணுகும்) உற்ற ேதாழராக இருப்பதிலிருந்து (விலகி) நான் 
அல்லாஹ்ைவேய சார்ந்திருக்கிேறன். ஏெனனில், உயர்வுக்குரிய அல்லாஹ் இப்ராஹீம் 
(அைல) அவர்கைள (தன்) உற்ற ேதாழராக ஆக்கிக்ெகாண்டைதப் ேபான்று என்ைனயும் 
(தன்) உற்ற ேதாழனாக ஆக்கிக்ெகாண்டான். நான் என் சமுதாயத்தாரில் ஒருவைர என் 
உற்ற ேதாழராக ஆக்கிக்ெகாள்வதாயிருந்தால் அபூபக்ர்  அவர்கைளேய நான் என் உற்ற 
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ேதாழராக ஆக்கிக்ெகாண்டிருப்ேபன். அறிந்துெகாள்ளுங்கள்: உங்களுக்கு முன்னிருந்த 
(சமுதாயத்த)வர்கள் தங்களுைடய நபிமார்கள் மற்றும் சான்ேறார்களின் அடக்கத் 
தலங்கைள வழிபாட்டுத்தலங்களாக ஆக்கிக் ெகாண்டார்கள். எச்சரிக்ைக! நீங்கள் அடக்கத் 
தலங்கைள வழிபாட்டுத்தலங்களாக ஆக்கிவிடாதீர்கள். அவ்வாறு ெசய்ய ேவண்டாம் என்று 
உங்களுக்கு நான் தைட விதிக்கிேறன்'' என்று கூறுவைத நான் ேகட்ேடன். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 5 பள்ளிவாசல் எழுப்புவதன் சிறப்பும் அது குறித்து வந்துள்ள ஆர்வமூட்டலும். 
 
926உைபதுல்லாஹ் அல்கவ்லான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டிய 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசைல (விரிவுபடுத்தி)க் கட்ட எண்ணியேபாது அது குறித்து 
மக்கள் அதிருப்தி ெதரிவித்தனர். அப்ேபாது உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் (மக்களிடம்), "நீங்கள் 
மிக அதிகமாகேவ ேபசிவிட்டீர்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "யார் 
அல்லாஹ்வுக்காகப் பள்ளிவாசல் ஒன்ைறக் கட்டுகிறாேரா (புைகர் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் திருப்திைய நாடி (பள்ளிவாசல் ஒன்ைறக் கட்டுகிறாேரா...)' 
என்று இடம்ெபற்றுள்ளது) அவருக்காக அல்லாஹ் ெசார்க்கத்தில் ஒரு வடீ்ைடக் 
கட்டுகிறான்” என்று கூறியைத நான் ெசவிேயற்றுள்ேளன்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அஹ்மத் பின் ஈசா 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அைதப் ேபான்ற ஒன்ைறச் ெசார்க்கத்தில் (அல்லாஹ் 
அவருக்காகக் கட்டுகிறான்)'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 927மஹ்மூத்  பின் லபதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசைல (விரிவுபடுத்தி)க் 
கட்டத் திட்டமிட்டேபாது அைத மக்கள் ெவறுத்தனர்; அைத முன்பிருந்த அைமப்பிேலேய 
விட்டுவிட ேவண்டும் என்று மக்கள் விரும்பினர். அப்ேபாது உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "யார் அல்லாஹ்வுக்காகப் பள்ளிவாசல் 
ஒன்ைறக் கட்டுகிறாேரா அவருக்கு அல்லாஹ் ெசார்க்கத்தில் அைதப் ேபான்ற ஒன்ைறக் 
கட்டுகிறான்'' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன் என்றார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளளது. 
 
பாடம் : 6 (ெதாழுைகயில்) ருகூஉவில் முழங்கால்கள் மீது ைககைள ைவக்குமாறு வந்துள்ள 
வலியுறுத்தலும், உள்ளங்ைககைள இைணத்து இருெதாைடகளுக்கு இைடேய ைவக்கும் 
முைற மாற்றப்பட்டுவிட்டதும். 
 
 928அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) மற்றும் அல்கமா (ரஹ்) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கைளச் சந்திக்க அவர்களது 
இல்லத்திற்குச் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அவர்கள், "(இமாம்களான) உங்களுக்குப் பின்னால் 
(ஆட்சியாளர்களான) இவர்கள் (உரிய ேநரத்தில்) ெதாழுகின்றனரா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நாங்கள் "இல்ைல” என்று ெசான்ேனாம். (அப்ேபாது ெதாழுைக ேநரம் வந்தும் 
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அவர்களிருவரும் ெதாழாமலிருந்த காரணத்தால்) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள், "நீங்கள் (இருவரும்) எழுந்து (என்ைனப் பின்பற்றித்) ெதாழுங்கள்!'' என்று 
கூறினார்கள்- அப்ேபாது (பள்ளிவாசலில் பாங்கு ெசால்லப்பட்டுவிட்டதால்) அவர்கள் பாங்கு 
ெசால்லும்படிேயா இகாமத் ெசால்லும்படிேயா எங்களிடம் கூறவில்ைல- நாங்கள் 
(இருவரும்) அவர்களுக்குப் பின்னால் நிற்கப்ேபாேனாம். உடேன அவர்கள் எங்கள் 
ைககைளப் பிடித்து எங்களில் ஒருவைர தமது வலப் பக்கத்திலும் மற்ெறாருவைர இடப் 
பக்கத்திலும் நிறுத்தினார்கள். 
அவர்கள் ருகூஉச் ெசய்தேபாது நாங்கள் எங்கள் ைககைள முழங்கால்கள்மீது 
ைவத்(துக்ெகாண்டு ருகூஉச் ெசய்)ேதாம். உடேன அவர்கள் எங்கள் ைககள்மீது 
அடித்துவிட்டு, தம்மிரு உள்ளங்ைககைளயும் இைணத்துத் தம் ெதாைடகளின் நடுேவ 
இடுக்கிக்ெகாண்டார்கள். 
அவர்கள் ெதாழுது முடித்ததும், "விைரவில் உங்களுக்குத் தைலவர்களாக சிலர் வருவார்கள். 
அவர்கள் ெதாழுைகைய உரிய ேநரத்தில் ெதாழாமல் தாமதப்படுத்தி, ெநருக்கடியில் 
நிைறேவற்றுவார்கள். அவர்கள் இவ்வாறு ெசய்வைத நீங்கள் கண்டால் உரிய ேநரத்தில் 
நீங்கள் ெதாழுைகைய நிைறேவற்றிவிடுங்கள். கூடுதலான (நஃபில்) ெதாழுைக என்ற 
முைறயில் அவர்களுடனும் ேசர்ந்து (மீண்டும்) ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் மூன்று ேபர் 
இருந்தால் (ஒேர அணியில்) இைணந்து ெதாழுங்கள். அைதவிட அதிகம் ேபர் இருந்தால் 
உங்களில் ஒருவர் உங்களுக்குத் தைலைம தாங்கித் ெதாழுவிக்கட்டும். உங்களில் ஒருவர் 
ருகூஉச் ெசய்யும்ேபாது தம் முன்ைககைள ெதாைடமீது சாத்திக்ெகாண்டு குனிந்து 
நிற்கட்டும். அவர் தம் உள்ளங்ைககைள இைணத்து இரு ெதாைடகளுக்கு இைடேய 
ைவத்துக் ெகாள்ளட்டும். ஏெனனில், (இவ்வாறு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(ெதாழும்ேபாது ருகூஉவில்) தம் விரல்கைளக் ேகாத்துக்ெகாண்டிருந்தைத இப்ேபாதும் நான் 
பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது'' என்று கூறிவிட்டு, அவ்வாறு தம் ைககைளக் ேகாத்துக் 
காட்டினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 929ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் பல அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், இப்னு முஸ்ஹிர் (ரஹ்) மற்றும் ஜரீர் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் 
"ஏெனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉச் ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது 
அவர்களுைடய விரல்கள் ஒன்ேறாெடான்று பின்னிக்ெகாண்டிருந்தைத இப்ேபாதும் நான் 
பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 930அல்கமா (ரஹ்) மற்றும் அஸ்வத் (ரஹ்) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 

நாங்கள் இருவரும் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது 
அவர்கள் (எங்களிடம்), "உங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள மக்கள் ெதாழுதுவிட்டனரா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நாங்கள் இருவரும், "ஆம்” என்ேறாம். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ரலி) அவர்கள் எங்கள் இருவருக்குமிைடேய (ெதாழுவதற்காக) நின்றார்கள். எங்களில் 
ஒருவைரத் தமது வலப் பக்கத்திலும் மற்ெறாருவைர இடப் பக்கதிலும் நிறுத்தலானார்கள். 
பிறகு நாங்கள் ருகூஉச் ெசய்தேபாது எங்கள் (உள்ளங்)ைககைள எங்களுைடய 
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முழங்கால்கள் மீது நாங்கள் ைவத்ேதாம். உடேன அவர்கள் எங்கள் ைககளில் அடித்தார்கள். 
பிறகு தம்மிரு ைககைளக் ேகாத்துக்ெகாண்டு அவ்விரண்ைடயும் தம் ெதாைடகளுக்கிைடேய 
இடுக்கிக்ெகாண்டார்கள். ெதாழுது முடித்ததும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இப்படித்தான் ெசய்தார்கள்'' என்றார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 931முஸ்அப் பின் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் என் தங்ைத (சஅத் பின் அபவீக்காஸ் -ரலி) அவர்களின் விலாப் புறத்தில் (நின்று) 
ெதாழுேதன். அப்ேபாது நான் (ருகூஉவில்) என்னிரு ைககைளயும் (ேகாத்து) என் இரு 
முழங்கால்களுக்கு நடுேவ இடுக்கிக்ெகாள்ளலாேனன். உடேன என் தந்ைத, "உன் உள்ளங் 
ைககைள முழங்கால்கள்மீது ைவ!'' என்று ெசான்னார்கள். நான் (அவ்வாறு ெசய்யாமல்) 
மீண்டும் அவ்வாேற (முன்பு ேபான்ேற) ெசய்ேதன். உடேன அவர்கள் என் ைககள்மீது 
அடித்துவிட்டு, "இவ்வாறு ெசய்ய ேவண்டாம் என எங்களுக்குத் தைட விதிக்கப்பட்டுவிட்டது. 
உள்ளங்ைககைள முழங்கால்கள் மீது ைவக்கும்படி எங்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது'' என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு  அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "இவ்வாறு ெசய்ய ேவண்டாம் என எங்களுக்குத் தைட விதிக்கப்பட்டுவிட்டது'' 

என்பதுவைர இடம்ெபற்றுள்ளது. அதற்குப் பிறகுள்ள குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 932முஸ்அப் பின் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் (ெதாழுைகயில்) இவ்வாறு (ைககைளக் ேகாத்து என் ெதாைடகளுக்கிைடேய ைவத்துக் 
ெகாண்டு) ருகூஉச் ெசய்தேபாது என் தந்ைத, "நாங்கள் இவ்வாறுதான் ெசய்து 
ெகாண்டிருந்ேதாம். பின்னர் ைககைள முழங்கால்கள் மீது ைவத்துக்ெகாள்ளுமாறு 
உத்தரவிடப்பட்ேடாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
 933முஸ்அப் பின் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் என் தந்ைத (சஅத் பின் அபவீக்காஸ் -ரலி) அவர்களின் விலாப் புறத்தில் ெதாழுேதன். 
நான் ருகூஉச் ெசய்தேபாது என் விரல்கைளக் ேகாத்து அவ்விரண்ைடயும் என் முழங்கால் 
களுக்கிைடேய ைவத்துக்ெகாண்ேடன். உடேன அவர்கள் என் ைககள்மீது அடித்தார்கள். 
ெதாழுது முடித்ததும், "நாங்கள் இவ்வாறுதான் ெசய்துெகாண்டிருந்ேதாம். பின்னர் முழங்கால் 
களுக்கு ேமல் ைககைளத் தூக்கிைவக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டேடாம்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 7 (இரு சஜ்தாக்களுக்கு இைடேயயான அமர்வில்) குதிகால்கள்மீது அமரலாம். 
 
 934தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் (இரு சஜ்தாக்களுக்கு நடுேவ) பாதங்கள்மீது 
(அவற்ைற நட்டுைவத்து) அமர்வது பற்றிக் ேகட்ேடாம். அவர்கள், "அது நபிவழிதான்'' என்று 
ெசான்னார்கள். நாங்கள், "இவ்வாறு அமர்வது அந்த மனிதரின் அசட்ைடயான 
(ெபாடுேபாக்கான) ெசயல் என்ேற நாங்கள் கருதுகிேறாம்'' என்ேறாம். அதற்கு இப்னு 
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அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல; அது உங்கள் நபியின் வழிமுைறதான்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 ெதாழும்ேபாது ேபசுவது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. (ஆரம்பக் காலத்தில்) அதற்கு 
அளிக்கப்பட்டிருந்த அனுமதி மாற்றப்பட்டுவிட்டது. 
 
 935முஆவியா பின் அல்ஹகம் அஸ்ஸுலமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெதாழுதுெகாண்டிருந்ேதன். 
அப்ேபாது (ெதாழுதுெகாண்டிருந்த) மக்களில் ஒருவர் தும்மினார். உடேன நான் "யர்ஹமுக் 
கல்லாஹ்” (அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கருைண புரிவானாக) என்று (மறுெமாழி) கூறிேனன். 
உடேன  மக்கள் என்ைன ெவறித்துப் பார்த்தனர். நான் "என்ைன என் தாய் இழக்கட்டும்! 
நீங்கள் ஏன் என்ைன இவ்வாறு பார்க்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். மக்கள் (பதிேலதும் 
கூறாமல்) தங்கள் ைககளால் ெதாைடகள் மீது தட்டினர். என்ைன  அவர்கள் அைமதியாக 
இருக்கச் ெசால்கிறார்கள் என்று நான் அறிந்துெகாண்டு அைமதியாகி விட்ேடன். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுது முடித்ததும் என் தந்ைதயும் என் தாயும் 
நபியவர்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்- (பின்வருமாறு அறிவுைர) கூறினார்கள். அவர்களுக்கு 
முன்னேரா பின்னேரா அவர்கைளவிட மிக அழகிய முைறயில் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் 
ஒருவைர நான் (என் வாழ்நாளில்) கண்டேதயில்ைல. அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக!  
அவர்கள் என்ைனக் கண்டிக்கவுமில்ைல; அடிக்கவுமில்ைல; திட்டவுமில்ைல. (மாறாக,) 

அவர்கள், "இந்தத் ெதாழுைகயானது, மக்களின் ேபச்சுகளுக்கு உரிய ேநரமன்று. ெதாழுைக 
என்பது இைறவைனத் துதிப்பதும் ெபருைமப்படுத்துவதும் குர்ஆன் ஓதுவதுமாகும்'' என்ேறா 
அல்லது இைதப் ேபான்ேறா ெசான்னார்கள். 

நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் அறியாைமக் காலத்திற்கு ெநருக்கமானவன். அல்லாஹ் 
இந்த இஸ்லாத்ைத வழங்கினான். எங்களில் சிலர் ேசாதிடர்களிடம் ெசல்கிறார்கேள?'' 

என்ேறன். அதற்கு அவர்கள் "ேசாதிடர்களிடம் நீங்கள் ெசல்லாதீர்கள்'' என்றார்கள். நான் 
"எங்களில் இன்னும் சிலர் பறைவைய ைவத்துக் குறி பார்க்கிறார்கேள?'' என்ேறன். அதற்கு 
நபியவர்கள் "இது, மக்கள் தம் உள்ளங்களில் காணும் (ஐதீகம் சார்ந்த) விஷயமாகும். 
ஆனால், இது "அவர்கைள' அல்லது "உங்கைள' (ெசயலாற்றுவதிலிருந்து) தடுத்திட 
ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். நான், "எங்களில் இன்னும் சிலர் (நற்குறி அறிய மணலில்) 
ேகாடு வைர(யும் பழங்கால கணிப்பு முைறைய ேமற்ெகாள்)கின்றனர்'' என்ேறன். அதற்கு 
அவர்கள், "நபிமார்களில் ஒருவர் இவ்வாறு ேகாடு வைரந்துவந்தார். யார் அவைரப் ேபான்று 
ேகாடு வைரகிறாேரா அது (சாத்தியம்)தான்'' என்றார்கள். 
அடுத்து என்னிடம் ஓர் அடிைமப் ெபண் இருந்தாள். அவள் என் ஆட்டு மந்ைதைய 
(மதீனாவிற்கு அருகிலுள்ள) உஹுத் மைல மற்றும் (அைதெயாட்டி அைமந்துள்ள) 
ஜவ்வானிய்யாப் பகுதியில் ேமய்த்துவந்தாள். ஒரு நாள் நான் ெசன்று பார்த்தேபாது ஓநாய் 
ஒன்று அவளிடமிருந்த ஆடுகளில் ஒன்ைறக் ெகாண்டு ெசன்றுவிட்டது. (சராசரி) மனிதன் 
ேகாபப்படுவைதப் ேபான்று நானும் ேகாபப்பட்ேடன். ஆயினும், அவைள நான் 
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அைறந்துவிட்ேடன்.  நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்றேபாது அது 
குறித்து அவர்கள் என்ைனக் கடுைமயாகக் கண்டித்தார்கள். 

நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் அவைள விடுதைல ெசய்துவிடட்டுமா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அந்தப் ெபண்ைண என்னிடம் அைழத்துவாருங்கள்!'' என்று 
ெசான்னார்கள். நான் அவைள அைழத்துச் ெசன்றேபாது அவளிடம், "அல்லாஹ் எங்ேக 
இருக்கின்றான்?'' என்று நபியவர்கள் ேகட்டார்கள். அவள், "வானத்தில்” என்று பதிலளித்தாள். 
அவர்கள், "நான் யார்?''  என்று ேகட்டார்கள். அவள், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர்'' என்றாள். 
அவர்கள் (என்னிடம்), "அவைள விடுதைல ெசய்துவிடுங்கள்! ஏெனனில், அவள் 
இைறநம்பிக்ைகயுைடய (முஃமினான) ெபண் ஆவாள்'' என்றார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 936அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்  ெதாழுதுெகாண்டிருக்ைகயில் நாங்கள் அவர்களுக்கு 
சலாம் (முகமன்) ெசால்ேவாம். உடேன அவர்கள் எங்களுக்கு பதில் சலாம் ெசால்வார்கள். 

ஆனால், நாங்கள் (அபிசீனிய மன்னர்) நஜாஷியிடமிருந்து திரும்பிவந்த சமயம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (அவர்கள் ெதாழுதுெகாண்டிருக்கும்ேபாது)  சலாம் 
ெசான்ேனாம். அப்ேபாது அவர்கள் எங்களுக்கு பதில் சலாம் ெசால்லவில்ைல. பின்னர் 
நாங்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (நீங்கள் ெதாழும்ேபாது) நாங்கள் உங்களுக்கு சலாம் 
ெசால்ல, நீங்களும் அதற்கு பதில் சலாம் ெசால்லி வந்தீர்கேள?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு 
அவர்கள், "நிச்சயமாக ெதாழுைகக்ெகன தனிக்கவனம் ேதைவப்படுகின்றது'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 937ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஆரம்பக் காலத்தில்) நாங்கள் ெதாழுைகயில் ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். ஒருவர் (ெதாழுது 
ெகாண்டிருக்கும்ேபாது) தம் அருகிலிருக்கும் ேதாழரிடம் (ெசாந்தத் ேதைவகள் குறித்து) 
ேபசிக் ெகாண்டிருப்பார். "ேமலும், நீங்கள் உள்ளச்சம் உைடயவர்களாக நின்று 
அல்லாஹ்ைவ வணங்குங்கள்'' எனும் (2:238ஆவது) வசனத் ெதாடர் அருளப்ெபறும்வைர 
(நாங்கள் இவ்வாேற ெதாழுைகயில் ேபசிவந்ேதாம்). இந்த வசனம் அருளப்ெபற்றவுடன் 
அைமதியாக இருக்கும்படி எங்களுக்குக் கட்டைளயிடப்பட்டது; ேபசக்கூடாது என்று 
எங்களுக்குத் தைட விதிக்கப்பட்டது. 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 938ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைன ஓர் அலுவல் நிமித்தம் அனுப்பினார்கள். 
பிறகு அவர்கள் (தமது வாகனத்தில் கூடுதலான ெதாழுைக) ெதாழுதவாறு ெசன்று 
ெகாண்டிருந்தேபாது அவர்களிடம் நான் ேபாய்ச்ேசர்ந்ேதன். அவர்களுக்கு சலாம் 
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ெசான்ேனன். உடேன அவர்கள் (பதிலுக்கு) என்ைன ேநாக்கி ைசைக ெசய்தார்கள் (பதில் 
சலாம் ெசால்லவில்ைல). அவர்கள் ெதாழுது முடித்ததும் என்ைன அைழத்து, "சற்று முன்னர் 
எனக்கு நீங்கள் சலாம் ெசான்னரீ்கள். அப்ேபாது நான் ெதாழுதுெகாண்டிருந்ேதன் 
(அதனால்தான் பதில் சலாம் ெசால்லவில்ைல)'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது 
அவர்களுைடய  முகம் கிழக்குத் திைசைய முன்ேனாக்கி இருந்தது (கிப்லாைவ 
முன்ேனாக்கியிருக்கவில்ைல). 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 939ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனுல் முஸ்தலிக் குலத்தாைர ேநாக்கிப் பயணம் 
ெசய்தேபாது என்ைன (ஓர் அலுவல் நிமித்தம் ஓரிடத்திற்கு) அனுப்பினார்கள். நான் 
(அலுவைல முடித்துவிட்டு) அவர்களிடம் வந்தேபாது அவர்கள் தமது ஒட்டகத்தில் 
அமர்ந்தவாறு குர்ஆன் ஓதித் தமது தைலயால் ைசைக ெசய்து ெதாழுது 
ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது நான் அவர்களிடம் ேபச்சுக்ெகாடுத்ேதன். உடேன அவர்கள் 
தமது கரத்தால் இவ்வாறு ைசைக ெசய்தார்கள் -இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான 
ஸுைஹர் (ரஹ்) அவர்கள் இைத அறிவிக்கும்ேபாது தமது கரத்தால் (இவ்வாறு என) 
ைசைக ெசய்து காட்டினார்கள்- பிறகு மீண்டும் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ேபச்சுக்ெகாடுத்ேதன். அப்ேபாதும் அவர்கள் இவ்வாறு ைசைக ெசய்தார்கள் -
அறிவிப்பாளர் ஸுைஹர் (ரஹ்) அவர்கள் மீண்டும் (இவ்வாறு என) பூமிைய ேநாக்கித் 
தமது கரத்தால் ைசைக ெசய்து காட்டினார்கள்.- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெதாழுது முடித்ததும், "நான் உங்கைள அனுப்பிைவத்த காரியம் என்ன ஆயிற்று?'' என்று 
ேகட்டுவிட்டு, "நான் ெதாழுதுெகாண்டிருந்ததால்தான் (நீங்கள் ேபசியேபாது) உங்களிடம் நான் 
ேபசவில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 

அறிவிப்பாளர் ஸுைஹர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

இந்த ஹதீைஸ அபுஸ்ஸுைஹர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும்ேபாது இைறயில்லம் 
கஅபாைவ முன்ேனாக்கி அமர்ந்திருந்தார்கள். அப்ேபாது பனுல் முஸ்தலிக் குலத்தாரின் 
வசிப்பிடத்ைத ேநாக்கி ைசைக ெசய்து காட்டினார்கள்;அப்ேபாது கஅபா அல்லாத ேவெறாரு 
திைசைய ேநாக்கிேய தமது கரத்தால் ைசைக ெசய்தார்கள். 
 
 940ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் (பனுல் முஸ்தலிக் பயணத்தின்ேபாது) நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். 
அப்ேபாது அவர்கள் என்ைன ஓர் அலுவல் விஷயமாக அனுப்பினார்கள். நான் (அந்த 
அலுவைல முடித்துத்) திரும்பி வந்தேபாது அவர்கள் தமது வாகன(ஒட்டக)த்தில் 
இைறயில்லம் கஅபா அல்லாத ேவெறாரு திைசைய ேநாக்கி அமர்ந்தவாறு (கூடுதலான 
ெதாழுைகையத்) ெதாழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். நான் அவர்களுக்கு சலாம் ெசான்ேனன். 
ஆனால் அவர்கள் எனக்கு பதில் சலாம் ெசால்லவில்ைல. அவர்கள் ெதாழுது முடித்ததும் 
"நான் ெதாழுதுெகாண்டிருந்ததால்தான் உங்களுக்கு பதில் சலாம் கூறவில்ைல'' என்றார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸின் கருத்திலைமந்த ஒரு ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 9 ெதாழுைகக்கு இைடயில் ைஷத்தாைனச் சபிக்கலாம்; அவனிடமிருந்து காக்குமாறு 
(இைறவைன) ேவண்டலாம். ெதாழுைகயில் குைறந்த அளவிலான புறச்ெசயல்கைளச் 
ெசய்யலாம். 
 
 941அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு நாள் பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 

ேநற்றிரவு முரட்டு ஜின் ஒன்று எனது ெதாழுைகையக் ெகடுக்க சதி ெசய்தது. அல்லாஹ் 
அதன் மீது எனக்குச் சக்திைய வழங்கினான். அதன் குரல்வைளைய நான் பிடித்துவிட்ேடன். 
காைலயில் "எல்லாரும்' அல்லது "நீங்கள் அைனவரும்'வந்து அைதக் காணும்வைர இந்த 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலின் தூண்களில் ஒன்றில் அைதக் கட்டிைவக்க நான் 
நிைனத்ேதன். பிறகு என் சேகாதரர் சுைலமான் (அைல) அவர்கள், "இைறவா! என்ைன 
மன்னித்துவிடுவாயாக! ேமலும்,எனக்குப் பின் ேவெறவருக்கும் கிைடக்காத ஓர் 
ஆளுைமைய எனக்கு நீ வழங்குவாயாக'' (38:35) என்று ேவண்டியது என் நிைனவுக்கு வந்தது. 
ஆகேவ, (அந்த எண்ணத்ைதக் ைகவிட்ேடன். பின்னர்) அல்லாஹ் அந்த ஜின்ைன இழிந்த 
நிைலயில் விரட்டியடித்துவிட்டான். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நான் அதன் 
குரல்வைளையப் பிடித்துவிட்ேடன்'எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. அபூபக்ர் பின் 
அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நான் அைத பலமாகப் பிடித்துத் 
தள்ளிவிட்ேடன்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 942 அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு நாள்) ெதாழும்ேபாது "நான் உன்னிடமிருந்து 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்'' என்றும், "அல்லாஹ்வின் சாபத்தால் உன்ைன 
நான் சபிக்கிேறன்''என்றும் மூன்று முைற கூறியைத நாங்கள் ெசவியுற்ேறாம். ேமலும், 

அவர்கள் தமது கரத்ைத விரித்து எைதேயா பிடிப்பைதப் ேபான்று ைசைக ெசய்தார்கள். 
ெதாழுது முடித்ததும் நாங்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் ெதாழும்ேபாது ஒன்ைறக் 
கூறினரீ்கள். இதற்கு முன் தாங்கள் அவ்வாறு கூறியைத நாங்கள் ேகட்டதில்ைலேய? 

ேமலும், நீங்கள் உங்கள் கரத்ைத விரித்தைதயும் நாங்கள் கண்ேடாேம (ஏன்)?'' என்று 
ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் எதிரி இப்லீஸ் ஒரு தீப்பந்தத்ைத 
ஏந்திக்ெகாண்டு அைத என் முகத்தில் ைவக்க (என்னிடம்) வந்தான். உடேன  நான் 
"உன்னிடமிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்” என்று மூன்று முைறயும் 
"அல்லாஹ்வின் முழு சாபத்தால் உன்ைன நான் சபிக்கிேறன்” என மூன்று முைறயும் 
கூறிேனன். ஆனால், அவன் பின்வாங்கிச் ெசல்லவில்ைல. பிறகு நான் அவைனப் பிடிக்க 
விரும்பிேனன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எம் சேகாதரர் சுைலமான் (அைல) 
அவர்களின் ேவண்டுதல் மட்டும் இல்ைலயாயின், காைலயில் மதீனா நகரச் சிறுவர்கள் 
அவனுடன் விைளயாடும் வைகயில் (இந்தப் பள்ளிவாசலில்) அவன் கட்டிைவக்கப் 
பட்டிருப்பான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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பாடம் : 10 குழந்ைதகைளச் சுமந்துெகாண்டு ெதாழலாம். 
 
 943அபூகத்தாதா ஹாரிஸ் பின் ரிப்ஈ அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் -தம் புதல்வி ைஸனபுக்கும் அபுல்ஆஸ் பின் 
அர்ரபஉீ அவர்களுக்கும் பிறந்த- (தம் ேபத்தி) உமாமாைவ (தமது ேதாளில்) சுமந்துெகாண்டு 
ெதாழுவார்கள். அவர்கள் (நிைலயில்) நிற்கும்ேபாது உமாமாைவச் சுமப்பார்கள்; சஜ்தாவுக்குச் 
ெசல்லும்ேபாது உமாமாைவ இறக்கிவிடுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

நான் மாலிக் (ரஹ்) அவர்களிடம், "இந்த ஹதீைஸ அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து 
அம்ர் பின் சுைலம் அஸ்ஸுைரக் (ரஹ்) அவர்களும், அம்ர் அவர்களிடமிருந்து ஆமிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களும் உங்களுக்கு அறிவித்தார்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். 
 
 944அபூகத்தாதா அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், -தம் புதல்வி ைஸனபுக்கும் அபுல்ஆஸ் பின் அர்ரபஉீக்கும் பிறந்த- 
(தம் ேபத்தி) உமாமா பின்த்  ைஸனைபத் தமது ேதாளில் சுமந்துெகாண்டு மக்களுக்குத் 
தைலைம தாங்கித் ெதாழுவித்தைத நான் பார்த்ேதன். அவர்கள் ருகூஉக்குச் ெசல்லும் ேபாது 
உமாமாைவ இறக்கிவிட்டார்கள். சஜ்தாவிலிருந்து எழும்ேபாது மீண்டும் உமாமாைவத் தமது 
ேதாளில் அமர்த்திக்ெகாண்டார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 945அபூகத்தாதா அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் ேபத்தி) உமாமா பின்த் ைஸனைபத் தமது 
கழுத்தின் மீது சுமந்தவாறு மக்களுக்குத் ெதாழுவித்துக்ெகாண்டிருந்தைத நான் பார்த்ேதன். 
அவர்கள் சஜ்தாவிற்குச் ெசல்லும் ேபாது உமாமாைவ இறக்கிவிட்டார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "நாங்கள் பள்ளிவாசலில் அமர்ந்திருந்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள்' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. ஆனால், 

"அத்ெதாழுைகைய அவர்கள் மக்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள்' எனும் குறிப்பு இடம் 
ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 11 ெதாழுைகயில் ஓரிரு அடிகள் எடுத்து ைவ(த்து நட)க்கலாம். 
 
 946அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடம் சிலர் வந்து (நபி (ஸல்) அவர்களின்) மிம்பர் 
(ெசாற்ெபாழிவு ேமைட) எந்த மரத்தால் ெசய்யப்பட்டது 
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என்பது ெதாடர்பாகச் சர்ச்ைச ெசய்தனர். அப்ேபாது சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள், "அறிந்து 
ெகாள்ளுங்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அது எந்த மரத்தால் ெசய்யப்பட்டது, அைதச் 
ெசய்தவர் யார் என்பைத நான் நன்கறிேவன். அதன் மீது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் முதல் நாளில் அமர்ந்தைதேய நான் பார்த்திருக்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். நான், 

"அபூஅப்பாஸ் (சஹ்ல் பின் சஅத்) அவர்கேள! அது பற்றி எங்களுக்கு (விவரமாக)ச் 
ெசால்லுங்கள்'' என்று கூறிேனன். அப்ேபாது அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ெபண்மணியிடம் ஆளனுப்பி (அவைர 
வரவைழத்து), "தச்சு ேவைல ெதரிந்த உன் அடிைமையப் பார்த்து, எனக்காக மரச்சட்டங்கைள 
(இைணத்து மிம்பர் ஒன்ைற)ச் ெசய்யச் ெசால்வாயாக! நான் அதன் மீது அமர்ந்து 
மக்களுக்கு உைரயாற்ற ேவண்டும்'' என்று கூறினார்கள். -அன்று அப்ெபண்ணின் ெபயைரயும் 
சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள்.- அப்ேபாதுதான் மூன்று படிகள் ெகாண்ட இந்த 
மிம்பைர அந்த அடிைம ெசய்தார். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உத்தரவிட, அது (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ பள்ளிவாசலில்) இந்த இடத்தில் ைவக்கப்பட்டது. அது 
"அல்ஃகாபா” வனத்திலிருந்த ஒரு வைக சவுக்கு மரத்தால் ெசய்யப்பட்டது.அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த ேமைடமீது (ெதாழுவதற்காக) நின்று, தக்பரீ் கூறினார்கள். 
அவர்களுக்குப் பின்னாலிருந்து மக்கள் தக்பரீ் கூறினர். பிறகு (ருகூஉவிலிருந்து) 
நிமிர்ந்ததும் திரும்பாமல் அப்படிேய பின்வாக்கில் இறங்கி அந்த ேமைடயின் கீழ்ப் 
பகுதி(க்கருகில் தைர)யில் சஜ்தாச் ெசய்தார்கள். பிறகு முன்ேபான்ேற மீண்டும் (அந்த 
ேமைடயில் ஏறியும் இறங்கியும்) இறுதிவைர ெதாழுதார்கள். பின்னர் மக்கைள 
முன்ேனாக்கி, "மக்கேள! நீங்கள் என்ைனப் பின்பற்றவும், எனது ெதாழுைகைய நீங்கள் 
கற்றுக்ெகாள்ளவுேம இவ்வாறு நான் ெசய்ேதன்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 947அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

மக்கள் (சிலர்) சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து "நபி (ஸல்) அவர்களின் 
ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) எந்த மரத்தால் ெசய்யப்பட்டது?' என்று ேகட்டனர். 

மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 12 ெதாழுைகயில் இடுப்பில் ைக ைவப்பது ெவறுக்கத் தக்கதாகும். 
 
 948அபூஹுைரரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒருவர் தமது இடுப்பில் ைக ைவத்தவாறு ெதாழுவதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 13 ெதாழும்ேபாது (சஜ்தாச் ெசய்வதற்காகத் தைரயில் உள்ள) சிறு கற்கைள 
அப்புறப்படுத்துவதும் மண்ைணச் சமப்படுத்துவதும் ெவறுக்கத் தக்கதாகும். 
 
 949முஐகீப் பின் அபஃீபாத்திமா அத்தவ்சீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், சஜ்தாச் ெசய்யுமிடத்தில் கிடக்கும் சிறு கற்கைள அப்புறப்படுத்துவது 
பற்றிக் கூறுைகயில், "அவ்வாறு ெசய்துதான் ஆக ேவண்டும் என்றிருந்தால் ஒரு தடைவ 
மட்டும் ெசய்துெகாள்க'' என்றார்கள். 
 
 950முஐகீப் பின் அபஃீபாத்திமா அத்தவ்சீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்களிடம், ெதாழுைகயில் (சஜ்தாச் ெசய்யுமிடத்தில் கிடக்கும்) சிறு கற்கைள 
அப்புறப்படுத்துவது பற்றி மக்கள் ேகட்டனர். அதற்கு அவர்கள், "ஒரு தடைவ மட்டும் 
(ெசய்துெகாள்ளுங்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

 -இந்த ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. 
 
 951முஐகீப் பின் அபஃீபாத்திமா அத்தவ்சீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ெதாழுைகயில்) சஜ்தாச் ெசய்யும் இடத்திலிருந்த 
மண்ைணச் சமப்படுத்திய ஒரு மனிதர் ெதாடர்பாக, "நீர் இவ்வாறு ெசய்துதான் ஆக 
ேவண்டுெமன்றால் ஒரு தடைவ மட்டும் ெசய்துெகாள்வரீாக!''என்று ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 14 ெதாழும்ேபாேதா மற்ற ேநரங்களிேலா பள்ளிவாசலுக்குள் எச்சில் துப்பலாகாது. 
 
 952அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பள்ளிவாசலின்) கிப்லாத் திைசயிலுள்ள சுவரில் 
(உமிழப்பட்டிருந்த) எச்சிைலக் கண்டார்கள். உடேன அைதச் சுரண்டி(சுத்தப்படுத்தி)ய 

பின் மக்கைள ேநாக்கி, "உங்களில் ஒருவர் ெதாழும்ேபாது தமது முகத்துக்ெகதிேர (கிப்லாத் 
திைசயில்) எச்சில் துப்பேவண்டாம். ஏெனனில், அவர் ெதாழும்ேபாது  அல்லாஹ் அவருைடய 
முகத்துக்ெகதிேர இருக்கிறான்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 953ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் எட்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "பள்ளிவாசலின் கிப்லாத் திைசயில் (உமிழப்பட்டிருந்த) சளிையக் கண்டார்கள்'' 

என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. ஆனால், ளஹ்ஹாக் பின் உஸ்மான் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "கிப்லாத் திைசயில் (காறி உமிழப்பட்டிருந்த) சளிையக் கண்டார்கள்'' எனும் 
வாசகம் இடம்ெபற்றுள்ளது. ("பள்ளிவாசலின்' என்ற குறிப்பு இல்ைல). 
 
 954அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலின் கிப்லாத் திைசயில் (காறி உமிழப்பட்டிருந்த) சளிையக் 
கண்டார்கள். உடேன ஒரு சிறு கல்(ைல எடுத்து அதன்) மூலம் அைதச் சுரண்டி 
(சுத்தப்படுத்தி)னார்கள். பிறகு "ஒரு மனிதர் (ெதாழும்ேபாது உமிழ ேவண்டிய அவசியம் 
ஏற்பட்டால்) தமது வலப் பக்கத்தில் அல்லது முன் பக்கத்தில் உமிழ ேவண்டாம்'' என்று 
தைட விதித்தார்கள். "மாறாக, தமது இடப் பக்கத்தில் அல்லது தம் பாதங்களுக்கு அடியில் 
அவர் உமிழ்ந்துெகாள்ளட்டும்''என்றார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) மற்றும் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) 
ஆகிேயாரிடமிருந்து ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றிலும் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ,(காறி உமிழப்பட்டிருந்த) சளிையக் 
கண்டார்கள்'' எனும் வாசகேம இடம் ெபற்றுள்ளது. 
  -ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலின் கிப்லாத் திைசயிலுள்ள சுவரில் "எச்சிைல” அல்லது 
"மூக்குச் சளிைய' அல்லது "காறல் சளிையக்” கண்டார்கள். உடேன அைதச் சுரண்டி(சுத்தப் 
படுத்தி)னார்கள். 
 
 955அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலின் கிப்லாவில் (காறி 
உமிழப்பட்டிருந்த) சளிையக் கண்டார்கள். உடேன அவர்கள் மக்கைள முன்ேனாக்கி, 
"உங்களில் ஒருவருக்கு என்ன ேநர்ந்துவிட்டது? அவர் தம் இைறவைன முன்ேனாக்கி நின்று 
ெகாண்டு அவனுக்கு முன்ேனேய காறி உமிழுகின்றார். உங்களில் ஒருவர் தமது 
முகத்திற்ெகதிேர உமிழப்படுவைத விரும்புவாரா? உங்களில் ஒருவருக்கு உமிழ ேவண்டிய 
அவசியம் ஏற்பட்டால் அவர் தமது இடப் பக்கத்தில் பாதத்திற்கடியில் உமிழ்ந்து 
ெகாள்ளட்டும். அது முடியாவிட்டால் அவர் இவ்வாறு ெசய்துெகாள்ளட்டும். 

அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான காசிம் பின் மிஹ்ரான் (ரஹ்) அவர்கள் இைத அறிவிக்கும் 
ேபாது, தமது ஆைடயி(ன் ஓர் ஓரத்தி)ல் உமிழ்ந்து அதன் ஒரு பகுதிைய மற்ெறாரு 
பகுதியுடன் கசக்கிக் காட்டினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், ஹுைஷம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது ஆைடயின் (ஓர் ஓரத்தில் உமிழ்ந்து) அதன் ஒரு பகுதிைய மற்ெறாரு 
பகுதியுடன் கசக்கிவிட்டைத இப்ேபாதும் நான் பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது” என்று 
(அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என) அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 956அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் ெதாழும்ேபாது அவர் தம் இைறவனுடன் இரகசியமாக உைரயாடுகிறார். 
எனேவ, அவர் தமக்கு முன்னாேலா (அதாவது கிப்லாத் திைசயிேலா) வலப் பக்கேமா உமிழ 
ேவண்டாம். (ேவண்டுமானால்) அவர் தமது இடப் பக்கத்தில் பாதத்திற்கடியில் உமிழ்ந்து 
ெகாள்ளட்டும். 

இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 957அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

பள்ளிவாசலுக்குள் உமிழ்வது குற்றமாகும். அ(வ்வாறு உமிழ்ந்த)ைத மண்ணுக்குள் 
புைதப்பேத அதற்குரிய பரிகாரமாகும். 
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இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 958ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் கத்தாதா (ரஹ்) அவர்களிடம் பள்ளிவாசலுக்குள் உமிழ்வது பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன் 
என்றார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

பள்ளிவாசலுக்குள் உமிழ்வது குற்றமாகும். அ(வ்வாறு உமிழ்ந்த)ைத மண்ணுக்குள் 
புைதப்பேத அதற்குரிய பரிகாரமாகும். 
 
 959நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

என் சமுதாயத்தாரின் நற்ெசயல்களும் தீய ெசயல்களும் எனக்கு எடுத்துக் காட்டப்பட்டன. 
சாைலயில் கிடக்கும் ெதால்ைல தரும் ெபாருட்கைள அகற்றுவைத, அவர்களின் 
நற்ெசயல்களி(ன் பட்டியலி)ல் கண்ேடன். பள்ளிவாசலில் (உமிழ்ந்து) மண்ணுக்குள் புைதக்கப் 
படாமல் இருக்கும் சளிைய, அவர்களின் தீய ெசயல்களில் கண்ேடன். 

இைத அபூதர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 960அப்துல்லாஹ் பின் அஷ்ஷிக்கீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெதாழும்ேபாது அவர்கள் சளிைய 
உமிழ்ந்தைத நான் பார்த்ேதன். பின்னர் அைதத் தமது காலணியால் (தைரயில்) 
ேதய்த்தார்கள். 
 
 961அப்துல்லாஹ் பின் அஷ்ஷிக்கீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது 

நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ெதாழுேதன். அப்ேபாது அவர்கள் சளிைய உமிழ்ந்துவிட்டு 
அைதத் தமது இடது கால் காலணியால் ேதய்த்து விட்டார்கள். 
 
பாடம் : 15 காலணி அணிந்துெகாண்ேட ெதாழலாம். 
 
 962அபூமஸ்லமா சயதீ் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
காலணிகளுடன் ெதாழுதுவந்தார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள் "ஆம்'  என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமஸ்லமா சயதீ் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 16 (கண்ைணக் கவரும்) ேவைலப்பாடு மிக்க ஆைட அணிந்து ெதாழுவது ெவறுக்கப் 
பட்டதாகும் 
. 
 963ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் ேவைலப்பாடு மிக்க (சதுரமான) கறுப்புக் கம்பளி ஆைட ஒன்ைற 
அணிந்துெகாண்டு ெதாழுதார்கள். (ெதாழுது முடித்ததும்,) இதன் ேவைலப்பாடுகள் எனது 
கவனத்ைத ஈர்த்துவிட்டன. எனேவ, இந்த ஆைடைய (எனக்கு அன்பளித்த) அபூ ஜஹ்மிடம் 
ேசர்த்துவிட்டு (அவரிடமிருந்து மற்ெறாரு) சாதாரண ஆைடைய என்னிடம் ெகாண்டு 
வாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் முன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 964ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேவைலப்பாடு மிக்க (சதுரமான) கறுப்புக் கம்பளி 
ஆைட ஒன்ைற அணிந்துெகாண்டு நின்று ெதாழுதார்கள். அதன் ேவைலப்பாட்ைட உற்று 
ேநாக்கினார்கள். ெதாழுது முடித்ததும், "இந்த ஆைடைய (எனக்கு அன்பளித்த) அபூ ஜஹ்ம் 
பின் ஹுைதஃபாவிடம் (இைதக்) ெகாண்டுெசல்லுங்கள். (அவரிடமிருந்து மற்ெறாரு) 
சாதாரண ஆைடைய என்னிடம் ெகாண்டுவாருங்கள். ஏெனனில், சற்று முன்பு இது 
ெதாழுைகயிலிருந்து எனது கவனத்ைதத் திருப்பிவிட்டது'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
 965ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ேவைலப்பாடு மிக்க (சதுரமான) கறுப்புக் கம்பளி ஆைட ஒன்று 
இருந்தது. அது ெதாழுைகயில் அவர்களது கவனத்ைத ஈர்த்துவந்தது. எனேவ, அைத (தமக்கு 
அன்பளித்த) அபூஜஹ்மிடம் ெகாடுத்துவிட்டு அவரிடமிருந்து மற்ெறாரு சாதாரண 
ஆைடைய வாங்கிக்ெகாண்டார்கள். 
 
பாடம் : 17 உடேன உண்ண விரும்பும் உணவு அங்கு காத்திருக்கத் ெதாழுவது ெவறுக்கப் 
பட்டதாகும்; சிறுநீர் மற்றும் மலத்ைத அடக்கிக்ெகாண்டு ெதாழுவதும் ெவறுக்கப் பட்டதாகும். 
 
 966நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இரவு ேநர உணவு முன்ேன காத்திருக்கத் ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்படுமானால் 
நீங்கள் முதலில் உணைவ உண்ணுங்கள். 

இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நீங்கள் மஃக்ரிப் ெதாழுைக ெதாழுவதற்கு முன்னால் (உங்கள் முன்) இரவு ேநர உணவு 
ைவக்கப்படுமானால் முதலில் உணைவ உண்ணுங்கள். (பிறகு ெதாழுைகைய 
நிைறேவற்றுங்கள்.) உங்களது இரவு உணைவ விடுத்து (ெதாழுைகக்காக) நீங்கள் 
அவசரப்பட ேவண்டாம். 

இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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 967ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாக ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்தும் வந்துள்ளது. 
 
 968அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவருக்கு முன்னால் இரவு ேநர உணவு ைவக்கப்பட்டுவிட, ெதாழுைகக்கு 
இகாமத் ெசால்லப்பட்டுவிட்டால் முதலில் உணைவ உண்ணுங்கள். அைத உண்டு 
முடிக்கும்வைர (ெதாழுைகக்காக) அவசரப்பட ேவண்டாம். 

இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட  ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 969இப்னு அபஅீத்தீக் (அப்துல்லாஹ் பின் முஹம்மத் அபஅீத்தீக் பின் அப்திர் ரஹ்மான் 
பின் அபபீக்ர் அஸ்ஸித்தீக்-ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நானும் என் தந்ைதயின் அடிைமப் ெபண்ணுக்குப் பிறந்தவரான காசிம் பின் முஹம்மத் பின் 
அப்திர் ரஹ்மானும் (அன்ைன) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு விஷயம் குறித்துப் 
ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். காசிம் (எைதயும்) பிைழயாகப் ேபசுபவராக இருந்தார். அவரிடம் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "உனக்கு என்ன ேநர்ந்தது? நீ ஏன் இந்த என் சேகாதரர் புதல்வைரப் 
ேபான்று (பிைழயின்றி) ேபசுவதில்ைல? இந்தப் பழக்கம் உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது என்று 
நான் அறிந்துெகாண்ேடன். இவைர இவருைடய தாய் வளர்த்தார். உன்ைன உன்னுைடய 
தாய் வளர்த்தார்'' என்று கூறினார்கள். இைதக் ேகட்ட காசிம் ேகாபம் ெகாண்டு, ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள்மீது எரிச்சலைடந்தார். ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுக்கு முன் உணவுத் தட்டு 
ெகாண்டுவரப்பட்டேபாது காசிம் எழுந்துவிட்டார். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "எங்ேக 
(ேபாகிறாய்)?'' என்று ேகட்க, காசிம் "நான் ெதாழப்ேபாகிேறன்'' என்றார். ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள், "உட்கார்!'' என்றார்கள். காசிம் "நான் ெதாழப்ேபாகிேறன்'' என்று (மீண்டும்) கூறினார். 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் "அவசரக்காரேன! உட்கார்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"உணவு வந்து காத்திருக்கும்ேபாதும், சிறுநீர் மற்றும் மலத்ைத அடக்கிக்ெகாண்டும் 
ெதாழக்கூடாது' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆனால், அவற்றில் காசிம் பின் முஹம்மைதப் பற்றியக் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 18 (சைமக்கப்படாத) ெவள்ைளப் பூண்டு, ெவங்காயம், சீைமப் பூண்டு ேபான்ற 
துர்வாைடயுள்ளவற்ைறச் சாப்பிட்டவர் அதன் வாைட ேபாவதற்கு முன் பள்ளிவாசலுக்குச் 
ெசல்லலாகாது. அவைரப் பள்ளிவாசலில் இருந்து ெவளிேயற்றலாம். 
 
 970இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபர் ேபாரின்ேபாது, "இந்தச் ெசடியிலிருந்து 
விைளகின்றைத (அதாவது ெவள்ைளப் பூண்ைட) சாப்பிட்டவர் பள்ளிவாசலுக்குச் ெசல்ல 
ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில், ஸுைஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஒரு ேபாரின்ேபாது' என்று 
காணப்படுகிறது. "ைகபர் ேபாரின்ேபாது' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 971அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இந்தச் ெசடியிலிருந்து விைளவைத (அதாவது ெவள்ைளப் பூண்ைட) சாப்பிட்டவர் அதன் 
வாைட விலகாதவைர நம்முைடய பள்ளிவாசல்கைள ெநருங்க ேவண்டாம். 

இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 972அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுைஹப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ெவள்ைளப் பூண்டு குறித்து வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இந்தச் ெசடியிலிருந்து (விைளயும் பூண்ைடச்) 
சாப்பிட்டவர் நம்ைம ெநருங்கேவா நம்முடன் ெதாழேவா ேவண்டாம்' எனச் ெசான்னார்கள்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
 973அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இந்தச் ெசடியிலிருந்து விைளகின்றைதச் சாப்பிட்டவர் நமது பள்ளிவாசைல ெநருங்கேவா, 

பூண்டின் (துர்)வாைடயால் நமக்குத் ெதால்ைல தரேவா ேவண்டாம். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 974ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவங்காயம், சீைமப் பூண்டு ஆகியவற்ைறச் சாப்பிட 
ேவண்டாம் என்று தைடெசய்தார்கள். எங்களுக்குத் ேதைவ மிைகத்துவிடேவ 
அவற்றிலிருந்து நாங்கள் சாப்பிட்டுவிட்ேடாம். அப்ேபாது அவர்கள், "துர்வாைடயுள்ள இந்தச் 
ெசடியிலிருந்து விைளகின்றைதச் சாப்பிட்டவர் நமது பள்ளிவாசைல ெநருங்க ேவண்டாம். 
ஏெனனில், மனிதர்களுக்குத் ெதால்ைல தருகின்றைவ வானவர்களுக்கும் ெதால்ைல 
தருகின்றன'' என்று கூறினார்கள். 
 
 975ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள்  கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெவள்ைளப் பூண்ேடா ெவங்காயேமா சாப்பிட்டவர் 
"நம்மிடமிருந்து' அல்லது "நமது பள்ளிவாசலிலிருந்து' விலகியிருக்கட்டும்; அவர் (கூட்டுத் 
ெதாழுைகக்கு வராமல்) தம் இல்லத்திேலேய அமர்ந்துெகாள்ளட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 

(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு பாத்திரம் ெகாண்டு 
வரப்பட்டது. அதில் காய்கறிகளும் கீைரகளும் இருந்தன. அவற்றில் (துர்)வாைட வசீுவைத 
நபியவர்கள் உணர்ந்தார்கள். (அவற்ைறப் பற்றி) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ேகட்க, அதிலுள்ள கீைரகள் குறித்து அவர்களுக்குத் ெதரிவிக்கப்பட்டது. அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைதத் தம் ேதாழர்களில் ஒருவருக்குக் 
ெகாடுத்துவிடுமாறு கூறினார்கள். அத்ேதாழரும் அைத உண்ண விரும்பாமலிருந்தைதக் 
கண்டேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் சாப்பிடுங்கள். ஏெனனில், 
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நீங்கள் உைரயாடாத (வான)வர்களுடன் நான் உைரயாட ேவண்டியதுள்ளது''என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 976ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்தச் ெசடியிலிருந்து விைளகின்ற ெவள்ைளப் பூண்ைடச் 
சாப்பிட்டவர் -மற்ேறார் தடைவ "ெவங்காயம், ெவள்ைளப் பூண்டு, சீைமப் பூண்டு 
ஆகியவற்ைறச் சாப்பிட்டவர்'- நமது பள்ளிவாசைல ெநருங்க ேவண்டாம். ஏெனனில், 

மனிதர்கள் எதனால் ெதால்ைல அைடகிறார்கேளா அதனால் வானவர்களும் ெதால்ைல 
அைடகின்றனர்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 977ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில்  "இந்தச் ெசடியிலிருந்து விைளகின்றைதச் சாப்பிட்டவர் நம் பள்ளிவாசலில் 
நம்ைமச் சூழ்ந்திருக்க ேவண்டாம்'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ைளப் பூண்ைடக் 
கருத்தில் ெகாண்டு கூறினார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ஆனால், ெவங்காயம், சீைமப் 
பூண்டு ஆகியவற்ைறப் பற்றியக் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 978அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ைகபர் ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்டு (அதன் ேகாட்ைடையக்கூட) நாங்கள் கடந்திருக்க வில்ைல. 
(அதற்குள் வழியிலுள்ள) அந்த ெவள்ைளப் பூண்டு பயிரி(டப்பட்டிருந்த வயலி)ல் 
நபித்ேதாழர்களான நாங்கள் புகுந்ேதாம். அப்ேபாது மக்கள் பசியுடன் இருந்தனர். 

எனேவ, நாங்கள் ெவள்ைளப் பூண்ைட நன்கு சாப்பிட்ேடாம். பிறகு நாங்கள் ெதாழும் 
இடத்துக்குச் ெசன்றேபாது (எங்களிடமிருந்து ெவள்ைளப் பூண்டின்) ெநடி வசீுவைத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். அப்ேபாது, "இந்த துர்வாைட வசீும் 
ெசடியிலிருந்து எைதேயனும் சாப்பிட்டவர் ெதாழுமிடத்தில் நம்மருேக ெநருங்க ேவண்டாம்'' 

என்று கூறினார்கள். மக்கள் "ெவள்ைளப் பூண்டு தைட ெசய்யப்பட்டுவிட்டது. ெவள்ைளப் 
பூண்டு தைட ெசய்யப்பட்டுவிட்டது'' என்று  கூறினர். இந்த விஷயம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
எட்டியேபாது, "மக்கேள! அல்லாஹ் எனக்கு அனுமதித்த ஒன்ைறத் தைட ெசய்யும் உரிைம 
எனக்கு இல்ைல. இருப்பினும், அந்தச் ெசடியின் துர்வாைடைய நான் ெவறுக்கிேறன்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
 979அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுைடய ேதாழர்களும் 
ெவங்காயம் பயிரிடப்பட்டிருந்த ஒரு வயைலக் கடந்துெசன்றார்கள். அப்ேபாது மக்களில் 
சிலர் அதில் இறங்கி ெவங்காயங்கைள (பறித்து)ச் சாப்பிட்டனர். ேவறு சிலர் சாப்பிட 
வில்ைல. பிறகு நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்றேபாது 
ெவங்காயம் சாப்பிடாதவர்கைள (தம்மருேக) அைழத்தார்கள். மற்றவர்கைள, அதன் வாைட 
விலகும்வைர (ெநருங்கவிடாமல்) தள்ளி இருக்கச்ெசய்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 980மஅதான் பின் அபதீல்ஹா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் ஒரு ெவள்ளிக் கிழைம (ஜுமுஆ) 
தினத்தன்று உைர நிகழ்த்தினார்கள். அவர்கள் (தமது உைரயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கைளயும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைளயும்  நிைனவுகூர்ந்தார்கள். ேமலும், அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: நான் (இன்று) ஒரு ேகாழி என்ைன மூன்று முைற 
ெகாத்துவைதப் ேபான்று (கனவு) கண்ேடன். இதற்கு என் ஆயுட்காலம் முடிந்துவிட்டது 
என்ேற நான் (விளக்கம்) கண்ேடன். மக்களில் சிலர் நான் (எனக்குப் பின்னால்) என் 
(ஆட்சிக்குப்) பிரதிநிதி (கலீஃபா) ஒருவைர அறிவிக்குமாறு கூறுகின்றனர். நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் தனது மார்க்கத்ைதேயா, தன் (அடியார்களின்) ஆட்சித் தைலைமையேயா, நபி 
(ஸல்) அவர்கைள எதனுடன் அனுப்பிைவத்தாேனா அைதேயா பாழாக்கிவிடமாட்டான். 
எனக்கு ஏேதனும் ேநர்ந்துவிட்டால் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எவைரக் குறித்து 
திருப்தியைடந்த நிைலயில் இறந்தார்கேளா அத்தைகய இந்த ஆறுேபர் ஆட்சித் தைலைம 
குறித்துத் தம்மிைடேய கலந்தாேலாசித்து முடிவு ெசய்வார்கள். 
சிலர் இந்த விஷயத்தில் என்ைனக் குைற கூறிவருவது எனக்குத் ெதரியும். நான் (சில 
ேநரங்களில்) அவர்கைள இஸ்லாத்திற்காக எனது இந்தக் ைகயால் அடித்திருக்கிேறன். 
அவர்கள் இவ்வாறு ெசய்(வைத மார்க்க அங்கீகாரமுைடய ஒரு ெசயலாக நிைனத்)தால் 
அத்தைகேயார்தாம் இைறவனின் விேராதிகளும் வழிெகட்ட இைறமறுப்பாளர்களும் ஆவர். 

நான் எனக்குப் பின்னால் "கலாலா'ைவவிட ஒரு முக்கியமான விஷயத்ைத விட்டுச் 
ெசல்லவில்ைல. நான், இது குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
விவாதித்தைதப் ேபான்று ேவறு எதற்காகவும் விவாதித்ததில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களும் இது ெதாடர்பாக என்னிடம் கடிந்துெகாண்டைதப் ேபான்று ேவறு 
எதற்காகவும் என்னிடம் கடிந்துெகாண்டதில்ைல. எந்த அளவிற்கு (அவர்கள் என்ைனக் 
கடிந்துெகாண்டார்கள்) எனில், அவர்கள் தமது விரலால் என் ெநஞ்சில் குத்தினார்கள். 
"உமேர! அந்நிஸா அத்தியாயத்தின் கைடசியிலுள்ள (4:176ஆவது) வசனம் உமக்குப் 
ேபாதுமானதாக இல்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான் இன்னும் (சிறிது காலம்) வாழ்ந்தால் இந்த "கலாலா' ெதாடர்பாகக் குர்ஆைனக் 
கற்ேறாரும் கல்லாேதாரும் தீர்ப்பளிக்கும் விதத்தில் ெதளிவான ஒரு தீர்ப்ைப வழங்குேவன். 

பின்னர் (ெதாடர்ந்து) கூறினார்கள்: 

"இைறவா! நகரங்களின் ஆளுநர்களுக்கு உன்ைனேய சாட்சியாக்குகிேறன். நான் அவர்கைள 
அந்த மக்களிைடேய ேநர்ைமயாக நடந்துெகாள்வதற்காகவும் அவர்களுைடய 
மார்க்கத்ைதயும் அவர்களுைடய நபி (ஸல்) அவர்களது வழிமுைறையயும் கற்றுத் 
தருவதற்காகவுேம அனுப்பிைவத்ேதன். ேமலும், அவர்களுக்குப் ேபாரிடாமல் கிைடத்த 
("ஃபய்உ' எனும்) ெசல்வத்ைத அவர்கள் தம்மிைடேய (முைறேயாடு) பங்கிட ேவண்டும்; 

அவர்களுைடய விவகாரங்களில் சிக்கல் எழும்ேபாது அைத என் கவனத்திற்குக் ெகாண்டுவர 
ேவண்டும் (என்றும் கூறி அனுப்பிேனன்.) 

மக்கேள! நீங்கள் இரு ெசடிகளிலிருந்து விைளகின்றவற்ைறச் சாப்பிடுகிறரீ்கள். 
அவ்விரண்ைடயும் நான் அருவருப்பானைவயாகக் கருதுகிேறன். இந்த ெவங்காயமும் 
ெவள்ைளப் பூண்டுேம (அைவ இரண்டுமாகும்). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பள்ளிவாசலில் இருக்கும்ேபாது ஒருவரிடமிருந்து அவற்றின் துர்வாைட வருவைதக் 
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கண்டால், அவைர "அல்பகீஉ' ெபாது ைமயவாடிக்குக் ெகாண்டுேபாய் விட்டுவிட்டு வருமாறு 
கூறுவார்கள். எனேவ, யார் அைதச் சாப்பிட விரும்புகிறாேரா அவர் அைதச் சைமத்து அதன் 
வாைடைய நீக்கிக்ெகாள்ளட்டும். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 19 காணாமற்ேபான ெபாருட்கைளப்  பள்ளிவாசலுக்குள் ேதடுவதற்கு வந்துள்ள 
தைடயும் அவ்வாறு ேதடிக்ெகாண்டிருப்பவரின் குரைலக் ேகட்பவர் கூற ேவண்டியதும். 
 
 981அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

காணாமற்ேபான ஒரு ெபாருைளப் பள்ளிவாசலுக்குள் ேதடிக்ெகாண்டிருப்பவரின் குரைலச் 
ெசவியுறுபவர் "அல்லாஹ் அைத உனக்குத் திரும்பக் கிைடக்காமல் ெசய்வானாக!'' என்று 
கூறட்டும். ஏெனனில், பள்ளிவாசல்கள் இதற்காகக் கட்டப்படவில்ைல. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 982புைரதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

காணாமற்ேபான (தமது ஒட்டகத்)ைதப் பற்றிப் பள்ளிவாசலுக்குள் விசாரித்த ஒரு 

மனிதர், "(எனது) சிவப்பு ஒட்டகத்தி(ைனக் கண்டுபிடித்து அதனி)டம் (என்ைன) அைழத்துச் 
ெசல்பவர் யார்?'' என்று ேகட்டார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "(உனது ஒட்டகம்) 
உனக்குக் கிைடக்காமற்ேபாகட்டும். பள்ளிவாசல்கள் எதற்காகக் கட்டப்பட்டனேவா அதற்கு 
மட்டுேம உரியனவாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 983புைரதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுது முடித்ததும் ஒரு மனிதர் எழுந்து "(காணாமற் 
ேபான எனது) சிவப்பு ஒட்டகத்தி(ைனக் கண்டுபிடித்து அதனி)டம் (என்ைன) அைழத்துச் 
ெசல்பவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்.  அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "(உனது ஒட்டகம்) 
உனக்குக் கிைடக்காமற் ேபாகட்டும். பள்ளிவாசல்கள் எதற்காகக் கட்டப்பட்டனேவா அதற்கு 
மட்டுேம உரியனவாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 

  -புைரதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகையத் ெதாழுத பின் ஒரு கிராமவாசி வந்து பள்ளி 
வாசலின் கதவு வழிேய தமது தைலைய நீட்டினார். 

மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 20 ெதாழுைகயில் மறதி ஏற்படுவதும் அதற்கு(ப் பரிகாரமாக) சஜ்தாச் ெசய்வதும். 
 
 984அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் ெதாழுைகயில் நின்றால் அவரிடம் ைஷத்தான் வந்து, அவர் எத்தைன 
ரக்அத்கள் ெதாழுதார் என்பைதேய அறியாத அளவுக்குக் குழப்பத்ைத ஏற்படுத்திவிடுகிறான். 



அத்தியாயம் : 06 – மஸ்ஜித் - ெதாழுமிடங்கள்                                 

    பக்கம் | 369  
 

எனேவ, உங்களில் ஒருவருக்கு இந்நிைல ஏற்பட்டால் (ெதாழுைகயின் இறுதியில்) அமர்வில் 
அவர் இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்துெகாள்ளட்டும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 985அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெதாழுைகக்கான அறிவிப்புச் ெசய்யப்பட்டால் அதன் ஒலி தனக்குக் ேகட்காமலிருப்பதற்காக 
ைஷத்தான் வாயு ெவளிேயறியவனாகத் திரும்பி ஓடுகிறான். ெதாழுைக அறிவிப்பு 
முடிந்துவிட்டால் அவன் திரும்பிவருகிறான். ெதாழுைகக்கு இகாமத் ெசால்லப்பட்டால் 
மீண்டும் ஓடிவிடுகிறான். இகாமத் ெசால்லி முடியும்ேபாது திரும்பிவந்து, (ெதாழுைகயில் 
ஈடுபட்டுள்ள) மனிதரின் உள்ளத்தில் ஊடுருவி "இைத இைதெயல்லாம் நிைனத்துப்பார்' 

என்று கூறுகிறான்; அவர் இதுவைர நிைனத்துப் பார்த்திராதவற்ைறெயல்லாம் 
நிைனவூட்டுகிறான்; (அதன் விைளவாக) அவர் எத்தைன ரக்அத்கள் ெதாழுதார் என்பைத 
அறியாதவராகிவிடுகிறார். உங்களில் ஒருவருக்குத் தாம் எத்தைன ரக்அத்கள் ெதாழுேதாம் 
என்பது ெதரியாவிட்டால் அவர் (ெதாழுைகயின் இறுதியில்) அமர்வில் (மறதிக்குப் 
பரிகாரமாக) இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்துெகாள்ளட்டும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 986ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்படும்ேபாது ைஷத்தான் வாயு ெவளிேயறியவனாக 
ஓடுகிறான். 

ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள தகவல்கள் இடம்ெபற்றிருப்பதுடன் "ேமலும், அவன் 
திரும்பிவந்து ெதாழுைகயில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதருக்குப் பல்ேவறு எண்ணங்கைளயும் 
ஆைசகைளயும் ஊட்டுகிறான். அவர் இதுவைர நிைனத்துப்பார்த்திராத பல அலுவல்கைள 
அவருக்கு அவன் நிைனவுபடுத்துகிறான்'' என்றும் அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 987அப்துல்லாஹ் பின் புைஹனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நான்கு ரக்அத்கள் ெகாண்ட) ஒரு ெதாழுைகயில் 
இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவித்து முடித்த பின் (முதலாம் அத்தஹிய்யாத் இருப்பில்) 
அமராமல் (மூன்றாவது ரக்அத்துக்காக) எழுந்துவிட்டார்கள். எனேவ, அவர்கேளாடு மக்களும் 
எழுந்துவிட்டனர். ெதாழுைக முடியும் தறுவாயில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சலாம் ெகாடுப்பைத எதிர்பார்த்திருந்தேபாது, அந்த அமர்விேலேய சலாம் 
ெகாடுப்பதற்கு முன் தக்பரீ் கூறி (மறதிக்குப் பரிகாரமாக) இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்துவிட்டுப் 
பிறகு சலாம் ெகாடுத்தார்கள். 
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 988பனூ அப்தில் முத்தலிப் குலத்தாரின் நட்புக் குலத்ைதச் ேசர்ந்த அப்துல்லாஹ் பின் 
புைஹனா அல்அசதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் ெதாழுைகயின் (முதல் அத்தஹிய்யாத் 
இருப்பில்) உட்கார ேவண்டியதிருக்க (உட்காராமல் மூன்றாவது ரக்அத்துக்காக) எழுந்து 
விட்டார்கள். பிறகு ெதாழுைகைய முடிக்கும் தறுவாயில் (இறுதி) அமர்வில் சலாம் 
ெகாடுப்பதற்கு முன் இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்தார்கள். ஒவ்ெவாரு சஜ்தாவின்ேபாதும் தக்பரீ் 
கூறினார்கள். மக்களும் அவர்கேளாடு இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்தனர். (முதல்) இருப்ைப 
மறந்ததற்குப் பகரமாகத்தான் இவ்வாறு ெசய்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 989அப்துல்லாஹ் பின் புைஹனா அல்அஸ்தீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ெதாழுைகயில் இரண்டு ரக்அத்கைள முடித்த 
பின் அமருவைத விரும்புவார்கள். ஆனால், (ஒரு நாள்) அமராமல் (மூன்றாவது 
ரக்அத்துக்காக) எழுந்து ெதாடர்ந்து ெதாழுதார்கள். ெதாழுைக முடியும் தறுவாயில் சலாம் 
ெகாடுப்பதற்கு முன் (முதல் இருப்பில் அமராததற்குப் பரிகாரமாக இரு) சஜ்தாக்கள் 
ெசய்தார்கள். பிறகு சலாம் ெகாடுத்தார்கள். 
 
 990அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவருக்குத் தாம் மூன்று ரக்அத்கள் ெதாழுேதாமா அல்லது நான்கு ரக்அத்கள் 
ெதாழுேதாமா என்று  ெதாழுைகயில் சந்ேதகம் ஏற்பட்டால் சந்ேதகத்ைதக் ைகவிட்டு, 

உறுதியான (மூன்று ரக்அத்கள் என்ப)தன் அடிப்பைடயில் (மீதியுள்ள ஒரு ரக்அத்ைதத்) 
ெதாழுதுவிட்டு சலாம்  ெகாடுப்பதற்கு முன் இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்துெகாள்ளட்டும். அவர் 
(உண்ைமயில்) ஐந்து ரக்அத்கள் ெதாழுது விட்டிருந்தால் (மறதிக்காகச் ெசய்த அவ்விரு 
சஜ்தாக்களால்) அவரது ெதாழுைகைய அந்த (ஐந்து) ரக்அத்கள் இரட்ைடப்பைட ஆக்கிவிடும். 
அவர் நான்கு ரக்அத்கள் பூர்த்தி ெசய்துவிட்டிருந்தால் அவ்விரு சஜ்தாக்களும் 
(ெதாழுைகயில் குழப்பம் ஏற்படுத்திய) ைஷத்தாைன முறியடித்ததாக அைமயும். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதிலும் "சலாம் ெகாடுப்பதற்கு முன் இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்துெகாள்ளட்டும்'' என்ேற இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
 991அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (லுஹ்ர் அல்லது அஸ்ர் ெதாழுைகைய 
வழக்கத்திற்கு மாறாகக்) கூட்டிேயா அல்லது குைறத்ேதா ெதாழுவித்தார்கள். அவர்கள் 
சலாம் ெகாடுத்(துத் ெதாழுைகைய முடித்)தேபாது அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
ெதாழுைகயில் (மாற்றம்) ஏதும்  ஏற்பட்டுவிட்டதா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ன அது?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள் "நீங்கள் 
இப்படி இப்படித் ெதாழுவித்தீர்கள் (அதனால்தான் ேகட்கிேறாம்)'' என்று கூறினர். உடேன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெதாழுைக இருப்பில் அமர்வைதப் ேபான்று) தம் 
கால்கைள மடக்கி, கிப்லாைவ முன்ேனாக்கி இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்தார்கள். பிறகு சலாம் 
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ெகாடுத்தார்கள். பின்னர்  எங்கைள ேநாக்கித் திரும்பி, "ஒரு விஷயம்! ெதாழுைகயில் 
(எனக்கு) ஏேதனும் புதிய அறிவிப்பு வருமானால் கட்டாயம் அைத நான் உங்களுக்குத் 
ெதரிவித்து விடுேவன். ஆயினும், நானும் மனிதன்தான்; (சில ேநரங்களில்) நீங்கள் மறந்து 
விடுவைதப் ேபான்று நானும் மறந்துவிடுகிேறன். அவ்வாறு நான் எைதேயனும் மறந்து 
விட்டால் எனக்கு (அைத) நிைனவுபடுத்துங்கள். உங்களில் ஒருவர் ெதாழுைகயில் 
(எைதேயனும் கூடுதலாகேவா அல்லது குைறவாகேவா ெசய்துவிட்டதாகச்) சந்ேதகித்தால் 
ேயாசித்து முடிவு ெசய்து,அதற்ேகற்ப ெதாழுைகையப் பூர்த்தி ெசய்யட்டும். பிறகு இரு 
சஜ்தாக்கள் ெசய்துெகாள்ளட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 992ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், இப்னு பிஷ்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவற்றில் சரியானைத முடிவு 
ெசய்ய அவர் நன்கு ேயாசிக்கட்டும்'' என்றும், வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

"ேயாசித்து முடிவு ெசய்யட்டும்'' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

மன்ஸூர் (ரஹ்) அவர்களது அந்த அறிவிப்பில் "அவற்றில் சரியானைத முடிவு ெசய்ய 
அவர் நன்கு ேயாசிக்கட்டும்''என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் மன்ஸூர் (ரஹ்) அவர்கள், "அவர் ேயாசித்து முடிவு ெசய்யட்டும்'' என்று கூறியதாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 

  -மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடரில் வரும் மன்ஸூர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
"அவற்றில் சரியானதற்கு மிக ெநருக்கமானைத ேயாசித்து முடிவு ெசய்யட்டும்'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 

  -மற்ேறார் அறிவிப்பில் "இதுதான் சரி எனக்கருதப்படுவைத ேயாசித்து முடிவு ெசய்யட்டும்'' 

என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 

  -மற்ேறார் அறிவிப்பில் "சரியானைத ேயாசித்து முடிவு ெசய்யட்டும்'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
 993அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் ெதாழுைகயில் ஐந்து ரக்அத்கள் 
ெதாழுவித்தார்கள். அவர்கள் சலாம் ெகாடுத்(துத் ெதாழுைகைய முடித்)தேபாது அவர்களிடம், 

"ெதாழுைகயில் (ரக்அத்) அதிகமாக்கப்பட்டுவிட்டதா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "என்ன அது?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "நீங்கள் ஐந்து ரக்அத்கள் 
ெதாழுவித்தீர்கள்'' என்று கூறினர். உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள் இரு சஜ்தாக்கள் 
ெசய்தார்கள். 
 
 994அல்கமா (ரஹ்) அவர்களது மற்ேறார் அறிவிப்பில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்களுக்கு 
ஐந்து ரக்அத்கள் ெதாழுவித்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 

  -இப்ராஹீம் பின் சுைவத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
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(ஒரு முைற) அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் எங்களுக்கு லுஹர் ெதாழுைகயில் ஐந்து ரக்அத்கள் 
ெதாழுவித்தார்கள். அவர்கள் சலாம் ெகாடுத்தேபாது (அவர்களிடம்) மக்கள், "அபூஷிப்ல்! 
தாங்கள் ஐந்து ரக்அத் ெதாழுவித்து விட்டீர்கள்!''என்று கூறினர். அதற்கு அவர்கள், "இல்ைல; 

அவ்வாறு நான் ெசய்யவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். மக்கள் "ஆம்' (அவ்வாறு தான் 
ெசய்தீர்கள்) என்று கூறினர். அப்ேபாது சிறுவனாயிருந்த நான் கூட்டத்தின் ஓரத்தில் இருந்து 
ெகாண்டிருந்ேதன். நானும், "ஆம், தாங்கள் ஐந்து ரக்அத்கள் ெதாழுவித்துவிட்டீர்கள்'' என்று 
கூறிேனன். அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் என்ைனப் பார்த்து, "மாறு கண்ணா! (அஃவர்!), நீயுமா 
இவ்வாறு கூறுகிறாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். உடேன அவர்கள் 
அப்படிேய திரும்பி இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்துவிட்டுப் பின்னர் சலாம் ெகாடுத்தார்கள். பிறகு 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 

(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு ஐந்து ரக்அத்கள் 
ெதாழுவித்தார்கள். அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்துத் திரும்பியேபாது மக்கள் தமக்கிைடேய 
முணு முணுத்துக்ெகாண்டனர். அப்ேபாது அவர்கள், "உங்களுக்கு என்ன ேநர்ந்தது?'' என்று 
ேகட்டார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெதாழுைகயில் (ரக்அத்) அதிகமாக்கப் 
பட்டுவிட்டதா?'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இல்ைல' 

என்றார்கள். "அவ்வாறாயின், தாங்கள் ஐந்து ரக்அத்கள் ெதாழுவித்துவிட்டீர்கேள?'' என்று 
கூறினர். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அப்படிேய) திரும்பி, இரு 
சஜ்தாக்கள் ெசய்துவிட்டுப் பிறகு சலாம் ெகாடுத்தார்கள். ேமலும் "நானும் உங்கைளப் 
ேபான்ற ஒரு மனிதன்தான். நீங்கள் மறப்பைதப் ேபான்று நானும் மறந்துவிடுகிேறன்'' என்று 
கூறினார்கள். 

இப்னு நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உங்களில் ஒருவர் (தமது ெதாழுைகயில்) 
மறந்து விட்டால் அவர் இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்துெகாள்ளட்டும்'' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 995அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு ஐந்து ரக்அத்கள் ெதாழுவித்தார்கள்.  
நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெதாழுைகயில் (ரக்அத்) ஏேதனும் அதிகமாக்கப் 
பட்டுவிட்டதா?'' என்று ேகட்ேடாம். அவர்கள், "என்ன அது?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், 

"தாங்கள் ஐந்து ரக்அத் ெதாழுவித்தீர்கள்!'' என்று கூறினர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நானும் உங்கைளப் ேபான்ற ஒரு மனிதன்தான். நீங்கள் நிைனப்பைதப் 
ேபான்று நானும் நிைனக்கிேறன். நீங்கள் மறப்பைதப் ேபான்று நானும் மறக்கிேறன்'' என்று 
கூறிவிட்டு, பிறகு  மறதிக்கான இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்தார்கள். 
 
 996அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள். 
அதில் அவர்கள் கூட்டிேயா குைறத்ேதா ெதாழைவத்துவிட்டார்கள். 

(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) இப்ராஹீம் பின் சுைவத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: (கூட்டினார்களா அல்லது குைறத்தார்களா என்பதில்) சந்ேதகம்  எனக்குத் 
தான்-. 
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அப்ேபாது "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெதாழுைகயில் (ரக்அத்) ஏேதனும் அதிகமாக்கப் 
பட்டுவிட்டதா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நானும் உங்கைளப் ேபான்ற ஒரு மனிதன்தான். நீங்கள் மறப்பைதப் ேபான்று நானும் 
மறந்துவிடுகிேறன். ஆகேவ, உங்களில் ஒருவர் (ெதாழுைகயில்) மறந்துவிட்டால் அேத 
இருப்பில் இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்துெகாள்ளட்டும்'' என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு (கிப்லாைவ 
ேநாக்கித்) திரும்பி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்தார்கள். 
 
 997அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் சலாம் ெகாடுத்து (மக்களிடம்) ேபசிய பின் மறதிக்கான இரு 
சஜ்தாக்கள் ெசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 998அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெதாழுேதாம். அப்ேபாது அவர்கள் 
ஒன்று (ரக்அத்ைதக்) கூட்டிவிட்டார்கள்; அல்லது குைறத்துவிட்டார்கள். 

(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) இப்ராஹீம் பின் சுைவத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இது (கூட்டினார்களா அல்லது 
குைறத்தார்களா என்ற ஐயப்பாடு) எனது தரப்பிலிருந்து ஏற்பட்டேதயாகும் -. 

உடேன நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெதாழுைகயில் (மாற்றம்) ஏேதனும் 
வந்துவிட்டதா?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள் "இல்ைல' என்றார்கள். உடேன 
அவர்களிடம் அவர்கள் ெசய்தைதத் ெதரிவித்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள், "ஒருவர் (தமது 
ெதாழுைகயில்) கூட்டிவிட்டாேலா அல்லது குைறத்துவிட்டாேலா அவர் இரு சஜ்தாக்கள் 
ெசய்துெகாள்ளட்டும்'' என்று ெசால்லிவிட்டுப் பிறகு (தாம் மறந்துவிட்டதற்காக) இரு 
சஜ்தாக்கள் ெசய்தார்கள். 
 
 999அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு மதியத் ெதாழுைககளில் ஒன்ைற 
(லுஹர் அல்லது அஸ்ர் ெதாழுைகையத்) ெதாழுவிக்கும்ேபாது இரண்டு ரக்அத் முடிந்த 
உடேன சலாம் ெகாடுத்துவிட்டார்கள். பிறகு பள்ளிவாசலின் கிப்லாத் திைசயிலிருந்த ஒரு 
ேபரீச்சம் கட்ைடக்கு வந்து அதன்மீது சாய்ந்து ெகாண்டார்கள். அப்ேபாது ஏேதா ேகாபத்தில் 
இருந்தார்கள். மக்களிைடேயயிருந்த அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் உமர் (ரலி) அவர்களும் 
நபியவர்களிடம் ேபச்சுக்ெகாடுக்க அஞ்சினர். மக்களில் ெதாழுதுவிட்டு விைரந்து 
ெசல்பவர்கள் "ெதாழுைக குைறக்கப்பட்டுவிட்டது' என்று புறப்பட்டுச் ெசன்றும்விட்டனர். 

இந்நிைலயில் "துல்யைதன்' (கிர்பாக் பின் அம்ர்-ரலி) என்பவர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! ெதாழுைக குைறக்கப்பட்டுவிட்டதா? அல்லது தாங்கள் மறந்துவிட்டீர்களா?'' என்று 
ேகட்டார். உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள் வலப் பக்கமும் இடப் பக்கமும் (திரும்பிப்) 
பார்த்தார்கள்.  பிறகு "துல்யைதன் என்ன ெசால்கிறார்?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள் "(ஆம்) 
அவர் ெசால்வது உண்ைமதான். தாங்கள் இரு ரக்அத்கள்தாம் ெதாழுவித்தீர்கள்'' என்று 
கூறினர். உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள் ேமலும் இரு ரக்அத்கள் ெதாழுவித்துவிட்டு சலாம் 
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ெகாடுத்தார்கள். பிறகு தக்பரீ் ெசால்லி ஒரு சஜ்தாச் ெசய்துவிட்டு மற்ெறாரு தக்பரீ் ெசால்லி 
எழுந்(து அமர்ந்)தார்கள். பிறகு இன்ெனாரு தக்பரீ் ெசால்லி மற்ெறாரு சஜ்தாச் ெசய்தார்கள். 
பிறகு தக்பரீ் ெசால்லிவிட்டு எழுந்துவிட்டார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்களது அறிவிப்பில் "(இறுதியில்) சலாம் 
ெகாடுத்தார்கள்'' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1000ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதிலும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதியத் ெதாழுைககளில் ஒன்ைற 
எங்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள்'' என்று ெதாடங்கி ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1001அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு அஸ்ர் ெதாழுைகையத் ெதாழுவித்த 
ேபாது இரண்டு ரக்அத் முடிந்ததும் சலாம் ெகாடுத்து விட்டார்கள். உடேன துல்யைதன் 
(கிர்பாக் பின் அம்ர்-ரலி) என்பார் எழுந்து, "ெதாழுைக(யின் ரக்அத் ஏேதனும்) குைறக்கப்பட்டு 
விட்டதா, அல்லாஹ்வின் தூதேர! அல்லது தாங்கள்தாம் மறந்துவிட்டீர்களா?'' என்று 
ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவற்றில் எதுவுேம நடக்க 
வில்ைல'' என்று கூறினார்கள். துல்யைதன், "(இல்ைல) இதில் ஏேதா ஒன்று நிகழேவ 
ெசய்தது, அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்கைள ேநாக்கி "துல்யைதன் ெசால்வது உண்ைமதானா?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது 
மக்கள், "ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று கூறினர். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எஞ்சிய ரக்அத்கைளயும் ெதாழு(வித்)துவிட்டு அந்த இருப்பிேலேய சலாம் 
ெகாடுத்த பின் இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்தார்கள். 

  -அபூஹுைரரா  (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் ெதாழுைகயின் இரண்டு ரக்அத் முடிந்ததும் 
சலாம் ெகாடுத்துவிட்டார்கள். அப்ேபாது பனூசுைலம் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒருவர் 
(துல்யைதன்) வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெதாழுைக(யின் ரக்அத்) குைறக்கப்பட்டு 
விட்டதா, அல்லது தாங்கள் மறந்துவிட்டீர்களா?'' என்று ேகட்டார். 

ெதாடர்ந்து முந்ைதய ஹதீஸின் ெதாடர்ச்சி அப்படிேய இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1002அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் லுஹர் ெதாழுைக ெதாழுது 
ெகாண்டிருந்ேதன். அல்லாஹ்வின்  தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரண்டாவது ரக்அத் முடிந்ததும் 
சலாம் ெகாடுத்துவிட்டார்கள். உடேன பனூசுைலம் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒருவர் 
(துல்யைதன்) எழுந்தார். 

மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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 1003இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ர் ெதாழுைகயில் மூன்றாவது ரக்அத் 
முடிந்ததும் சலாம் ெகாடுத்துவிட்டுத் தமது இல்லத்திற்குள் நுைழந்துவிட்டார்கள். உடேன 
"கிர்பாக்' எனப்படும் ைககள் நீளமான ஒரு மனிதர் (துல்யைதன்) எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர!' என்றைழத்து அவர்கள் ெசய்தைத நிைனவூட்டினார். அப்ேபாது ேகாபத்ேதாடு தமது 
ேமல்துண்ைட தைரயில் இழுத்தபடி ெவளிேயறிய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்களிடம் வந்துேசர்ந்தார்கள். பிறகு "இவர் ெசால்வது உண்ைமதானா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
மக்கள் "ஆம்' என்றனர். உடேன அவர்கள் இன்ெனாரு ரக்அத் ெதாழுவித்து சலாம் 
ெகாடுத்தார்கள். பிறகு (மறதிக்காக) இரு சஜ்தாக்கள் ெசய்து விட்டுப் பிறகு (மீண்டும்) 
சலாம் ெகாடுத்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1004இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ர் ெதாழுைக (ெதாழும்ேபாது) மூன்று ரக்அத் 
முடிந்ததும் சலாம் ெகாடுத்துவிட்டார்கள். பிறகு எழுந்து தமது அைறக்குள் ெசன்று 
விட்டார்கள். உடேன நீளமான ைகககைள உைடய ஒரு மனிதர் (துல்யைதன்) எழுந்து 
"ெதாழுைக குைறக்கப்பட்டுவிட்டதா, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகாபத்ேதாடு ெவளிேய வந்தார்கள். விடுபட்ட 
ரக்அத்ைதத் ெதாழுவித்தார்கள். பிறகு சலாம் ெகாடுத்தார்கள். பிறகு (மறதிக்கான) இரு 
சஜ்தாக்கள் ெசய்துவிட்டு, (மீண்டும்) சலாம் ெகாடுத்தார்கள். 
 
பாடம் : 21 (குர்ஆன்) ஓதலுக்கான சஜ்தா. 
 
 1005இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் குர்ஆைன ஓதுவார்கள்; சஜ்தா வசனமுள்ள அத்தியாயத்ைத 
(எங்களுக்கு) ஓதிக்காட்டும் ேபாது அவர்கள் சிரவணக்கம் (சஜ்தா) ெசய்வார்கள். உடேன 
நாங்களும் சிரவணக்கம் ெசய்ேவாம். அப்ேபாது (ஏற்படும் இட ெநருக்கடியால்) எங்களில் 
சிலருக்கு ெநற்றி ைவக்கக்கூட இடம் கிைடக்காது. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1006இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சில ேநரங்களில் குர்ஆன் ஓதி, சஜ்தா வசனத்ைதக் 
கடந்து ெசல்ைகயில் எங்களுடன் ேசர்ந்து சஜ்தாச் ெசய்வார்கள். அப்ேபாது இட ெநருக்கடி 
ஏற்பட்டு எங்களில் ஒருவருக்கு சஜ்தாச் ெசய்யக் கூட இடம் கிைடக்காது. ெதாழுைக 
அல்லாத ேநரங்களில்  இவ்வாறு  நைடெபற்றது. 
 
 1007அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் "அந்நஜ்ம்' எனும் (53ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதிய பின் சஜ்தாச் 
ெசய்தார்கள். அவர்களுடன் இருந்த (முஸ்லிம்கள்,  இைணைவப்பாளர்கள் ஆகிய) 
அைனவரும் சஜ்தாச் ெசய்தனர். அங்கிருந்த ஒரு வேயாதிகன் மட்டும் ஒரு ைகயளவு 
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கூழாங்கற்கைளேயா அல்லது மண்ைணேயா அள்ளித் தனது ெநற்றிவைர ெகாண்டு 
ெசன்றுவிட்டு, "இது எனக்குப் ேபாதும்' என்று (சஜ்தாைவக் ேகலி ெசய்து) ெசான்னான். பிறகு 
அ(க்கிழ)வன் இைறமறுப்பாளனாகேவ (பத்ருப் ேபாரில்) ெகால்லப்பட்டைத நான் கண்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1008அதாஉ பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களிடம், இமாைமப் பின்பற்றித் ெதாழுபவர் (மஃமூம்) 
கிராஅத் - ஓதுவைதப் பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "இமாைமப் பின்பற்றித் 
ெதாழுபவருக்கு ஓதல் (கிராஅத்) ஏதும் கிைடயாது'' என்று கூறினார்கள். ேமலும், அவர்கள் 
கூறும்ேபாது "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "வந்நஜ்மி இதா ஹவா...' 
(எனத் ெதாடங்கும் 53ஆவது) அத்தியாத்ைத ஓதிக் காட்டிேனன். அதற்காக அவர்கள் சஜ்தாச் 
ெசய்யவில்ைல''என்றும் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1009அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் (ெதாழுைகயில்) எங்களுக்கு "இதஸ்ஸமாஉன் ஷக்கத்' எனும் 
(84ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதி அதில் (சஜ்தா வசனம் (21) வந்ததும்) சஜ்தாச் ெசய்தார்கள். 
அவர்கள் ெதாழுது முடித்துத் திரும்பிய பின் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்த 
அத்தியாயத்ைத ஓதியேபாது சஜ்தாச் ெசய்தார்கள்' எனத் ெதரிவித்தார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1010அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் "இதஸ்மாஉன் ஷக்கத்' (84), "இக்ரஃ பிஸ்மி ரப்பிக்க' (96) ஆகிய அத்தியாயங்களில் 
நபி (ஸல்) அவர்களுடன் சஜ்தாச் ெசய்ேதாம். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1011அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இதஸ்ஸமாஉன் ஷக்கத்...' (எனத் ெதாடங்கும் 
84ஆவது அத்தியாயம்), "இக்ரஃ பிஸ்மி ரப்பிக்க...' (எனத் ெதாடங்கும் 96ஆவது அத்தியாயம்) 
ஆகியவற்ைற ஓதியேபாது சஜ்தாச் ெசய்தார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1012அபூராஃபிஉ நுஃைபஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களுடன் இஷாத் ெதாழுைகையத் ெதாழுேதன். அவர்கள் 
"இதஸ்ஸமாஉன் ஷக்கத்...' (எனத் ெதாடங்கும் 84ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதி, (சஜ்தா 
வசனம் வந்த) உடன் அதில் சஜ்தாச் ெசய்தார்கள். நான் அவர்களிடம், "இது என்ன?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நான் அபுல் காசிம் (முஹம்மத்-ஸல்) அவர்களுக்குப் 
பின்னால் (ெதாழுதேபாது  ெதாழுைகயிேலேய) இ(ந்த அத்தியாயத்ைத ஓதிய)தற்காகச் 
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சஜ்தாச் ெசய்திருக்கிேறன். அவர்கைள நான் சந்திக்கும்வைர (அதாவது நான் இறக்கும்வைர) 
அ(ைத ஓதிய)தற்காக நான் சஜ்தாச் ெசய்துெகாண்டுதான் இருப்ேபன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "அபுல்காசிம் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால்' எனும் வாசகம் இடம்ெபற 
வில்ைல. 
 
 1013அபூராஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் "இதஸ்ஸமாஉன் ஷக்கத்...' (எனத் ெதாடங்கும் 84ஆவது) 
அத்தியாயத்ைத ஓதி, சஜ்தாச் ெசய்தைத நான் கண்ேடன். அப்ேபாது நான் அவர்களிடம், 

"இ(ைத ஓதிய)தற்காக சஜ்தாச் ெசய்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம், 

என் உற்ற ேதாழர் இைத ஓதி சஜ்தாச் ெசய்தைத நான் கண்ேடன். அவர்கைள நான் 
சந்திக்கும்வைர (அதாவது நான் இறக்கும்வைர) அ(ைத ஓதிய)தற்காக நான் சஜ்தாச் ெசய்து 
ெகாண்டுதான் இருப்ேபன்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

(அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:  

நான் "நபி (ஸல்) அவர்கைளயா (உற்ற ேதாழர் என) அறிவித்தார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அதாஉ பின் அபைீமமூனா (ரஹ்) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 22 ெதாழுைகயில் (அத்தஹிய்யாத்) அமர்வில் உட்காரும் முைறயும், அப்ேபாது 
ெதாைடகள் மீது இரு ைககைள ைவக்கும் முைறயும். 
 
 1014அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகயில் (அத்தஹிய்யாத்) அமர்வில் 
உட்காரும்ேபாது தமது இடது பாதத்ைத (வலது) ெதாைடக்கும் கைணக்காலுக்கும் இைடேய 
(அவற்றுக்குக் கீேழ) ைவத்து, வலது பாதத்ைத விரித்து(ப் படுக்க)ைவப்பார்கள். தமது இடக் 
ைகைய இடது கால் மூட்டின் மீதும், வலக் ைகைய வலது ெதாைடயின் மீதும் ைவத்துத் 
தமது (சுட்டு) விரலால் ைசைக ெசய்வார்கள். 
 
 1015அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழும்ேபாது (அத்தஹிய்யாத்) அமர்வில் 
பிரார்த்திக்க உட்கார்ந்தால்  தமது வலக் ைகைய வலது ெதாைடயின் மீதும், இடக் ைகைய 
இடது ெதாைடயின் மீதும் ைவத்துச் சுட்டு விரலால் ைசைக ெசய்வார்கள். தமது 
ெபருவிரலி(ன் நுனியி)ைன நடு விரலின் (நுனி)மீது ைவப்பார்கள். இடது உள்ளங்ைகையத் 
தமது (இடக் கால்) மூட்டின் மீது ைவத்து வைளயமிட்டுப் பிடித்திருப்பார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1016இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகயில் (அத்தஹிய்யாத்) அமர்வில் உட்கார்ந்தால், தம் 
ைககைள முழங்கால்கள்மீது ைவப்பார்கள். ெபருவிரைல ஒட்டியுள்ள வலக் ைக(சுட்டு) 
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விரைல உயர்த்திப் பிரார்த்திப்பார்கள். இடக் ைகைய இடது கால் மூட்டின் மீது விரித்து 
ைவத்திருப்பார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1017இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அத்தஹிய்யாத் அமர்வில் உட்கார்ந்தால் தமது 
இடக் ைகைய இடது கால் மூட்டின் மீதும் வலக் ைகைய வலது கால் மூட்டின் மீதும் 
ைவப்பார்கள். (அரபியர் வழக்கில்) ஐம்பத்து மூன்று என எண்ணுவைதப் ேபான்று (சிறு 
விரல், ேமாதிர விரல், நடு விரல் ஆகிய மூன்று விரல்கைளயும் உள்ளங்ைகயுடன் ேசர்த்து) 
சுட்டு விரலால் ைசைக ெசய்வார்கள். 
 
 1018அலீ பின் அப்திர் ரஹ்மான் அல்முஆவ ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் (சிறிய வயதில்) ெதாழுைகயில் சிறு கற்களால் விைளயாடிக்ெகாண்டிருப்பைத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கண்டார்கள். அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்துத் 
திரும்பியதும் (அவ்வாறு ெசய்யலாகாது என) என்ைனத் தடுத்தார்கள். "(ெதாழுைகயில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்துெகாண்டிருந்தைதப் ேபான்று நீயும் ெசய்!'' 
என்றார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன ெசய்வார்கள்?' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகயில் 
(அத்தஹிய்யாத்) அமர்வில் உட்கார்ந்தால், தம்முைடய வலது முன் ைகைய வலது 
ெதாைடயின் மீது ைவத்துத் தம் (வலக் ைக) விரல்கள் அைனத்ைதயும் மடக்கிக்ெகாண்டு, 

ெபருவிரைல ஒட்டியுள்ள (சுட்டு)விரலால் ைசைக ெசய்வார்கள். இடது முன் ைகைய இடது 
ெதாைடயில் ைவப்பார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுக்குப் பக்கத்தில் ெதாழுதுெகாண்டிருந்ேதன்'' என்று 
(அலீ பின் அப்திர் ரஹ்மான் அல்முஆவ ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 23 (ெதாழுது முடித்து) ெதாழுைகயிலிருந்து ெவளிேயறுவதற்காக அதன் இறுதியில் 
சலாம் ெசால்வதும் அதன் முைறயும். 
 
 1019அபூமஅமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

மக்காவின் ஆட்சியாளராக இருந்த ஒருவர் (ெதாழுைகைய முடிக்கும்ேபாது வலம் இடமாக) 

இரு முைற சலாம் கூறுவார். (இைதக் கண்ட) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், 

"இந்த (வழி)முைறைய அவர் எவ்வாறு அறிந்துெகாண்டார்!'' என்று (வியப்ேபாடு) 
கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், ஹகம் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறுதான் 
ெசய்வார்கள்'' என்று (அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக) இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
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 1020அபூமஅமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"ஓர் ஆட்சியாளர்' அல்லது "ஒரு மனிதர்' (ெதாழுைகைய முடிக்கும்ேபாது வலம் இடமாக) 
இரு முைற சலாம் கூறுவார். (இைதக் கண்ட) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், 

"இந்த (வழி)முைறைய அவர் எவ்வாறு அறிந்து ெகாண்டார்!'' என்று (வியந்து) கூறினார்கள். 
 
 1021சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெதாழுைகைய முடிக்கும்ேபாது) வலப் பக்கத்திலும் 
இடப் பக்கத்திலும் (முகத்ைதத் திருப்பி இருமுைற) சலாம் கூறுவார்கள். (அவ்வாறு 
திரும்பும்ேபாது) அவர்களுைடய கன்னத்தின் ெவண்ைமைய நான் காண்ேபன். 
 
பாடம் : 24 ெதாழுைகக்குப் பின் ("அல்லாஹு அக்பர்' என) திக்ர் ெசய்தல். 
 
 1022இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்துவிட்டார்கள் என்பைத, (மக்கள் 
"அல்லாஹ் அக்பர்' என்று) தக்பரீ் கூறுவைதைவத்து நாங்கள் அறிந்துெகாள்ேவாம். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அம்ர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அபூமஅபத் (ரஹ்) அவர்கள்தாம் அறிவித்தார்கள். பிறகு (இைத 
நான் அபூமஅபத் அவர்களிடம் எடுத்துைரத்த ேபாது) அவர்கேள அைத (அவ்வாறு தாம் 
அறிவிக்கவில்ைல என) மறுத்துவிட்டார்கள். 
 
 1023இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்துவிட்டார்கள் என்பைத, (மக்கள் 
கூறும்) தக்பரீின் மூலேம நாங்கள் அறிந்துவந்ேதாம். 

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அம்ர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

இந்த ஹதீைஸ  நான் அபூமஅபத் (ரஹ்) அவர்களிடம் எடுத்துைரத்தேபாது "இைத நான் 
உமக்கு அறிவிக்கவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். ஆனால், அவர்கள்தாம் முன்னர் எனக்கு 
இந்த ஹதீைஸ அறிவித்தார்கள். 
 
 1024இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

மக்கள் கடைமயான (ஃபர்ள்) ெதாழுைகைய முடிக்கும்ேபாது சப்தமாக திக்ருச் ெசய்யும் 
நைடமுைற நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் இருந்தது. அவ்வாறு (மக்கள் உரத்த குரலில் 
திக்ருச்) ெசய்வைதக் ேகட்டால் மக்கள் ெதாழுைகைய முடித்துவிட்டார்கள் என்பைத நான் 
அறிந்துெகாள்ேவன். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 25 (ெதாழுைகயில்) கப்றுைடய ேவதைனயிலிருந்து (இைறவனிடம்) பாதுகாப்புக் 
ேகாருவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
 1025ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

என்னிடம் யூதப்ெபண் ஒருவர் "உங்களுக்குத் ெதரியுமா? நீங்கள் உங்கள் சவக்குழிகளில் 
(கப்றுகளில்) ேவதைன ெசய்யப்படுவரீ்கள்'' என்று கூறிக்ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது 
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என்னிடம் வந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திடுக்குற்றார்கள். ேமலும் 
"யூதர்கள்தாம் (சவக்குழிகளில்) ேவதைன ெசய்யப்படுவார்கள்'' என்றார்கள். 

சில நாட்கள் கழிந்த பின் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "நீ அறிவாயா: 
சவக்குழிகளில் நீங்கள் ேவதைன ெசய்யப்படுவரீ்கள் என இைறவனால் எனக்கு 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினார்கள். அதற்குப் பின் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சவக்குழியின் ேவதைனயிலிருந்து (இைறவனிடம்) பாதுகாப்புக் ேகாருவைத நான் 
ெசவியுற்ேறன்  -.இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1026அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதற்குப் பின் சவக்குழியின் ேவதைனயிலிருந்து 
(இைறவனிடம்) பாதுகாப்புக் ேகாருவைத நான் ெசவியுற்ேறன். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1027ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

மதீனா யூத மூதாட்டிகளில் இருவர் என்னிடம் வந்து (ேபசிக்ெகாண்டிருந்தேபாது) "சவக் 
குழிகளில் புைதக்கப்பட்டிருப்ேபார் ேவதைன ெசய்யப்படுகின்றனர்'' என்று கூறினர். அவர்கள் 
இருவரும் கூறியைத நான் நம்ப மறுத்ேதன். அவர்கள் கூறியைத நம்புவதற்கு என் மனம் 
இடம் தரவில்ைல. பிறகு அவர்கள் இருவரும் ெவளிேயறிவிட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள். அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மதீனா 
யூத மூதாட்டியரில் இருவர் என்னிடம் வந்து "சவக்குழிகளில் புைதக்கப்பட்டிருப்ேபார் 
ேவதைன ெசய்யப்படுகின்றனர்' என்று கூறினர்'' என அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் ெசான்னது உண்ைமேய. (சவக் 
குழிகளிலிருக்கும் பாவிகள்) கடுைமயாக ேவதைன ெசய்யப்படுகின்றனர். அந்த 
ேவதைன(யால் அவர்களிடும் ஓலம்)தைன மிருகங்கள் ெசவிேயற்கின்றன'' என்று 
கூறினார்கள். அதற்குப் பின் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்தத் ெதாழுைகயிலும் 
சவக்குழியின் ேவதைனயிலிருந்து (இைறவனிடம்) பாதுகாப்புக் ேகாராமல் இருந்ததில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1028ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதற்குப் பிறகு தாம் ெதாழுத எந்தத் 
ெதாழுைகயிலும் சவக்குழியின் ேவதைனயிலிருந்து (இைறவனிடம்) பாதுகாப்புக் ேகாராமல் 
இருந்ததில்ைல'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 26 ெதாழுைகயில் (இைறவனிடம்) பாதுகாப்புக் ேகாரப்பட ேவண்டியைவ. 
 
 1029ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ெதாழுைகயில் தஜ்ஜாலின் குழப்பத்திலிருந்து 
(இைறவனிடம்) பாதுகாப்புக் ேகாருவைத நான் ெசவியுற்றிருக்கிேறன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 1030அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் (ெதாழுைகயில்) அத்தஹிய்யாத் அமர்வில் இருக்கும்ேபாது நான்கு 
விஷயங்களிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருங்கள். (அைவ:) அல்லாஹும்ம 
இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் அதாபி ஜஹன்னம, வ மின் அதாபில் கப்றி, வ மின் ஃபித்னத்தில் 
மஹ்யா வல் மமாத்தி, வ மின் ஃபித்னத்தில் மஸீஹித் தஜ்ஜால். 

(ெபாருள்: இைறவா, உன்னிடம் நான் நரகத்தின் ேவதைனயிலிருந்தும், சவக்குழியின் 
ேவதைனயிலிருந்தும், வாழ்வின் ேசாதைனயிலிருந்தும் இறப்பின் ேசாதைனயிலிருந்தும், 

(ெபருங்குழப்பவாதியான) மஸீஹுத் தஜ்ஜாலால் ஏற்படும் குழப்பத்தின் தீங்கிலிருந்தும் 
பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்). 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் பல அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1031நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகயில் "அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பி(க்)க மின் அதாபில் 
கப்றி, வ அஊது பிக மின் ஃபித்னத்தில் மஸீஹித் தஜ்ஜாலி, வ அஊது பிக மின் 
ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல் மமாத்தி, அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் மஃஸமி 
வல்மஃக்ரம்' (இைறவா! உன்னிடம் நான் சவக்குழியின் ேவதைனயிலிருந்து பாதுகாப்புக் 
ேகாருகிேறன். மஸீஹுத் தஜ்ஜாலின் குழப்பத்திலிருந்து உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் 
ேகாருகிேறன். வாழ்வின் ேசாதைனயிலிருந்தும் மரணத்தின் ேசாதைனயிலிருந்தும் 
உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன். இைறவா! பாவத்திலிருந்தும் கடனிலிருந்தும் 
உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்) என்று பிரார்த்திப்பார்கள். (இைதச் ெசவியுற்ற) 
ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "தாங்கள் கடன்படுவதிலிருந்து (இவ்வளவு) அதிகமாகப் 
பாதுகாப்புக் ேகாரக் காரணம் என்ன, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "மனிதன் கடன்படும்ேபாது ெபாய் ேபசுகிறான்; வாக்குறுதி அளித்துவிட்டு 
(அதற்கு) மாறு ெசய்கிறான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
 1032அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் (தமது ெதாழுைகயில்) கைடசி அத்தஹிய்யாத் ஓதியதும் நான்கு 
விஷயங்களிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாரட்டும். (அைவ:) நரகத்தின் 
ேவதைன, சவக்குழியின் ேவதைன, வாழ்வு மற்றும் இறப்பின் ேசாதைன, (ெபருங் 
குழப்பவாதியான) மஸீஹுத் தஜ்ஜாலின் தீங்கு ஆகியனவாகும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "உங்களில் ஒருவர் அத்தஹிய்யாத் ஓதியதும்...' எனும் வாசகேம இடம் 
ெபற்றுள்ளது. "கைடசி அத்தஹிய்யாத்' எனும் குறிப்பு இடம் ெபறவில்ைல. 
 
 1033அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹும்ம இன்ன ீ அஊது பி(க்)க மின் 
அதாபில் கப்றி, வ அதாபிந் நாரி, வ ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல் மமாத்தி, வ ஷர்ரில் 
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மஸீஹித் தஜ்ஜால்' (இைறவா! உன்னிடம் நான் சவக்குழியின் ேவதைனயிலிருந்தும், (நரக) 
ெநருப்பின் ேவதைனயிலிருந்தும், வாழ்வின் ேசாதைனயிலிருந்தும், இறப்பின் 
ேசாதைனயிலிருந்தும், (ெபருங்குழப்பவாதியான) மஸீஹுத் தஜ்ஜாலின் தீங்கிலிருந்தும் 
பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்) என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
 1034அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்)  அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தண்டைனயிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருங்கள். 
சவக்குழியின் ேவதைனயிலிருந்தும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருங்கள். (ெபருங் 
குழப்பவாதியான) மஸீஹுத் தஜ்ஜாலின் குழப்பத்திலிருந்தும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் 
ேகாருங்கள். வாழ்வின் ேசாதைனயிலிருந்தும் இறப்பின் ேசாதைனயிலிருந்தும் 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருங்கள். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1035அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் சவக்குழியின் ேவதைனயிலிருந்தும் நரகத்தின் ேவதைனயிலிருந்தும் 
தஜ்ஜாலின் குழப்பத்திலிருந்தும் (இைறவனிடம்) பாதுகாப்புக் ேகாரிவந்தார்கள். 
 
 1036இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுக்குக் கீழ்க்காணும் பிரார்த்தைனையக் 
குர்ஆனின் அத்தியாயத்ைதக் கற்றுத்தருவைதப் ேபான்று கற்றுத்தருவார்கள். "நீங்கள் 
"அல்லா ஹும்ம இன்னா நஊது பி(க்)க மின் அதாபி ஜஹன்னம, வ அஊது பி(க்)க மின் 
அதாபில் கப்றி, வ அஊது பி(க்)க மின் ஃபித்னத்தில் மஸீஹித் தஜ்ஜாலி, வ அஊது பி(க்)க 
மின் ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல் மமாத்' (இைறவா, உன்னிடம் நாங்கள் நரகத்தின் 
ேவதைனயிலிருந்து பாதுகாப்புக் ேகாருகின்ேறாம். சவக்குழியின் ேவதைனயிலிருந்து 
பாதுகாப்புக் ேகாருகின்ேறன். (ெபருங்குழப்பவாதி) மஸீஹுத் தஜ்ஜாலின் குழப்பத்திலிருந்தும் 
பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன். வாழ்வின் ேசாதைனயிலிருந்தும் இறப்பின் ேசாதைனயிலிருந்தும் 
உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகின்ேறன்) என்று பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று அவர்கள் 
கூறுவார்கள். 

முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ஆகிய நான்) கூறுகின்ேறன்: 

தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் தம் புதல்வரிடம், "உனது ெதாழுைகயில் நீ இவ்வாறு 
பிரார்த்தித்தாயா?' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவருைடய புதல்வர் "இல்ைல' என்றார். 
அதற்கு தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் "ெதாழுைகைய மீண்டும் ெதாழுவாயாக!' என்று 
கூறினார்கள் என எனக்குச் ெசய்தி எட்டியது. ஏெனனில், இைத தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் 
மூன்று அல்லது நான்கு அறிவிப்பாளர்களிடமிருந்து அறிவித்துள்ளார்கள். 
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பாடம் : 27 ெதாழுைகக்குப் பின் திக்ர் ெசய்வது விரும்பத்தக்கதாகும் என்பதும் அதன் முைற 
பற்றிய விவரமும். 
 
 1037ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்ததும் மூன்று முைற 
இைறவனிடம் பாவமன்னிப்பு (இஸ்திஃக்பார்) ேகாரிவிட்டு, "அல்லாஹும்ம அன்த்தஸ் 
ஸலாம், வ மின்கஸ் ஸலாம். தபாரக்த தல் ஜலாலி வல் இக்ராம்' (இைறவா, நீ 
சாந்தியளிப்பவன். உன்னிடமிருந்ேத சாந்தி ஏற்படுகிறது. வலிைமயும் ேமன்ைமயும் 
உைடயவேன! நீ சுபிட்சமிக்கவன்) என்று கூறுவார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான வலீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) அவ்ஸாய ீ (ரஹ்) அவர்களிடம், "எவ்வாறு 
பாவமன்னிப்புக் ேகார ேவண்டும்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அஸ்தஃக் 
ஃபிருல்லாஹ்; அஸ்தஃக்ஃபிருல்லாஹ் (நான் அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் 
ேகாருகிேறன்; நான் அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ேகாருகிேறன்) என்று கூறுவரீாக!'' 
என்றார்கள். 
 
 1038ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள்  (ெதாழுைகயில்) சலாம் ெகாடுத்து முடித்ததும் "அல்லாஹும்ம 
அன்த்தஸ் ஸலாம், வ மின்கஸ் ஸலாம். தபாரக்த தல் ஜலாலி வல் இக்ராம் (இைறவா, நீ 
சாந்தியளிப்பவன். உன்னிடமிருந்ேத சாந்தி ஏற்படுகிறது. வலிைமயும் ேமன்ைமயும் 
உைடயவேன! நீ சுபிட்சமிக்கவன்) என்று கூறும் அளவுக்குத்தான் அமர்ந்திருப்பார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், இப்னு நுைமர் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "யா தல் ஜலாலி வல் இக்ராம்' (வலிைமயும் ேமன்ைமயும் 
உைடயவேன! நீ சுபிட்சமிக்கவன்) என்று ("யா' எனும் இைடச்ெசால் கூடுதலாக) இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதிலும் "யா தல் ஜலாலி வல் இக்ராம்' (வலிைமயும் ேமன்ைமயும் உைடயவேன!) எனும் 
வாசகேம இடம்ெபற்றுள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

ஆயினும், அவற்றில் "யா தல் ஜலாலி வல் இக்ராம்' எனும் வாசகம் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1039முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களால் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட அவர்களின் 
அடிைமயான வர்ராத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள், முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ரலி) அவர்களுக்குக் 
கடிதம் எழுதினார்கள். (அதில் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்கள்:) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெதாழுது முடித்தவுடன் (பின்வருமாறு) கூறுவார்கள்: 
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லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க லஹு, லஹுல் முல்க்கு, வ லஹுல் 
ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி ைஷயின் கதீர். அல்லாஹும்ம லா மானிஅ லிமா 
அஉைதத்த வலா முஉத்திய லிமா மனஉத்த. வலா யன்ஃபஉ தல்ஜத்தி மின்க்கல் ஜத். 

(ெபாருள்: அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு 
இைணயானவன் எவனுமில்ைல. ஆட்சியதிகாரம் அவனுக்ேக உரியது. எல்லாப் புகழும் 
அவனுக்ேக உரியது. அவன் அைனத்தின் மீதும் ஆற்றலுள்ளவன். இைறவா, நீ 
ெகாடுத்தைதத் தடுப்பவர் யாருமிலர். நீ தடுத்தைதக் ெகாடுப்பவர் யாருமிலர். எந்தச் 
ெசல்வரின் ெசல்வமும் அவருக்கு உன்னிடம் பயன் அளிக்காது.) 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், வர்ராத் (ரஹ்) அவர்கள் "முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் இைத 
எழுதுமாறு என்னிடம் கூறினார்கள். அதற்ேகற்ப முஆவியா (ரலி) அவர்களுக்கு இைத நான் 
எழுதிேனன் என்று கூறினார்கள்'' என இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் பின்வருமாறு காணப்படுகிறது: முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் முஆவியா 
(ரலி) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினார்கள். (அைத வர்ராத் (ரஹ்) அவர்கேள எழுதினார்கள்.) 
அதில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சலாம் ெகாடுத்தவுடன் ேமற்கண்டபடி 
கூறுவார்கள். ஆனால், "வஹுவ அலா குல்லி ைஷயின் கதீர்' (அவன் அைனத்தின் மீதும் 
ஆற்றலுள்ளவன்) எனும் வாசகம் இடம்ெபறவில்ைல. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களின் எழுத்தரான வர்ராத் (ரஹ்) அவர்கள் 
"முஆவியா (ரலி) அவர்கள்,முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களுக்கு (விளக்கம் ேகட்டுக்) 
கடிதம் எழுதினார்கள்' என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1040முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களின் எழுத்தரான வர்ராத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 

முஆவியா (ரலி) அவர்கள், முஃகீரா (ரலி) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதி, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தாங்கள் ெசவிேயற்ற (ஹதீஸ்) ஒன்ைற எனக்கு எழுதி 
அனுப்புங்கள் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது முஃகீரா (ரலி) அவர்கள் முஆவியா 
(ரலி) அவர்களுக்குப் பின்வருமாறு கடிதம் எழுதினார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுது முடித்ததும் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹு 
வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க லஹு, லஹுல் முல்க்கு, வ லஹுல் ஹம்து, வஹுவ அலா 
குல்லி ைஷயின் கதீர். அல்லாஹும்ம லா மானிஅ லிமா அஉைதத்த வ லா முஉத்திய 
லிமா மனஉத்த. வலா யன்ஃபஉ தல்ஜத்தி மின்க்கல் ஜத்' என்று கூறுவைத நான் 
ெசவிேயற்றுள்ேளன். 

(ெபாருள்: அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு 
இைணயானவன் எவனுமில்ைல. ஆட்சியதிகாரம் அவனுக்ேக உரியது .எல்லாப் புகழும் 
அவனுக்ேக உரியது. அவன் அைனத்தின் மீதும் ஆற்றலுள்ளவன். இைறவா, நீ 
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ெகாடுத்தைதத் தடுப்பவர் யாருமிலர். நீ தடுத்தைதக் ெகாடுப்பவர் யாருமிலர். எந்தச் 
ெசல்வரின் ெசல்வமும் அவருக்கு உன்னிடம் பயன் அளிக்காது). 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1041அபுஸ்ஸுைபர் அல்மக்கீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் ஒவ்ெவாரு ெதாழுைகக்குப் பின்பும் 
சலாம் ெகாடுத்தவுடன் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷரீக்க லஹு,  
லஹுல் முல்க்கு, வ லஹுல் ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி ைஷயின் கதீர். லா ஹவ்ல 
வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ். லா இலாஹ இல்லல்லாஹு, வ லா நஅபுது இல்லா 
இய்யாஹு லஹுந் நிஅமத்து வ லஹுல் ஃபள்லு. வ லஹுஸ் ஸனாஉல் ஹசனு. லா 
இலாஹ இல்லல்லாஹு முக்லிஸீன லஹுத்தீன வலவ் கரிஹல் காஃபிரூன்' 

(அல்லாஹைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு 
இைணயானவன் எவனுமில்ைல. ஆட்சியதிகாரம் அவனுக்ேக உரியது. எல்லாப் புகழும் 
அவனுக்ேக உரியது. அவன் அைனத்தின் மீதும் ஆற்றலுள்ளவன். அல்லாஹ்வின் 
உதவியின்றி பாவங்களிலிருந்து விலகிச் ெசல்லேவா, நல்லறங்கள் புரிய வலிைம ெபறேவா 
(எவராலும்) இயலாது. அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல. அவைனத் தவிர 
ேவெறவைரயும் நாங்கள் வழிபடமாட்ேடாம். அருட்ெகாைடகள் அவனுக்ேக உரியன. 
மாட்சிைம அவனுக்ேக உரியது. அழகிய கீர்த்தியும் அவனுக்ேக உரியது.  அல்லாஹ்ைவத் 
தவிர ேவறு இைறவனில்ைல. வழிபாட்ைட முற்றிலும் அவனுக்ேக உரித்தாக்குகிேறாம் 
(அவனது திருப்திக்காகேவ அைனத்து அறங்கைளயும் ெசய்கிேறாம்); இைறமறுப்பாளர்கள் 
ெவறுத்தாலும் சரிேய) என்று கூறுவார்கள். ேமலும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஒவ்ெவாரு ெதாழுைகக்குப் பிறகும் இந்த திக்ருகைள ஓதிவந்தார்கள்'' என்றும் கூறினார்கள். 
 
 1042ஹிஷாம் பின் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் 
ஒவ்ெவாரு ெதாழுைகக்குப் பிறகும் (ேமற்கண்டவாறு) திக்ர் ெசய்வார்கள்' என்று 
அறிவித்துவிட்டு, பிறகு இறுதியாக "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒவ்ெவாரு 
ெதாழுைகக்குப் பிறகும் இந்த திக்ருகைளக் கூறுவார்கள்'' என்று கூறினார்கள் என்றும் 
ெதரிவித்தார்கள். 

  -அபுஸ்ஸுைபர்  (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் இந்தச் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீது 
நின்று உைரயாற்றும்ேபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெதாழுைக' அலலது 
"ெதாழுைககளுக்கு'ப் பின் சலாம் ெகாடுத்தவுடன் ேமற்கண்டவாறு கூறுவார்கள்'' எனக் 
குறிப்பிட்டார்கள். 
 
 1043ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதன் இறுதியிலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குறித்து இப்னுஸ் ஸுைபர் 

(ரலி) அவர்கள் அவ்வாறு கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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 1044அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஏைழ முஹாஜிர்கள் (சிலர்) வந்து, "ெசல்வச் 
சீமான்கள் (மறுைமயின்) உயர் பதவிகைளயும் நிைலயான இன்பங்கைளயும் (தட்டிக்) 
ெகாண்டு ேபாய்விடுகின்றனர்'' என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அது எவ்வாறு?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர்கள், "(ஏைழகளாகிய) நாங்கள் ெதாழுவைதப் 
ேபான்ேற அவர்களும் ெதாழுகின்றனர். நாங்கள் ேநான்பு ேநாற்பைதப் ேபான்ேற அவர்களும் 
ேநான்பு ேநாற்கின்றனர். ஆனால், அவர்கள் தானதர்மங்கள் ெசய்கின்றனர். நாங்கள் 
(அவ்வாறு) தானதர்மங்கள் ெசய்(ய முடி)வதில்ைல. அவர்கள் அடிைமகைள விடுதைல 
ெசய்கின்றனர். நாங்கள் (அவ்வாறு) அடிைமகைள விடுதைல ெசய்(ய இயல்)வதில்ைல'' 

என்று கூறினர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் ஒன்ைற உங்களுக்கு 
அறிவிக்கட்டுமா! (அைத நீங்கள் ெசயல்படுத்திவந்தால் இந்தச் சமுதாயத்தில்) உங்கைள 
முந்தி விட்டவர்கைளயும் உங்களுக்குப் பின்னால் வருபவர்கைளயும் நீங்கள் 
எட்டிவிடுவரீ்கள். உங்கைளவிட ேவெறவரும் சிறந்தவர்களாக ஆகிவிட முடியாது; 

உங்கைளப் ேபான்று அவர்களும் ெசயல்படுத்தினால் தவிர'' என்று கூறினார்கள். 
முஹாஜிர்கள், "ஆம் (அறிவியுங்கள்) அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அது யாெதனில்) நீங்கள் ஒவ்ெவாரு 
ெதாழுைகக்குப் பின்பும் "சுப்ஹானல்லாஹ்' (அல்லாஹ் தூயவன்) என்றும், "அல்லாஹு 
அக்பர்' (அல்லாஹ் மிகப்ெபரியவன்) என்றும், "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' (எல்லாப் புகழும் 
அல்லாஹ்வுக்ேக) என்றும் (மூன்ைறயும் ேசர்த்து) முப்பத்து மூன்று முைற கூறுங்கள்'' 

என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
(அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அபூ சாலிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

பிறகு அந்த ஏைழ முஹாஜிர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் திரும்பிவந்து 
"ெசல்வச் சீமான்களான எங்கள் சேகாதரர்கள் நாங்கள் ெசய்துவருவைதக் ேகள்விப்பட்டு 
அவ்வாேற அவர்களும் ெசய்துவருகின்றனர்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இது அல்லாஹ்வின் அருட்ெகாைட. அவன் நாடியவர்களுக்கு அைத 
வழங்குகிறான்'' என்று ெசான்னார்கள். 

குைதபா (ரஹ்) அவர்கள் அல்லாத மற்றவர்களின் அறிவிப்பில் சுமய்யு (ரஹ்) அவர்கள் 
பின்வருமாறு கூறினார்கள் என அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 

நான் இந்த ஹதீைஸ என் குடும்பத்தாரில் ஒருவரிடம் அறிவித்ேதன். அவர் "நீர் கூறுவது 
தவறு. அபூசாலிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் "முப்பத்து மூன்று முைற சுப்ஹானல்லாஹ் என்றும், 

முப்பத்து மூன்று முைற அல்ஹம்து லில்லாஹ் என்றும், முப்பத்து மூன்று முைற 
அல்லாஹு அக்பர் என்றும் கூறுவரீாக!' என்ேற கூறினார்கள்'' என்றார். உடேன நான் 
அபூசாலிஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம் ெசன்று இது பற்றித் ெதரிவித்ேதன்.  உடேன அவர்கள் 
எனது ைகையப் பிடித்தவாறு "அல்லாஹு அக்பர் வ சுப்ஹானல்லாஹி வல்ஹம்து 
லில்லாஹி, அல்லாஹுஅக்பர் வ சுப்ஹானல்லாஹி வல்ஹம்து லில்லாஹி என்று 
அைனத்தும் ேசர்த்து முப்பத்து மூன்று முைற எட்டும் அளவுக்குக் கூறுவரீாக!'' என்றார்கள். 

(அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) இப்னு அஜ்லான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
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இந்த ஹதீைஸ நான் ரஜாஉ பின் ஹய்வா (ரஹ்) அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். அவர்களும் 
அபூசாலிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் வழியாக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அறிவித்தைதப் ேபான்ேற எனக்கு அறிவித்தார்கள் . 
 
 1045ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

ஆயினும், இந்த அறிவிப்பில் அபூசாலிஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறிய "பிறகு ஏைழ 
முஹாஜிர்கள் திரும்பிவந்தனர்...'' எனும் வாசகம் இைடச்ேசர்ப்பாக இைணக்கப்பட்டுள்ளது. 

ேமலும், சுைஹல் (ரஹ்) அவர்கள் "(சுப்ஹானல்லாஹ், அல்ஹம்து லில்லாஹ், அல்லாஹு 
அக்பர் ஆகிய ஒவ்ெவான்ைறயும்) பதிேனாரு முைற பதிேனாரு முைற கூறுங்கள். ஆக 
ெமாத்தம் இைவ யாவும் ேசர்ந்து முப்பத்து மூன்று முைறயாகும்'' என்று அறிவித்தார்கள் 
என அதிகப்படியாக  இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1046அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெதாழுைகக்குப் பின் ஓதப்படும் சில துதிச்ெசாற்கள் உள்ளன. அவற்ைறக் கடைமயான 
ஒவ்ெவாரு ெதாழுைகக்குப் பிறகும் ஓதி வருபவர் நட்டமைடயமாட்டார். (அைவ:) முப்பத்து 
மூன்று முைற சுப்ஹானல்லாஹ் என்றும் முப்பத்து மூன்று முைற அல்ஹம்து லில்லாஹ் 
என்றும் முப்பத்து நான்கு முைற அல்லாஹு அக்பர் என்றும் கூறுவதாகும். 

இைதக் கஅப் பின் உஜ்ரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1047அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெதாழுைகக்குப் பின் ஓதப்படும் சில துதிச்ெசாற்கள் உள்ளன. அவற்ைற ஓதிவருபவர் 
நட்டமைடயமாட்டார். (அைவ:) ஒவ்ெவாரு ெதாழுைகக்குப் பின்பும் முப்பத்து மூன்று முைற 
சுப்ஹானல்லாஹ் என்றும் முப்பத்து மூன்று முைற அல்ஹம்து லில்லாஹ் என்றும் 
முப்பத்து நான்கு முைற அல்லாஹு அக்பர் என்றும் கூறுவதாகும். 

இைதக் கஅப் பின் உஜ்ரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1048அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

யார் ஒவ்ெவாரு ெதாழுைகக்குப் பின்பும் முப்பத்து மூன்று முைற சுப்ஹானல்லாஹ் 
என்றும், முப்பத்து மூன்று முைற அல்ஹம்து லில்லாஹ் என்றும், முப்பத்து மூன்று முைற 
அல்லாஹு அக்பர் என்றும் ஆக ெமாத்தம் ெதான்னூற்று ஒன்பது முைற கூறி, இறுதியில் 
நூறாவது முைறயாக "லா இலாஹ இல்லல்லாஹு, வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க லஹு, 
லஹுல் முல்க்கு, வ லஹுல் ஹம்து. வஹுவ அலா குல்லி ைஷயின் கதீர்' 

(அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு 
இைணயானவன் எவனுமில்ைல. ஆட்சியதிகாரம் அவனுக்ேக உரியது. எல்லாப் புகழும் 
அவனுக்ேக உரியது. அவன் அைனத்தின் மீதும் ஆற்றலுள்ளவன்) என்று நிைறவு 
ெசய்கிறாேரா அவருைடய (சிறு) பாவங்கள் யாவும் மன்னிக்கப்படுகின்றன. அைவ கடலின் 
நுைரயளவு இருந்தாலும் சரிேய! 
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  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 28 (ெதாழுைகயில்) ஆரம்பத் தக்பரீுக்கும் குர்ஆன் ஓதுவதற்கும் இைடேய ஓதப்படும் 
பிரார்த்தைன. 
 
 1049அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகயில் (ஆரம்ப) தக்பரீ் கூறி, குர்ஆன் 
வசனங்கைள (கிராஅத்) ஓதுவதற்கு முன் சிறிது ேநரம் ெமௗனமாக இருப்பார்கள். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் தந்ைதயும்,என் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும். 
தக்பரீுக்கும் கிராஅத்துக்குமிைடேய நீங்கள் ெமௗனமாக இருக்கும்ேபாது என்ன கூறுவரீ்கள்?'' 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நான் "அல்லாஹும்ம பாஇத் ைபன ீ வ ைபன 
கத்தாயாய கமா பாஅத்த ைபனல் மஷ்ரிக்கி வல்மஃக்ரிப். அல்லாஹும்ம நக்கின ீ மின் 
கத்தாயாய கமா யுனக்கஸ் ஸவ்புல் அப்யளு மினத் தனஸ். அல்லாஹும்மஃக்ஸில்ன ீமின் 
கத்தாயாய பிஸ்ஸல்ஜி வல்மாயி வல்பரத்' என்று கூறுேவன்''என்று பதிலளித்தார்கள்   . 

(ெபாருள்: இைறவா, கிழக்குக்கும் ேமற்குக்கும் இைடேய நீ ஏற்படுத்திய தூரத்ைதப் ேபான்று 
எனக்கும் என் தவறுகளுக்குமிைடேய நீ தூரத்ைத ஏற்படுத்துவாயாக! இைறவா! 
ெவண்ைமயான ஆைட, அழுக்கிலிருந்து தூய்ைமப்படுத்தப்படுவைதப் ேபான்று என் 
தவறுகைளவிட்டு என்ைனத் தூய்ைமப்படுத்துவாயாக! பனிக்கட்டியாலும் தண்ணரீாலும் 
ஆலங்கட்டியாலும் என்னிலிருந்து என் தவறுகைளக் கழுவுவாயாக!) 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1050அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரண்டாவது ரக்அத்திலிருந்து (மூன்றாவது 
ரக்அத்திற்கு) எழும்ேபாது "அல்ஹம்து லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்' என்று (உடேன) 
கிராஅத்ைதத் ெதாடங்கி விடுவார்கள்; (சிறிது ேநரம்) ெமௗனமாக இருக்கமாட்டார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1051அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் மூச்சிைறக்க (விைரந்து) வந்து ெதாழுைக வரிைசயில் ேசர்ந்து, "அல்ஹம்து 
லில்லாஹி ஹம்தன் கஸீரன் தய்யிபன் முபாரக்கன் ஃபஹீி' (தூய்ைமயும் வளமும் வாய்ந்த 
அதிகமான புகழ் அைனத்தும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியது) என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்ததும் "உங்களில் இவ்வார்த்ைதகைள 
ெமாழிந்தவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள் (பதிலளிக்காமல்) அைமதியாக இருந்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மீண்டும்), "உங்களில் இைத ெமாழிந்தவர் யார்? 

ஏெனனில், அவர் தவறாக ஏதும் ெசால்லவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். உடேன அந்த மனிதர் 
"நான் மூச்சிைறக்க வந்து ெதாழுைகயில் ேசர்ந்ேதன். ஆகேவ, இவ்வாறு ெசான்ேனன்'' என்று 
பதிலளித்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பன்னிரண்டு வானவர்கள் 
தமக்கிைடேய "இைத எடுத்துச் ெசல்பவர் யார்' எனும் விஷயத்தில் ேபாட்டியிட்டுக் 
ெகாண்டிருந்தைத நான் கண்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1052இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெதாழுதுெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது 
மக்களில் ஒருவர் "அல்லாஹு அக்பர் கபரீா, வல்ஹம்து லில்லாஹி கஸீரா, வ 
சுப்ஹானல்லாஹி புக்ரத்தவ் வ அஸீலா' (அல்லாஹ் மிகப் ெபரியவன் என்று 
ெபருைமப்படுத்துகிேறன். எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியது என்று அதிகமாகப் 
ேபாற்றுகிேறன். அல்லாஹ் பரிசுத்தமானவன் என்று காைலயிலும் மாைலயிலும் அவைனத் 
துதிக்கிேறன்) என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இன்ன இன்ன 
வார்த்ைதகைள ெமாழிந்தவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது மக்களில் ஒருவர், 

"நான்தான் அல்லாஹ்வின் தூதேர!' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நான் இைதக் ேகட்டு வியப்புற்ேறன். இதற்காக வானத்தின் வாசல்கள் திறக்கப்பட்டன'' 

என்று கூறினார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறக் ேகட்டதிலிருந்து நான் அைதக் 
கூறாமல் இருந்ததில்ைல. 
 
பாடம் : 29 கண்ணியமாகவும் நிதானமாகவும் ெதாழுைகக்குச் ெசல்வது விரும்பத் 
தக்கதாகும்; ெதாழுைகக்காக ஓடிச் ெசல்லலாகாது. 
 
 1053அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்பட்டால் ெதாழுைகக்கு ஓடிச்ெசல்லாதீர்கள்; நடந்ேத 
ெசல்லுங்கள்; நிதானத்ைதக் கைடப்பிடியுங்கள். உங்களுக்குக் கிைடத்த (ரக்அத்)ைத 
(இமாமுடன்) ெதாழுங்கள்; தவறிப்ேபானைத (பின்னர் எழுந்து) நிைறவு ெசய்துெகாள்ளுங்கள். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1054அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்பட்டால் ெதாழுைகக்கு ஓடிச்ெசல்லாதீர்கள்; நிதானத்ைதக் 
கைடப்பிடித்தவாறு (ெமதுவாகச்) ெசல்லுங்கள். உங்களுக்குக் கிைடத்த (ரக்அத்)ைத 
(இமாமுடன்) ெதாழுங்கள்; தவறிப்ேபானைத (பின்னர் எழுந்து) நிைறவு ெசய்துெகாள்ளுங்கள். 
ஏெனனில், உங்களில் ஒருவர் ெதாழுைகைய நாடிச் ெசல்லும் ேபாது அவர் ெதாழுைகயில் 
இருப்பதாகேவ கருதப்படுகிறார். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1055ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எங்களுக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் இதுவும் ஒன்றாகும்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ெதாழுைகக்காக அைழப்பு (இகாமத்) 
விடுக்கப்பட்டால் நீங்கள் நடந்ேத ெசல்லுங்கள்; நிதானத்ைதக் கைடப்பிடியுங்கள். 
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உங்களுக்குக் கிைடத்த (ரக்அத்)ைதத் (இமாமுடன்) ெதாழுங்கள்;தவறிப்ேபானைத (பின்னர் 
எழுந்து) நிைறவு ெசய்துெகாள்ளுங்கள். 
 
 1056அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்பட்டால் ெதாழுைகைய ேநாக்கி உங்களில் ஒருவர் 

ஓடிச்ெசல்ல ேவண்டாம். மாறாக, அவர் நிதானத்ைதயும் கண்ணியத்ைதயும் ேமற்ெகாண்டு, 

நடந்ேத ெசல்லட்டும். உங்களுக்குக் கிைடத்த (ரக்அத்)ைத (இமாமுடன்) ெதாழுது 
ெகாள்ளுங்கள்; விடுபட்டைதப் பின்னர் (எழுந்து) நிைறேவற்றிக்ெகாள்ளுங்கள். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1057அபூகத்தாதா ஹாரிஸ் பின் ரிப்ஈ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெதாழுது 
ெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது (சிலர் ேவகமாக வரும்) காலடி ஓைசைய அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். பின்னர் (ெதாழுது முடித்ததும்), "உங்களுக்கு என்ன 
ேநர்ந்தது? (ஏன் சலசலப்பு எழுந்தது?)'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "ெதாழுைகயில் 
வந்து ேசர்வதற்காக நாங்கள் விைரந்து வந்ேதாம்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவ்வாறு ெசய்யாதீர்கள். ெதாழுைகக்கு வரும்ேபாது 
நிதானத்ைதக் கைடப்பிடியுங்கள். உங்களுக்குக் கிைடத்த (ரக்அத்)ைத (இமாமுடன்) ெதாழுது 
ெகாள்ளுங்கள். தவறிப்ேபானைத (ெதாழுைக முடிந்ததும் எழுந்து) நிைறவு ெசய்து 
ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 30 (கூட்டுத்) ெதாழுைகக்காக மக்கள் எப்ேபாது எழுந்து நிற்க ேவண்டும்? 
 
 1058அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்பட்டால் என்ைன நீங்கள் பார்க்காதவைர எழுந்திருக்க 
ேவண்டாம். 
இைத அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இகாமத் 
ெசால்லப்பட்டுவிட்டால்' அல்லது "(ெதாழுைகக்காக) அைழப்பு விடுக்கப்பட்டால்' என்று 
(ஐயப்பாட்டுடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் பல அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நான் புறப்பட்டு 
வருவைத நீங்கள் பார்க்காதவைர' என்ற வாசகம் அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1059அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்பட்டது. உடேன நாங்கள் எழுந்து 
நின்ேறாம்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வருவதற்கு முன்ேப 
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ெதாழுைக வரிைசகைள சீராக்கிேனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டு 
வந்து தாம் ெதாழும் இடத்தில் ேபாய் நின்றார்கள். முதல் தக்பரீ் (தக்பரீ் தஹ்ரீம்) 
ெசால்வதற்கு முன் (தாம் ெபருந்துடக்குடன் இருப்பது) அவர்களுக்கு நிைனவுக்கு வரேவ 
எங்களிடம், "உங்கள் இடத்திேலேய நில்லுங்கள்'என்று கூறிவிட்டுத் (தமது இல்லத்திற்குத்) 
திரும்பிச் ெசன்றுவிட்டார்கள். அவர்கள் வரும்வைர நாங்கள் அவர்கைள எதிர்பார்த்து 
நின்றுெகாண்டிருந்ேதாம். பிறகு அவர்கள் குளித்துவிட்டுத் தமது தைலயிலிருந்து தண்ணரீ் 
ெசாட்டச் ெசாட்ட எங்களிடம் வந்தார்கள். தக்பரீ் ெசால்லி எங்களுக்குத் ெதாழுைக 
நடத்தினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1060அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒருமுைற) ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்பட்டது; மக்கள் தம் ெதாழுைக வரிைசகளில் 
நின்றார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டுவந்து தமது 
(ெதாழும்) இடத்தில் நின்றார்கள். (பிறகு தாம் ெபருந்துடக்குடன் இருப்பது அவர்களுக்கு 
நிைனவுக்கு வரேவ) "அப்படிேய இருங்கள்' என்று மக்கைள ேநாக்கிச் ைசைக ெசய்தார்கள். 
பிறகு (தமது இல்லத்திற்குச் ெசன்று) குளித்து விட்டுத் தமது தைலயிலிருந்து தண்ணரீ் 
ெசாட்டச் ெசாட்ட புறப்பட்டு வந்து மக்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள். 
 
 1061அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது  இடத்தில் வந்து நிற்பதற்கு முன்ேப 
ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்பட்டுவிடும்; மக்கள் ெதாழுைக வரிைசயில் இடம் 
பிடித்தும் இருப்பார்கள். 
 
 1062ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

பிலால் (ரலி) அவர்கள் சூரியன் உச்சி சாயும் ேபாது (லுஹர் ெதாழுைகக்காக) அறிவிப்புச் 
ெசய்வார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டு வராதவைர இகாமத் ெசால்லமாட்டார்கள். நபி 
(ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டுவருவைதக் காணும்ேபாேத ெதாழுைகக்காக இகாமத் 
ெசால்வார்கள். 
 
பாடம் : 31 ெதாழுைகயில் ஒரு ரக்அத்ைத (அதற்குரிய ேநரத்தில்) அைடந்துெகாண்டவர் 
அந்தத் ெதாழுைகையேய அைடந்துெகாண்டவராவார். 
 
 1063நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெதாழுைகயில் ஒரு ரக்அத்ைத (அதற்குரிய ேநரத்தில்) அைடந்துெகாண்டவர் அந்தத் 
ெதாழுைகையேய அைடந்துெகாண்டவராவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1064அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

யார் ெதாழுைகயில் ஒரு ரக்அத்ைத  இமாமுடன் அைடந்துெகாண்டாேரா அவர் அந்தத் 
ெதாழுைகையேய (ஜமாஅத்துடன்) அைடந்துெகாண்டவராவார். 
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இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஒன்பது அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், எதிலும் "இமாமுடன்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. உைபதுல்லாஹ் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர் அந்தத் ெதாழுைக முழுவைதயும் அைடந்துெகாண்ட 
வராவார்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1065அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

சூரியன் உதிப்பதற்கு முன் சுப்ஹுத் ெதாழுைகயின் ஒரு ரக்அத்ைத அைடந்து ெகாண்டவர், 

சுப்ஹுத் ெதாழுைகைய  (முழுைமயாக) அைடந்துெகாண்டவராவார். சூரியன் மைறவதற்கு 
முன் அஸ்ர் ெதாழுைகயின் ஒரு ரக்அத்ைத அைடந்துெகாண்டவர் அஸ்ர் ெதாழுைகைய 
(முழுைமயாக) அைடந்து ெகாண்டவராவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது  . 
 
 1066அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

சூரியன் மைறவதற்கு முன் அஸ்ர் ெதாழுைகயில் ஒரு "சஜ்தா'ைவ, அல்லது சூரியன் 
உதிப்பதற்கு முன் சுப்ஹுத் ெதாழுைகயில் ஒரு "சஜ்தா'ைவ அைடந்துெகாண்டவர் அந்தத் 
ெதாழுைகைய  (முழுைமயாக) அைடந்து ெகாண்டவராவார். 

இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இதில் இடம்ெபற்றுள்ள "சஜ்தா' என்பதற்கு "ரக்அத்' என்று ெபாருள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில்  வந்துள்ளது. 
 
 1067அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

சூரியன் மைறவதற்கு முன் அஸ்ர் ெதாழுைகயில் ஒரு ரக்அத்ைத அைடந்துெகாண்டவர், 

(அந்தத் ெதாழுைகையேய)  அைடந்துெகாண்டுவிட்டார். சூரியன் உதிப்பதற்கு முன் ஃபஜ்ர் 
ெதாழுைகயில் ஒரு ரக்அத்ைத அைடந்து ெகாண்டவர், (அந்தத் ெதாழுைகையேய) அைடந்து 
ெகாண்டுவிட்டார் . 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 32 ஐேவைளத் ெதாழுைக ேநரங்கள். 
 
 1068இப்னு ஷிஹாப் முஹமமத் பின் முஸ்லிம் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 

(வலீத் பின் அப்தில் மலிக் ஆட்சியில் மதீனாவின் ஆளுநராயிருந்த) உமர் பின் அப்தில் 
அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் (ஒரு நாள்) அஸ்ர் ெதாழுைகையச் சிறிது ேநரம் 
தாமதப்படுத்தினார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள், 

"(வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் (ெதாழுைக கடைமயான "மிஅராஜ்' இரவுக்கு மறுநாள்) 
இறங்கி,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இமாமாக (நின்று) ெதாழுவித்தார்கள். 
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(அப்ேபாது அஸ்ர் ெதாழுைகைய இதற்கு முந்திேய ெதாழுதார்கள்)'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள், "நீங்கள் என்ன ெசால்கிறரீ்கள் 
என்பைதப் புரிந்துெகாள்ளுங்கள், உர்வா!'' என்று ெசான்னார்கள். அதற்கு உர்வா (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறினர்கள்: 

பஷீர் பின் அபமீஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கள் அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து 
பின்வருமாறு கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(வானவர்) ஜிப்ரீல் (ஒரு நாள்) இறங்கிவந்து, 

எனக்குத் தைலைம தாங்கித் ெதாழுவித்தார்கள். அவர்களுடன் நான் ெதாழுேதன். பிறகும்  

அவர்களுடன் ெதாழுேதன். பிறகும் அவர்களுடன் ெதாழுேதன். பிறகும் அவர்களுடன் 
ெதாழுேதன். பிறகும் அவர்களுடன் ெதாழுேதன்'' என்று ெசால்லி, ஐந்து (ேநரத்) 
ெதாழுைககைளத் தம் விரல்களால் எண்ணிக் காட்டினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1069இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு நாள் உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் (அஸ்ர்) ெதாழுைகையத் தாமதப் 
படுத்தினார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் வந்த உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) ெதரிவித்தார்கள்: 

(கூஃபா நகரின் ஆளுநராயிருந்த) முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் ஒரு நாள் (அஸ்ர்) 
ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்தினார்கள். அப்ேபாது அங்கு வந்த அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரி 
(ரலி) அவர்கள், "ஏன் இவ்வாறு (தாமதப்படுத்தினரீ்கள்), முஃகீரா? (ெதாழுைக கடைமயாக்கப் 
பட்ட மிஅராஜ் இரவுக்கு மறுநாள்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் இறங்கித் ெதாழு(வித்)தார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ெதாழுதார்கள். பிறகு ஜிப்ரீல் (அைல) 
அவர்கள் ெதாழுதார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ெதாழுதார்கள். 
பிறகு ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் ெதாழுதார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் ெதாழுதார்கள். பிறகு ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் ெதாழுதார்கள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ெதாழுதார்கள். மீண்டும் ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் 
ெதாழுதார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ெதாழுதார்கள். (ஐேவைளத் 
ெதாழுைகைய முடித்த) பிறகு ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் "இவ்வாேற நான் (உங்களுக்குச் 
ெசய்து காட்டுமாறு) பணிக்கப்பட்ேடன்'என்று கூறியைதெயல்லாம் நீங்கள் அறிந்திருக்க 
வில்ைலயா, என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். 

அதற்கு உர்வா (ரஹ்) அவர்களிடம் உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள், "நீங்கள் 
என்ன அறிவிக்கிறரீ்கள் என்பைத (நன்கு) கவனியுங்கள், உர்வா! ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் 
தாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குத் ெதாழுைக ேநரத்ைதக் காட்டினார்களா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு உர்வா (ரஹ்) அவர்கள், "(ஆம்) இவ்வாறுதான் பஷீர் பின் 
அபமீஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கள் தம் தந்ைத அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரி (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவித்தார்கள்'' என்றார்கள். 
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 1070நபி (ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

எனது அைறயிலிருந்து சூரிய ஒளி (முற்றாக) அகலாத நிைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அஸ்ர் ெதாழுைகையத் ெதாழுவார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: சூரிய ஒளி எனது அைறக்குள் விழுந்து ெகாண்டும் 
நிழல் இன்னும் (கிழக்குப்புறச் சுவரில்) விழாமலும் உள்ள நிைலயில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அஸ்ர் ெதாழுவார்கள். 

அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நிழல் இன்னும் (கிழக்குப் புறச் 
சுவரில்) ெதரியாத நிைலயில்' என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
 1071நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், சூரிய ஒளி எனது அைறக்குள் இருந்துெகாண்டிருக்க, 

அஸ்ர் ெதாழுைகையத் ெதாழுவார்கள்; அப்ேபாது எனது அைறயில் நிழல் படிந்திருக்காது. 
 
 1072ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது 

சூரிய ஒளி எனது அைறக்குள் இருந்துெகாண்டிருக்க, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அஸ்ர் ெதாழுைகையத் ெதாழுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1073நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நீங்கள் ஃபஜ்ர் (அதிகாைலத் ெதாழுைக) ெதாழ விரும்பினால், அதன் ேநரம் சூரியனின் 

ேமற்பகுதி ெவளிப்படும்வைர உள்ளது. பின்னர் நீங்கள் லுஹ்ர் (மதியத் ெதாழுைக) ெதாழ 
விரும்பினால், அதன் ேநரம் (நண் பகலிலிருந்து) அஸ்ர் (மாைலத் ெதாழுைகயின்) ேநரம் 
வரும்வைர உள்ளது. பின்னர் நீங்கள் அஸ்ர் ெதாழ விரும்பினால், அதன் ேநரம் சூரியன் 
ெபான்னிறமாகும்வைர உள்ளது. பின்னர் நீங்கள் மஃக்ரிப் (அஸ்தமன ேநரத் ெதாழுைக) 
ெதாழ விரும்பினால், அதன் ேநரம் (அஸ்தமனத்திலிருந்து) ெசம்ேமகம் மைறயும்வைர 
உள்ளது. பின்னர் நீங்கள் இஷா (இரவு ேநரத் ெதாழுைக), ெதாழ விரும்பினால் அதன் ேநரம் 
(ெசம்ேமகம் மைறந்ததிலிருந்து) நள்ளிரவுவைர உள்ளது. 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1074நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

லுஹ்ர் ெதாழுைகயின் ேநரம் அஸ்ர் ேநரம் வரும்வைர உள்ளது. அஸ்ர் ெதாழுைகயின் 
ேநரம் சூரியன் ெபான்னிறமாவதற்கு முன்புவைர உள்ளது. மஃக்ரிப் ெதாழுைகயின் ேநரம் 
ெசம்ேமகம் பரவி மைறவதற்கு முன்புவைர உள்ளது. இஷாத் ெதாழுைகயின் ேநரம் 
நள்ளிரவுவைர உள்ளது. ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயின் ேநரம் சூரியன் உதயமாவதற்கு முன்புவைர 
உள்ளது. 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில், ஒரு தடைவ நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகவும், இரண்டு தடைவ 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஷுஅபா 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
 1075அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

லுஹ்ர் ெதாழுைகயின் ேநரம், சூரியன் உச்சி சாய்ந்ததிலிருந்து ஒரு மனிதனின் நிழல் 
அவனது உயரம் அளவுக்கு(ச் சமமாக) ஆகி, அஸ்ர் ேநரத்திற்கு முன்புவைர உள்ளது. அஸ்ர் 
ெதாழுைகயின் ேநரம் சூரியன் ெபான்னிறமாவதற்கு முன்புவைர உள்ளது. மஃக்ரிப் 
ெதாழுைகயின் ேநரம் ெசம்ேமகம் மைறவதற்கு முன்புவைர உள்ளது. இஷாத் 
ெதாழுைகயின் ேநரம் நள்ளிரவு வைர உள்ளது. சுப்ஹுத் ெதாழுைகயின் ேநரம் ைவகைற 
ேநரம் ஆரம்பமானதிலிருந்து சூரியன் உதயமாவதற்கு முன்புவைர உள்ளது. சூரியன் 
உதித்துவிட்டால் ெதாழுவைத நிறுத்திக் ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில், ைஷத்தானின் இரு 
ெகாம்புகளுக்கிைடேயதான் அது உதயமாகிறது. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1076அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெதாழுைக ேநரங்கள் குறித்து வினவப்பட்டது. 
அப்ேபாது அவர்கள், "ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயின் ேநரம் சூரியனின் ேமற்புற விளிம்பு 
ெவளிப்படுவதற்கு முன்புவைர உள்ளது. லுஹ்ர் ெதாழுைகயின் ேநரம் சூரியன் 
நடுவானிலிருந்து  சாய்ந்தது முதல் அஸ்ர் ேநரம் வருவதற்கு முன்புவைர உள்ளது. அஸ்ர் 
ெதாழுைகயின் ேநரம் சூரியன் ெபான்னிறமாகி அதன் விளிம்பு மைறவதற்கு முன்புவைர 
உள்ளது. மஃக்ரிப் ெதாழுைகயின் ேநரம், சூரியன் மைறந்தது முதல் ெசம்ேமகம் மைறவதற்கு 
முன்புவைர உள்ளது. இஷாத் ெதாழுைகயின் ேநரம் நள்ளிரவுவைர உள்ளது'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
 
 1077அப்துல்லாஹ் பின் யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

என் தந்ைத யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ரஹ்) அவர்கள், "உடல் சுகத்(ைதத் ேதடுவ)தினால் 
கல்விைய அைடய முடியாது''என்று கூறினார்கள். 
 
 1078புைரதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் ெதாழுைகயின் ேநரம் குறித்துக் ேகட்டார். அவரிடம் 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நம்முடன் இவ்விரு நாட்கள் ெதாழுங்கள்!'' என்று கூறினார்கள். 
(அன்ைறய தினம்) சூரியன் உச்சியிலிருந்து சாய்ந்தேபாது, பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் 
பாங்கு(ம் பிறகு இகாமத்தும்) ெசால்லுமாறு உத்தரவிட பிலால் (ரலி) அவர்கள் லுஹ்ர் 
ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசான்னார்கள். பிறகு பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் (அஸ்ர் 
ெதாழுைகக்காக பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தரவிட, பிலால் (ரலி) அவர்கள் அஸ்ர் 
ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசான்னார்கள். அப்ேபாது சூரியன் ஒளிமிக்கதாகவும் ெதளிவாகவும் 
(வானில்) ெதரிந்தது. பிறகு பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் (மஃக்ரிப் ெதாழுைகக்காக பாங்கும் 
இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தரவிட, பிலால் (ரலி) அவர்கள் சூரியன் மைறயும்ேபாது மஃக்ரிப் 
ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசான்னார்கள். 
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பிறகு பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் (இஷாத் ெதாழுைகக்காக பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) 
உத்தரவிட,  பிலால் (ரலி) அவர்கள் ெசம்ேமகம் மைறயும்ேபாது இஷாத் ெதாழுைகக்காக 
இகாமத் ெசான்னார்கள். பிறகு பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் (ஃபஜ்ர் ெதாழுைகக்காக பாங்கும் 
இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தரவிட பிலால் (ரலி) அவர்கள் ைவகைற புலரும்ேபாது ஃபஜ்ர் 
ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசான்னார்கள். 

இரண்டாம் நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் ெவப்பம் தணிந்த பின் 
லுஹ்ர் ெதாழுைகக்கு (பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தரவிட, பிலால் (ரலி) அவர்கள் 
ெவப்பம் தணிந்த பின், நன்கு ெவப்பம் குைறந்திருந்த ேவைளயில் இகாமத் ெசான்னார்கள். 
பின்னர் சூரியன் உயர்ந்திருக்கேவ அஸ்ர் ெதாழுதார்கள். முந்திய நாைளவிடச் சிறிது ேநரம் 
தாமதப்படுத்தினார்கள். ெசம்ேமகம் மைறவதற்கு முன் மஃக்ரிப் ெதாழுதார்கள். இரவின் 
மூன்றில் ஒரு பகுதி ெசன்ற பின் இஷாத் ெதாழுதார்கள். நன்கு ெவளிச்சம் வந்த பின் 
(சூரிய உதயத்துக்கு முன்) ஃபஜ்ர் ெதாழுதார்கள். பிறகு "ெதாழுைக ேநரம் குறித்து என்னிடம் 
வினவியவர் எங்ேக?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "நான் (இேதா 
இருக்கிேறன்), அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் (இரு 
தினங்களாகக்) கண்ட ேநரங்களுக்கு இைடப்பட்ட ேநரம்தான் உங்கள் (ஐேவைளத்) 
ெதாழுைகயின் ேநரமாகும்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1079புைரதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து ெதாழுைக ேநரங்கள் குறித்து வினவினார். 
(அவரிடம்) நபி (ஸல்) அவர்கள், "நம்முடன் ெதாழுைகயில் கலந்துெகாள்வரீாக!'' என்று 
கூறினார்கள். இைதயடுத்து நபி (ஸல்) அவர்கள் பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் (இருட்டு 
இருக்கும்ேபாேத சுப்ஹுத் ெதாழுைகக்காக பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தரவிட 
பிலால் (ரலி) அவர்கள் இருட்டு இருக்கும்ேபாேத (சுப்ஹுத் ெதாழுைகக்காக) பாங்கு 
ெசான்னார்கள். ைவகைற உதயமாகும் ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் ெதாழுதார்கள். 
பிறகு சூரியன் நடுவானிலிருந்து சாய்ந்தேபாது லுஹ்ர் ெதாழுைகக்காக (பாங்கும் 
இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தரவிட்டார்கள். பின்னர் சூரியன் உயர்ந்திருக்கும்ேபாேத அஸ்ர் 
ெதாழுைகக்காக (பாங்கும் இகாமத்தும் ெசால்லுமாறு) பிலால் (ரலி) அவர்களுக்குக் 
கட்டைளயிட்டார்கள். பிறகு சூரியன் மைறந்தேபாது மஃக்ரிப் ெதாழுைகக்காக (பாங்கும் 
இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தரவிட்டார்கள். பிறகு ெசம்ேமகம் மைறந்ததும் இஷாத் 
ெதாழுைகக்காக (பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தரவிட்டார்கள். 

மறுநாள் பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் (சுப்ஹுத் ெதாழுைகக்காக பாங்கும் இகாமத்தும் 
கூறுமாறு) உத்தரவிட்டு ெவளிச்சம் வந்த பின் சுப்ஹுத் ெதாழுதார்கள். பிறகு லுஹ்ர் 
ெதாழுைகக்கு (ெவப்பம் தணிந்த பின் பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தரவிட்டு 
ெவப்பம் தணிந்த பின் ெதாழுதார்கள். பிறகு பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் அஸ்ர் 
ெதாழுைகக்காக (பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தரவிட்டு சூரியன் ஒளிமிக்கதாகவும் 
ெதளிவாகவும் இருந்தேபாது ெபான்னிறம் ஏற்படுவதற்கு முன்ேப அஸ்ர் ெதாழுதார்கள். 
பிறகு அவர்களிடம் ெசம்ேமகம் மைறவதற்கு முன் மஃக்ரிப் ெதாழுைகக்கு (பாங்கும் 
இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தரவிட்டார்கள். பிறகு இரவின் "ஒரு பகுதி' அல்லது "மூன்றில் 
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ஒரு பகுதி' (அறிவிப்பாளர் ஹரமீ பின் உமாரா (ரஹ்) அவர்கள் ஐயப்பாட்டுடன் 
அறிவிக்கிறார்கள்.) கடந்த பின் இஷாத் ெதாழுைகக்கு (பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) 
உத்தரவிட்டார்கள். அதிகாைலயில், "ேகள்வி ேகட்டவர் எங்ேக?நீங்கள் கண்ட (இவ்விரு 
தினங்களின் ெதாழுைக ேநரங்களின்) இைடப்பட்ட ேநரேம (ஐேவைளத்) ெதாழுைகயின் 
ேநரமாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 1080அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து ெதாழுைகயின் ேநரங்கள் குறித்து வினவினார். 
அப்ேபாது அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் (வாய்ெமாழியாக) பதிேலதும் கூறவில்ைல. 
(பின்வருமாறு ெசய்துகாட்டினார்கள்:) ைவகைற புலர்ந்ததும் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகக்காக இகாமத் 
(கூறச்) ெசான்னார்கள். அப்ேபாது (இருள் இருந்த காரணத்தால்) மக்களில் சிலர் சிலைர 
அறிந்துெகாள்ள இயலவில்ைல. பிறகு பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் (லுஹர் ெதாழுைகக்காக 
பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தரவிட்டார்கள். சூரியன் உச்சியிலிருந்து சாய்ந்ததும் 
லுஹ்ர் ெதாழுைகக்காக பிலால் (ரலி) அவர்கள் இகாமத் ெசான்னார்கள். அப்ேபாது ஒரு 
மனிதர் "நண்பகலாகிவிட்டது' என்று கூறினார். ஆனால், நபி (ஸல்) அவர்கள் எல்லாைரயும் 
விட அறிந்தவர்களாக இருந்தார்கள். பிறகு பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் (அஸ்ர் ெதாழுைகக்கு 
பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தரவிட, பிலால் (ரலி) அவர்கள் சூரியன் 
உயர்ந்திருக்கேவ அஸ்ர் ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசான்னார்கள். பிறகு பிலால் (ரலி) 
அவர்களிடம் (மஃகரிப் ெதாழுைகக்காக பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தரவிட, பிலால் 
(ரலி) அவர்கள் சூரியன் மைறந்தேபாது மஃக்ரிப் ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசான்னார்கள். 
பிறகு பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் (இஷாத் ெதாழுைகக்கு பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) 
உத்தரவிட, பிலால் (ரலி) அவர்கள் ெசம்ேமகம் மைறந்தேபாது இஷாத் ெதாழுைகக்கு 
இகாமத் ெசான்னார்கள். 

மறுநாள் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகையப் பிற்படுத்தித் ெதாழுதார்கள். எந்த அளவிற்ெகன்றால் 
ெதாழுைகைய முடித்துத் திரும்பியேபாது ஒருவர் "சூரியன் உதயமாகிவிட்டது' அல்லது 
"சூரியன் உதிக்கப்ேபாகிறது' என்று கூறினார். பிறகு லுஹ்ர் ெதாழுைகையப் பிற்படுத்தித் 
ெதாழுதார்கள். அது முந்திய நாள் அஸ்ர் ெதாழுத ேநரத்திற்கு ெநருக்கமாக இருந்தது. பிறகு 
அஸ்ர் ெதாழுைகையப் பிற்படுத்தித்  ெதாழுதார்கள். எந்த அளவிற்ெகன்றால் ெதாழுைகைய 
முடித்துத் திரும்பியேபாது ஒருவர் "சூரியன் சிவந்துவிட்டது' என்று கூறினார். 

பிறகு மஃக்ரிப் ெதாழுைகையச் ெசம்ேமகம் மைறயும்வைர பிற்படுத்தினார்கள். பிறகு 
இஷாத் ெதாழுைகைய இரவின் முந்திய மூன்றிெலாரு பகுதி ேநரமாகும்வைர 
பிற்படுத்தினார்கள். விடிந்ததும் வினாத்ெதாடுத்த அந்த மனிதைர அைழத்து "இவ்விரு 
(நாட்களின் ெதாழுைக) ேநரங்களுக்கும் இைடப்பட்ட ேநரேம (ஐேவைளத் ெதாழுைககளின்) 
ேநரமாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 1081ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 ஆயினும் (மஃக்ரிப் ெதாழுைகயின் ேநரம் ெதாடர்பாக) "மறுநாள்  ெசம்ேமகம் மைறவதற்கு 
முன் மஃக்ரிப் ெதாழுதார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 33 கூட்டுத் ெதாழுைகக்குச் ெசல்லும் வழியில் ெவப்பத்தாக்குதலுக்கு ஆளாேவார், 

கடுைமயான ெவயில் காலத்தில் ெவப்பம் தணியும்வைர லுஹர் ெதாழுைகையத் 
தாமதப்படுத்துவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
 1082அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெவப்பம் கடுைமயாகும்ேபாது அது தணியும்வைர ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்துங்கள். 
ஏெனனில், கடுைமயான ெவப்பம், நரக ெநருப்பின் ெபருமூச்சு காரணமாகேவ உண்டாகிறது. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1083அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெவப்பம் நிைறந்த நாளில் அது தணியும் வைர (லுஹர்) ெதாழுைகையத் தாமதப் 
படுத்துங்கள். ஏெனனில், கடுைமயான ெவப்பம், நரக ெநருப்பின் ெபருமூச்சு காரணமாகேவ 
உண்டாகிறது.இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் பதிைனந்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அம்ர் பின் சவ்வாத் (ரஹ்) அவர்கள் வழியாக வரும் அறிவிப்பில் "ெவப்பம் தணியும்வைர 
ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்துங்கள். ஏெனனில், கடுைமயான ெவப்பம் நரக ெநருப்பின் 
ெபருமூச்சு காரணமாகேவ உண்டாகிறது'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1084அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இந்த(க் ேகாைட) ெவப்பம் நரக ெநருப்பின் ெபருமூச்சு காரணமாகேவ உண்டாகிறது. 
எனேவ, ெவப்பம் தணியும்வைர ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்துங்கள். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1085ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எங்களுக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெவப்பம் தணியும்வைர ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்துங்கள். ஏெனனில், கடுைமயான 
ெவப்பம், நரக ெநருப்பின் ெபருமூச்சு காரணமாகேவ உண்டாகிறது 
 
 1086அபூதர் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு பயணத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெதாழுைக அைழப்பாளர் 
லுஹ்ர் ெதாழுைகக்கு அைழப்புவிடுக்க முற்பட்டார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"ெவப்பம் தணியட்டும், ெவப்பம் தணியட்டும்' அல்லது "ெபாறுங்கள், ெபாறுங்கள்' என்று 
கூறிவிட்டு, "கடுைமயான ெவப்பம் நரக ெநருப்பின் ெபருமூச்சு காரணமாகேவ உண்டாகிறது. 
ெவப்பம் கடுைமயாகும் ேபாது அது தணியும்வைர ெதாழுைகையத் 
தாமதப்படுத்துங்கள்!'' என்று ெசான்னார்கள். 
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(எனேவ, நாங்கள் ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்திேனாம்) எந்த அளவிற்ெகன்றால் குன்றுகள் 
மீது நிழல் விழுந்திருப்பைத நாங்கள் கண்ேடாம். 
 
 1087அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நரகம் தனது இைறவனிடம், "என் இைறவா! என்னுைடய ஒருபகுதி மறுபகுதிையத் 
தின்கிறேத?'' என முைறயிட்டது. எனேவ, இைறவன் அதற்கு (ஓய்வு தரும் வைகயில்) ஒரு 
மூச்சு குளிர் காலத்திலும் மற்ெறாரு மூச்சு ேகாைட காலத்திலுமாக இரு மூச்சுகள் விட்டுக் 
ெகாள்ள அனுமதியளித்தான். அைவதாம் நீங்கள் ேகாைட காலத்தில் அனுபவிக்கும் 
கடுைமயான ெவப்பமும் குளிர் காலத்தில் அனுபவிக்கும் கடுைமயான குளிரும் ஆகும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள்  அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1088அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெவப்பம் ஏற்படும்ேபாது ெவப்பம் தணியும்வைர 
ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்துங்கள். ஏெனனில், கடுைமயான ெவப்பம் நரக ெநருப்பின் 
ெபருமூச்சு காரணமாகேவ உண்டாகிறது'' என்று கூறிவிட்டு, "நரகம் தனது இைறவனிடம் 
(ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு) முைறயிட்டது. அதற்கு இைறவன் ஒரு மூச்சு குளிர் 
காலத்திலும் மற்ெறாரு மூச்சு ேகாைட காலத்திலுமாக இரு மூச்சுகள் விட்டுக்ெகாள்ள 
அனுமதித்தான்'' என்றும் குறிப்பிட்டார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1089அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நரகம், "என் இைறவா! என்னுைடய ஒருபகுதி மறுபகுதிையத் தின்கிறது. எனேவ, மூச்சுவிட 
எனக்கு அனுமதியளிப்பாயாக!'' என்று ேவண்டியது. அவ்வாேற இைறவன் அதற்கு ஒரு 
மூச்சு குளிர் காலத்திலும் மற்ெறாரு மூச்சு ேகாைட காலத்திலுமாக இரு மூச்சுகள் 
விட்டுக்ெகாள்ள அனுமதியளித்தான். நீங்கள் அனுபவிக்கும் இேலசான குளிரும் 
கடுங்குளிரும் நரக ெநருப்பின் ெபருமூச்சு காரணமாகேவ உண்டாகிறது. நீங்கள் காணும் 
இேலசான ெவப்பமும் கடுைமயான ெவப்பமும் நரக ெநருப்பின் மூச்சு காரணமாகேவ 
ஏற்படுகிறது. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 34 கடும் ெவப்பம் இல்லாதேபாது லுஹர் ெதாழுைகைய அதன் ஆரம்ப 
ேநரத்திேலேய ெதாழுவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
 1090ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் (ெவப்பமில்லாத நாட்களில்) சூரியன் உச்சி சாயும்ேபாேத (நண்பகல் 
ேநரத்தில்) லுஹர் ெதாழுதுவிடுவார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 1091கப்பாப் பின் அல்அரத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சுடுமணல்(மீது நின்று ெதாழுவதிலுள்ள 
சிரமம்) குறித்து முைறயிட்ேடாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் 
முைறயடீ்ைட ஏற்கவில்ைல. 
 
 1092கப்பாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று சுடுமணல்(மீது நின்று 
ெதாழுவதிலுள்ள சிரமம்) குறித்து முைறயிட்ேடாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்கள் முைறயடீ்ைட ஏற்கவில்ைல. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

(அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஸுைஹர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்களிடம் "லுஹ்ர் 
ெதாழுைக ெதாடர்பாகவா (மக்கள் முைறயிட்டார்கள்)?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அபூ 
இஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். நான், "லுஹர் ெதாழுைகைய அதன் ஆரம்ப 
ேநரத்திேலேய ெதாழுவது ெதாடர்பாகவா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கும் அவர்கள் "ஆம்' 

என்றார்கள். 
 
 1093அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கடுைமயான ெவப்ப ேநரத்தில் 
ெதாழுேவாம். அப்ேபாது எங்களில் ஒருவர் பூமியில் தமது ெநற்றிைய ைவக்க இயலா 
விட்டால் அவர் தமது ஆைடைய விரித்து அதன்மீது சிரவணக்கம் (சஜ்தா) ெசய்வார். 
 
பாடம் : 35 அஸ்ர் ெதாழுைகைய அதன் ஆரம்ப ேநரத்திேலேய ெதாழுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும் . 
 
 1094அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ர் ெதாழுைக ெதாழுவார்கள். அப்ேபாது சூரியன் 
(வானில்) உயர்ந்ேத இருக்கும்; (அஸ்தமனத்ைத ெநருங்கும்ேபாது ஏற்படும் நிறமாற்றம் 
ஏற்படாமல்) ெதளிவாகேவ இருக்கும். (அஸ்ர் ெதாழுதுவிட்டு மதீனாைவ அடுத்திருக்கும்) 
ேமட்டுப் பகுதி (கிராமங்)களுக்குச் ெசல்பவர் அங்கு ெசன்று ேசரும்ேபாதும் சூரியன் 
உயர்ந்ேத இருக்கும். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், குைதபா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "அங்கு ெசன்று ேசரும்ேபாதும்' எனும் வாசகம் இடம்ெபறவில்ைல. 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1095அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அஸ்ர் ெதாழுேவாம். பிறகு எங்களில் (ேமட்டுப்பகுதிகளில் ஒன்றான) "குபா'வுக்குச் 
ெசல்பவர் அங்கு ெசன்றைடவார். அப்ேபாதும் சூரியன் (வானில்) உயர்ந்ேத இருக்கும். 
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 1096அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அஸ்ர் ெதாழுைக ெதாழுேவாம். பிறகு (எங்களில்) ஒரு மனிதர் பனூ அம்ர் பின் 
அவ்ஃப் குலத்தாரிடம் புறப்பட்டுச் ெசல்வார். அப்ேபாது அவர்கள் அஸ்ர் ெதாழுைக 
ெதாழுதுெகாண்டிருப்பைதக் காண்பார். 
 
 1097அலாஉ பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் பஸ்ரா நகரில் தமது இல்லத்திலிருந்த அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் 
லுஹ்ர் ெதாழுதுவிட்டுச் ெசன்ேறன். (அன்னாரின் இல்லம் பள்ளிவாசலுக்குப் பக்கத்தில் 
இருந்தது) நாங்கள் அவர்களிடம் ெசன்றேபாது "நீங்கள் அஸ்ர் ெதாழுதுவிட்டீர்களா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு நாங்கள், "(இல்ைல) நாங்கள் இப்ேபாதுதான் லுஹர் ெதாழுதுவிட்டு 
வருகிேறாம்'' என்று அவர்களிடம் ெசான்ேனாம். அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "அவ்வாறாயின் 
நீங்கள் அஸ்ர் ெதாழுங்கள்'' என்றார்கள். உடேன நாங்கள் எழுந்து (அஸ்ர்) ெதாழுேதாம். 
நாங்கள் ெதாழுது முடித்ததும் அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "இதுதான் நயவஞ்சகனின் 
ெதாழுைகயாகும். அவன் சூரியைன எதிர்பார்த்துக்ெகாண்டு அமர்ந்திருப்பான். சூரியன் 
(சரியாக) ைஷத்தானின் இரு ெகாம்புகளுக்கிைடேய (உதயமாகி அல்லது மைறந்து) 
வரும்ேபாது அவன் (அவசர அவசரமாகக் ேகாழி ெகாத்துவைதப் ேபான்று) நான்கு ெகாத்து 
ெகாத்துவான். அவன் அதில் மிகக் குைறவாகேவ இைறவைன நிைனவுகூருவான்'' என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ெசவிமடுத்துள்ேளன் என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1098அபூஉமாமா பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்களுடன் (அவர்கள் மதீனாவில் 
இைடக்கால ஆட்சியராக இருந்தேபாது) லுஹ்ர் ெதாழுைகைய (அதன் இறுதி ேநரத்தில்) 
ெதாழுேதாம். பிறகு அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் புறப்பட்டுச் ெசன்ேறாம். 
அப்ேபாது அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அஸ்ர் ெதாழுைக ெதாழுதுெகாண்டிருப்பைதக் கண்ேடாம். 
அப்ேபாது நான் (மரியாைத நிமித்தம்) "என் தந்ைதயின் சேகாதரேர!' (என்றைழத்து) நீங்கள் 
ெதாழுதீர்கேள இது என்ன ெதாழுைக?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள், "(இது) அஸ்ர் ெதாழுைக. 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இவ்வாேற (ஆரம்ப ேநரத்தில்) 
ெதாழுபவர்களாக இருந்ேதாம்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
 1099அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு நாள்) எங்களுக்கு அஸ்ர் ெதாழுைகையத் 
ெதாழைவத்து முடித்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் பனூசலிமா குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஓரு 
மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் எங்களுக்குரிய (இைறச்சி) ஒட்டகத்ைத 
அறுக்க விரும்புகிேறாம். அ(ந்த விருந்)தில் தாங்களும் கலந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன 
நாங்கள் விரும்புகிேறாம்'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சரி' என்று 
ெசால்லிவிட்டு நடக்கலானார்கள். நாங்களும் அவர்களுடன் நடந்ேதாம். அந்த ஒட்டகம் 
இன்னும் அறுக்கப்படாமலிருப்பைதக் கண்ேடாம். பின்னர் அது அறுக்கப்பட்டு சிறுசிறு 
துண்டுகளாக்கப்பட்டது. பிறகு அதில் சிறிது சைமக்கப்பட்டது. பின்னர் நாங்கள் அைதச் 
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சூரியன் மைறவதற்குள் உண்ேடாம் (இவ்வளவு ேவைலகளும் அஸ்ருக்கும் 
மஃக்ரிபுக்குமிைடேய நடந்து முடிந்தது; அந்த அளவிற்கு அஸ்ைர அதன் ஆரம்ப 
ேநரத்திேலேய ெதாழுேதாம்-.இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1100ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அஸ்ர் ெதாழுைக ெதாழுேவாம். பிறகு 
ஒட்டகம் அறுக்கப்படும். அது பத்துக் கூறுகளாகப் பங்கிடப்படும். பிறகு அது சைமக்கப்படும். 
நாங்கள் சூரியன் மைறவதற்கு முன் (அதன்) சைமக்கப்பட்ட இைறச்சிைய உண்ேபாம். 
 
 1101ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

ஆயினும் அவற்றில் "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் அஸ்ர் 
ெதாழுைகக்குப் பிறகு ஒட்டகத்ைத அறுப்ேபாம்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. "நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அஸ்ர் ெதாழுேவாம்' எனும் வாசகம் இடம் 
ெபறவில்ைல. 
  
பாடம் : 36 அஸ்ர் ெதாழுைகையத் தவறவிடுவது ெதாடர்பாக வந்துள்ள கண்டனம். 
 
 1102அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

யாருக்கு அஸ்ர் ெதாழுைக தவறிவிடுகிறேதா அவர் தம் குடும்பத்ைதயும் ெசல்வத்ைதயும் 
இழந்து தனிைமப்படுத்தப்பட்டவைரப் ேபான்றவர் ஆவார். 

இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1103அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அஸ்ர் ெதாழுைக யாருக்குத் தவறிவிடுகிறேதா அவர் தம் குடும்பத்ைதயும் ெசல்வத்ைதயும் 
இழந்து தனிைமப்படுத்தப்பட்டவைரப் ேபான்றவர் ஆவார். 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1104அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அகழ்ப்ேபாரின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் (எதிரிகளான) 
அவர்களுைடய வடீுகைளயும் புைத குழிகைளயும் ெநருப்பால் நிரப்புவானாக! அவர்கள் 
சூரியன் மைறயும்வைர நடுத்ெதாழுைக(யான அஸ்ர் ெதாழுைக)யிலிருந்து நம்ைமத் தடுத்து 
நமது கவனத்ைதத் திருப்பிவிட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 37 அஸ்ர் ெதாழுைகேய நடுத்ெதாழுைக ஆகும் என்று கூறுேவாரின் சான்று. 
 
 1105அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அஹ்ஸாப் (எனும் அகழ்ப்)ேபாரின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(எதிரிகளான) அவர்கள் சூரியன் மைறயும் ேநரம்வைர நடுத் ெதாழுைக(யான அஸ்ர் 
ெதாழுைக)யிலிருந்து நமது கவனத்ைதத் திருப்பிவிட்டார்கள். அவர்களுைடய "புைத 
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குழிகைள' அல்லது "அவர்களுைடய வடீுகைள' அல்லது "அவர்களுைடய வயிறுகைள' 

அல்லாஹ் ெநருப்பால் நிரப்புவானாக!'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

வடீுகள் அல்லது வயிறுகள் என்பதில் (எந்த வார்த்ைத இடம்ெபற்றுள்ளது என்பது 
ெதாடர்பாக) அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கேள ஐயப்பாட்டுடன் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "அவர்களுைடய வடீுகைளயும் வயிறுகைளயும்' என்று (ஐயப்பாடின்றி) இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
 1106அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஹ்ஸாப் (எனும் அகழ்ப்)ேபாரின்ேபாது அகழின் 
நுைழவாயில்களில் ஒன்றில் அமர்ந்தவாறு, "(எதிரிகளான) அவர்கள் சூரியன் மைறயும் 
ேநரம்வைர நடுத்ெதாழுைக(யான அஸ்ர் ெதாழுைக)யிலிருந்து நமது கவனத்ைதத் 
திருப்பிவிட்டார்கள். "அவர்களுைடய புைதகுழிகைளயும் வடீுகைளயும்'  அல்லது 
"அவர்களுைடய புைதகுழிகைளயும் வயிறுகைளயும்' அல்லாஹ் ெநருப்பால் நிரப்புவானாக!' 
என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1107அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஹ்ஸாப் (எனும் அகழ்ப்) ேபாரின்ேபாது 
"(எதிரிகளான) அவர்கள்  நடுத்ெதாழுைகயான அஸ்ர் ெதாழுைகயிலிருந்து  நமது 
கவனத்ைதத் திருப்பிவிட்டார்கள். அவர்களுைடய வடீுகைளயும் புைதகுழிகைளயும் 
ெநருப்பால் அல்லாஹ் நிரப்புவானாக!'' என்று கூறினார்கள். பிறகு அத்ெதாழுைகைய இரு 
இரவுத் ெதாழுைககளான மஃக்ரிபுக்கும் இஷாவுக்கும் இைடேய ெதாழுதார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1108அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இைணைவப்பாளர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளச் சூரியன் "ெசந்நிறமாகும் 
ேநரம்வைர' அல்லது "ெபான்னிறமாகும் ேநரம்வைர' அஸ்ர் ெதாழுைகையத் ெதாழவிடாமல் 
தடுத்து விட்டார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நடுத்ெதாழுைகயான 
அஸ்ர் ெதாழுைகயிலிருந்து அவர்கள் நமது கவனத்ைதத் திருப்பிவிட்டார்கள். அல்லாஹ் 
அவர்களுைடய வயிறுகைளயும் புைதகுழிகைளயும் ெநருப்பால் நிரப்புவானாக!'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
 1109ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் அடிைமயாயிருந்த அபூயூனுஸ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் குர்ஆன் பிரதிெயான்ைறத் தமக்காகப் படிெயடுத்துத் தருமாறு 
என்னிடம் கூறினார்கள். ேமலும் "அைனத்துத் ெதாழுைககைளயும் (குறிப்பாக) நடுத் 
ெதாழுைகையயும் ேபணி(த் ெதாழுது)வாருங்கள்'' எனும் இந்த (2:238ஆவது) வசனத்ைத நீ 
எட்டும்ேபாது என்னிடம் ெதரிவிப்பாயாக! என்றும் கூறினார்கள். அவ்வாேற நான் (அைதப் 
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படிெயடுத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது) அந்த வசனம் வந்ததும் அவர்களுக்குத் ெதரிவித்ேதன். 
அப்ேபாது அவர்கள் "அைனத்துத் ெதாழுைககைளயும் (குறிப்பாக) நடுத்ெதாழுைகையயும் 
(அதாவது) அஸ்ர் ெதாழுைகையயும் ேபணி(த் ெதாழுது) வாருங்கள். நீங்கள் உள்ளச்சம் 
உைடயவர்களாக நின்று அல்லாஹ்ைவ வழிபடுங்கள்'' என்று எழுதுமாறு என்னிடம் 
கூறினார்கள். ேமலும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "இைத நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து ெசவிேயற்றுள்ேளன்'' என்றும் கூறினார்கள். 
 
 1110ஷகீக் பின் உக்பா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள், "(ஆரம்பக் காலத்தில்) இந்த (2:238ஆவது) வசனம் 
"அைனத்துத் ெதாழுைககைளயும் (குறிப்பாக) அஸ்ர் ெதாழுைகையயும் ேபணி(த் 
ெதாழுது)வாருங்கள்' என்ேற அருளப்ெபற்றது. அல்லாஹ் நாடிய(காலம்)வைர அவ்வாேற 
நாங்கள் ஓதியும்வந்ேதாம். பின்னர் அல்லாஹ் அந்த வசனத்ைதப் பின்வருமாறு மாற்றி 
அருளினான் என்று கூறினார்கள்: அைனத்துத் ெதாழுைககைளயும் (குறிப்பாக) நடுத் 
ெதாழுைகையயும் ேபணி(த் ெதாழுது)வாருங்கள். 

(இந்த ஹதீைஸ என்னிடம் பராஉ (ரலி) அவர்கள் அறிவித்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது) எனக்கு 
அருகில் அமர்ந்திருந்த ஒரு மனிதர் பராஉ (ரலி) அவர்களிடம், "அப்படியானால் நடுத் 
ெதாழுைக என்பது அஸ்ர் ெதாழுைகையேய குறிக்கிறது'' என்று ெசான்னார். அதற்கு பராஉ 
(ரலி) அவர்கள், "அவ்வசனம் (முதலில்) எவ்வாறு அருளப்ெபற்றது. பின்னர் அல்லாஹ் 
அைத எவ்வாறு மாற்றினான் என்பைத நான் உமக்கு ெதரிவித்துவிட்ேடன். அல்லாஹ்ேவ 
அறிந்தவன்'' என்று கூறினார்கள். 

மற்ேறார் அறிவிப்பில், "நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் சில காலம் அந்த வசனத்ைத ஓதி 
வந்ேதாம்'' என்று பராஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1111ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அகழ்ப் ேபாரின்ேபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் குைறஷிக் குல 
இைறமறுப்பாளர்கைள ஏசிக்ெகாண்ேட (நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து), "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! சூரியன் மைறயத் ெதாடங்கும்வைர என்னால் அஸ்ர் ெதாழுைக ெதாழ முடியாமல் 
ேபாய்விட்டது'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நானும் அைத (இதுவைர) ெதாழவில்ைல'' என்று 
கூறினார்கள். பிறகு நாங்கள் (மதீனாவிலுள்ள) புத்ஹான் எனும் பள்ளத்தாக்கில் 
இறங்கிேனாம். அங்ேக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம 
ெசய்தார்கள். நாங்களும் அங்கத் தூய்ைம ெசய்ேதாம். (அன்று) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சூரியன் மைறந்த பிறகு அஸ்ர் ெதாழுதார்கள். அதன் பிறகு மஃக்ரிப் ெதாழுதார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 38 சுப்ஹு மற்றும் அஸ்ர் ெதாழுைககளின் சிறப்பும் அவ்விரு ெதாழுைககைளப் 
ேபணி(த் ெதாழுது)வருவதும். 
 
 1112அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களிைடேய இரவில் சில வானவர்களும் பகலில் சில வானவர்களும் அடுத்தடுத்து 
(சுழற்சி முைறயில்) வருகின்றனர். அவர்கள் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயிலும் அஸ்ர் 
ெதாழுைகயிலும் ஒன்றுேசர்கின்றனர். பிறகு உங்களிைடேய இரவில் தங்கியவர்கள் 
(வானத்திற்கு) ஏறிச் ெசல்கின்றனர். அப்ேபாது இைறவன் அ(வ்வான)வர்களிடம், 

"(பூமியிலுள்ள) என் அடியார்கைள எந்த நிைலயில் விட்டுவந்தீர்கள்?'' என்று (மக்கைளப் 
பற்றி நன்கறிந்த நிைலயிேலேய) ேகட்பான். அதற்கு அவ்வானவர்கள், "அவர்கள் (உன்ைனத்) 
ெதாழுதுெகாண்டிருந்த நிைலயில்  விட்டுவந்ேதாம்; அவர்கள் (உன்ைனத்) ெதாழுது 
ெகாண்டிருந்த நிைலயிேலேய அவர்களிடம் நாங்கள் ெசன்ேறாம்'' என்று பதிலளிப்பார்கள். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "வானவர்கள் உங்களிைடேய அடுத்தடுத்து வருகின்றனர்' எனும் வாசகம் இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
 1113ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் (முழு நிலவுள்ள ஓர் இரவில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
அமர்ந்திருந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள் முழு நிலாைவக் கூர்ந்து பார்த்தவாறு, "நீங்கள் இந்த 
நிலாைவ ெநரிசல் இல்லாமல் காண்பைதப் ேபான்ேற உங்கள் இைறவைனயும் 
(மறுைமயில்) காண்பரீ்கள். எனேவ, சூரியன் உதிக்கும் முன்னருள்ள ெதாழுைகயிலும் 
சூரியன் மைறயும் முன்னருள்ள ெதாழுைகயிலும் (அதாவது அஸ்ரிலும் ஃபஜ்ரிலும்) 
(உறக்கம் ேபான்ற) எதற்கும் ஆட்படாமல் இருக்க உங்களால் இயலுமானால் (அவ்வாேற 
ெசய்யுங்கள்; இைறவைன நீங்கள் தரிசிக்கலாம்)'' என்று கூறினார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளரான ைகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

பிறகு ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள், "சூரியன் உதயமாகும் முன்னரும், மைறயும் 
முன்னரும் உங்கள் இைறவைனப் ேபாற்றித் துதியுங்கள்'' எனும் (20:130ஆவது) 
இைறவசனத்ைத ஓதிக்காட்டினார்கள். 
 
 1114ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று  அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "நபி (ஸல்) அவர்கள்,  "நிைனவில் ெகாள்க: நீங்கள் (மறுைமயில்) உங்கள் 
இைறவன் முன் நிறுத்தப்படுவரீ்கள். அப்ேபாது நீங்கள் அவைன இந்த நிலைவக் 
காண்பைதப் ேபான்று காண்பரீ்கள்' என்று கூறினார்கள். பிறகு ேமற்கண்ட (20:130ஆவது) 
வசனத்ைத ஓதிக் காட்டினார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ஜரீர் (ரலி) அவர்கள் அந்த 
வசனத்ைத ஓதிக் காட்டியதாகக் குறிப்பில்ைல. 
 
 1115அபூபக்ர் பின்  உமாரா பின் ருஐபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சூரியன் உதயமாவதற்கு முன்னரும் சூரியன் 
மைறந்த பின்னரும் ெதாழுதவர் (அதாவது ஃபஜ்ர் மற்றும் அஸ்ர் ெதாழுதவர்) எவரும் 
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ஒருேபாதும் நரக ெநருப்பில் நுைழயமாட்டார்'' என்று கூறுவைத நான் ேகட்டுள்ேளன் என 
(என் தந்ைத) உமாரா பின் ருஐபா (ரலி) அவர்கள்  கூறினார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் 
பஸ்ராவாசிகளில் ஒருவர், "இைத நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்)  அவர்களிடமிருந்து 
ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு உமாரா (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். அந்த 
மனிதர் "நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து இவ்வாறு ெசவியுற்ேறன் 
என உறுதி அளிக்கிேறன். அைத என்னிரு காதுகளும் ெசவிமடுத்தன; என் மனம் அைத 
மனனமிட்டுக்ெகாண்டது'' என்று கூறினார். 

இந்த ஹதீஸ் ஒன்பது அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1116அபூபக்ர் பின்  உமாரா பின் ருஐபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(என் தந்ைத) உமாரா பின் ருஐபா (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"சூரியன் உதயமாவதற்கு முன்னரும் சூரியன் மைறந்த பின்னரும் (ஃபஜ்ர் மற்றும் அஸ்ர்) 
ெதாழுபவர் நரக ெநருப்பில் நுைழயமாட்டார்' என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். அப்ேபாது 
உமாரா (ரலி) அவர்களுக்கு அருகில் இருந்த பஸ்ராவாசிகளில் ஒருவர், "இைத நீங்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு உமாரா (ரலி) 
அவர்கள் "ஆம், நபி (ஸல்) அவ்வாறு கூறினார்கள் என நான் உறுதி அளிக்கிேறன்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அதற்கு அந்த பஸ்ராவாசி "நபி (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைத 
நீங்கள் ெசவிேயற்ற அேத இடத்தில் நானும் ெசவிேயற்ேறன் என நானும் உறுதி 
அளிக்கிேறன்'' என்றார். 
 
 1117அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

பகலின் இரு முைனகளிலுள்ள (ஃபஜ்ர், அஸ்ர் ஆகிய) இரு குளிர் ேநரத்ெதாழுைககைளத் 
ெதாழுபவர் ெசார்க்கத்தில் நுைழவார். 

இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், அறிவிப்பாளர் அபூபக்ர் (ரஹ்) அவர்களது ெபயருடன் "இப்னு அபமீூசா' என்பதும் 
இைணத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. 
 
பாடம் : 39 மஃக்ரிப் ெதாழுைகயின் ஆரம்ப ேநரம் சூரியன் மைறயும்ேபாது ஆகும். 
 
 1118சலமா பின் அக்வஃ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், சூரியன் திைரயில் (அடிவானில்) மைறயும்ேபாது 
மஃக்ரிப் ெதாழுவார்கள். 
 
 1119ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மஃக்ரிப் ெதாழுேவாம். பிறகு எங்களில் 
ஒருவர் திரும்பிச் ெசல்லும்ேபாது (அவர் அம்ெபய்தால்) அம்பு விழும் இடத்ைத அவரால் 
பார்க்க முடியும் (அந்த அளவு ெவளிச்சம் இருக்கும்ேபாேத மஃக்ரிப் ெதாழுேவாம்). 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதிலும் "நாங்கள் மஃக்ரிப் ெதாழுேவாம்...' எனும் வாசகேம இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 40 இஷாத் ெதாழுைகயின் ேநரமும் அைத(ச் சற்று)த் தாமதப்படுத்துவதும். 
 
 1120நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு நாள் இரவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இஷாத் ெதாழுைகைய நன்கு 
இருள் படரும்வைர தாமதப்படுத்தினார்கள்.- இஷா ேநரம்தான் "அல்அ(த்)தமா' (இருட்டு 
ேநரம்) என (மக்களால்) அைழக்கப்பட்டு வந்தது.- உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் 
"ெபண்களும் சிறுவர்களும் உறங்கிவிட்டனர்'' என்று கூறிய பிறேக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (தமது இல்லத்திலிருந்து) புறப்பட்டுவந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டு வந்து, அப்ேபாது பள்ளிவாசலில் இருந்தவர்கைள ேநாக்கி, 
"(தற்ேபாது) இந்த பூமியில் வசிப்பவர்களில் உங்கைளத் தவிர ேவறு யாரும் 
இத்ெதாழுைகைய எதிர்பார்த்துக் காத்துக்ெகாண்டிருக்கவில்ைல''என்று கூறினார்கள். 
இது, மக்களிைடேய இஸ்லாம் (அதிகமாகப்) பரவுவதற்கு முன் நைடெபற்றதாகும். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், ஹர்மலா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் (பின்வருமாறு) அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 

உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் சப்தமிட்டு அைழத்தேபாது "ெதாழுவிக்க வருமாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதைர வற்புறுத்துகின்ற உரிைம உங்களுக்கு இல்ைல என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்று எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது என 
இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் இப்னு ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ள தகவல் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 1121ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஓர் இரவில் நபி (ஸல்) அவர்கள் இஷாத் ெதாழுைகைய நன்கு இருள் படரும்வைரத் 
தாமதப்படுத்தினார்கள். எந்த அளவிற்ெகன்றால் இரவின் கணிசமான பகுதி கடந்துவிட்டது; 

பள்ளிவாசலில் இருந்தவர்கள் உறங்கியும் விட்டனர். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டு 
வந்து ெதாழுவித்துவிட்டு, "இதுதான் இஷாத் ெதாழுைகக்கான (சிறந்த) ேநரமாகும். என் 
சமுதாயத்தாருக்குச் சிரமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்ற அச்சம் எனக்கில்ைலயாயின்'' என்று 
கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "என் சமுதாயத்தாருக்குச் சிரமம் 
ஏற்பட்டுவிடும் என்பதில்ைலயாயின்'' என (சிறு மாற்றத்துடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1122அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஓர் இரவில் நாங்கள் இஷாத் ெதாழுைகக்காக அல்லாஹவின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள 
எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்ேதாம். இரவின் மூன்றில் ஒரு பகுதி கழிந்த பின்னேரா, அதற்குப் 
பிறேகாதான் அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள். அவர்களது குடும்பத்தில் ஏேதனும் அலுவல் 
இருந்ததா, அல்லது ேவறு காரணமா என்று எங்களுங்குத் ெதரியவில்ைல. அவர்கள் 
புறப்பட்டுவந்ததும், "நீங்கள் ஒரு ெதாழுைகைய எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கிறரீ்கள். உங்கைளத் 
தவிர ேவறு எந்த மார்க்கத்ைதச் ேசர்ந்ேதாரும் அைத எதிர்பார்த்திருக்கவில்ைல. எனது 
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சமுதாயத்துக்குச் சுைம எற்பட்டுவிடும் என்றில்லாவிடில் இந்த ேநரத்தில்தான் 
(இத்ெதாழுைகைய) அவர்களுக்கு நான் ெதாழுவித்திருப்ேபன்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு 
ெதாழுைக அறிவிப்பாளரிடம் (இகாமத் கூறும்படி) உத்தரவிட, அவர் (இஷாத்) 
ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசான்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுவித்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1123அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஓர் இரவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது அலுவல் காரணமாக இஷாத் 
ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்தினார்கள். நாங்கள் பள்ளிவாசலிேலேய உறங்குவதும் 
விழிப்பதும் பின்னர் உறங்குவதும் விழிப்பதுமாக இருந்ேதாம். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து, "இந்த இரவில் உங்கைளத் தவிர பூமியிலுள்ள 
ேவெறவரும் இத்ெதாழுைகைய எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
 
 1124ஸாபித் பின் அஸ்லம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம் மக்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய ேமாதிரம் 
ெதாடர்பாக வினா எழுப்பினார்கள். அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
பதிலளித்தார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் இரவில் இஷாத் ெதாழுைகையப் "பாதி 
இரவுவைர' அல்லது "பாதி இரவு கழியும்வைர' தாமதப்படுத்தினார்கள். பிறகு அவர்கள் வந்து 
"மக்கள் ெதாழுதுவிட்டு உறங்கிவிட்டார்கள். (ஆனால்,நீங்கள் இவ்வளவு ேநரம் 
காத்திருக்கிறரீ்கள்.) நீங்கள் ஒரு ெதாழுைகைய எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும்வைர அந்தத் 
ெதாழுைகயிேலேய உள்ளரீ்கள் (அதுவைர அதன் நன்ைம உங்களுக்குக் கிைடத்துக் 
ெகாண்ேடயிருக்கும்)'' என்று ெசான்னார்கள். (அப்ேபாது அவர்களது விரலில் ேமாதிரத்ைதப் 
பார்த்ேதன்.) இப்ேபாதும் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ெவள்ளி ேமாதிரம் 
மின்னுவைதப் பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது. 

இவ்வாறு கூறிய அனஸ் (ரலி) அவர்கள் தமது இடக் ைக சுண்டுவிரைல உயர்த்திக் 
காட்டினார்கள். 
 
 1125அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஓர் இரவில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள (இஷாத் ெதாழுைகக்காக 
எதிர்)பார்த்து பாதி இரவு ெநருங்கும்வைரக் காத்திருந்ேதாம். பிறகு அவர்கள் வந்து 
எங்களுக்கு (இஷாத்) ெதாழுவித்தார்கள். பிறகு எங்கைள ேநாக்கித் திரும்பினார்கள். 
இப்ேபாதும் நான் அவர்களுைடய கரத்தில் ெவள்ளி ேமாதிரம் மின்னுவைதப் பார்ப்பைதப் 
ேபான்றுள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "பிறகு அவர்கள் எங்கைள ேநாக்கித் திரும்பினார்கள்' எனும் குறிப்பு இடம் 
ெபறவில்ைல. 
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 1126அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நானும் என்னுடன் (யமன் நாட்டிலிருந்து) கப்பலில் வந்த என் நண்பர்களும் (மதீனா 
அருகிலுள்ள) "புத்ஹான்' எனும் விசாலமான பள்ளத்தாக்கில் தங்கியிருந்ேதாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் இருந்தார்கள். எங்களில் சிலர் 
முைறைவத்து ஒவ்ேவார் இரவும் இஷாத் ெதாழுைக ேநரத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெசல்பவர்களாக இருந்ேதாம். (எனது முைற வந்தேபாது) நானும் என் 
நண்பர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ற ேவைளயில் அவர்கள் ஓர் 
அலுவலில் ஈடுபட்டிருந்ததால் பாதி இரவு வைர இஷாத் ெதாழுைகையத் தாமதப் 
படுத்தினார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டுவந்து மக்களுக்குத் 
ெதாழுைக நடத்தினார்கள். ெதாழுது முடித்ததும் அங்கிருந்த மக்கைள ேநாக்கி, "அப்படிேய 
இருங்கள். உங்களுக்கு ஒன்ைற நான் அறிவிக்கப்ேபாகிேறன். நற்ெசய்தி ெபறுங்கள். "இந்த 
ேநரத்தில் மக்களில் உங்கைளத் தவிர ேவறு யாரும் ெதாழுதுெகாண்டிருக்கவில்ைல' 

அல்லது "இந்த ேநரத்தில் உங்கைளத் தவிர ேவெறவரும் ெதாழவில்ைல'. (இவ்விரு 
வாக்கியங்களில் எைத நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று நாம் அறியவில்ைல.) இது 
அல்லாஹ் உங்களுக்குச் ெசய்த அருட்ெகாைடகளில் ஒன்றாகும்'' என்று கூறினார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவிேயற்ற இந்தச் ெசய்திையக் ேகட்டுப் 
ெபருமகிழ்ச்சியைடந்தவர்களாக நாங்கள் திரும்பிேனாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1127அப்துல் மலிக் பின் ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம், "நான் மக்களுக்கு, அவர்கள் 
"அல்அ(த்)தமா' என்று குறிப்பிடுகின்ற இஷாத் ெதாழுைகைய எந்த ேநரத்தில் தைலைம 
தாங்கித் ெதாழுவிப்பைத, அல்லது நான் தனியாகத் ெதாழுவைத நீங்கள் விரும்புவரீ்கள்?'' 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் இரவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இஷாத் ெதாழுைகைய நன்கு இருட்டும்வைரத் தாமதப்படுத்தினார்கள். 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள எதிர்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்த) மக்கள் உறங்குவதும் 
விழிப்பதும் பின்னர் உறங்குவதும் விழிப்பதுமாக இருந்தார்கள். அப்ேபாது உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, "ெதாழுைக' என்று (சப்தமிட்டுக்) கூறினார்கள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது தைலயிலிருந்து தண்ணரீ் ெசாட்டிக் 
ெகாண்டிருக்க, தைலயின் ஒரு பகுதியில் தமது ைகைய ைவத்தபடி (தைலயிலிருந்த 
தண்ணைீரத் துைடத்தவாறு) புறப்பட்டுவந்தைத நான் இப்ேபாதும் பார்ப்பைதப் 
ேபான்றுள்ளது. அப்ேபாது அவர்கள் "என் சமுதாயத்தாருக்குச் சிரமம் ஏற்பட்டுவிடும் 
என்றில்லாதிருப்பின் அவர்கைள இந்த ேநரத்திேலேய இத்ெதாழுைகையத் ெதாழுமாறு 
உத்தரவிட்டிருப்ேபன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அறிவிப்பாளர் அப்துல் மலிக் பின் ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் ெதாடர்ந்து கூறுகிறார்கள்: 

நான் அதாஉ (ரஹ்) அவர்களிடம் "நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது தைலயில் எவ்வாறு  ைகைய 
ைவத்திருந்தார்கள் என்பைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தைதப் ேபான்று 
கூறுங்கள்'' என விளக்கம் ேகட்ேடன். அப்ேபாது அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள், தம் ைக 
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விரல்கைளச் சற்று இைடெவளிவிட்டு விரித்து, விரல் நுனிகைள உச்சந்தைலயில் ைவத்து 
தைலயில் அைத தடவிக்ெகாண்ேட ெசன்றார்கள். இறுதியில் அவர்களது ெபரு விரல் 
முகத்ைத ஒட்டியுள்ள காேதாரம், ெநாற்றிப்ெபாட்டு, தாடியின் ஓரம் ஆகியவற்றில் பட்டது. 
இவ்வாறு  அவர்கள் தாமதியாமலும் அவசரப்படாமலும் (மிதமாகச்) ெசய்தார்கள். 

நான் அதாஉ (ரஹ்) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அன்ைறய இரவில் எவ்வளவு ேநரம் 
ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்தியதாக உங்களிடம் கூறப்பட்டது?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள் "எனக்குத் ெதரியாது' என விைடயளித்தார்கள். 

ேமலும் அவர்கள், "நான் தைலைம தாங்கித் ெதாழுவித்தாலும் தனியாகத் ெதாழுதாலும் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அன்றிரவு இஷாத் ெதாழுைகையத் ெதாழுதைதப் ேபான்று தாமதித்துத் 
ெதாழேவ விரும்புகிேறன். நீங்கள் தனியாகத் ெதாழும்ேபாேதா அல்லது மக்களுக்குத் 
தைலைமத் தாங்கிக் கூட்டுத் ெதாழுைக நடத்தும்ேபாேதா இவ்வாறு ெசய்வது உங்களுக்குச் 
சிரமமாகத் ேதான்றினால் இதற்கு இைடப்பட்ட மத்திய ேநரத்தில் அைதத் ெதாழுது 
ெகாள்ளுங்கள். அவசரப்படவும் ேவண்டாம்; தாமதிக்கவும் ேவண்டாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
 1128ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இஷாத் ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்துபவராக 
இருந்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1129ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீங்கள் ெதாழுவைதப் ேபான்ேற அைனத்துத் 
ெதாழுைககைளயும் ெதாழுவார்கள். ஆனால், இஷாத் ெதாழுைகைய நீங்கள் ெதாழுவைத 
விடச் சற்று தாமதப்படுத்தியும் சுருக்கமாகவும் ெதாழுவார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1130அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களுைடய ெதாழுைகயின் ெபயர் விஷயத்தில் உங்கைளக் கிராமப்புற அரபுகள் 
மிைகத்துவிட ேவண்டாம். நிச்சயமாக அதற்கு "இஷா' என்ேற ெபயர். ஆனால், 

கிராமவாசிகள் நன்கு இருட்டிய பிறேக ஒட்டகங்களிலிருந்து பால் கறப்பதால் (இஷா எனும் 
ெபயைர மாற்றி) "அ(த்)தமா' (இருட்டுத் ெதாழுைக) என்று அைழக்கின்றனர். 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1131அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

கிராமப்புற அரபுகள் உங்கள் இஷாத் ெதாழுைகயின் ெபயர் விஷயத்தில் உங்கைள 
மிைகத்துவிட ேவண்டாம். அல்லாஹ்வின் ேவதத்தில் அதற்கு இஷா என்ற ெபயேர இடம் 
ெபற்றுள்ளது. கிராமப்புற அரபியர் நன்கு இருட்டிய பிறகு ஒட்டகங்களிலிருந்து பால் 
கறப்பதால் அதைன "அ(த்)தமா' (இருட்டுத் ெதாழுைக) என்று அைழக்கின்றனர். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 41 சுப்ஹுத் ெதாழுைகைய அதன் ஆரம்ப ேநரத்திேலேய ெதாழுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும்;  அந்த ஆரம்ப ேநரேம "தஃக்லீஸ்' (இருட்டு) ஆகும்; சுப்ஹுத் ெதாழுைகயில் 
எந்த அளவு (குர்ஆன் வசனங்கைள) ஓத ேவண்டும்? 
 
 1132ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இைறநம்பிக்ைகயுள்ள ெபண்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் சுப்ஹுத் ெதாழுதுவிட்டு தம் 
ஆைடகளால் உடல் முழுவைதயும் ேபார்த்திக்ெகாண்டு திரும்பிச்ெசல்வார்கள். 
(அப்ேபாதிருந்த இருட்டினால்) அவர்கைள யாரும் அறிந்து ெகாள்ளமாட்டார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1133நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இைறநம்பிக்ைகயுள்ள ெபண்கள் தம் ஆைடகளால் உடல் முழுவைதயும் ேபார்த்திக் 
ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன்  ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயில் கலந்து 
ெகாள்வார்கள். பிறகு தம் இல்லங்களுக்குத் திரும்பிச்ெசல்வார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இருட்டிேலேய ஃபஜ்ர் ெதாழுைகையத் ெதாழுவி(த்து முடி)ப்பதால் 
அப்ெபண்கள் (யார் யாெரன) அறிந்துெகாள்ளப்படமாட்டார்கள். 
 
 1134ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் ெதாழுைகையத் ெதாழுவிப்பார்கள். 
அப்ேபாது ெபண்கள் தங்கள் ஆைடகளால் உடல் முழுவைதயும் ேபார்த்திக்ெகாண்டு 
(ெதாழுது விட்டு) திரும்பிச்ெசல்வார்கள் (அப்ேபாதிருந்த) இருட்டின் காரணத்தால் அவர்கள் 
(யார் யாெரன) அறியப்படமாட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1135முஹம்மத் பின் அம்ர் பின் அல்ஹசன் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃப் மதீனாவி(ன் ஆட்சிப் ெபாறுப்பி)ற்கு வந்தேபாது, (ெதாழுைககைளத் 
தாமதப்படுத்தலானார். அப்ேபாது,) நாங்கள் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் 
(ெதாழுைக ேநரம் குறித்துக்) ேகட்ேடாம். அப்ேபாது ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நண்பகல் ேநரத்தில் லுஹ்ர் ெதாழுவார்கள். சூரியன் 
ெதளிவாக இருக்கும்ேபாேத அஸ்ர் ெதாழுவார்கள். சூரியன் மைறந்ததும் மஃக்ரிப் 
ெதாழுவார்கள். இஷாைவச் சில ேநரங்களில் முந்தியும் ேவறு சில ேநரங்களில் பிந்தியும் 
(சூழ்நிைலக்குத் தக்கவாறு) ெதாழுவார்கள். மக்கள் (முன்ேனரத்திேலேய) கூடியிருப்பைதக் 
கண்டால் ஆரம்ப ேநரத்திேலேய ெதாழுதுவிடுவார்கள்: மக்கள் தாமதமாக வருவைதக் 
கண்டால் தாமதப்படுத்துவார்கள். "மக்கள்' அல்லது "நபி (ஸல்) அவர்கள்' இருட்டிேலேய 
(அதிகாைல முன்ேனரத்திேலேய) சுப்ஹுத் ெதாழுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1136ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "ஹஜ்ஜாஜ் ெதாழுைககைளத் தாமதப்படுத்திவந்தார். ஆகேவ, நாங்கள் ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிடம் (ெதாழுைக ேநரம் குறித்துக்) ேகட்ேடாம்' என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
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 1137ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

சய்யார் பின் சலாமா (ரஹ்) அவர்கள் "என் தந்ைத சலாமா (ரஹ்) அவர்கள் அபூபர்ஸா 
அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெதாழுைக பற்றி 
வினவியைத நான் ெசவியுற்ேறன்'' என்று கூறினார்கள். 

நான் சய்யார் (ரஹ்) அவர்களிடம், "நீங்கள் அைத (ேநரடியாக)ச் ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நீங்கள் கூறுவைதத் தற்ேபாது நான் ெசவிேயற்பைதப் 
ேபான்ேற ெசவிேயற்ேறன். என் தந்ைத சலாமா (ரஹ்) அவர்கள் அபூபர்ஸா (ரலி) 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெதாழுைக குறித்து வினவினார்கள். 
அதற்கு அபூபர்ஸா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைத 
(அதாவது இஷாைவ)ச் சிறிது ேநரம் (அதாவது பாதி இரவுவைர) தாமதப்படுத்துவைதப் 
ெபாருட்படுத்தியதில்ைல. இஷாத் ெதாழுைகக்கு முன் உறங்குவைதயும் இஷாத் 
ெதாழுைகக்குப் பின் (உறங்காமல்) ேபசிக் ெகாண்டிருப்பைதயும் விரும்பியதில்ைல'' என்று 
கூறினார்கள். 

பிறகு (மற்ெறாரு முைற) நான் சய்யார் (ரஹ்) அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது அவர்களிடம் 
வினவிேனன். அப்ேபாது அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சூரியன் (நடு 
வானிலிருந்து ேமற்கு ேநாக்கிச்) சாயும்ேபாது லுஹர் ெதாழுவார்கள். பிறகு அஸ்ர் 
ெதாழுவார்கள். ஒருவர் (அஸ்ர் ெதாழுதுவிட்டு) மதீனாவின் கைடக் ேகாடியிலுள்ள தமது 
இல்லத்திற்குச் ெசன்றுவிடுவார். அப்ேபாதும் சூரியன் (ெவளிச்சம் குன்றாமல்) இருந்து 
ெகாண்டிருக்கும். மஃக்ரிப் (ெதாழுைகயின் ேநரம்) குறித்து அபூபர்ஸா (ரலி) அவர்கள் 
(கூறினார்கள்: ஆனால், அவர்கள்) கூறியைத நான் அறியவில்ைல (மறந்துவிட்ேடன்)'' என்று 
கூறினார்கள். 

பிறகு (இன்ெனாரு முைற) அவர்கைளச் சந்தித்து வினவியேபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் ெதாழுைகையத் ெதாழுவி(த்து முடி)ப்பார்கள். அப்ேபாது 
(எங்களில்) ஒருவர் (ெதாழுதுவிட்டுத்) திரும்புவார். அவர் தமக்கு அறிமுகமான 
பக்கத்திலிருப்பவைரப் பார்த்து (இன்னார் என) அறிந்துெகாள்வார் (அந்த அளவிற்கு 
ெவளிச்சம் வந்திருக்கும்). சுப்ஹுத் ெதாழுைகயில் அறுபது முதல் நூறு வசனங்கள்வைர 
ஓதுவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 1138அபூபர்ஸா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இஷாத் ெதாழுைகையப் பாதி இரவுவைரச் சற்ேற 
தாமதப்படுத்துவைதப் ெபாருட்படுத்தியதில்ைல. இஷாத் ெதாழுைகக்கு முன் 
உறங்குவைதயும் அதற்குப் பின் ேபசிக்ெகாண்டிருப்பைதயும் விரும்பமாட்டார்கள். 

இைத சய்யார் பின் சலாமா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: நான் 
மற்ெறாரு முைற சய்யார் பின் சலாமா (ரஹ்) அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது "("பாதி 
இரவுவைர') அல்லது "இரவில் மூன்றில் ஒரு பகுதிவைர' (தாமதப்படுத்துவைதப் 
ெபாருட்படுத்தியதில்ைல)'' என்று கூறினார்கள். 
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 1139அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இஷாத் ெதாழுைகைய இரவின் மூன்றிெலாரு 
பகுதிவைரத் தாமதப்படுத்துவார்கள். இஷாத் ெதாழுைகக்கு முன் உறங்குவைதயும் 
இஷாவுக்குப் பின் ேபசிக்ெகாண்டிருப்பைதயும் ெவறுப்பார்கள். ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயில் அறுபது 
முதல் நூறு வசனங்கள் வைர ஓதுவார்கள். ெதாழுது முடித்துத் திரும்பிச்ெசல்லும்ேபாது 
எங்களில் ஒருவர் மற்றவரின் முகத்ைத அறிந்து ெகாள்வார். 
 
பாடம் : 42 ெதாழுைகைய அதன் உகந்த ேநரத்ைத விட்டுத் தாமதப்படுத்துவது 
ெவறுக்கப்பட்டதாகும்; "இமாம்' அவ்வாறு தாமதப்படுத்தினால் பின்பற்றும் மக்கள் என்ன 
ெசய்ய ேவண்டும்? 
 
 1140அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "ெதாழுைகைய அதன் உரிய 
ேநரத்ைதவிட்டுத் தாமதப்படுத்துபவர்கள், அல்லது ெதாழுைகைய அதன் உரிய ேநரத்தில் 
நிைறேவற்றாமல் சாகடிப்பவர்கள் உங்களுக்குத் தைலவர்களாய் அைமந்தால் உங்களது 
நிைல எப்படி இருக்கும்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "(அப்ேபாது) நான் என்ன ெசய்ய 
ேவண்டும் என்று எனக்கு உத்தரவிடுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

"ெதாழுைகைய அதன் உரிய ேநரத்தில் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள். பிறகு அவர்களுடன் நீங்கள் 
ெதாழுைகைய அைடந்துெகாண்டால் அப்ேபாதும் (அவர்களுடன் இைணந்து) ெதாழுது 
ெகாள்ளுங்கள். அது உங்களுக்குக் கூடுதலான (நஃபில்) ெதாழுைகயாக அைமயும்'' என்று 
கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், கலஃப் பின் 
ஹிஷாம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அதன் உரிய ேநரத்ைதவிட்டு' எனும் குறிப்பு 
இடம் ெபறவில்ைல. 
 
 1141அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "அபூதர், எனக்குப் பின்னால் சில 
தைலவர்கள் ேதான்றுவார்கள். அவர்கள் ெதாழுைகைய (உரிய ேநரத்தில் ெதாழாமல் 
அைத)ச் சாகடிப்பார்கள். அப்ேபாது நீங்கள் ெதாழுைகைய அதன் உரிய ேநரத்தில் ெதாழுது 
ெகாள்ளுங்கள்! அவ்வாறு உரிய ேநரத்தில் (நீங்கள் ெதாழுத பின் அவர்களுடனும் ேசர்ந்து) 
நீங்கள் ெதாழுதால் அது உங்களுக்குக் கூடுதலான (நஃபில்) ெதாழுைகயாக அைமயும். 
இல்ைலேயல், நீங்கள் உங்களது ெதாழுைகையப் ேபணியவர் ஆகிவிட்டீர்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
 1142அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது:  

என் உற்ற ேதாழர் (நபி-ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் "(உங்கள் தைலவருைடய ெசால்ைல) 
ெசவிேயற்று அதற்குக் கட்டுப்பட ேவண்டும்; அவர் (ைக, கால்) உறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட 
அடிைமயாக இருந்தாலும் சரிேய' என்றும்,ெதாழுைகைய உரிய ேநரத்தில் ெதாழ ேவண்டும் 
என்றும் அறிவுறுத்தினார்கள். "பின்னர் மக்கள் ெதாழுது முடித்துவிட்ட நிைலயில் 
அவர்கைள நீங்கள் அைடந்தால், (முன்ேப) உங்களது ெதாழுைகைய நீங்கள் காப்பாற்றிக் 
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ெகாண்டவராவரீ்கள்;அவ்வாறின்றி (அவர்களுடன் ேசர்ந்து நீங்கள் மறுபடியும் ெதாழுதால்) 
அது உங்களுக்குக் கூடுதலான (நஃபில்) ெதாழுைகயாக அைமயும்'' என்றும் கூறினார்கள். 
 
 1143அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது:  

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் ெதாைடயில் அடித்து, "ெதாழுைகைய உரிய 
ேநரத்தில் ெதாழாமல் தாமதப்படுத்தும் மக்களிைடேய நீங்கள் தங்க ேநரிட்டால் உங்களது 
நிைல எப்படி இருக்கும்?'' என்று ேகட்டார்கள். "(அப்ேபாது) நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் 
எனத் தாங்கள் உத்தரவிடுகின்றரீ்கள்?'' என்று  நான் ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உரிய ேநரத்தில் ெதாழுது ெகாள்ளுங்கள். பிறகு உங்களது ேதைவக்காகச் 
ெசல்லுங்கள்! நீங்கள் பள்ளிவாசலில் இருக்கும்ேபாேத ெதாழுைகக்காக இகாமத் 
ெசால்லப்பட்டால் அப்ேபாதும் நீங்கள் ெதாழுது ெகாள்ளுங்கள்!'' என்று கூறினார்கள். 
 
 1144அபுல்ஆலியா அல்பர்ராஃ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(பஸ்ராவில் ஆட்சியராக இருந்த) இப்னு ஸியாத் ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்தினார். 
அப்ேபாது என்னிடம் அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) அவர்கள் வந்தார்கள். நான் 
அவர்களுக்காக ஒரு நாற்காலிைய எடுத்துப் ேபாட்ேடன். அதில் அவர்கள் அமர்ந்தார்கள். 
நான் அவர்களிடம் இப்னு ஸியாதின் ெசயல் குறித்துச் ெசான்ேனன். அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) அவர்கள் தமது உதட்ைடக் கடித்துக்ெகாண்ேட என் ெதாைடயில் 
அடித்துவிட்டு, "நீங்கள் என்னிடம் ேகட்டைதப் ேபான்ேற நான் (என் தந்ைதயின் சேகாதரர்) 
அபூதர் (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அப்ேபாது அபூதர் (ரலி) அவர்கள் உமது ெதாைடயில் 
நான் அடித்தைதப் ேபான்ேற எனது ெதாைடயில் அடித்துவிட்டு (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 

 நீங்கள் என்னிடம் ேகட்டைதப் ேபான்ேற நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ேகட்ேடன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நான் உமது ெதாைடயில் 
அடித்தைதப் ேபான்ேற என் ெதாைடமீது அடித்துவிட்டு, "ெதாழுைகைய உரிய ேநரத்தில் 
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்! பின்னர் மக்களுடன் ெதாழுகின்ற வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிைடத்தால் 
அப்ேபாதும் நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள். "நான் (ஏற்ெகனேவ) ெதாழுதுவிட்ேடன். இனி 
ெதாழமாட்ேடன்' என்று ெசால்லாதீர்கள்!'' என்றார்கள். 
 
 1145அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(என் தந்ைதயின் சேகாதரர்) அபூதர் (ரலி) அவர்கள் (என்னிடம்), "ெதாழுைகைய உரிய 
ேநரத்ைத விட்டுத் தாமதப்படுத்தும் மக்களிைடேய நீங்கள் தங்கேவண்டிய நிைல 
ஏற்பட்டால் "உமது நிைல எப்படி இருக்கும்?' அல்லது (பன்ைமயில்) "உங்களுைடய நிைல 
எப்படி இருக்கும்?' ''என்று ேகட்டுவிட்டுப் பிறகு, "அப்ேபாது ெதாழுைகைய உரிய ேநரத்தில் 
நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள். பிறகு (கூட்டுத்) ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்பட்டால் 
அப்ேபாதும் நீங்கள் மக்களுடன் (ேசர்ந்து) ெதாழுது ெகாள்ளுங்கள். அது கூடுதல் 
நன்ைமயாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
 1146அபுல் ஆலியா அல்பர்ராஃ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) அவர்களிடம், "நாங்கள் ெவள்ளிக்கிழைம 
(ஜுமுஆ) தினத்தன்று சில ஆட்சித் தைலவர்கைளப் பின்பற்றித் ெதாழுகிேறாம்; அவர்கள் 
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ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்தித் ெதாழுகின்றனர்'' என்று கூறிேனன். உடேன அப்துல்லாஹ் 
பின் அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) அவர்கள் எனது ெதாைடயில் வலிக்கும் அளவிற்கு ஓர் அடி 
அடித்தார்கள். பிறகு, "நான் இது ெதாடர்பாக (என் தந்ைதயின் சேகாதரர்) அபூதர் (ரலி) 
அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் என் ெதாைடயில் அடித்துவிட்டுப் 
பின்வருமாறு கூறினார்கள்: நான் இது ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெதாழுைகைய உரிய 
ேநரத்தில் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்! பின்னர் மக்களுடன் நீங்கள் ெதாழும் ெதாழுைகையக் 
கூடுதலான (நஃபில்) ெதாழுைகயாக ஆக்கிக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள்.   

ேமலும், அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் அபூதர் (ரலி) அவர்களின் ெதாைடயில் அடித்தார்கள் என என்னிடம் 
ெதரிவிக்கப்பட்டது'' என்றும் கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 43 கூட்டுத் ெதாழுைகயின் (ஜமாஅத்) சிறப்பும், கூட்டுத் ெதாழுைகக்குச் 
ெசல்லாமலிருப்பது ெதாடர்பாக வந்துள்ள கண்டனமும். 
 
 1147அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

கூட்டாக (ஜமாஅத்துடன்) ெதாழுவது, உங்களில் ஒருவர் தனியாகத் ெதாழுவைதவிட 
இருபத்ைதந்து பங்கு அதிகச் சிறப்புைடயதாகும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறவிக்கிறார்கள். 
 
 1148நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஒருவர் தனியாகத் ெதாழும் ெதாழுைகையவிடக் கூட்டாக (ஜமாஅத்துடன்) ெதாழும் 
ெதாழுைக, இருபத்ைதந்து மடங்கு அதிகச் சிறப்புைடயதாகும். அதிகாைல (ஃபஜ்ர்) 
ெதாழுைகயில் இரவு ேநரத்து வானவர்களும், பகல் ேநரத்து வானவர்களும் ஒன்று 
ேசர்கிறார்கள். 

இைத அறிவித்த அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் விரும்பினால், "(நபிேய!) 
அதிகாைலயில் ஓதுவைத (ெதாழுவைத)க் கைடப்பிடிப்பரீாக! (ஏெனனில்,) அதிகாைலயில் 
ஓதுவது (வானவர்களால்) சாட்சியம் ெசால்லப்படக்கூடியதாகும்' எனும் (17:78ஆவது) 
இைறவசனத்ைத ஓதிக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு  அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

ஆனால், அவற்றில் "இருபத்ைதந்து பங்கு' எனும் வாசகம் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1149அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

கூட்டுத் ெதாழுைகயானது, தனியாகத் ெதாழும் இருபத்ைதந்து ெதாழுைககளுக்கு 
நிகரானதாகும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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 1150உமர் பின் அதாஉ பின் அபில்குவார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் (ஒரு நாள்) நாஃபிஉ பின் ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரஹ்) அவர்களுடன் 
அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது ைஸத் பின் ஸப்பான் (ரஹ்) அவர்களுைடய மருமகன் 
அபூஅப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் அவ்வழியாகச் ெசன்றார்கள். அன்னாைர நாஃபிஉ (ரஹ்) 
அவர்கள் அைழத்துப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: "இமாமுடன் ேசர்ந்து ெதாழுவதானது, 

தனியாகத் ெதாழும் இருபத்ைதந்து ெதாழுைககைள விடச் சிறந்தததாகும்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
ெசால்ல நான் ேகட்ேடன். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1151அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

கூட்டாக (ஜமாஅத்துடன்) ெதாழுவது, தனியாகத் ெதாழுவைதவிட இருபத்ேதழு மடங்கு 
அதிகச் சிறப்புைடயதாகும். 

இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1152நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஒருவர் கூட்டாக (ஜமாஅத்துடன்) ெதாழுவது, தனியாகத் ெதாழுவைதவிட இருபத்ேதழு 
மடங்கு கூடுதல் நன்ைமயுைடயதாகும். 

இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், இப்னு நுைமர் (ரஹ்) அவர்கள் தம் தந்ைத நுைமர் அவர்களிடமிருந்து 
அறிவிக்கும் அறிவிப்பில் "இருபதுக்கும் ேமற்பட்ட (மடங்கு நன்ைமயுைடயதாகும்)'' என்றும், 

அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இருபத்ேதழு மடங்கு (அதிக 
நன்ைமயுைடயதாகும்)'' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 

  -நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(ஜமாஅத்துடன் ெதாழுவது தனியாகத் ெதாழுவைதவிட) இருபதுக்கும் ேமற்பட்ட மடங்கு 
கூடுதல் சிறப்புைடயதாகும். 

இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1153அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களில் சிலைரச் சில ெதாழுைககளில் காணாமல் 
ேதடினார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் "நான் ஒரு மனிதரிடம் மக்களுக்குத் ெதாழுைக 
நடத்துமாறு உத்தரவு பிறப்பித்துவிட்டு, விறகுக் கட்ைடகைளக் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி, 
(கூட்டுத்) ெதாழுைகயில் கலந்துெகாள்ளாத மக்கைள ேநாக்கிச் ெசன்று அவர்கைள 
வடீ்ேடாடு தீயிட்டுக் ெகாளுத்திவிட ேவண்டும் என்று எண்ணியதுண்டு. அவர்களில் ஒருவர் 
சைதத் திரட்சியுள்ள ஓர் எலும்பு கிைடக்கும் எனத் ெதரிந்தால்கூட அவர் அதில் (அதாவது 
இஷாத் ெதாழுைகயில்) கட்டாயம் கலந்துெகாள்வார்'' என்று (இடித்துக்) கூறினார்கள். 
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 1154அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நயவஞ்சகர்களுக்கு மிகவும் சிரமமான ெதாழுைக, இஷாவும் ஃபஜ்ரும் ஆகும். அவர்கள் 
அவ்விரு ெதாழுைககளில் உள்ள சிறப்ைப அறிவார்களானால் (முழங்கால்களில்) 
தவழ்ந்தாவது அத்ெதாழுைககளுக்கு வந்து ேசர்ந்துவிடுவார்கள். நான் ெதாழுைகக்கு 
(பாங்கும்) இகாமத்(தும்) ெசால்லுமாறு கட்டைளயிட்டுப் பின்னர் ஒருவைர மக்களுக்குத் 
தைலைமேயற்றுத் ெதாழுவிக்குமாறு பணித்துவிட்டுப் பிறகு விறகுக் கட்ைடகள் சகிதமாக 
என்னுடன் மக்களில் சிலைர அைழத்துக்ெகாண்டு, கூட்டுத் ெதாழுைகயில் கலந்துெகாள்ளாத 
மக்கைள ேநாக்கிச் ெசன்று, அவர்கைள வடீ்ேடாடு ேசர்த்து எரித்துவிட ேவண்டும் என 
எண்ணியதுண்டு. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1155ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

என் உதவியாளர்களிடம் விறகுக்கட்ைடகைளச் ேசகரித்து வருமாறு உத்தரவிட்டுப் பின்னர் 
ஒரு மனிதரிடம் மக்களுக்குத் தைலைமேயற்றுத் ெதாழுவிக்குமாறு கூறிவிட்டுப் பிறகு 
(கூட்டுத் ெதாழுைகயில் கலந்துெகாள்ளாத) வடீ்டாைர அவர்களுைடய வடீுகளுடன் ேசர்த்து 
எரித்துவிட ேவண்டும் என நான் எண்ணியதுண்டு. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1156அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜுமுஆத் ெதாழுைகயில் கலந்துெகாள்ளாத சிலர் குறித்து, "நான் ஒரு 
மனிதரிடம் மக்களுக்குத் ெதாழுைக நடத்துமாறு கூறிவிட்டு, பின்னர் ஜுமுஆத் 
ெதாழுைகயில் கலந்துெகாள்ளாமல் (வடீ்டில்) இருப்பவர்கைள (ேநாக்கிச் ெசன்று 
அவர்கைள) வடீ்ேடாடு ேசர்த்து எரித்துவிட ேவண்டும் என எண்ணியதுண்டு'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 44 ெதாழுைக அறிவிப்ைபக் ேகட்பவர் பள்ளிவாசலுக்குச் ெசல்வது கட்டாயமாகும். 
 
 1157அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பார்ைவயற்ற ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
என்ைனப் பள்ளிவாசலுக்கு அைழத்து வரக்கூடிய வழிகாட்டி எவரும் எனக்கு இல்ைல'' 

என்று கூறி, வடீ்டிேலேய ெதாழுதுெகாள்ள தமக்கு அனுமதியளிக்குமாறு ேகாரினார். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு அனுமதியளித்தார்கள். பிறகு அவர் திரும்பிச் 
ெசன்றேபாது அவைர அைழத்து, "ெதாழுைக அறிவிப்பு சப்தம் உமக்குக் ேகட்கிறதா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அவர் "ஆம்' (ேகட்கிறது) என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "அப்படியானால் நீர் 
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அதற்கு ெசவிசாய்ப்பரீாக!'' (கூட்டுத்ெதாழுைகயில் வந்து கலந்துெகாள்வரீாக!) என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 45 கூட்டுத் ெதாழுைக ேநரிய வழிகளில் ஒன்றாகும். 
 
 1158அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் பார்த்தவைர எங்களிைடேய நயவஞ்சகர் என (ெவளிப்பைடயாக) அறியப்பட்டவைரயும் 
ேநாயாளிையயும் தவிர ேவெறவரும் (கூட்டுத்) ெதாழுைகயில் கலந்துெகாள்ளாமல் இருந்த 
தில்ைல. ேநாயாளிகூட இரு மனிதர்களுக்கிைடேய (ெதாங்கியவாறு) நடந்துவந்து 
ெதாழுைகயில் ேசர்ந்துவிடுவார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு ேநரிய 
வழிகைளக் கற்பித்தார்கள். ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்யப்படும் பள்ளிவாசலில் ெதாழுவது 
அத்தைகய ேநர்வழிகளில் ஒன்றாகும். 
 
 1159அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

யார் நாைள (மறுைம நாளில்) முஸ்லிமாக அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்க விரும்புகிறாேரா 
அவர் ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்யப்படும் இடங்களில் (பள்ளிவாசல்களில்) இந்தத் 
ெதாழுைககைளப் ேபணி(த் ெதாழுது)வரட்டும். ஏெனனில்,அல்லாஹ் உங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு ேநரிய வழிகைளக் காட்டியுள்ளான். (கூட்டுத்) ெதாழுைககள் ேநரிய வழிகளில் 
உள்ளைவயாகும். கூட்டுத் ெதாழுைகயில் கலந்துெகாள்ளாமல் தமது வடீ்டிேலேய 
ெதாழுதுெகாள்ளும் இன்ன மனிதைரப் ேபான்று நீங்களும் உங்கள் வடீுகளிேலேய 
ெதாழுதுவருவரீ்களானால் நீங்கள் உங்கள் நபியின் வழிமுைறகைளக் ைகவிட்டவர் 
ஆவரீ்கள். உங்கள் நபியின் வழிமுைறைய நீங்கள் ைகவிட்டால் நிச்சயம் நீங்கள் 
வழிதவறிவிடுவரீ்கள். 

யார் "அங்கத் தூய்ைம' (உளூ) ெசய்து அைதச் ெசம்ைமயாகவும் ெசய்து பின்னர் 
இப்பள்ளிவாசல்களில் ஒன்ைற ேநாக்கி வருகிறாேரா அவர் எடுத்துைவக்கும் ஒவ்ேவார் 
அடிக்கும் அவருக்கு அல்லாஹ் ஒரு நன்ைமைய எழுதுகிறான்;அவருக்கு ஒரு தகுதிைய 
உயர்த்துகிறான்; அவருைடய பாவங்களில் ஒன்ைற மன்னித்துவிடுகிறான். நான் பார்த்தவைர 
எங்களிைடேய நயவஞ்சகம் அறியப்பட்ட நயவஞ்சகைரத் தவிர ேவெறவரும் கூட்டுத் 
ெதாழுைகயில் கலந்துெகாள்ளாமல் இருந்ததில்ைல. (எங்களில் ேநாயாளியான) ஒரு மனிதர் 
இரு மனிதருக்கிைடேய ெதாங்கியவாறு அைழத்துவரப்பட்டு (கூட்டுத்) ெதாழுைகயில் 
நிறுத்தப்பட்டதுண்டு. 
 
பாடம் : 46 ெதாழுைக அறிவிப்பாளர் (முஅத்தின்) அறிவிப்புச் ெசய்த பிறகு பள்ளிவாசைல 
விட்டு ெவளிேயறலாகாது. 
 
 1160அபுஷ்ஷஅஸா அல்முஹாரிப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களுடன் பள்ளிவாசலில் அமர்ந்திருந்ேதாம். அப்ேபாது 
ெதாழுைக அறிவிப்பாளர் (முஅத்தின்) அறிவிப்புச் ெசய்தார். உடேன (அங்கிருந்த) ஒரு 
மனிதர் பள்ளிவாசலில் இருந்து எழுந்து ெசன்றார். அந்த மனிதர் பள்ளிவாசைலவிட்டு 
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ெவளிேயறும்வைர அவைரேய பார்த்துக் ெகாண்டிருந்த அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் பிறகு, 

"கவனியுங்கள்: இவர், அபுல்காசிம் (முஹம்மத்-ஸல்) அவர்களுக்கு மாறு ெசய்துவிட்டார்'' 

என்று கூறினார்கள். 
 
 1161அபுஷ்ஷஅஸா அல்முஹாரிப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்யப்பட்ட பின் பள்ளிவாசைல விட்டு ெவளிேயறிக்ெகாண்டிருந்த 
ஒரு மனிதைர அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் பார்த்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள், 

"கவனியுங்கள்: இந்த மனிதர், அபுல்காசிம் (முஹம்மத்-ஸல்) அவர்களுக்கு மாறு 
 ெசய்துவிட்டார்''  என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 47 இஷாைவயும் சுப்ைஹயும் ஜமாஅத்துடன் ெதாழுவதன் சிறப்பு. 
 
 1162அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபஅீம்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் மஃக்ரிப் ெதாழுைகக்குப் பிறகு பள்ளிவாசலுக்கு 
வந்து தனியாக அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர்களிடம் ெசன்று நானும் அமர்ந்ேதன். அப்ேபாது 
அவர்கள், "என் சேகாதரரின் புதல்வேர! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஷாத் 
ெதாழுைகைய ஜமாஅத்துடன் ெதாழுகின்றவர், பாதி இரவுவைர நின்று வணங்கியவைரப் 
ேபான்றவர் ஆவார். சுப்ஹுத் ெதாழுைகைய ஜமாஅத்துடன் ெதாழுகின்றவர், இரவு முழுதும் 
நின்று வணங்கியவைரப் ேபான்றவர் ஆவார்' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' 

என்றார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1163அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

சுப்ஹுத் ெதாழுதவர் அல்லாஹ்வின் ெபாறுப்பில் இருக்கிறார். இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் 
ெபாறுப்பிலுள்ள ஒன்றின் விஷயத்தில் (நீங்கள் வரம்பு மீறி நடந்து, அது குறித்து) 
அல்லாஹ் உங்களிடம் விசாரைண ெசய்து, அைத உங்களிடம் கண்டுெகாண்டதால் 
உங்கைள நரக ெநருப்பில் குப்புறத் தள்ளும் நிைல உங்களுக்கு ஏற்பட்டுவிட ேவண்டாம். 

இைத ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் பின் சுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1164அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

சுப்ஹுத் ெதாழுைகையத் ெதாழுதவர் அல்லாஹ்வின் ெபாறுப்பில் இருக்கிறார். இவ்வாறு 
அல்லாஹ்வின் ெபாறுப்பிலுள்ள ஒன்ைறக் குறித்து அவன் உங்களிடம் விசாரைண 
ெசய்(யும் நிைலைய நீங்கள் ஏற்படுத்)திட ேவண்டாம். ஏெனனில், அவன் தன் 
ெபாறுப்பிலுள்ள ஒன்ைறக் குறித்து ஒருவரிடம் விசாரிக்கத் ெதாடங்கினால், அைதக் 
கண்டுபிடித்ேத தீருவான். பின்னர் (வரம்பு மீறி நடந்துெகாண்ட) அவைன நரக ெநருப்பில் 
அல்லாஹ் முகங்குப்புறத் தள்ளிவிடுவான். 

இைத ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் பின் சுஃப்யான் அல்கஸ்ரீ (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் "நரக ெநருப்பில் குப்புறத் தள்ளிவிடுவான்' எனும் வாசகம் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 48 தகுந்த காரணமிருப்பின் கூட்டுத் ெதாழுைக (ஜமாஅத்து)க்குச் ெசல்லாமல் இருக்க 
அனுமதியுண்டு. 
 
 1165பத்ருப் ேபாரில் கலந்துெகாண்ட அன்சாரி நபித்ேதாழர்களில் ஒருவரான இத்பான் பின் 
மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் என் 
(பனூசாலிம்) சமூகத்தாருக்குத் ெதாழுைக நடத்துபவனாக இருக்கின்ேறன். நான் கண் 
பார்ைவைய இழந்துவருகிேறன். மைழ வந்தால் எனக்கும் (என் சமூகத்தாரான) 
அவர்களுக்குமிைடேய உள்ள பள்ளத்தாக்கில் ெவள்ளநீர் வழிந்ேதாடும். இந்நிைலயில் 
அவர்களுைடய பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்று அவர்களுக்கு என்னால் ெதாழைவக்க 
இயலவில்ைல. ஆகேவ,அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் வந்து (எனது வடீ்டில்) ஓரிடத்தில் 
ெதாழுைக நடத்த ேவண்டுெமன்றும், (தாங்கள் நின்று ெதாழும்) அந்த இடத்ைத நான் (என்) 
ெதாழுமிடமாக ஆக்கிக்ெகாள்ள ேவண்டுெமன்றும் விரும்புகிேறன்'' என்று ெசான்ேனன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ஷா அல்லாஹ் (இைறவன் நாடினால்) 
நான் (அவ்வாேற) ெசய்ேவன்'' என்று ெசான்னார்கள். 

ெதாடர்ந்து இத்பான் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

மறுநாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்களும்  

நண்பகல் ேநரத்தில் என்னிடம் வந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என் 
இல்லத்தினுள் நுைழய) அனுமதி ேகட்டார்கள். நான் அனுமதியளித்ேதன். உள்ேள வந்த 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உடேன உட்காரவில்ைல. பிறகு என்னிடம் 
"(இத்பான்!) உங்கள் வடீ்டில் எந்த இடத்தில் நான் ெதாழேவண்டுெமன நீங்கள் 
விரும்புகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் வடீ்டின் ஒரு மூைலையக் காட்டிேனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த இடத்தில்) நின்று "தக்பரீ் (தஹ்ரீம்)' 
ெசான்னார்கள். நாங்கள் அவர்களுக்குப் பின்ேன (அணிவகுத்து) நின்ேறாம். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுது, சலாம் ெகாடுத்தார்கள். நாங்கள் 
அவர்களுக்காகச் சைமத்திருந்த "கஸீர்' எனும் (கஞ்சி) உணவி(ைன விருந்தளிப்பத)ற்காக 
அவர்கைள நாங்கள் இருக்கைவத்ேதாம். 

(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்திருப்பைதக் ேகள்விப்பட்ட) அந்தப் பகுதி மக்கள் 
எங்கைளச் சுற்றிக் குழுமிவிட்டனர். கணிசமான ேபர் (சிறுகச் சிறுக) வந்து (என்) வடீ்டில் 
திரண்டுவிட்டனர். அவர்களில் ஒருவர், "மாலிக் பின் துக்ஷுன் எங்ேக?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அவர்களில் மற்ெறாருவர், "அவர் அல்லாஹ்ைவயும் அல்லாஹ்வுைடய தூதைரயும் 
ேநசிக்காத ஒரு நயவஞ்சகர் (அதனால்தான் அல்லாஹ்வின் தூதைரச் சந்திக்க அவர் 
வரவில்ைல)'' என்று ெசான்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவைரப் பற்றி 
அவ்வாறு ெசால்லாதீர்கள். அல்லாஹ்வின் திருப்திைய நாடியவராக அவர் "லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்' (அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல) என்று ெசான்னைத நீங்கள் 
பார்க்கவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள் "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய 
தூதரும் நன்கு அறிந்தவர்கள்'' என்று கூறினார்கள். அ(வ்வாறு நயவஞ்சகர் என 
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விமரிசித்த)வர், "(அல்லாஹ்வின் தூதேர!) அவர் (மாலிக் பின் துக்ஷுன்) நயவஞ்சகர்களுடன் 
ெதாடர்பு ைவத்திருப்பைதயும் அவர்கள்மீது அபிமானம் ெகாண்டிருப்பைதயுேம நாங்கள் 
காண்கிேறாம்'' என்று ெசான்னார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் திருப்திைய நாடி "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று ெசான்னவைர 
நரகத்திலிருந்து அல்லாஹ் தடுத்து (ஹராமாக்கி)விட்டான்'' என்று கூறினார்கள். 

அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: 

பனூசாலிம் குலத்ைதச் ேசர்ந்தவரும் அவர்களில் முக்கியப் பிரமுகருமான ஹுைஸன் பின் 
முஹம்மத் அல்அன்சாரி (ரஹ்) அவர்களிடம் மஹ்மூத் பின் அர்ரபஉீ அல்அன்சாரி (ரலி) 
அவர்கள் அறிவித்த இந்த ஹதீஸ் குறித்துக் ேகட்ேடன். அவர்கள் அைத "உண்ைமதான்' என 
உறுதிப்படுத்தினார்கள். 
 
 1166ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "(அம்மக்களில்) ஒருவர் "மாலிக் பின் "துக்ஷுன்' அல்லது "துைகஷின்' எங்ேக?'' 

என்று ேகட்டார்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும், அறிவிப்பாளர் மஹ்மூத் பின் அர்ரபஉீ 
(ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறியதாகவும் அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 

நான் இந்த ஹதீைஸச் சிலரிடம் அறிவித்த ேபாது அவர்களிைடேய அபூஅய்யூப் அல் 
அன்சாரி (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அவர்கள், "நீங்கள் ெசான்னைதப் ேபான்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியிருக்க மாட்டார்கள் என்று நான் 
எண்ணுகிேறன்'' என்றார்கள். உடேன நான் "இத்பான் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் 
திரும்பச் ெசன்றால் அவர்களிடம் இது குறித்து (மீண்டும்) ேகட்ேபன்' என்று சத்தியம் 
ெசய்ேதன். அவ்வாேற நான் இத்பான் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். இத்பான் 
(ரலி) அவர்கள் பார்ைவைய இழந்த முதியவராக இருந்தார்கள்; தம் சமூகத்தாருக்கு 
இமாமாக (ெதாழுைக நடத்துபவராக) இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு அருகில் நான் அமர்ந்து 
இந்த ஹதீஸ் ெதாடர்பாகக் ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் முன்பு அறிவித்தைதப் ேபான்ேற 
எனக்கு அறிவித்தார்கள். 

இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

இந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னேர கடைமகளும் இன்ன பிற விதிகளும் அருளப்ெபற்றன. இைவ 
அருளப்ெபற்றேதாடு இந்த விஷயம் முற்றுப்ெபற்றுவிட்டது. எனேவ, ஏமாந்துவிடாமலிருக்க 
முடிந்தவர் ஏமாந்துவிடாதிருக்கட்டும். 
 
 1167மஹ்மூத் பின் அர்ரபஉீ அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(நான் சிறுவனாக இருந்தேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் 
வடீ்டிலிருந்த (கிணறு ஒன்றிலிருந்து) வாளியில் (தண்ணரீ் எடுத்துத் தமது வாயில் ஊற்றி 
என் முகத்தில்) ஒரு முைற (ெசல்லமாக) உமிழ்ந்தைத நான் (இப்ேபாதும்) நிைனவில் 
ைவத்திருக்கிேறன். 
என்னிடம் இத்பான் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 

நான் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் பார்ைவ ெகட்டுவிட்டது...'' என்று ெதாடங்கி, 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவித்தார்கள். 
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நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகத் தயாரித்திருந்த ேகாதுைம மாவுக் 
கஞ்சி(ைய அவர்கள் பருக ேவண்டும் என்ற ஆைச)க்காக அவர்கைள இருக்கைவத்ேதாம்'' 

என்று ஹதீஸ் முடிகிறது. அதற்குப் பின்புள்ள குறிப்புகள் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 49 கூடுதலான ெதாழுைககைளயும் (நஃபில்) ஜமாஅத்தாகத் ெதாழலாம்; சுத்தமான 
பாய், ெதாழுைக விரிப்பு, துணி ேபான்றவற்றின் மீது ெதாழலாம். 
 
 1168அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

என் (தாய் வழிப்)பாட்டி முைலக்கா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்காக உணவு தயாரித்து (விருந்துண்ண) அவர்கைள அைழத்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வந்து) அதில் சிறிதளைவச் சாப்பிட்டுவிட்டுப் பிறகு, 

"எழுங்கள், உங்களுக்காக நான் (நஃபில் ெதாழுைக) ெதாழுவிக்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
நான் எங்கள் பாெயான்ைற (எடுப்பதற்காக அைத) ேநாக்கி எழுந்ேதன்; அதுேவா நீண்ட 
நாட்கள் விரிக்கப்பட்டிருந்ததால் கறுப்பாகிவிட்டிருந்தது. ஆகேவ, அதில் நான் தண்ணரீ் 
ெதளித்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெதாழுைகக்காக) அதில் நின்றார்கள். 
உடேன நானும் ஓர் அநாைதச் சிறுவரும் (ளுைமர் பின் சஅத்) அவர்களுக்குப் பின்னால் 
அணியில் நின்ேறாம். அந்த மூதாட்டி (உம்மு சுைலம்) எங்களுக்குப் பின்னால் 
நின்றுெகாண்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவித்து 
விட்டுத் திரும்பிச்ெசன்றார்கள். 
 
 1169அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிேலேய மிகவும் நற்குணமுைடயவராக 
விளங்கினார்கள். அவர்கள் எங்கள் வடீ்டில் இருக்கும்ேபாது சில ேவைளகளில் 
ெதாழுைக(யின் ேநரம்) வந்துவிடும். உடேன, தாம் அமரும் விரிப்ைபச் சுத்தம் ெசய்திடுமாறு 
பணிப்பார்கள். அவ்வாேற அது ெபருக்கி(த் துைடத்து)ச் சுத்தம் ெசய்யப்பட்டுத் தண்ணரீ் 
ெதளிக்கப்படும். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்ேன நிற்க, நாங்கள் 
அவர்களுக்குப் பின்னால் நிற்ேபாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் 
ெதாழுவிப்பார்கள். (அன்று) மக்களுைடய விரிப்பு ேபரீச்ச மட்ைடயால் ெசய்யப்பட்டதாகேவ 
இருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1170அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு நாள்) நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் (எங்கள் வடீ்டுக்கு) வந்தார்கள். அப்ேபாது 
(வடீ்டில்) நான், என் தாயார் மற்றும் என் சிறிய தாயார் உம்முஹராம் (ரலி) ஆகிேயார் 
மட்டுேம இருந்ேதாம். நபி (ஸல்) அவர்கள், "எழுங்கள்! உங்களுக்காக நான் (நஃபில்) 
ெதாழுவிக்கப் ேபாகிேறன்'' என்று கூறிவிட்டு எங்களுக்கு (தைலைம தாங்கித்) 
ெதாழுவித்தார்கள். (அது கடைமயான ெதாழுைகயின் ேநரமல்ல  ). 

 -இதன் அறிவிப்பாளரான ஸாபித் (ரஹ்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அனஸ் (ரலி) அவர்கைளத் தமக்கு (அருகில்) எந்தப் பக்கத்தில் நிறுத்தினார்கள்?'' என்று 
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ேகட்டார். அதற்கு ஸாபித் (ரஹ்) அவர்கள் "நபி (ஸல்) அவர்கள் அனஸ் (ரலி) 
அவர்கைளத் தமக்கு வலப் பக்கத்தில் நிறுத்தினார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள் -. 

பின்னர், நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் குடும்பத்தாருக்காக எல்லா விதமான இம்ைம மறுைம 
நன்ைம ேவண்டிப் பிரார்த்தித்தார்கள். அப்ேபாது என் தாயார், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
(அனஸ்,) உங்களுைடய சிறு ேசவகர். அவருக்காக நீங்கள் பிரார்த்தியுங்கள்!'' என்றார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "எனக்கு எல்லா விதமான நன்ைமயும் ேவண்டிப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
அவர்கள் எனக்காகச் ெசய்த பிரார்த்தைனயின் இறுதியில், "இைறவா! அனஸுக்குச் 
ெசல்வத்ைதயும் குழந்ைதகைளயும் அதிகமாக்குவாயாக! அதில் அவருக்கு வளம் 
பாலிப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
 1171அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கும் என் தாயாருக்கும், அல்லது என் சிறிய 
தாயாருக்கும் (தைலைம தாங்கித்) ெதாழுைக நடத்தினார்கள். அப்ேபாது என்ைனத் தமக்கு 
வலப் பக்கத்திலும் ெபண்ைண எங்களுக்குப் பின்னாலும் நிறுத்தினார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1172நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழும்ேபாது அவர்களுக்கு அருகில் நான் 
(உறங்கிக்ெகாண்டு) இருப்ேபன். அவர்கள் சிரவணக்கம் (சஜ்தா) ெசய்யும்ேபாது சில 
ேநரங்களில் அவர்களது ஆைட என்மீது படும். நபி (ஸல்) அவர்கள் (சிறியெதாரு) 
ெதாழுைக விரிப்பில் ெதாழுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1173அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் பாய் 
ஒன்றில் சஜ்தாச் ெசய்து ெதாழுது ெகாண்டிருப்பைதக் கண்ேடன். 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 50 கூட்டாகத் ெதாழுவது மற்றும் ெதாழுைகைய எதிர்பார்த்திருப்பது ஆகியவற்றின் 
சிறப்பு. 
 
 1174அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஒருவர் தமது வடீ்டில் ெதாழுவைதவிடவும், தமது கைடத்ெதருவில் ெதாழுவைதவிடவும் 
அவர் ஜமாஅத்துடன் ெதாழுவது இருபதுக்கும் ேமற்பட்ட மடங்கு அதிகச் சிறப்புைடயதாகும். 
ஏெனனில், உங்களில் ஒருவர் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்து, அைதச் ெசம்ைமயாகவும் 
ெசய்து, ெதாழ ேவண்டும் என்ற ஆர்வத்தில், ெதாழுகின்ற ஒேர ேநாக்கத்துடன் 
பள்ளிவாசலுக்கு வந்தால் அவர் பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழயும்வைர அவர் எடுத்துைவக்கும் 
ஒவ்ேவார் அடிக்கும் ஒரு தகுதி அவருக்கு உயர்த்தப்படுகிறது; ஒரு தவறு அவருக்காக 
மன்னிக்கப்படுகிறது. அவர் பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழந்துவிட்டால், ெதாழுைகைய எதிர்பார்த்து 
அவர் தம்ைமக் கட்டுப்படுத்திக்ெகாண்டிருக்கும்வைர அவர் ெதாழுதுெகாண்டிருப்பவராகேவ 
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கருதப்படுகிறார். உங்களில் ஒருவர் தாம் ெதாழுத இடத்திேலேய வறீ்றிருக்கும்வைர 
அவருக்காக வானவர்கள் பிரார்த்தித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். "இைறவா! இவருக்குக் 
கருைண புரிவாயாக! இைறவா! இவருக்கு மன்னிப்பளிப்பாயாக! இைறவா! இவரது 
பாவமன்னிப்ைப ஏற்பாயாக!'' என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். அவர் சிறு துடக்கின் மூலம் 
ெதால்ைல தராதவைர (இது நீடிக்கும்.) 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று  அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1175அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் தாம் ெதாழுத இடத்திேலேய வறீ்றிருக்கும்வைர அவருக்காக 
வானவர்கள் பிரார்த்திக்கிறார்கள்."இைறவா! இவருக்கு மன்னிப்பளிப்பாயாக! இைறவா! 
இவருக்குக் கருைண புரிவாயாக!'' என்று அவர்கள் பிரார்த்தித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்; 

அவருக்குச் சிறு துடக்கு ஏற்படாமல் இருந்தால்.  உங்களில் ஒருவர் ெதாழுைகைய 
எதிர்பார்த்துத் தம்ைமக் கட்டுப்படுத்திக் ெகாண்டிருக்கும்வைர அவர் ெதாழுது 
ெகாண்டிருப்பவராகேவ கருதப்படுகிறார். 
 
 1176அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அடியார் ெதாழுைகைய எதிர்பார்த்துத் ெதாழுமிடத்தில் வறீ்றிருக்கும்வைர அவர் 
ெதாழுைகயில் இருப்பவராகேவ கருதப்படுகிறார். அப்ேபாது வானவர்கள், "இைறவா! 
இவருக்கு மன்னிப்பளிப்பாயாக! இைறவா! இவருக்குக் கருைண புரிவாயாக!'' என்று 
பிரார்த்திக்கின்றனர். அவர் திரும்பிச் ெசல்லும்வைர அல்லது அவருக்குச் சிறு துடக்கு 
ஏற்படும்வைர (இது நீடிக்கும்). 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூராஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

 நான் "சிறு துடக்கு எது?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
"சப்தமின்றிேயா அல்லது சப்தத்துடேனா காற்று பிரிவதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
 1177அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் ெதாழுைகைய எதிர்பார்த்துத் தம்ைமக் கட்டுப்படுத்திக்ெகாண்டதுடன், 

அவர் தம் குடும்பத்தாரிடம் திரும்பிச் ெசல்லவிடாமல் ெதாழுைக அவைரத் தடுத்து 
ைவத்திருக்குமானால், அவர் ெதாழுதுெகாண்டிருப்பவராகேவ கருதப்படுகிறார். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1178அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் ெதாழுைகைய எதிர்பார்த்து வறீ்றிருக்கும்வைர அவர் ெதாழுது 
ெகாண்டிருப்பவராகேவ கருதப்படுகிறார்; அவருக்குச் சிறு துடக்கு ஏற்படாமல் இருந்தால். 
அப்ேபாது அவருக்காக வானவர்கள், "இைறவா! இவருக்கு மன்னிப்பளிப்பாயாக! இைறவா! 
இவருக்குக் கருைண புரிவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 51 பள்ளிவாசல்களுக்கு அதிகக் காலடிகள் எடுத்துைவத்து (ெவகு ெதாைலவிலிருந்து) 
ெசல்வதன் சிறப்பு. 
 
 1179அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

மக்களில் ெதாழுைகக்காக அதிக நன்ைம ெபறுகின்றவர் (யாெரனில்), (ெதாழுைகக்காக) 
ெவகுெதாைலவிலிருந்து நடந்துவருபவர் ஆவார். அடுத்து அதற்கடுத்த ெதாைல 
தூரத்திலிருந்து வருபவர் ஆவார். யார் இமாமுடன் ெதாழக்காத்திருக்கிறாேரா அவர், 

(தனியாகத்) ெதாழுதுவிட்டு உறங்கிவிடுபவைரவிட அதிக நன்ைம அைடபவராவார். 
இைத அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அபூகுைறப் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "இமாமுடன் ஜமாஅத்தாகத் ெதாழக்காத்திருக்கிறாேரா' எனும் 
வாசகம் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1180உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் இருந்தார். (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலுக்கு அவைரவிட ெவகு 
ெதாைலவிலிருந்து நடந்துவருபவர் ேவறு எவைரயும் நான் அறிந்திருக்கவில்ைல. அவர் 
எந்தெவாரு ெதாழுைகையயும் தவறவிடமாட்டார். எனேவ அவரிடம், "நீங்கள் ஒரு கழுைத 
வாங்கிக்ெகாண்டால் நன்றாயிருக்குேம! அதன் மீது பயணம் ெசய்து காரிருளிலும் கடும் 
ெவப்பத்திலும் (ெதாழுைகக்கு) வரலாேம?'' என்று "ேகட்கப்பட்டது' அல்லது "(அவ்வாறு) நான் 
ேகட்ேடன்'. அதற்கு அவர், "எனது இல்லம் பள்ளிவாசலுக்கு அருகிேலேய அைமந்திருப்பது 
எனக்கு மகிழ்ச்சியளிக்காது. (ஏெனனில்,) நான் பள்ளிவாசலுக்கு நடந்துவருவதும் (பள்ளி 
வாசலில் இருந்து) இல்லத்தாரிடம் திரும்பிச் ெசல்வதும் எனக்கு (நன்ைமகளாக)ப் பதிவு 
ெசய்யப்பட ேவண்டுெமன நான் விரும்புகிேறன்'' என்று கூறினார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைவ அைனத்ைதயும் ேசர்த்து அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
வழங்கிவிட்டான்'' என்று கூறினார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது 

  -உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அன்சாரிகளில் ஒருவருைடய வடீு மதீனாவிேலேய (பள்ளிவாசலுக்கு) ெவகு ெதாைலவில் 
அைமந்திருந்தது. அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் எல்லாத் 
ெதாழுைககளிலும் தவறாமல் கலந்துெகாள்வார். நாங்கள் அவருக்காக (ெவகு 
ெதாைலவிலிருந்து சிரமப்பட்டு வருகிறாேர என்று) அனுதாபப்பட்ேடாம். இைதயடுத்து 
அவரிடம் நான், "இன்னாேர! நீங்கள் கழுைதெயான்ைற வாங்கி (அதில் பயணம் ெசய்து 
வருவரீா)னால் நன்றாயிருக்குேம! கடும் ெவப்பத்திலிருந்தும் விஷஜந்துக்களிலிருந்தும் 
உங்கைளக் காத்துக்ெகாள்ளலாேம?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர், "அறிவரீ்: 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எனது இல்லம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களுைடய இல்லத்துடன் (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ அருகிேலேய கயிறுகளால் இைணத்துக்) 
கட்டப்பட்டிருக்க ேவண்டும் என நான் விரும்பவில்ைல''என்று கூறினார். அவர் அவ்வாறு 
கூறியது எனக்கு மிகுந்த மன ேவதைனயளிக்கேவ நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து 
நடந்தைதத் ெதரிவித்ேதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவைர அைழத்(து விசாரித்)தார்கள். அவர் 
முன்பு (என்னிடம்) கூறியைதப் ேபான்ேற  கூறினார். ேமலும், தம் கால் சுவடுகளுக்கு 
நன்ைம பதிவு ெசய்யப்பட ேவண்டுெமனத் தாம் விரும்புவதாகவும் அவர் ெதரிவித்தார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் எதிர்பார்த்த நன்ைம உங்களுக்கு உண்டு'' என்று கூறினார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1181ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

எங்கள் குடியிருப்புகள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலுக்குத் ெதாைலவில் அைமந்திருந்தன. 
ஆகேவ, நாங்கள் எங்கள் வடீுகைள விற்றுவிட்டுப் பள்ளிவாசலுக்கு அருகில் குடிேயற 
விரும்பிேனாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு ெசய்ய 
ேவண்டாெமன எங்களுக்குத் தைட விதித்தார்கள். ேமலும், "உங்களது ஒவ்ெவாரு 
காலடிக்கும் உங்களுக்கு ஒரு தகுதி உண்டு'' என்று கூறினார்கள். 
 
  1182ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசைலச் சுற்றி காலி மைனகள் இருந்தன. பனூசலிமா குலத்தார் 
பள்ளிவாசலுக்கு அருகிேலேய குடிேயற விரும்பினர். இந்த விஷயம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது அவர்கள், "நீங்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலுக்கு 
அருகில் குடிேயறப்ேபாவதாக நான் அறிந்ேதேன (அது உண்ைமயா)?''என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு பனூசலிமா குலத்தார் "ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் அவ்வாறு 
விரும்பிேனாம்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"பனூசலிமா குலத்தாேர! உங்கள் குடியிருப்புகள் அங்ேகேய இருக்கட்டும்! உங்கள் காலடிகள் 
(அளவுக்கு நன்ைமகள்) பதிவு ெசய்யப்படும்; உங்கள் குடியிருப்புகள் அங்ேகேய இருக்கட்டும்! 
உங்கள் காலடிகள் (அளவுக்கு நன்ைமகள்) பதிவு ெசய்யப்படும்'' என்று (இரு முைற) 
கூறினார்கள். 
 
  1183ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

பனூசலிமா குலத்தார் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலுக்கு அருகில் குடிேயற விரும்பினர். 
அப்ேபாது (பள்ளிவாசலுக்கு அருகிலிருந்த) மைனகள் காலியாக இருந்தன. இந்த விஷயம் 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது அவர்கள், "பனூசலிமா குலத்தாேர! உங்கள் 
குடியிருப்புகள் அங்ேகேய இருக்கட்டும். உங்கள் காலடிகள் (அளவுக்கு நன்ைமகள்) பதிவு 
ெசய்யப்படும்'' என்று கூறினார்கள். பனூசலிமா குலத்தார், "நாங்கள் அவ்வாறு 
குடிேயறியிருந்தால் எங்களுக்கு அது மகிழச்சியளித்திருக்காது'' என்று கூறினர். 
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பாடம் : 52 ெதாழுைகக்காக நடந்துெசல்வதால் தவறுகள் மன்னிக்கப்படுகின்றன; தகுதிகள் 
உயர்த்தப்படுகின்றன. 
 
 1184அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

யார் தமது வடீ்டிேலேய அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துவிட்டு இைறக் கட்டைள(களான 
ெதாழுைக)களில் ஒன்ைற நிைறேவற்றுவதற்காக இைறயில்லங்களில் ஒன்ைற ேநாக்கி 
நடந்து ெசல்கிறாேரா, (அவர் எடுத்துைவக்கும்) இரு காலடிகளில் ஒன்று அவருைடய 
தவறுகளில் ஒன்ைற அழித்துவிடுகிறது; மற்ெறான்று அவருைடய தகுதிைய உயர்த்தி 
விடுகிறது. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் 
. 
 1185அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவருைடய (வடீ்டு) வாசலில் ஓர் 
ஆறு (ஓடிக்ெகாண்டு) இருக்கிறது. அதில் அவர் தினமும் ஐந்து முைற நீராடுகிறார். 
இந்நிைலயில் அவரது உடலில் அழுக்ேகதும் இருக்குமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
மக்கள் "அவரது உடலில் அழுக்ேகதும் இராது'' என்று பதிலளித்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இது தான் ஐேவைளத் ெதாழுைககளின் நிைலயாகும். அ(வற்ைற 
நிைறேவற்றுவ)தன் மூலம் அல்லாஹ் தவறுகைள அழிக்கிறான்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. 
 
 1186அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஐேவைளத் ெதாழுைகயின் நிைலயானது, உங்கள் வடீ்டு வாசலில் ஓடும் ஆழமான நதிக்கு 
ஒத்திருக்கிறது. அதில் அவர் நாள்ேதாறும் ஐந்து முைற குளித்துவருகிறார். 

இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

ஹசன் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "(அவ்வாறு ஐந்து முைற குளித்தால்) 
அவரது உடலில் அழுக்ெகைதயும் அது விட்டுைவக்குமா?'' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ேகட்டதாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1187அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஒருவர் பள்ளிவாசலுக்குக் காைலயிேலா மாைலயிேலா ெசன்று வந்தால் அவர் ஒவ்ெவாரு 
முைற ெசன்று வரும்ேபாதும் அவருக்காக அல்லாஹ் ெசார்க்கத்தில் ஒரு மாளிைகைய 
(அல்லது விருந்ைத)த் தயார் ெசய்கிறான். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 53 சுப்ஹுத் ெதாழுைகக்குப் பின் (சூரிய உதயம்வைர) ெதாழுத இடத்திேலேய 
அமர்ந்திருப்பதன் சிறப்பும் பள்ளிவாசல்களின் சிறப்பும். 
 
 1188சிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் அைவயில் அமர்ந்திருக்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம், 

அதிகமாக (அமர்ந்திருக்கிேறன்). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சூரியன் 
உதயமாகாத வைர (சுப்ஹுத் ெதாழுத இடத்திலிருந்து) எழமாட்டார்கள். சூரியன் உதயமான 
பின் (அங்கிருந்து) எழுவார்கள். அப்ேபாது மக்கள் அறியாைமக் காலம் குறித்துப் ேபசிச் 
சிரித்துக் ெகாண்டிருப்பார்கள். (இைதக் ேகட்டு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
புன்னைகத்துக் ெகாண்டிருப்பார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது      . 
 
 1189ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ெதாழுைக ெதாழுதுவிட்டு ெதாழுத இடத்திேலேய சூரியன் நன்கு 
உதயமாகும்வைர அமர்ந்திருப்பார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "நன்கு' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 1190அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஓர் ஊரிலுள்ள இடங்களில் அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் விருப்பமான இடம் பள்ளிவாசலாகும். 
ஓர் ஊரிலுள்ள இடங்களிேலேய அல்லாஹ்வின் ெவறுப்பிற்குரிய இடம் கைடத்ெதருவாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 54 ெதாழைவப்பதற்கு (இமாமத்) அதிகத் தகுதியுைடயவர் யார்? 
 
 1191அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

மக்கள் மூன்று ேபர் இருந்தால் அவர்களில் ஒருவர் தைலைம தாங்கித் ெதாழுவிக்கட்டும்; 

அவர்களில் நன்கு ஓதத் ெதரிந்தவேர அவர்களுக்குத் ெதாழுவிக்க அதிகத் தகுதியுைடயவர் 
ஆவார் -.இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

  -ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. 
 
 1192அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் ேவதத்ைத நன்கு ஓதத் ெதரிந்தவேர மக்களுக்குத் தைலைம தாங்கித் 
ெதாழுவிப்பார். மக்கள் அைனவருேம சம அளவில் ஓதத் ெதரிந்தவர்களாய் இருந்தால் 
அவர்களில் நபிவழிைய நன்கு அறிந்தவர் (தைலைம தாங்கித் ெதாழுவிப்பார்). அதிலும் 
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அவர்கள் சமஅளவு அறிவுைடேயாராய் இருந்தால் அவர்களில் முதலில் நாடு துறந்து 
(ஹிஜ்ரத்) வந்தவர் (தைலைம தாங்கித் ெதாழுவிப்பார்). அவர்கள் அைனவரும் சம 
காலத்தில் நாடு துறந்து வந்திருப்பின் அவர்களில் முதலில் இஸ்லாத்ைதத் தழுவியவர் 
(தைலைம தாங்கித் ெதாழுவிப்பார்). ஒருவர் மற்ெறாரு மனிதருைடய அதிகாரத்திற்குட்பட்ட 
இடத்தில் (அவருைடய அனுமதியின்றி) தைலைம தாங்கித் ெதாழுவிக்க ேவண்டாம். ஒரு 
மனிதருக்குரிய வடீ்டில் அவரது விரிப்பின் மீது அவருைடய அனுமதியின்றி அமர 
ேவண்டாம். 

இைத அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

அபூசயதீ் அல்அஷஜ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "முதலில் இஸ்லாத்ைதத் தழுவியவர்' 

என்பதற்கு பதிலாக "அவர்களில் வயதில் மூத்தவர்' எனும் வாசகம் இடம்ெபற்றுள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1193அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் ேவதத்ைத 
நன்கு ஓதத் ெதரிந்தவரும் அைத முதலில் ஓதக் கற்றுக்ெகாண்டவரும் மக்களுக்குத் 
தைலைம தாங்கித் ெதாழுவிப்பார். அவர்கள் அைனவருேம சமஅளவில் ஓதத் 
ெதரிந்தவர்களாய் இருந்தால் அவர்களில் முதலில் நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) வந்தவர் 
மக்களுக்குத் தைலைம தாங்கித் ெதாழுவிக்கட்டும். அவர்கள் அைனவரும் சம காலத்தில் 
நாடு துறந்து வந்தவர்களாய் இருந்தால் அவர்களில் வயதில் மூத்தவர் மக்களுக்குத் 
தைலைம தாங்கித் ெதாழுவிக்கட்டும். ஒருவரது வடீ்டிேலா அல்லது ஒருவருைடய 
அதிகாரத்திற்குட்பட்ட இடத்திேலா (அவருைடய அனுமதியின்றி) நீங்கள் தைலைம தாங்கித் 
ெதாழுவிக்க ேவண்டாம். ஒருவருைடய வடீ்டில் "அவர் உங்களுக்கு அனுமதியளித்தால் 
தவிர' அல்லது "அவரது அனுமதியின்றி' அவரது விரிப்பின் மீது நீங்கள் அமராதீர்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1194மாலிக் பின் அல்ஹுைவரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(பனூைலஸ் தூதுக் குழுவில்) ஒத்த வயதுைடய இைளஞர்கள் பலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். அவர்களிடம் இருபது நாட்கள் தங்கிேனாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கருைண உள்ளம் ெகாண்டவராகவும் இளகிய மனம் 
பைடத்தவராகவும் இருந்தார்கள். நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்தாரிடம் (திரும்பிச்) ெசல்ல 
ஆைசப்படுகிேறாம் என எண்ணிய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ஊரில்) நாங்கள் 
விட்டுவந்த எங்கள் குடும்பத்தாைரப் பற்றி விசாரித்தார்கள். நாங்கள் அவர்கைளப் பற்றித் 
ெதரிவித்ேதாம். ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் உங்கள் 
குடும்பத்தாரிடம் திரும்பிச்ெசன்று அவர்களிைடேய தங்கியிருந்து அவர்களுக்குக் கல்வி 
கற்றுக்ெகாடுங்கள். (கடைமகைள நிைறேவற்றும்படி) அவர்கைளப் பணியுங்கள். ெதாழுைக 
(ேநரம்) வந்ததும் உங்களில் ஒருவர் ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்யட்டும்; பிறகு உங்களில் 
(வயதில்) மூத்தவர் உங்களுக்குத் தைலைம தாங்கித் ெதாழுவிக்கட்டும்'' என்றார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மாலிக் பின் அல் ஹுைவரிஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "நான் (என் குலத்தார்) சிலருடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்ேறன். நாங்கள் ஒத்த வயதுைடய இைளஞர்களாய் இருந்ேதாம்'' என்று மாலிக் பின் 
அல்ஹுைவரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
 1195மாலிக் பின் அல்ஹுைவரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நானும் என் நண்பர் ஒருவரும் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். நாங்கள் (அவர்களிடம் 
சில நாட்கள் தங்கியிருந்து விட்டு) அவர்களிடமிருந்து திரும்பிச்ெசல்ல விரும்பிய ேபாது 
எங்களிடம் அவர்கள் "ெதாழுைக (ேநரம்) வந்துவிட்டால் ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்யுங்கள். 
பிறகு இகாமத் ெசால்லுங்கள். உங்களில் (வயதில்) மூத்தவர் உங்களுக்குத் தைலைம 
தாங்கித் ெதாழுவிக்கட்டும்'' என்றார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் காலித் அல்ஹத்தாஉ (ரஹ்) அவர்கள் "இருவரும் சமஅளவில் ஓதத் 
ெதரிந்தவர்களாய் இருந்தனர்' என்று கூடுதலாக அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
பாடம் : 55 முஸ்லிம்களுக்கு ஏேதனும் ேசாதைன (ேபரழிவு) ஏற்பட்டால் எல்லாத் 
ெதாழுைககளிலும் "குனூத்' (எனும் ேசாதைனக் காலப் பிரார்த்தைன) ஓதுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும். 
 
 1196அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயில் (குர்ஆன்) ஓதிய பின் தக்பரீ் 
ெசால்(லி  ருகூஉ ெசய்)வார்கள். பிறகு ருகூஉவிலிருந்து தைலைய உயர்த்தும்ேபாது 
"சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ்' (அல்லாஹ் தன்ைனப் புகழ்ேவாரின் புகழுைரைய 
ஏற்றுக்ெகாள்கிறான்) "ரப்பனா வ லக்கல் ஹம்து' (எங்கள் இைறவா! உனக்ேக புகழ் 
அைனத்தும்) என்று கூறுவார்கள். பிறகு நின்றவாறு (பின்வரும் "குனூத்'ைத) ஓதுவார்கள்: 

இைறவா! வலீத் பின் அல்வலீத், சலமா பின் ஹிஷாம், அய்யாஷ் பின் அபரீபஆீ 
ஆகிேயாைரயும் (மக்காவிலுள்ள) ஒடுக்கப்பட்ட இைறநம்பிக்ைகயாளர்கைளயும் நீ 
காப்பாற்றுவாயாக! இைறவா, (கடும் பைக ெகாண்ட) முளர் குலத்தார்மீது உனது பிடிைய 
இறுக்குவாயாக! இைறவா! (உன் தூதர்) யூசுஃபின் காலத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்சம் நிைறந்த 
ஆண்டுகைளப் ேபான்று இவர்களுக்கும் ஏற்படுத்துவாயாக! இைறவா! லிஹ்யான்,  ரிஅல், 

தக்வான், உஸய்யா ஆகிய குலத்தாைர நீ உன் அருளிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவாயாக! 
உஸய்யா குலத்தார் (ெபயருக்ேகற்ப) அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுைடய தூதருக்கும் மாறு 
ெசய்துவிட்டனர். 

பிறகு "அவர்கைள அல்லாஹ் மன்னிக்கும் வைர, அல்லது அவர்கள் அக்கிரமக்காரர்களாக 
இருப்பதால் அவர்கைள அவன் ேவதைன ெசய்யும்வைர (அவர்களுக்குத் தண்டைன 
வழங்குமாறு கூற நபிேய!) உங்களுக்கு எந்த உரிைமயும் இல்ைல'' எனும் (3:128ஆவது) 
இைறவசனம் அருளப்ெபற்ற ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு 
பிரார்த்திப்பைத விட்டுவிட்டார்கள் என நமக்குச் ெசய்தி எட்டியது. 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "(நபி) யூசுஃபின் காலத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்சம் நிைறந்த ஆண்டுகைளப் ேபான்று  

இவர்களுக்கும் பஞ்ச ஆண்டுகைள ஏற்படுத்துவாயாக!'' என்பதுவைர இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அதற்குப் பின்னுள்ள குறிப்புகள் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 1197அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகயில் ஒரு மாத காலம் ருகூஉவிற்குப் பிறகு குனூத் (எனும் 
ேசாதைனக் காலப்பிராத்தைன) ஓதினார்கள். அவர்கள் "சமிஅல்லாஹு லிமன் 
ஹமிதஹ்' என்று கூறியதும் பின்வருமாறு குனூத் ஓதுவார்கள்: 

இைறவா! (மக்காவில் சிக்கிக்ெகாண்டிருக்கும்) வலீத் பின் அல்வலீைதக் காப்பாற்றுவாயாக! 
இைறவா! சலமா பின் ஹிஷாைமக் காப்பாற்றுவாயாக! இைறவா! அய்யாஷ் பின் 
அபரீபஆீைவக் காப்பாற்றுவாயாக! இைறவா! இைறநம்பிக்ைகயாளர்களில் ஒடுக்கப் 
பட்டவர்கைள நீ காப்பாற்றுவாயாக! இைறவா! முளர் குலத்தாரின் மீது உனது பிடிைய 
இறுக்குவாயாக! இைறவா! (உன் தூதர்) யூசுஃபின் காலத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்சம் நிைறந்த 
ஆண்டுகைளப் ேபான்று இவர்களுக்கும் பஞ்ச ஆண்டுகைள ஏற்படுத்துவாயாக! 

ெதாடர்ந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

இதன் பின்னர் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு 
பிரார்த்திப்பைத விட்டுவிட்டைத நான் பார்த்ேதன். உடேன நான் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அந்த (ஒடுக்கப்பட்ட) மக்களுக்காகப் பிரார்த்திப்பைத விட்டுவிட்டதாகக் 
கருதுகிேறன்'' என்ேறன். அப்ேபாது, "(மக்காவில் சிக்கிக்ெகாண்டிருந்த) அவர்கள் 
(மதீனாவுக்குத் தப்பி) வந்துவிட்டைத நீங்கள் பார்க்கவில்ைலயா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இஷா ெதாழுதுெகாண்டிருந்த ேபாது 
"சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ்'என்று ெசால்லிவிட்டு, பிறகு சஜ்தாச் ெசய்வதற்கு 
முன்பாக, "இைறவா! (மக்காவில் சிக்கிக்ெகாண்டிருக்கும்) அய்யாஷ் பின் அபரீபிஆைவக் 
காப்பாற்றுவாயாக...!'' என்று ெதாடங்கி, "(நபி) யூசுஃபின் காலத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்ச 
ஆண்டுகைளப் ேபான்று'' என்பது வைர இடம்ெபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ள குறிப்புகள் 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 1198அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! கிட்டத்தட்ட அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுவித்தைதப் ேபான்ேற நான் உங்களுக்குக் ெதாழுவிக்கிேறன்'' 

என்று கூறினார்கள். அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் லுஹ்ர், இஷா, சுப்ஹு ஆகியத் 
ெதாழுைககளில் குனூத் (ேசாதைனக்காலப் பிரார்த்தைன) ஓதுவார்கள். அதில் இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்களுக்கு சார்பாகவும் (ெகாடுஞ் ெசயல்புரிந்த) இைறமறுப்பாளர்கைளச் 
சபித்தும் பிரார்த்திப்பார்கள். 
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 1199அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பிஃரு மஊனா' (எனுமிடத்தில் பிராசாரத்திற்காச் 
ெசன்ற தம்)  ேதாழர்கைளக் ெகான்றவர்களுக்கு எதிராக அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுைடய 
தூதருக்கும் மாறு ெசய்த உஸய்யா, ரிஅல், தக்வான் மற்றும் லிஹ்யான் ஆகிய 
குலத்தாருக்கு எதிராக (முப்பது (நாட்கள்) ைவகைற (ெதாழுைக) ேநரங்களில் 
பிரார்த்தித்தார்கள். பிஃரு மஊனாவில் ெகால்லப்பட்டவர்கள் விஷயத்தில் அல்லாஹ் ஒரு 
வசனத்ைத அருளினான். அைத நாங்கள் ஓதிவந்ேதாம். பின்னர் அந்த வசனம் 
(அல்லாஹ்வின் ஆைணப்படி) நீக்கப்பட்டுவிட்டது: 

"நாங்கள் எங்கள் இைறவனிடம் வந்து ேசர்ந்துவிட்ேடாம். அவன் எங்கைளக் குறித்து 
திருப்தியைடந்தான்; நாங்கள் அவைனக் குறித்து திருப்தியைடந்ேதாம்' என்று எங்கள் 
சமுதாயத்தாரிடம் ெதரிவித்துவிடுங்கள்'' என்பேத அந்த வசனம். 
 
 1200முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சுப்ஹுத் ெதாழுைகயில் குனூத் (ேசாதைனக் காலப் பிரார்த்தைன) ஓதினார்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம், ருகூஉவிற்குப் பின்பு சிறிது காலம் (அதாவது ஒரு மாத 
காலம்) ஓதினார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1201அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் ெதாழுைகயில் ருகூஉவிற்குப் பின்னால் 
ஒரு மாத காலம் குனூத் (ேசாதைனக் காலப் பிரார்த்தைன) ஓதினார்கள். அதில் ரிஅல், 

தக்வான் ஆகிய குலத்தாருக்ெகதிராகப் பிரார்த்தித்தார்கள். ேமலும், "உஸய்யா குலத்தார் 
அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுைடய தூதருக்கும் மாறுெசய்துவிட்டார்கள்'' என்றும் கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1202அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மாத காலம் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயில் ருகூஉக்குப் 
பின்னால் குனூத் (ேசாதைனக் காலப் பிரார்த்தைன) ஓதினார்கள். அதில் பனூ உஸய்யா 
குலத்தாருக்ெகதிராகப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
 1203ஆஸிம் அல்அஹ்வல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "குனூத் (எனும் ேசாதைனக் காலப் பிரார்த்தைன நபி 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) ருகூஉக்கு முன்பா அல்லது அதற்குப் பின்பா (எப்ேபாது 
ஓதப்பட்டது)?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள் "ருகூஉக்கு முன்புதான்'' 

என்று பதிலளித்தர்கள். நான் "ருகூஉக்குப் பின்னர்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் குனூத் ஓதினார்கள் என்று சிலர் கூறுகின்றனேர?'' என்று ேகட்ேடன் அதற்கு 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மாத காலம்தான் 
(ருகூஉவிற்குப் பிறகு) குனூத் ஓதினார்கள். அதில் குர்ஆன் அறிஞர்கள் (அல்குர்ராஉ) 
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என்றைழக்கப்பட்ட தம் ேதாழர்கைள (பிஃரு மஊனா எனுமிடத்தில்) ெகான்ற 
மக்களுக்ெகதிராகப் பிரார்த்தித்தார்கள்''  என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1204அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பிஃரு மஊனா' நாளில் ெகால்லப்பட்ட குர்ஆன் 
அறிஞர்கள் (அல்குர்ராஉ) என்றைழக்கப்பட்ட எழுபது ேபருக்காக மன ேவதைனப்பட்டைதப் 
ேபான்று தாம் அனுப்பிைவத்த ேவறு எந்தப் பைடப்பிரிவினருக்காகவும் (அவர்கள் உயிர் 
நீத்தேபாது) மனேவதைனப்பட்டதில்ைல. அவர்கைளக் ெகான்றவர்களுக்ெகதிராக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒருமாத காலம் குனூத் (ேசாதைனக் காலப் 
பிரார்த்தைன) ஓதினார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சற்று கூடுதல் குைறவுடன் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது    . 
 
 1205அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் (ெதாழுைகயில்) ஒருமாத காலம் குனூத் (ேசாதைனக் காலப் 
பிரார்த்தைன) ஓதினார்கள். அதில் ரிஅல், தக்வான் மற்றும் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுைடய 
தூதருக்கும் மாறு ெசய்துவிட்ட உஸய்யா ஆகிய குலத்தாைரச் சபித்தார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1206அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெதாழுைகயில்) ஒருமாதம் அரபுக் குலத்தினர் 
பலருக்ெகதிராகப் பிரார்த்தித்து குனூத் (எனும் ேசாதைனக் காலப்பிரார்த்தைன) ஓதினார்கள். 
பின்னர் அ(வ்வாறு பிரார்த்திப்ப)ைத விட்டுவிட்டார்கள். 
 
 1207பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் ெதாழுைகயிலும் மஃக்ரிப் ெதாழுைகயிலும் 
குனூத் (ேசாதைனக் காலப்பிரார்த்தைன) ஓதிவந்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1208பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயிலும் மஃக்ரிப் ெதாழுைகயிலும் 
குனூத்  (ேசாதைனக் காலப் பிரார்த்தைன) ஓதினார்கள். 
 
 1209குஃபாஃப் பின் ஈமா அல் ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ெதாழுைகயில் "இைறவா! பனூ லிஹ்யான், 

ரிஅல், தக்வான் மற்றும் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுைடய தூதருக்கும் மாறு ெசய்துவிட்ட 
உஸய்யா ஆகிய குலத்தாைர உன் கருைணயிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவாயாக!'' என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள். "ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பளிப்பானாக;அஸ்லம் 
குலத்தாைர அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக!'' என்றும் பிரார்த்தித்தார்கள். 
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 1210குஃபாஃப் பின் ஈமா அல் ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெதாழுைகயில்) ருகூஉவிலிருந்து தைலைய 
உயர்த்திய பிறகு "ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பளிப்பானாக! அஸ்லம் 
குலத்தாைர அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக! உஸய்யா குலத்தார் அல்லாஹ்வுக்கும் 
அவனுைடய தூதருக்கும் மாறு ெசய்துவிட்டனர். இைறவா! பனூ லிஹ்யான் குலத்தாைர நீ 
உன் கருைணயிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவாயாக! ரிஅல் மற்றும் தக்வான் குலத்தாைரயும் நீ 
உன் கருைணயிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு 
சஜ்தாவிற்குச் ெசன்றார்கள். (ெகாடுஞ்ெசயல் புரியும்) இைறமறுப்பாளர்கைளச் சபிக்கும் 
நைடமுைற இைத முன்னிட்ேட ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"இைறமறுப்பாளர்கைளச் சபிக்கும் நைடமுைற இைத முன்னிட்ேட ஏற்படுத்தப்பட்டது'' 

எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 56 தவறிப்ேபான ெதாழுைகைய நிைறேவற்றுவதும், அைத உடனடியாக 
நிைறேவற்றுவது விரும்பத்தக்கது என்பதும். 
 
 1211அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபர் ேபாரிலிருந்து திரும்பியேபாது இரவு 
முழுவதும் பயணம் ெசய்தார்கள். இறுதியில் அவர்களுக்கு உறக்கம் வந்துவிடேவ 
(ஓரிடத்தில் இறங்கி) ஓய்ெவடுத்தார்கள். அப்ேபாது பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் "இன்றிரவு 
எமக்காக நீர் காவல் புரிவரீாக!'' என்றார்கள். பிலால் (ரலி) அவர்கள் (கண் விழித்து) 
அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த அளவு ெதாழுதார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் அவர்களுைடய ேதாழர்களும் (படுத்து) உறங்கினார்கள். ைவகைற ேநரம் 
(ஃபஜ்ர்) ெநருங்கிய ேவைளயில் பிலால் (ரலி) அவர்கள் ைவகைற (கிழக்கு)த் திைசைய 
முன்ேனாக்கியபடி தமது வாகன (ஒட்டக)த்தில் சாய்ந்து அமர்ந்து ெகாண்டார்கள். அப்ேபாது 
தம்ைமயும் அறியாமல் சாய்ந்தபடிேய கண்ணயர்ந்து உறங்கிவிட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கேளா, பிலால் (ரலி) அவர்கேளா, நபித்ேதாழர்களில் எவருேமா சூரிய ஒளி 
தம்மீது படும்வைர விழிக்கவில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்தாம் முதலில் 
கண் விழித்தார்கள். பதறியபடிேய அவர்கள் "பிலால்!' என்றைழத்தார்கள். பிலால் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் தந்ைதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு 
அர்ப்பணமாகட்டும்! தங்கைளத் தழுவிக்ெகாண்ட அேத (உறக்கம்)தான் என்ைனயும் 
தழுவிக்ெகாண்டது'' என்று ெசான்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(மக்களிடம்) "உங்கள் வாகனங்கைளச் ெசலுத்துங்கள்'' என்று கூற, உடேன மக்கள் தம் 
வாகனங்கைளச் ெசலுத்தி சிறிது தூரம் ெசன்றார்கள்.  பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (இறங்கி) அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் 
(பாங்கு மற்றும்) இகாமத் ெசால்லச் ெசான்னார்கள். பிலால் (ரலி) அவர்கள் இகாமத் 
ெசான்னதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுக்கு சுப்ஹுத் ெதாழுைக 
ெதாழுவித்தார்கள். ெதாழுது முடிந்ததும், "ெதாழுைகைய மறந்துவிட்டவர் நிைனவு வந்ததும் 
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அைதத் ெதாழுதுெகாள்ளட்டும். ஏெனனில் அல்லாஹ், "என்ைன நிைனவுகூரும் ெபாருட்டு 
ெதாழுைகைய நிைலநிறுத்துவரீாக!' (20:14) என்று கூறுகின்றான்'' என்றார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

(ேமற்கண்ட 20:14ஆவது வசனத்தின் மூலத்திலுள்ள "லி திக்ரீ' எனும் ெசாற்ெறாடைர) இப்னு 
ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் "லித்திக்ரா' (நிைனவுகூருவதற்காக) என்று ஓதுவார்கள். 
 
 1212அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் (ஒரு நாள்) இரவில் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ஓய்ெவடுத்ேதாம். சூரியன் 
உதயமாகும் வைர நாங்கள் (யாரும்) விழிக்கவில்ைல. பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் (எழுந்து), 
"ஒவ்ெவாருவரும் தமது வாகனத்தின் தைலையப் பிடித்து(க்ெகாண்டு இந்த இடத்ைத விட்டு 
நகர்ந்து) ெசல்லட்டும். ஏெனனில், இந்த இடத்தில் நம்மிடம் ைஷத்தான் வந்துவிட்டான்'' 

என்று கூறினார்கள். நாங்கள் அவ்வாேற (பயணம்) ெசய்ேதாம். பிறகு (சிறிது தூரம் 
ெசன்றதும்) தண்ணரீ் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள், பிறகு 
இரண்டு ரக்அத்கள் (சுன்னத்) ெதாழுதார்கள். பிறகு ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்பட, 

ைவகைறத் ெதாழுைக (ஃபஜ்ர்) ெதாழுவித்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1213அபூகத்தாதா ஹாரிஸ் பின் ரிப்ஈ அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ைகபர் ேபாரிலிருந்து திரும்பும்ேபாது)அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிைடேய 
உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது "இன்று மாைலயும் இரவும் நீங்கள் பயணம் ெசய்து இன்ஷா 
அல்லாஹ் (அல்லாஹ் நாடினால்) நாைள (காைல) நீங்கள் நீர்நிைலையச் 
ெசன்றைடவரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற மக்கள் யாரும் யாைரயும் திரும்பிப் 
பார்க்காமல் (விைரவாகப்) பயணம் ெசய்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நடுநிசி ேநரம்வைரப் பயணம் ெசய்தார்கள். அப்ேபாது நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு அருகில் இருந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இேலசாக 
உறக்கம் வரேவ, அவர்கள் தமது வாகனத்திலிருந்து சாய்ந்தார்கள். உடேன நான் 
அவர்களிடம் ெசன்று அவர்களது உறக்கத்ைதக் கைலக்காமல் அவர்கைளத் தாங்கிப் 
பிடித்துக்ெகாண்ேடன். அைதயடுத்து அவர்கள் தமது வாகனத்தில் ேநராக அமர்ந்து 
ெகாண்டார்கள். பிறகு ெதாடர்ந்து பயணம் ெசய்து இரவின் ெபரும்பகுதி கடந்தேபாது 
(மீண்டும்) உறங்கித் தமது வாகனத்திலிருந்து சாய்ந்தார்கள். அப்ேபாதும் நான் அவர்களது 
உறக்கத்ைதக் கைலக்காமல் அவர்கைளத் தாங்கிப் பிடித்துக்ெகாண்ேடன். அைதயடுத்து 
அவர்கள் தமது வாகனத்தில் ேநராக அமர்ந்துெகாண்டார்கள். பிறகு இன்னும் (சிறிது தூரம்) 
பயணம் ெசய்து இரவின் இறுதிப் பகுதியானேபாது முன்னர் இரு முைற சாய்ந்தைதவிட 
மிகப் பலமாகச் சாய்ந்து கீேழ விழப்ேபானார்கள். உடேன நான் அவர்களிடம் ெசன்று 
அவர்கைள (மீண்டும்) தாங்கிப் பிடித்துக்ெகாண்ேடன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது தைலைய உயர்த்தி, "யார் அது?'' என்று ேகட்டார்கள். "அபூகத்தாதா' 

என்ேறன். "நீங்கள் எப்ேபாதிருந்து என்னருகில் பயணம் ெசய்துவருகிறரீ்கள்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் "இரவிலிருந்து இவ்வாறு உங்கள் அருகிேலேய பயணம் ெசய்து 
வருகிேறன்'' என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதைர 
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நீங்கள் காத்த காரணத்தால் அல்லாஹ்வும் உங்கைளக் காப்பானாக!'' என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள். 

பிறகு "நாம் மக்கைளவிட்டு மைறந்து (ெவகு ெதாைலவிற்கு வந்து)விட்ேடாம் என்று 
நீங்கள் கருதுகிறரீ்களா?'' எனக் ேகட்டார்கள். பின்னர் "மக்களில் யாேரனும் 
ெதன்படுகிறார்களா (என்று பாருங்கள்!)?'' என்றார்கள். நான், "இேதா ஒரு பயணி'' என்ேறன். 
பிறகு "இேதா மற்ெறாரு பயணி'' என்ேறன். இறுதியில் நாங்கள் ஏழு பயணிகள் 
ஒன்றுேசர்ந்து விட்ேடாம். 
 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது பயண வழியிலிருந்து விலகி 
(ஓரிடத்திற்குச் ெசன்று உறங்குவதற்காகத்)  தமது தைலைய (ஓரிடத்தில்) சாய்த்தார்கள். 
பிறகு, "நீங்கள் எமது ெதாழுைகையக் காக்கேவண்டும் (நான் உறங்கிவிட்டால் என்ைன 
உறக்கத்திலிருந்து எழுப்ப ேவண்டும்)'' என்றார்கள். (ஆனால், நாங்கள் அைனவரும் உறங்கி 
விட்ேடாம்.) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்தாம் முதலில் கண் விழித்தார்கள். 
அப்ேபாது சூரிய ஒளி அவர்களது முதுகில் பட்டது. உடேன நாங்கள் திடுக்கிட்டு 
விழித்ெதழுந்ேதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்) "(இங்கிருந்து 
உடேன உங்கள் வாகனங்களில்) ஏறிப் புறப்படுங்கள்'' என்றார்கள். உடேன நாங்கள் 
வாகனங்களில் ஏறிப் புறப்பட்ேடாம். சூரியன் நன்கு உதயமான பின் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (தமது வாகனத்திலிருந்து) இறங்கினார்கள். பிறகு தண்ணரீ் குவைளையக் 
ெகாண்டுவரச் ெசான்னார்கள். அந்தக் குவைள என்னிடத்தில்தான் இருந்தது. அதில் 
சிறிதளவு தண்ணரீும் இருந்தது. பிறகு அதிலிருந்த தண்ணரீால் சிக்கனமாக அங்கத் 
தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். அதில் சிறிதளவு தண்ணரீ் எஞ்சியது. என்னிடம், "நமக்காக 
உமது தண்ணரீ் குவைளையப் பத்திரமாகப் பார்த்துக்ெகாள். விைரவில் இதில் ஒரு (அதிசய) 
சம்பவம் நிகழவிருக்கிறது'' என்றார்கள். 

அடுத்து பிலால் (ரலி) அவர்கள் ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இரண்டு ரக்அத் (ஃபஜ்ருைடய சுன்னத்) ெதாழுதார்கள். பின்னர் அதிகாைலத் 
ெதாழுைகையத் ெதாழுதார்கள். (இைதெயல்லாம்) ஒவ்ெவாரு நாளும் ெசய்வைதப் ேபான்ேற 
அவர்கள் ெசய்தார்கள். 
 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாகனத்தில் ஏறிப் பயணத்ைதத் 
ெதாடர்ந்தார்கள். நாங்களும் வாகனத்தில் ஏறி அவர்களுடன் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது 
எங்களில் சிலர் சிலரிடம் "நமது ெதாழுைக விஷயத்தில் நாம் ெசய்துவிட்ட 
குைறபாட்டிற்குப் பரிகாரம் என்ன?'' என்று இரகசியமாகப் ேபசிக்ெகாண்ேடாம். பின்னர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அறிவரீ்:  என்னிடம் உங்களுக்கு ஓர் அழகிய 
முன்மாதிரி இருக்கிறதல்லவா?'' என்று ேகட்டுவிட்டு, "அறிவரீ்: உறக்கத்தால் குைறபாடு 
ஏற்பட்டுவிடுவதில்ைல; குைறபாெடல்லாம் ஒரு ெதாழுைகைய மறுெதாழுைக ேநரம் 
வரும்வைர ெதாழாமல் இருப்பதுதான். இவ்வாறு ெசய்துவிட்டவர் அது பற்றிய உணர்வு 
வந்தவுடன் ெதாழுதுெகாள்ளட்டும். மறுநாளாகிவிட்டால் அந்த நாளின் ெதாழுைகைய உரிய 
ேநரத்தில் ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்''என்றார்கள். 
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பிறகு "மக்கள் என்ன ெசய்துெகாண்டிருப்பார்கள் என்று நீங்கள் கருதுகின்றரீ்கள்?'' என்று 
(தம்முடன் இருந்த ேதாழர்களிடம்) ேகட்டுவிட்டு, "மக்கள் தங்களுைடய நபிையக் காணாமல் 
ேதடிக்ெகாண்டிருப்பார்கள்; அபூபக்ரும் உமரும் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உங்களுக்குப் பின்னால் வந்து ெகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் உங்கைளப் பின்னால் 
விட்டுவிட்டுச் ெசன்றுவிடமாட்டார்கள்' என்று கூறுவார்கள். ஆனால், மற்றவர்கேளா, 

'(இல்ைல) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களுக்கு முன்ேப ெசன்றுவிட்டார்கள்' 

என்று கூறுவார்கள். மக்கள் அபூபக்ர் மற்றும் உமர் ஆகிய இருவருக்கும் கட்டுப்பட்டு 
நடந்தால் அவர்கள் ேநர்வழியைடவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பிறகு நாங்கள் மக்களிடம் நண்பகல் ேநரத்தில் ெசன்றைடந்ேதாம். அப்ேபாது (ெவப்பத்தால்) 
ெபாருட்கெளல்லாம் சூேடறி விட்டிருந்தன. மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் 
அழிந்ேதாம்; எங்களுக்கு (கடுைமயான) தாகம் ஏற்பட்டுள்ளது''என்று கூறினர். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்களுக்கு எந்த அழிவும் இல்ைல'' என்றார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "எனது சிறிய பாத்திரத்ைத எடுத்து 
வாருங்கள்!'' என்று கூறி அந்த நீர்குவைளையக் ேகட்டார்கள். பின்னர் (அதிலிருந்து சிறிது 
தண்ணைீர) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஊற்ற,அைத நான் மக்களுக்குப் 
புகட்டிக்ெகாண்டிருந்ேதன். மக்கள் அந்தக் குவைளயில் தண்ணைீரக் கண்டதுதான் தாமதம், 

(அைதப் ெபறுவதற்காக முண்டியடித்து) அதன் மீது விழுந்தனர். (இைதக் கண்ட) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இங்கிதம் ேபணுங்கள். உங்கள் அைனவரின் 
தாகமும் தீரும்'' என்றார்கள். அவவாேற மக்கள் நடந்துெகாண்டனர். 
 
இவ்விதம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் ஊற்ற அைத நான் மக்களுக்குப் 
புகட்டிக்ெகாண்டிருந்ேதன். இறுதியில் என்ைனயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைளயும் தவிர ேவெறவரும் மிஞ்சவில்ைல. பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தண்ணரீ் ஊற்றியபடி என்னிடம் "நீங்கள் பருகுங்கள்!'' என்றார்கள். நான் ''தாங்கள் 
பருகாதவைர நான் பருகமாட்ேடன், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "மக்களுக்குத் தண்ணரீ் புகட்டுபவேர அவர்களில் இறுதியாகப் பருக 
ேவண்டும்'' என்றார்கள். ஆகேவ, நான் பருகிேனன்.  அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
பருகினார்கள். பிறகு மக்கள் தாகம் தணிந்து மகிழ்ச்சியைடந்தவர்களாக அந்த நீைர ேநாக்கி 
வந்தனர். 

இதன் அறிவிப்பாளரான அப்துல்லாஹ் பின் ரபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

நான் இந்த ஹதீைஸ ஜுமுஆப் பள்ளிவாசலில் அறிவித்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது 
(அங்கிருந்த) இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள், "இைளஞேர! நீங்கள் என்ன 
அறிவிக்கிறரீ்கள் என்பைதக் கவனியுங்கள். ஏெனனில்,அன்றிரவு பயணம் ெசய்த 
குழுவினரில் நானும் ஒருவனாேவன்'' என்றார்கள். நான், "அப்படியானால், நீங்கள்தாம் இந்த 
ஹதீஸ் ெதாடர்பாக  நன்கு அறிவரீ்கள்'' என்ேறன். அதற்கு இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) 
அவர்கள் "நீங்கள் எந்த ஊைரச் ேசர்ந்தவர்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "அன்சாரிகளில் 
(மதீனாவாசிகளில்) ஒருவன்'' என்ேறன். அதற்கு அவர்கள், "அப்படியானால் நீங்கேள 
அறிவியுங்கள். (அன்சாரிகளாகிய) நீங்கள்தாம் உங்களது ஹதீஸ் ெதாடர்பாக நன்கு 
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அறிவரீ்கள்'' என்றார்கள். ஆகேவ, நான் மக்களிடம் (இந்த ஹதீைஸ) அறிவித்ேதன். 
அப்ேபாது இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள், "அன்றிரவு (பயணத்தில்) நானும் 
கலந்துெகாண்ேடன். ஆனால், நீங்கள் இைத மனனமிட்டைதப் ேபான்று ேவெறவரும் 
மனனமிட்டிருப்பார்கள் என்று நான் கருதவில்ைல'' என்றார்கள். 
 
 1214இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் ேமற்ெகாண்ட ஒரு பயணத்தில் நானும் அவர்களுடன் இருந்ேதன். 
அன்று நாங்கள் இரவு முழுவதும் பயணம் ெசய்ேதாம். அதிகாைல ேநரம் ெநருங்கியேபாது 
நாங்கள் (ஓரிடத்தில் இறங்கி) ஓய்ெவடுத்ேதாம். அப்ேபாது எங்கைளயும் அறியாமல் 
கண்ணயர்ந்து, சூரியன் உதயமாகும்வைர உறங்கிவிட்ேடாம். எங்களில் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள்தாம் முதலில் விழித்தார்கள். (ெபாதுவாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உறங்கிவிட்டால் அவர்கள் தாமாகேவ கண்விழிக்காதவைர அவர்கைள நாங்கள் 
உறக்கத்திலிருந்து எழுப்பமாட்ேடாம். பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு அருகில் நின்று உரத்த குரலில் தக்பரீ் கூறலானார்கள். (உமர் (ரலி) 
அவர்களின் தக்பைீரக் ேகட்டு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விழித்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைலைய உயர்த்தியேபாது சூரியன் 
உதித்துக்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டார்கள் உடேன "இங்கிருந்து புறப்படுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். பிறகு எங்களுடன் பயணம் புறப்பட்டார்கள். சூரியன் நன்கு பிரகாசித்த பிறகு 
ஓரிடத்தில் இறங்கி எங்களுக்கு ைவகைறத் ெதாழுைக (ஃபஜ்ர்) ெதாழுவித்தார்கள். 
 
அப்ேபாது ஒருவர் எங்களுடன் ெதாழாமல் மக்கைளவிட்டு விலகியிருந்தார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்துத் திரும்பியதும் அந்த மனிதரிடம் 
"இன்னாேர! நீங்கள் எங்களுடன் ெதாழாமலிருக்கக் காரணம் என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள், 

அதற்கு அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எனக்குப் ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்டு (குளியல் 
கடைமயாகி)விட்டது (குளிப்பதற்கு தண்ணரீ் இல்ைல)'' என்றார். அப்ேபாது அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மண்ணில் "தயம்மும்' ெசய்துெகாள்ளுமாறு)  
உத்தரவிட, அவ்வாேற அவர் மண்ணில் "தயம்மும்' ெசய்துெகாண்டு ெதாழுதார். பிறகு 
என்ைனத் தம் முன்னிருந்த ஒரு பயணக் குழுவினருடன் ேசர்ந்து தண்ணரீ் ேதடிவருமாறு 
ேவகப்படுத்தினார்கள். அப்ேபாது எங்களுக்குக் கடுைமயான தாகம் ஏற்பட்டிருந்தது. 
அவ்வாேற நாங்கள் ெசன்றுெகாண்டிருந்தேபாது ஒரு ெபண் தண்ணரீ் நிரம்பிய இரு ேதால் 
ைபகளுக்கிைடேய தன் கால்கைளத் ெதாங்கவிட்டபடி (ஒட்டகத்தில் வந்துெகாண்டு) 
இருந்தாள். 

நாங்கள் அப்ெபண்ணிடம், "தண்ணரீ் எங்ேக (கிைடக்கும்)?'' என்று ேகட்ேடாம், அதற்கு 
அப்ெபண், "அது ெவகுெதாைலவில் உள்ளது. (இங்கு எங்கும்) உங்களுக்குத் தண்ணரீ் 
கிைடயாது'' என்றாள். நாங்கள் "உன் குடும்பத்தா(ர் தங்கியி)ருக்கும் (இந்த இடத்திற்கும்) 
தண்ணரீு(ள்ள இடத்து)க்கும் இைடேய எவ்வளவு தூரம் உள்ளது?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு 
அப்ெபண், "ஒரு பகல் ஓர் இரவு பயண தூரம்'' என்று பதிலளித்தாள். 

நாங்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நீ நட!'' என்ேறாம். அதற்கு அவள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதரா (யார் அவர்)?'' என்று ேகட்டாள். நாங்கள் என்ன ெசால்லியும் அந்தப் 
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ெபண்ைண எங்களால் (தண்ணரீ் தர) இைசய ைவக்கமுடியவில்ைல. இறுதியில் அவைள 
அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் அைழத்துக்ெகாண்டு வந்ேதாம். அப்ெபண்ைண அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் ெகாண்டு நிறுத்திய ேபாது அவளிடம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் ேகட்டார்கள். அவள் எங்களிடம் ெசான்னைதப் ேபான்ேற 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமும் ெசான்னாள். ேமலும், அவள் (தண்ணரீ் 
சுமக்கும் தனது ஒட்டகத்திலிருந்தபடி) தான் அநாைதக் குழந்ைதகளின் தாய் என்று 
கூறினாள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவளது ஒட்டகத்ைத (மண்டியிடச் 
ெசய்யுமாறு) கூற, அவ்வாேற அது மண்டியிட்டுப் படுக்கைவக்கப்பட்டது. பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாய் ெகாப்புளித்து அந்தத் தண்ணரீ் ைபகளின் 
ேமவாயினூேட உமிழ்ந்தார்கள். பிறகு அந்த ஒட்டகத்ைதக் கிளப்பிவிட (அது எங்கள் 
அருகில் வந்தது.) நாங்கள் தண்ணரீ் அருந்திேனாம். அப்ேபாது நாங்கள் நாற்பது ேபரும் 
தாகத்துடன் இருந்ேதாம். தாகம்தீர நீரருந்திேனாம். ேமலும், எங்களிடமிருந்த ேதால் 
பாத்திரங்கள், ேகாப்ைபகள் ஆகியவற்றில் தண்ணைீர நிரப்பிக்ெகாண்ேடாம். (குளியல் 
கடைமயாகிருந்த) எங்கள் ேதாழைரக் குளிக்கைவத்ேதாம். ஆனால், நாங்கள் எங்கள் 
ஒட்டகங்களுக்குத் தண்ணரீ் புகட்டவில்ைல. (ஆயினும்) அவ்விரு தண்ணரீ் ைபகளும் ஊதி 
ெவடித்துவிடுமளவுக்கு நீர் நிரம்பியிருந்தது. 
 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்  "உங்களிடமுள்ள (உணவுப் பண்டத்)ைதக் 
ெகாண்டு வாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். நாங்கள் அந்தப் ெபண்ணுக்காக ெராட்டித் 
துண்டுகைளயும் ேபரீச்சம் பழங்கைளயும் திரட்டிேனாம். பின்னர் அவற்ைற ஒரு ைபயில் 
ைவத்துக் கட்டி, அவளிடம் "நீ ெசன்று உன் குடும்பத்தாருக்கு இைத ஊட்டுவாயாக! உனது 
தண்ணரீில் சிறிதும் நாங்கள் குைறத்துவிடவில்ைல என்பைத அறிந்துெகாள்வாயாக!'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

அப்ெபண் தன் குடும்பத்தாரிடம் ெசன்று, "நான் மனிதர்களில் மிக வசீகரமான ஒருவைரச் 
சந்தித்ேதன். அல்லது அவர் கூறியைதப் ேபான்று அவர் ஓர் இைறத்தூதர்தாம். அவரிடம் 
இப்படி இப்படி (அற்புதம்) நிகழ்ந்தது'' என்று கூறினாள். இைதெயாட்டி அந்தப் ெபண்ணால் 
அவைளச் சுற்றிலும் வாழ்ந்த வடீ்டார்களுக்கு அல்லாஹ் ேநர்வழிகாட்டினான். அவளும் 
அவர்களும் இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டனர். 
 
  -இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் ஒரு பயணத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். நாங்கள் 
ஒரு (நாள்) இரவில் பயணித்ேதாம். இரவின் இறுதிப் பகுதியில் அதிகாைலக்கு முன்பாக 
ஓரிடத்தில் ஒரு தூக்கம் தூங்கிேனாம். ஒரு பயணிக்கு அைதவிட இனிைமயான தூக்கம் 
ேவெறதுவும் இருக்க முடியாது. (அந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்திலிருந்து) எங்கைளச் சூரிய 
ெவப்பம் தான் விழிக்கச் ெசய்தது. 

ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற சிறிது கூடுதல் குைறவு 
வார்த்ைதகளுடன் இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும் அந்த ஹதீஸில் பின்வருமாறும் 
இடம்ெபற்றுள்ளது: 
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உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் விழித்து மக்களின் நிைலையக் கண்டேபாது உரத்த 
குரலில் தக்பரீ் ெசான்னார்கள் (உமர் (ரலி) அவர்கள் உரத்த குரலுைடயவராயும் ெநஞ்சுரம் 
வாய்ந்தவராயும் இருந்தார்கள்) அவ்வாறு உமர் (ரலி) அவர்கள் உரத்த குரலில் தக்பரீ் 
ெசால்வைதக் ேகட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண்விழித்தார்கள். 
விழித்ெதழுந்தவுடன் அவர்களிடம் மக்கள் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட(உறக்கத்)ைதப் பற்றி 
முைறயிட்டனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பிரச்சிைன இல்ைல; 

இங்கிருந்து புறப்படுங்கள்'' என்றார்கள். 
 
 1215அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பயணத்தில் இருந்தால் இரவின் இறுதிப்பகுதியில் 
ஓய்ெவடுப்பார்கள். அப்ேபாது தமது வலப் பக்கத்தில் சாய்ந்து படுப்பார்கள். அதிகாைலக்குச் 
சற்று முன்பாக ஓய்ெவடுத்தால் தமது காைல நட்டு ைவத்து தம் உள்ளங்ைககள் மீது 
தைலைய ைவ(த்து மல்லாந்து படுத்திரு)ப்பார்கள். 
 
 1216அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஒருவர் ஒரு ெதாழுைகையத் ெதாழ மறந்துவிட்டால் அதன் நிைனவு வந்ததும் அைத அவர் 
ெதாழட்டும்! இைதத் தவிர அதற்கு ேவறு பரிகாரம் ஏதுமில்ைல. 

இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

கத்தாதா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "என்ைன நிைனவுகூரும் ெபாருட்டு ெதாழுைகைய 
நிைல நிறுத்துவரீாக'' எனும் (20:14ஆவது) வசனமும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "இைதத் தவிர அதற்கு ேவறு பரிகாரம் ஏதுமில்ைல'' எனும் குறிப்பு இடம் 
ெபறவில்ைல. 
 
 1217நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஒருவர் ஒரு ெதாழுைகையத் ெதாழ மறந்துவிட்டால், அல்லது ெதாழாமல் உறங்கிவிட்டால் 
அதன் நிைனவு வந்ததும் அைதத் ெதாழுது ெகாள்வேத அதற்குரிய பரிகாரமாகும். 

இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1218அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் ெதாழாமல் உறங்கிவிட்டால், அல்லது கவனமில்லாமல் இருந்துவிட்டால் 
அதன் நிைனவு வந்ததும் அைதத் ெதாழுதுெகாள்ளட்டும். ஏெனனில், "என்ைன 
நிைனவுகூரும் ெபாருட்டு ெதாழுைகைய நிைல நிறுத்துவரீாக'' என (20:14ஆவது வசனத்தில்) 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 
 
 
 
 
 



அத்தியாயம் : 07 ‐ பிரயாணத் ெதாழுைக  

                            பக்கம் | 441  
 

அத் யாயம் : 07 - ரயாணத் ெதா ைக 
 
பாடம் : 1 பயணிகளின் ெதாழுைகயும் ெதாழுைகைய (அவர்கள்) சுருக்கித் ெதாழுவதும். 
 
 1219 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ெதாழுைக (ஆரம்பத்தில்) ெசாந்த ஊரிலிருந்தாலும் பயணத்திலிருந்தாலும் இரண்டு இரண்டு 
ரக்அத்களாகேவ கடைமயாக்கப்பட்டது. பயணத் ெதாழுைக (இரண்டு இரண்டு 
ரக்அத்களாகேவ) நீடித்தது; ெசாந்த ஊரில் ெதாழும் ெதாழுைகயில் (லுஹர், அஸ்ர், இஷா 
ஆகியவற்றில்  இரண்டு ரக்அத்கள்) கூடுதலாக்கப்பட்டன. 
 
  1220நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ் ெதாழுைகையக் கடைமயாக்கியேபாது இரண்டு ரக்அத்களாகக் 
கடைமயாக்கினான். பின்னர் ெசாந்த ஊரில் ெதாழும் (லுஹர், அஸ்ர், இஷா ஆகிய) 
ெதாழுைககைள (நான்கு ரக்அத்களாக) முழுைமப்படுத்தினான்; பயணத் ெதாழுைக முன்பு 
கடைமயாக்கப்பட்டிருந்தவாறு (இரண்டு ரக்அத்தாகேவ) நீடித்தது. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1221ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ெதாழுைக, ஆரம்பத்தில் இரண்டு ரக்அத்களாகத்தான் கடைமயாக்கப்பட்டது. பயணத் 
ெதாழுைக (இரண்டு ரக்அத்களாகேவ) நீடித்தது;ெசாந்த ஊரில் ெதாழும் ெதாழுைக (நான்கு 
ரக்அத்களாக) முழுைமப்படுத்தப்பட்டது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: 

நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடம், 

"ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் நிைலப்பாடு என்ன (அவர்கள் ஏன் பயணத்தில் சுருக்கித் 
ெதாழாமல்) முழுைமயாகத் ெதாழுதார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு உர்வா (ரஹ்) 
அவர்கள், "(இது ெதாடர்பாக) உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் அளித்த விளக்கத்ைதப் ேபான்ேற 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களும் விளக்கம் அளித்துவந்தார்கள்'' என்றார்கள். 
 
 1222யஅலா பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது : 

நான் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடம் "நீங்கள் பூமியில் பயணம் ெசய்தால், 

இைறமறுப்பாளர்கள் உங்கைளத் துன்புறுத்துவார்கள் என நீங்கள் அஞ்சும்ேபாது, 

ெதாழுைகையச் சுருக்கித் ெதாழுவதில் உங்கள்மீது தவேறதுமில்ைல'' (4:101)என்றுதாேன 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்! தற்ேபாது மக்களுக்குப் பாதுகாப்பு ஏற்பட்டுவிட்டேத? என்று 
ேகட்ேடன். 

அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: உங்களுக்கு ஏற்பட்ட வியப்பு(ம் 
ஐயமும்) எனக்கும் ஏற்பட்டது. எனேவ, இது குறித்து நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வினவிேனன். அப்ேபாது "(இது) அல்லாஹ் உங்களுக்கு வழங்கிய ெகாைட 
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(சலுைக) ஆகும். அவனது ெகாைடைய ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1223இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ் உங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களது நாவின் மூலம் ெசாந்த ஊரிலிருக்கும்ேபாது 
நான்கு ரக்அத்களாகவும்,பயணத்திலிருக்கும் ேபாது இரண்டு ரக்அத்களாகவும், அச்ச 
நிைலயில் ஒரு ரக்அத்தாகவும் ெதாழுைகையக் கடைமயாக்கினான். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1224இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ் உங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களது நாவின் மூலம் ெதாழுைகைய பயணிக்கு 
இரண்டு ரக்அத்களாகவும், உள்ளூரிலிருப்பவருக்கு நான்கு ரக்அத்களாகவும், அச்ச நிைலயில் 
(இருப்பவருக்கு) ஒரு ரக்அத்தாகவும் கடைமயாக்கினான். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1225மூசா பின் சலமா அல்ஹுதலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "(ெவளியூர்வாசியான) நான் மக்காவில் இருக்கும் 
ேபாது இமாமுடன் ெதாழாமல் (தனித்துத் ெதாழுபவனாக) இருந்தால் எவ்வாறு 
ெதாழேவண்டும்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அபுல்காசிம் 
(முஹம்மத்-ஸல்) அவர்களின் வழிமுைறப்படி இரண்டு ரக்அத்களாக (ெதாழுது 
ெகாள்ளுங்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1226ஹஃப்ஸ் பின் ஆஸிம் பின் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் (ஒரு பயணத்தில் என் தந்ைதயின் சேகாதரர்) இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுடன் மக்கா 
ெசல்லும் பாைதயில் இருந்ேதன். அப்ேபாது இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் லுஹ்ர் 
ெதாழுைகைய எங்களுக்கு இரண்டு ரக்அத்களாகத் ெதாழுவித்தார்கள். பிறகு தமது 
ஓய்விடம் ேநாக்கிச் ெசன்றார்கள். நாங்களும் அவர்களுடன் ெசன்ேறாம்; அவர்கள் 
அமர்ந்தேபாது அவர்களுடன் நாங்களும் அமர்ந்ேதாம். அப்ேபாது தாம் ெதாழுதுவிட்டு வந்த 
இடத்ைதத் தற்ெசயலாகத் திரும்பிப் பார்த்தார்கள். அங்கு சிலர் நின்றுெகாண்டிருந்தனர். 
உடேன, "இவர்கள் என்ன ெசய்கிறார்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். "கூடுதலான ெதாழுைககைளத் 
ெதாழுதுெகாண்டிருக்கிறார்கள்'' என்று நான் பதிலளித்ேதன். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், 

"(பயணத்தில்) கூடுதலான ெதாழுைககைள நான் ெதாழுபவனாக இருந்தால் எனது 
(கடைமயான) ெதாழுைகைய முழுைமப்படுத்தியிருப்ேபன். என் சேகாதரர் (ஆஸிமின்) 
மகேன! நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பயணத்தில் இருந்திருக்கிேறன். 
அவர்கள் பயணத்தின்ேபாது (கடைமயான) இரண்டு ரக்அத்கைளவிடக் கூடுதலாக (ேவெறந்த 
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முன், பின் சுன்னத்கைளயும்) ெதாழமாட்டார்கள். அவர்களது உயிைர அல்லாஹ் 
ைகப்பற்றும் வைர (அவ்வாேற ெசய்தார்கள்). 
நான் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுடனும் இருந்திருக்கிேறன். (பயணத்தில்) அவர்களும் இரண்டு 
ரக்அத்கைளவிடக் கூடுதலாகத் ெதாழமாட்டார்கள். அவர்களது உயிைர அல்லாஹ் 
ைகப்பற்றும்வைர (அவ்வாேற ெசய்தார்கள்). நான் உமர் (ரலி) அவர்களுடனும் 
இருந்திருக்கிேறன். அவர்களும் இரண்டு ரக்அத்கைளவிடக் கூடுதலாகத் ெதாழமாட்டார்கள். 
அவர்களின் உயிைர அல்லாஹ் ைகப்பற்றும்வைர (அவ்வாேற ெசய்தார்கள்). பிறகு நான் 
உஸ்மான் (ரலி) அவர்களுடனும் இருந்திருக்கிேறன். அவர்களும் இரண்டு ரக்அத்கைளவிடக் 
கூடுதலாகத் ெதாழுததில்ைல. அவரகளின் உயிைர அல்லாஹ் ைகப்பற்றும் வைர 
(அவ்வாேற ெசய்தார்கள்).அல்லாஹ்ேவா, "அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் உங்களுக்ேகார் அழகிய 
முன்மாதிரி இருக்கிறது' (33:21) என்று கூறுகின்றான்'' என்றார்கள். 
 
 1227ஹஃப்ஸ் பின் ஆஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் கடுைமயாக ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தேபாது என்ைன உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக (என் 
தந்ைதயின் சேகாதரர்) இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் வந்தார்கள். அவர்களிடம் நான் 
பயணத்தில் (முன் பின் சுன்னத்களான) கூடுதல் ெதாழுைககள் ெதாழுவது பற்றிக் 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
இருந்திருக்கிேறன். அவர்கள் (இந்தக்) கூடுதலான ெதாழுைககள் ெதாழுவைத நான் 
பார்த்தேதயில்ைல. நான் (பயணத்தில்) உபரியான ெதாழுைககைளத் ெதாழுபவனாயிருந்தால் 
(கடைமயான ெதாழுைகையேய) முழுைமப்படுத்தியிருப்ேபன். உயர்ந்ேதான் அல்லாஹ்ேவா, 

"அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் உங்களுக்ேகார் அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது' (33:21) என்று 
கூறுகின்றான்'' என்றார்கள். 
 
 1228அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் நான்கு ரக்அத்கள் லுஹர் ெதாழுதார்கள்; 

(மக்காவுக்குச் ெசல்லும் வழியில்) துல்ஹுைலஃபாவில் இரண்டு ரக்அத்கள் அஸ்ர் 
ெதாழுதார்கள். - இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1229அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மதீனாவில் நான்கு ரக்அத்கள் லுஹ்ர் 
ெதாழுேதன்; (மக்காவுக்குச் ெசல்லும் வழியில்) துல்ஹுைலஃபாவில் அவர்களுடன் இரண்டு 
ரக்அத்கள் அஸ்ர் ெதாழுேதன்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1230யஹ்யா பின் யஸீத் அல்ஹுனாய ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் ெதாழுைகையச் சுருக்கித் ெதாழுவது பற்றிக் 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "மூன்று ைமல்' 

அல்லது "மூன்று ஃபர்ஸக்'  ெதாைலதூரத்திற்குப் பயணம் புறப்பட்டால் (நான்கு ரக்அத்கள் 
ெகாண்ட ெதாழுைககைள) இரண்டு ரக்அத்களாகேவ ெதாழுதார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த இடத்தில் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கேள ("மூன்று 
ைமல்கள்' அல்லது "மூன்று ஃபர்ஸக்' என) ஐயப்பாட்டுடன் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1231ஜுைபர் பின் நுஃைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஷுரஹ்பலீ் பின் அஸ்ஸிம்த் (ரஹ்) அவர்களுடன் பதிேனழு அல்லது பதிெனட்டு 
ைமல் ெதாைலவிலிருந்த ஓர் ஊருக்குப் புறப்பட்டுச் ெசன்ேறன். அவர்கள் இரண்டு 
ரக்அத்கேள ெதாழுதார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் நான் (அது பற்றிக்) ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உமர் (ரலி) அவர்கள் துல்ஹுைலஃபாவில் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவைத நான் கண்ேடன். 
உமர் (ரலி) அவர்களிடம் நான் அைதப் பற்றிக் ேகட்டேபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெசய்தைதப் ேபான்ேற நானும் ெசய்கிேறன்''என்றார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1232ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "இப்னுஸ் ஸிம்த் (அவர்களுடன் புறப்பட்ேடன்...)' என்று உள்ளது. ஷுரஹ்பலீ் எனும் 
அவர்களது ெபயர் இடம்ெபறவில்ைல. ேமலும் "அவர் பதிெனட்டு ைமல் ெதாைலவிலுள்ள 
ஹிம்ஸ் நாட்டின் "தூமீன்' எனும் பகுதிக்குச் ெசன்றார்கள்' என்று (அதிகப்படியாக) 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1233யஹ்யா பின் அபஇீஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
மதீனாவிலிருந்து (ஹஜ்ஜுக்காக) மக்காைவ ேநாக்கிப் புறப்பட்ேடாம். அவர்கள் திரும்பி 
வரும்வைர (நான்கு ரக்அத்கள் ெகாண்ட ெதாழுைககைள) இரண்டு இரண்டு ரக்அத்களாகேவ 
ெதாழுதார்கள்'' என்று கூறினார்கள். உடேன நான் (அனஸ் (ரலி)  அவர்களிடம்) 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் எத்தைன நாட்கள் தங்கினார்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்குப் "பத்து (நாட்கள்)' என்று அனஸ் (ரலி) அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

  -அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து யஹ்யா பின் அபஇீஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "நாங்கள் மதீனாவிலிருந்து ஹஜ்ஜுக்காகப் புறப்பட்ேடாம்...'' என்று ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "ஹஜ்ஜுக்காகப் புறப்பட்ேடாம்'எனும் குறிப்பு இல்ைல. 

 
பாடம் : 2 மினாவில் சுருக்கித் ெதாழுதல். 
 
 1234அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மினா உள்ளிட்ட இடங்களில் (நான்கு ரக்அத்கள் 
ெகாண்ட ெதாழுைககைள) பயணத்திலிருப்பவர் ெதாழுவைதப் ேபான்று (சுருக்கி) இரண்டு 
ரக்அத்களாகத் ெதாழுதார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் உமர் (ரலி) அவர்களும் (அவ்வாேற 
ெதாழுவார்கள்). உஸ்மான் (ரலி) அவர்களும் தமது ஆட்சியின் ஆரம்பக் கட்டத்தில் இரண்டு 
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ரக்அத்களாகேவ ெதாழுதார்கள். பின்னர் அன்னார் (சுருக்கித் ெதாழாமல்) முழுைமயாகேவ 
ெதாழுதார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.          அவற்றில் "மினாவில்' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. "அது உள்ளிட்ட 
இடங்களில்' என்ற குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 1235இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மினாவில் (நான்கு ரக்அத்கள் ெகாண்ட 
ெதாழுைகையச் சுருக்கி) இரண்டு ரக்அத்களாகத் ெதாழுதார்கள். அவர்களுக்குப் பிறகு 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும், அபூபக்ருக்குப் பிறகு உமர் (ரலி) அவர்களும், உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்கள் தமது ஆட்சியின் ஆரம்பக் கட்டத்திலும் (இரண்டு ரக்அத்கேள ெதாழுதனர்). 
பின்னர் உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் (சுருக்கித் ெதாழாமல்) நான்கு ரக்அத்கள் 
ெதாழுதார்கள்.(இதன் அறிவிப்பாளரான) நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் (மினாவில்) இமாைமப் பின்பற்றித் ெதாழுதால் நான்கு 
ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள்; தனியாகத் ெதாழும்ேபாது (சுருக்கி) இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுவார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1236இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் மினாவில், பயணத்திலிருப்பவர் ெதாழுவைதப் ேபான்று (கடைமயான 
நான்கு ரக்அத்கைளச் சுருக்கி இரண்டு ரக்அத்களாகத்) ெதாழுதார்கள். (அவ்வாேற) அபூபக்ர் 
(ரலி), உமர் (ரலி) ஆகிேயாரும் (ெதாழுதார்கள்). உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் (தமது 
ஆட்சியில்) "எட்டு ஆண்டுகள்' அல்லது "ஆறு ஆண்டுகள்' (அவ்வாேற ெதாழுதார்கள்).(இதன் 
அறிவிப்பாளரான) ஹஃப்ஸ் பின் ஆஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

(என் தந்ைதயின் சேகாதரர்) இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் மினாவில் இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுதுவிட்டுப் பிறகு தமது படுக்ைகக்கு வருவார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் நான், "என் 
தந்ைதயின் சேகாதரேர! நீங்கள் (கடைமயான) இந்தத் ெதாழுைகக்குப் பின் (கூடுதலான) 
இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதால் என்ன!'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நான் 
(அவ்வாறு) ெதாழுவதாயிருந்தால் கடைமயான ெதாழுைகைய (நான்கு ரக்அத்களாகேவ) 
முழுைமப்படுத்தியிருப்ேபன்'' என்று ெசான்னார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "மினாவில்' என்ற குறிப்பில்ைல. மாறாக, "பயணத்தில் (அவ்வாறு) ெதாழுதார்கள்'' 

என்ேற காணப்படுகின்றது. 
 
 1237அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் மினாவில் (இரண்டு ரக்அத்களாகச் சுருக்காமல்) நான்கு 
ரக்அத்களாகேவ  எங்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள். இது பற்றி (அத்ெதாழுைகயில் 
கலந்துெகாண்ட) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் வினவப்பட்டேபாது 
"இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இைலஹி ராஜிஊன்' (நாங்கள் அல்லாஹ்வுக்ேக 
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உரியவர்கள்; அவனிடேம திரும்புபவர்களாய் உள்ேளாம்) என்று கூறிவிட்டு, "நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மினாவில் இரண்டு ரக்அத்களாகேவ 
ெதாழுேதன். அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்களுடனும் மினாவில் இரண்டு 
ரக்அத்களாகேவ ெதாழுேதன். உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களுடனும் மினாவில் 
இரண்டு ரக்அத்களாகேவ ெதாழுேதன். இப்ேபாது நான் (உஸ்மான் (ரலி)  அவர்களுடன் 
ெதாழுத) நான்கு ரக்அத்களிலிருந்து ஒப்புக் ெகாள்ளப்பட்ட இரண்டு ரக்அத்கள் என் பங்காகக் 
கிைடத்தால் ேபாதுேம!'' என்று கூறினார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1238ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மினாவில் (நான்கு ரக்அத்கள் ெகாண்ட 
ெதாழுைககைள) இரண்டு ரக்அத்களாகத் ெதாழுதிருக்கிேறன். அந்நாளில் மக்கள் 
முன்ெனப்ேபாதும் இல்லாத அளவுக்குப் பாதுகாப்புடனும் அதிக எண்ணிக்ைகயிலும் 
இருந்தனர்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1239ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் அல்குஸாஈ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் மினாவில் (நான்கு ரக்அத்கள் 
ெகாண்ட ெதாழுைககைள இரண்டு ரக்அத்களாகத்) ெதாழுேதன். அந்நாளில் மக்கள் 
முன்ெனப்ேபாதும் இருந்திராத அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தார்கள்; அதாவது "விைடெபறும்' 

ஹஜ்ஜின்ேபாது (நான்கு ரக்அத்கள் ெகாண்ட ெதாழுைககைள) இரண்டு ரக்அத்களாகத் 
ெதாழுதார்கள். 
முஸ்லிம் (ஆகிய நான்) கூறுகின்ேறன்: (இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளரான) ஹாரிஸா பின் 
வஹ்ப் அல்குஸாஈ (ரலி) அவர்கள் உைபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்களின் தாய்வழிச் சேகாதரர் ஆவார்கள். 

 
பாடம் : 3 மைழ ேநரத்தில் இருப்பிடங்களிேலேய ெதாழுதுெகாள்ளலாம். 
 
 1240நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

குளிரும் காற்றும் நிைறந்த ஓர் இரவில் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ெதாழுைக அறிவிப்புச் 
ெசய்தார்கள். அப்ேபாது "அலா ஸல்லூ ஃபிர்ரிஹால்' (ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு! நீங்கள் 
(உங்கள்) இருப்பிடங்களிேலேய ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்) என்றும் அறிவிப்புச் ெசய்தார்கள். 
பிறகு "(கடுங்)குளிரும் மைழயும் உள்ள இரவில் "ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு! நீங்கள் (உங்கள்) 
இருப்பிடங்களிேலேய ெதாழுது ெகாள்ளுங்கள்' என்று அறிவிக்குமாறு ெதாழுைக 
அறிவிப்பாளைர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பணிப்பார்கள்'' என்றும் இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
 1241நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் குளிரும் காற்றும் மைழயும் நிைறந்த ஓர் இரவில் ெதாழுைக 
அறிவிப்புச் ெசய்தார்கள். அறிவிப்பின் இறுதியில் "ஓர் அறிவிப்பு! நீங்கள் உங்கள் 
இருப்பிடங்களிேலேய ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்; இருப்பிடங்களிேலேய ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்' 
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என்று கூறினார்கள். பிறகு "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குளிேரா மைழேயா 
உள்ள இரவில் பயணம் ெசய்யும்ேபாது ெதாழுைக அறிவிப்பாளரிடம் "நீங்கள் உங்கள் 
இருப்பிடங்களிேலேய ெதாழுது ெகாள்ளுங்கள்' என்று அறிவிக்குமாறு கட்டைளயிடுவார்கள்'' 

என்றும் குறிப்பிட்டார்கள். 
 
 1242ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் (மக்காவுக்கு அருகிலுள்ள) "லஜ்னான்' எனும் மைலப் 
பகுதியில் ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. ேமலும், "ஓர் 
அறிவிப்பு! நீங்கள் உங்கள் இருப்பிடங்களிேலேய ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்' என இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்கள் ஒரு முைற அறிவித்தார்கள். இரண்டாம் முைற அறிவித்ததாக அதில் 
குறிப்பு இல்ைல. 
 
 1243ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில் ெசன்றுெகாண்டிருந்த 
ேபாது மைழ ெபய்தது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் யார் 
விரும்புகிறாேரா அவர் தமது இருப்பிடத்திேலேய ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்!'' என்று 
கூறினார்கள்.-இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1244அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

மைழ ெபய்துெகாண்டிருந்த ஒரு நாளில் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் ெதாழுைக 
அறிவிப்பாளரிடம், அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்... அஷ்ஹது அன்ன 
முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ் என்று கூறியதும் "ஹய்ய அலஸ் ஸலாஹ்' (ெதாழுைகக்கு 
வாருங்கள்) என்று கூறாமல், "ஸல்லூ ஃப ீ புயூத்திக்கும்' (உங்கள் இல்லங்களிேலேய 
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்) என்று கூறுவரீாக!'' என்றார்கள். இ(வ்வாறு அவர்கள் கூறிய)ைத 
மக்கள் ஆட்ேசபிப்பைதப் ேபான்றிருந்தது. அப்ேபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
"இ(வ்வாறு நான் கூறிய)ைதக் ேகட்டு நீங்கள் வியப்பைடகிறரீ்களா? என்ைன விடச் 
சிறந்தவர் (நபி (ஸல்) அவர்கள்) இவ்வாறு தான் ெசய்தார்கள். ஜுமுஆ(த் ெதாழுைக) 
கட்டாயக் கடைமயாகும் (அத்ெதாழுைகக்கு  வாருங்கள் என்று கூறப்பட்டுவிட்டால் 
சிரமத்ேதாடு நீங்கள் வரேவண்டியதாகிவிடும்).  நான் உங்கைளச் ேசற்றிலும் சகதியிலும் 
நடக்க விட்டு உங்களுக்குச் சிரமம் ெகாடுக்க விரும்பவில்ைல (எனேவதான், 

இல்லங்களிேலேய ெதாழச் ெசான்ேனன்)'' என்று கூறினார்கள். 
 
 1245ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத 
ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "சகதியுைடய ஒரு (மைழ) நாளில் எங்களுக்கு அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் உைரயாற்றினார்கள்...''என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. இந்த அறிவிப்பில் 
ஜுமுஆ பற்றிய குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. "என்ைனவிடச் சிறந்தவர் இவ்வாறு ெசய்தார்' 

என்பதற்குப் பின் "அதாவது நபி (ஸல்) அவர்கள்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "அதாவது நபி (ஸல்) அவர்கள்' எனும் விளக்கக் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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 1246ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் அறிவிப்பாளர் அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள், "மைழ ெபய்த ஒரு 
ெவள்ளிக்கிழைம அன்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களுைடய ெதாழுைக அறிவிப்பாளர் 
அறிவிப்புச் ெசய்தார்'' என்று கூறினார்கள் என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. ேமலும், இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "ேசற்றிலும் சகதியிலும் நீங்கள் நடந்துவருவைத நான் 
விரும்பவில்ைல'' என்று கூறியதாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1247ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் தம் ெதாழுைக 
அறிவிப்பாளரிடம் ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்யுமாறு கூறினார்கள். அது மைழ ெபய்த ஒரு 
ெவள்ளிக்கிழைம... என்ைனவிடச் சிறந்தவர் -அதாவது நபி (ஸல்) அவர்கள்- இவ்வாறு 
ெசய்தார்கள். 
 
 1248ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், மைழ ெபய்த ெவள்ளிக்கிழைம அன்று இப்னு இப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் தம் 
ெதாழுைக அறிவிப்பாளரிடம் ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்யுமாறு கூறியதாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 

அறிவிப்பாளர் அய்யூப் (ரஹ்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து (ேநரடியாகச்) ெசவிேயற்கவில்ைல என வுைஹப் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியுள்ளார்கள். 

 
பாடம் : 4 பயணத்தில் வாகனத்திலிருப்பவர், வாகனம் ெசல்லும் திைசயில் கூடுதலான 
(நஃபில்) ெதாழுைககைளத் ெதாழலாம். 
 
 1249இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது (ஒட்டகத்தின் மீதமர்ந்தவாறு) ஒட்டகம் 
ெசல்லும் திைசைய ேநாக்கிக் கூடுதலான (நஃபில்) ெதாழுைக ெதாழுபவர்களாக 
இருந்தார்கள். 
 
 1250இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது வாகனத்தில் அமர்ந்து, அது ெசல்லும் திைசைய ேநாக்கித் 
ெதாழுதுவந்தார்கள். 
 
 1251இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிலிருந்து மதீனா ேநாக்கி வாகனத்தில் 
ெசல்லும்ேபாது தமது முகமிருந்த திைசயில் ெதாழுதார்கள். இது ெதாடர்பாகேவ "நீங்கள் 
எங்கு திரும்பினாலும் அங்ேகயும் அல்லாஹ் இருக்கிறான்'' எனும் (2:115ஆவது) வசனம் 
அருளப்ெபற்றது. 
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 1252ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் மற்றும் இப்னு அபசீாயிதா (ரஹ்) ஆகிேயாரின் 
அறிவிப்பில், "பிறகு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் "நீங்கள் எங்கு திரும்பினாலும் அங்ேகயும் 
அல்லாஹ் இருக்கிறான்' (2:115) எனும் வசனத்ைத ஓதிக் காட்டிவிட்டு,இது ெதாடர்பாகேவ 
இந்த வசனம் அருளப்ெபற்றது'' என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1253இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்  கழுைதயில் இருந்தவாறு ெதாழுவைத நான் 
கண்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் ைகபைர ேநாக்கிச் ெசன்றுெகாண்டிருந்தார்கள். 
 
 1254சயதீ் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் (ஓர் இரவில்) மக்கா ெசல்லும் சாைலயில் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுடன் 
பயணித்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். சுப்ஹு ேநரம் (ெநருங்கிவிட்டது) குறித்து நான் 
அஞ்சியேபாது (எனது வாகனத்திலிருந்து) இறங்கி "வித்ர்”  ெதாழுேதன். பிறகு அவர்களுடன் 
ேபாய்ச் ேசர்ந்துெகாண்ேடன். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "(இவ்வளவு ேநரம்) எங்ேக 
இருந்தீர்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "சுப்ஹு ேநரம் (ெநருங்கிவிட்டது) குறித்து அஞ்சிேனன். 
எனேவ (வாகனத்திலிருந்து) இறங்கி "வித்ர்” ெதாழுேதன்'' என்று கூறிேனன். அதற்கு இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உமக்கு அழகிய 
முன்மாதிரி இல்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான், "ஆம் (உள்ளது), அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக!'' என்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஒட்டகத்தின் மீதமர்ந்து வித்ர் ெதாழுதிருக்கிறார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 1255இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வாகனத்தின் மீதமர்ந்து அது ெசல்லும் 
திைசயில் ெதாழுவார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளரான) அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களும் இவ்வாறு ெசய்வார்கள். 
 
 1256இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வாகனத்தின் மீதமர்ந்து வித்ர் ெதாழுவார்கள். 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1257இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாகனத்தில் இருந்தவாறு கூடுதல் (நஃபில்) 
ெதாழுைககைளத் ெதாழுவார்கள்; அப்ேபாது அவர்கள் எத்திைசைய முன்ேனாக்கியிருப்பினும் 
சரிேய! (அவ்வாேற) வாகனத்தில் இருந்தவாறு வித்ரும் ெதாழுவார்கள். ஆனால், 

கடைமயான (ஃபர்ள்) ெதாழுைககைள வாகனத்தின் மீதமர்ந்து ெதாழமாட்டார்கள். 
(இறங்கித்தான் ெதாழுவார்கள்). 
இைத சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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 1258ஆமிர் பின் ரபஆீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் பயணம் ெசய்யும்ேபாது தமது வாகனத்தின் 
முதுகிலமர்ந்தவாறு அது ெசல்லும் திைசயில் கூடுதலான (நஃபில்) ெதாழுைககள் 
ெதாழுவைத நான் பார்த்திருக்கிேறன். 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் ஆமிர் பின் ரபஆீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1259அனஸ் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் சிரியாவிலிருந்து திரும்பியேபாது அவர்கைள நாங்கள் 
எதிர் ெகாண்ேடாம்; "அய்னுத் தம்ர்” எனும் இடத்தில் அவர்கைள நாங்கள் சந்தித்ேதாம். 
அப்ேபாது அவர்கள் கழுைதயின் மீதமர்ந்தவாறு (கூடுதலான ெதாழுைககள்) ெதாழுவைத 
நான் கண்ேடன். அவர்களுைடய முகம் (கிப்லா அல்லாத) ேவறு திைச ேநாக்கி 
அைமந்திருந்தது. - இவ்விடத்தில் அறிவிப்பாளர் ஹம்மாம் (ரஹ்) அவர்கள் கிப்லாவுக்கு 
இடப் பக்கம் ேநாக்கி ைசைக ெசய்துகாட்டினார்கள்.- அப்ேபாது அவர்களிடம் நான் "நீங்கள் 
கிப்லா அல்லாத ேவறு திைச ேநாக்கித் ெதாழுவைத நான் கண்ேடேன?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பயணத்தில்) இவ்வாறு 
ெசய்வைத நான் பார்த்திராவிட்டால் நானும் இவ்வாறு ெசய்திருக்க மாட்ேடன்'' என்று 
விைடயüத்தார்கள். 
 
பாடம் : 5 பயணத்தில் இரு ெதாழுைககைள ஒேர ேநரத்தில் ேசர்த்துத் ெதாழலாம். 
 
 1260இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவசரமாகப் பயணம் ெசய்ய ேநரிட்டால் 
மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ேசர்த்துத் ெதாழுவார்கள். 
 
 1261நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அவசரமாகப் பயணம் ெசய்ய ேநரிட்டால் (வானில்) ெசம்ேமகம் 
மைறந்த பின் மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ேசர்த்துத் ெதாழுவார்கள்; "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அவசரமாகப் பயணம் ெசய்ய ேநரிட்டால் மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் 
ேசர்த்துத் ெதாழுவார்கள்'' என்றும் அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் 
. 
 1262இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவசரமாகப் பயணம் ெசய்ய ேநரிட்டால் 
மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ேசர்த்துத் ெதாழுவைத நான் பார்த்திருக்கிேறன். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1263அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவசரமாகப் பயணம் புறப்படுவதாக 

இருந்தால் மஃக்ரிப் ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்தி, மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ேசர்த்துத் 
ெதாழுவார்கள். 
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 1264அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சூரியன் உச்சியிலிருந்து சாய்வதற்கு முன் பயணம் 
ேமற்ெகாண்டால் லுஹர் ெதாழுைகைய அஸ்ர் ேநரம்வைரத் தாமதப்படுத்தி, பின்பு 
(ஓரிடத்தில்) இறங்கி லுஹைரயும் அஸ்ைரயும் ேசர்த்துத் ெதாழுவார்கள். பயணம் 
புறப்படுவதற்கு முன் சூரியன் உச்சியிலிருந்து சாய்ந்து விட்டால் லுஹர் ெதாழுதுவிட்ேட 
பயணம் ேமற்ெகாள்வார்கள். 
 
 1265அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் பயணத்தில் இரு ெதாழுைககைளச் ேசர்த்துத் ெதாழ விரும்பினால், 

லுஹர் ெதாழுைகைய அஸ்ரின் ஆரம்ப ேநரம் வரும்வைரத் தாமதப்படுத்துவார்கள்; பிறகு 
லுஹைரயும் அஸ்ைரயும் ேசர்த்துத் ெதாழுவார்கள். 
 
 1266அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் அவசரமாகப் பயணம் ெசய்ய ேநரிட்டால் லுஹ்ர் ெதாழுைகைய 
அஸ்ரின் ஆரம்ப ேநரம்வைரத் தாமதப்படுத்தி, லுஹைரயும் அஸ்ைரயும் ேசர்த்துத் 
ெதாழுவார்கள்; மஃக்ரிப் ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்தி, மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ேசர்த்து 
ெசம்ேமகம் மைறயும்ேபாது ெதாழுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 
பாடம் : 6 உள்ளூரிேலேய இரு ெதாழுைககைளச் ேசர்த்து ஒேர ேநரத்தில் ெதாழுதல். 
 
 1267இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹைரயும் அஸ்ைரயும் ேசர்த்து ஒேர ேநரத்தில் 
ெதாழுதார்கள்; மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ஒேர ேநரத்தில் ெதாழுதார்கள்; அப்ேபாது (ேபார் 
அபாயம் மிகுந்த) அச்ச நிைலயிேலா பயணத்திேலா அவர்கள் இருக்கவில்ைல. 
 
 1268இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் லுஹைரயும் அஸ்ைரயும் ேசர்த்து ஒேர 
ேநரத்தில் ெதாழுதார்கள். அப்ேபாது (அவர்கள்) அச்ச நிைலயிேலா பயணத்திேலா 
இருக்கவில்ைல. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

(அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அபுஸ் ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு ஏன் ெசய்தார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள், "நீர் என்னிடம் ேகட்டைதப் ேபான்ேற நானும் இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "தம் 
சமுதாயத்தாரில் எவருக்கும் சிரமம் ஏற்படுத்தக் கூடாது என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கருதினார்கள் (எனேவதான் இவ்வாறு ெசய்தார்கள்)' என விைடயளித்தார்கள்'' 

என்றார்கள். 
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 1269இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தபூக் ேபாருக்காக ேமற்ெகாண்ட பயணத்தின்ேபாது 
லுஹைரயும் அஸ்ைரயும் ேசர்த்து ஒரு ேநரத்திலும், மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ேசர்த்து 
ஒரு ேநரத்திலும் ெதாழுதார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளரான சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸஸ்) அவர்கள் 
இவ்வாறு ஏன் ெசய்தார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "தம் 
சமுதாயத்தாருக்குச் சிரமம் ஏற்படுத்தக்கூடாது என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கருதினார்கள்'' என விைடயளித்தார்கள். 
 
 1270முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் தபூக் ேபாருக்குப் புறப்பட்டுச் 
ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அவர்கள் லுஹைரயும் அஸ்ைரயும் ேசர்த்து ஒேர ேநரத்தில் 
ெதாழுதார்கள்; மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ேசர்த்து ஒேர ேநரத்தில் ெதாழுதார்கள். 
 
 1271முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தபூக் ேபாரின்ேபாது லுஹைரயும் அஸ்ைரயும் 
ேசர்த்து ஒேர ேநரத்தில் ெதாழுதார்கள்;மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ேசர்த்து ஒேர ேநரத்தில் 
ெதாழுதார்கள்.(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஆமிர் பின் வாஸிலா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: 

நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) முஆத் (ரலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு ஏன் ெசய்தார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

"தம் சமுதாயத்தாருக்குச் சிரமம் ஏற்படுத்தக்கூடாது என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கருதினார்கள்'' என விைடயளித்தார்கள். 
 
 1272இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் லுஹைரயும் அஸ்ைரயும் ேசர்த்து ஒேர 
ேநரத்தில் ெதாழுதார்கள்;மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ேசர்த்து ஒேர ேநரத்தில் ெதாழுதார்கள். 
அப்ேபாது அச்சேமா மைழேயா இருக்கவில்ைல. 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு ஏன் ெசய்தார்கள்?' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "தம் சமுதாயத்தாருக்குச் சிரமம் ஏற்படுத்தக் 
கூடாது என்பதற்காக (இவ்வாறு ெசய்தார்கள்)'' என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 

அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்த ேநாக்கத்தில் இவ்வாறு ெசய்தார்கள்?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "தம் சமுதாயத்தாருக்குச் சிரமம் 
ஏற்படுத்தக் கூடாது என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கருதினார்கள்'' என 
விைடயளித்ததாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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 1273இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் எட்டு ரக்அத் (ெகாண்ட லுஹர், அஸ்ர் ஆகிய 
ெதாழுைக)கைள ஒேர ேநரத்தில் ெதாழுதிருக்கிேறன்;ஏழு ரக்அத் (ெகாண்ட மஃக்ரிப், இஷா 
ஆகிய ெதாழுைக)கைள ஒேர ேநரத்தில் ெதாழுதிருக்கிேறன். 

(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த ஜாபிர் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்களிடம்), "அபுஷ் 
ஷஅஸா அவர்கேள! நபி (ஸல்) அவர்கள் லுஹர் ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்தி அஸ்ரின் 
ஆரம்ப ேநரத்திலும், மஃக்ரிப் ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்தி இஷாவின் ஆரம்ப ேநரத்திலும் 
ெதாழுதிருப்பார்கள் என நான் எண்ணுகிேறன்'' என்ேறன். அதற்கு "நானும் அவ்வாேற 
எண்ணுகிேறன்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
 1274இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் லுஹைரயும் அஸ்ைரயும் (ேசர்த்து 
ஒேர ேநரத்தில்) எட்டு ரக்அத்களும்,மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் (ேசர்த்து ஒேர ேநரத்தில்) 
ஏழு ரக்அத்களும் ெதாழுதார்கள். 
 
 1275அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு நாள் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அஸ்ர் ெதாழுைகக்குப் பிறகு எங்களிைடேய 
(நீண்ட) உைரயாற்றினார்கள். எந்த அளவிற்ெகன்றால் (வானில்) சூரியன் மைறந்து 
நட்சத்திரங்கள் ேதான்றிவிட்டன. மக்கள் "ெதாழுைக, ெதாழுைக' என்று கூறலாயினர். 
அப்ேபாது பனூதமீம் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதர் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் 
வந்து (நின்ற இடத்ைதவிட்டும்) நகராமல் இைடயறாமல் ெதாடர்ந்து "ெதாழுைக ெதாழுைக' 

என்று ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "நீ எனக்கு 
நபிவழிையக் கற்றுத் தருகிறாயா, தாயற்றுப் ேபாவாய்!'' என்று (கடிந்து) கூறினார்கள். பிறகு 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹைரயும் அஸ்ைரயும் ேசர்த்து ஒேர 
ேநரத்திலும் மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ேசர்த்து ஒேர ேநரத்திலும் ெதாழுதைத நான் 
பார்த்ேதன்'' என்று குறிப்பிட்டார்கள். 

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைதக் ேகட்டு என் மனதில் இேலசான 
ஐயம் எழுந்தது. உடேன நான் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று அைதப் பற்றிக் 
ேகட்ேடன். அப்ேபாது அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் 
கூற்ைற உறுதிப்படுத்தினார்கள். 
 
 1276அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் அல்உைகலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் "ெதாழுைக(க்கு ேநரமாகிவிட்டது)' என்று 
கூறினார். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அைமதியாக இருந்தார்கள். பிறகு மீண்டும் அவர் 
"ெதாழுைக(க்கு ேநரமாகிவிட்டது)' என்று கூறினார். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
அைமதியாக இருந்தார்கள். பிறகு மீண்டும் அவர் "ெதாழுைக(க்கு ேநரமாகிவிட்டது)' என்று 
கூறினார். அப்ேபாதும் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அைமதியாக இருந்தார்கள். பிறகு 
"தாயற்றுப் ேபாவாய்! எங்களுக்ேக ெதாழுைககைளக் கற்றுத் தருகிறாயா? நாங்கள் 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் இரண்டு ெதாழுைககைள ஒேர 
ேநரத்தில் ேசர்த்துத் ெதாழுபவர்களாக இருந்ேதாம்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 7 ெதாழுது முடித்த பின் வலப் பக்கமும் திரும்பலாம்; இடப் பக்கமும் திரும்பலாம். 
 
 1277அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ெதாழுது முடித்ததும்) வலப் பக்கம் திரும்புவேத கடைம என்று எண்ணிக்ெகாள்வதன் 
மூலம் உங்களில் எவரும் தம்மிடம் ைஷத்தானுக்குச் சிறிதும் இடமளித்துவிட ேவண்டாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெதாழுது முடித்த பின்) ெபரும்பாலும் தமது இடப் 
பக்கம் திரும்புவைதேய நான் பார்த்திருக்கிேறன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1278சுத்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "நான் ெதாழுது முடித்ததும் எப்படித் திரும்ப ேவண்டும்? 

என் வலப் பக்கத்திலா? அல்லது இடப் பக்கத்திலா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அனஸ் (ரலி) 
அவர்கள், "என்ைனப் ெபாறுத்தவைர நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெதாழுது 
முடித்த பின்) தமது வலப் பக்கம் திரும்புவைதேய அதிகமாகக் கண்ேடன்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
 1279அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் (ெதாழுது முடித்த பின்) தமது வலப் பக்கம் திரும்புவார்கள். 

இைத சுத்தீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 
பாடம் : 8 இமாமுக்கு வலப் பக்கம் நிற்பது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
 1280பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் ெதாழும்ேபாது அவர்களுக்கு 
வலப் பக்கம் இருப்பைதேய விரும்புேவாம். அவர்கள் (ெதாழுது முடித்ததும்) எங்கைள 
ேநாக்கித் திரும்புவார்கள். அப்ேபாது, "ரப்ப ீ கின ீ அதாபக யவ்ம தப்அஸு (அல்லது 
"தஜ்மஉ') இபாதக்க' (இைறவா! உன் அடியார்கைள "உயிர் ெகாடுத்து எழுப்பும்' (அல்லது 
ஒன்றுதிரட்டும்) நாளில் உன் ேவதைனயிலிருந்து என்ைனக் காப்பாயாக!) என்று அவர்கள் 
பிரார்த்திப்பைத நான் ேகட்டுள்ேளன். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "எங்கைள ேநாக்கித் திரும்புவார்கள்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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பாடம் : 9 முஅத்தின் (இகாமத் ெசால்லத்) ெதாடங்கிவிட்டால் கூடுதலான (நஃபில்) 
ெதாழுைககள் எைதயும் ஆரம்பிப்பது விரும்பத்தக்கதன்று. 
 
 1281நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெதாழுைகக்கு இகாமத் ெசால்லப்பட்டால் கடைமயான (அந்த ஃபர்ள்) ெதாழுைகையத் தவிர 
ேவறு ெதாழுைகயில்ைல.இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1282நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெதாழுைகக்கு இகாமத் ெசால்லப்பட்டால் கடைமயான (அந்த ஃபர்ள்) ெதாழுைகையத் தவிர 
ேவறு ெதாழுைகயில்ைல .இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அறிவிப்பாளர் ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

பிறகு நான் அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது இந்த ஹதீைஸ அவர்கள் 
எனக்கு அறிவித்தார்கள். ஆனால், "இவ்வாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்' என 
அவர்கள் குறிப்பிடவில்ைல. 
 
 1283அப்துல்லாஹ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

சுப்ஹுத் ெதாழுைகக்கு இகாமத் ெசால்லப்பட்ட பின் (சுப்ஹுைடய சுன்னத்) ெதாழுது 
ெகாண்டிருந்த ஒரு மனிதைரக் கடந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசன்றார்கள். 
அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏேதா ெசான்னார்கள்;என்ன ெசான்னார்கள் 
என்று எங்களுக்குத் ெதரியவில்ைல. ெதாழுது முடித்ததும் நாங்கள் அந்த மனிதைரச் 
சூழ்ந்துெகாண்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்மிடம் என்ன ெசான்னார்கள்?'' 

என்று ேகட்ேடாம். அவர், "உங்களில் ஒருவர் சுப்ஹுத் ெதாழுைகைய நான்கு 
ரக்அத்களாக்கிவிடப் பார்க்கிறார்' என்று கூறினார்கள் என்றார். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்லமா அல்கஅனப ீ (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: இந்த ஹதீைஸ அப்துல்லாஹ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் தம் 
தந்ைத மாலிக் அவர்களிடமிருந்ேத அறிவித்தார்கள். 

அபுல்ஹுைசன் முஸ்லிம் பின் அல் ஹஜ்ஜாஜ் (ஆகிய நான்) கூறுகின்ேறன்: இந்த 
ஹதீைஸ அப்துல்லாஹ் தம் தந்ைத மாலிக் அவர்களிடமிருந்து அறிவித்தார்கள் என்பது 
தவறாகும். 
 
 1284இப்னு புைஹனா (அப்துல்லாஹ் பின் மாலிக் -ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

சுப்ஹுத் ெதாழுைகக்கு இகாமத் ெசால்லப்பட்டது; அப்ேபாது ஒரு மனிதர் (சுப்ஹுைடய 
சுன்னத்) ெதாழுதுெகாண்டிருப்பைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண்டார்கள்; 

முஅத்தின் இகாமத் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (அந்த மனிதரிடம்), "சுப்ைஹ நான்கு ரக்அத்களாகத் ெதாழப்ேபாகிறரீா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
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 1285அப்துல்லாஹ் பின் சர்ஜிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைவகைறத் ெதாழுைக (சுப்ஹுத்) ெதாழுவித்துக் 
ெகாண்டிருந்தேபாது ஒரு மனிதர் பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழந்தார்; பள்ளிவாசலின் ஒரு 
மூைலயில் (சுப்ஹுைடய சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதுவிட்டுப் பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ெதாழுைகயில்) ேசர்ந்துெகாண்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சலாம் ெகாடுத்ததும், "இன்னாேர! இவ்விரு 
ெதாழுைககளில் எைதக் கருதி வந்தீர்?  நீர் தனியாகத் ெதாழுவதற்கா? அல்லது எம்முடன் 
ேசர்ந்து ெதாழுவதற்கா?'' என்று ேகட்டார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 
பாடம்  : 10 பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழயும்ேபாது என்ன ெசால்ல ேவண்டும்? 
 
 1286அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழயும் ேபாது "அல்லாஹும்ம ஃப்தஹ்லீ அப்வாப 
ரஹ்மதிக' (இைறவா! உன் கருைணயின் வாசல்கைள எனக்குத் திறந்திடுவாயாக!) என்று 
கூறட்டும்; பள்ளிவாசலிலிருந்து ெவளிேயறும்ேபாது "அல்லாஹும்ம இன்ன ீ அஸ்அலுக 
மின் ஃபள்லிக' (இைறவா! உன்னிடம் நான் உன் அருட்(ெசல்வங்)களிலிருந்து 
ேவண்டுகிேறன்) என்று கூறட்டும். 

இைத அபூஹுைமத் (ரலி), அல்லது அபூஉைசத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ஆகிய நான்) கூறுகின்ேறன்: 

அறிவிப்பாளர் யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இந்த ஹதீைஸ நான் 
அறிவிப்பாளர் சுைலமான் பின் பிலால் (ரஹ்) அவர்களின் ஹதீஸ் ஏட்டிலிருந்து 
எழுதிேனன். அதில் சுைலமான் (ரஹ்) அவர்கள் "யஹ்யா அல்ஹிம்மான ீ (ரஹ்) அவர்கள் 
"அபூஹுைமதும் அபூஉைசதும் அறிவித்தனர்' என்ேற எனக்குச் ெசய்தி எட்டியது'' என்று 
குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். (அபூஹுைமத் (ரலி) அல்லது அபூஉைசத் (ரலி)  அவர்கள் என்று 
ஐயப்பாட்டுடன் இடம்ெபற வில்ைல). 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 
பாடம் : 11 (பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழந்ததும்) பள்ளிக் காணிக்ைகயாக இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுவது விரும்பத்தக்கதாகும்; அைதத் ெதாழுவதற்கு முன் அமர்வது விரும்பத்தகாதது 
ஆகும்; எல்லா ேநரங்களிலும் அைதத் ெதாழுவது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 1287அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் பள்ளிவாசலில் நுைழந்ததும் அமர்வதற்கு முன்பு இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழட்டும்! 

இைத அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 1288அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 

நான் பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழந்ேதன்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிைடேய 
அமர்ந்திருந்தார்கள். எனேவ, நானும் அமர்ந்துவிட்ேடன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "நீர் அமருவதற்கு முன் ஏன் இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழவில்ைல?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்களும் 
அமர்ந்திருந்தீர்கள்; மக்களும் அமர்ந்திருந்தார்கள் (எனேவதான் நானும் அமர்ந்துவிட்ேடன்)'' 
என்று பதிலளித்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் 
பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழந்ததும் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழாமல் அமர ேவண்டாம்!'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
 1289ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்குக் கடன் தரேவண்டியிருந்தது. அைத அவர்கள் எனக்குத் 
தந்தார்கள்; ேமலதிகமாகவும் தந்தார்கள். பள்ளிவாசலில் இருந்த நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
நான் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் என்னிடம் "இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவரீாக!'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 12 பயணத்திலிருந்து திரும்பியதும் முதலில் பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்று இரண்டு 
ரக்அத்கள் ெதாழுவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
 1290ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு பயணத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடத்தில் ஓர் ஒட்டகத்ைத 
விைலக்கு வாங்கினார்கள். அவர்கள் மதீனாவிற்குத் திரும்பியேபாது, நான் பள்ளிவாசலுக்குச் 
ெசன்று இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழ ேவண்டுெமன என்ைனப் பணித்தார்கள். 
 
 1291ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு ேபாருக்குப் புறப்பட்டுச் ெசன்ேறன். 
(ேபாைர முடித்துத் திரும்பிக்ெகாண்டிருந்தேபாது) எனது ஒட்டகம் என்ைனப் பின்தங்க 
ைவத்துவிட்டது; அது கைளத்துப்ேபாயிருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எனக்கு முன்னால் (மதீனா) ெசன்றுவிட்டார்கள். நான் காைல ேநரத்தில் (மதீனாவிற்குச்) 
ெசன்று பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழந்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைளப் பள்ளிவாசலின் நுைழவாயிலில் கண்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இப்ேபாதுதான் வருகிறரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். "உமது 
ஒட்டகத்ைத விட்டுவிட்டு உள்ேள ெசன்று இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவரீாக!'' என்று 
கூறினார்கள். அவ்வாேற நான் ெசன்று (இரண்டு ரக்அத்கள்) ெதாழுதுவிட்டுப் பிறகு 
திரும்பிேனன். 
 
 
 
 
 



அத்தியாயம் : 07 ‐ பிரயாணத் ெதாழுைக  

                            பக்கம் | 458  
 

 1292கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்ேகனும் பயணம் ெசன்றால் முற்பகல் 
ேநரத்தில்தான் (ஊர்) திரும்புவார்கள். அவ்வாறு திரும்பியதும் முதலில் பள்ளிவாசலுக்குச் 
ெசன்று இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதுவிட்டுப் பிறகு பள்ளிவாசலில் அமருவார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 
பாடம் : 13 முற்பகல் ேநரத்தில் (ளுஹா) ெதாழுவது விரும்பத்தக்கதாகும்; அதில் குைறந்த 
பட்ச அளவு இரண்டு ரக்அத்களும், அதிக பட்சம் எட்டு ரக்அத்களும், நடுத்தர அளவு நான்கு 
அல்லது ஆறு ரக்அத்களுமாகும்; அைதப் ேபணித் ெதாழுதுவருமாறு ஆர்வமூட்டப் 
பட்டுள்ளது. 
 
 1293அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் முற்பகல் ேநரத்தில் (ளுஹா) 
ெதாழுவார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "இல்ைல; அவர்கள் பயணத்திலிருந்து 
திரும்பி வந்தால் தவிர!'' என்று கூறினார்கள். 

இைத சயதீ் அல்ஜுைரரீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1294அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் முற்பகல் ேநரத்தில் (ளுஹா) 
ெதாழுவார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "இல்ைல; அவர்கள் பயணத்திலிருந்து 
திரும்பி வந்தால் தவிர!'' என்று கூறினார்கள். 

இைத கஹ்மஸ் பின் அல்ஹசன் அல்ைகஸீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1295ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒருேபாதும் ளுஹாத் ெதாழுதைத நான் 
பார்த்ததில்ைல. ஆனால், நான் அைதத் ெதாழுது வருகிேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சில (கூடுதலான) வழிபாடுகைளச் ெசய்ய விருப்பம் ெகாண்டிருந்தாலும்கூட, 

அவற்ைறச் ெசய்யாமல் விட்டுவிடுவதுண்டு. (எங்ேக தாம் ெசய்வைதப் ேபான்று) மக்களும் 
அவற்ைறச் ெசய்ய, மக்கள்மீது அைவ கடைமயாக்கப்பட்டுவிடுேமா எனும் அச்சேம இதற்குக் 
காரணம். 
 
 1296முஆதா அல்அதவிய்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முற்பகல் 
ேநரத்தில் எத்தைன ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு "நான்கு ரக்அத்கள் 
(ெதாழுவார்கள்); நாடிய அளவு கூடுதலாகவும் ெதாழுவார்கள்'' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
பதிலளித்தார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

யஸீத் அர்ரிஷ்க் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ் நாடிய அளவு (கூடுதலாகவும் 
ெதாழுவார்கள்)'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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 1297ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முற்பகல் ேநரத்தில் நான்கு ரக்அத்கள் (ளுஹா) 
ெதாழுவார்கள்; அல்லாஹ் நாடிய அளவு கூடுதலாகவும் ெதாழுவார்கள். 

இைத முஆதா அல்அதவிய்யா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1298அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபைீலலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் முற்பகல் ேநரத்தில் (ளுஹா) ெதாழுதைதப் பார்த்தாக உம்முஹான ீ
(ரலி) அவர்கைளத் தவிர ேவெறவரும் எனக்கு அறிவிக்கவில்ைல. "நபி (ஸல்)அவர்கள் 
மக்கா ெவற்றிெகாள்ளப்பட்ட நாளில் எனது இல்லத்திற்கு வந்து எட்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுதார்கள்; அைதவிடச் சுருக்கமாக ேவறு எந்தத் ெதாழுைகையயும் அவர்கள் 
ெதாழுதைத நான் ஒருேபாதும் கண்டதில்ைல. ஆயினும், ருகூஉைவயும் சஜ்தாைவயும் 
பரிபூரணமாகச் ெசய்தார்கள்'' என உம்முஹான ீ(ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், இப்னு பஷ்ஷார் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஒருேபாதும்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 1299அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் நவ்ஃபல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ளுஹாத் ெதாழுததாக அறிவிக்கும் யாேரனும் 
ஒருவைர நான் கண்டால் அவரிடம் அைதப் பற்றிக் ேகட்க ேவண்டும் என ேபராவல் 
ெகாண்டிருந்ேதன். ஆனால், அவ்வாறு அறிவிக்கும் எவரும் எனக்குக் கிைடக்கவில்ைல. (நபி 
(ஸல்) அவர்களின் ெபரிய தந்ைத) அபூதாலிபின் மகள் உம்முஹான ீ (ரலி) அவர்கைளத் 
தவிர. உம்முஹான ீ(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றி நாளில் முற்பகல் (ளுஹா) ேநரத்தில் 
(எனது இல்லத்திற்கு) வந்தார்கள்;அவர்களிடம் ஒரு துணி ெகாண்டுவரப்பட்டு அவர்கைளச் 
சுற்றி திைரயிடப்பட்டது; அவர்கள் குளித்தார்கள். பிறகு (ெதாழுைகக்குத் தயாராகி) நின்று 
எட்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். அத்ெதாழுைகயில் அவர்களது நிற்றல் மிக நீளமானதாக 
இருந்ததா, அல்லது ருகூஉ, அல்லது சஜ்தா மிக நீளமானதாக இருந்ததா என்று எனக்குத் 
ெதரியவில்ைல. இவற்றில் ஒவ்ெவான்றுேம கிட்டத்தட்ட ஒேர அளவிேலேய 
அைமந்திருந்தன. ஆனால், அவர்கள் அதற்கு முன்ேபா அதற்குப் பின்ேபா ளுஹாத் 
ெதாழுதைத நான் கண்டதில்ைல. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிபபாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1300உம்மு ஹான ீபின்த் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

மக்கா ெவற்றிெகாள்ளப்பட்ட ஆண்டில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்ேறன். (ெவற்றி கிட்டிய அந்த நாளில்) நபி (ஸல்) அவர்கைள, அவர்களுைடய புதல்வி 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் ஒரு துணியால் திைரயிட்டு மைறத்துக்ெகாண்டிருக்க,நபி (ஸல்) 
அவர்கள் குளித்துக் ெகாண்டிருப்பைதக் கண்ேடன். நான் அவர்களுக்கு சலாம் ெசான்ேனன். 
(அைதக் ேகட்ட) அவர்கள், "யார் அது?'' எனக் ேகட்டார்கள். அதற்கு "நான் உம்முஹான ீ
பின்த் அபதீாலிப்'' என்ேறன். "உம்மு ஹானிேய வருக!'' என்று ெசான்னார்கள். குளித்து 
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முடித்ததும் ஒேர ஆைடைய (இரு ேதாள்கள்மீது) மாற்றிப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு எட்டு 
ரக்அத்கள் (ளுஹா) ெதாழுதார்கள்; ெதாழுது முடித்ததும் நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் 
புகலிடம் அளித்திருக்கும் ஒரு மனிதைர - ஹுைபரா மகன் இன்னாைர - என் தாயின் 
புதல்வர் (என் சேகாதரர்) அலீ பின் அபதீாலிப் ெகால்லப் ேபாவதாகக் கூறுகிறார்'' என்று 
ெசான்ேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம்முஹானிேய! நீங்கள் 
அபயம் அளித்தவருக்கு நாமும் அபயம் அளித்துவிட்ேடாம் (ஆகேவ, கவைல ேவண்டாம்)'' 
என்று கூறினார்கள். (நான் நபி  (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ற) அந்த ேநரம் முற்பகல் 
ேவைளயாக இருந்தது. 
 
 1301உம்முஹான ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்ட ஆண்டில் (முற்பகல் 
ேநரத்தில்) எனது வடீ்டில் எட்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள்; அப்ேபாது ஒேர ஆைடைய 
(தம்மீது) சுற்றிக்ெகாண்டு அதன் இரு ஓரங்கைளயும் (ேதாள்கள்மீது) மாற்றிப் ேபாட்டுக் 
ெகாண்டார்கள். 
 
 1302நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் ஒவ்ெவாரு காைலயிலும் (தமது உடலிலுள்ள) ஒவ்ெவாரு 
மூட்டிற்காகவும் தர்மம் ெசய்வது கடைமயாகும்;இைறவைனத் துதிக்கும் ஒவ்ெவாரு துதிச் 
ெசால்லும் (சுப்ஹானல்லாஹ்) தர்மமாகும். ஒவ்ெவாரு புகழ்மாைலயும் (அல்ஹம்து 
லில்லாஹ்) தர்மமாகும். ஒவ்ெவாரு "ஓரிைற உறுதிெமாழி'யும் (லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்) தர்மமாகும்; அவைனப் ெபருைமப்படுத்தும் ஒவ்ெவாரு ெசால்லும் 
(அல்லாஹு அக்பர்) தர்மேம! நல்லைத ஏவுதலும் தர்மேம! தீைமகைளத் தடுத்தலும் 
தர்மேம! இைவ அைனத்திற்கும் (ஈடாக) முற்பகல் ேநரத்தில் (ளுஹா) இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுவது ேபாதுமானதாக அைமயும்.  
இைத அபூதர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1303அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

என் உற்ற ேதாழர் (நபி-ஸல்) அவர்கள் ஒவ்ெவாரு மாதமும் மூன்று நாட்கள் ேநான்பு 
ேநாற்பது, இரண்டு ரக்அத்கள் ளுஹாத் ெதாழுவது, வித்ர் ெதாழுதுவிட்டு உறங்குவது ஆகிய 
மூன்று விஷயங்கைள எனக்கு அறிவுறுத்தினார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "என் உற்ற ேதாழர் அபுல்காசிம் (ஸல்) அவர்கள் மூன்று விஷயங்கைள எனக்கு 
அறிவுறுத்தினார்கள்'' என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
 1304அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

என் ேநசர் (நபி-ஸல்) அவர்கள் ஒவ்ெவாரு மாதமும் மூன்று நாட்கள் ேநான்பு 
ேநாற்பது, ளுஹாத் ெதாழுவது, வித்ர் ெதாழாமல் உறங்கலாகாது ஆகிய மூன்று 
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விஷயங்கைள நான் வாழ்நாளில் ஒருேபாதும் ைகவிடக்கூடாது என எனக்கு 
அறிவுறுத்தினார்கள் .இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 
பாடம் : 14 ஃபஜ்ருைடய சுன்னத் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவது விரும்பத்தக்கதாகும்; 

அவற்ைறச் சுருக்கமாகவும் தவறாமலும் ெதாழுதுவருமாறு வந்துள்ள தூண்டுதலும், 

அவ்விரு ரக்அத்களில் ஓத ேவண்டிய விரும்பத்தகுந்த அத்தியாயங்களும். 
 
 1305இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ெதாழுைக அறிவிப்பாளர் சுப்ஹுத் ெதாழுைகக்கான அறிவிப்புச் ெசய்து முடித்து, ைவகைற 
ேநரம் வந்துவிட்டால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இகாமத் ெசால்லப்படுவதற்கு 
முன்பாகச் சுருக்கமான முைறயில் இரண்டு ரக்அத்கள் (சுன்னத்) ெதாழுவார்கள். 

இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1306ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் உதயமாகிவிட்டால் சுருக்கமாக இரண்டு 
ரக்அத்கள் (சுன்னத்) மட்டுேம ெதாழுவார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1307ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் ைவகைற (ஃபஜ்ர்) ெவளிச்சம் வந்த பிறகு இரண்டு ரக்அத்கள் 
(சுன்னத்) ெதாழுவார்கள். 
 
 1308ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஃபஜ்ர்) ெதாழுைக அறிவிப்ைபச் ெசவியுற்றால் 
ஃபஜ்ருைடய (சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்கைளச் சுருக்கமாகத் ெதாழுவார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், அபூஉசாமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ைவகைற உதயமாகிவிட்டால்...' 
என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
 1309ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் ெதாழுைகயின் பாங்கிற்கும் இகாமத்திற்கும் இைடயில் 
இரண்டு ரக்அத்கள் (சுன்னத்) ெதாழுவார்கள். 

இைத அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1310ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ருைடய (சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்கைளச் 
சுருக்கமாகத் ெதாழுவார்கள். எந்த அளவிற்ெகன்றால், "அதில் அவர்கள் ஃபாத்திஹா 
அத்தியாயத்ைத ஓதினார்களா (இல்ைலயா)' என்று நான் கூறிக்ெகாள்ேவன். 

இைத அம்ரா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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 1311ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ேநரம் வந்துவிட்டால் இரண்டு ரக்அத்கள் 
(சுன்னத்) ெதாழுவார்கள். அவ்விரு ரக்அத்களிலும் ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ைத 
ஓதுகிறார்களா (இல்ைலயா) என்று நான் கூறிக் ெகாள்ேவன். (அந்த அளவிற்கு அவற்ைறச் 
சுருக்கமாகத் ெதாழுவார்கள்). 
 
 1312ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் ெதாழுைகக்கு முன் ெதாழும் இரண்டு ரக்அத்கள் (சுன்னத்) 
அளவிற்கு ேவறு எந்தக் கூடுதலானத் ெதாழுைகக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் 
அளித்ததில்ைல.இைத உைபத் பின் உைமர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1313ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ருத் ெதாழுைகக்கு முன்பு ெதாழும் இரண்டு 
ரக்அத்கள் (சுன்னத்) அளவிற்கு ேவறு எந்தக் கூடுதலானத் ெதாழுைகையயும் 
அதிவிைரவாக (மிகச் சுருக்கமாக)த் ெதாழுதைத நான் பார்த்ததில்ைல. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1314நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஃபஜ்ருைடய (சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்கள் இந்த உலைகயும் அதில் உள்ளவற்ைறயும்விடச் 
சிறந்தைவயாகும் .இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1315ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ேநரத்தில் ெதாழும் (சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்கள் பற்றிக் 
கூறுைகயில், "அவ்விரண்டு ரக்அத்களும் உலகிலுள்ள அைனத்ைதயும்விட எனக்கு மிகவும் 
விருப்பமானைவயாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 1316அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ருைடய (சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்களில் "குல் 
யா அய்யுஹல் காஃபிரூன்' (என்று ெதாடங்கும் 109ஆவது) அத்தியாயத்ைதயும், "குல் 
ஹுவல்லாஹு அஹத்' (என்று ெதாடங்கும் 112ஆவது) அத்தியாயத்ைதயும் ஓதினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1317இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ருைடய (சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்களில் 
முதலாவது ரக்அத்தில் "அல்பகரா' அத்தியாயத்திலுள்ள "கூலூ ஆமன்னா பில்லாஹி வ மா 
உன்ஸில இைலனா...’ (என்று ெதாடங்கும் 2:136ஆவது) வசனத்ைதயும்,இரண்டாவது 
ரக்அத்தில் "ஆமன்னா பில்லாஹி வஷ்ஹத் பிஅன்னா முஸ்லிமூன்' (என்று முடியும் 
3:52ஆவது வசனத்ைதயும்) ஓதுவார்கள். 
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 1318இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ருைடய (சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்களில் (முதல் 
ரக்அத்தில் அல்பகரா அத்தியாயத்திலுள்ள) "கூலூ ஆமன்னா பில்லாஹி வ மா உன்ஸில 
இைலனா...'(என்று ெதாடங்கும் 2:136ஆவது) வசனத்ைதயும், (இரண்டாவது ரக்அத்தில்) "ஆலு 
இம்ரான்' அத்தியாயத்திலுள்ள "தஆலவ் இலா கலிமதின் சவாயிம் ைபனனா வ 
ைபனக்கும்...' (என்று ெதாடங்கும் 3:64ஆவது) வசனத்ைதயும் ஓதுவார்கள். 

  -ேமற்கண்ட (1317ஆவது) ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 
பாடம் : 15 கடைமயான ெதாழுைககளுக்கு முன்பும் பின்பும் ெதாழ ேவண்டிய வாடிக்ைகயான 
சுன்னத் ெதாழுைககளின் சிறப்பும், அவற்றின் எண்ணிக்ைகயும். 
 
 1319அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

யார் ஒவ்ெவாரு நாளும் பன்னிரண்டு ரக்அத்கள் (சுன்னத்) ெதாழுகின்றாேரா அதற்காக 
அவருக்குச் ெசார்க்கத்தில் ஒரு மாளிைக எழுப்பப்படுகிறது. 
இைத உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: இைத நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ேகட்டதிலிருந்து அந்தப் பன்னிரண்டு ரக்அத்கைள நான் ைகவிட்டேதயில்ைல. 

அறிவிப்பாளர் அம்பசா பின் அபசீுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இைத நான் உம்மு 
ஹபபீா (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்டதிலிருந்து அந்தப் பன்னிரண்டு ரக்அத்கைள நான் 
ைகவிட்டேதயில்ைல. 

அறிவிப்பாளர் அம்ர் பின் அவ்ஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இைத நான் அம்பசா (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து ேகட்டதிலிருந்து அந்தப் பன்னிரண்டு ரக்அத்கைள நான் 
விட்டேதயில்ைல. 

அறிவிப்பாளர் நுஅமான் பின் சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இைத நான் அம்ர் பின் 
அவ்ஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம் ேகட்டதிலிருந்து அந்தப் பன்னிரண்டு ரக்அத்கைள நான் 
ைகவிட்டேதயில்ைல. 
 
 1320ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்முஹபபீா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

யார் ஒவ்ெவாரு நாளும் கூடுதலாகப் பன்னிரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுகின்றாேரா 
அவருக்காகச் ெசார்க்கத்தில் ஒரு மாளிைக எழுப்பப்படுகிறது. 
 
 1321அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஒரு முஸ்லிமான அடியார் ஒவ்ெவாரு நாளும் கடைமயான ெதாழுைககள் தவிர 
கூடுதலாகப் பன்னிரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதால் "அவருக்காக அல்லாஹ் ெசார்க்கத்தில் ஓர் 
இல்லத்ைத எழுப்புகிறான்' அல்லது "அவருக்காகச் ெசார்க்கத்தில் ஓர் இல்லம் 
எழுப்பப்படுகிறது.' 
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இதன் அறிவிப்பாளரான நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் உம்முஹபபீா (ரலி) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

இ(ைத நான் ெசவியுற்ற)தன் பிறகு நான் அந்தப் பன்னிரண்டு ரக்அத்கைள (தவறாமல்) 
ெதாழுதுவருகிேறன். 

அறிவிப்பாளர் அம்ர் பின் அவ்ஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இ(ைத நான் 
ெசவிேயற்ற)தன் பிறகு அந்தப் பன்னிரண்டு ரக்அத்கைளத் (தவறாமல்) ெதாழுதுவருகிேறன். 

இவ்வாேற அறிவிப்பாளர் நுஅமான் பின் சாலிம்  (ரஹ்) அவர்களும் கூறினார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்முஹபபீா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "ஒரு முஸ்லிமான அடியார் ெசம்ைமயாக அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்து, 

அல்லாஹ்வுக்காக ஒவ்ெவாரு நாளும் (கூடுதலாகப் பன்னிரண்டு ரக்அத்கள்) ெதாழுதால்...'' 
என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
 1322இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் லுஹரு(ைடய ஃபர்ளு)க்கு முன் இரண்டு 
ரக்அத்களும் லுஹருக்குப் பின் இரண்டு ரக்அத்களும் மஃரிபுக்குப் பின் இரண்டு ரக்அத்களும் 
இஷாவுக்குப் பின் இரண்டு ரக்அத்களும் ஜுமுஆவுக்குப் பின் இரண்டு ரக்அத்களும் 
(சுன்னத்) ெதாழுேதன். 

மஃக்ரிப், இஷா மற்றும் ஜுமுஆ (ஆகியவற்றின் சுன்னத்) ெதாழுைககைள நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் அவர்களது இல்லத்திேலேய ெதாழுேதன். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 
பாடம் : 16 கூடுதலான (நஃபில்) ெதாழுைககைள நின்றும் உட்கார்ந்தும் ெதாழலாம்; (ஒேர 
நஃபில் ெதாழுைகயில்) சில ரக்அத்கைள நின்றும் சில ரக்அத்கைள உட்கார்ந்தும் 
நிைறேவற்றலாம். 
 
 1323அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுது வந்த 
(ஃபர்ள் அல்லாத) கூடுதலான ெதாழுைககைளப் பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது வடீ்டில் லுஹரு(ைடய ஃபர்ளு)க்கு முன் 
நான்கு ரக்அத்கள் (சுன்னத்) ெதாழுவார்கள். பிறகு புறப்பட்டுச் ெசன்று மக்களுக்கு (ஃபர்ள்) 
ெதாழுவிப்பார்கள். பிறகு வடீ்டுக்கு வந்து இரண்டு ரக்அத்கள் (சுன்னத்) ெதாழுவார்கள்; 

மக்களுக்கு மஃக்ரிப் (உைடய ஃபர்ள்) ெதாழுவித்துவிட்டு (வடீ்டுக்கு) வந்து இரண்டு ரக்அத் 
(சுன்னத்) ெதாழுவார்கள்;மக்களுக்கு இஷாத் ெதாழுவித்துவிட்டு எனது வடீ்டுக்கு வந்து 
இரண்டு ரக்அத்கள் (சுன்னத்) ெதாழுவார்கள்; இரவில் ஒன்பது ரக்அத்கள் (நஃபில்) 
ெதாழுவார்கள். அவற்றில் வித்ர் ெதாழுைகயும் அடங்கும்; இரவில் நீண்ட ேநரம் நின்றும் 
ெதாழுவார்கள்;இரவில் நீண்ட ேநரம் அமர்ந்தபடியும் ெதாழுவார்கள். நின்று ஓதித் 
ெதாழும்ேபாது நிைலயிலிருந்ேத ருகூஉ மற்றும் சஜ்தாவுக்குச் ெசல்வார்கள். உட்கார்ந்து 
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ஓதித் ெதாழும்ேபாது உட்கார்ந்தபடிேய ருகூஉ மற்றும் சஜ்தாச் ெசய்வார்கள்; ஃபஜ்ர் ேநரம் 
வந்து விட்டால் (முன் சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். 
 
1324/1325ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் நீண்ட ேநரம் (நஃபில்) ெதாழுவார்கள். 
நின்று ெதாழும்ேபாது நின்ற நிைலயிலிருந்ேத ருகூஉச் ெசய்வார்கள். உட்கார்ந்து 
ெதாழும்ேபாது உட்கார்ந்த நிைலயிேலேய ருகூஉச் ெசய்வார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1326அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் பாரசீகத்தில் ேநாய் கண்டிருந்தேபாது உட்கார்ந்ேத ெதாழுதுெகாண்டிருந்ேதன். எனேவ, 

(மதீனா வந்தேபாது) அது பற்றி ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் வினவிேனன். அதற்கு 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் நீண்ட ேநரம் 
நின்றும் ெதாழுவார்கள்...'' என்று ெதாடங்கி, ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு கூறினார்கள். 
 
 1327அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் அல்உைகலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இரவுத் 
ெதாழுைக பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இரவில் நீண்ட ேநரம் நின்றும் ெதாழுவார்கள்; இரவில் நீண்ட ேநரம் உட்கார்ந்தும் 
ெதாழுவார்கள். நின்று ஓதித் ெதாழும்ேபாது நின்ற நிைலயிலிருந்ேத ருகூஉச் ெசய்வார்கள்; 

உட்கார்ந்து ஓதித் ெதாழும்ேபாது உட்கார்ந்த நிைலயிேலேய ருகூஉச் ெசய்வார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
 1328அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் அல்உைகலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் (இரவுத்) 
ெதாழுைக பற்றிக் ேகட்ேடாம். அதற்கவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அதிகமாக நின்றும் ெதாழுதிருக்கிறார்கள்; உட்கார்ந்தும் ெதாழுதிருக்கிறார்கள். நின்று ெதாழ 
ஆரம்பித்தால் நின்ற நிைலயிலிருந்ேத ருகூஉக்குச் ெசல்வார்கள். உட்கார்ந்து ெதாழ 
ஆரம்பித்தால் உட்கார்ந்த நிைலயிேலேய ருகூஉச் ெசய்வார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 1329ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (முதுைம அைடயும்வைர) இரவுத் ெதாழுைகயில் 
ஒருேபாதும் உட்கார்ந்து ஓதித் ெதாழுதைத நான் பார்த்ததில்ைல; முதுைமயைடந்த பின்னர் 
உட்கார்ந்தவாேற ஓதித் ெதாழுதார்கள்; ஓத ேவண்டிய அத்தியாயத்தில் முப்பது அல்லது 
நாற்பது வசனங்கள் எஞ்சியிருக்கும்ேபாது எழுந்து நின்று அவற்ைற ஓதுவார்கள். பிறகு 
(நிைலயிலிருந்து) ருகூஉச் ெசய்வார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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1330ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது முதுைமக் காலத்தில்) உட்கார்ந்தபடிேய 
ெதாழுவார்கள்; அப்ேபாது உட்கார்ந்த நிைலயிேலேய ஓதுவார்கள்; ஓத ேவண்டியதில் முப்பது 
அல்லது நாற்பது வசனங்கள் அளவுக்கு எஞ்சியிருக்கும்ேபாது எழுந்து நின்று அவற்ைற 
ஓதுவார்கள்; பிறகு ருகூஉம் சஜ்தாவும் ெசய்வார்கள்; இவ்வாேற இரண்டாவது ரக்அத்திலும் 
ெசய்வார்கள். 

இைத அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1331ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (முதுைமயில் நஃபில்) ெதாழும்ேபாது உட்கார்ந்த 
நிைலயிேலேய ஓதுவார்கள்; ருகூஉச் ெசய்ய எண்ணும்ேபாது எழுந்து நின்று (சாதாரணமாக) 
ஒருவர் நாற்பது வசனங்கள் ஓதும் அளவுக்கு ஓதுவார்கள் (பிறகு ருகூஉச் ெசய்வார்கள் .)

இைத அம்ரா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1332அல்கமா பின் வக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உட்கார்ந்த 
நிைலயில் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழும்ேபாது என்ன ெசய்வார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு "அவ்விரு ரக்அத்களிலும் குர்ஆன் வசனங்கைள (அமர்ந்தபடி) ஓதுவார்கள்; ருகூஉச் 
ெசய்ய எண்ணும்ேபாது எழுந்து நின்று, பின்னர் ருகூஉச் ெசய்வார்கள்'' என ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 
 
 1333அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் உட்கார்ந்து ெதாழுதிருக்கிறார்களா?'' 

 என்று ேகட்ேடன். அதற்கு "ஆம். அவர்கள் முதுைம அைடந்த பிறகு'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1334ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாக உட்கார்ந்ேத ெதாழும் நிைல ஏற்பட்ட பிறேக இறந்தார்கள். 

இைத அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1335ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முதுைமயைடந்து அவர்களது உடல் சைத ேபாட்ட 
பிறகு அதிகமாக உட்கார்ந்ேத ெதாழுதார்கள். 

இைத உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 1336ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூடுதலான ெதாழுைககைள உட்கார்ந்து ெதாழுதைத 
நான் பார்த்ததில்ைல; அவர்கள் இறப்பதற்கு ஓராண்டுக்கு முன்புவைர இந்நிைலேய நீடித்தது. 
பிறகு அவர்கள் கூடுதலான ெதாழுைககைள உட்கார்ந்து   ெதாழலானார்கள்; அப்ேபாது ஓர் 
அத்தியாயத்ைத (ஓதினால் ேவக ேவகமாக ஓதாமல்) நிறுத்தி நிதானமாக ஓதுவார்கள். எந்த 
அளவிற்ெகன்றால் (அவர்கள் ஓதும் சிறிய அத்தியாயம்கூட குர்ஆனிலுள்ள) நீளமான 
அத்தியாயங்களில் ஒன்ைறப் ேபான்றாகிவிடும். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹீம் மற்றும் அப்து பின் ஹுைமத் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில் "ஓராண்டுக்கு அல்லது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு (முன்புவைர இந்நிைல 
நீடித்தது)'' எனும் வாசகம் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1337ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் உட்கார்ந்து ெதாழும் நிைல ஏற்பட்ட பிறேக இறந்தார்கள். 

இைத சிமாக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1338அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உட்கார்ந்து ெதாழுபவருக்கு, (நின்று ெதாழுபவரின்) 
ெதாழுைகயில் பாதி (நன்ைம)ேய உண்டு'' என்று கூறியதாக எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 
இைதயடுத்து (ஒரு நாள்) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
அப்ேபாது அவர்கள் உட்கார்ந்து ெதாழுதுெகாண்டிருப்பைதக் கண்ேடன். ஆகேவ, நான் 
அவர்களது தைலமீது எனது ைகைய ைவத்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் 
அம்ர்! உமக்கு என்ன (ேநர்ந்தது)?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
"உட்கார்ந்து ெதாழுபவருக்கு, (நின்று ெதாழுபவரின்) ெதாழுைகயில் பாதி (நன்ைம)ேய 
உண்டு' எனத் தாங்கள் கூறியதாக எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது; ஆனால் தாங்கேள உட்கார்ந்து 
ெதாழுதுெகாண்டிருக்கிறரீ்கேள?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஆம்; ஆயினும் நான் உங்களில் ஒருவைரப் ேபான்றவன் அல்லன்'' என்று 
கூறினார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூயஹ்யா (ரஹ்) என்பவர் "அபூயஹ்யா அல்அஃரஜ்' 

ஆவார் என ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் காணப்படுகிறது. 

 
பாடம் : 17 இரவுத் ெதாழுைகயும், இரவில் நபி(ஸல்) அவர்கள் ெதாழுத ரக்அத்களின் 
எண்ணிக்ைகயும், வித்ர் ெதாழுைக (குைறந்தது) ஒரு ரக்அத்தாகும் ;ஒரு ரக்அத்தும் ஒரு 
முழுைமயான ெதாழுைகேய என்பதும். 
 
 1339ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் பதிேனாரு ரக்அத்கள் (நஃபில்) 
ெதாழுவார்கள். அவற்றில் ஒரு ரக்அத்ைத வித்ராகத் ெதாழுதார்கள். ெதாழுது முடித்த பின் 
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(தம்ைம அைழப்பதற்காக) ெதாழுைக அறிவிப்பாளர் தம்மிடம் வரும்வைர வலப் பக்கம் 
சாய்ந்து படுத்திருப்பார்கள். (அவர் வந்ததும் எழுந்து) சுருக்கமாக இரண்டு ரக்அத்கள் 
(சுப்ஹுைடய சுன்னத்) ெதாழுவார்கள். 

இைத உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1340நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ("அல்அத்தமா' என மக்கள் அைழக்கும்) இஷாத் 
ெதாழுைகைய முடித்ததிலிருந்து ஃபஜ்ர் வைரயுள்ள இைடப்பட்ட ேநரத்தில் பதிேனாரு 
ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள்; ஒவ்ேவார் இரண்டு ரக்அத்களுக்கும் இைடயில் சலாம் 
ெகாடுப்பார்கள்; ஒரு ரக்அத் வித்ர் ெதாழுவார்கள். ெதாழுைக அறிவிப்பாளர் ஃபஜ்ர் 
ெதாழுைகக்கு அறிவிப்புச் ெசய்து முடித்து,ைவகைற ெவளிச்சம் பளிச்சிட்டிருக்க, (தம்ைமத் 
ெதாழுைகக்கு அைழப்பதற்காக) அறிவிப்பாளர் வரும் ேபாது எழுந்து சுருக்கமாக இரண்டு 
ரக்அத்கள் (சுப்ஹுைடய சுன்னத்) ெதாழுவார்கள்; பிறகு ஃபஜ்ர் ெதாழுைகைய 
நிைறேவற்றுவதற்காக (தம்ைம அைழக்க) அறிவிப்பாளர் வரும்வைர வலப் பக்கத்தின் மீது 
சாய்ந்து படுத்திருப்பார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

ஹர்மலா (ரஹ்) அவர்களது அந்த அறிவிப்பில் "ைவகைற ெவளிச்சம் பளிச்சிட்டிருக்க, 

அறிவிப்பாளர் வரும்ேபாது' என்பதும், "ெதாழுைகைய நிைறேவற்றுவதற்காக' எனும் குறிப்பும் 
இடம்ெபறவில்ைல. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
காணப்படுகின்றன. 
 
 1341ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் பதிமூன்று ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். 
அவற்றில் ஐந்து ரக்அத்கள் வித்ராகத் ெதாழுவார்கள்; அ(ந்த ஐந்து ரக்அத்)தில் கைடசி ரக்அத் 
தவிர ேவெறந்த ரக்அத்திலும் உட்கார மாட்டார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1342ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ருைடய (சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்கள் உள்பட 
பதிமூன்று ரக்அத்கள் (இரவில்) ெதாழுவார்கள். 
 
 1343அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "ரமளான் மாதத்தி(ன் இரவுகளி)ல் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது ெதாழுைக எவ்வாறு இருந்தது?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளானிலும் ரமளான் அல்லாத மாதங்களிலும் 
பதிேனாரு ரக்அத்கைளவிட அதிகமாகத் ெதாழமாட்டார்கள்; (முதலில்) நான்கு ரக்அத்கள் 
ெதாழுவார்கள். அதன் அழைகயும் நீளத்ைதயும் பற்றி நீ ேகட்க ேவண்டியதில்ைல! பிறகு 
நான்கு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். அதன் அழைகயும் நீளத்ைதயும் பற்றி நீ ேகட்க 
ேவண்டியதில்ைல! பிறகு மூன்று ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
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(ெதாடர்ந்து) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நீங்கள் வித்ர் ெதாழுவதற்கு முன் உறங்குவரீ்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் கண்கள்தாம் 
உறங்குகின்றன; என் உள்ளம் உறங்குவதில்ைல'' என விைடயளித்தார்கள். 
 
 1344அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் (இரவுத்) 
ெதாழுைக பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் (பின்வருமாறு) விைடயளித்தார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இரவில்) பதிமூன்று ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள்; 

(முதலில்) எட்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். பிறகு (மூன்று ரக்அத்) வித்ர் ெதாழுவார்கள்; 

பிறகு உட்கார்ந்த நிைலயில் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள்; ருகூஉச் ெசய்ய 
எண்ணும்ேபாது எழுந்து நின்று, நிைலயிலிருந்து ருகூஉச் ெசய்வார்கள். பிறகு சுப்ஹுத் 
ெதாழுைகயின் பாங்குக்கும் இகாமத்துக்குமிைடேய இரண்டு ரக்அத்கள் (சுப்ஹுைடய 
சுன்னத்) ெதாழுவார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வநதுள்ளது. 

அவற்றில், "ஒன்பது ரக்அத்கள் நின்ற நிைலயில் ெதாழுவார்கள். அவற்றில் (மூன்று ரக்அத்) 
வித்ராகத் ெதாழுவார்கள்'' என்று (ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக) இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
 1345அபூசலமா பின் அப்திர்ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, "அம்மா! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் (இரவுத்) ெதாழுைக பற்றி எனக்குச் ெசால்லுங்கள்'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது இரவுத் ெதாழுைக ரமளானிலும் 
ரமளான் அல்லாத மற்ற மாதங்களிலும் பதிமூன்று ரக்அத்களாகேவ இருந்தன; அவற்றில் 
ஃபஜ்ருைடய (சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்களும் அடங்கும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
 1346ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் பத்து ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள்; ஒரு ரக்அத் 
வித்ர் ெதாழுவார்கள்; ஃபஜ்ருைடய (சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். ஆக, இைவ 
பதிமூன்று ரக்அத்களாகும். 

இைதக் காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1347அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் (இரவுத்) ெதாழுைக பற்றி ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் என்னிடம் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவின் ஆரம்பப் பகுதியில் உறங்கிவிட்டு அதன் 
இறுதிப் பகுதியில் விழித்திருப்பார்கள். பிறகு தம் வடீ்டாரிடம் தமக்கு ஏேதனும் 
ேதைவயிருப்பின் (அவர்களிடம் ெசன்று) தமது ேதைவைய நிைறேவற்றுவார்கள்; பிறகு 
உறங்குவார்கள். முதல் பாங்கின் சப்தம் ேகட்டதும் துள்ளி எழுந்து - அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! இவ்வாறுதான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கேள தவிர, (சாதாரணமாக) 
"எழுந்து' என்று கூறவில்ைல- தம்மீது தண்ணரீ் ஊற்றுவார்கள். -அல்லாஹ்வின் 
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மீதாைணயாக! "இவ்வாறுதான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கேள தவிர, 

(சாதாரணமாகக்) "குளித்தார்கள்' என்று கூறவில்ைல. அவர்கள் என்ன ேநாக்கத்தில் 
கூறினார்கள் என்பைத நான் அறிேவன்- ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்டிருக்காவிட்டால் 
ெதாழுைகக்காக அங்கத்தூய்ைம (உளூ) ெசய்வைதப் ேபான்று அங்கத்தூய்ைம ெசய்வார்கள். 
பிறகு இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1348ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் ெதாழும் ெதாழுைகயில் இறுதித் ெதாழுைக 
வித்ராகேவ இருக்கும். 

இைத அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1349மஸ்ரூக் பின் அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
(விருப்பத்திற்குரிய) நற்ெசயல் குறித்துக் ேகட்ேடன். அதற்கு, "அவர்கள் நிரந்தரமாகச் 
ெசய்யப்படும் நற்ெசயைல விரும்புவார்கள்'' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
விைடயளித்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இரவுத் ெதாழுைகைய) எந்த 
ேநரத்தில் ெதாழுவார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ேசவல் கூவும் சப்தத்ைதக் 
ேகட்கும்ேபாது (இரவின் இறுதிப்பகுதியில்) எழுந்து ெதாழுவார்கள்'' என விைடயளித்தார்கள் 
 
 1350நபி (ஸல்)  அவர்களின் துைணவியார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "எனது வடீ்டில்' அல்லது "என்னிடம்' தங்கியிருக்கும் 
நாளில் அவர்கள் உறங்கிய நிைலயில் தவிர, பின்னிரவு ேநரம் அவர்கைள 
அைடந்ததில்ைல. 

இைத அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1351ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ருைடய (சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுததும் நான் 
விழித்திருந்தால் என்னுடன் ேபசிக்ெகாண்டிருப்பார்கள்; இல்லாவிடில் (ஃபர்ள் ெதாழுைகக்கு 
அைழக்கும்வைர) சாய்ந்து படுத்துக்ெகாள்வார்கள். 

இைத அபூசலமா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1352ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் (தஹஜ்ஜுத்) ெதாழுவார்கள்; (அப்ேபாது 
நான் உறங்கிக்ெகாண்டிருப்ேபன்.) அவர்கள் வித்ருத் ெதாழ எண்ணும்ேபாது, "ஆயிஷா! 
எழுந்து வித்ரு ெதாழு!'' என்று கூறுவார்கள். 

இைத உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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 1353ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் (தஹஜ்ஜுத்) ெதாழுதுெகாண்டிருக்கும் 
ேபாது நான் அவர்களுக்கு முன்னால் குறுக்ேக படுத்துக்ெகாண்டிருப்ேபன். அவர்கள் 
(தஹஜ்ஜுத் ெதாழுைகைய முடித்துவிட்டு) வித்ர் மட்டும் எஞ்சி இருக்கும்ேபாது என்ைன 
எழுப்பிவிடுவார்கள்; நான் (எழுந்து) வித்ர் ெதாழுேவன். 

இைதக் காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1354ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவின் எல்லாப் பகுதியிலும் வித்ர் ெதாழுைக 
ெதாழுதிருக்கிறார்கள்; (சில சமயம்) அவர்களின் வித்ர் ெதாழுைக சஹர் (அதிகாைல 
முந்)ேநரம் வைர ெசன்றுவிடும். 

இைத மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1355ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவின் - ஆரம்பப் பகுதி, நடுப் பகுதி, இறுதிப் பகுதி 
என - எல்லாப் பகுதிகளிலும் வித்ர் ெதாழுைக ெதாழுதிருக்கிறார்கள்; (சில சமயம்) 
அவர்களின் வித்ர் ெதாழுைக சஹர் (அதிகாைல முந்)ேநரம் வைர ெசன்றுவிடும். 

இைத மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1356ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இரவின் அைனத்துப் பகுதியிலும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வித்ர் 
ெதாழுதிருக்கிறார்கள்; (சில சமயங்களில்) அவர்களின் வித்ர் ெதாழுைக இரவின் இறுதிப் 
பகுதிவைர ெசன்றுவிடும்.- இைத மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 
பாடம் : 18 இரவுத் ெதாழுைகயின் முழு விவரமும், இரவில் ெதாழாமல் உறங்கிவிடுதல் 
அல்லது ேநாயுற்றுவிடுதல் பற்றியும். 
 
 1357ஸுராரா பின் அவ்ஃபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

சஅத் பின் ஹிஷாம் பின் ஆமிர் (ரஹ்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அறப்ேபார் 
புரிய விரும்பினார். இைதெயாட்டி மதீனாவுக்குச் ெசன்று, மதீனாவிலிருந்த தம் அைசயாச் 
ெசாத்துகைள விற்றுவிட்டு அ(ந்தப் பணத்)ைத (ேபாருக்குத் ேதைவயான) ஆயுதங்கள், 

குதிைரகள் ஆகியவற்றில் ேபாட்டு, ேராம ைபஸாந்தியர்களுடன் இறக்கும்வைர ேபாரிட 
விரும்பினார். இதற்காக அவர் மதீனா வந்த ேபாது மதீனாவாசிகளில் சிலைரச் சந்தித்தார். 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் உயிருடனிருந்த காலத்தில் ஆறு ேபர் ெகாண்ட ஒரு 
குழுவினர் இவ்வாறு (முற்றும் துறந்து இைறவழியில் உயிர்த் தியாகம்) ெசய்ய விரும்பிய 
ேபாது, அவர்கைள அவ்வாறு ெசய்யக்கூடாது என நபி (ஸல்) அவர்கள் தைட ெசய்ததுடன் 
"என்னிடம் உங்களுக்ேகார் அழகிய முன்மாதிரி இல்ைலயா? (நான் என்ன இைறவழிப் 
ேபாராட்டத்திற்காக முற்றும் துறந்துவிட்டா ெசல்கிேறன்?)' என்றும் நபியவர்கள் ேகட்டார்கள்'' 
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என்று கூறினர். மக்கள் இவ்வாறு கூறியதும் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் மணவிலக்குச் 
ெசய்துவிட்டிருந்த தம் மைனவிைய மீட்டுக்ெகாண்டார். மைனவிைய மீட்டுக்ெகாண்டதற்கு 
(சிலைர)ச் சாட்சியாக்கினார். 

பிறகு சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வித்ர் ெதாழுைக குறித்து வினவினார். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் "நான் உமக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வித்ர் ெதாழுைக 
பற்றி பூமியிலுள்ளவர்களிேலேய நன்கு அறிந்த ஒருவைர அறிவிக்கட்டுமா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு சஅத் (ரஹ்) "அவர் யார்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் "ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள்தாம் அவர்; அவர்களிடம் நீர் ெசன்று இது பற்றிக் 
ேகட்பரீாக! பிறகு அவர்கள் கூறும் பதிைல என்னிடம் வந்து ெதரிவிப்பரீாக!'' என்றார்கள். 

சஅத் பின் ஹிஷாம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைள 
ேநாக்கி நடந்ேதன். (அதற்கு முன்) ஹகீம் பின் அஃப்லஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம் 
ெசன்று, ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசல்ல என்னுடன் வருமாறு  அன்னாைர அைழத்ேதன். 
அதற்கு ஹகீம் பின் அஃப்லஹ்  (ரஹ்) அவர்கள், "நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைள 
ெநருங்கும் நிைலயில் இல்ைல. ஏெனனில், (மக்கள் அரசியல் குழப்பங்களால் இரு ேவறு 
பிரிவினராகப் பிரிந்துள்ள இந்நிைலயில்) இவ்விரு பிரிவினருக்கிைடேய நீங்கள் எதுவும் 
கூற ேவண்டாெமன அவர்கைள நான் தடுத்ேதன். ஆனால், அவர்கள் உறுதியாக மறுத்து 
விட்டார்கள்'' என்றார்கள். 

நான் ஹகீம் (ரஹ்) அவர்கைள அறுதியிட்டு அைழத்ததன் ேபரில் அன்னார் வந்தார்கள். 
நாங்கள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைள ேநாக்கி நடந்ேதாம். அவர்களிடம் உள்ேள வர அனுமதி 
ேகட்ேடாம். அவர்கள் அனுமதியளித்தவுடன் நாங்கள் உள்ேள நுைழந்ேதாம். அப்ேபாது 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ஹகீம் பின் அஃப்லஹ் அவர்கைள அைடயாளம் கண்டுெகாண்டு 
"ஹகீம்தாேன?'' என்று ேகட்டார்கள். ஹகீம் அவர்கள், "ஆம்' என்றார்கள். "உம்முடன் 
இருப்பவர் யார்?'' எனக் ேகட்டார்கள். அதற்கு ஹகீம் அவர்கள் "ஹிஷாமின் புதல்வர் 
சஅத்'' என்று பதிலளித்தார்கள். "எந்த ஹிஷாம்?'' என்று ேகட்டார்கள் ஆயிஷா (ரலி). "ஆமிர் 
(ரலி) அவர்களின் புதல்வர்'' என்றார் ஹகீம். உடேன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ஆமிருக்கு 
அல்லாஹ் கருைண புரிவானாக எனப் பிரார்த்தித்துவிட்டு, அவர் குறித்து நல்லவற்ைறக் 
கூறினார்கள். 

 -அறிவிப்பாளர் கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் உஹுதுப் 
ேபாரில் உயிர் நீத்தவர் ஆவார் - 

நான் (சஅத்) "இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைனேய! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் குணத்ைதப் பற்றிக் கூறுங்கள்!'' எனக் ேகட்ேடன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள், "நீர் குர்ஆைன ஓதவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம் (ஓதியிருக்கி 
ேறன்)' என்ேறன். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், 

"நபி (ஸல்) அவர்களின் குணம் குர்ஆனாகேவ இருந்தது'' என்று கூறினார்கள். இைதச் 
ெசவிேயற்ற நான் எழுந்துவிடலாம் எனவும், இனிேமல் நான் இறக்கும்வைர எவரிடமும் எது 
குறித்தும் ேகட்க ேவண்டியதில்ைல என்றும் எண்ணிேனன். பின்னர் எனக்கு ஏேதா ேதான்ற, 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இரவுத் ெதாழுைக பற்றிக் கூறுங்கள்'' என்று 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நீர் யா அய்யுஹல் 
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முஸ்ஸம்மில்...'' (எனத் ெதாடங்கும் 73ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதியதில்ைலயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் "ஆம் (ஓதியிருக்கிேறன்)' என்ேறன். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "வலிவும் 
மாண்பும் உைடய அல்லாஹ் இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்ப வசனங்களின் மூலம் இரவுத் 
ெதாழுைகையக் கடைமயாக்கினான். எனேவ, நபி (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுைடய 
ேதாழர்களும் ஒரு வருடகாலம் நின்று ெதாழுதனர். அந்த அத்தியாயத்தின் இறுதித் 
ெதாடைர அல்லாஹ் பன்னிரண்டு மாதங்கள் வானிேலேய நிறுத்தி ைவத்துக்ெகாண்டான். 
பின்னர் அந்த அத்தியாயத்தின் இறுதித் ெதாடரில் அல்லாஹ் சலுைகைய அறிவித்தான். 
எனேவ, கடைமயாக இருந்த இரவுத் ெதாழுைக பின்னர் கூடுதல் ெதாழுைகயாக மாறிற்று'' 

என்று கூறினார்கள். 

நான், "இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைனேய! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
வித்ர் ெதாழுைக பற்றிக் கூறுங்கள்?''என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
"நாங்கள் (இரவில் உறங்கச் ெசல்வதற்கு முன்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்காக அவர்களது பல் துலக்கும் குச்சி, தண்ணரீ் ஆகியவற்ைறத் தயாராக எடுத்து 
ைவப்ேபாம். இரவில் அவர்கைள அல்லாஹ் தான் நாடிய ேநரத்தில் எழுப்புவான். அவர்கள் 
எழுந்து பல்துலக்கி, அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துவிட்டு ஒன்பது ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். 
அவற்றில் எட்டாவது ரக்அத்தி(ன் இறுதியி)ல்தான் அவர்கள் அமர்வார்கள். பின்னர் 
அல்லாஹ்ைவ நிைனவுகூர்ந்து ேபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டுப் பிரார்த்திப்பார்கள். பிறகு சலாம் 
ெகாடுக்காமல் எழுந்து ஒன்பதாவது ரக்அத் ெதாழுவார்கள். (ஒன்பதாவது ரக்அத்தில்) 
உட்கார்ந்து அல்லாஹ்ைவ நிைனவுகூர்ந்து ேபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டுப் பிரார்த்திப்பார்கள். 
பிறகு எங்களுக்குக் ேகட்கும் விதத்தில் சலாம் ெகாடுப்பார்கள். சலாம் ெகாடுத்த பின் 
உட்கார்ந்தவாேற இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். அருைம மகேன! ஆக, இைவ 
பதிேனாரு ரக்அத்கள் ஆகும். 

பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கள் முதுைமயைடந்து உடலில் சைத ேபாட்ட ேநரத்தில் 
ஒற்ைறப்பைடயாக ஏழு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். பின்னர் இரண்டு ரக்அத்களில் முன்பு 
ெசய்தைதப் ேபான்ேற ெசய்வார்கள். அருைம மகேன! இைவ ஒன்பது ரக்அத்கள் ஆகும். 

(ெபாதுவாக) நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ெதாழுைகையத் ெதாழுதால் அைத நிரந்தரமாகக் 
கைடப்பிடிப்பைதேய விரும்புவார்கள். இரவுத் ெதாழுைகக்கு எழ முடியாதபடி உறக்கேமா 
ேநாேயா மிைகத்துவிட்டால் பகலில் பன்னிரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழு(து அைத ஈடு 
ெசய்)வார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் முழுக் குர்ஆைனயும் ஒேர இரவில் ஓதியதாகேவா, 

காைலவைர இரவு முழுக்கத் ெதாழுததாகேவா, ரமளான் அல்லாத மாதங்களில் ஒரு மாதம் 
முழுக்க ேநான்பு ேநாற்றதாகேவா நான் அறிேயன்'' என்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 

பிறகு நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
கூறியைத அவர்களிடம் அறிவித்ேதன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள் கூறியது உண்ைமேய. நான் "அவர்கைள ெநருங்குபவனாயிருப்பின்' அல்லது 
"அவர்களிடம் ெசல்பவனாயிருப்பின்' அவர்களிடம் ெசன்று இந்த ஹதீைஸ ேநரடியாக 
அவர்களிடேம ேகட்டிருப்ேபன்'' என்றார்கள். (அப்ேபாைதய அரசியல் குழப்பேம அன்னார் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைளச் சந்திக்காமல் இருந்ததற்குக் காரணம்.) நான், "நீங்கள் 
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அவர்களிடம் ெசல்லமாட்டீர்கள் என்பைத நான் (முன்ேப) அறிந்திருந்தால் அவர்கைளப் 
பற்றி உங்களிடம் அறிவித்திருக்கமாட்ேடன்''  என்ேறன். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸுராரா பின் அவ்ஃபா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "சஅத் பின் ஹிஷாம் (ரஹ்) அவர்கள் தம் மைனவிைய மணவிலக்குச் 
ெசய்துவிட்டுப் பிறகு தம் அைசயாச் ெசாத்துகைள விற்பதற்காக மதீனா ேநாக்கி 
வந்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ்  மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "நான் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கைள ேநாக்கிச் ெசன்று அவர்களிடம் 
வித்ர் ெதாழுைக பற்றி வினவிேனன்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்றைவ ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளவாேற இடம்ெபற்றுள்ளன. ேமலும், இந்த அறிவிப்பில், "ஹிஷாம் யார்?'' என 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ேகட்டார்கள். நான் "ஆமிரின் புதல்வர்'' என்ேறன். அதற்கு ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள் "ஆமிர் ஒரு நல்ல மனிதராய்த் திகழ்ந்தார்; உஹுதுப் ேபாரில் உயிர் நீத்தார்'' 

என்று குறிப்பிட்டதாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "ஸுராரா பின் அவ்ஃபா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்திருப்பதாவது: சஅத் பின் 
ஹிஷாம் என் அண்ைட வடீ்டாராய் இருந்தார். அவர் தம் மைனவிைய மணவிலக்குச் 
ெசய்துவிட்டார். ேமலும், "ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "ஹிஷாம் யார்?' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு சஅத் அவர்கள், "ஆமிர் (ரலி) அவர்களின் புதல்வர்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அவர் நல்ல மனிதராய்த் திகழ்ந்தார்; உஹுதுப் ேபாரில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பங்ேகற்று ெகால்லப்பட்டார்' என்று கூறினார்கள். 
"ஹகீம் பின் அஃப்லஹ் (ரஹ்) அவர்கள் (இப்னு அப்பாஸ் (ரலி)  அவர்களிடம்) "நீங்கள் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசல்லமாட்டீர்கள் என நான் அறிந்திருந்தால் அவர்கைளப் 
பற்றி உங்களிடம் நான் அறிவித்திருக்கமாட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 1358ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ேநாய் முதலியவற்றால் இரவுத் ெதாழுைக 
தவறிவிட்டால் (அதற்கு ஈடாகப்) பகலில் பன்னிரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். 

இைத சஅத் பின் ஹிஷாம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1359ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நற்ெசயைலச் ெசய்தால் அைத நிைலயாகச் 
ெசய்வார்கள். அவர்கள் இரவில் உறங்கி விட்டாேலா, அல்லது ேநாய்வாய்ப்பட்டுவிட்டாேலா 
பகலில் பன்னிரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் (இரவுத் ெதாழுைகைய) சுப்ஹுவைர 
நின்று ெதாழுதைத நான் கண்டதில்ைல; ஒரு மாதம் முழுக்கத் ெதாடர்ச்சியாக அவர்கள் 
ேநான்பு ேநாற்றதில்ைல; ரமளான் மாதத்தில் தவிர. 
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 1360அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஒருவர் இரவில் வாடிக்ைகயாக ஓதி வருபவற்ைற, அல்லது அதில் ஒரு பகுதிைய ஓதாமல் 
உறங்கிவிட்டால் அைத அவர் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகக்கும் லுஹர் ெதாழுைகக்கும் இைடேய 
ஓதினால் இரவில் ஓதியைதப் ேபான்ேற அவருக்கு (நன்ைம) எழுதப்படுகிறது. 

இைத உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 
பாடம் : 19 சுடுமணலில் ஒட்டகக்குட்டியின் கால் குழம்புகள் கரிந்துவிடும் ேநரத்தில் ெதாழும் 
"அவ்வாபனீ்' ெதாழுைக. 
 
 1361காசிம் பின் அவ்ஃப் அஷ்ைஷபான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள் "ளுஹா' ெதாழுதுெகாண்டிருந்த ஒரு கூட்டத்தாைரக் 
கண்டார்கள். அப்ேபாது "இந்தத் ெதாழுைகைய இந்ேநரத்தில் அல்லாமல் ேவறு ேநரத்தில் 
ெதாழுவேத சிறந்தது என இவர்கள் அறிய ேவண்டாமா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "சுடுமணலில் ஒட்டகக்குட்டியின் கால் குழம்புகள் கரிந்துவிடும் ேநரேம 
அவ்வாபனீ் ெதாழுைகயின் ேநரமாகும்' எனக் கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1362ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவிற்கு அருகிலுள்ள) குபாவாசிகைள 
ேநாக்கிச் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது குபாவாசிகள் (ளுஹா) ெதாழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்ேபாது "சுடுமணலில் ஒட்டகக்குட்டியின் கால் குழம்புகள் கரியும் ேநரேம "அவ்வாபனீ்' 

ெதாழுைகயின் ேநரமாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

இைதக் காசிம் பின் அவ்ஃப் அஷ் ைஷபான ீ(ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 
பாடம் : 20 இரவுத் ெதாழுைக இரண்டிரண்டு ரக்அத்களாகும்; வித்ர் ெதாழுைக இரவின் 
இறுதிப் பகுதியில் ஒரு ரக்அத்தாகும். 
 
 1363இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இரவுத் ெதாழுைக பற்றிக் ேகட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரவுத் ெதாழுைக இரண்டிரண்டு 
ரக்அத்களாகும். ஆனால், உங்களில் ஒருவர் சுப்ஹு (ேநரம் வந்துவிட்டேதா) என்று 
அஞ்சினால் அவர் ஒரு ரக்அத் (வித்ர்) ெதாழட்டும்! (அவ்வாறு ெதாழுதால்) அவர் (முன்னர்) 
ெதாழுதவற்ைற அது ஒற்ைறயாக ஆக்கிவிடும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1364இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் இரவுத் ெதாழுைக குறித்துக் ேகட்டார். அதற்கு 
"(இரவுத் ெதாழுைக) இரண்டிரண்டு ரக்அத்களாகும். சுப்ஹு (ேநரம் வந்துவிட்டேதா) என்று 
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நீங்கள் அஞ்சினால் ஒரு ரக்அத் (வித்ர்) ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்!'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்  -.இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1365அப்துல்லாஹ் பின் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இரவுத் ெதாழுைக எப்படித் ெதாழ ேவண்டும்?'' 

எனக் ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரவுத் ெதாழுைக 
இரண்டிரண்டு ரக்அத்களாகும். சுப்ஹு (ேநரம் வந்துவிட்டது) பற்றி நீங்கள் அஞ்சினால் ஒரு 
ரக்அத் (வித்ர்) ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்!'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1366அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இரவுத் ெதாழுைக எப்படித் 
ெதாழ ேவண்டும்?'' என்று ேகட்டார். -அப்ேபாது நான் நபியவர்களுக்கும் ேகள்வி 
ேகட்டவருக்கும் இைடேய இருந்ேதன். -நபி (ஸல்) அவர்கள், "(இரவுத் ெதாழுைக) 
இரண்டிரண்டு ரக்அத்களாகும். சுப்ஹு (ேநரம் வந்துவிட்டேதா) என்று நீங்கள் அஞ்சினால் 
ஒரு ரக்அத் (வித்ர்) ெதாழுது ெகாள்ளுங்கள்! உனது ெதாழுைகயின் இறுதியாக வித்ைர 
அைமத்துக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று விைடயளித்தார்கள். ஓர் ஆண்டிற்குப் பிறகு அவர்களிடம் 
ஒரு மனிதர் (அவ்வாேற) ேகட்டார். அப்ேபாதும் நான் அேத இடத்தில் 
(இருவருக்குமிைடேய) இருந்ேதன். இ(ப்ேபாது ேகள்வி ேகட்ட)வர் முன்பு ேகள்வி ேகட்ட 
மனிதர்தாமா, அல்லது ேவறு மனிதரா என்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல. -அவரிடமும் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் முன்பு ேகட்டவரிடம் கூறியைதப் ேபான்ேற பதிலளித்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரண்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் ஓர் ஆண்டிற்குப் பிறகு ஒரு மனிதர் அவ்வாறு ேகட்டது பற்றியும் அதற்குப் 
பிறகுள்ள குறிப்புகளும் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 1367நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

சுப்ஹுக்கு முன்ேப விைரந்து வித்ர் ெதாழுதிடுவரீ். 

இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1368இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இரவில் ெதாழுபவர் இறுதியாக வித்ர் ெதாழட்டும். ஏெனனில், இவ்வாேற அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டுவந்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1369நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இரவில் உங்களது கைடசித் ெதாழுைகயாக வித்ைர ஆக்கிக்ெகாள்ளுங்கள். 

இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 1370இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இரவில் ெதாழுபவர் சுப்ஹுக்கு முன் தமது கைடசித் ெதாழுைகயாக வித்ைர ஆக்கிக் 
ெகாள்ளட்டும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாேற மக்களுக்குக் 
கட்டைளயிட்டு வந்தார்கள். 
 
 1371அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

வித்ர் ெதாழுைக, இரவின் இறுதிப் பகுதியில் (ெதாழப்படும்) ஒரு ரக்அத்தாகும். 

இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1372நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

வித்ர் ெதாழுைக இரவின் இறுதிப் பகுதியில் (ெதாழப்படும்) ஒரு ரக்அத்தாகும். 

இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1373அபூமிஜ்லஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் வித்ர் ெதாழுைக பற்றி வினவிேனன். அதற்கு 
அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(வித்ர்) இரவின் இறுதிப் பகுதியில் ஒரு 
ரக்அத்தாகும்' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்று விைடயளித்தார்கள். அவ்வாேற 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமும் வினவிேனன். அவர்களும் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இரவின் இறுதியில் (ெதாழப்படும்) ஒரு ரக்அத் ஆகும்' என்று கூறியைத நான் 
ெசவிேயற்றுள்ேளன்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
 1374இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் பள்ளிவாசலில் இருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள அைழத்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் இரவுத் ெதாழுைகைய எவ்வாறு ஒற்ைறப்பைடயாக 
(வித்ராக) ஆக்குேவன்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(இரவில்) ெதாழுபவர் இரண்டிரண்டு ரக்அத்களாகேவ ெதாழுதுவரட்டும். சுப்ஹு (ேநரம் 
வந்துவிட்டது) பற்றி அவர் அறிந்தால் ஒரு ரக்அத் (வித்ர்) ெதாழட்டும்! முன்னர் அவர் 
ெதாழுதவற்ைற அது ஒற்ைறப்பைடயாக மாற்றிவிடும்'' என்றார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் அபூகுைறப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (இப்னு உமரிடமிருந்து அறிவிக்கும் 
அறிவிப்பாளரின் ெபயர்) உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் என்று வரவில்ைல. 
 
 1375அனஸ் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் "காைலத் ெதாழுைக (சுப்ஹு)க்கு முன்னுள்ள 
(சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்களில் நீண்ட அத்தியாயங்கைள ஓதலாமா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரவில் இரண்டிரண்டு 
ரக்அத்களாகத் ெதாழுவார்கள்; ஒரு ரக்அத் வித்ர் ெதாழுவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
(உடேன) நான், " இைதப் பற்றி உங்களிடம் நான் ேகட்கவில்ைல'' என்ேறன். அதற்கு 
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அவர்கள், "நீர் ஒரு விளங்காத மனிதர்;  முழு ஹதீைஸயும் ெசால்ல என்ைன விடமாட்டீரா? 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் இரண்டிரண்டு ரக்அத்களாகத் ெதாழுவார்கள். 
ஒரு ரக்அத் வித்ர் ெதாழுவார்கள். காைலத் ெதாழுைக (சுப்ஹு)க்கு முன் (சுன்னத்) இரண்டு 
ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். (அவ்விரு ரக்அத்களிலும் நீண்ட அத்தியாயங்கைள 
ஓதிக்ெகாண்டிராமல்) இகாமத் ெசால்லும் சப்தம் காதில் விழுவைதப் ேபான்று (சுருக்கமாகத் 
ெதாழுவார்கள்)'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், கலஃப் பின் ஹிஷாம் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "காைலத் ெதாழுைக' என்பதற்கு பதிலாக (ெவறும்) "காைல' 

என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1376ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவின் இறுதிப் பகுதியில் ஒரு ரக்அத் 
வித்ர் ெதாழுவார்கள்'' என்றும், "ேபாதும்! ேபாதும் (நிறுத்து!) நீர் ஒரு விளங்காத மனிதர்'' 

என்று அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1377உக்பா பின் ஹுைரஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இரவுத் ெதாழுைக இரண்டிரண்டு ரக்அத்களாகும்; 

நீங்கள் சுப்ஹு ேநரத்ைத அைடந்துவிட்டதாகக் கண்டால் ஒரு ரக்அத் வித்ர் ெதாழுது 
ெகாள்ளுங்கள்!'' என்று ெசான்னதாக இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்ேபாது 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "இரண்டிரண்டு ரக்அத்கள் என்பதற்கு என்ன ெபாருள்?'' 

என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "ஒவ்ேவார் இரண்டு ரக்அத்திலும் சலாம் 
ெகாடுப்பதாகும்'' என்று விளக்கமளித்தார்கள். 
 
 1378நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நீங்கள் சுப்ைஹ அைடவதற்கு முன் வித்ர் ெதாழுங்கள்! 

இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1379அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

மக்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வித்ர் ெதாழுைக பற்றி வினவினர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "சுப்ஹுக்கு முன் வித்ர் ெதாழுங்கள்!'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 21 இரவின் இறுதியில் எழ முடியாது என அஞ்சுேவார் இரவின் ஆரம்பப் 
பகுதியிேலேய வித்ர் ெதாழுதிட ேவண்டும். 
 
 1380அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இரவின் இறுயில் எழ முடியாது என அஞ்சுபவர் இரவின் ஆரம்பப் பகுதியிேலேய வித்ர் 
ெதாழுதுவிடட்டும்! இரவின் இறுதியில் எழ முடியும் என நம்புகின்றவர் இரவின் 
இறுதியிேலேய வித்ர் ெதாழட்டும். ஏெனனில், இரவின் இறுதி ேநரத்தில் ெதாழும்ேபாது 
(வானவர்கள்) பங்ேகற்கின்றனர். இதுேவ சிறந்ததாகும். 

இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1381நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் யார் இரவின் இறுதியில் எழ முடியாது என அஞ்சுகிறாேரா அவர் (முதலில்) 
வித்ர் ெதாழுதுவிட்டுப் பிறகு உறங்கட்டும்! இரவில் தம்மால் எழ முடியும் என உறுதியாக 
நம்புகின்றவர் அதன் இறுதியில் வித்ர் ெதாழட்டும்! ஏெனனில், இரவின் இறுதி ேநரத்தில் 
குர்ஆன் ஓதும்ேபாது (வானவர்கள்) பங்ேகற்கின்றனர். இதுேவ சிறந்ததாகும். 

இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 
பாடம் : 22 ெதாழுைகயில் மிகவும் சிறந்தது நீண்ட ேநரம் நின்று ெதாழுவதாகும். 
 
 1382அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெதாழுைகயில் மிகவும் சிறந்தது நீண்ட ேநரம் நின்று (ஓதித்) ெதாழுவேத ஆகும். 

இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1383ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "ெதாழுைகயில் மிகவும் சிறந்தது எது?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "நீண்ட ேநரம் நின்று (ஓதித்) ெதாழுவேத ஆகும்'' என்று 
விைடயளித்தார்கள்  -.இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 
பாடம் : 23 பிரார்த்தைன ஏற்கப்படும் ேநரம் ஒன்று இரவில் உண்டு. 
 
 1384நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இரவில் ஒரு (குறிப்பிட்ட) ேநரம் உண்டு; சரியாக அந்த ேநரத்தில் ஒரு முஸ்லிமான 
மனிதர் இம்ைம மற்றும் மறுைம ெதாடர்பான எந்த நன்ைமைய ேவண்டினாலும் அைத 
இைறவன் அவருக்கு வழங்காமல் இருப்பதில்ைல. இவ்வாறு ஒவ்ேவார் இரவிலும் 
நடக்கிறது.- இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1385அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இரவில் ஒரு (குறிப்பிட்ட) ேநரம் உண்டு. ஒரு முஸ்லிமான அடியார் சரியாக அந்த 
ேநரத்தில் இைறவனிடம் எந்த நன்ைமைய ேவண்டினாலும் இைறவன் அவருக்கு அைத 
வழங்காமல் இருப்பதில்ைல  -.இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 24 இரவின் இறுதி ேநரத்தில் பிரார்த்திக்குமாறும் இைறவைன நிைனவுகூர்ந்து 
ேபாற்றுமாறும் வந்துள்ள ஆர்வமூட்டலும் அந்த ேநரத்தில் ெசய்யப்படும் பிரார்த்தைனகள் 
ஏற்கப்படும் என்பதும். 
 
 1386அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உயர்வும் வளமும் மிக்க நம் இைறவன் ஒவ்ேவார் இரவிலும், இரவின் இறுதி மூன்றிெலாரு 
பகுதி இருக்கும்ேபாது கீழ் வானிற்கு இறங்கிவந்து, "என்னிடம் யாேரனும் பிரார்த்தித்தால் 
அவரது பிரார்த்தைனைய நான் ஏற்கிேறன். என்னிடம் யாேரனும் ேகட்டால் அவருக்கு நான் 
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ெகாடுக்கிேறன். என்னிடம் யாேரனும் பாவமன்னிப்புக் ேகாரினால் அவைர நான் 
மன்னிக்கிேறன்'' என்று கூறுகின்றான். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1387அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ், ஒவ்ேவார் இரவிலும் இரவின் முதல் மூன்றிெலாரு பகுதி முடியும்ேபாது, கீழ் 
வானிற்கு இறங்கிவந்து, "நாேன அரசன்;நாேன அரசன்! என்னிடம் பிரார்த்திப்பவர் 
எவருமுண்டா? அவரது பிரார்த்தைனைய நான் ஏற்கிேறன். என்னிடம் ேகட்பவர் எவரும் 
உண்டா? அவருக்கு நான் ெகாடுக்கிேறன். என்னிடம் பாவமன்னிப்புக் ேகாருபவர் எவரும் 
உண்டா? அவைர நான் மன்னிக்கிேறன்''என்று கூறுகிறான். ைவகைற (ஃபஜ்ர்) ேநரம் 
புலரும்வைர இவ்வாறு கூறிக்ெகாண்டிருக்கிறான். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1388அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இரவின் பாதி ேநரம் அல்லது மூன்றில் இரு பகுதி ேநரம் கழியும்ேபாது உயர்வும் வளமும் 
மிக்க இைறவன் கீழ் வானிற்கு இறங்கிவந்து, "ேகட்பவர் எவரும் உண்டா? அவருக்குக் 
ெகாடுக்கப்படும். பிரார்த்திப்பவர் எவரும் உண்டா? அவரது பிரார்த்தைன ஏற்கப்படும். 
பாவமன்னிப்புக் ேகாருபவர் எவரும் உண்டா? அவருக்கு மன்னிப்பு அளிக்கப்படும்'' என்று 
அதிகாைல புலரும்வைர கூறுகின்றான். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1389அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ், நடு இரவில் அல்லது இரவின் இறுதி மூன்றிெலாரு பகுதியில் கீழ் வானிற்கு 
இறங்குகிறான். "என்னிடம் பிரார்த்திப்பவர் எவரும் உண்டா? அவரது பிரார்த்தைனைய நான் 
ஏற்கிேறன். அல்லது என்னிடம் ேகட்பவர் எவரும் உண்டா?அவருக்கு நான் ெகாடுக்கிேறன்'' 

என்று கூறுகின்றான். பிறகு "(நான்) இல்லாதவனும் அல்லன்; (வாக்குமீறுவதன் மூலம்) 
அநீதி இைழப்பவனும் அல்லன். (இத்தைகய) எனக்கு (அழகிய) கடனளிப்பவர் யாரும் 
உண்டா?'' என்று அல்லாஹ் ேகட்கிறான். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 
முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகின்ேறன்: 

இந்த ஹதீஸின்  அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு மர்ஜானா என்பவர் சயதீ் பின் 
அப்தில்லாஹ் ஆவார். மர்ஜானா என்பது,அவருைடய தாயாரின் ெபயராகும். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "பிறகு உயர்வும் வளமும் மிக்க (இைற)வன் தன் கரங்கைள விரித்தபடி 
"இல்லாதவேனா அநீதி இைழப்பவேனா அல்லாத (உங்கள் இைற)வனுக்கு (அழகிய) கடன் 
அளிப்பவர் யாரும் உண்டா?'' என்று கூறுவான் என அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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 1390அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ், இரவின் முதல் மூன்றிெலாரு பகுதி கழியும்வைர தாமதித்துவிட்டுப் பின்னர் கீழ் 
வானிற்கு இறங்குகின்றான். "(என்னிடம்) பாவமன்னிப்புக் ேகாருபவர் எவரும் உண்டா? 

 தவ்பாச் ெசய்பவர் எவரும் உண்டா? ேகட்பவர் எவரும் உண்டா? பிரார்த்திப்பவர் எவரும் 
உண்டா?'' என அதிகாைல புலரும்வைர ேகட்கின்றான். 

இைத அபூசயதீ் (ரலி) மற்றும் அபூஹுைரரா (ரலி) ஆகிேயார் அறிவிக்கின்றனர். 

இந்த ஹதீஸ் இவ்விரு நபித்ேதாழர்களிடமிருந்து தலா மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் தலா இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

இவ்வறிவிப்புகளில் வந்துள்ள ஹதீைஸவிட ேமற்கண்ட அறிவிப்புகளில் வந்துள்ள 
ஹதீேஸ முழுைமயானதும் மிகுதியானதுமாகும். 

 
பாடம் : 25  ரமளானில் இரவில் நின்று வணங்குமாறு வந்துள்ள ஆர்வமூட்டலும், அதுேவ 
தராவஹீ் ெதாழுைக என்பதும். 
 
 1391அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

எவர் நம்பிக்ைகேயாடும் நன்ைமைய எதிர்பார்த்தும் ரமளான் மாதத்தில் நின்று 
வணங்குகிறாேரா அவரது முந்ைதய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுவிடும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1392அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் மாதத்தில் நின்றுவழிபடுவைதக் 
கட்டாயப்படுத்தாமல் அதன் மீது மக்களுக்கு ஆர்வமூட்டிவந்தார்கள். "எவர் 
நம்பிக்ைகேயாடும் நன்ைமைய எதிர்பார்த்தும் ரமளானில் நின்றுவழிபடுகிறாேரா அவரது 
முந்ைதய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுவிடும்'' என்று கூறுவார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இறக்கும்ேபாது இேத நிைலேய நீடித்தது. அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களது 
ஆட்சிக் காலத்திலும் உமர் (ரலி) அவர்களது ஆட்சியின் ஆரம்பக் கட்டத்திலும் இந்த 
நிைலேய இருந்தது. 
 
 1393அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

எவர் நம்பிக்ைகேயாடும் நன்ைமைய எதிர்பார்த்தும் ரமளானில் நின்று வழிபடுகிறாேரா 
அவரது முந்ைதய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுவிடும். எவர் நம்பிக்ைகேயாடும் நன்ைமைய 
எதிர்பார்த்தும் ைலலத்துல் கத்ர் இரவில் நின்று வழிபடுகிறாேரா அவரது முந்ைதய 
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுவிடும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1394நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஒருவர் நம்பிக்ைகேயாடும் நன்ைமைய எதிர்பார்த்தும் ைலலத்துல் கத்ர் இரவில்  நின்று 
வழிபட, அது ைலலத்துல் கத்ராகேவ அைமந்து விட்டால் அவருக்கு மன்னிப்பு 
வழங்கப்படும்  -.இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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 1395ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்  ஓர் இரவில் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலில் 
ெதாழுதார்கள். அவர்கைளப் பின்பற்றி மக்களும் ெதாழுதனர். மறுநாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெதாழுதேபாது மக்களின் எண்ணிக்ைக அதிகமானது. மூன்றாவது அல்லது 
நான்காவது இரவில் (அங்கு) மக்கள் திரண்டேபாது அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் வரவில்ைல. அதிகாைலயானதும் "நீங்கள் ெசய்தைத நான் பார்த்(துக் 
ெகாண்டுதான் இருந்)ேதன். இத்ெதாழுைக உங்கள்மீது கடைமயாக்கப்பட்டுவிடுேமா என்று 
நான் அஞ்சியதுதான் உங்களிடம் வரவிடாமல் என்ைனத் தடுத்துவிட்டது'' என்று 
கூறினார்கள்.இது ஒரு ரமளான் மாதத்தில் நடந்ததாகும். 
 
 1396ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் நள்ளிரவில் (வடீ்டிலிருந்து) புறப்பட்டுச் 
ெசன்று பள்ளிவாசலில் ெதாழுதார்கள். அப்ேபாது மக்களில் சிலரும் அவர்கைளப் பின்பற்றித் 
ெதாழலாயினர். காைலயில் மக்கள் இது பற்றிப் ேபசலானார்கள். (மறுநாள்) முந்திய 
நாைளவிட அதிகமாேனார் திரண்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரண்டாவது 
இரவு புறப்பட்டுவந்(து ெதாழுவித்)தார்கள். மக்களும் அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்று 
ெதாழுதனர். (மூன்றாம் நாள்) காைலயிலும் இது பற்றி மக்கள் ேபசிக்ெகாண்டனர். அந்த 
மூன்றாம் நாள் இரவில் பள்ளிவாசலுக்கு வந்தவர்களின் கூட்டம் இன்னும் அதிகமானது. 
அன்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டுச் ெசன்றேபாது அவர்கைளப் 
பின்பற்றி மக்கள் ெதாழுதனர். 

நான்காம் நாள் இரவு வந்தேபாது (மக்கள் அதிகரித்ததால்) பள்ளிவாசல் இடம் 
ெகாள்ளவில்ைல. அன்றிரவு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலுக்குச் 
ெசல்லவில்ைல. மக்களில் சிலர் "ெதாழுைக' என்று (நிைனவூட்டிக்) கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகக்குத்தான் ெசன்றார்கள். 
ஃபஜ்ர் ெதாழுைகைய முடித்ததும் மக்கைள முன்ேனாக்கி ஏகத்துவ உறுதிெமாழி கூறிய பின் 
"அம்மா பஅத்' (இைற வாழ்த்துக்குப் பின்!) எனக் கூறிவிட்டு, "இரவில் நீங்கள் வந்திருந்தது 
எனக்குத் ெதரியாமல் இல்ைல; எனினும் உங்கள்மீது இரவுத் ெதாழுைக கடைமயாக்கப்பட்டு, 

அைத உங்களால் நிைறேவற்ற முடியாமல் ேபாய்விடுேமா என நான் அஞ்சிேனன் 
(ஆகேவதான், ேநற்றிரவு நான் வரவில்ைல)'' என்று கூறினார்கள். 
 
 1397ஸிர்ரு பின் ஹுைபஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களிடம் "ஆண்டு முழுவதும் இரவில் நின்று வணங்கியவர் 
ைலலத்துல் கத்ர் இரைவ அைடந்துெகாள்வார்' என்று அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் கூறிவருவதாகச் ெசால்லப்பட்டது. அதற்கு உைப (ரலி) அவர்கள், "எவைனத் தவிர 
ேவறு இைறவன் இல்ைலேயா அவன்மீது சத்தியமாக! அது (ைலலத்துல் கத்ர்) 
ரமளானில்தான் உள்ளது (இவ்வாறு சத்தியம் ெசய்தேபாது அன்னார் "அல்லாஹ் நாடினால்' 

என்று கூறாமல் உறுதியாகேவ குறிப்பிட்டார்கள்) அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அது எந்த 
இரவு என்பைத நான் அறிேவன்; அந்த இரவில் நின்று வணங்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். அது ரமளானில் இருபத்தி ஏழாம் 
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இரேவயாகும். அ(து ைலலத்துல் கத்ர் என்ப)தற்கு அைடயாளம், அந்த இரைவ அடுத்துவரும் 
காைலப் ெபாழுதில் சூரியன் ெவண்ணிறத்தில் ஒளியிழந்து (மங்கலாக) உதிக்கும்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
 1398ஸிர்ரு பின் ஹுைபஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் ைலலத்துல் கத்ர் இரவு பற்றி (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! அந்த இரைவப் பற்றி நான் அறிேவன். அந்த இரவில் 
நின்று வணங்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குக் 
கட்டைளயிட்டார்கள்; அது (ரமளானின்) இருபத்தி ஏழாம் இரேவயாகும் என்ேற அேநகமாக 
நான் கருதுகிேறன். 

அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் "அந்த இரவில் நின்று வணங்குமாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள்' எனும் 
வார்த்ைதயில்தான் ஐயப்பாட்டுடன் அறிவிக்கிறார். ேமலும், ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: என் நண்பர்களில் ஒருவர் அப்தா பின் அபலீுபாபா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து 
இச்ெசய்திைய எனக்கு அறிவித்தார். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் ஐயப்பாட்டுடன் அறிவித்தது பற்றியும் அதற்குப் பின்னுள்ள 
குறிப்புகளும் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 26 இரவுத் ெதாழுைகயில் பிரார்த்திப்பதும் நின்று வணங்குவதும். 
 
 1399இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் என் சிறிய தாயார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களிடம் (அவர்களது இல்லத்தில்) ஓர் 
இரவில் தங்கியிருந்ேதன். அந்த இரவில் நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து இயற்ைகக் கடைன 
நிைறேவற்றச் ெசன்றார்கள். பிறகு (வந்து) தம் முகத்ைதயும் ைககைளயும் கழுவினார்கள். 
பிறகு உறங்கினார்கள். பின்னர் எழுந்து தண்ணரீ் ைபைய ேநாக்கிச் ெசன்று அதன் (சுருக்குக்) 
கயிற்ைற அவிழ்த்தார்கள். பின்னர் (ஒன்றுக்கும்) அதிகமான முைறகள் உறுப்புகைளக் 
கழுவாமல், நடுநிைலயாக அங்கத்தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். அைத நிைறவாகச் 
ெசய்தார்கள். பிறகு நின்று ெதாழுதார்கள். 

நானும் (ெமல்ல) எழுந்ேதன். நான் அவர்கைள ேநாட்டமிடுவதற்காக விழித்துக் 
ெகாண்டிருப்பைத அவர்கள் காண்பது எனக்கு விருப்பமில்லாததால் ெமதுவாக எழுந்து 
அங்கத்தூய்ைம ெசய்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் நின்று ெதாழ, நான் அவர்களின் இடப் 
பக்கத்தில் நின்ேறன். உடேன அவர்கள் என் ைகையப் பிடித்துச் சுற்றி என்ைனத் தமது 
வலப் பக்கத்திற்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமது இரவுத் ெதாழுைகையப் பதிமூன்று ரக்அத்களுடன் முடித்துக்ெகாண்டார்கள். பின்னர் 
ஒருக்களித்துப் படுத்துக் குறட்ைடவிட்டபடி உறங்கினார்கள். உறங்கும்ேபாது 
குறட்ைடவிடுவது அவர்களது வழக்கமாகும். பினனர் பிலால் (ரலி) அவர்கள் வந்து 
அவர்கைள (ஃபஜ்ர்) ெதாழுைகக்காக அைழத்தார்கள். அவர்கள் எழுந்து (புதிதாக) அங்கத் 
தூய்ைம ெசய்யாமேலேய ெதாழுதார்கள். 
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அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது பிரார்த்தைனயில் (பின்வருமாறு) 
கூறிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்: 

அல்லாஹும்மஜ்அல் ஃப ீ கல்ப ீநூரன். வஃப ீ பஸரீ நூரன். வ ஃப ீ சம்ஈ நூரன். வ அன் 
யமீன ீநூரன். வ அன் யசாரீ நூரன். வ ஃபவ்கீ நூரன். வ தஹ்தீ நூரன். வ அமாமீ நூரன். 
வ கல்ஃப ீநூரன். வ அழ்ழிம் லீ நூரா. 

(ெபாருள்: இைறவா! என் இதயத்தில் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக! என் பார்ைவயிலும் 
ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. என் ெசவியிலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. என் வலப் 
பக்கத்திலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. என் இடப் பக்கத்திலும் ஒளிைய 
ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்கு ேமேலயும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்குக் கீேழயும் 
ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்கு முன்னாலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்குப் 
பின்னாலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்கு (எல்லாத் திைசகளிலும்) ஒளிைய 
வலிைமயாக்குவாயாக). 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) குைறப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

(உடல் எனும்) ேபைழயிலுள்ள ேவறு ஏழு ெபாருட்களிலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துமாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தைன ெசய்தார்கள். அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களின் புதல்வர்களில் ஒருவைரச் சந்தித்தேபாது அவற்ைற எனக்கு அவர் அறிவித்தார்: 
என் நரம்பிலும் என் சைதயிலும் என் இரத்தத்திலும் என் ேராமத்திலும் என் சருமத்திலும் 
(ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக) எனக் கூறிவிட்டு, ேமலும் (மனம் மற்றும் நாவு ஆகிய) 
இரண்ைடயும் குறிப்பிட்டார். 
 
 1400இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் என் சிறிய தாயாரும் இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைனயுமான ைமமூனா (ரலி) 
அவர்களின் இல்லத்தில் ஓர் இரவில் தங்கிேனன். நான் தைலயைணயின் அகலவாட்டில் 
(தைல ைவத்துப்) படுத்துக்ெகாண்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
அவர்களுைடய வடீ்டாரும் அதன் நீளவாட்டில் (தைல ைவத்துப்) படுத்திருந்தனர். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவின் பாதிவைர அல்லது அதற்குச் சற்று 
முன்புவைர அல்லது சற்று பின்புவைர உறங்கினார்கள். (பின்னர்) அவர்கள் விழித்ெதழுந்து 
(அமர்ந்து) தமது கரத்தால் முகத்தில் தடவித் தூக்க(க் கலக்க)த்ைதத் துைடக்கலானார்கள். 
பிறகு ஆலு இம்ரான் அத்தியாயத்தின் இறுதிப் பத்து வசனங்கைள (3:190-200) ஓதினார்கள். 
பிறகு கட்டித் ெதாங்கவிடப்பட்டிருந்த ஒரு தண்ணரீ் ைபயருேக ெசன்று (அைதச் சரித்து) 
அதிலிருந்து அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். ெசம்ைமயாக அங்கத்தூய்ைம 
ெசய்துெகாண்ட பின் ெதாழுவதற்காக நின்றார்கள். 

நானும் எழுந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்தைதப் ேபான்று அங்கத் 
தூய்ைம ெசய்துவிட்டு அவர்களுக்கு (இட)ப் பக்கத்தில் ேபாய் நின்ேறன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வலக் கரத்ைத என் தைலமீது ைவத்து, என் வலது காைதப் 
பிடித்துத் திருகி (தமது வலப் பக்கத்தில் நிறுத்தி)னார்கள். அப்ேபாது இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுதார்கள். பிறகு இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். பிறகு இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுதார்கள். பிறகு இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். பிறகு இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுதார்கள். பிறகு இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். பிறகு வித்ர் ெதாழுதார்கள். 
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பின்னர் ெதாழுைக அறிவிப்பாளர் வரும் வைர சாய்ந்து படுத்திருந்தார்கள். (அவர் வந்ததும்) 
எழுந்து சுருக்கமாக இரண்டு ரக்அத்கள் (சுப்ஹுைடய சுன்னத்) ெதாழுது விட்டு 
(வடீ்டிலிருந்து) புறப்பட்டுச் ெசன்று (மக்களுக்கு) சுப்ஹுத் ெதாழு(வித்)தார்கள். 
 
 1401ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "பிறகு (ெதாங்கவிடப்பட்டிருந்த) பைழய தண்ணரீ் ைபைய ேநாக்கிச் ெசன்று (அைதச் 
சரித்து) பல் துலக்கி, அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். அைதச் ெசம்ைமயாகச் 
ெசய்தார்கள். அதற்காகச் சிறிதளவு தண்ணேீர ஊற்றினார்கள். பிறகு என்ைன அைசத்து 
(உசுப்பி)விட்டார்கள். நான் எழுந்ேதன்...'' என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்றைவ 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
 1402இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் (ஓர் இரவில்) நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களிடம் 
(அவர்களது இல்லத்தில்) உறங்கிேனன். அந்த இரவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ைமமூனா (ரலி) அவர்களிடம் (தங்கி) இருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துவிட்டுப் பிறகு நின்று ெதாழுதார்கள். நான் 
அவர்களுக்கு இடப் பக்கத்தில் நின்ேறன். உடேன அவர்கள் என்ைனப் பிடித்துத் தமது வலப் 
பக்கத்தில் நிறுத்தினார்கள். அந்த இரவில் அவர்கள் பதிமூன்று ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். 
பின்னர் குறட்ைடவிட்டு உறங்கினார்கள். (ெபாதுவாக) அவர்கள் உறங்கும்ேபாது 
குறட்ைடவிடுவார்கள். பின்னர் அவர்களிடம் ெதாழுைக அறிவிப்பாளர் வந்தேபாது 
புறப்பட்டுச் ெசன்று (புதிதாக) அங்கத் தூய்ைம ெசய்யாமேலேய (சுப்ஹு) 
ெதாழு(வித்)தார்கள். 

(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இந்த ஹதீைஸ நான் புைகர் பின் அல் அஷஜ்ஜு (ரஹ்) அவர்களிடம் அறிவித்தேபாது 
அவர்கள், "இவ்வாேற எனக்கு குைறப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 1403இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஓர் இரவில் என் சிறிய தாயார் ைமமூனா பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்களிடம் 
(அவர்களது இல்லத்தில்) தங்கியிருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (இரவுத் ெதாழுைகக்காக) எழும்ேபாது என்ைனயும் எழுப்பிவிடுங்கள்!'' என்று 
ெசான்ேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இரவுத் ெதாழுைகக்காக) எழுந்த 
ேபாது நான் எழுந்து அவர்களுக்கு இடப் பக்கத்தில் நின்ேறன். உடேன அவர்கள் எனது 
ைகையப் பிடித்துத் தமது வலப் பக்கத்தில் என்ைன நிறுத்தினார்கள். நான் கண்ணயரும் 
ேபாது எனது காதின் ேசாைனையப் பிடித்(து என்ைன விழிக்கச் ெசய்)தார்கள். அப்ேபாது 
பதிேனாரு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். பின்னர் கால்கைள நட்டுைவத்துக் ைககைளக் கட்டிக் 
ெகாண்டு உட்கார்ந்தவாேற உறங்கினார்கள். அப்ேபாது அவர்களின் குறட்ைடச் சப்தத்ைத 
நான் ேகட்ேடன். ஃபஜ்ர் ேநரமானதும் (சுப்ஹுைடய சுன்னத்) இரண்டு ரக்அத்கைளச் 
சுருக்கமாகத் ெதாழுதார்கள். 
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 1404இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் என் சிறிய தாயார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களிடம் (அவர்களது இல்லத்தில்) ஓர் இரவு 
தங்கிேனன். அந்த இரவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து, கட்டித் ெதாங்க 
விடப்பட்டிருந்த தண்ணரீ் ைபயிலிருந்து (தண்ணைீரச் சரித்து) சுருக்கமாக அங்கத் தூய்ைம 
(உளூ) ெசய்தார்கள். (அவர்கள் சிறிதளவு தண்ணரீில் சுருக்கமாகவும் சிக்கனமாகவும் அங்கத் 
தூய்ைம ெசய்தைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் ைசைகயால் வர்ணிக்கலானார்கள்.) 
நானும் எழுந்து நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசய்தைதப் ேபான்ேற (அங்கத் தூய்ைம) ெசய்துவிட்டு 
வந்து அவர்களுக்கு இடப் பக்கத்தில் நின்ேறன். உடேன அவர்கள் என்ைன(ப் பிடித்து)ப் 
பின்பக்கமாகக் ெகாண்டுவந்து தமக்கு வலப் பக்கத்தில் நிறுத்தலானார்கள்; பிறகு 
ெதாழுதார்கள். பின்னர், படுத்து குறட்ைடவிட்டு உறங்கினார்கள். பிறகு அவர்களிடம் பிலால் 
(ரலி) அவர்கள் வந்து (சுப்ஹுத்) ெதாழுைகக்காக அவர்களுக்கு அறிவிப்புக் ெகாடுத்தார்கள். 
அவர்கள் புறப்பட்டுச் ெசன்று (புதிதாக) அங்கத் தூய்ைம ெசய்யாமேலேய சுப்ஹுத் 
ெதாழு(வித்)தார்கள். 

(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(உறங்கிய பின் புதிதாக அங்கத் தூய்ைம ெசய்யாமல் ெதாழும்) இந்த முைற நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு மட்டும் உரியதாகும். ஏெனனில் "நபி (ஸல்) அவர்களின் கண்கள் மட்டுேம 
உறங்குகின்றன; உள்ளம் உறங்குவதில்ைல'' என நமக்குச் ெசய்தி எட்டியுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1405இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஓர் இரவில் என் சிறிய தாயார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் 
தங்கியிருந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் எப்படித் ெதாழுகிறார்கள் 
என்பைதக் கவனிக்கக் காத்திருந்ேதன். அவர்கள் எழுந்து ெசன்று சிறுநீர் கழித்து விட்டுப் 
பிறகு (திரும்பிவந்து) தமது முகத்ைதயும் ைககைளயும் கழுவிவிட்டு உறங்கினார்கள். 
பின்னர் எழுந்து தண்ணரீ் ைபைய ேநாக்கிச் ெசன்று அதன் சுருக்ைக அவிழ்த்தார்கள். பிறகு 
உணவுத் தட்டில் அல்லது ெபரிய பாத்திரத்தில் அைத ஊற்றி அதில் தமது ைகைய 
நுைழத்து நடுத்தரமாக அழகிய முைறயில் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். பிறகு 
நின்று ெதாழுதார்கள். நான் ெசன்று அவர்களுக்கு (இடப்) பக்கத்தில் நின்றுெகாண்ேடன். 
உடேன அவர்கள் என்ைனப் பிடித்து தமக்கு வலப் பக்கத்தில் நிறுத்தினார்கள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதிமூன்று ரக்அத்கள் ெதாழுது முடித்தார்கள். பிறகு 
குறட்ைடவிட்டு உறங்கினார்கள். -(ெபாதுவாக) அவர்களது குறட்ைடச் சப்தத்ைத ைவத்து 
அவர்கள் உறங்குகிறார்கள் என்பைத நாங்கள் அறிந்துெகாள்ேவாம்.- பின்னர் (சுப்ஹுத்) 
ெதாழுைகக்குப் புறப்பட்டுச் ெசன்று ெதாழுதார்கள். அவர்கள் தமது "ெதாழுைகயில்'அல்லது 
"சஜ்தாவில்'  பின்வருமாறு கூறலானார்கள்: 

அல்லாஹும்மஜ்அல் ஃப ீகல்ப ீநூரன். வ ஃப ீ சம்ஈ நூரன். வ ஃப ீ பஸரீ நூரன். வ அன் 
யமீன ீநூரன். வ அன் ஷிமாலீ நூரன். வ அமாமீ நூரன். வ கல்ஃப ீநூரன். வ ஃபவ்கீ நூரன். 
வ தஹ்தீ நூரன். வஜ்அல்லீ நூரா/ வஜ்அல்ன ீநூரா. 

(ெபாருள்: இைறவா! என் இதயத்தில் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக! என் ெசவியிலும் ஒளிைய 
ஏற்படுத்துவாயாக. என் பார்ைவயிலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. என் வலப் பக்கத்திலும் 
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ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. என் இடப் பக்கத்திலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்கு 
முன்னாலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்குப் பின்னாலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. 
எனக்கு ேமேலயும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்குக் கீேழயும் ஒளிைய 
ஏற்படுத்துவாயாக. "எனக்கு (எல்லாத் திைசகளிலும்) ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக' (அல்லது) 
"என்ைன ஒளிமயமாக்குவாயாக).' 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

(அதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) சலமா (ரஹ்) கூறினார்கள்: 

நான் குைறப் (ரஹ்) அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது, "இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "நான் 
என் சிறிய தாயார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களிடம் இருந்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள்...' என்று கூறிவிட்டு ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு 
குறிப்பிட்டார்கள்'' என்றார்கள். ேமலும் "என்ைன ஒளிமயமாக ஆக்குவாயாக'' என்று 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகவு)ம் ஐயப்பாடின்றி அறிவித்தார்கள். 
 
 1406ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "நான் என் சிறிய தாயார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களிடம் தங்கியிருந்ேதன்'' என்று 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) கூறியதாக ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 

 அதில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முகத்ைதயும் ைககைளயும் கழுவியதாகக் 
குறிப்பு இல்ைல. மாறாக, "பிறகு அவர்கள் தண்ணரீ் ைபயருேக ெசன்று அதன் சுருக்ைக 
அவிழ்த்துவிட்டார்கள். பிறகு நடுத்தரமாக அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள். பிறகு தமது 
படுக்ைகக்கு வந்து உறங்கினார்கள். பிறகு மீண்டும் எழுந்து அந்தத் தண்ணரீ் ைபக்குச் 
ெசன்று அதன் சுருக்ைக அவிழ்த்துவிட்டுச் ெசம்ைமயாக -அதுதான் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) 
என்று கூறுமளவுக்கு (நிைறவாக) - அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள். ேமலும், "என் ஒளிைய 
வலிைமயாக்குவாயாக'' என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. "என்ைன 
ஒளிமயமாக்குவாயாக' எனும் வாசகம் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 1407ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
பின்வருமாறு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 

நான் ஓர் இரவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தங்கியிருந்ேதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் ைபைய ேநாக்கிச் ெசன்று அதிலிருந்து 
தண்ணரீ் ஊற்றி அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள்; அதிகமாகத் தண்ணைீரப் 
பயன்படுத்தவுமில்ைல; அங்கத்தூய்ைமயில் குைறைவக்கவுமில்ைல. 

மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாேற இடம்ெபற்றுள்ளன. ேமலும், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்ைறய இரவில் பத்ெதான்பது விஷயங்கைள 
இைறவனிடம் ேவண்டினார்கள்'' எனும் குறிப்பும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சலமா பின் குைஹல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

எனக்கு அந்தப் பத்ெதான்பது விஷயங்கைளயும் குைறப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 

அவற்றில் பன்னிரண்டு விஷயங்கைள நான் மனனமிட்டுள்ேளன்; எஞ்சியவற்ைற நான் 
மறந்துவிட்ேடன். (அந்தப் பன்னிரண்டு விஷயங்கள் வருமாறு): 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹும்மஜ்அல் லீ ஃப ீ கல்ப ீநூரன். வஃப ீ
லிசான ீநூரன். வஃப ீ சம்ஈ நூரன். வஃப ீ பஸரீ நூரன். வ மின் ஃபவ்க்கீ நூரன். வ மின் 
தஹ்த்தீ நூரன். வ அய் யமீன ீநூரன். வ அன் ஷிமாலீ நூரன். வ மிம் ைபனி யைதய்ய 
நூரன். வ மின் கல்ஃப ீ நூரன். வஜ்அல் ஃப ீ நஃப்சீ நூரன். வ அஃழிம் லீ நூரா'' என்று 
ேவண்டினார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! என் இதயத்தில் எனக்கு ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. என் நாவிலும் 
ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. என் ெசவியிலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. என் 
பார்ைவயிலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்கு ேமேலயும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. 
எனக்குக் கீேழயும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்கு வலப் பக்கத்திலும் ஒளிைய 
ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்கு இடப் பக்கத்திலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்கு 
முன்னாலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்குப் பின்னாலும் ஒளிைய ஏற்படுத்து 
வாயாக. என் மனத்திலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்கு ஒளிைய 
வலிைமயாக்குவாயாக). 
 
 1408ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைவ தவிர பின்வருவனவும் இடம்ெபற்றுள்ளன. 

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நான் ஓர் இரவில் ைமமூனா (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் உறங்கிேனன். அந்த இரவில் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ைமமூனா (ரலி) அவர்களிடம் தங்கியிருந்தார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்களது இரவுத் ெதாழுைக எவ்வாறு உள்ளது என்பைத ேநாட்டமிடுவதற்காகேவ (நான் 
அவர்களது இல்லத்தில் உறங்கிேனன்). அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் வடீ்டாருடன் 
சிறிது ேநரம் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். பிறகு உறங்கினார்கள். 

இந்த அறிவிப்பில் "பின்னர் எழுந்து அங்கத்தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள்; பல் 
துலக்கினார்கள்'' எனும் குறிப்பும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1409இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் (ஓர் இரவில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களது இல்லத்தில்) 
உறங்கிேனன். அவர்கள் உறக்கத்திலிருந்து விழித்ெதழுந்து பல் துலக்கி, அங்கத் தூய்ைம 
(உளூ) ெசய்து, "திண்ணமாக வானங்கள் மற்றும் பூமியின் பைடப்(பு அைமப்)பிலும், இரவு-
பகல் மாறி மாறி வருவதிலும் அறிவுைடேயாருக்குப் பல சான்றுகள் உள்ளன'' எனும் 
(3:190ஆவது) வசனத்ைத, அந்த அத்தியாயத்தின் இறுதிவைர ஓதி முடித்தார்கள். பின்னர் 
எழுந்து நின்று இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். அவற்றில் நீண்ட ேநரம் நிைலயில் 
நின்றார்கள்; ருகூஉச் ெசய்தார்கள்; சஜ்தாவும் ெசய்தார்கள். பிறகு திரும்பிச் ெசன்று 
குறட்ைடவிட்டு உறங்கினார்கள். இவ்வாேற மூன்று முைற ெசய்து, 

ஆறு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். ஒவ்ெவாரு தடைவயும் பல் துலக்கி, அங்கத்தூய்ைம ெசய்து 
இந்த வசனங்கைள ஓதினார்கள். பிறகு மூன்று ரக்அத் வித்ர் ெதாழுதார்கள். ெதாழுைக 
அறிவிப்பாளர் (சுப்ஹுத் ெதாழுைகக்காக) அறிவிப்புச் ெசய்ததும் (வடீ்டிலிருந்து) புறப்பட்டுச் 
ெசன்றார்கள். 
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அப்ேபாது "அல்லாஹும்மஜ்அல் ஃப ீகல்ப ீநூரன். வஃப ீலிசான ீநூரன். வஜ்அல் ஃப ீசம்ஈ 
நூரன். வஜ்அல் ஃப ீ பஸரீ நூரன். வஜ்அல் மின் கல்ஃப ீ நூரன். வமின் அமாமீ நூரன். 
வஜ்அல் மின் ஃபவ்க்கீ நூரன். வமின் தஹ்த்தீ நூரன். அல்லாஹும்ம அஃத்தின ீநூரா'' என்று 
கூறினார்கள். 

(ெபாருள்: இைறவா! என் இதயத்தில் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. என் நாவிலும் ஒளிைய 
ஏற்படுத்துவாயாக. என் ெசவியிலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. என் பார்ைவயிலும் 
ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்குப் பின்னாலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்கு 
முன்னாலும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. எனக்கு ேமேலயும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. 
எனக்குக் கீேழயும் ஒளிைய ஏற்படுத்துவாயாக. இைறவா! எனக்கு ஒளிைய வழங்குவாயாக). 
 
 1410அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "நான் ஓர் இரவில் என் சிறிய தாயார் ைமமூனா (ரலி) 
அவர்களிடம் (அவர்களது இல்லத்தில்) தங்கிேனன். அந்த இரவில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூடுதல் ெதாழுைகையத் ெதாழுவதற்காக எழுந்தார்கள். நபியவர்கள் தண்ணரீ் ைபைய 
ேநாக்கிச் ெசன்று அங்கத்தூய்ைம (உளூ) ெசய்துவிட்டு (வந்து) ெதாழுதார்கள். இவ்வாறு 
அவர்கள் ெசய்வைதக் கண்டதும் நானும் எழுந்து அந்தப் ைபயிலிருந்து (தண்ணைீரச் 
சரித்து) அங்கத்தூய்ைம (உளூ) ெசய்துவிட்டு, அவர்களின் இடப் பக்கத்தில் நின்ேறன். 
உடேன அவர்கள் தமது முதுகுக்குப் பின்னால் ைகைய நீட்டி எனது ைகையப் பிடித்து 
அப்படிேய தமது முதுகுக்குப் பின்னால் ெகாண்டுெசன்று (தமக்கு) வலப் பக்கத்தில் என்ைன 
நிறுத்தினார்கள்'' என்று கூறினார்கள். நான், "கூடுதலான (நஃபில்) ெதாழுைகயிலா இவ்வாறு 
நடந்தது?'' எனக் ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
 
 1411இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

என்ைன (என் தந்ைத) அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அனுப்பி 
ைவத்தார்கள். அப்ேபாது நபியவர்கள் என் சிறிய தாயார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களது 
இல்லத்தில் இருந்தார்கள். நான் அந்த இரவில் அவர்களுடன் தங்கியிருந்ேதன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இரவில் ெதாழ நின்றார்கள். நானும் எழுந்து அவர்களுக்கு இடப் பக்கத்தில் 
நின்ேறன். உடேன அவர்கள் தமது முதுகுக்குப் பின்ேன என்ைனப் பிடித்து வலப் 
பக்கத்திற்குக் ெகாண்டுெசன்றார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "நான் என் சிறிய தாயார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களிடம் (அவர்களது இல்லத்தில்) 
இரவில் தங்கியிருந்ேதன்' என (இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக) 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1412இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் பதிமூன்று ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 1413ைஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள்  கூறியதாவது: 

நான் ஒரு நாள் இரவு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெதாழுைகைய 
(கண்விழித்து) கவனிக்கப்ேபாகிேறன் எனச் ெசால்லிக் ெகாண்ேடன். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (முதலில்) சுருக்கமாக இரண்டு ரக்அத்கள் 
(உளூவின் காணிக்ைகயாகத்) ெதாழுதார்கள் (2+). பிறகு மிக மிக மிக நீளமாக இரண்டு 
ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள் (2+). பிறகு இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள் (2+). அவ்விரு 
ரக்அத்களும் அதற்கு முந்திய இரு ரக்அத்கைளயும்விடச் சுருக்கமாக இருந்தன. பிறகு 
இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள் (2+). அவ்விரு ரக்அத்களும் அதற்கு முந்திய இரு 
ரக்அத்கைளயும்விடச் சுருக்கமாகேவ இருந்தன. பிறகு இரண்டு ரகஅத்கள் ெதாழுதார்கள் 
(2+). அவ்விரு ரக்அத்களும் அதற்கு முந்திய இரு ரக்அத்கைளயும்விடச் சுருக்கமாகேவ 
இருந்தன. பிறகு இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள் (2+). அவ்விரு ரக்அத்களும் அதற்கு 
முந்திய இரு ரக்அத்கைளவிடச் சுருக்கமாகேவ இருந்தன. பிறகு (ஒரு ரக்அத்) வித்ர் 
ெதாழுதார்கள் (1=13). இைவ பதிமூன்று ரக்அத்களாகும். 
 
 1414ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில் இருந்ேதன். நாங்கள் 
ஒரு நீர்நிைலயின் படித்துைறையச் ெசன்றைடந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள், "ஜாபிேர, நீ 
படித்துைறயில் இறங்கி (ஒட்டகத்திற்கு நீர் புகட்டி உனது ேதைவையயும் பூர்த்தி 
ெசய்துெகாள்கி)றாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ஒட்டகத்திலிருந்து) இறங்கினார்கள். நான் படித்துைறயில் இறங்கிேனன். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றச் 
ெசன்றார்கள். நான் அவர்களுக்காகத் தண்ணரீ் எடுத்து ைவத்ேதன். அவர்கள் (திரும்பி) 
வந்து, அங்கத்தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். பிறகு எழுந்து, ஒேர ஆைடைய அணிந்து, அைத 
(வலம் இடமாகத் ேதாள்கள் மீது) மாற்றிப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு ெதாழுதார்கள். நான் 
அவர்களுக்குப் பின்னால் (ெதாழுவதற்காக) நின்ேறன். உடேன அவர்கள் எனது காைதப் 
பிடித்து (இழுத்து) என்ைனத் தமக்கு வலப் பக்கத்தில் நிறுத்தினார்கள். 
 
 1415ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் ெதாழுவதற்காக நின்றால் முதலில் 
சுருக்கமாக இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1416நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் இரவில் ெதாழுவதற்காக நின்றால் முதலில் சுருக்கமாக இரண்டு 
ரக்அத்கள் ெதாழட்டும்  -.இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1417இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நடு இரவில் (தஹஜ்ஜுத்) ெதாழுவதற்காக 
எழுந்ததும் (பின்வருமாறு) பிரார்த்திப்பார்கள்: 
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அல்லாஹும்ம, லக்கல் ஹம்து, அன்த்த நூருஸ் ஸமாவாத்தி வல்அர்ள். வ லக்கல் ஹம்து, 

அன்த்த கய்யாமுஸ் ஸமாவாத்தி வல்அர்ள். வ லக்கல் ஹம்து, அன்த்த ரப்புஸ் 
ஸமாவாத்தி வல்அர்ளி வமன் ஃபஹீின்ன. அன்த்தல் ஹக்கு. வ வஅதுக்கல் ஹக்கு. வ 
கவ்லுக்கல் ஹக்கு. வ லிகாஉக ஹக்குன். வல்ஜன்னத்து ஹக்குன். வந்நாரு ஹக்குன். 
வஸ்ஸாஅத்து ஹக்குன். அல்லாஹும்ம லக அஸ்லம்து, வ பிக ஆமன்து, வ அைலக 
தவக்கல்து, வ இைலக அனப்து, வ பிக காஸம்து, வ இைலக ஹாக்கம்து, ஃபஃக்ஃபிர்லீ மா 
கத்தம்து வ அக்கர்து வ அஸ்ரர்து வ அஃலன்து. அன்த இலாஹீ. லா இலாஹ இல்லா 
அன்த. 

(ெபாருள்: இைறவா! உனக்ேக புகழ் அைனத்தும். வானங்கள் மற்றும் பூமியின் ஒளி நீேய. 
உனக்ேக புகழ் அைனத்தும். வானங்கள் மற்றும் பூமி ஆகியவற்ைற நிர்வகிப்பவன் நீேய. 
உனக்ேக புகழ் அைனத்தும் .வானங்கள், பூமி மற்றும் அவற்றிலுள்ளவற்றின் இைறவன் நீேய. 
நீ உண்ைமேய. உன் வாக்குறுதி உண்ைமேய. உனது கூற்று உண்ைமேய. உன் தரிசனம் 
உண்ைம. ெசார்க்கம் உண்ைம. நரகம் உண்ைம. மறுைம நாள் உண்ைம. அல்லாஹ்ேவ! 
உனக்ேக கட்டுப்பட்ேடன். உன்மீேத நம்பிக்ைக ெகாண்டுள்ேளன். உன்ைனேய 
சார்ந்துள்ேளன். உன்னிடேம திரும்புகிேறன். உன்னிடேம வழக்காடுேவன். உன்னிடேம நீதி 
ேகட்ேபன். எனேவ, நான் முந்திச் ெசய்த, பிந்திச் ெசய்கிற, இரகசியமாகச் ெசய்த, 

பகிரங்கமாகச் ெசய்த பாவங்கைள மன்னிப்பாயாக. நீேய என் இைறவன். உன்ைனத் தவிர 
ேவறு இைறவன் இல்ைல). 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பும் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பும் இரண்டு ெசாற்ெறாடர்களில் தவிர ேவெறதிலும் மாறுபட வில்ைல. 

"நிர்வகிப்பவன்' என்பைதக் குறிக்க இப்னு ஜுைரஜின் அறிவிப்பில் ("கய்யாம்' என்பதற்கு 
பதிலாக) "கய்யிம்' எனும் ெசால்லும் "நான் இரகசியமாகச் ெசய்த' என்பைதக் குறிக்க ("வ 
அஸ்ரர்து' என்பதற்கு பதிலாக) "வ மா அஸ்ரர்து' எனும் ெசாற்ெறாடரும் ஆளப்பட்டுள்ளன. 

இப்னு உையனா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் சில கூடுதலான தகவல்கள் உள்ளன. 
மாலிக் மற்றும் இப்னு ஜுைரஜ் ஆகிேயாருக்குப் பல ெசாற்ெறாடர்களில் அன்னார் 
மாறுபடுகிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

இந்த அறிவிப்பாளர்களின் ெசாற்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ள அறிவிப்பாளர்களின் 
ெசாற்களுக்குக் கிட்டத்தட்ட ெநருக்கமாகேவ அைமந்துள்ளன. 
 
 1418அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இரவுத் ெதாழுைகையத் துவக்கியதும் முதலில் என்ன கூறுவார்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் இரவுத் ெதாழுைகையத் துவக்கியதும் 
"அல்லாஹும்ம ரப்ப ஜப்ராயலீ வ மீக்காயலீ வ இஸ்ராஃபலீ, ஃபாத்திரஸ் ஸமாவாத்தி 
வல்அர்ளி, ஆலிமல் ஃைகபி வஷ்ஷஹாதத்தி, அன்த தஹ்குமு பய்ன இபாதிக ஃபமீா கானூ 
ஃபஹீி யக்தலிஃபூன். இஹ்தின ீ லிமக்துலிஃப ஃபஹீி மினல் ஹக்கி பி இத்னிக, இன்னக 
தஹ்தீ மன் தஷாஉ இலா ஸிராதிம் முஸ்தகீம்' என்று கூறுவார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
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(ெபாருள்: இைறவா! (வானவர்களாகிய) ஜிப்ராயலீ், மீக்காயலீ், இஸ்ராஃபலீ் ஆகிேயாரின் 
அதிபதிேய! வானங்கள் மற்றும் பூமிைய முன்மாதிரியின்றிப் பைடத்தவேன! 
மைறவானவற்ைறயும் ெவளிப்பைடயானவற்ைறயும் அறிந்தவேன! நீ உன் 
அடியார்களிைடேய அவர்கள் ெகாண்டிருந்த கருத்துேவறுபாடுகள் குறித்து (மறுைமயில்) 
தீர்ப்பு வழங்குவாய். (பிற மக்களால்) மாற்றுக் கருத்து ெகாள்ளப்பட்டாலும் சத்திய 
(மார்க்க)த்திேலேய உன் தயவால் என்ைன நிைலத்திருக்கச் ெசய்வாயாக! நீ நாடியவர்கைள 
ேநரான வழியில் நீேய ெசலுத்துகிறாய்). 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1419அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகயில் நின்றவுடன் (முதலில்) "வஜ்ஜஹ்து 
வஜ்ஹிய லில்லதீ ஃபதரஸ் ஸமாவாத்தி வல்அர்ள ஹனஃீபன். வ மா அன மினல் 
முஷ்ரிகீன். இன்ன ஸலாத்தீ வ நுசுகீ வ மஹ்யாய வ மமாத்தீ லில்லாஹி ரப்பில் 
ஆலமீன். லா ஷரீக்க லஹு வ பிதாலிக உமிர்த்து. வ அன மினல் முஸ்லிமீன். 
அல்லாஹும்ம அன்த்தல் மலிக்கு. லா இலாஹ இல்லா அன்த்த. அன்த்த ரப்ப ீவ அன 
அப்துக்க. ழலம்த்து நஃப்சீ. வஅதரஃப்த்து பி தன்ப.ீ ஃபஃக்ஃபிர்லீ துனூப ீஜமீஆ. இன்னஹு 
லா யஃக்ஃபிருத் துனூப இல்லா அன்த்த. வஹ்தின ீலி அஹ்சனில் அக்லாக்கி, லா யஹ்தீ 
லி அஹ்சனிஹா இல்லா அன்த்த. வஸ்ரிஃப் அன்ன ீ சய்யிஅஹா, லா யஸ்ரிஃபு அன்ன ீ
சய்யிஅஹா இல்லா அன்த்த. லப்ைபக்க வ சஅைதக்க. வல்ைகரு குல்லுஹு ஃப ீயைதக்க. 
வஷ்ஷர்ரு ைலஸ இைலக்க. அன பிக்க, வ இைலக்க. தபாரக்த்த வ தஆைலத்த. 
அஸ்தஃக்ஃபிருக்க வ அதூபு இைலக்க'' என்று கூறுவார்கள். 

(ெபாருள்: நான் வானங்கைளயும் பூமிையயும் முன்மாதிரியின்றிப் பைடத்தவன் பக்கம் 
ேநராக என் முகத்ைதத் திருப்பிக்ெகாண்ேடன். நான் இைணைவப்ேபாரில் ஒருவனாக 
இருக்கமாட்ேடன். என் ெதாழுைகயும் என் தியாகமும் என் வாழ்வும் என் மரணமும் 
அைனத்துலகின் அதிபதியான அல்லாஹ்வுக்ேக உரியன. அவனுக்கு இைணேய இல்ைல. 
இவ்வாேற எனக்குக் கட்டைளயிடப்பட்டுள்ளது. நான் கட்டுப்பட்டு நடப்பவர் 
(முஸ்லிம்)களில் ஒருவன் ஆேவன். இைறவா! நீேய அரசன். உன்ைனத் தவிர ேவறு 
இைறவன் இல்ைல. நீேய என் இைறவன். நான் உன் அடிைம. எனக்கு நாேன அநீதி 
இைழத்துக்ெகாண்ேடன். நான் என் பாவங்கைள (மைறக்காமல்) ஒப்புக்ெகாள்கிேறன். 
எனேவ, என் பாவங்கள் அைனத்ைதயும் மன்னிப்பாயாக! பாவங்கைள மன்னிப்பவர் 
உன்ைனத் தவிர ேவெறவரும் இலர். நற்குணங்களுக்கு எனக்கு வழிகாட்டுவாயாக. 
நற்குணங்களுக்கு வழிகாட்டுபவர் உன்ைனத் தவிர ேவெறவரும் இலர். துர்குணங்கைள 
என்னிலிருந்து அகற்றுவாயாக! துர்குணங்கைள அகற்றுபவர் உன்ைனத் தவிர ேவெறவரும் 
இலர். இேதா வந்ேதன். கட்டைளயிடு (காத்திருக்கிேறன்). நன்ைமகள் அைனத்தும் உன் 
கரங்களிேலேய உள்ளன. தீைமகள் உன்ைனச் சார்ந்தைவ அல்ல. உன்னால்தான் நான் 
(நல்வாழ்வு கண்ேடன்). உன்னிடேம நான் (திரும்பிவரப்ேபாகிேறன்). நீ சுபிட்சமிக்கவன். 
உன்னதமானவன். நான் உன்னிடேம பாவமன்னிப்புக் ேகாருகிேறன்;பாவங்களிலிருந்து 
மீண்டு உன்னிடம் திரும்புகிேறன்). 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉச் ெசய்யும்ேபாது, "அல்லாஹும்ம, லக்க 
ரகஅத்து, வ பிக்க ஆமன்து, வ லக்க அஸ்லம்து. கஷஅ லக்க சம்ஈ வ பஸரீ வ முஃக்கீ வ 
அழ்மீ வ அஸப'ீ' என்று கூறுவார்கள். (ெபாருள்: இைறவா, உனக்காகக் குனிந்ேதன். உன்மீேத 
நம்பிக்ைக ெகாண்ேடன். உனக்ேக கட்டுப்பட்ேடன். உனக்ேக என் ெசவியும் பார்ைவயும் 
மூைளயும் எலும்பும் நரம்பும் பணிந்தன). 

அவர்கள் (ருகூவிலிருந்து) நிமிர்ந்ததும், "அல்லாஹும்ம ரப்பனா லக்கல் ஹம்து மில்அஸ் 
ஸமாவாத்தி வ மில்அல் அர்ளி வ மில்அ மா ைபனஹுமா வ மில்அ மா ஷிஃத்த மின் 
ைஷயிம் பஅது'' (இைறவா! வானங்கள் நிரம்ப, பூமி நிரம்ப,அவற்றுக்கிைடேய இருப்பைவ 
நிரம்ப, இதன் பின்னர் நீ நாடியைவ நிரம்பப் புகழ் அைனத்தும் உனக்ேக உரியது) என்று 
கூறுவார்கள். 

அவர்கள் சிரவணக்கம் (சஜ்தா) ெசய்யும் ேபாது, "அல்லாஹும்ம லக்க சஜத்து. வ பிக்க 
ஆமன்த்து. வ லக்க அஸ்லம்து. சஜத வஜ்ஹீ லில்லதீ கலக்கஹு வ ஸவ்வரஹு, வ 
ஷக்க சம்அஹு வ பஸரஹு. தபாரக்கல்லாஹு அஹ்சனுல் காலிக்கீன்'' (இைறவா! 
உனக்ேக சிரம்பணிந்ேதன். உன்மீேத நம்பிக்ைக ெகாண்ேடன். உனக்ேக கட்டுப்பட்ேடன். என் 
முகத்ைதப் பைடத்து வடிவைமத்து அதில் காைதயும் கண்ைணயும் திறந்துைவத்த 
(இைற)வனுக்கு முன் என் முகம் பணிந்தது. பைடப்பாளர்களில் மிக ேமலானவனான 
அல்லாஹ் சுபிட்சம் மிக்கவன்) என்று கூறுவார்கள். 

பிறகு இறுதியாக அத்தஹிய்யாத்துக்கும் சலாமுக்குமிைடேய "அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர் லீ 

மா கத்தம்த்து வ மா அக்கர்த்து வ மா அஸ்ரர்து வ மா அஃலன்து வ மா அஸ்ரஃப்த்து வ 
மா அன்த அஃலமு பிஹி மின்ன.ீ அன்த்தல் முகத்திமு வ அன்த்தல் முஅக்கிரு லா 
இலாஹ இல்லா அன்த்த'' (அல்லாஹ்ேவ! நான் முந்திச் ெசய்த பிந்திச் ெசய்கிற, 

இரகசிமாகச் ெசய்த, பகிரங்கமாகச் ெசய்த, வரம்பு மீறிச் ெசய்த, என்ைனவிட நீ அறிந்துள்ள 
(இன்னபிற) பாவங்கள் அைனத்ைதயும் மன்னித்தருள்வாயாக! நீேய முன்ேனறச் ெசய்பவன். 
பின்னைடைவத் தருபவன். உன்ைனத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல) என்று 
கூறுவார்கள். 
 
 1420ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகையத் துவக்கும்ேபாது "தக்பரீ் 
(தஹ்ரீம்)' கூறுவார்கள். பிறகு "வஜ்ஜஹ்த்து வஜ்ஹிய' ஓதுவார்கள். அதில் ("வ அன மினல் 
முஸ்லிமீன்' என்பதற்கு பதிலாக) வ அன அவ்வலுல் முஸ்லிமீன் (நான் முஸ்லிம்களில் 
முதல்வன் ஆேவன்) என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறுவார்கள். 
ருகூவிலிருந்து தைலைய உயர்த்தும்ேபாது "சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ்' (தன்ைனப் 
புகழ்ேவாரின் புகழுைரைய அல்லாஹ் ஏற்கிறான்.) "ரப்பனா வ லக்கல் ஹம்து'' (எங்கள் 
இைறவா! உனக்ேக புகழ் அைனத்தும் உரியது)'' என்று கூறுவார்கள். சஜ்தாவில் "சஜத 
வஜ்ஹீ லில்லதீ... ஸவ்வரஹு ஃப அஹ்சன ஸுவரஹு' (முகத்ைத அழகிய முைறயில் 
வடிவைமத்த...) என்று கூறுவார்கள். சலாம் ெகாடுக்கும்ேபாது "அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர்லீ மா 
கத்தம்த்து...'' என்று (ேமற்கண்ட) ஹதீஸில் உள்ளைவ ேபான்று இறுதிவைர ஓதுவார்கள். 
"அத்தஹிய்யாத்துக்கும் சலாமுக்குமிைடேய'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபற வில்ைல. 
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பாடம் : 27 இரவுத் ெதாழுைகயில் நீண்ட ேநரம் (நின்று) குர்ஆன் ஓதுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும். 
 
 1421ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ஓர் இரவில் (தஹஜ்ஜுத்) ெதாழுேதன். அதில் அவர்கள் 
"அல்பகரா ” எனும் (இரண்டாவது) அத்தியாயத்ைத ஓத ஆரம்பித்தார்கள். நான் "அவர்கள் 
நூறு வசனம் முடிந்ததும் ருகூஉச் ெசய்துவிடுவார்கள்” என்று எண்ணிேனன். ஆனால், 

அவர்கள் (நூறு வசனம் முடிந்த பின்னும்) ெதாடர்ந்து ஓதினார்கள். நான் "அ(ந்த 
அத்தியாயத்)ைத (இரண்டாகப் பிரித்து ஓதி இரண்டாவது) ரக்அத்தில் முடித்துவிடுவார்கள்' 

என்று எண்ணிேனன். ஆனால் (அைத முதல் ரக்அத்திேலேய) ெதாடர்ந்து ஓதினார்கள். நான் 
"அவர்கள் அந்த அத்தியாயம் முடிந்ததும் ருகூஉச் ெசய்துவிடுவார்கள்” என்று எண்ணிேனன். 
அவர்கள் (அந்த அத்தியாயம் முடிந்ததும்) "அந்நிசா' எனும் (4ஆவது) அத்தியாயத்ைத 
ஆரம்பித்து ஓதினார்கள்; பிறகு ஆலு இம்ரான் எனும் (3ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஆரம்பித்து 
நிறுத்தி நிதானமாக ஓதினார்கள். அவற்றில் இைறவைனத் துதிப்பது பற்றிக் கூறும் 
வசனத்ைத ஓதிச்ெசல்லும்ேபாது (ஒதுவைத நிறுத்திவிட்டு), (சுப்ஹானல்லாஹ் - அல்லாஹ் 
தூயவன் என) இைறவைனத் துதித்தார்கள்; (இைறயருைள) ேவண்டுவது பற்றிக்கூறும் 
வசனத்ைதக் கடந்து ெசல்லும்ேபாது (ஓதுவைத நிறுத்திவிட்டு), (இைறயருைள) 
ேவண்டினார்கள். (இைற தண்டைனயிலிருந்து) பாதுகாப்புக் ேகாருவது பற்றிக் கூறும் 
வசனத்ைத ஓதிச் ெசல்லும்ேபாது (ஓதுவைத நிறுத்திவிட்டு, இைறவனிடம்) பாதுகாப்புக் 
ேகாரினார்கள். 

பிறகு ருகூஉச் ெசய்தார்கள். அவர்கள் ருகூவில் "சுப்ஹான ரப்பியல் அழமீ்' (மகத்துவ மிக்க 
என் இைறவன் தூயவன்) என்று கூறலானார்கள். அவர்கள் நிைலயில் நின்ற அளவுக்கு 
ருகூஉச் ெசய்தார்கள். பின்னர் (ருகூவிலிருந்து நிமிரும்ேபாது) "சமிஅல்லாஹு லிமன் 
ஹமிதஹ்' (அல்லாஹ் தன்ைனப் புகழ்ேவாரின் புகழுைரைய ஏற்கிறான்) என்று கூறிவிட்டுக் 
கிட்டத்தட்ட ருகூஉச் ெசய்த அளவுக்கு நீண்ட ேநரம் நிைலயில் நின்றிருந்தார்கள். பிறகு 
சஜ்தாச் ெசய்தார்கள். அதில் "சுப்ஹான ரப்பியல் அஃலா' (மிக்க ேமலான என் இைறவன் 
தூயவன்) என்று கூறினார்கள். அவர்கள் நிைலயில் நின்றிருந்த அளவுக்கு சஜ்தாச் 
ெசய்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் இப்னு ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "சமிஅல்லாஹு லிமன் 
ஹமிதஹ், ரப்பனா லக்கல் ஹம்து' (அல்லாஹ் தன்ைனப் புகழ்ேவாரின் புகழுைரைய 
ஏற்கிறான்; எங்கள் இைறவா, உனக்ேக புகழ் அைனத்தும் உரியது) என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1422அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "நான் (ஓர் இரவில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் (தஹஜ்ஜுத்) ெதாழுேதன். அவர்கள் நீண்ட ேநரம் நிைலயில் 
நின்றிருந்தார்கள். நான் ஒரு தவறான முடிவுக்குக்கூடச் ெசன்றுவிட்ேடன்?'' என்று 
கூறினார்கள். அப்ேபாது "அந்தத் தவறான முடிவு என்ன?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு, 
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"அவர்களுடன் ெதாழுவைத விட்டுவிட்டு உட்கார்ந்துவிடலாம் என்று எண்ணிேனன்'' என 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 
பாடம் : 28 (இரவுத் ெதாழுைகக்கு எழாமல்) விடிய விடிய உறங்குபவர் குறித்து அறிவிக்கப் 
பட்டுள்ளைவ. 
 
 1423அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(இரவுத் ெதாழுைகக்கு எழாமல்) விடியும்வைர உறங்கிய ஒருவைரப் பற்றி அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசால்லப்பட்டது. அதற்கு "அவருைடய காதுகளில்” அல்லது 
"அவரது காதில்” ைஷத்தான் சிறுநீர் கழித்துவிட்டான் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1424அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடமும் ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களிடமும் இரவு ேநரத்தில் வந்து, 

"நீங்கள் இருவரும் (தஹஜ்ஜுத்) ெதாழவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! எங்களது உயிர் அல்லாஹ்வின் ைகயில் உள்ளது. அவன் 
எங்கைள (தூக்கத்திலிருந்து) எழுப்ப நிைனத்தால் எங்கைள அவன் எழுப்பிவிடுவான்'' என்று 
கூறிேனன். நான் இவ்வாறு கூறியதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எனக்கு எந்த 
மறுெமாழியும் கூறாமல்) திரும்பிச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் திரும்பிச் ெசன்றேபாது தமது 
ெதாைடயில் அடித்துக்ெகாண்ேட (நான் உடனடியாக பதில் ெசான்னைத எண்ணி) "மனிதன் 
அதிகமாகத் தர்க்கம் ெசய்பவனாக இருக்கிறான்'' (எனும் 18:54ஆவது வசனத்ைதக்) 
கூறியபடிேய ெசன்றார்கள். 
 
 1425நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் உறங்கிக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது அவரது தைலயின் பின் பக்கத்தில் 
ைஷத்தான் மூன்று முடிச்சுகைளப் ேபாட்டு விடுகிறான். ஒவ்ெவாரு முடிச்சிலும், "இன்னும் 
உனக்கு நீண்ட இரவு இருக்கிறது (நன்றாக உறங்கு)'' என்று கூறி ஊதுகிறான். அவர் 
(அவனது ேபாதைனையக் ேகட்காமல் அதிகாைலயில்) கண்விழித்து அல்லாஹ்ைவ 
நிைனவுகூர்ந்தால் ஒரு முடிச்சு அவிழ்ந்துவிடுகிறது. அவர் அங்கத்தூய்ைம (உளூ) 
ெசய்தால் இரண்டாவது முடிச்சு அவிழ்ந்துவிடுகிறது. அவர் (தஹஜ்ஜுத் அல்லது ஃபஜ்ர்) 
ெதாழுதுவிட்டால் முடிச்சுகள் முழுவதுமாக அவிழ்ந்துவிடுகின்றன. அவர் சுறுசுறுப்புடனும் 
நல்ல மனநிைலயுடனும் காைலப் ெபாழுைத அைடவார். இல்ைலெயன்றால் மந்தமான 
மனநிைலயுடனும் ேசாம்பலுடனும் காைலப் ெபாழுைத அைடவார். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 29  கூடுதலான (நஃபில்) ெதாழுைககைளப் பள்ளிவாசலில் ெதாழலாம்; ஆனால், 

வடீ்டில் ெதாழுவேத உசிதமானது. 
 
 1426நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களுைடய இல்லங்களிலும் உங்கள் ெதாழுைககளில் சிலவற்ைறத் ெதாழுங்கள். 
இல்லங்கைள (ெதாழுைக நைடெபறாத) சவக்குழிகளாக ஆக்கிவிடாதீர்கள். 

இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1427நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களுைடய இல்லங்களிலும் (கூடுதலான ெதாழுைககைள) ெதாழுங்கள். இல்லங்கைள 
சவக்குழிகளாக ஆக்கிவிடாதீர்கள் -.இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1428அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் பள்ளிவாசலில் (ஃபர்ள்) ெதாழுது முடித்ததும் தமது ெதாழுைகயில் 
சிலவற்ைற (கூடுதல் ெதாழுைகைய) தமது வடீ்டிலும் ெதாழட்டும். ஏெனனில், அவ்வாறு 
அவர் ெதாழுவதால் அவரது வடீ்டில் அல்லாஹ் நன்ைமைய உருவாக்குகிறான். 

இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1429நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ் நிைனவுகூரப்பட்டுப் ேபாற்றப்படும் இல்லத்தின் நிைல உயிருள்ளவர்களின் 
நிைலக்கும், அல்லாஹ் நிைனவுகூரப்பட்டுப் ேபாற்றப்படாத இல்லத்தின் நிைல 
உயிரற்றவனின் நிைலக்கும் ஒத்திருக்கிறது. 

இைத அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1430அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்கள் இல்லங்கைள (ெதாழுைக, ஓதல் நைடெபறாத) சவக்குழிகளாக ஆக்கிவிடாதீர்கள். 
"அல்பகரா' எனும் (இரண்டாவது) அத்தியாயம் ஒதப்படும் இல்லத்திலிருந்து ைஷத்தான் 
ெவருண்ேடாடிவிடுகிறான்-.இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1431ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ரமளான் மாதத்தில்) பாயினால் ஒரு சிறிய 
அைறைய அைமத்துக்ெகாண்டு அதில் ெதாழுவதற்காகப் புறப்பட்டார்கள். அந்த இடத்ைதத் 
ேதடி (நபித் ேதாழர்களில்) சிலரும் வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் 
பின்பற்றித் ெதாழலாயினர். பிறகு அடுத்த நாள் இரவும் வந்து கூடினர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேதாழர்களிடம் வராமல் தாமதப்படுத்தினார்கள். எனேவ, ேதாழர்கள் 
தங்களது குரைல உயர்த்தினர். (நபியவர்களுக்கு நிைனவூட்ட அவர்களது வடீ்டுக்) கதவின் 
மீது சிறு கற்கைள எறிந்தனர். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகாபத்துடன் அவர்கைள ேநாக்கி ெவளிேய வந்து, 

"(இத்ெதாழுைகயில் கலந்துெகாள்ளும்) உங்களுைடய இச்ெசயல் ெதாடர்ந்துெகாண்ேட 
ேபாகிறது. (இத்ெதாழுைக) உங்கள்மீது கடைமயாக்கப்பட்டுவிடுேமா என்று நான் எண்ணி 
(அஞ்சி)ேனன். (ஆகேவ தான் இன்று நான் உங்களிடம் வரவில்ைல.) எனேவ, உங்கள் 
இல்லங்களிேலேய (கூடுதலான - நஃபில்) ெதாழுைகையத் ெதாழுதுவாருங்கள். 
கடைமயாக்கப்பட்ட ெதாழுைக தவிர மற்ற ெதாழுைககைள ஒருவர் தமது வடீ்டிேலேய 
நிைறேவற்றுவதுதான் சிறந்ததாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
 1432ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் (ரமளான் மாதத்தில்) பாயினால் ஓர் அைறையப் பள்ளிவாசலில் 
அைமத்துக் ெகாண்டு, சில இரவுகள் (அைதத் தடுப்பாக ைவத்துக்ெகாண்டு) அதனுள் 
ெதாழுதார்கள். அவ்வாறு ெதாழும்ேபாது மக்களில் சிலர் அவர்களிடம் திரண்டு வந்தனர்... 

மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. இந்த 
அறிவிப்பில் ("கடைமயாக்கப்பட்டுவிடுேமா என்று நான் எண்ணிேனன்' என்பதற்குப் பின்) 
"இத்ெதாழுைக உங்கள்மீது கடைமயாக்கப்பட்டுவிட்டால் உங்களால் அைத நிைறேவற்ற 
முடியாது'' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக) அதிகப்படியாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 

 
பாடம் :  30 இரவுத் ெதாழுைக உள்ளிட்ட நற்ெசயல்கைள நிரந்தரமாகத் ெதாடர்ந்து 
ெசய்வதன் சிறப்பு. 
 
 1433ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பாய் ஒன்று இருந்தது. அைத அவர்கள் இரவில் 
ஓர் அைற ேபான்று அைமத்துக்ெகாண்டு அதனுள் ெதாழுவார்கள். (அதில் அவர்கள் 
ெதாழும்ேபாது) அவர்கைளப் பின்பற்றி மக்களும் ெதாழலாயினர். பகலில் அந்தப் பாைய 
விரிப்பாக பயன்படுத்துவார்கள். ஓர் இரவில் மக்கள் கூடிவிட்டனர். அப்ேபாது அவர்கள் 
"மக்கேள! உங்களால் (நிரந்தரமாகச் ெசய்ய) முடிந்த நற்ெசயல்கைளேய கைடப்பிடித்து 
வாருங்கள். ஏெனனில், நீங்கள் சைடயாதவைர அல்லாஹ்வும் சைடவதில்ைல. 
நற்ெசயல்களில் அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமானது (எண்ணிக்ைகயில்) குைறவாக 
இருந்தாலும் (ெதாடர்ந்து ெசய்யப்படும்) நிைலயான நற்ெசயேல ஆகும்'' என்று கூறினார்கள். 

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தார் ஒரு நற்ெசயைலச் ெசய்தால் அைத 
நிைலயாக(த் ெதாடர்ந்து) ெசய்வார்கள். 
 
 1434ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"நற்ெசயல்களில் அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் விருப்பமானது எது?'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் "(எண்ணிக்ைகயில்) 
குைறவாக இருந்தாலும் (ெதாடர்ந்து ெசய்யப்படும்) நிைலயான நற்ெசயேல''என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
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 1435அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் "இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைனேய! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வழிபாடு 
எவ்வாறிருந்தது? (வழிபாட்டுக்காக என்று) குறிப்பிட்ட நாட்கள் எைதயும் அவர்கள் 
ஒதுக்கியிருந்தார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "இல்ைல. அவர்களின் (எந்த) 
வணக்க(வழிபாடு)ம் நிரந்தரமானதாகேவ இருந்தது'' என்று கூறிவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களால் ெசய்ய முடிந்தைதப் ேபான்று உங்களில் எவரால் ெசய்ய 
முடியும்?'' என்று ேகட்டார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1436அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நற்ெசயல்களில் அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் விருப்பமானது (ெதாடர்ந்து ெசய்யப்படும்) 
நிைலயான நற்ெசயேல ஆகும். அது (எண்ணிக்ைகயில்) குைறவாக இருந்தாலும் சரிேய. 

இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

அறிவிப்பாளர் காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் ஒரு நற்ெசயைலச் ெசய்தால் அைத விடாமல் (ெதாடர்ந்து) ெசய்துவருவார்கள். 

 
பாடம் : 31 ெதாழும்ேபாது தூக்கம் ேமலிட்டால், அல்லது குர்ஆன் ஓதுவேதா இைறவைனத் 
துதிப்பேதா தைடபட்டால் தூக்கக் கலக்கம் விலகும்வைர அவர் உட்கார்ந்துவிட ேவண்டும்; 

அல்லது உறங்கிவிட ேவண்டும். 
 
 1437அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலுக்குள் வந்தேபாது 
இரு தூண்களுக்கிைடயில் நீண்ட கயிறு ஒன்று காணப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இது என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள் "ைஸனப் (ரலி) 
அவர்களுக்கு உரியதாகும்; அவர் ெதாழும்ேபாது ேசார்வைடந்தால் இந்தக் கயிற்ைறப் 
பிடித்துக்ெகாள்வார்'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இைத 
அவிழ்த்துவிடுங்கள். உங்களில் ஒருவர் உற்சாகமாக இருக்கும்ேபாது ெதாழட்டும்; 

ேசார்வைடந்தால் உட்கார்ந்துெகாள்ளட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1438நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஹவ்லா பின்த் துைவத் பின் ஹபபீ் பின் அசத் பின் அப்தில் உஸ்ஸா எனும் ெபண்மணி 
என்ைனக் கடந்து ெசன்றார். அப்ேபாது என் அருகில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இருந்தார்கள். நான் "இவர் ஹவ்லா பின்த் துைவத் ஆவார்; இவர் இரெவல்லாம் உறங்க 
மாட்டார் (விடிய விடிய ெதாழுது ெகாண்டிருப்பார்) என மக்கள் கூறுகின்றனர்'' என்று 
ெசான்ேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இரவில் 
உறங்குவதில்ைலயா? உங்களால் இயன்ற நற்ெசயைலேய ெசய்துவாருங்கள். 
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அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நீங்கள் சலிப்பைடயாதவைர அல்லாஹ்வும் 
சலிப்பைடவதில்ைல''  என்று கூறினார்கள். 

இைத உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1439ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

என்னிடம் ஒரு ெபண்மணி இருந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வடீ்டுக்கு) 
வந்து, "இவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "இவர் (இன்னார்;) இவர் (இரெவல்லாம்) 
உறங்காமல் ெதாழுதுெகாண்ேட இருப்பார்'' என்று கூறிேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நற்ெசயல்களில் உங்களால் இயன்றைதேய ெசய்துவாருங்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! நீங்கள் சைடவைடயாதவைர அல்லாஹ்வும் சைடவைடயமாட்டான்'' என்று 
கூறினார்கள். 

ஒருவர் நிைலயாகத் ெதாடர்ந்து ெசய்து வரும் நற்ெசயேல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு விருப்பமானதாக இருந்தது. 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், அபூஉசாமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அந்தப் ெபண்மணி பனூஅசத் 
குலத்ைதச் ேசர்ந்தவர் ஆவார்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1440நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் எவேரனும் ெதாழும்ேபாது கண்ணயர்ந்துவிட்டால், அவர் தம்ைமவிட்டுத் தூக்கம் 
அகலும்வைரத் தூங்கிவிடட்டும்! ஏெனனில், உங்களில் ஒருவர் உறங்கியவாேற 
ெதாழுவாரானால் அவர் (உணர்வில்லாமல்) பாவமன்னிப்புக் ேகாரப்ேபாக, அவர் 
தம்ைமத்தாேம ஏசி (சபித்து)விடக்கூடும்.- இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1441ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் இந்த ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் இரவில் ெதாழும்ேபாது (உறக்கம் ேமலிட்டு) நாவில் குர்ஆன் வராமல் 
தைடபட்டு, தாம் என்ன ெசால்கிேறாம் என்பைத அவர் அறியாத நிைலக்குச் ெசன்று 
விடுவாரானால் அவர் படுத்து உறங்கட்டும்! 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 32 குர்ஆனின் சிறப்புகளும் குர்ஆன் ெதாடர்பான குறிப்புகளும். 
 
பாடம் : 33 குர்ஆன் உடனான ெதாடர்ைபப் புதுப்பித்துக்ெகாள்ளுமாறு வந்துள்ள கட்டைளயும், 

"நான் இன்ன (குர்ஆன்) வசனத்ைத மறந்துவிட்ேடன்' என்று கூறலாகாது; (ேவண்டுமானால்) 
"நான் இன்ன (குர்ஆன்) வசனத்ைத மறக்க ைவக்கப்பட்ேடன்' என்று கூறலாம் என்பது 
பற்றியும். 
 
 1442ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் இரவு ேநரத்தில் (குர்ஆன் அத்தியாயங்கள் சிலவற்ைற) ஓதிக்ெகாண்டிருப்பைத 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசவியுற்றார்கள். அப்ேபாது அவர்கள், "அல்லாஹ், அவருக்குக் கருைண 
புரியட்டும்! இன்ன இன்ன அத்தியாயங்களிலிருந்து எனக்கு மறந்துவிட்டிருந்த இன்ன இன்ன 
வசனங்கைள அவர் எனக்கு நிைனவூட்டிவிட்டார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1443ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

பள்ளிவாசலில் ஒரு மனிதர் (குர்ஆன்) ஓதிக்ெகாண்டிருப்பைதச் ெசவியுற்ற நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ், அவருக்குக் கருைணபுரிவானாக! (இன்ன அத்தியாயத்திலிருந்து) 
எனக்கு மறக்கைவக்கப்பட்டிருந்த  இன்ன வசனத்ைத அவர் எனக்கு நிைனவூட்டிவிட்டார்'' 

என்று ெசான்னார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1444அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

குர்ஆைன ஓதிவருகின்றவரின் நிைலெயல்லாம், கயிற்றால் கட்டிைவக்கப்பட்டுள்ள 
ஒட்டகத்தின் (உரிைமயாளரின்) நிைலைய ஒத்திருக்கிறது. அதைன அவர் கண்காணித்து 
வந்தால் தன்னிடேம அைத அவர் தக்கைவத்துக்ெகாள்ளலாம். அைத அவிழ்த்துவிட்டு 
விட்டாேலா அது ஓடிப்ேபாய்விடும். 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1445ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் எட்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், மூசா பின் உக்பா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "குர்ஆைன மனனம் 
ெசய்திருப்பவர் இரவிலும் பகலிலும் அைத ஓதிவருவதில் ஈடுபட்டால் அைத நிைனவில் 
ைவத்திருப்பார்; அவ்வாறு ஈடுபடாவிட்டால் மறந்துவிடுவார்'' என்று அதிகப்படியாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
 1446அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

"இன்ன இன்ன (குர்ஆன்) வசனங்கைள நான் மறந்துவிட்ேடன்'' என்று ஒருவர் கூறுவது 
தான் அவரின் வார்த்ைதகளிேலேய மிகவும் ேமாசமான வார்த்ைதயாகும். ேவண்டுமானால், 

"மறக்கைவக்கப்பட்டுவிட்டது' என்று அவர் கூறட்டும்! குர்ஆைனத் ெதாடர்ந்து (ஓதி) 
நிைனவுபடுத்திவாருங்கள். ஏெனனில், (கயிற்றில் கட்டிைவக்கப்பட்டிருக்கும் ஒட்டகம் 
முதலான) கால்நைடகள் அதன் கயிற்றிலிருந்து தப்பி ஓடுவைதவிட மிக ேவகமாகக் 
குர்ஆன் மனிதர்களின் ெநஞ்சங்களிலிருந்து தப்பிவிடக் கூடியதாகும். 
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இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1447அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இந்தக் குர்ஆைன (ஒதி அைத)க் கவனித்துவாருங்கள். ஏெனனில், (ஒட்டகம் முதலான) 
கால்நைடகள் அதன் கயிற்றிலிருந்து தப்பிவிடுவைதவிட மிகவும் ேவகமாகக் குர்ஆன் 
மனிதர்களின் ெநஞ்சங்களிலிருந்து தப்பிவிடக்கூடியதாகும். ேமலும்,அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் இன்ன இன்ன குர்ஆன் வசனங்கைள நான் 
மறந்துவிட்ேடன் என்று கூற ேவண்டாம். ேவண்டுமானால், "மறக்கைவக்கப்பட்டுவிட்டது' 

என்று அவர் கூறட்டும்''  எனக் கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1448அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

"இன்ன இன்ன (குர்ஆன்) அத்தியாயங்கைள நான் மறந்துவிட்ேடன்' அல்லது "இன்ன இன்ன 
(குர்ஆன்) வசனங்கைள நான் மறந்துவிட்ேடன்' என்று ஒருவர் கூறுவதுதான் அவரின் 
வார்த்ைதகளிேலேய மிகவும் ேமாசமான வார்த்ைதயாகும். ேவண்டுமானால், "மறக்க 
ைவக்கப்பட்டுவிட்டது' என்று அவர் கூறட்டும்! 

இைத இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1449நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இந்தக் குர்ஆைன (ஓதி அைத)க் கவனித்து வாருங்கள். ஏெனனில், முஹம்மதின் உயிர் 
எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! கயிற்றில் கட்டிைவக்கப்பட்டுள்ள 
ஒட்டகத்ைத விட மிக ேவகமாகக் குர்ஆன் தப்பிவிடக் கூடியதாகும். 

இைத அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 34 குர்ஆைன இனிய குரலில் ஓதுவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
 1450அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ், தன் தூதர் (முழு ஈடுபாட்டுடன்) இனிய குரலில் குர்ஆன் 
ஓதும் ேபாது ெசவிெகாடுத்துக் ேகட்டைதப் ேபான்று ேவெறைதயும் அவன் ெசவிெகாடுத்துக் 
ேகட்டதில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்னும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் "ஒரு நபி (முழு ஈடுபாட்டுடன்) இனிய குரலில் 
குர்ஆன் ஓதும்ேபாது அல்லாஹ் ெசவிெகாடுத்துக் ேகட்பைதப் ேபான்று...'' என்று (சிறிய 
வித்தியாசத்துடன்) அறிவித்துள்ளார்கள். 
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 1451அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"அல்லாஹ், தன் தூதர் ஒருவர் குரெலடுத்து (முழு ஈடுபாட்டுடன்) இனிைமயாகக் குர்ஆைன 
ஓதும்ேபாது ெசவிெகாடுத்துக் ேகட்டைதப் ேபான்று ேவெறைதயும் அவன் ெசவிெகாடுத்துக் 
ேகட்டதில்ைல'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்' என்ேற இடம் ெபற்றுள்ளது. 
"அவர்கள் கூறியைதக் ேகட்ேடன்' என்று இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 1452அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ், தன் தூதர் ஒருவர் குரெலடுத்து இனிைமயாகக் குர்ஆன் ஓதும்ேபாது ெசவி 
ெகாடுத்துக் ேகட்டைதப் ேபான்று ேவெறைதயும் அவன் ெசவிெகாடுத்துக் ேகட்டதில்ைல. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "ெசவிெகாடுத்துக் ேகட்பது' என்பைதக் குறிக்க ("க அதனிஹி' என்பதற்கு பதிலாக) 
"க இத்னிஹீ' எனும் ெசால் ஆளப்பட்டுள்ளது. 
 
 1453புைரதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அபூமூசா (ரலி) அவர்கைளப் பாராட்டி) 
"அப்துல்லாஹ் பின் ைகஸ்' அல்லது "அஷ்அரீ'தாவூத் (அைல) அவர்களின் சங்கீதம் 
(ேபான்ற இனிய குரல்) ஒன்று வழங்கப்பட்டுள்ளார்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1454அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், (நான் இனிய குரலில் குர்ஆன் 
ஓதுவைதப் பாராட்டி), "நீங்கள் ேநற்றிரவில் குர்ஆன் ஓதிக்ெகாண்டிருந்தைதச் 
ெசவியுற்ேறன். அப்ேபாது நீங்கள் என்ைனப் பார்த்திருந்தால் (உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாய் 
இருந்திருக்கும்). (இைறத்தூதர்) தாவூத் (அைல) அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த சங்கீதம் 
(ேபான்ற இனிய குரல்) ஒன்று உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம்: 35  மக்கா ெவற்றி தினத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்ஃபத்ஹ்' (எனும் 48ஆவது) 
அத்தியாயத்ைத ஓதியது பற்றிய குறிப்பு. 
 
 1455முஆவியா பின் குர்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றிப் பயணத்தில் தமது ஒட்டகத்தின் மீதமர்ந்தபடி 
"அல்ஃபத்ஹ்'  எனும் (48ஆவது) அத்தியாயத்ைத "தர்ஜஉீ'  ெசய்து (ஓைச நயத்துடன்) 
ஓதினார்கள்'' என அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் அல் முஸன ீ (ரலி) அவர்கள் கூற நான் 
ேகட்ேடன்.மக்கள் என்ைனச் சுற்றிலும் திரண்டு விடுவார்கள் எனும் அச்சம் 
எனக்கில்ைலயாயின் அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் ("தர்ஜஉீ' ெசய்து) 
ஓதிக் காட்டியைதப் ேபான்று உங்களிடம் நான் ஓதிக் காட்டியிருப்ேபன். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 1456முஆவியா பின் குர்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றி தினத்தில் தமது ஒட்டகத்தின் 
மீதமர்ந்தபடி "அல்ஃபத்ஹ்' (எனும் 48ஆவது) அத்தியாயத்ைத "தர்ஜஉீ'  ெசய்து (ஓைச 
நயத்துடன்) ஓதிக் ெகாண்டிருந்தைத நான் கண்ேடன்'' என்று அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் 
(ரலி) அவர்கள் கூறிவிட்டு, "தர்ஜஉீ' ெசய்து (ஓைச நயத்துடன்) ஓதிக் காட்டினார்கள். 

மக்கள் (என்ைனச் சுற்றிலும் திரண்டுவிடுவர் என்பது) குறித்து நான் அஞ்சவில்ைலயாயின் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்டுக் 
காட்டியைதப் ேபான்ேற உங்களுக்கும் நான் எடுத்(துைரத்)திருப்ேபன். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது 
 
 1457ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்னும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் காலித் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "வாகனத்தின் மீது 
பயணம் ெசய்தபடி அல்ஃபத்ஹ் அத்தியாயத்ைத ஒதிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 36 குர்ஆன் ஓதுவதால் அைமதி இறங்குகிறது. 
 
 1458பராஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் "அல்கஹ்ஃப்' எனும் (18ஆவது) அத்தியாயத்ைத (தமது இல்லத்தில் அமர்ந்து) 
ஓதிக்ெகாண்டிருந்தார். அவருக்கு அருகில் நீண்ட இரு கயிறுகளால் குதிைரெயான்று 
கட்டப்பட்டிருந்தது. அைத ஒரு ேமகம் சூழ்ந்துெகாண்டு வட்டமிட்டபடி ெநருங்கத் 
ெதாடங்கியது. அதனால் குதிைர மிரள ஆரம்பித்தது. விடிந்தவுடன் அவர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து நடந்தைதத் ெதரிவித்தார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "குர்ஆன் 
ஓதியக் காரணத்தால் இறங்கிய அைமதிதான் அது'' என்று கூறினார்கள். 
 
 1459பராஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் தமது வடீ்டில் வாகனப் பிராணி ஒன்று இருக்க, "அல்கஹ்ஃப்' எனும் (18ஆவது) 
அத்தியாயத்ைத ஓதினார். உடேன அந்தப் பிராணி மிரள ஆரம்பித்தது. அந்த மனிதர் 
(திரும்பிப்) பார்த்தார். அப்ேபாது ேமகத்திரள் ஒன்று வந்து அவைர மூடிக்ெகாண்டது. இைத 
அந்த மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசான்னேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இன்னாேர, நீர் 
ெதாடர்ந்து ஓதிக்ெகாண்ேடயிரு(ந்திருக்க ேவண்டு)ம். அந்த ேமகம் குர்ஆனின் வசனங்கைள 
ஓதியதற்காக (இைறவனிடமிருந்து உம்மீது) இறங்கிய அைமதி(ச் சின்னம்) ஆகும்'' என்று 
ெசான்னார்கள் -.இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் ("மிரள ஆரம்பித்தது' என்பதற்கு பதிலாக) "குதிக்கலாயிற்று' என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1460உைசத் பின் ஹுைளர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஓர் இரவில் எனது ேபரீச்சங்(கனிகைள உலரைவக்கும்) களத்தில் குர்ஆன் ஓதிக் 
ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது எனது குதிைர கடுைமயாக மிரண்டது. நான் ெதாடர்ந்து 
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ஓதிக்ெகாண்ேட இருந்ேதன். மீண்டும் குதிைர மிரண்டது. ெதாடர்ந்து நான் ஓதிக் 
ெகாண்ேடயிருந்ேதன். மீண்டும் அது மிரண்டது. (அங்கு படுத்திருந்த என் மகன்) 
யஹ்யாைவ அந்தக் குதிைர மிதித்துவிடுேமா என்று நான் அஞ்சிய ேபாது அைத ேநாக்கி 
எழுந்து ெசன்ேறன். அங்கு ேமகம் ேபான்றெதாரு ெபாருைள என் தைலக்கு ேமேல 
கண்ேடன். அதில் விளக்குகள் ேபான்ற (பிரகாசிக்கும்) ெபாருள்கள் இருந்தன. நான் 
பார்த்தவுடன் அது வானில் உயர்ந்து (என் கண்ைணவிட்டு மைறந்து)விட்டது; பிறகு நான் 
அைதக் காணமுடியவில்ைல. 

காைலயில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! நான் ேநற்றிரவு பாதி இரவில் எனது ேபரீச்சங்களத்தில் குர்ஆன் ஓதிக்ெகாண்டி 
ருக்ைகயில் என் குதிைர கடுைமயாக மிரண்டது'' என்று (நடந்தைதச்) ெசான்ேனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இப்னு ஹுைளேர, ெதாடர்ந்து ஓதியிருக்கலாேம?'' 

என்று ேகட்டார்கள். "நான் ெதாடர்ந்து ஓதிேனன். மீண்டும் எனது குதிைர மிரண்டது'' என்று 
நான் ெசான்ேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இப்னு ஹுைளேர, ெதாடர்ந்து 
ஓதியிருக்கலாேம?'' என்று ேகட்டார்கள். "நான் ெதாடர்ந்து ஓதிேனன். மீண்டும் எனது 
குதிைர மிரண்டது'' என்று ெசான்ேனன். "இப்னு ஹுைளேர, ெதாடர்ந்து ஓதியிருக்கலாேம!'' 
என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மீண்டும்) கூறியேபாது, "(என் மகன்) 
யஹ்யாைவக் குதிைர மிதித்துவிடுேமா என்று அஞ்சிேனன். அவன் அதன் அருகில் 
இருந்தான். எனேவ, நான் திரும்பிச் ெசன்ேறன். நான் (எனது தைலைய உயர்த்தி வாைனப் 
பார்த்தேபாது) அங்கு ேமகம் ேபான்றெதாரு ெபாருைளக் கண்ேடன். அதில் விளக்குகள் 
ேபான்ற (பிரகாசிக்கும்) ெபாருள்கள் இருந்தன. நான் பார்த்தவுடன் அது வானில் உயர்ந்து 
(என் கண்ைணவிட்டு மைறந்து)விட்டது; பிறகு நான் அைதக் காணவில்ைல'' என்று 
கூறிேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன் குரைலக் ேகட்டு ெநருங்கி வந்த 
வானவர்கள்தாம் அவர்கள். நீர் ெதாடர்ந்து ஓதியிருந்தால் காைலயில் மக்களும் அைதப் 
பார்த்திருப்பார்கள். மக்கைளவிட்டும் அது மைறந்திருக்காது'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது 
 
பாடம் : 37  குர்ஆைன மனனமிட்டவரின் சிறப்பு. 
 
 1461அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

குர்ஆைன(ப் பார்த்தும், மனனமிட்டும்) ஓதுகின்ற இைறநம்பிக்ைகயாளரின் நிைலயானது 
நாரத்ைதப் பழத்தின் நிைலையப் ேபான்றதாகும். அதன் வாசைனயும் நன்று; சுைவயும் 
நன்று. (மற்ற நற்ெசயல்கள் புரிந்து ெகாண்டு) குர்ஆன் ஓதாமலிருக்கும் இைற 
நம்பிக்ைகயாளரின் நிைலயானது, ேபரீச்சம் பழத்தின் நிைலையப் ேபான்றதாகும். அதற்கு 
வாசைன கிைடயாது. (ஆனால்) அதன் சுைவ நன்று. நயவஞ்சகனாகவும் இருந்துெகாண்டு 
குர்ஆைனயும் ஓதிவருகின்றவரின் நிைலயானது, துளசிச் ெசடியின் நிைலைய 
ஒத்திருக்கின்றது. அதன் வாசைன நன்று; சுைவேயா கசப்பு. நயவஞ்சகனாகவும் 
இருந்துெகாண்டு குர்ஆைனயும் ஓதாமலிருப்பவரின் நிைலயானது, குமட்டிக் காயின் 
நிைலைய ஒத்திருக்கிறது. அதற்கு வாசைனயும் கிைடயாது; சுைவேயா கசப்பு. 

இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் ஹம்மாம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நயவஞ்சகன்' என்பதற்கு பதிலாக 
"தீயவன்' எனும் ெசால் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 38 குர்ஆைன நன்கு மனனமிட்டுத் தங்குதைடயின்றி ஓதுகின்றவரின் சிறப்பும் 
திக்கித் திணறி ஓதுகின்றவரின் சிறப்பும். 
 
 1462அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

குர்ஆைன நன்கு மனனமிட்டுத் தங்குதைடயின்றி ஓதுகின்றவர் கடைம தவறாத 
கண்ணியமிக்கத் தூதர்(களான வானவர்)களுடன் இருப்பார். குர்ஆைன (மனனம் 
ெசய்திராவிட்டாலும் அைதச்) சிரமத்துடன் திக்கித் திணறி ஓதிவருகின்றவருக்கு இரு 
மடங்கு நன்ைமகள் உண்டு .இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "குர்ஆைன மிகுந்த சிரமத்துடன் 
ஓதிவருகின்றவருக்கு இரு மடங்கு நன்ைமகள் உண்டு' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 

 
பாடம் : 39 குர்ஆைன நன்கு அறிந்தவர்கள் மற்றும் ேமன்மக்கள் முன்னிைலயில் குர்ஆன் 
ஓதுவது விரும்பத்தக்கதாகும்; யாரிடம் ஓதப்படுகிறேதா அவைரவிட ஓதுகின்றவர் சிறப்பில் 
ேமலானவராயிருப்பினும் சரிேய! 
 
 1463அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களிடம், "உங்களுக்கு 
(குர்ஆன் அத்தியாயத்ைத) ஓதிக்காட்டுமாறு அல்லாஹ் என்ைனப் பணித்துள்ளான்'' என்று 
ெசான்னார்கள். உைப (ரலி) அவர்கள், "என் ெபயைர அல்லாஹ் தங்களிடம் குறிப்பிட்டானா?'' 

என (ெபருமிதத்துடன்) ேகட்டார்கள். "(ஆம்) அல்லாஹ், உங்கள் ெபயைர என்னிடம் 
குறிப்பிட்டான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். இைதக் 
ேகட்டு உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் (ஆனந்த ேமலீட்டால்) அழலானார்கள். 
 
 1464அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களிடம் "உங்களுக்கு 
"லம் யகுனில்லதீன கஃபரூ...' (என்று ெதாடங்கும் 98ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதிக் 
காட்டுமாறு அல்லாஹ் என்ைனப் பணித்துள்ளான்''  என்று கூறினார்கள். "அல்லாஹ் என் 
ெபயைரத் தங்களிடம் குறிப்பிட்டானா?'' என்று உைப (ரலி) அவர்கள் ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளிக்க, (ஆனந்த மிகுதியால்) 
அப்ேபாது உைப (ரலி) அவர்கள் அழுதார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 40 குர்ஆைன (பிறர் ஓதும்ேபாது) ெசவி தாழ்த்திக் ேகட்பதன் சிறப்பும், குர்ஆைன 
மனனம் ெசய்திருப்பவரிடம் ஓதிக் காட்டச் ெசால்லி ெசவிேயற்பதும், ஓதும்ேபாது அழுவதும் 
ஆழ்ந்து சிந்திப்பதும். 
 
 1465அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "எனக்குக் குர்ஆைன ஓதிக் 
காட்டுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். நான், "தங்கள்மீேத குர்ஆன் அருளப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க, 

தங்களுக்ேக நான் ஓதிக் காட்டுவதா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நான் 
பிறரிடமிருந்து அைதக் ேகட்க விரும்புகிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். ஆகேவ, நான் 
அவர்களுக்கு "அந்நிசா' எனும் (நான்காவது) அத்தியாயத்ைத ஓதிக் காட்டிேனன். "ஒவ்ெவாரு 
சமுதாயத்திலிருந்தும் (அவர்களுைடய நபியாகிய) சாட்சிைய நாம் (மறுைமயில்) ெகாண்டு 
வரும்ேபாதும், (நபிேய!) உங்கைள இவர்களுக்ெகதிரான சாட்சியாகக் ெகாண்டு வரும்ேபாதும் 
(இவர்களின் நிைல) எப்படியிருக்கும்?'' எனும் (4:41ஆவது) வசனத்ைத நான் அைடந்தேபாது 
"தைலைய உயர்த்திேனன்' அல்லது "எனக்குப் பக்கத்திலிருந்த ஒருவர் என்ைனத் 
ெதாட்டுணர்த்தியேபாது நான் தைலைய உயர்த்திேனன்'. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் கண்களில் கண்ணரீ் வழிந்து ெகாண்டிருந்தைதக் கண்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் ஹன்னாத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி என்னிடம் "எனக்கு (குர்ஆைன) ஓதிக் 
காட்டுங்கள்' என்று கூறினார்கள்'' என (அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாக) அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1466அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "எனக்கு (குர்ஆைன) ஓதிக் காட்டுங்கள்!''  என்று 
ெசான்னார்கள். நான், "தங்கள்மீேத குர்ஆன் அருளப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க, தங்களுக்ேக நான் 
ஓதிக் காட்டுவதா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நான் பிறரிடமிருந்து அைதக் ேகட்க 
விரும்புகிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். ஆகேவ, நான் அவர்களுக்கு "அந்நிசா' எனும் 
(நான்காவது) அத்தியாயத்ைத ஆரம்பம் முதல் "ஒவ்ெவாரு சமுதாயத்திலிருந்தும் 
(அவர்களுைடய நபியாகிய) சாட்சிைய நாம் (மறுைமயில்) ெகாண்டுவரும்ேபாதும், (நபிேய!) 
உங்கைள இவர்களுக்ெகதிரான சாட்சியாகக் ெகாண்டுவரும்ேபாதும் (இவர்களின் நிைல) 
எப்படியிருக்கும்?'' (4:41) என்பதுவைர ஓதிக் காட்டிேனன். அைதக் ேகட்டு அவர்கள் 
அழுதார்கள் .இைத இப்ராஹீம் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மிஸ்அர் (ரஹ்) அவர்கள் வழியாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் "நான் அவர்களிைடேய (உயிருடன்) இருந்தவைரயில் அவர்கைள 
நான் கண்காணித்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்''என்று கூறினார்கள். 
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 1467அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் (சிரியா நாட்டின் பிரபல நகரமான) ஹிம்ஸில் இருந்ேதன். அப்ேபாது மக்களில் 
ஒருவர், "எங்களுக்கு (குர்ஆைன) ஓதிக் காட்டுங்கள்!'' என்று ெசான்னார். நான் "யூசுஃப்' எனும் 
(12ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதிக்காட்டிேனன். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் (அைத ஆட்ேசபிக்கும் 
விதமாக) "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இவ்வாறு இந்த அத்தியாயம் 
அருளப்படவில்ைல'' என்று கூறினார். நான், "உமக்கு நாசம் உண்டாகட்டும்! அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! (இவ்வாறுதான்) நான் இந்த அத்தியாயத்ைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் முன்னிைலயில் ஓதிேனன். அவர்களும், "மிகச் சரியாக ஓதினாய்' என்று 
கூறினார்கள்''என்று பதிலளித்ேதன்.  (ஆட்ேசபிக்க வந்த) அந்த மனிதருடன் நான் ேபசிக் 
ெகாண்டிருந்தேபாது அவரது வாயிலிருந்து மதுவின் வாைட வருவைதக் கண்ேடன். 
"மதுைவயும் அருந்திக்ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் ேவதத்ைத மறுக்கவும் முைனகிறாயா? (மது 
அருந்திய குற்றத்திற்காக) நீ சாட்ைடயடி ெபறாமல் இந்த இடத்திலிருந்து நகர 
முடியாது'' என்று கூறிவிட்டு, அவருக்குச் சாட்ைடயடி தண்டைனைய நிைறேவற்றிேனன். 

இைத அல்கமா பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்னும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம் "மிகச் சரியாக ஓதினாய்' என்று கூறினார்கள்'' எனும் தகவல் 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 41 ெதாழுைகயில் குர்ஆன் ஓதுவதன் சிறப்பும், குர்ஆைனக் கற்பதன் சிறப்பும். 
 
 1468அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் தம் வடீ்டாரிடம் ெசல்ைகயில் 
வடீ்டில் மூன்று ெபரிய ெகாழுத்த சிைன ஒட்டகங்கள் காணப்படுவைத விரும்புகிறாரா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள், "உங்களில் 
ஒருவர் தமது ெதாழுைகயில் மூன்று வசனங்கைள ஓதுவது மூன்று ெபரிய ெகாழுத்த 
சிைன ஒட்டகங்கைளவிடச் சிறந்ததாகும்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1469உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ பள்ளிவாசலின்) திண்ைணயில் இருந்தேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டு வந்தார்கள். அப்ேபாது "உங்களில் எவர் ஒவ்ெவாரு நாள் 
காைலயிலும் "புத்ஹான்' அல்லது "அகீக்' (சந்ைதக்குச்) ெசன்று பாவம் புரியாமலும் 
உறைவத் துண்டிக்காமலும் பருத்த திமில்கள் ெகாண்ட இரு ஒட்டகங்களுடன் திரும்பி 
வருவைத விரும்புவார்?'' என்று ேகட்டார்கள். "நாங்கள் (அைனவருேம) அைத 
விரும்புேவாம்'' என்று நாங்கள் பதிலளித்ேதாம். அதற்கு அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் 
காைலயில் பள்ளிவாசலுக்குப் புறப்பட்டுச் ெசன்று அல்லாஹ்வின் ேவதத்திலிருந்து இரு 
வசனங்கைளக் "கற்றுக்ெகாள்வது' அல்லது "ஓதுவது' இரு ஒட்டகங்கைளவிடச் சிறந்ததாகும். 
மூன்று வசனங்கள் மூன்று ஒட்டகங்கைளவிடவும்,நான்கு வசனங்கள் நான்கு 
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ஒட்டகங்கைளவிடவும் சிறந்ததாகும். இவ்வாறு எத்தைன வசனங்கள் ஓதுகின்றாேரா அந்த 
அளவு ஒட்டகங்கைளவிடச் சிறந்ததாக அைமயும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 42 குர்ஆன் ஓதுவதன் சிறப்பும் (குறிப்பாக) அல்பகரா அத்தியாயத்தின் சிறப்பும். 
 
 1470அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

குர்ஆைன ஓதிவாருங்கள். ஏெனனில், குர்ஆன் ஓதிவருபவர்களுக்கு அது மறுைமயில் வந்து 
(இைறவனிடம்) பரிந்துைர ெசய்யும். இரு ஒளிச்சுடர்களான "அல்பகரா' மற்றும் "ஆலு 
இம்ரான்' ஆகிய இரு அத்தியாயங்கைளயும் ஓதிவாருங்கள். ஏெனனில், அைவ மறுைம 
நாளில் நிழல்தரும் ேமகங்கைளப் ேபான்ேறா அல்லது அணி அணியாகப் பறக்கும் பறைவக் 
கூட்டங்கைளப் ேபான்ேறா வந்து தம்ேமாடு ெதாடர்புள்ளவர்களுக்காக (இைறவனிடம்) 
வாதாடும். "அல்பகரா' அத்தியாயத்ைத ஓதிவாருங்கள். அைதக் ைகயாள்வது வளம் 
ேசர்க்கும். அைதக் ைகவிடுவது இழப்ைபத் தரும். இவ்வத்தியாயத்திற்கு முன் 
சூனியக்காரர்கள் ெசயலிழந்துேபாவார்கள். 

இைத அபூஉமாமா அல்பாஹிலீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) முஆவியா பின் சல்லாம் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 

(இந்த ஹதீஸின் மூலத்திலுள்ள) "அல் பத்தலா' எனும் ெசால்லுக்கு "சூனியக்காரர்கள்' என்று 
ெபாருள் என எனக்குத் தகவல் கிட்டியது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் (அைவ ேமகங்கைளப் ேபான்று அல்லது பறைவக் கூட்டங்கைளப் ேபான்று 
என்பதற்கு பதிலாக) "அைவ ேமகங்கைளப் ேபான்றும் பறைவக் கூட்டங்கைளப் ேபான்றும் 
வந்து வாதாடும்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. இந்த அறிவிப்பில் முஆவியா பின் சல்லாம் 
(ரஹ்) அவர்கள் தமக்குக் கிட்டியதாகக் கூறிய ெசாற்ெபாருள் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 1471நவ்வாஸ் பின் சம்ஆன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "மறுைம நாளில் குர்ஆனும் அதன்படி ெசயலாற்றியவர்களும் 
அைழத்து வரப்படுவர். அப்ேபாது "அல்பகரா'அத்தியாயமும் "ஆலு இம்ரான்' அத்தியாயமும் 
முன்ேன வரும்'' என்று கூறிவிட்டு, இ(வ்விரு அத்தியாயங்களும் முன்ேன வருவ)தற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பின்வரும்) மூன்று உவைமகைளக் கூறினார்கள். 
அவற்ைற நான் இதுவைர மறந்திடவில்ைல. அவ்விரு அத்தியாயங்களும் (நிழல் தரும்) 
ேமகங்கைளப் ேபான்று, அல்லது நடுேவ ஒளியுள்ள இரு கரும் நிழல்கைளப் 
ேபான்று, அல்லது அணி அணியாகப் பறக்கும் இரு பறைவக் கூட்டங்கைளப் ேபான்று 
(முன்ேன வந்து) தம்ைமக் ைகயாண்டவருக்காக (இைறவனிடம்) வாதாடும். 
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பாடம் : 43 "அல்ஃபாத்திஹா' அத்தியாயம் மற்றும் "அல்பகரா' அத்தியாயத்தின் இறுதி 
வசனங்கள் ஆகியவற்றின் சிறப்பும், "அல்பகரா'அத்தியாயத்தின் இறுதி இரு வசனங்கைள 
ஓதுமாறு வந்துள்ள ஆர்வமூட்டலும். 
 
 1472இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் 
அமர்ந்திருந்தேபாது தமக்கு ேமலிருந்து ஒரு சப்தம் வருவைதக் ேகட்டார் அவர். அப்ேபாது 
வானத்ைத அண்ணாந்து பார்த்த ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள், "இேதா, வானில் இதுவைர 
திறக்கப்பட்டிராத ஒரு கதவு இப்ேபாது திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. (அதன் சப்தேம இப்ேபாது 
ேகட்டது.)'' என்று கூறினார்கள். 

அந்தக் கதவு வழியாக ஒரு வானவர் இறங்கி (நபியவர்களிடம்) வந்தார். அப்ேபாது ஜிப்ரீல் 
(அைல) அவர்கள் "இேதா இந்த வானவர் இப்ேபாதுதான் பூமிக்கு இறங்கி வந்திருக்கிறார். 
இதற்கு முன் எப்ேபாதும் அவர் பூமிக்கு இறங்கியேதயில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 

அவ்வானவர் சலாம் கூறிவிட்டு, "உங்களுக்கு முன் எந்த இைறத்தூதருக்கும் வழங்கப் 
ெபற்றிராத இரு ஒளிச்சுடர்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்ெபற்றுள்ள நற்ெசய்திையப் ெபறுங்கள். 
"அல்ஃபாத்திஹா' அத்தியாயமும் "அல்பகரா' அத்தியாயத்தின் இறுதி வசனங்களுேம அைவ. 
அவற்றிலுள்ள (பிரார்த்தைன வரிகளில்) எைத நீங்கள் ஓதினாலும் அது உங்களுக்கு 
வழங்கப் ெபறாமல் இருப்பதில்ைல''என்று கூறினார். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1473அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அபூமஸ்ஊத் (உக்பா பின் ஆமிர் - ரலி) அவர்கைள இைறயில்லம் (கஅபா) அருகில் 
சந்தித்ேதன். அவர்களிடம் "அல்பகரா அத்தியாயத்தின் இரு வசனங்கள் குறித்துத் தாங்கள் 
அறிவித்த ஹதீஸ் எனக்கு எட்டியது'' என்று கூறிேனன். அதற்கு அபூமஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "எவர் அல்பகரா அத்தியாயத்தின் 
இறுதி இரு வசனங்கைள இரவில் ஓதுகிறாேரா அவருக்கு அந்த இரண்டுேம ேபாதும்' எனக் 
கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1474அல்கமா பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "எவர் "அல்பகரா' அத்தியாயத்தின் இறுதி இவ்விரு 

286 ,285)ஆவது) வசனங்கைள இரவில் ஓதுகிறாேரா அவருக்கு அவ்விரண்டுேம ேபாதும்'' 

என்று கூறினார்கள் என அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 

இைத அல்கமா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்துெகாண்டிருந்த 
ேபாது அன்னாைர நான் சந்தித்ேதன். அவர்களிடம் இந்த ஹதீஸ் குறித்து வினவிேனன். 
அப்ேபாது அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இந்த நபிெமாழிைய எனக்கு 
அறிவித்தார்கள். 
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  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 44 "அல்கஹ்ஃப்' எனும் (18ஆவது) அத்தியாயம் மற்றும் "ஆயத்துல் குர்சீ' எனும் 
(2:255ஆவது) வசனம் ஆகியவற்றின் சிறப்பு. 
 
 1475நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

"அல்கஹ்ஃப்' எனும் (18ஆவது) அத்தியாயத்தின் ஆரம்பப் பத்து வசனங்கைள மனனம் 
ெசய்திருப்பவர் (ெபருங்குழப்பவாதியான) தஜ்ஜாலிடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவார். 

இைத அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்கஹ்ப் அத்தியாயத்தின் இறுதிப் 
பத்து வசனங்கைள மனனம் ெசய்திருப்பவர்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 

ஹம்மாம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்கஹ்ஃப் அத்தியாயத்தின் ஆரம்பப் பத்து 
வசனங்கைள...' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ஹிஷாம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பிலும் 
இவ்வாேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1476உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "அபுல்முன்திர், இைறேவதத்தில் 
உமக்குத் ெதரிந்த வசனங்களிேலேய எந்த வசனம் மிகவும் மகத்தானது என்று ெதரியுமா?'' 

எனக் ேகட்டார்கள். நான் "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று 
கூறிேனன். அவர்கள் "அபுல்முன்திர், இைறேவதத்தில் உமக்குத் ெதரிந்த வசனங்களிேலேய 
எந்த வசனம் மிகவும் மகத்தானது என்று ெதரியுமா?'' என (மீண்டும்) ேகட்டார்கள். நான் 
"அல்லாஹு லாயிலாஹ இல்லாஹுவல் ஹய்யுல் கய்யூம்... எனத் ெதாடங்கும் 
(2:255 ஆவது) வசனம்'' என்று விைடயளித்ேதன். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (மகிழ்ச்சிேயாடு) எனது ெநஞ்சில் (ஓர் அடி) அடித்துவிட்டு "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! உமது கல்வியாற்றல் உம்ைம ெநகிழச் ெசய்யட்டும் (வாழ்த்துகள்), 
அபுல்முன்திேர!'' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 45 "குல் ஹுவல்லாஹு அஹத்' (எனத் ெதாடங்கும் 112ஆவது அத்தியாயத்ைத) 
ஓதுவதன் சிறப்பு. 
 
 1477அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் (மக்கைள ேநாக்கி), "ஓர் இரவில் குர்ஆனின் மூன்றில் ஒரு பகுதிைய 
உங்களில் ஒருவரால் ஓத முடியாதா?'' என்று ேகட்டார்கள். "(ஒேர இரவில்) எவ்வாறு 
குர்ஆனின் மூன்றிெலாரு பகுதிைய ஓத இயலும்?'' என்று மக்கள் ேகட்டார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "குல் ஹுவல்லாஹு அஹத் (என்று ெதாடங்கும் 112ஆவது அத்தியாயம்) 
குர்ஆனின் மூன்றிெலாரு பங்கிற்கு ஈடானதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 1478ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "அல்லாஹ் குர்ஆைன மூன்று பகுதிகளாகப் பிரித்தான். அவற்றில் "குல் 
ஹுவல்லாஹு அஹத்' (எனத் ெதாடங்கும்112ஆவது அத்தியாயத்)ைத குர்ஆனின் ஒரு 
பகுதியாக ஆக்கினான்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1479அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம், "மக்கேள!) ஒன்று 
கூடுங்கள்; நான் உங்களுக்குக் குர்ஆனின் முன்றிெலாரு பகுதிைய ஓதிக் காட்டப் 
ேபாகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது மக்கள் ஒன்றுகூடினர். பிறகு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிைடேய) புறப்பட்டு வந்து "குல் ஹுவல்லாஹு அஹத்'' 

(எனத் ெதாடங்கும் 112ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதிக் காட்டினார்கள். பிறகு (தமது 
இல்லத்திற்குள்) ெசன்றுவிட்டார்கள். அப்ேபாது எங்களில் சிலர் சிலரிடம், "அவர்களுக்கு 
வானிலிருந்து ஏேதனும் ெசய்தி வந்திருக்கிறது ேபாலும். அதன் காரணமாகேவ அவர்கள் 
உள்ேள ெசன்றுவிட்டார்கள் என்று கருதுகிேறன்'' என்றனர். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெவளிேய வந்து "நான் (சற்று முன்) உங்களிடம் குர்ஆனின் மூன்றிெலாரு 
பகுதிைய ஓதிக் காட்டுேவன் எனக் குறிப்பிட்ேடன். அறிக: அந்த (112ஆவது) அத்தியாயம் 
குர்ஆனின் மூன்றிெலாரு பகுதிக்கு ஈடானேதயாகும்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1480அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிைடேய) புறப்பட்டு வந்து 
"நான் உங்களுக்குக் குர்ஆனின் மூன்றிெலாரு பகுதிைய ஓதிக் காட்டுகிேறன்'' என்று 
கூறிவிட்டு "அல்லாஹ் ஒருவேன. அவன் எந்தத் ேதைவயுமற்றவன்'' என்று ெதாடங்கும் 
(112ஆவது) அத்தியாயத்ைத இறுதிவைர ஓதிக் காட்டினார்கள். 
 
 1481ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதைர பைடப் பிரிெவான்றுக்குத் 
தளபதியாக்கி அனுப்பினார்கள். அவர் தமது ெதாழுைகயில் தம் ேதாழர்களுக்கு (குர்ஆன் 
வசனங்கைள) ஓதி (ெதாழுவித்து)வந்தார்; (ஒவ்ெவாரு முைறயும்) ஓதி முடிக்கும்ேபாது 
"குல் ஹுவல்லாஹு அஹத்' எனும் (112ஆவது) அத்தியாயத்துடன் முடிப்பார். 
அப்பைடயினர் திரும்பிவந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இது 
குறித்துத் ெதரிவிக்கப்பட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எதற்காக 
இப்படிச் ெசய்கிறார் என அவரிடேம ேகளுங்கள்'' என்று கூற, அவர்களும் அவரிடம் 
ேகட்டனர். அவர், "ஏெனனில், அந்த அத்தியாயம் ேபரருளாளனின் (ஏகத்துவப்) பண்புகைள 
எடுத்தியம்புகிறது. நான் அைத (அதிகமாக) ஓதுவைத விரும்புகிேறன்''என்று ெசான்னார். 
(இைதக் ேகள்விப்பட்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் அவைர 
ேநசிக்கிறான் என அவருக்குத் ெதரிவியுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இைத நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களால் வளர்க்கப்பட்ட 
அம்ரா பின்த் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம்: 46 "அல்முஅவ்விதத்ைதன்' (குல் அஊது பி ரப்பில் ஃபலக், குல் அஊது பி ரப்பின்னாஸ் 
ஆகிய) அத்தியாயங்கைள ஓதுவதன் சிறப்பு. 
 
 1482அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உமக்குத் ெதரியாதா? இன்றிரவு (எனக்கு) சில வசனங்கள் அருளப்ெபற்றுள்ளன. 
அைவெயாத்த வசனங்கள் முன்ெனப்ேபாதும் காணப்பட்டதில்ைல. அைவ: குல் அஊது 
பிரப்பில் ஃபலக், குல் அஊது பிரப்பின்னாஸ்'' (113, 114ஆகிய) அத்தியாயங்களாகும். 
இைத உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1483உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "எனக்குச் சில வசனங்கள் அருளப் 
ெபற்றுள்ளன. அைவெயாத்த வசனங்கள் முன்ெனப்ேபாதும் காணப்பட்டதில்ைல. அைவ 
"அல்முஅவ்விதத்ைதன்' (113, 114ஆகிய) அத்தியாயங்களாகும்'' என்று கூறினார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், அபூஉசாமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் 
ேதாழர்களில் முக்கியமானவர்களில் ஒருவரான உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 47 குர்ஆனின்படி தாமும் ெசயல்பட்டுப் பிறருக்கும் அைதக் கற்பிப்பவரின் 
சிறப்பும், மார்க்கச் சட்டம் முதலான ஞானத்ைதத் தாமும் கற்று அதன்படி ெசயல்பட்டுப் 
பிறருக்கும் அைதப் ேபாதிப்பவரின் சிறப்பும். 
 
 1484நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெபாறாைம என்பது இரண்டில் தவிர ேவெறதிலும் கூடாது. 1. ஒரு மனிதருக்கு அல்லாஹ் 
குர்ஆன் ஞானத்ைத அருள, அவர் அதன்படி அல்லும் பகலும் ெசயல்பட்டு வருகிறார். 
2. இன்ெனாரு மனிதருக்கு அல்லாஹ் ெசல்வத்ைத வழங்க, அவர் அைத அல்லும் பகலும் 
தானம் ெசய்கிறார் .இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1485அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெபாறாைம என்பது இரண்டில் தவிர ேவெறதிலும் கூடாது. 1. ஒரு மனிதருக்கு அல்லாஹ் 
இந்த ேவத(ஞான)த்ைத அருள, அவர் அதன்படி அல்லும் பகலும் ெசயல்பட்டு வருகிறார். 
2. இன்ெனாரு மனிதருக்கு அல்லாஹ் ெசல்வத்ைத வழங்க, அவர் அைத அல்லும் பகலும் 
தானம் ெசய்கிறார் .இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1486அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இரண்டு விஷயங்கைளத் தவிர ேவெறதிலும் ெபாறாைம ெகாள்ளக்கூடாது. ஒரு 
மனிதருக்கு அல்லாஹ் ெசல்வத்ைத வழங்கி,அைத அறவழியில் ெசலவழிக்க அவைரத் 
தூண்டினான்; இன்ெனாரு மனிதருக்கு அல்லாஹ் அறிவு ஞானத்ைத வழங்கி,அதற்ேகற்ப 
அவர் (ெசயல்பட்டு) தீர்ப்பு வழங்குபவராகவும் கற்றுக்ெகாடுப்பவராகவும் இருக்கிறார். 
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இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1487ஆமிர் பின் வாஸிலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

 நாஃபிஉ பின் அப்தில் ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள், (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்கைள உஸ்ஃபான் 
எனுமிடத்தில் சந்தித்தார்கள். (இக்காலகட்டத்தில்) உமர் (ரலி) அவர்கள் நாஃபிஉ (ரலி) 
அவர்கைள மக்காவின் ஆளுநராக நியமித்திருந்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் (நாஃபிஉ (ரலி) 
அவர்களிடம்) "நீங்கள் இந்தப் பள்ளத்தாக்கு (மக்கா)வாசிகளுக்கு எவைர ஆளுநராக 
ஆக்கினரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நாஃபிஉ (ரலி) அவர்கள், "(அப்துர் ரஹ்மான்) 
இப்னு அப்ஸா (ரலி) அவர்கைள'' என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "இப்னு 
அப்ஸா யார்?'' எனக் ேகட்டார்கள். நாஃபிஉ (ரலி) அவர்கள், "எங்களால் விடுதைல 
ெசய்யப்பட்ட எங்கள் (முன்னாள்) அடிைமகளில் ஒருவர்'' என பதிலளித்தார்கள். அதற்கு 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "அவர்களுக்கு ஒரு முன்னாள் அடிைமையயா ஆட்சித் 
தைலவராக்கினரீ்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நாஃபிஉ (ரலி) அவர்கள், "அவர் (இப்னு 
அப்ஸா) இைற ேவதத்ைத அறிநதவர்; பாகப் பிரிவிைனச் சட்டங்கைள அறிந்தவர்'' என்று 
கூறினார்கள். (இைதக் ேகட்ட) உமர் (ரலி) அவர்கள் "அறிந்துெகாள்க: அல்லாஹ் இந்த 
ேவதத்தின் மூலம் சிலைர உயர்த்துகிறான்; ேவறு சிலைரத் தாழ்த்துகிறான்'' என்று உங்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். (இப்னு அப்ஸா ேவத அறிவினால் ேமன்ைம 
ெபற்றார்)'' என்று ெசான்னார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "நாஃபிஉ பின் அல்ஹாரிஸ் அல்குஸாஈ (ரலி) அவர்கள் உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ரலி) அவர்கைள உஸ்ஃபான் என்னுமிடத்தில் சந்தித்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 48  குர்ஆன் ஏழு (வட்டார) ெமாழிவழக்கில் அருளப்ெபற்றுள்ளது என்பதன் விளக்கம். 
 
 1488உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஹிஷாம் பின் ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் (குர்ஆனின் 25ஆவது) அத்தியாயம் 
அல்ஃபுர்காைன நான் ஓதுகின்ற முைறக்கு மாற்றமாக ஓதுவைதச் ெசவியுற்ேறன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏற்ெகனேவ அந்த அத்தியாயத்ைத எனக்கு ஓதிக் 
காட்டியிருந்தார்கள். நான் உடேன ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கைளக் கண்டிக்க முற்பட்ேடன். 
பிறகு (சற்று ேயாசித்து) அவர் ெதாழுைகைய முடிக்கும்வைர அவருக்கு அவகாசம் 
அளித்(துக் காத்திருந்)ேதன். (அவர் ெதாழுது முடித்த) பிறகு அவருைடய ேமலாைடைய 
கழுத்தில் ேபாட்டு இழுத்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டுெசன்று, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர,நீங்கள் எனக்கு ஓதிக்ெகாடுத்ததற்கு மாறாக இவர் அல்ஃபுர்கான் 
அத்தியாயத்ைத ஓதுவைத நான் ெசவியுற்ேறன்'' என்று கூறிேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அவைர விடுங்கள்'' என (என்னிடம்) கூறிவிட்டு, (ஹிஷாம் அவர்களிடம்) 
"நீங்கள் ஓதுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அவர் என்னிடம் ஓதியைதப் ேபான்ேற ஓத, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இப்படித்தான் (இந்த அத்தியாயம்) அருளப்ெபற்றது'' 
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என்று கூறினார்கள். பின்னர் என்னிடம் "நீங்கள் ஓதுங்கள்' என்றார்கள். நான் ஓதிேனன். 
அைதக் ேகட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இப்படித்தான் (இந்த அத்தியாயம்) 
அருளப்ெபற்றது. இந்தக் குர்ஆன் (ஓதுவதற்கான) ஏழு முைறகளில் அருளப்பட்டிருக்கின்றது. 
ஆகேவ, உங்களுக்கு சுலபமானது எதுேவா அைத ஓதிக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 

 இைத அப்துர் ரஹ்மான் பின் அப்தில் காரீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1489ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வாழ்நாளில் ஹிஷாம் பின் ஹகீம் 
(ரலி) அவர்கள் அல்ஃபுர்கான் எனும் (25ஆவது) அத்தியாயத்ைத (ெதாழுைகயில்) ஓதுவைதச் 
ெசவியுற்ேறன்'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. "ெதாழுைகயில் ைவத்ேத நான் அவைரத் 
தண்டிக்க முைனந்ேதன். பிறகு (ேயாசித்து) அவர் (ெதாழுைகைய முடித்து) சலாம் 
ெகாடுக்கும் வைர சிரமப்பட்டுப் ெபாறுத்துக்ெகாண்ேடன்'' என்று அதிகப்படியாகவும் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1490அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஒேரெயாரு (வட்டார) ெமாழிவழக்குப்படி (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் (குர்ஆைன) 
எனக்கு ஓதக் கற்றுத்தந்தார்கள். அைத இன்னும் பல (வட்டார) ெமாழிவழக்குகளின்படி 
எனக்கு ஓதக் கற்றுத்தருமாறு அவர்களிடம் நான் திரும்பத் திரும்பக் ேகட்டுக் 
ெகாண்ேடயிருந்ேதன். (நான் ேகட்கக் ேகட்க) எனக்கு அவர்கள் அதிகப்படுத்திக்ெகாண்ேட 
வந்து இறுதியில் ஏழு (வட்டார) ெமாழிவழக்குகள் அளவிற்கு வந்து நின்றது. 

இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

அறிவிப்பாளர் இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

அந்த ஏழு (வட்டார) ெமாழிவழக்குகள் ஒேர கருத்ைத பிரதிபலிப்பைவேய ஆகும்; 

அனுமதிக்கப் ெபற்றைவ (ஹலால்) தைட ெசய்யப்ெபற்றைவ (ஹராம்) விஷயத்தில் 
ஒன்றுக்ெகான்று முரண்பட்ட கருத்ைதத் தருபைவ அல்ல. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1491உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) நான் பள்ளிவாசலில் அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் 
(பள்ளிவாசலுக்குள்) வந்து ெதாழலானார்; (ெதாழுைகயில் குர்ஆன் வசனங்கைள) ஒரு 
விதமாக ஓதினார். அைத நான் அறிந்திருக்கவில்ைல. பிறகு மற்ெறாருவர் வந்து (அேத 
வசனங்கைள) முதலாமவர் ஓதியதற்கு மாற்றமாக ஓதித் ெதாழலானார். ெதாழுைக 
முடிந்ததும் நாங்கள் அைனவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். 
நான் "இவர் குர்ஆைன நான் அறிந்திராத (ஓதல்) முைறயில் ஓதினார். பின்னர் மற்றவர் 
வந்து முதலாமவர் ஓதியதற்கு மாறாக (அைதேய) ேவறு முைறயில் ஓதினார்'' 

என்ேறன். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவ்விருவைரயும் ஓதிக் காட்டும்படி பணித்தார்கள். 
அவ்விருவரும் ஓதினர். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவ்விருவரும் சரியாகேவ ஓதினர் எனக் 
கூறினார்கள். (இைதக் ேகட்டவுடன்) என் உள்ளத்தில் நபியவர்கள் ெபாய்யுைரக்கிறார்கள் 
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என்ற எண்ணம் விழுந்தது. அறியாைமக் காலத்தில்கூட இத்தைகய எண்ணம் எனக்கு 
ஏற்பட்டதில்ைல. என்ைன ஆட்ெகாண்டிருந்த (அந்த எண்ணத்)ைத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கண்டேபாது என் ெநஞ்சில் ஓர் அடி அடித்தார்கள். (அடி விழுந்ததும்) 
எனக்கு வியர்த்துக் ெகாட்டியது. அச்சத்தால் எனக்கு  அல்லாஹ்ேவ காட்சியளிப்பைதப் 
ேபான்றிருந்தது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் "உைப, 

"குர்ஆைன ஓர் ஓதல் முைறப்படி ஓதுவரீாக' என எனக்கு (இைறவனிடமிருந்து) 
ெசய்தியறிவிக்கப்பட்டது. உடேன நான் என் சமுதாயத்தாருக்கு இன்னும் சுலபமாக்கும்படி 
(இைறவனிடம்) ேகாரிேனன். அப்ேபாது "குர்ஆைன இரண்டு ஓதல் முைறப்படி ஓதுவரீாக!' 
என எனக்கு இரண்டாவது முைறயாக இைறவன் அறிவித்தான். உடேன நான் இன்னும் என் 
சமுதாயத்தாருக்கு சுலபமாக்கும்படி ேகாரிேனன். மூன்றாவது முைறயில் குர்ஆைன ஏழு 
ஓதல் முைறகளின் படி ஓதும்படி  எனக்கு இைறவன் அறிவித்தான். ேமலும், "நீர் ேகாரிய 
(மூன்று ேகாரிக்ைககளில்) ஒவ்ெவாரு ேகாரிக்ைகக்கும் பகரமாக என்னிடம் உமக்கு ஓர் 
(அங்கீகரிக்கப்பட்ட) பிரார்த்தைன உண்டு' என்றும் (இைறவன்) கூறினான். எனேவ நான் 
"இைறவா! என் சமுதாயத்தாைர மன்னிப்பாயாக! இைறவா! என் சமுதாயத்தாரின் 
குற்றங்குைறகைள மைறப்பாயாக!' என (இரண்டு) பிரார்த்தைன ெசய்ேதன். (இவ்விரு 
பிரார்த்தைனகள் அல்லாமல்) மூன்றாவது பிரார்த்தைனைய நான் ஒரு நாைளக்காகத் 
தாமதப்படுத்தி  (பத்திரப்படுத்தி) ைவத்துள்ேளன். அந்நாளில் பைடப்பினங்கள் அைனத்தும் 
என்னிடம் (பரிந்துைரக்கும்படி) ஆவலுடன் வருவார்கள்; இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் 
உட்பட'' எனக் கூறினார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "நான் பள்ளிவாசலில் அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் (பள்ளிவாசலுக்குள்) 
நுைழந்து குர்ஆைன ஓர் ஓதல் முைறப்படி ஓதித் ெதாழுதார்...'' என்று உைப பின் கஅப் 
(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளவாேற இடம் ெபற்றுள்ளன. 

  1492உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் பனூ ஃகிஃபார் குலத்தாரின் நீர்நிைல அருேக 
இருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் வந்து 
"குர்ஆைன உங்கள் சமுதாயத்தார் ஒேரெயாரு ஓதல் முைறப்படி ஓதுமாறு அல்லாஹ் 
கட்டைளயிடுகிறான்'' என்று கூறினார்கள். உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் 
அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்ைபயும் பிைழ ெபாறுத்தைலயும் ேவண்டுகிேறன். (பல்ேவறு 
ெமாழிவழக்குகள் ெகாண்ட) என் சமுதாயத்தார் இதற்குச் சக்தி ெபறமாட்டார்கள்''என்று 
கூறினார்கள். பிறகு ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் (இைறவனிடம் ெசன்றுவிட்டுத் திரும்பி) 
நபியவர்களிடம் வந்து, "குர்ஆைன உங்கள் சமுதாயத்தார் இரண்டு ஓதல் முைறகளின்படி 
ஓதுமாறு அல்லாஹ் கட்டைளயிடுகின்றான்'' என்று கூறினார்கள். (மீண்டும்) நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "நான் அல்லாஹ்விடம் பாவ மன்னிப்ைபயும் பிைழ ெபாறுத்தைலயும் 
ேவண்டுகிேறன். என் சமுதாயத்தார் இ(வ்வாறு ஓதல் முைறைய இரு முைறகளுக்குள் 
அடக்குவ)தற்குச் சக்தி ெபறமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு ஜிப்ரீல் (அைல) 
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அவர்கள் மூன்றாவது முைற (இைறவனிடம் ெசன்று விட்டுத் திரும்பி)வந்து, "உங்கள் 
சமுதாயத்தார் குர்ஆைன மூன்று ஓதல் முைறகளின்படி ஓதுமாறு அல்லாஹ் 
கட்டைளயிடுகின்றான்'' என்று கூறினார்கள். (மீண்டும்) நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் 
அல்லாஹ்விடம் பாவ மன்னிப்ைபயும் பிைழ ெபாறுத்தைலயும் ேவண்டுகிேறன். இ(வ்வாறு 
ஓதல் முைறைய மூன்று முைறகளுக்குள் அடக்குவ)தற்கு என் சமுதாயத்தார் சக்தி 
ெபறமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு நான்காவது முைற ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் 
(இைறவனிடம் ெசன்றுவிட்டுத் திரும்பி)வந்து, "குர்ஆைன உங்கள் சமுதாயத்தார் ஏழு ஓதல் 
முைறகளின்படி ஓதுமாறு அல்லாஹ் கட்டைளயிடுகின்றான். அவர்கள் (இந்த ஏழு 
முைறகளில்) எந்த முைறப்படி ஓதினாலும் அவர்கள் சரியாகேவ ஓதினார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள்.இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 
பாடம் : 49 குர்ஆைன நிறுத்தி நிதானமாக ஓத ேவண்டும்; அதிேவகமாக ஓதுவைதத் 
தவிர்த்திட ேவண்டும். ஒேர ரக்அத்தில் இரு அத்தியாயங்கேளா அதற்குக் கூடுதலாகேவா 
ஓதலாம். 
 
 1493அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நஹீக் பின் சினான் எனப்படும் ஒரு மனிதர் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடம் வந்து, "அபூஅப்திர் ரஹ்மான்,குர்ஆனில் (47ஆவது அத்தியாயத்திலுள்ள) இந்த 
எழுத்ைத எப்படி ஓதுகிறரீ்?: "மிம்மாயின் ஃைகரி ஆசினின்' என்று அலிஃபுடன் ஓதுகின்றரீா, 

அல்லாது "மிம்மாயின் ஃைகரி யாசினின்' என்று "யா'வுடன் ஓதுகின்றரீா?'' எனக் ேகட்டார். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "இைதத் தவிர குர்ஆன் முழுவைதயும் 
சரியாக மனனமிட்டு விட்டாேயா?'' என்று அவரிடம் ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், 

"நான் முஃபஸ்ஸல் எனும் (ஹுஜுராத் முதல் அந்நாஸ் (49-114) வைரயிலான) 
அத்தியாயங்கைள ஒேர ரக்அத்தில் ஓதுகின்ேறன்'' என்றார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "பாட்டுப் பாடுவைதப் ேபான்று அவசர அவசரமாக ஓதினேீரா? 

மக்களில் சிலர் குர்ஆைன ஓதுவார்கள். அது அவர்களது ெதாண்ைடக் குழிையக் கடந்து 
ெசல்லாது. அது மட்டும் அவர்களது உள்ளத்திற்குள் ெசன்று பதிந்துவிட்டால் நிச்சயம் பயன் 
தரும். ெதாழுைகயில் மிகச் சிறந்த நிைல ருகூஉவும் சஜ்தாவுமாகும். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தமது ெதாழுைகயின் ஒவ்ெவாரு ரக்அத்திலும் இரண்டிரண்டாகச் ேசர்த்து ஓதிவந்த சரிநிகர் 
அத்தியாயங்கைள நான் அறிேவன்'' என்று கூறினார்கள். (இைதக் கூறிய) பிறகு 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் (தமது இல்லத்தினுள்) ெசன்றார்கள். 
அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து அல்கமா (ரஹ்) அவர்களும் உள்ேள ெசன்றார்கள். (சிறிது 
ேநரம் கழித்து) அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் ெவளிேய வந்து "அந்த (சரிநிகர்) அத்தியாயங்கள் 
(எைவ என்பது) பற்றி எனக்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அப்துல்லாஹ் பின் 
நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "பனூ பஜலீா குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதர் 
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அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் வந்தார்'' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. "நஹீக் 
பின் சினான் எனப்படும் ஒரு மனிதர்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 1494ேமற்கண்ட  ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறியதாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது: 

பிறகு அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் 
(அவர்களது இல்லத்தினுள்ேள) ெசல்லப் ேபானார்கள். அப்ேபாது நாங்கள், "நீங்கள் 
அவர்களிடம் (ெசன்று) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒேர ரக்அத்தில் ஓதிவந்த 
அந்த சரிநிகர் அத்தியாயங்கள் (எைவ என்பது) குறித்துக் ேகளுங்கள்!'' என்ேறாம். அல்கமா 
(ரஹ்) அவர்கள் உள்ேள ெசன்று,இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் வினவினார்கள். 
பின்னர் எங்களிடம் வந்து, "(அைவ:) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
ெதாகுத்துைவத்துள்ள குர்ஆன் பிரதியின்படி (ஆரம்ப) இருபது முஃபஸ்ஸல் 
அத்தியாயங்களாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 1495ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ரக்அத்தில் இரண்டு அத்தியாயங்கள் 
வதீம் பத்து ரக்அத்களில் இருபது அத்தியாயங்களாக ஓதிவந்த சரிநிகர் அத்தியாயங்கைள 
நான் அறிேவன்'' என அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
 1496அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் (ஒரு நாள்) காைலயில் ைவகைற (சுப்ஹு)த் ெதாழுைகக்குப் பிறகு அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் (அவர்களது இல்லத்திற்குச்) ெசன்ேறாம். வாசலில் 
(நின்று) சலாம் ெசான்ேனாம். அவர்கள் எங்களுக்கு உள்ேள வர அனுமதியளித்தார்கள். 
ஆனால், நாங்கள் சிறிது ேநரம் வாசலிேலேய (தயங்கியவாறு) நின்றுெகாண்டிருந்ேதாம். 
அப்ேபாது பணிப் ெபண் ெவளிேய வந்து, "நீங்கள் உள்ேள வரக் கூடாதா?'' என்று ேகட்டாள். 
நாங்கள் உள்ேள ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
இைறவைனத் துதித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்; 

(எங்கைளக் கண்டதும்) "உங்களுக்கு அனுமதியளிக்கப்பட்ட பின்பும் ஏன் நீங்கள் உள்ேள 
வரவில்ைல?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நாங்கள் "(அப்படிெயான்றும்) இல்ைல; (தங்கள்) 
வடீ்டாரில் எவேரனும் உறங்கிக்ெகாண்டிருப்பார்கள் என்று நாங்கள் எண்ணிேனாம்'' என்று 
ெசான்ேனாம். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "இப்னு உம்மி அப்தின் 
குடும்பத்தார் (ெதாழுைகயில்) அலட்சியமாக இருப்பார்கள் என எண்ணிக்ெகாண்டீர்களா?'' 

என்று கூறி விட்டு (மீண்டும்) இைறவைனத் துதிப்பதில் ஈடுபடலானார்கள். பின்னர் சூரியன் 
உதயமாகியிருக்கலாம் என எண்ணிய அவர்கள்  (தம் பணிப்ெபண்ணிடம்) "ெபண்ேண! 
சூரியன் உதயமாகிவிட்டதா, பார்?'' என்றார்கள். அந்தப் ெபண் பார்த்தேபாது சூரியன் 
உதயமாகியிருக்கவில்ைல. எனேவ, அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் மீண்டும் 
இைறவைனத் துதிப்பதில் ஈடுபடலானார்கள். பின்னர் சூரியன் உதயமாகி விட்டதாக 
எண்ணியேபாது (மறுபடியும்) "ெபண்ேண, சூரியன் உதயமாகிவிட்டதா, பார்!'' என்றார்கள். 
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அவள் பார்த்தேபாது சூரியன் உதயமாகிவிட்டிருந்தது. அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "இன்ைறய நாைள நமக்கு மீட்டுத்தந்த இைறவனுக்ேக புகழ் 
யாவும்; அவன் நம்ைம நம் பாவங்களால் அழித்துவிடவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 

அப்ேபாது அங்கிருந்த மக்களில் ஒருவர், "ேநற்றிரவு நான் "முஃபஸ்ஸல்' அத்தியாயங்கள் 
முழுவைதயும் ஓதி முடித்ேதன்'' என்று கூறினார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ரலி) அவர்கள் "பாட்டுப் பாடுவைதப் ேபான்று அவசர அவசரமாக (குர்ஆைன) ஓதினேீரா? 

நாங்கள் ஒேர அளவிலைமந்த அத்தியாயங்கைள (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஓதும்ேபாது) ெசவியுற்ேறாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வழக்கமாக) ஓதிவந்த 
ஒேர அளவிலைமந்த "முஃபஸ்ஸல்' அத்தியாயங்கள் பதிெனட்ைடயும் "ஹாமீம்' (எனத் 
ெதாடங்கும் அத்தியாயங்களின்) குடும்பத்தில் இரண்டு அத்தியாயங்கைளயும் நான் 
மனனமிட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
 
 1497அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

பனூ பஜலீா குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த நஹீக் பின் சினான் என்று கூறப்படும் ஒரு மனிதர் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து "நான் ஒேர ரக்அத்தில் 
முஃபஸ்ஸல் அத்தியாயங்கள் அைனத்ைதயும் ஓதுகிேறன்'' என்றார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "பாட்டுப் பாடுவைதப் ேபான்று அவசர அவசரமாக ஓதினேீரா! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ரக்அத்தில் இரண்டு அத்தியாயங்கள் வதீம் 
ஓதிவந்த சரிநிகர் அத்தியாயங்கைள நான் அறிந்து ைவத்துள்ேளன்'' என்று கூறினார்கள். 

  -அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து "நான் இன்றிரவு ஒேர 
ரக்அத்தில் முஃபஸ்ஸல் அத்தியாயங்கள் முழுவைதயும் ஓதி முடித்ேதன்'' என்றார். அதற்கு 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "பாட்டுப் பாடுவைதப் ேபான்று அவசர 
அவசரமாக ஓதினேீரா! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது ெதாழுைகயில்) 
ஒவ்ெவாரு ரக்அத்திலும் இரண்டிரண்டு அத்தியாயங்களாகச் ேசர்த்து ஓதிவந்த சரிநிகர் 
அத்தியாயங்கைள நான் அறிந்துள்ேளன்'' எனக் கூறிவிட்டு, முஃபஸ்ஸல் அத்தியாயங்களில் 
இருபது அத்தியாயங்கைளக் குறிப்பிட்டார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  50 சில ஓதும் முைறகள் பற்றிய குறிப்பு. 
 
 1498அபூஇஸ்ஹாக் அஸ்ஸபஈீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் பள்ளிவாசலில் குர்ஆன் கற்றுக் ெகாடுத்துக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் "நீங்கள் இந்த (54:32ஆவது) 
வசனத்ைத எப்படி ஓதுகிறரீ்கள்? ஃபஹல் மின்(ம்) முத்தகிர் என "தால்' எனும் எழுத்துடன் 
ஓத ேவண்டுமா? அல்லது (ஃபஹல் மின்(ம்) முஸ்ஸகிர் என) "ஃதால்' எனும் எழுத்துடன் 
ஓத ேவண்டுமா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு "தால்' (எனும் எழுத்து) ெகாண்ேட (ஓத 
ேவண்டும்). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முத்தகிர்' என "தால்' (எனும் எழுத்து) 
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ெகாண்ேட ஓதியைத நான் ேகட்ேடன் என அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என்று அஸ்வத் (ரஹ்) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
 
 1499அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் (54:32ஆவது வசனத்தின் மூலத்திலுள்ள இத்ெதாடைர) "ஃபஹல் 
மின்(ம்) முத்தகிர்' என்ேற ஓதினார்கள். 

இைத அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1500அல்கமா பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின் மாணவர்களான) நாங்கள் ஷாம் (சிரியா) 
நாட்டுக்குச் ெசன்றிருந்ேதாம். (நாங்கள் வந்துள்ள ெசய்தியறிந்து) எங்களிடம் அபுத்தர்தா 
(ரலி) அவர்கள் வந்து, "அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின் ஓதல் முைறப்படி 
ஓதத் ெதரிந்தவர் எவேரனும் உங்களிைடேய உண்டா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்; நான் 
(இருக்கிேறன்)'' என்று பதிலளித்ேதன். அபுத் தர்தா (ரலி) அவர்கள், "வல்ைலலி இஃதா 
யஃக்ஷா'' எனும் இந்த (92:3ஆவது) வசனத்ைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
எவ்வாறு ஓதக் ேகட்டீர்கள்?'' என்று வினவினார்கள். நான் "வல்ைலலி இஃதா யஃக்ஷா 
வத்தகரி வல் உன்ஸா' என்ேற ஓதினார்கள் என்று பதிலளித்ேதன். அபுத்தர்தா (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
இவ்வாறு ஓதேவ நான் ேகட்டுள்ேளன். இந்த மக்கள் (ஷாம்வாசிகள்) "வமா கலக்கஃத் தகர 
வல்உன்ஸா' என்ேற நான் ஓத ேவண்டுெமன விரும்புகிறார்கள். ஆனால், இவர்கைள நான் 
பின்பற்றமாட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1501ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியிருப்பதாவது:  நான் ஷாம் (சிரியா) நாட்டிற்குச் 
ெசன்ேறன். அங்கு பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்று ெதாழுேதன். பின்னர் எழுந்து ஒரு சைபக்குச் 
ெசன்று அதில் அமர்ந்ேதன். அப்ேபாது ஒருவர் (அபுத்தர்தா-ரலி) வந்து என் அருேக 
அமர்ந்தார். அவரிடம் (அக்கால) மக்களின் எளிைமையயும் ேதாற்றத்ைதயும் கண்ேடன். 
அவர் (என்னிடம்), "அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் ஓதுகின்ற முைறைய 
நீங்கள் மனனமிட்டுள்ளரீ்களா?'' என்று வினவினார். 
 
 1502அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்ேதன். அவர்கள் என்னிடம் "நீங்கள் எந்த 
நாட்டவர்?'' என்று ேகட்க, "இராக்கியர்' என்று நான் பதிலளித்ேதன். "இராக்கியரில் நீங்கள் 
எந்த ஊைரச் ேசர்ந்தவர்?'' என்று அன்னார் வினவ, "கூஃபாவாசி' என நான் விைடயளித்ேதன். 
"அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் ஓதிய முைறயில் நீங்கள் ஓதுவரீ்களா?'' என 
அவர்கள் ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். "அப்படியானால், "வல்ைலலி இதா 
யஃக்ஷா' எனும் (92ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதிக் காட்டுங்கள்'' என்றார்கள். நான் "வல்ைலலி 
இதா யஃக்ஷா' என ஓதத் ெதாடங்கி "வத்தகரி வல்உன்ஸா' என ஓதிேனன். உடேன 
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அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கள் சிரித்துவிட்டு "இவ்வாேற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஓத நான் ெசவிேயற்ேறன்'' என்று கூறினார்கள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் "நான் ஷாம் (சிரியா) நாட்டிற்குச் ெசன்ேறன். அங்கு 
அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்ேதன்'' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
பாடம் : 51 ெதாழுவதற்குத் தைட விதிக்கப்பட்டுள்ள ேநரங்கள். 
 
 1503அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ருக்குப் பின்னாலிருந்து சூரியன் மைறயும் 
வைரத் ெதாழ ேவண்டாம் எனவும்,சுப்ஹுக்குப் பின்னாலிருந்து சூரியன் உதயமாகும் வைரத் 
ெதாழ ேவண்டாம் எனவும் தைட ெசய்தார்கள். 
 
 1504இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ருக்குப் பின்னாலிருந்து சூரியன் உதயமாகும் 
வைரயும் அஸ்ருக்குப் பின்னாலிருந்து சூரியன் மைறயும் வைரயும் ெதாழ ேவண்டாெமனத் 
தைட ெசய்தார்கள் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்களில் பலர் 
கூறக்ேகட்டுள்ேளன். அவர்களில் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களும் ஒருவர். அன்னார் 
எனக்கு மிகவும் விருப்பமானவர்களாவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1505ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் சயதீ் மற்றும் ஹிஷாம் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் ("சூரியன் உதயமாகும் 
வைர' என்பைதச் சுட்ட "ஹத்தா தத்லுஅஷ் ஷம்சு' எனும் ெசாற்ெறாடருக்கு பதிலாக) 
"ஹத்தா தஷ்ருகஷ் ஷம்சு' எனும் ெசாற்ெறாடர் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 1506அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அஸ்ர் ெதாழுைகக்குப் பின்னாலிருந்து சூரியன் மைறயும்வைர எந்தத் ெதாழுைகயும் 
இல்ைல. ஃபஜ்ர் ெதாழுைகக்குப் பின்னாலிருந்து சூரியன் உதிக்கும்வைர எந்தத் 
ெதாழுைகயும் இல்ைல. 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1507அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் (சரியாகச்) சூரியன் உதிக்கும் ேநரத்ைதயும் சூரியன் மைறயும் 
ேநரத்ைதயும் ேதர்ந்ெதடுத்துத் ெதாழ ேவண்டாம். 

இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1508அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(சரியாகச்) சூரியன் உதிக்கும் ேநரத்ைதேயா சூரியன் மைறயும் ேநரத்ைதேயா நீங்கள் 
ெதாழுவதற்காகத் ேதர்வு ெசய்யாதீர்கள். ஏெனனில் அது, ைஷத்தானின் இரு 
ெகாம்புகளுக்கிைடேய உதிக்கின்றது. 
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இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1509அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

சூரியனின் ஒரு பகுதி (கிழக்கில்) ேதான்றும் ேபாது (ெதாழாதீர்கள்.) அது முழுைமயாக 
ெவளிப்படும்வைரத் ெதாழுவைதத் தாமதப்படுத்துங்கள்; சூரியனின் ஒரு பகுதி (ேமற்கில்) 
மைறயும்ேபாது (ெதாழாதீர்கள்); அது முழுைமயாக மைறயும்வைரத் ெதாழுைகையத் 
தாமதப்பபடுத்துங்கள் -.இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1510அபூபஸ்ரா அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு பயணத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்முகம்மஸ்' எனுமிடத்தில் 

எங்களுக்கு அஸ்ர் ெதாழுைக ெதாழுவித்தார்கள். பிறகு "இந்தத் ெதாழுைகைய 
நிைறேவற்றுமாறு உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர்களிடம் கூறப்பட்டது. ஆனால்,அவர்கள் 
அைதப் பாழாக்கிவிட்டார்கள். எனேவ, யார் இத் ெதாழுைகையப் ேபணித் ெதாழுது 
வருகிறாேரா அவருக்கு இரு மடங்கு நற்பலன் உண்டு. அஸ்ருக்குப் பின்னாலிருந்து 
(சூரியன் மைறந்து) நட்சத்திரம் ேதான்றும்வைர எந்தத் ெதாழுைகயும் இல்ைல. 

இந்த ஹதீஸின் மூலத்திலுள்ள "ஷாஹித்' எனும் ெசால்லுக்கு "நட்சத்திரம்' என்று ெபாருள். 

  -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபஸ்ரா அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 1511உக்பா பின் ஆமிர் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

மூன்று ேநரங்களில் ெதாழ ேவண்டாம்; அல்லது இறந்தவர்கைளப் புைதக்க ேவண்டாம் என 
எங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்துவந்தார்கள். 

1.சூரியன் உதயமாகத் துவங்கியதிலிருந்து நன்கு உயரும்வைர , 

2.ஒருவர்உச்சிப் ெபாழுதில் நிற்கும்ேபாது நிழல் விழாது ேபாகும்) நண்பகல் 
துவங்கியதிலிருந்து சூரியன் (ேமற்கு) சாயும்வைர. 

3.சூரியன் அஸ்தமிக்கத் தைலப்பட்டதிலிருந்து நன்கு மைறயும்வைர. 
 
பாடம் : 52 அம்ர் பின் அபசா (ரலி) அவர்கள் இஸ்லாத்ைதத் தழுவிய நிகழ்ச்சி. 
 
 1512அம்ர் பின் அபசா அஸ்ஸுலமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அறியாைமக் காலத்தில் வாழ்ந்தேபாது மக்கள் அைனவரும் வழிேகட்டில் 
இருக்கிறார்கள்; அவர்களுக்ெகன (வாழ்க்ைக ெநறி) எதுவும் கிைடயாது; அவர்கள் சிைலகைள 
வணங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள் என எண்ணி (வருந்தி)ேனன். இந்நிைலயில் மக்காவில் 
ஒரு மனிதர் (புதிய) ெசய்திகைளச் ெசால்லிவருவதாகக் ேகள்விப்பட்ேடன். எனேவ, நான் 
எனது வாகனத்தில் அமர்ந்து அவைர ேநாக்கிச் ெசன்ேறன். அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தைலமைறவாக இருந்துெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்களுைடய 
சமுதாயத்தார் அவர்களுக்ெகதிரான துணிகரச் ெசயல்களில் ஈடுபட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர். 
எனேவ, நான் அரவமின்றி ெமதுவாக மக்காவுக்குள் நுைழந்து அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
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அவர்களிடம் நான், "நீங்கள் யார்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "நான் ஒரு 
நபி'' என்றார்கள். நான் "நபி என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் 
"அல்லாஹ் என்ைன (தனது ெசய்தியுடன்) அனுப்பி உள்ளான்'' என்று கூறினார்கள். நான் 
"என்ெனன்ன ெசய்திகளுடன் அனுப்பியுள்ளான்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு "இரத்த 
உறவுகைளப் ேபணி வாழ ேவண்டும்; சிைல (வழிபாடு)கைள ஒழிக்க ேவண்டும்; இைறவன் 
ஒருவேன;அவனுக்கு இைணயாக எதுவுமில்ைல எனும் ெசய்திகளுடன் என்ைன 
அனுப்பினான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். நான் "இந்தக் ெகாள்ைகைய ஏற்றுக்ெகாண்டவர் யார் 
உங்களுடன் இருக்கின்றார்கள்?'' என அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "ஒரு 
சுதந்திரவானும் ஓர் அடிைமயும் உள்ளனர்'' என்றார்கள். (அன்ைறய நாளில் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களும் பிலால் (ரலி) அவர்களும் நபியவர்கைள ஏற்று அவர்களுடன் இருந்தனர்). 
"நானும் தங்கைளப் பின்பற்ற விைழகிேறன்'' என்று நான் கூறிேனன். அதற்கவர்கள் "இந்த 
நாளில் அவ்வாறு உம்மால் என்ைனப் பின்பற்ற இயலாது. எனது நிைலையயும் மக்களின் 
நிைலையயும் நீர் பார்க்கவில்ைலயா? (தற்ேபாது) நீர் உம்முைடய குடும்பத்தாரிடம் 
திரும்பிச் ெசல்லும்! நான் எழுச்சி கண்ேடன் என என்ைனப் பற்றி நீர் ேகள்விப்பட்டால் 
என்னிடம் வாரும்!''என்றார்கள். அதற்ேகற்ப நான் என் குடும்பத்தாரிடம் ெசன்ேறன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நாடு துறந்து) மதீனாவுக்குச் ெசன்றுவிட்டார்கள். 
நான் என் குடும்பத்தாரிடம் இருந்துெகாண்ேட ெசய்திகைளக் ேகட்டு அறிந்து 
ெகாண்டிருந்ேதன். அவர்கள் மதீனாவுக்குச் ெசன்றவுடன் மக்களிடம் அவர்கைளப் பற்றி 
விசாரித்ேதன். ஒரு சமயம் யஸ்ரிப் (மதீனா)வாசிகளில் சிலர் என்னிடம் வந்தனர். 
அவர்களிடம் "மதீனாவிற்கு வந்துள்ள இந்த மனிதர் என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார்'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "மக்கள் அவைர ேநாக்கி விைரந்துெகாண்டிருக்கின்றனர். 
(மக்காவில்) அவருைடய சமுதாயத்தார் அவைரக் ெகான்றுவிடத் திட்டமிட்டனர். ஆனால், 

அவர்களால் ஒன்றும் ெசய்ய முடியவில்ைல'' என்று கூறினர். 
 
பின்னர் நான் மதீனாவுக்குச் ெசன்று நபியவர்கைளச் சந்தித்ேதன். அப்ேபாது, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! தங்களுக்கு என்ைன அைடயாளம் ெதரிகிறதா?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள் "ஆம், 

மக்காவில் என்ைன வந்து சந்தித்தவர்தாேம!'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். 
பிறகு "அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கற்றுத்தந்துள்ள, எனக்குத் ெதரியாத விஷயங்கைளப் பற்றி 
எனக்குச் ெசால்லுங்கள். ெதாழுைகையப் பற்றி எனக்குச் ெசால்லுங்கள்!'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "சுப்ஹுத் ெதாழுைகையத் ெதாழுங்கள். பிறகு சூரியன் 
உதயமாகி உயரும்வைர ெதாழுவைத நிறுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில், அது உதயமாகும் 
ேபாது ைஷத்தானின் இரு ெகாம்புகளுக்கிைடேய உதயமாகிறது. அப்ேபாதுதான் அதற்கு 
இைறமறுப்பாளர்கள் சிரவணக்கம் ெசய்கின்றனர். பிறகு ெதாழுங்கள்! அந்த ேநரத்தில் 
ெதாழும் ெதாழுைக (வானவர்களால்) சாட்சியமளிக்கப்படக்கூடியதும் (வானவர்கள்) வருைக 
தரக்கூடியதுமாகும். ஈட்டியின் நிழல் கிழக்கிேலா ேமற்கிேலா சாயாமல் அதன்மீேத விழும் 
(நண்பகல் ேநரம்)வைரத் ெதாழுங்கள்! பிறகு ெதாழுவைத நிறுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். 
ஏெனனில், அப்ேபாது நரகம் எரிக்கப்படுகிறது. பிறகு நிழல் (கிழக்ேக) சாய்ந்துவிட்டால் 
ெதாழுது ெகாள்ளுங்கள். அந்ேநரத்ெதாழுைகக்கு (வானவர்களால்) சாட்சியமளிக்கப்படுகிறது. 
அவர்கள் அதில் பங்ேகற்கின்றனர். பிறகு அஸ்ர்வைரத் ெதாழுதுெகாள்க. பிறகு சூரியன் 
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மைறயும்வைரத் ெதாழுவைத நிறுத்திவிடுக! ஏெனனில், அது ைஷத்தானின் இரு 
ெகாம்புகளுக்கிைடேயதான் மைறகிறது. இந்த ேநரத்தில் அதற்கு இைறமறுப்பாளர்கள் 
சிரவணக்கம் ெசய்கின்றனர்'' என்று கூறினார்கள். 

நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்வது பற்றி எனக்குச் 
ெசால்லுங்கள்!'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "உங்களில் ஒருவர் அங்கத் 
தூய்ைம ெசய்வதற்குத் தண்ணைீர ெநருங்கி வாய் ெகாப்புளித்து (மூக்கிற்கு நீர் ெசலுத்தி) 
மூக்குச் சிந்தினால் அவரது முகம், வாய் ,மூக்கு ஆகியவற்றால் ஏற்பட்ட பாவங்கள் 
அைனத்தும் (தண்ணேீராடு ேசர்ந்து கீேழ) விழுந்துவிடுகின்றன. பிறகு அவர் அல்லாஹ் 
உத்தரவிட்டைதப் ேபான்று தமது முகத்ைதக் கழுவினால் அவரது முகத்தால் ஏற்பட்ட 
பாவங்கள் அைனத்தும் அவரது தாடி ஓரங்களிலிருந்து தண்ணேீராடு ேசர்ந்து 
விழுந்துவிடுகின்றன. பிறகு அவர் மூட்டுவைர இரு ைககைளக் கழுவும்ேபாது அவருைடய 
ைககளின் பாவங்கள் அைனத்தும் அவரது விரல் நுனிகளிலிருந்து தண்ணேீராடு ேசர்ந்து 
விழுந்துவிடுகின்றன. பிறகு அவர் ஈரக் ைகயால் தைலையத் தடவி (மஸ்ஹுச் ெசய்தி)டும் 
ேபாது அவரது தைலயின் பாவங்கள் அைனத்தும் தைலமுடியின் ஓரங்களிலிருந்து 
தண்ணேீராடு ேசர்ந்து விழுந்துவிடுகின்றன. பிறகு அவர் தம் பாதங்கைளக் 
கைணக்கால்கள்வைரக் கழுவும்ேபாது அவரது கால்களால் ஏற்பட்ட பாவங்கள் அைனத்தும் 
அவரது விரல் நுனிகளிலிருந்து தண்ணேீராடு ேசர்ந்து விழுந்துவிடுகின்றன. (அதற்குப் 
பிறகு) அவர் எழுந்து ெதாழும்ேபாது அல்லாஹ்ைவ அவனது தகுதிக்ேகற்றைதக் கூறிப் 
புகழ்ந்து ெபருைமப்படுத்தித் தமது உள்ளத்தில் இைறவனுக்கு மட்டுேம இடமளித்தால் அவர் 
திரும்பிச் ெசல்ைகயில் அன்று பிறந்த பாலகைனப் ேபான்று பாவங்கள் நீங்கி 
(பரிசுத்தமாகத்) திரும்புகிறார்'' என்று கூறினார்கள். 

(இதன் அறிவிப்பாளரான) நபித்ேதாழர் அபூஉமாமா (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

இந்த ஹதீைஸ அம்ர் பின் அபசா (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் கூறியேபாது நான், "அம்ர் பின் 
அபசா! என்ன ெசால்கிறரீ்கள் என்பைத நன்கு ேயாசித்துச் ெசால்லுங்கள்! ஒேர இடத்தில் 
(இத்தைனயும்) அந்த மனிதர் வழங்கப்ெபறுகிறாரா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அம்ர் பின் 
அபசா (ரலி) அவர்கள், "அபூஉமாமா, என் வயது முதிர்ந்துவிட்டது; எனது எலும்பு நலிந்து 
விட்டது; எனது தவைண ெநருங்கி விட்டது. இந்நிைலயில் அல்லாஹ்வின் மீேதா அவன் 
தூதர்மீேதா ெபாய்யுைரப்பதற்கு எனக்கு எந்தத் ேதைவயுமில்ைல. நான் இந்த ஹதீைஸ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ஒரு தடைவ, இரண்டு தடைவ, மூன்று 
தடைவ (இவ்வாறு ஏழுவைர எண்ணிச் ெசால்கிறார்) மட்டுேம ெசவியுற்றிருந்தால் இைத 
ஒருேபாதும் நான் அறிவித்திருக்கமாட்ேடன். ஆனால்,அைதவிட அதிகத் தடைவகள் நான் 
ெசவியுற்ேறன் (அதனால்தான் அறிவித்ேதன்)'' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 53 சரியாகச் சூரியன் உதிக்கும் ேநரத்ைதயும் மைறயும் ேநரத்ைதயும் 
ேதர்ந்ெதடுத்துத் ெதாழாதீர்! 
 
 1513ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(அஸ்ருக்குப் பிறகு அறேவ ெதாழக் கூடாது எனும் நபிெமாழி அறிவிப்பில்) உமர் (ரலி) 
அவர்கள் தவறாகச் ெசால்லிவிட்டார்கள்;அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சூரியன் 
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உதிக்கும் ேநரத்ைதயும் மைறயும் ேநரத்ைதயும் குறிப்பாகத் ேதர்ந்ெதடுத்துத் 
ெதாழப்படுவைதேய தைட ெசய்தார்கள். 
 
 1514ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ருக்குப் பிறகு இரண்டு ரக்அத்கள் (கூடுதலாகத்) 
ெதாழுவைத விட்டேதயில்ைல. "சரியாகச் சூரியன் உதிக்கும் ேநரத்ைதயும் மைறயும் 
ேநரத்ைதயும் ேதர்ந்ெதடுத்துத் ெதாழும் வழக்கத்ைத ைகக்ெகாள்ளாதீர்கள்'என்றுதான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
பாடம் :  54  நபி (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ருக்குப் பிறகு ெதாழுதுவந்த இரண்டு ரக்அத்கள் 
பற்றிய விளக்கம். 
 
 1515இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களால் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட அவர்களின் அடிைமயான 
குைறப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி), அப்துர் ரஹ்மான் பின் அஸ்ஹர் (ரலி), மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) 
ஆகிேயார் என்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் 
ெசன்று "எங்கள் அைனவரின் சலாைமயும் கூறுவரீாக! அஸ்ருக்குப் பின் இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுவது பற்றி அம்ைமயாரிடம் ேகட்பரீாக! "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அைதத் தைட ெசய்ததாக எங்களுக்குச் ெசய்தி கிைடத்திருக்க, அத்ெதாழுைகையத் தாங்கள் 
ெதாழுவதாகக் ேகள்விப்படுகிேறாேம!' என்று ேகட்பரீாக!'' என்று கூறினர். (ேமலும்) இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் தாமும் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களும் (இவ்வாறு 
அஸ்ருக்குப் பின் ெதாழுபவர்கைள) அடிப்பவர்களாக இருந்தைதயும் ெதரிவிக்கச் 
ெசான்னார்கள். 
 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று அம்மூவரும் என்ைன அனுப்பிைவத்த 
ேநாக்கத்ைதச் ெசான்ேனன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "நீர் உம்மு சலமா (ரலி) 
அவர்களிடம் ேகளும்!'' என்று கூறினார்கள். நான் அம்மூவரிடம் திரும்பிச் ெசன்று ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள் கூறியைதச் ெசான்ேனன். உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்ட அேத ேகள்விையக் ேகட்குமாறு என்ைன (மீண்டும்) 
அம்மூவரும் அனுப்பினார்கள். (நான் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடம் வந்து விஷயத்ைதக் 
கூறியேபாது) "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அஸ்ருக்குப் பின்) இவ்விரு 
ரக்அத்கைளத் (ெதாழுவைதத்) தைட ெசய்தைத நான் ேகட்டுள்ேளன். பிறகு அவர்கள் 
அவ்விரு ரக்அத்கள் ெதாழுதைத நான் பார்த்ேதன். (ஒரு நாள்) அவர்கள் அஸ்ர் 
ெதாழுதுவிட்டு எனது வடீ்டுக்கு வந்து, அவ்விரு ரக்அத்கைளத் ெதாழுதார்கள். அப்ேபாது 
என்னுடன் அன்சாரிகளில் பனூ ஹராம் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ெபண்கள் சிலர் இருந்தனர். 
அவர்களில் ஓர் அடிைமப் ெபண்ைண, ெதாழுதுெகாண்டிருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் அனுப்பி "நீ அவர்களுக்கு அருகில் ெசன்று "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நீங்கள் 
இந்த இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழ ேவண்டாம் எனத் தடுத்தைத நான் ேகட்டிருக்கிேறன். 
ஆனால், இப்ேபாது தாங்கேள அைதத் ெதாழுவைத நான் பார்க்கிேறேன' என நான் ேகட்டதாக 
நீ கூறு. அவர்கள் தமது ைகயால் ைசைக ெசய்தால் நீ பின்வாங்கி (வந்து)விடு!'' எனக் 
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கூறிேனன். அப்ெபண்ணும் (ெசான்னபடி) ெசய்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமது ைகயால் ைசைக ெசய்தேபாது அப்ெபண்மணி திரும்பி வந்துவிட்டார். ெதாழுைகைய 
முடித்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அபூஉைமய்யாவின் மகேள! 
அஸ்ருக்குப் பின்னால் (ெதாழுத) இரண்டு ரக்அத்கைளப் பற்றிக் ேகட்டாய். அப்துல் ைகஸ் 
குலத்தாரில் சிலர் தம் குலத்தார் இஸ்லாத்ைத ஏற்றுள்ள ெசய்தியுடன் என்னிடம் 
வந்திருந்தனர். அதனால் லுஹ்ருக்குப் பின்னால் உள்ள இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழ 
முடியவில்ைல. அத்ெதாழுைகேய இந்த இரண்டு ரக்அத்களாகும்'' என்றார்கள் என உம்மு 
சலமா (ரலி) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
 
 1516அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ருக்குப் 
பின்னால் ெதாழுதுவந்த இரண்டு ரக்அத்கள் பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ருக்கு முன்னால் இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுவார்கள். ஏேதனும் அலுவல் காரணத்தால் ெதாழ முடியாமற்ேபாகும் ேபாது, அல்லது 
மறந்துவிடும்ேபாது அவ்விரு ரக்அத்கைளயும் அஸ்ருக்குப் பின்னால் ெதாழுவார்கள். 
பின்னர் அவ்விரு ரக்அத்கைளயும் நிைலயாகத் ெதாழலானார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு ெதாழுைகையத் ெதாழுதால் நிைலயாகத் ெதாழுதுவருவார்கள்'' என்று 
விைடயளித்தார்கள்- .இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1517ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் இருந்த நாட்களில் ஒருேபாதும் 
அஸ்ருக்குப் பிறகு இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவைத விட்டேதயில்ைல. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1518ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது வடீ்டில் இருக்கும்ேபாது இரண்டு 
ெதாழுைககைள இரகசியமாகேவா பகிரங்கமாகேவா ஒருேபாதும் விட்டதில்ைல. (அைவ:) 
ஃபஜ்ர் ெதாழுைகக்கு முன் இரண்டு ரக்அத்கள்; அஸ்ர் ெதாழுைகக்குப் பின் இரண்டு 
ரக்அத்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 1519ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் தங்கியிருக்கும் நாளில் என் வடீ்டில் இரு 
ரக்அத்கள் -அஸ்ருக்குப் பின் இரண்டு ரக்அத்கள்- ெதாழாமல் இருந்ததில்ைல. 
இைத அஸ்வத் (ரஹ்) மற்றும் மஸ்ரூக் (ரஹ்) ஆகிேயார் அறுதியிட்டு அறிவிக்கின்றனர். 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 55 மஃக்ரிப் ெதாழுைகக்கு முன் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
 1520முக்தார் பின் ஃபுல்ஃபுல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் அஸ்ருக்குப் பின் கூடுதலான ெதாழுைக 
ெதாழுவது பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள் "அஸ்ருக்குப் பின் (கூடுதலான) ெதாழுைக 
ெதாழுததற்காக உமர் (ரலி) அவர்கள் காலத்தில் (ெதாழுபவரின்) ைகயில் அவர்கள் 
அடிப்பார்கள். நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சூரியன் மைறந்த பின் மஃக்ரிப் 
ெதாழுைகக்கு முன் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதுவந்ேதாம்'' என்று கூறினார்கள். நான் 
"அவ்விரு ரக்அத்கைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுவார்களா?'' எனக் 
ேகட்ேடன். அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள் "நாங்கள் அவ்விரு ரக்அத்கைளயும் 
ெதாழுவைதப் பார்ப்பார்கள். எங்கைளத் ெதாழச் ெசால்லவுமில்ைல; ெதாழ ேவண்டாம் எனத் 
தடுக்கவுமில்ைல'' என விைடயளித்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
  1521அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் மதீனாவில் இருந்தேபாது ெதாழுைக அறிவிப்பாளர் மஃக்ரிப் ெதாழுைகக்காக 
அறிவிப்புச் ெசய்துவிட்டால் மக்கள் (நபித் ேதாழர்கள்) தூண்கைள ேநாக்கிச் ெசன்று (அதன் 
அருகில் நின்று) தலா இரண்டிரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். ெவளியூரிலிருந்து யாேரனும் 
பள்ளிவாசலுக்கு வந்தால் மிகுதியான ேபர் அவ்விரு ரக்அத்கள் ெதாழுவைதக் கண்டு 
(மஃக்ரிப்) ெதாழுைக முடிந்துவிட்டது என எண்ணிவிடுவர். 
 
பாடம் : 56 ஒவ்ெவாரு பாங்கிற்கும் இகாமத்திற்கும் இைடேய ஒரு (கூடுதல்) ெதாழுைக 
உண்டு. 
 
 1522அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் அல்முஸன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(பாங்கு, இகாமத் ஆகிய) இரு ெதாழுைக 
அறிவிப்புகள் ஒவ்ெவான்றுக்கும் இைடயில் ஒரு (கூடுதல்) ெதாழுைக உண்டு'' என (இரண்டு 
முைற) கூறிவிட்டு, மூன்றாம் முைற "விரும்பியவருக்கு (அைதத் ெதாழ உரிைம உண்டு)'' 
என்றார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 -ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் (ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்று மூன்று முைற 
கூறிவிட்டு) நான்காம் முைற "விரும்பியவருக்கு' என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம்  : 57 அச்ச ேநரத் ெதாழுைக. 
 
 1523இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு ேபார் முைனயில் எங்களுக்கு) அச்ச ேநரத் 
ெதாழுைக ெதாழுவித்தார்கள். (எங்களில்) இரு அணிகளில் ஓரணியினருக்கு (முதலில்) ஒரு 
ரக்அத் ெதாழுவித்தார்கள். (அப்ேபாது) மற்ேறார் அணியினர் எதிரிகளுக்கு முன்னால் (நின்று 
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ெகாண்டு) இருந்தனர். பிறகு முதல் அணியினர் திரும்பிச் ெசன்று தம் ேதாழர்கள் நின்று 
ெகாண்டிருந்த இடத்தில் எதிரிகளுக்கு முன்னால் நின்றுெகாண்டனர். பிறகு இரண்டாம் 
அணியினர் (ெதாழுைகக்கு) வந்தனர். அவர்களுக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ரக்அத் 
ெதாழுவித்துவிட்டு சலாம் ெகாடுத்தார்கள். பின்னர் இந்த அணியினர் (எழுந்து மீதியிருந்த) 
ஒரு ரக்அத்ைத நிைறேவற்றினர். பிறகு முதல் அணியினரும் (வந்து மீதியிருந்த 
தம்முைடய) ஒரு ரக்அத்ைத நிைறேவற்றினர். 
  -அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது அச்ச ேநரத் ெதாழுைக பற்றிய இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களது ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அச்ச ேநரத் ெதாழுைக 
ெதாழுதிருக்கிேறன்'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
  1524இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ேபார் நடந்த) ஒரு நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களுக்கு) அச்ச ேநரத் 
ெதாழுைகையத் ெதாழுவித்தார்கள். (எங்களில்) ஓர் அணியினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் (ெதாழுைகயில்) நின்றனர். மற்ேறார் அணியினர் எதிரிகளுக்கு எதிேர 
(அணிவகுத்து) நின்றனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்முடனிருந்த 
அணியினருக்கு ஒரு ரக்அத் ெதாழுவித்தார்கள். பிறகு அவர்கள் (எதிரிகைள ேநாக்கிச்) 
ெசன்றுவிட்டனர். 

பிறகு இரண்டாம் அணியினர் வந்தேபாது அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு ரக்அத் ெதாழுவித்தார்கள். பிறகு அவர்களில் ஒவ்ெவாரு அணியினரும் 
(தனித் தனிேய) ஒவ்ெவாரு ரக்அத்ைத நிைறேவற்றிக் ெகாண்டனர். 

இைதவிடக் கூடுதல் அச்சம் நிலவினால் வாகனத்தில் அமர்ந்துெகாண்ேடா நின்று 
ெகாண்ேடா ைசைக ெசய்து ெதாழுது ெகாள்ளலாம். 
 
 1525ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அச்ச ேநரத் ெதாழுைகயில் நான் 
பங்ேகற்றுள்ேளன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கைளத் தமக்குப் பின்னால் 
இரு வரிைசகளில் நிறுத்தினார்கள். அப்ேபாது எதிரிகள் எங்களுக்கும் ெதாழும் திைச(யான 
கிப்லாவு)க்குமிைடேய இருந்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் தக்பரீ் கூறி (ெதாழுைகையத் 
துவக்கி)னார்கள். (இரு வரிைசகளில் நின்றிருந்த) நாங்கள் அைனவரும் தக்பரீ் கூறிேனாம். 
பின்னர் ருகூஉச் ெசய்தார்கள். நாங்கள் அைனவரும் ருகூஉச் ெசய்ேதாம். பின்னர் 
ருகூஉவிலிருந்து தைலைய உயர்த்தினார்கள். நாங்கள் அைனவரும் (தைலைய) 
உயர்த்திேனாம். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுக்கு அருகில் (முதல் வரிைசயில்) 
நின்றவர்களும் குனிந்து சஜ்தாச் ெசய்தனர். அப்ேபாது இரண்டாவது வரிைசயிலிருந்தவர்கள் 
(அப்படிேய) எதிரிகளுக்கு ேநராக (அவர்கைளக் கண்காணித்தவாறு) 
நின்றுெகாண்ேடயிருந்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் சஜ்தாைவ நிைறேவற்றி, முதல் 
வரிைசயிலிருந்தவர்கள் (சஜ்தாச் ெசய்து) எழுந்து நின்றதும் இரண்டாவது 
வரிைசயிலிருந்தவர்கள் குனிந்து சஜ்தாச் ெசய்தனர். பிறகு எழுந்தனர். 
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பிறகு இரண்டாவது வரிைசயிலிருந்தவர்கள் முன்ேன (முதல் வரிைசக்கு) வந்தனர். முன் 
வரிைசயிலிருந்தவர்கள் பின்னால் (இரண்டாம் வரிைசக்கு) வந்துவிட்டனர். பிறகு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ருகூஉச் ெசய்தேபாது (இரு வரிைசகளில் நின்றிருந்த) நாங்கள் 
அைனவரும் ருகூஉச் ெசய்ேதாம். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉவிலிருந்து தைலைய 
உயர்த்தியேபாது (இரு வரிைசகளிலிருந்த) நாங்கள் அைனவரும் தைலைய உயர்த்திேனாம். 

பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் குனிந்து சஜ்தாச் ெசய்தார்கள். முதல் ரக்அத் நைடெபற்றேபாது 
பின் வரிைசயிலிருந்தவர்களும் இப்ேபாது நபியவர்களுக்கு அருகில் இருப்பவர்களுமான 
(முதல்) அணியினர் சஜ்தாச் ெசய்தார்கள். பின்வரிைசயிலிருந்தவர்கள் (சஜ்தாச் ெசய்யாமல்) 
எதிரிகளுக்கு ேநராக (அவர்கைளக் கண்காணித்தவாறு) நின்று ெகாண்டனர். நபி (ஸல்) 
அவர்களும் முதல் வரிைசயிலிருந்தவர்களும் சஜ்தாச் ெசய்து முடித்ததும் பின்வரிைசயில் 
நின்றுெகாண்டி ருந்தவர்களும் குனிந்து சஜ்தாச் ெசய்தனர். 

நபி (ஸல்) அவர்கள் சலாம் ெகாடுத்தேபாது நாங்கள் அைனவரும் சலாம் ெகாடுத்ேதாம். 
(இன்ைறக்கு எவ்வாறு) உங்கள் பைடவரீர்கள் தங்கள் தைலவர்களுடன் ேசர்ந்து (ேபார்க் 
களங்களில்) ெதாழுகின்றனேரா அைதப் ேபான்றுதான் (நாங்களும் ெசய்ேதாம்). 
 
 1526ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ேசர்ந்து ஜுைஹனா குலத்ைதச் 
ேசர்ந்த ஒரு கூட்டத்தாருடன் ேபாரிடப் புறப்பட்ேடாம். அவர்கள் எங்களிடம் கடுைமயாகப் 
ேபாரிட்டனர். நாங்கள் லுஹ்ர் ெதாழுைகயில் ஈடுபட்டிருந்தேபாது (எங்கைள ேநாட்டமிட்ட) 
இைணைவப்பாளர்கள் "(முஸ்லிம்கள் ெதாழுைகயில் ஈடுபடும்ேபாது) அவர்கள்மீது நாம் 
அதிரடித் தாக்குதல் ெதாடுத்தால் அவர்கைள நாம் பூண்ேடாடு ஒழித்துவிடலாம்'' என்று 
ேபசிக் ெகாண்டனர். இந்த விவரத்ைத (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவித்தார்கள். அைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிடம் கூறினார்கள். ேமலும், "அவர்கள் ஒரு ெதாழுைகைய எதிர்ேநாக்கியுள்ளனர். அது 
அவர்களுக்கு (தங்கள்) குழந்ைத குட்டிகைளவிட மிக விருப்பமானதாகும்'' என்று 
இைணைவப்பாளர்கள் கூறுகின்றனர் என்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். அஸ்ர் ெதாழுைகயின் ேநரம் வந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்கைள இரு வரிைசகளில் அணிவகுக்கச் ெசய்தார்கள். இைணைவப்பாளர்கள் 
எங்களுக்கும் ெதாழும் திைச(யான கிப்லாவு)க்குமிைடேய இருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முதல் தக்பரீ் கூறி (ெதாழுைகையத் துவக்கி)னார்கள். நாங்களும் 
தக்பரீ் கூறிேனாம். அவர்கள் ருகூஉச் ெசய்தார்கள். நாங்களும் ருகூஉச் ெசய்ேதாம். பிறகு 
அவர்கள் சஜ்தாச் ெசய்தேபாது முதல் வரிைசயிலிருந்தவர்கள் சஜ்தாச் ெசய்தனர். முதல் 
வரிைசயிலிருந்தவர்கள் (சஜ்தாவிலிருந்து) எழுந்து நின்றதும் இரண்டாவது 
வரிைசயிலிருந்தவர்கள் சஜ்தாச் ெசய்தனர். 
 
பிறகு முதல் வரிைசயிலிருந்தவர்கள் பின்வரிைசக்குச் ெசன்றுவிட, இரண்டாம் 
வரிைசயிலிருந்தவர்கள் முன் வரிைசக்கு வந்து அவர்களது இடத்தில் நின்றனர். 
(இரண்டாவது ரக்அத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தக்பரீ் கூற நாங்கள் 
(அைனவரும்) தக்பரீ் கூறிேனாம். அவர்கள் ருகூஉச் ெசய்தேபாது நாங்களும் ருகூஉச் 
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ெசய்ேதாம். பிறகு அவர்கள் சஜ்தாச் ெசய்தேபாது முதல் வரிைசயிலிருந்தவர்களும் சஜ்தாச் 
ெசய்தனர். அப்ேபாது இரண்டாவது வரிைசயினர் நின்றுெகாண்டனர். பின்னர் அவர்களும் 
சஜ்தாச் ெசய்த பின்னர் அைனவரும் அமர்ந்ேதாம். பின்னர் அைனவருடன் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சலாம் ெகாடுத்தார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளரான அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

பிறகு ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் "இன்ைறய தைலவர்கள் உங்களுக்குத் ெதாழுவிப்பைதப் 
ேபான்ேற (அன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள்)'' 
என்று குறிப்பிட்டுச் ெசான்னார்கள். 
 
 1527சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்களுக்கு அச்ச ேநரத் ெதாழுைகையத் 
ெதாழுவித்தேபாது அவர்கைள இரு வரிைசகளில் தமக்குப் பின்னால் அணிவகுக்கச் 
ெசய்தார்கள்; தம்ைம அடுத்து (முதல் வரிைசயில்) இருந்தவர்களுக்கு ஒரு ரக்அத் 
ெதாழுவித்தார்கள். பிறகு எழுந்து நின்று ெகாண்டார்கள். பின்வரிைசயில் நின்றவர்கள் ஒரு 
ரக்அத் ெதாழும்வைர அவ்வாேற நின்று ெகாண்டிருந்தார்கள். பிறகு பின்வரிைசயில் 
இருந்தவர்கள் முன்வரிைசக்கு வந்தனர். முன்வரிைசயிலிருந்தவர்கள் பின்வரிைசக்குச் 
ெசன்றுவிட்டனர். அப்ேபாது முன்வரிைசக்காரர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு ரக்அத் ெதாழுவித்தார்கள். பிறகு பின்வரிைசக்குச் ெசன்றவர்கள் ஒரு ரக்அத் 
ெதாழும்வைர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இரண்டாவது ரக்அத்தின் சஜ்தாைவ 
முடித்த பின்) இருப்பில் அமர்ந்திருந்தார்கள். பிறகு சலாம் ெகாடுத்(துத் ெதாழுைகைய 
முடித்)தார்கள். 

இைத சாலிஹ் பின் கவ்வாத் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 1528அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "தாத்துர் ரிகாஉ' ேபாரின்ேபாது அச்ச ேநரத் 
ெதாழுைக ெதாழுத (நபித்ேதாழர்களில்) ஒருவர் கூறியதாவது: 

(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்ேபாரின்ேபாது அச்ச ேநரத் ெதாழுைகையத் 
ெதாழுவித்தார்கள். எங்களில்) ஓர் அணியினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
ெதாழுைகயில் அணி வகுத்தனர். மற்ேறார் அணியினர் எதிரிகளுக்கு எதிேர 
அணிவகுத்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்முடன் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு 
ரக்அத் ெதாழுவித்துவிட்டு அப்படிேய நின்றுெகாண்டார்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஒரு ரக்அத் ெதாழுத) அந்த அணியினர் தங்களுக்கு (மீதியிருந்த இன்ெனாரு 
ரக்அத்ைதத் தனியாகப்) பூர்த்தி ெசய்துெகாண்டு திரும்பிச் ெசன்று எதிரிகளுக்கு எதிேர 
அணிவகுத்து நின்றுெகாண்டார்கள். பிறகு (அதுவைர எதிரிகளுக்கு எதிேர நின்று 
ெகாண்டிருந்த) மற்ேறார் அணியினர் வந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(தம்முைடய ெதாழுைகயில்) மீதியிருந்த ஒரு ரக்அத்ைத இவர்களுக்குத் ெதாழுவித்துவிட்டு 
(அப்படிேய) அமர்ந்துெகாண்டிருந்தார்கள். (இரண்டாவது அணியினர்) தங்களுக்கு 
(மீதியிருந்த ஒரு ரக்அத்ைதத் தனியாகப்) பூர்த்தி ெசய்துெகாண்டனர். பிறகு அவர்களுடன் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சலாம் ெகாடுத்தார்கள். 

இைத சாலிஹ் பின் கவ்வாத் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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 1529ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் புறப்பட்டுச் ெசன்ேறாம். "தாத்துர் 
ரிகாஉ' என்னுமிடத்தில் (ேபாைர முடித்து) நாங்கள் இருந்தேபாது நிழல் நிைறந்த ஒரு 
மரத்தினருேக வந்ேதாம். 

நாங்கள் அந்த மரத்ைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களு(ைடய மதிய ஓய்வு)க்காக 
விட்டுவிட்ேடாம். அப்ேபாது இைணைவப்பாளர்களில் ஒருவர் வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது வாள் அந்த மரத்தில் ெதாங்கவிடப்பட்டிருந்தது. உடேன அவர் அந்த 
வாைள எடுத்து (உைறயிலிருந்து) உருவிப் பிடித்துக்ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் "எனக்கு நீர் அஞ்சுகிறரீா?'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (சிறிதும் அஞ்சாமல்) "இல்ைல'' என்று பதிலளித்தார்கள். அவர் "இப்ேபாது 
என்னிடமிருந்து உம்ைமக் காப்பவர் யார்?'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அல்லாஹ் உன்னிடமிருந்து என்ைனக் காப்பான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
அப்ேபாது நபித்ேதாழர்கள் அவைரக் கண்டித்தார்கள். உடேன அவர் வாைள உைறயிலிட்டு 
(பைழயபடி மரத்தில்) ெதாங்கவிட்டுவிட்டார். 

பிறகு ெதாழுைகக்கு அைழப்புவிடப்பட்டது. அப்ேபாது (தம் ேதாழர்களில்) ஓர் 
அணியினருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரண்டு ரக்அத்கள் (அச்ச ேநரத் 
ெதாழுைக) ெதாழுவித்தார்கள். பிறகு இவ்வணியினர் பின்னால் விலகிக்ெகாள்ளேவ, 

(எதிரிகைளக் கண்காணித்துக்ெகாண்டிருந்த) மற்ேறார் அணியினருக்கு இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுவித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு நான்கு ரக்அத்களும், 

மக்களுக்கு இரண்டு ரக்அத்களும் ஆயின. 
 
 1530ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அச்ச ேநரத் ெதாழுைகையத் 
ெதாழுதிருக்கிேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம்முடனிருந்த ேதாழர்களில்) 
ஓர் அணியினருக்கு இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவித்தார்கள். பிறகு மற்ேறார் அணியினருக்கு 
இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவித்தார்கள். அதாவது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நான்கு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள்; (தம்முடனிருந்த) ஒவ்ேவார் அணியினருக்கும் (தலா) 
இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவித்தார்கள். 
 
1531  அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் ஜுமுஆவிற்கு (ெவள்ளிக்கிழைம சிறப்புத் ெதாழுைகக்கு)ச் ெசல்ல 
விரும்பினால் குளித்துக்ெகாள்ளட்டும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1532 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவுேமைட (மிம்பர்)மீது  நின்றபடி 
"உங்களில் யார் ஜுமுஆவு(ைடய ெதாழுைக)க்கு வருகிறாேரா அவர் குளித்துக் 
ெகாள்ளட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1533 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம (பள்ளிவாசலில்) மக்களுக்கு 
உைரயாற்றிக்ெகாண்டிருந்தேபாது, நபித் ேதாழர்களில் ஒருவர் வந்தார். அவைர உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அைழத்து "இது எந்த ேநரம்? (ஏன் தாமதம்?)'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர் 
"நான் அலுவலில் மூழ்கிவிட்ேடன். ெதாழுைக அறிவிப்ைபக் ேகட்ட பிறகுதான் நான் 
வடீ்டிற்ேக திரும்பிேனன். உடேன அங்கத் தூய்ைம (உளூ) மட்டும் ெசய்துவிட்டு நான் 
(விைரந்து) வருகிேறன்'' என்று கூறினார். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள் "ெவறும் உளூ 
மட்டும்தானா? (குளிக்கவில்ைலயா?)  அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(ஜுமுஆவிற்காக) குளிக்குமாறு கட்டைளயிட்டுவந்தைத நீங்கள் நன்கு அறிவரீ்கேள!'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
 
1534 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம (ஜுமுஆ) தினத்தில் மக்களுக்கு 
உைரயாற்றிக்ெகாண்டிருந்தேபாது,உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் (பள்ளிக்குத் 
தாமதமாக) வந்தார்கள். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் "சிலருக்கு என்ன ேநர்ந்தது? 

அவர்கள் ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்யப்பட்ட பின் தாமதமாக வருகின்றனர்!'' என உஸ்மான் 
(ரலி) அவர்கைளக் குறிப்பிட்டுச் சாைடயாகக் ேகட்டார்கள். அதற்கு உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்கள், "இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! ெதாழுைக அறிவிப்ைபக் ேகட்டவுடன் 
அங்கத்தூய்ைம ("உளூ') மட்டும் ெசய்துவிட்டுப் புறப்பட்டுவிட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "ெவறும் "உளூ' மட்டும்தானா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "உங்களில் ஒருவர் ஜுமுஆவுக்குச் ெசல்லும்ேபாது குளித்துக்ெகாள்ளட்டும்' எனக் 
கூறியைத நீங்கள் ெசவியுறவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள் 
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அத் யாயம் : 08  ஜும்ஆ 
 
பாடம் : 1 ெவள்ளிக்கிழைம குளிப்பது பருவமைடந்த ஒவ்ேவார் ஆண்மீதும் கடைமயாகும் 
என்பதும், அது ெதாடர்பாக வந்துள்ள கட்டைளயின் விவரமும். 
 
1535 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூறினார்கள்: 
ெவள்ளிக்கிழைம குளிப்பது பருவமைடந்த ஒவ்ெவாருவர் மீதும் கடைமயாகும். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1536 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கள் ெவள்ளிக்கிழைம அன்று (மதீனாைவச் சுற்றியுள்ள) ேமட்டுப்புறக் கிராமங்களிலிருந்த 
தங்கள் குடியிருப்புகளிலிருந்து முைறைவத்து (ெதாழுைகக்கு) வந்துெகாண்டிருந்தனர். 
அப்ேபாது அவர்கள் நீளங்கி அணிந்து வருவர். அவர்கள்மீது புழுதி படிந்து அவர்களின் 
உடலிலிருந்து (வியர்ைவயின்) துர்வாைட வரும். (இந்த நிைலயில்) அவர்களில் ஒரு 
மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் இருந்தேபாது வந்தார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இன்ைறய நாளுக்காக நீங்கள் தூய்ைமயுடன் 
இருக்கக் கூடாதா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) மக்கள் உைழப்பாளிகளாக இருந்தனர். அவர்களிடம் 
(அவர்களின் பணிகைளக் கவனிக்க) ேவைல யாட்கள் இருக்கவில்ைல. எனேவ, அவர்கள் 
மீது (வியர்ைவயின்) துர்வாைட வசீும். இதனால்தான், "நீங்கள் ெவள்ளிக்கிழைம குளித்தால் 
என்ன?'' என்று அவர்களிடம் கூறப்பட்டது. 
 
பாடம் : 2 ஜுமுஆ நாளில் நறுமணம் பூசுதலும் பல் துலக்கலும். 
 
1537 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெவள்ளிக்கிழைம அன்று குளிப்பது பருவ மைடந்த ஒவ்ெவாருவர்மீதும் கடைமயாகும்; 

இன்னும் பல்துலக்குவதும்தான். ேமலும்,கிைடக்கின்ற நறுமணத்ைதப் பூசிக்ெகாள்ள 
ேவண்டும்.- இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் புைகர் பின் அல்அஷஜ்ஜு (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ெபண்களின் நறுமணப் 
ெபாருளாக இருந்தாலும் சரிேய''என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1538 தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைமக் குளியல் பற்றிய நபிெமாழிைய 
அறிவித்த ேபாது, அவர்களிடம் நான் "ஒருவர் (தம்மிடம் இல்லாவிட்டால்) தம் வடீ்டாரிடம் 
இருக்கும் நறுமணத்ைதேயா எண்ெணையேயா பூசிக் ெகாள்ள ேவண்டுமா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இது பற்றி எனக்குத் ெதரியாது'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1539 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு முைற (ெவள்ளிக்கிழைம அன்று) தம் தைலையயும் ேமனிையயும் 
கழுவிக் குளிப்பது, ஒவ்ெவாரு முஸ்லிமும் அல்லாஹ்விற்காகச் ெசய்ய ேவண்டிய 
கடைமயாகும்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1540 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெபருந்துடக்கிற்காகக் குளிப்பைதப் ேபான்று ெவள்ளியன்று குளித்துவிட்டு (ேநரத்ேதாடு 
பள்ளிவாசலுக்கு)ச் ெசல்பவர், ஓர் ஒட்டகத்ைதக் குர்பானி ெகாடுத்தவர் ேபான்றவர் ஆவார். 
(அதற்கடுத்த) இரண்டாம் ேநரத்தில் ெசல்பவர் ஒரு மாட்ைடக் குர்பானி ெகாடுத்தவர் 
ேபான்றவர் ஆவார். மூன்றாம் ேநரத்தில் ெசல்பவர் ெகாம்புள்ள ஆட்ைடக் குர்பானி 
ெகாடுத்தவர் ேபான்றவர் ஆவார். நான்காம் ேநரத்தில் ெசல்பவர் ஒரு ேகாழிையக் குர்பானி 
ெசய்தவர் ேபான்றவர் ஆவார். ஐந்தாம் ேநரத்தில் ெசல்பவர் முட்ைடையத் தர்மம் ெசய்தவர் 
ேபான்றவர் ஆவார். இமாம் (தமது அைறயிலிருந்து) ெவளிேயறி (பள்ளிவாசலுக்குள் 
வந்து)விட்டால், (ெபயர்கைளப் பதிவு ெசய்யும்) வானவர்களும் இமாமின் ெசாற்ெபாழிைவச் 
ெசவியுற (உள்ேள) வந்துவிடுகின்றனர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 3 ெவள்ளிக்கிழைம ெசாற்ெபாழிவின் ேபாது ெமௗனமாக இரு(ந்து காது தாழ்)த்தல். 
 
1541 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெவள்ளிக்கிழைம அன்று இமாம் உைரயாற்றிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, உன் அருகில் 
இருப்பவரிடம் நீ "ெமௗனமாக இரு' என்று கூறினாலும் நீ வணீ்ேபச்சு ேபசியவனாவாய். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேவறு இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1542 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெவள்ளியன்று இமாம் உைர நிகழ்த்திக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, உன் அருகிலிருப்பவரிடம் நீ 
"ெமௗனமாக இரு' என்று கூறினாலும் நீ வணீ்ேபச்சு ேபசியவனாவாய். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபுஸ்ஸினாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
("நீ வணீ்ேபச்சு ேபசியவனாவாய்' என்பைதக் குறிக்க மூலத்தில்) "ஃபகத் லஃகீத்த' எனும் 
வாக்கியம் ஆளப்பட்டுள்ளது. இது அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களின் ெமாழிவழக்கு ஆகும். 
அது "ஃபகத் லஃகவ்த்த' என்ேற இருக்க ேவண்டும். 
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பாடம் : 4 ெவள்ளியன்று (ேவண்டுதல் ஏற்கப்படுவதற்கு) உள்ள ேநரம். 
 
1543 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம பற்றிக் குறிப்பிடுைகயில் "அதில் 
ஒரு ேநரம் இருக்கிறது. சரியாக அந்த ேநரத்தில் ஒரு முஸ்லிம் அடியார்  ெதாழுைகயில் 
ஈடுபட்டு, அல்லாஹ்விடம் எைதக் ேகாரினாலும் அைத அவருக்கு அல்லாஹ் வழங்காமல் 
இருப்பதில்ைல.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் குைதபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அது மிகக் குைறந்த ேநரம் என்பைத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ைகயால் ைசைக ெசய்து உணர்த்தினார்கள்'' 

என அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1544 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபுல்காசிம் (நபி-ஸல்) அவர்கள், "ெவள்ளியன்று ஒரு ேநரம் உண்டு. சரியாக அந்த 
ேநரத்தில் ஒரு முஸ்லிம் ெதாழுைகயில் நின்று ஏேதனும் நன்ைமையக் ேகட்டால், அைத 
அவருக்கு அல்லாஹ் ெகாடுக்காமல் இருப்பதில்ைல'' என்று கூறினார்கள். அந்த ேநரம் 
மிகவும் குைறவான ேநரம் என்பைதத் தமது ைகயால் ைசைக ெசய்து காட்டினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1545 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெவள்ளியன்று ஒரு ேநரம் உண்டு. சரியாக அந்த ேநரத்தில் ஒரு முஸ்லிம் 
அல்லாஹ்விடம் ஏேதனும் நன்ைமையக் ேகாரினால், அைத அவருக்கு அல்லாஹ் 
ெகாடுக்காமல் இருப்பதில்ைல. அது (மிகவும்) குைறவான ேநரமாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அது (மிகவும்) குைறவான ேநரமாகும்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
1546 அபூபுர்தா பின் அபமீூசா அல் அஷ்அரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "ெவள்ளிக்கிழைமயில் உள்ள அந்த 
(அரிய) ேநரம் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக உம் தந்ைதயார் 
அறிவித்த ஹதீைஸ நீர் ெசவியுற்றரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் கூறிேனன்: ஆம்; என் 
தந்ைத பின்வருமாறு அறிவித்தைத நான் ெசவியுற்ேறன்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அது, இமாம் (ெசாற்ெபாழிவு ேமைடயில்) அமர்வதற்கும் ெதாழுைக முடிவதற்கும் இைடேய 
உள்ள ஒரு ேநரமாகும்.- இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 5 ெவள்ளிக்கிழைமயின் சிறப்பு. 
 
1547 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சூரியன் உதிக்கும் நாட்களில் ெவள்ளிக்கிழைமேய மிகவும் சிறந்த நாளாகும். அன்று தான் 
(முதல் மனிதர்) ஆதம் (அைல) அவர்கள் பைடக்கப்பட்டார்கள். அன்றுதான் 
ெசார்க்கத்திற்குள் அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள். அன்றுதான் அவர்கள் அங்கிருந்து 
ெவளிேயற்றப்பட்டார்கள்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1548 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சூரியன் உதிக்கும் நாட்களில் ெவள்ளிக்கிழைமேய மிகவும் சிறந்த நாளாகும். அன்று தான் 
ஆதம் (அைல) அவர்கள் பைடக்கப்பட்டார்கள்; அன்றுதான் ெசார்க்கத்திற்குள் அனுப்பப் 
பட்டார்கள்; அன்றுதான் அங்கிருந்து ெவளிேயற்றப்பட்டார்கள். அன்றுதான் யுக முடிவு 
நிகழும்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 6 ெவள்ளிக்கிழைமதான் (வார வழிபாட்டு நாள்) என இந்தச் சமுதாயத்திற்கு 
அறிவிக்கப் ெபற்றது. 
 
1549 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாம்தாம் (காலத்தால்) பிந்தியவர்களாகவும் மறுைம நாளில் (தகுதியால்) 
முந்தியவர்களாகவும் இருப்ேபாம். எனினும், (நமக்கு முன்வந்த) ஒவ்ெவாரு 
சமுதாயத்தாரும் (யூத மற்றும் கிறித்தவர்) நமக்கு முன்ேப ேவதம் வழங்கப்ெபற்றனர். 
அவர்களுக்குப் பின்புதான் நாம் ேவதம் வழங்கப்ெபற்ேறாம். அல்லாஹ் நம்மீது 
விதியாக்கியுள்ள இந்த (ெவள்ளிக்கிழைம) நாைள அல்லாஹ் நமக்காக(த் ேதர்ந்ெதடுத்து) 
அறிவித்தான். (வார வழிபாட்டு நாள் ெதாடர்பாக) மக்கள் நம்ைமப் பின்ெதாடர்பவர்களாகேவ 
உள்ளனர். (ெவள்ளிக்கிழைம நமது வழிபாட்டு நாள் எனில்) அடுத்த நாள் (சனிக்கிழைம) 
யூதர்களின் (வழிபாட்டு) நாளாகும். அதற்கடுத்த நாள் (ஞாயிற்றுக் கிழைம) கிறித்தவர்களின் 
(வழிபாட்டு) நாளாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றிலும் "நாம் (காலத்தால்) பிந்தியவர்களாேவாம்; மறுைம நாளில் (தகுதியால்) 
முந்தியவர்களாேவாம்'' என்ேற ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
1550 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாேம (காலத்தால்) பிந்தியவர்களாகவும் மறுைம நாளில் (தகுதியால்) முந்தியவர்களாகவும் 
இருப்ேபாம். நாேம ெசார்க்கத்தில் முதலில் நுைழேவாம். எனினும், (யூதர் மற்றும் 
கிறித்தவரான) அவர்கள் நமக்கு முன்ேப ேவதம் வழங்கப்ெபற்றனர். அவர்களுக்குப் 
பின்புதான் நாம் ேவதம் வழங்கப்ெபற்ேறாம். அவர்கள் கருத்து ேவறுபாடு ெகாண்ட 
விஷயத்தில் அல்லாஹ் நமக்குச் சத்தியத்திற்கு வழிகாட்டினான். இந்த (ஜுமுஆ) நாள் 
விஷயத்திலும் (அைத வார வழிபாட்டு நாளாக ஏற்பது ெதாடர்பாக) அவர்கள் கருத்து 
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ேவறுபாடு ெகாண்டனர். அல்லாஹ் நமக்கு அந்த நாைள அறிவித்துத் தந்தான். (இதில் 
மக்கள் அைனவரும் நம்ைமப் பின்ெதாடரக்கூடியவர்கேள ஆவர்.) இன்று (ெவள்ளிக்கிழைம) 
நமக்குரிய (வழிபாட்டு) நாளாகும். நாைள (சனிக்கிழைம) யூதர்களுக்குரிய நாளாகும். 
மறுநாள் (ஞாயிற்றுக்கிழைம) கிறித்தவர்களுக்குரிய நாளாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1551 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் எங்களுக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் இந்த ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாேம (காலத்தால்) பிந்தியவர்களாகவும் மறுைம நாளில் (தகுதியால்) முந்தியவர்களாகவும் 
இருப்ேபாம். எனினும், (யூதர் மற்றும் கிறித்தவரான) அவர்கள் நமக்கு முன்ேப ேவதம் 
வழங்கப்ெபற்றனர். அவர்களுக்குப் பின்ேப நமக்கு ேவதம் வழங்கப்ெபற்றது. இந்த 
(ெவள்ளி)க்கிழைமதான் அவர்களுக்கும் (வார வழிபாட்டு) நாளாக கடைமயாக்கப்பட்டிருந்தது. 
ஆனால், அவர்கள் இ(ந்த நாைளத் தமது வார வழிபாட்டு நாளாக ஏற்றுக்ெகாள்வ)தில் 
கருத்து ேவறுபாடு ெகாண்டனர். ஆகேவ, அல்லாஹ் நமக்கு அந்த நாைள அறிவித்தான். 
இதில் அவர்கள் (அைனவரும்) நம்ைமப் பின் ெதாடர்பவர்கேள ஆவர். (எவ்வாெறனில், 

ெவள்ளிக்கிழைம நமது வார வழிபாட்டு நாள் என்றால்) யூதர்களுக்கு நாைள 
(சனிக்கிழைம)யும் கிறித்தவர்களுக்கு மறுநாளும் (ஞாயிற்றுக்கிழைமயும் வார வழிபாட்டு 
நாட்களாகும்).- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1552 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ், நமக்கு முந்ைதய (யூதர் மற்றும் கிறித்தவ) சமுதாயத்தாைர (வார வழிபாட்டு 
நாளான) ெவள்ளிக்கிழைமயிலிருந்து வழிபிறழ விட்டுவிட்டான். எனேவ, யூதர்களுக்குச் 
சனிக்கிழைமயும் கிறித்தவர்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழைமயும் (வார வழிபாட்டு நாட்களாக) 
அைமந்தன. பிறகு அல்லாஹ் நம்ைமப் பைடத்து நமக்கு ெவள்ளிக்கிழைமைய 
அறிவித்தான். (வரிைச முைறயில்) ெவள்ளி, சனி, ஞாயிறு என அைமந்திருப்பைதப் 
ேபான்ேற மறுைம நாளிலும் அவர்கள் நம்ைமப் பின்ெதாடர்பவர்களாகேவ இருப்பார்கள். 
உலக மக்களில் நாேம (காலத்தால்) பிந்தியவர்களாக இருக்கிேறாம்; மறுைம நாளில் 
(தகுதியால்) முந்தியவர்களாகவும் பைடப்பினங்களில் அைனவருக்கும் முன் தீர்ப்பளிக்கப் 
படுபவர்களாகவும் இருப்ேபாம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களும் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களும் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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1553 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நமக்கு ெவள்ளிக்கிழைம (வார வழிபாட்டு நாளாக) அறிவிக்கப்ெபற்றது. நமக்கு 
முன்னிருந்தவர்கைள அதிலிருந்து அல்லாஹ் வழி பிறழ விட்டுவிட்டான்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாேற ேவறு வார்த்ைதகளில் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 7 ெவள்ளிக்கிழைம (ெதாழுைகக்கு) ேநரத்ேதாடு ெசல்வதன் சிறப்பு. 
 
1554 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெவள்ளிக்கிழைம வந்துவிட்டால் வானவர்கள் (ஜுமுஆ ெதாழுைக நைடெபறும்) பள்ளி 
வாசலின் ஒவ்ெவாரு நுைழவாயிலிலும் நின்று ெகாண்டு, முதன்முதலாக உள்ேள 
நுைழபவைரயும் அடுத்தடுத்து உள்ேள நுைழபவைரயும் (அவர்கள் யார், யார் என) எழுதிப் 
பதிவு ெசய்துெகாண்டிருப்பார்கள். இமாம் (மிம்பர்மீது) அமர்ந்துவிட்டால், வானவர்கள் அந்த 
(ெபயர் பதிவு) ஏடுகைளச் சுருட்டிைவத்துவிட்டு வந்து (இமாமின்) உைரையச் 
ெசவியுறுகின்றனர். (ஜுமுஆவுக்காக) ேநரத்ேதாடு வருபவரது நிைலயானது,ஓர் 
ஒட்டகத்ைதக் குர்பானி ெகாடுத்தவரது நிைலக்கு ஒப்பானதாகும். அதற்கடுத்து வருபவர் 
ஒரு மாட்ைடக் குர்பானி ெகாடுத்தவர் ேபான்றவர் ஆவார். அதற்கடுத்து வருபவர் ஓர் 
ஆட்ைடக் குர்பானி ெகாடுத்தவர் ேபான்றவர் ஆவார். அதற்கடுத்து வருபவர் ஒரு 
ேகாழிையயும், அதற்கடுத்து வருபவர் ஒரு முட்ைடையயும் தர்மம் ெசய்தவர் ேபான்றவர்கள் 
ஆவர்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1555 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ெவள்ளிக்கிழைம வந்துவிட்டால்) பள்ளிவாசலின் 
ஒவ்ெவாரு நுைழவாயிலிலும் ஒரு வானவர் நின்றுெகாண்டு, முதன்முதலாக 
நுைழபவைரயும் அடுத்து முதலில் நுைழபவைரயும் (அவர்கள் யார், யார் என) எழுதிப் பதிவு 
ெசய்கிறார்கள்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு ஜுமுஆவுக்கு வருபவர்களின் நிைலைய, இைறச்சி 
ஒட்டகத்ைதக் குர்பானி ெகாடுத்தவர் ேபான்றவர் ஆவார் என்பதிலிருந்து முட்ைடைய 
தர்மம் ெசய்தவர் ேபான்றவர் ஆவார் என்பதுவைர படிப்படியாகக் குைறத்து ஒப்பிட்டுக் 
ெகாண்ேட ேபானார்கள். "இமாம் (மிம்பர்மீது) அமர்ந்துவிட்டால் ெபயர்ப்பதிேவடுகள் 
சுருட்டப்பட்டுவிடுகின்றன; வானவர்கள் (இமாமின்) உைரயில் பங்ேகற்கின்றனர்'' என்றும் 
கூறினார்கள். 
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பாடம் : 8 (ெவள்ளிக்கிழைம) உைரைய ெமௗனமாகச் ெசவிேயற்பவரின் சிறப்பு. 
 
1556 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் (ெவள்ளிக்கிழைம அன்று) குளித்துவிட்டு ஜுமுஆத் ெதாழுைகக்குச் ெசன்று, அவரது 
விதியில் எழுதப்பட்டிருந்த அளவு (கூடுதலாகத்) ெதாழுதார்; பிறகு இமாம் தமது 
ெசாற்ெபாழிைவ (குத்பா) முடிக்கும்வைர வாய்மூடி ெமௗனமாக உைரையக் ேகட்டுவிட்டு, 

அவருடன் ேசர்ந்து ெதாழுைகைய நிைறேவற்றுகிறார். இத்தைகயவருக்கு அந்த 
ஜுமுஆவிலிருந்து அடுத்த ஜுமுஆ வைரயும் ேமற்ெகாண்டு மூன்று நாட்கள்வைரயும் 
ஏற்படுகின்ற (சிறு) பாவங்கள் (அைனத்தும்) மன்னிக்கப்படுகின்றன. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1557 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ெவள்ளிக்கிழைம) யார் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்து, அைத ெசம்ைமயாகவும் ெசய்து 
ஜுமுஆவுக்கு வந்து (இமாமின் உைரைய) ெசவிதாழ்த்தி ெமௗனமாகக் ேகட்கிறாேரா 
அவருக்கு அந்த ஜுமுஆவிலிருந்து அடுத்த ஜுமுஆவைரக்கும் ேமற்ெகாண்டு மூன்று 
நாட்களுக்கும் ஏற்படுகின்ற (சிறு) பாவங்கள் (யாவும்) மன்னிக்கப்படுகின்றன. யார் (இமாம் 
உைர நிகழ்த்தும்ேபாது தைரயில் கிடக்கும்) சிறு கற்கைளத் ெதாட்டு (விைள 
யாடி)க்ெகாண்டிருக்கிறாேரா அவர் வணீான ெசயலில் ஈடுபட்டுவிட்டார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 9 சூரியன் (உச்சியிலிருந்து) சாய்கின்ற ேபாது ஜுமுஆத் ெதாழுவது. 
 
1558 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ஜுமுஆ) ெதாழுேவாம்; பிறகு 
திரும்பிச் ெசன்று நீர் இைறக்கும் எங்கள் ஒட்டகங்களுக்கு ஓய்வளிப்ேபாம். 
 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஹசன் பின் அய்யாஷ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: 
நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) ஜஅஃபர் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்களிடம் 
"அது எந்த ேநரம்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "சூரியன் உச்சியிலிருந்து சாயும் 
(நண்பகல்) ேநரத்தில்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1559 முஹம்மத் பின் அலீ பின் அல்ஹுைசன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எந்த ேநரத்தில் ஜுமுஆ ெதாழுவார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஜுமுஆ) ெதாழுவித்த பிறகு நாங்கள் எங்களுைடய 
ஒட்டகங்களிடம் ெசன்று அவற்றுக்கு ஓய்வளிப்ேபாம்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் அப்துல்லாஹ் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "சூரியன் 
உச்சியிலிருந்து சாயும் (நண்பகல்) ேநரத்தில் (ஜுமுஆ ெதாழுவார்கள்)'' என்றும், ஒட்டகங்கள் 
என்பது "நீர் இைறக்கும் ஒட்டகங்கைளக் குறிக்கும்' என்றும் அதிகப்படியாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
1560 சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் Õஜுமுஆ'  ெதாழுத பிறகுதான் மதிய ஓய்வு ேமற்ெகாள்ேவாம்; முற்பகல் உணவு 
உட்ெகாள்ேவாம். (அந்த அளவிற்கு ேநரத்திேலேய ஜுஆமு ெதாழுதுவிடுேவாம்.) 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அலீ பின் ஹுஜ்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில்'' என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1561 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் சூரியன் உச்சியிலிருந்து சாயும் 
(நண்பகல்) ேநரத்தில் "ஜுமுஆ' ெதாழுேவாம். பிறகு (சுவர்களுக்கு நிழல் படியாததால்) 
நாங்கள் (ஒதுங்கி நடக்க) நிழல் ேதடியவாேற (வடீ்டுக்குத்) திரும்புேவாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1562 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "ஜுமுஆ' ெதாழுதுவிட்டு (வடீ்டிற்குத்) 
திரும்புேவாம். அப்ேபாது (நண்பகல் ேநரமாயிருப்பதால்) நாங்கள் நிழல் ெபறும் அளவுக்கு 
சுவர்களில் நிழல் படிந்திருக்காது. 
 
பாடம் : 10 (ஜுமுஆ) ெதாழுைகக்கு முன் (இமாம்) இரு உைரகள் நிகழ்த்துவதும் அவ்விரு 
உைரகளுக்கு இைடேய (அவர்) அமர்வதும். 
 
1563 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ெவள்ளிக்கிழைம அன்று (முதலில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்று ெகாண்டு 
உைர நிகழ்த்துவார்கள். பிறகு உட்கார்ந்துவிட்டு மீண்டும் எழுந்து நிற்பார்கள்; இன்று நீங்கள் 
ெசய்வைதப் ேபான்று.- இைத நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1564 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஜுமுஆவின்ேபாது) குர்ஆன் (வசனங்கைள) ஓதி, மக்களுக்கு 
நிைனவூட்டி இரு (குத்பா) உைரகள் நிகழ்த்துவார்கள். அவ்விரு உைரகளுக்கிைடேய 
அமர்வார்கள்.- இைத சிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1565 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஜுமுஆவின்ேபாது) நின்றவாேற 
உைரயாற்றுவார்கள். பிறகு உட்கார்ந்துவிட்டு (மீண்டும்) எழுந்து நின்றவாேற 
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உைரயாற்றுவார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உட்கார்ந்தவாேற உைர 
நிகழ்த்துவார்கள் என்று எவேரனும் உன்னிடம் கூறினால் அவர் ெபாய்யுைரத்துவிட்டார். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நான் 
இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான ெதாழுைககைளத் ெதாழுதிருக்கிேறன். 
இைத சிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 11 "அவர்கள் வியாபாரத்ைதேயா ேவடிக்ைகையேயா கண்டால் உம்ைம (அப்படிேய) 
நிற்கைவத்துவிட்டு அவற்ைற ேநாக்கிச் ெசன்றுவிடுகின்றனர்'' எனும் (62:11ஆவது) 
இைறவசனம். 
 
1566 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம அன்று நின்றவாறு உைர நிகழ்த்திக் 
ெகாண்டிருந்தேபாது, ஷாம் (சிரியா) நாட்டிலிருந்து ஓர் ஒட்டகக் கூட்டம் (உணவுப் 
ெபாருட்களுடன்) வந்தது. உடேன அைத ேநாக்கி மக்கள் அைனவரும் கைலந்து ெசன்று 
விட்டனர்; பன்னிரண்டு ேபர் மட்டுேம எஞ்சியிருந்தனர். அப்ேபாதுதான் Õஅல்ஜுமுஆ' 

(62) அத்தியாயத்திலுள்ள "அவர்கள் வியாபாரத்ைதேயா ேவடிக்ைகையேயா கண்டால் 
உம்ைம நிற்க ைவத்துவிட்டு, அவற்ைற ேநாக்கிச் ெசன்றுவிடுகின்றனர்'' எனும் இந்த 
(11ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உைர நிகழ்த்திக்ெகாண்டிருந்தார்கள்' என்பது 
மட்டுேம இடம்ெபற்றுள்ளது. Õநின்றவாறு' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
1567 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு) ெவள்ளிக்கிழைம அன்று நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தேபாது, (வியாபாரப் 
ெபாருட்களுடன்) ஒட்டகக் கூட்டம் ஒன்று வந்தது. உடேன அைத ேநாக்கி மக்கள் 
அைனவரும் ெவளிேயறிச் ெசன்றுவிட்டனர்; பன்னிரண்டு ேபர் மட்டுேம எஞ்சினர். அந்தப் 
பன்னிருவரில் நானும் ஒருவன் ஆேவன். அப்ேபாதுதான் அல்லாஹ் "அவர்கள் 
வியாபாரத்ைதேயா ேவடிக்ைகையேயா கண்டால் உம்ைம நிற்கைவத்துவிட்டு அவற்ைற 
ேநாக்கிச் ெசன்றுவிடுகின்றனர்...'' எனும் (62:11ஆவது) வசனத்ைத முழுைமயாக அருளினான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1568 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம அன்று நின்றவாறு உைர நிகழ்த்திக்ெகாண்டிருந்த 
ேபாது, (ஷாமிலிருந்து) மதீனாவிற்கு ஒட்டகக் கூட்டம் ஒன்று (உணவுப் ெபாருட்களுடன்) 
வந்தது. உடேன நபித்ேதாழர்கள் அைனவரும் அதன் பக்கம் விைரந்ேதாடினர்; 

நபியவர்களுடன் பன்னிரண்டு ேபர் மட்டுேம எஞ்சியிருந்தனர். அந்தப் பன்னிருவரில் 
அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) ஆகிேயாரும் அடங்குவர். அப்ேபாதுதான் "அவர்கள் 
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வியாபாரத்ைதேயா ேவடிக்ைகையேயா கண்டால் உம்ைம நிற்கைவத்துவிட்டு, அவற்ைற 
ேநாக்கிச் ெசன்றுவிடுகின்றனர்'' எனும் இந்த (62:11 ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1569 அபூஉைபதா ஆமிர் பின் அப்தில்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கஅப் பின் உஜ்ரா (ரலி) அவர்கள் (ஜுமுஆ நாளில்) பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழந்தேபாது, 

அப்துர் ரஹ்மான் பின் உம்மில் ஹகம் உட்கார்ந்தபடிேய (குத்பா) உைர நிகழ்த்திக் 
ெகாண்டிருந்தார். உடேன கஅப் (ரலி) அவர்கள் "(இேதா) இந்த ேமாசமான ஆைளப் 
பாருங்கள்: உட்கார்ந்துெகாண்டு உைர நிகழ்த்துகிறார். உயர்ந்ேதான் அல்லாஹ் "அவர்கள் 
வியாபாரத்ைதேயா ேவடிக்ைகையேயா கண்டால் உம்ைம நிற்கைவத்துவிட்டு அவற்ைற 
ேநாக்கிச் ெசன்றுவிடுகின்றனர்' (62:11) என்று கூறுகின்றான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 12 ஜுமுஆத் ெதாழுைகையக் ைகவிடுவதற்கு வந்துள்ள கண்டனம். 
 
1570 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) மற்றும் அபூஹுைரரா (ரலி) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைடயின் படிகள்மீது நின்றபடி " 
மக்கள் ஜுமுஆக்கைளக் ைகவிடுவதிலிருந்து விலகியிருக்கட்டும்! அல்லது அவர்களின் 
இதயங்கள்மீது அல்லாஹ் முத்திைர பதித்துவிடுவான்; பிறகு அவர்கள் அலட்சியவாதிகளில் 
ேசர்ந்துவிடுவர்'' என்று கூறியைத நாங்கள் ேகட்ேடாம். 
இைத ஹகம் பின் மீனாஉ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 13 (ஜுமுஆ) ெதாழுைகையயும் (குத்பா) உைரையயும் சுருக்கமாக அைமத்தல். 
 
1571 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெதாழுதுவந்ேதன். அவர்களது 
ெதாழுைகயும் உைரயும் (நீண்டதாகவும் இல்லாமல் மிகவும் சுருக்கமானதாகவும் 
இல்லாமல்) நடுத்தரமாகேவ அைமந்திருந்தன. 
இைத சிமாக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1572 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் பல ெதாழுைககைளத் ெதாழுதிருக்கிேறன். அவர்களது 
ெதாழுைகயும் உைரயும் நடுத்தரமாகேவ அைமந்திருந்தன. 
இைத சிமாக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1573 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்  (ஏேதனும் முக்கிய விஷயம் குறித்து எச்சரிக்ைக 
ெசய்து) உைர நிகழ்த்தும்ேபாது, அவர்களின் கண்கள் சிவந்துவிடும்; குரல் உயர்ந்துவிடும்; 
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ேகாபம் மிகுந்துவிடும். எந்த அளவிற்ெகன்றால், எதிரிப் பைடயினர் தாக்குதல் ெதாடுக்கப் 
ேபாவது குறித்து "எதிரிகள் காைலயில் உங்கள்மீது தாக்குதல் ெதாடுக்கப்ேபாகின்றனர்; 

மாைலயில் உங்கள்மீது தாக்குதல் ெதாடுக்கப்ேபாகின்றனர்' என்று கூறி அவர்கள் எச்சரிக்ைக 
விடுப்பவைரப் ேபான்றிருப்பார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நானும் மறுைம 
நாளும் இேதா இவ்விரு விரல்கைளப் ேபான்று (ெநருக்கமாக) அனுப்பப்ெபற்றுள்ேளாம்'' 

என்று கூறியவாறு தம்முைடய சுட்டு விரைலயும் நடு விரைலயும் இைணத்துக் 
காட்டுவார்கள். ேமலும், "அம்மா பஅத் (இைறவாழ்த்துக்குப் பின்!) உைரகளில் சிறந்தது 
அல்லாஹ்வின் ேவதம் (குர்ஆன்) ஆகும். வழிகாட்டலில் சிறந்தது முஹம்மதின் 
வழிகாட்டலாகும். ெசயல்களில் தீயைவ (மார்க்கத்தின் ெபயரால்) புதிதாக உண்டாக்கப் 
படுபைவ ஆகும். (மார்க்கத்தின் ெபயரால் புதிதாக உருவாக்கப்படும்) ஒவ்ெவாரு புதுைமயும் 
வழிேகடு ஆகும்'' என்று கூறுவார்கள். பிறகு "ஒவ்ேவார் இைற நம்பிக்ைகயாளருக்கும் 
அவரது உயிைரவிட நான் ெநருக்கமான (உரிைமயுைடய)வன் ஆேவன். (ஆகேவ,) எவர் 
(இறக்கும்ேபாது) ஒரு ெசல்வத்ைத விட்டுச்ெசல்கிறாேரா அது அவருைடய 
குடும்பத்தாருக்குரியதாகும். எவர் (இறக்கும்ேபாது) ஒரு கடைன அல்லது (தம்ைமத் தவிர 
ேவறு திக்கற்ற) மைனவி மக்கைள விட்டுச்ெசல்கின்றாேரா அவர்கள் என்னிடத்தில் 
வரட்டும். என்மீேத (அவர்கைளப் பராமரிப்பதும் அவர்களது கடைன அைடப்பதும்) 
ெபாறுப்பாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
1574 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம உைரயில் அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழ்வார்கள். 
அைதத் ெதாடர்ந்து தமது குரைல உயர்த்(தி ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்று 
உைர நிகழ்த்)துவார்கள். 
 
1575 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஜுமுஆவில்) மக்களுக்கு உைர நிகழ்த்தும் 
ேபாது, அல்லாஹ்ைவ அவனது தகுதிக்ேகற்ற புகழ்ெமாழிகள் கூறிப் ேபாற்றிப் புகழ்வார்கள். 
பிறகு "அல்லாஹ் யாைர ேநர்வழியில் ெசலுத்திவிட்டாேனா அவைர எவராலும் 
வழிெகடுக்க முடியாது. அல்லாஹ் யாைர வழிேகட்டில் விட்டுவிட்டாேனா அவைர 
எவராலும் ேநர்வழியில் ேசர்க்க முடியாது. உைரயில் சிறந்தது அல்லாஹ்வின் ேவதம் 
(குர்ஆன்) ஆகும்'' என்று கூறுவார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
1576 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அஸ்து ஷனூஆ' எனும் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ளிமாத் பின் ஸஅலபா என்பார் மக்காவுக்கு 
வந்தார். அவர் காற்றுகறுப்புக்காக ஓதிப்பார்ப்பவராய் இருந்தார். மக்காைவச் ேசர்ந்த சில 
அறிவிலிகள் "முஹம்மத் ஒரு மனேநாயாளி' என்று கூறுவைத அவர் ெசவியுற்றார். "நான் 
அந்த மனிதைரச் சந்தித்(து ஓதிப்பார்த்)தால் எனது கரத்தால் அவருக்கு அல்லாஹ் 
நிவாரணம் அளிக்கக்கூடும்'' என்று ளிமாத் ெசான்னார். அவ்வாேற அவர் முஹம்மத் (ஸல்) 
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அவர்(களிடம் வந்து அவர்)கைளச் சந்தித்தேபாது, "முஹம்மேத! காற்றுகறுப்புக்காக நான் 
ஓதிப்பார்த்துவருகிேறன். எனது கரத்தால் தான் நாடியவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
நிவாரணமளிக்கிறான். உங்களுக்கு நான் ஓதிப்பார்க்கட்டுமா?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அைனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்ேக 
உரியது. நாங்கள் அவைனப் ேபாற்றுகிேறாம்; அவனிடேம உதவி ேகாருகிேறாம். அல்லாஹ் 
யாைர ேநர்வழியில் ெசலுத்திவிட்டாேனா அவைர எவராலும் வழிெகடுக்க முடியாது. அவன் 
யாைர வழிேகட்டில் விட்டுவிட்டாேனா அவைர எவராலும் ேநர்வழியில் ேசர்க்க முடியாது. 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல; அவன் தனித்தவன்; அவனுக்கு 
இைணேயதுமில்ைல என்றும், முஹம்மத் அல்லாஹ்வின் அடிைமயும் தூதருமாவார் 
என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன். இைறவாழ்த்துக்குப் பின்!'' என்று கூறினார்கள். 
 
(இைதக் ேகட்ட) ளிமாத், "நீங்கள் (இப்ேபாது) ெசான்ன இந்த வார்த்ைதகைள மீண்டும் 
ெசால்லுங்கள்'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த 
வார்த்ைதகைள முன்பு ேபான்ேற மூன்று முைற கூறினார்கள். இைதக் ேகட்ட ளிமாத், "நான் 
ேசாதிடர்கள், சூனியக்காரர்கள், கவிஞர்கள் ஆகிேயாரின் ெசாற்கைளக் ேகட்டிருக்கிேறன். 
ஆனால், நீங்கள் கூறிய இந்த வார்த்ைதகைளப் ேபான்று நான் ேகட்டேதயில்ைல. 
இவ்வார்த்ைதகள் ஆழ்கடைலேய ெதாட்டுவிட்டன. உங்களது கரத்ைத நீட்டுங்கள்; நான் 
இஸ்லாத்ைத ஏற்பதற்கு உங்களிடம் உறுதிெமாழி அளிக்கிேறன்'' என்று கூறினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அவரிடம் உறுதிெமாழி வாங்கிக்ெகாண்டார்கள். 
அப்ேபாது "உம்முைடய சமூக மக்களுக்காகவும் (அவர்கள் சார்பாக) உறுதிெமாழி 
அளிப்பரீாக!'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு ளிமாத் "என் சமூகத்தாருக்காகவும் (உறுதி 
அளிக்கிேறன்)'' என்று கூறினார். 
பிறகு (ஒரு கட்டத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுப்பிய பைடப் 
பிரிெவான்று அவருைடய சமூகத்தாைரக் கடந்து ெசன்றது. அப்ேபாது அப்பைடயின் 
தைலவர் தம் வரீர்களிடம், "இேதா இந்த மக்களிடமிருந்து (ேபார்ச் ெசல்வமாக) 
எைதேயனும் ெபற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார். பைடவரீர்களில் ஒருவர், "(ஆம்) நான் ஒரு 
தண்ணரீ் குவைளைய அவர்களிடமிருந்து ெபற்ேறன்'' என்றார். அதற்கு "அைதத் திருப்பிக் 
ெகாடுத்துவிடுங்கள்! இவர்கள் ளிமாதின் சமூக மக்கள். (ளிமாத் அளித்துள்ள 
உறுதிெமாழியின் கீழ் இவர்கள் அபயம் ெபற்றவர்கள்)'' என்று கூறினார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1577 அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்களுக்கு அம்மார் பின் யாசிர் (ரலி) அவர்கள் (ஒரு ெவள்ளிக்கிழைம) சுருக்கமாகவும் 
ெசறிவுடனும் உைர நிகழ்த்தினார்கள். அவர்கள் (ேமைடயிலிருந்து) இறங்கியேபாது, "அபுல் 
யக்ளாேன!  ெசறிவுடன் சுருக்கமாகப் ேபசினரீ்கள். இன்னும் சிறிது ேநரம் ேபசியிருந்தால் 
நன்றாயிருந்திருக்குேம?'' என்று நாங்கள் கூறிேனாம். அதற்கு அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெதாழுைகைய நீட்டி உைரையச் சுருக்குவது ஒருவரது மார்க்க 
அறிவிற்கு அைடயாளம் ஆகும். ஆகேவ, ெதாழுைகைய நீட்டி உைரையச் சுருக்குங்கள். சில 
ெசாற்ெபாழிவுகளில் கவர்ச்சி உள்ளது' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
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1578 அதீ பின் ஹா(த்)திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்கள் அருகில் உைரயாற்றினார். அப்ேபாது "யார் 
அல்லாஹ்விற்கும் அவன் தூதருக்கும் கீழ்ப்படிந்து நடக்கின்றாேரா அவர் ேநர்வழி 
அைடந்துவிட்டார். யார் அவர்கள் இருவருக்கும் மாறு ெசய்கின்றாேரா அவர் 
வழிதவறிவிட்டார்'' என்று குறிப்பிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீர் ஒரு 
ேமாசமான ெசாற்ெபாழிவாளர். "யார் அல்லாஹ்விற்கும் அவன் தூதருக்கும் மாறு 
ெசய்கின்றாேரா' என்று (பிரித்துக்) கூறுவரீாக!'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
Õவழிதவறிவிட்டார்' என்பைதக் குறிக்க ஹதீஸின் மூலத்தில் ஆளப்பட்டுள்ள Õஃகவா' எனும் 
ெசால், அப்துல்லாஹ் பின் நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் Õஃகவிய' என்று 
ஆளப்பட்டுள்ளது. 
 
1579 யஅலா பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவுேமைட மீது (உைரயாற்றியேபாது) "(குற்றவாளிகள் 
நரகத்தின் காவலைர ேநாக்கி) Õயா மாலிக்' (மாலிக்ேக!) என்று அைழப்பார்கள்'' எனும் 
(43:77ஆவது) வசனத்ைத ஓதுவைத நான் ேகட்டிருக்கிேறன். 
இைத ஸஃப்வான் பின் யஅலா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1580 அம்ரா பின்த் அப்திர் ரஹ்மான் (ரலி) அவர்களின் சேகாதரி கூறியதாவது: 
நான் ெவள்ளிக்கிழைம அன்று Õகாஃப் வல்குர்ஆனில் மஜதீ்' எனும் (50ஆவது) அத்தியாயத்ைத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வாயிலிருந்து ெசவியுற்ேறன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒவ்ெவாரு ஜுமுஆ (ெசாற்ெபாழி)விலும் இந்த அத்தியாயத்ைத 
ஓதுவார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அம்ரா பின்த் அப்திர் ரஹ்மான் (ரலி) அவர்களுைடய 
சேகாதரியிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அம்ராவின் சேகாதரி அம்ராைவவிட (வயதில்) மூத்தவராயிருந்தார்'' எனும் குறிப்பு 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1581 ஹாரிஸா பின் நுஅமான் (ரலி) அவர்களின் புதல்வியார் கூறியதாவது: 
நான் Õகாஃப்' எனும் (50ஆவது) அத்தியாயத்ைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
வாயிலிருந்ேத (அவர்களிடமிருந்து ேநரடியாகேவ) மனனமிட்ேடன். அவர்கள் ஒவ்ெவாரு 
ஜுமுஆ (ெசாற்ெபாழி)வின்ேபாதும் அந்த அத்தியாயத்ைத ஓதுவார்கள். நாங்களும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ஒேர அடுப்ைபேய பயன்படுத்திவந்ேதாம். (அந்த 
அளவிற்கு அவர்களும் நாங்களும் அக்கம் பக்கத்தில் குடியிருந்ேதாம்.) 
 
1582 ஹாரிஸா பின் நுஅமான் (ரலி) அவர்களின் புதல்வியார் உம்மு ஹிஷாம் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ஓராண்டு அல்லது ஓராண்டும் சில 
மாதங்களும் ஒேர அடுப்ைபேய பயன்படுத்திவந்ேதாம். நான் "காஃப். வல்குர்ஆனில் மஜதீ்' 
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எனும் (50ஆவது) அத்தியாயத்ைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் நாவிலிருந்ேத 
மனனமிட்ேடன். அவர்கள் ஒவ்ெவாரு ஜுமுஆவிலும் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) 
மீதிருந்தபடி மக்களுக்கு உைரயாற்றும் ேபாது அந்த அத்தியாயத்ைத ஓதுவார்கள். 
 
1583 ஹுைஸன் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பிஷ்ர் பின் மர்வான் (ெவள்ளிக்கிழைம அன்று) மிம்பர்மீது இருந்தபடி ைககைள உயர்த்தி 
(உைரயாற்றி)யைத உமாரா பின் ருஅய்பா (ரலி) அவர்கள் கண்டார்கள். அப்ேபாது உமாரா 
பின் ருஅய்பா (ரலி) அவர்கள், "இவ்விரு ைககைளயும் அல்லாஹ் இழிவுபடுத்துவானாக! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள நான் பார்த்துள்ேளன். அவர்கள் (ஜுமுஆ நாளில் 
மிம்பர்மீது உைரயாற்றும்ேபாது) தமது சுட்டு விரலால் இவ்வாறு ைசைக ெசய்வைதத் 
தவிர, கூடுதலாக ேவெறதுவும் ெசய்ததில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுைஸன் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத 
மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் பிஷ்ர் பின் மர்வான் ெவள்ளிக்கிழைம அன்று தம் ைககைள உயர்த்தி 
(உைரயாற்றி)யைத நான் பார்த்ேதன். அப்ேபாது உமாரா பின் ருஅய்பா (ரலி) அவர்கள் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 14 (ெவள்ளிக்கிழைம) இமாம் உைர நிகழ்த்திக்ெகாண்டிருக்ைகயில் "தஹிய்யத்துல் 
மஸ்ஜித்' ெதாழுைக ெதாழுவது. 
 
1584 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம அன்று உைரயாற்றிக்ெகாண்டிருக்ைகயில் ஒரு 
மனிதர் வந்(து ெதாழாமல் அமர்ந்)தார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இன்ன 
மனிதேர, ெதாழுதுவிட்டீரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர் Õஇல்ைல' என்றார். "எழுந்து, 

ெதாழுவரீாக!'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் (மற்ற பல அறிவிப்புகளில் இடம்ெபற்றிருப்பைதப் ேபான்று) Õஇரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுவரீாக' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் குறிப்பு இல்ைல. 
 
1585 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம அன்று உைரயாற்றிக் 
ெகாண்டிருக்ைகயில் ஒரு மனிதர் பள்ளிவாசலுக்குள்ேள வந்(து ெதாழாமல் அமர்ந்)தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீர் ெதாழுதுவிட்டீரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அவர் "இல்ைல' என்றார். "எழுந்து இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவரீாக!'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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1586 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீது (நின்று) 
உைரயாற்றிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ஒரு மனிதர் வந்(து ெதாழாமல் அமர்ந்)தார். அப்ேபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த மனிதரிடம் "இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதுவிட்டீரா?''என்று 
ேகட்டார்கள். அவர் Õஇல்ைல' என்றார். "அவ்வாறாயின் ெதாழுவரீாக!'' என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1587 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் உைரயாற்றினார்கள். அதில் "ெவள்ளிக்கிழைம அன்று இமாம் 
புறப்பட்டு வந்திருக்க, உங்களில் ஒருவர் (பள்ளிவாசலுக்கு) வந்தால், அவர் இரண்டு 
ரக்அத்கள் ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்!'' என்று குறிப்பிட்டார்கள். 
 
1588 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம அன்று ெசாற்ெபாழிவு ேமைட 
(மிம்பர்)மீது உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தேபாது,சுைலக் அல்ஃகதஃபான ீ (ரலி) அவர்கள் வந்து 
ெதாழுவதற்கு முன் அமர்ந்துவிட்டார்கள். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதுவிட்டீரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர் Õஇல்ைல' என்றார். "எழுந்து 
அந்த இரண்டு ரக்அத்கைளத் ெதாழுவரீாக'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1589 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம உைரயாற்றிக்ெகாண்டிருக்ைகயில் 
சுைலக் அல்ஃகதஃபான ீ (ரலி) அவர்கள் வந்து (ெதாழாமல்) அமர்ந்தார். அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சுைலக்! எழும்! சுருக்கமாக இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழும்'' என்றார்கள். பிறகு "உங்களில் ஒருவர் ெவள்ளிக்கிழைம அன்று இமாம் 
உைரயாற்றிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது (பள்ளிவாசலுக்கு) வந்தால், அவர் இரண்டு ரக்அத்கள் 
சுருக்கமாகத் ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 15 உைரக்கு இைடேய கல்வி ேபாதைன ெசய்வது. 
 
1590 அபூரிஃபாஆ தமீம் பின் அசத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் உைர நிகழ்த்திக் ெகாண்டிருந்தேபாது நான் அவர்களிடம் ேபாய்ச் 
ேசர்ந்ேதன். நான் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஒரு ெவளியூர்காரர் தமது மார்க்கத்ைத ெதரிந்து 
ெகாள்வதற்காக வந்துள்ளார். அவர் தமது மார்க்கத்ைதப் பற்றி அறியாமல் இருக்கிறார்'' 

என்று (என்ைனப் பற்றிச்) ெசான்ேனன். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமது உைரைய நிறுத்திவிட்டு, என்ைன ேநாக்கி வந்துேசர்ந்தார்கள். ஒரு நாற்காலி ெகாண்டு 
வரப்பட்டது. -அதன் கால்கள் இரும்பினால் ஆனைவ என்று நான் எண்ணுகிேறன்- 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த நாற்காலியில் அமர்ந்து, அல்லாஹ் தமக்குக் 
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கற்றுத் தந்தவற்றிலிருந்து சிலவற்ைற எனக்குப் ேபாதிக்கலானார்கள். பிறகு திரும்பிச் 
ெசன்று தமது உைரைய முழுைமயாக்கினார்கள். 
 
பாடம் : 16 ஜுமுஆ ெதாழுைகயில் ஓத ேவண்டியைவ 
 
1591 உைபதுல்லாஹ் பின் அபரீாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கைள மதீனாவின் ஆளுநராக நியமித்துவிட்டு மர்வான் பின் 
ஹகம் மக்காவிற்குச் ெசன்றார். (இந்தக் காலகட்டத்தில்) அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எங்களுக்கு ஜுமுஆத் ெதாழுைக நடத்தினார்கள். அதில் Õஅல்ஜுமுஆ' எனும் (62ஆவது) 
அத்தியாயத்ைத (முதல் ரக்அத்தில்) ஓதினார்கள். பிறகு இரண்டாவது ரக்அத்தில் "இதா 
ஜாஅக்கல் முனாஃபிக்கூன்' (என்று ெதாடங்கும் 63ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதினார்கள். 
ெதாழுைக முடிந்ததும் அபூ ஹுைரரா (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்து, "நீங்கள் இரண்டு 
அத்தியாயங்கைள ஓதினரீ்கள். இவ்விரு அத்தியாயங்களும் அலீ பின் அப ீ தாலிப் (ரலி) 
அவர்கள் கூஃபாவில் இருந்த ேபாது ஓதிவந்தைவ'' என்ேறன். அதற்கு அபூ ஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஜுமுஆ நாளில் இவ்விரு 
அத்தியாயங்கைளயும் ஓத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உைபதுல்லாஹ் பின் அபரீாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹா(த்)திம் பின் இஸ்மாயலீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "முதல் ரக்அத்தில் 
Õஅல்ஜுமுஆ' அத்தியாயத்ைதயும் இரண்டாவது ரக்அத்தில் Õஇதா ஜாஅக்கல் 
முனாஃபிக்கூன்' அத்தியாயத்ைதயும் ஓதினார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அப்துல் அஸீஸ் பின் முஹம்மத் பின் உைபத் பின் அபஉீைபத் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் முந்ைதய ஹதீஸில் உள்ளவாேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1592 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின்  தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரு ெபருநாள் ெதாழுைகயிலும் ஜுமுஆவிலும் 
"சப்பி ஹிஸ்ம ரப்பிகல் அஃலா' (87) மற்றும் Õஹல் அத்தாக்க ஹதீஸுல் ஃகாஷியா' 

(88) ஆகிய அத்தியாயங்கைள ஓதுவார்கள். 
ெபருநாளும் ஜுமுஆவும் ஒேர நாளில் வந்துவிட்டாலும், இரு ெதாழுைககளிலும் அவ்விரு 
அத்தியாயங்கைளேய ஓதுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1593 உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்உத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
ளஹ்ஹாக் பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்களுக்கு 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஜுமுஆ நாளில் Õஅல்ஜுமுஆ' அத்தியாயம் தவிர 
ேவறு எந்த அத்தியாயத்ைத ஓதுவார்கள்?” என்று ேகட்டு கடிதம் எழுதினார்கள். அதற்கு 
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Õஹல் அத்தாக்க ஹதீஸுல் ஃகாஷியா' எனும் (88ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதுவார்கள்'' என 
நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் பதில் எழுதினார்கள். 
 
பாடம் : 17 ெவள்ளிக்கிழைம (ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயில்) ஓத ேவண்டியைவ. 
 
1594 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயில் "அலிஃப் லாம் மீம் தன்ஸீல்' 

(எனத் ெதாடங்கும்) "அஸ்ஸஜ்தா'எனும் (32ஆவது) அத்தியாயத்ைதயும் "ஹல் அத்தா 
அலல் இன்சானி ஹீனும் மினத் தஹ்ர்' எனும் (76ஆவது) அத்தியாயத்ைதயும் ஓதுவார்கள். 
ேமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜுமுஆத் ெதாழுைகயில் "அல்ஜுமுஆ' எனும் (62 ஆவது) 
அத்தியாயத்ைதயும் "அல்முனாஃபிகூன்' எனும் (63ஆவது) அத்தியாயத்ைதயும் ஓதுவார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ெவள்ளிக்கிழைம ஃபஜ்ர் மற்றும் ஜுமுஆத் ெதாழுைக ஆகியவற்றில் ஓத ேவண்டிய 
அத்தியாயங்கள் பற்றிய ேமற்கண்ட ஹதீஸ், ேமலும் ஓர் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
1595 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம ஃபஜ்ர் ெதாழுைகயில் "அலிஃப் லாம் மீம் தன்ஸீல்' 

("அஸ்ஸஜ்தா' எனும் 32ஆவது) அத்தியாயத்ைதயும் Õஹல் அத்தா அலல் இன்சான்' எனும் 
(76ஆவது) அத்தியாயத்ைதயும் ஓதுவார்கள். 
 
1596 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம சுப்ஹுத் ெதாழுைகயின் முதல் ரக்அத்தில் "அலிஃப் 
லாம் மீம் தன்ஸீல்' ("அஸ்ஸஜ்தா'எனும் 32ஆவது) அத்தியாயத்ைதயும் இரண்டாவது 
ரக்அத்தில் Õஹல் அத்தா அலல் இன்சானி ஹீனும் மினத் தஹ்ரி லம் யகுன் ைஷஅம் 
மத்கூரா' எனும் (76ஆவது) அத்தியாயத்ைதயும் ஓதுவார்கள். 
 
பாடம் : 18  ஜுமுஆவுக்குப் பின் ெதாழ ேவண்டியைவ. 
 
1597 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் ஜுமுஆ ெதாழுத பின் நான்கு ரக்அத்கள் (சுன்னத்) ெதாழட்டும்! 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1598 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஜுமுஆவுக்குப் பின் நீங்கள் (சுன்னத்) ெதாழுவதானால் நான்கு ரக்அத்கள் ெதாழுது 
ெகாள்ளுங்கள். - இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அம்ர் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உமக்கு ஏேதனும் 
அவசரம் ஏற்பட்டால் பள்ளிவாசலில் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதுெகாள். (வடீ்டுக்குத்) 
திரும்பியதும் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதுெகாள்'' என்று சுைஹல் பின் அபசீாலிஹ் 
தக்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள் என அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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1599 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் எவேரனும் ஜுமுஆவுக்குப் பின் (சுன்னத்) ெதாழுவதாக இருந்தால் நான்கு 
ரக்அத்கள் ெதாழட்டும்!- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உங்களில்' எனும் 
ெசால் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
1600 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் ஜுமுஆ ெதாழுதுவிட்டு தமது இல்லத்திற்குச் 
ெசன்று, அங்கு இரண்டு ரக்அத்கள் (சுன்னத்) ெதாழுவார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவ்வாறு ெசய்துவந்ததாகவும் குறிப்பிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1601 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுது 
வந்த கூடுதலான ெதாழுைககள் குறித்துக் கூறினார்கள். அப்ேபாது "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஜுமுஆ ெதாழுத பின் (வடீ்டுக்குத்) திரும்பிச் ெசல்லாத வைர 
ெதாழமாட்டார்கள். (வடீ்டுக்குச் ெசன்றதும்) வடீ்டில் இரண்டு ரக்அத்கள் (சுன்னத்) 
ெதாழுவார்கள்'' என்று குறிப்பிட்டார்கள். 
 
1602 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜுமுஆ ெதாழுத பின் இரண்டு ரக்அத்கள் (சுன்னத்) ெதாழுவார்கள். 
இைத நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1603 உமர் பின் அதாஉ பின் அபில்குவார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாஃபிஉ பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள், என்ைன சாயிப் பின் யஸீத் (ரலி) அவர்களிடம் 
அனுப்பி "(ஒரு முைற) நீங்கள்  முஆவியா (ரலி) அவர்களுடன் ஜுமுஆ ெதாழுதுவிட்டு, 

அேத இடத்தில் நின்று (கடைமயான ெதாழுைகக்கும் கூடுதலான ெதாழுைகக்குமிைடேய 
பிரிக்கக்கூடிய ெசயல்கள் ஏதும் ெசய்யாமல்) ெதாடர்ந்து ெதாழுதீர்கள். அைதக் கண்ட 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள் என்ன கூறினார்கள்?'' என்பது பற்றிக் ேகட்கச் ெசான்னார்கள். 
(நான் அவ்வாேற ேகட்டேபாது) சாயிப் (ரலி) அவர்கள், "ஆம், நான் முஆவியா (ரலி) 
அவர்களுடன் பள்ளிவாசலில் இருந்த ஒரு (தனி) அைறயில் ஜுமுஆ ெதாழுேதன். இமாம் 
சலாம் ெகாடுத்ததும் நான் உடேன அேத இடத்தில் எழுந்து (கூடுதலான ெதாழுைக) 
ெதாழுேதன். முஆவியா (ரலி) அவர்கள் (ஜுமுஆ ெதாழுததும் எழுந்து) தமது அைறக்குள் 
நுைழந்து, என்ைன அைழத்துவருமாறு ஆளனுப்பினார்கள். (நான் ெசன்றேபாது என்னிடம்) 
அவர்கள், "இனிேமல் இவ்வாறு ெசய்யாதீர்!  ஜுமுஆ ெதாழுததும் (ஏேதனும் ெவளிப்ேபச்சு) 
ேபசாதவைர, அல்லது பள்ளிவாசலிலிருந்து புறப்பட்டுச் ெசல்லாத வைர ெதாழாதீர்! 
இவ்வாறுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள். 
அதாவது, (கடைமயான) ஒரு ெதாழுைகக்கும் (கூடுதலான) மற்ெறாரு 
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ெதாழுைகக்குமிைடேய ஏேதனும் ேபச்சுகள் ேபசாத வைர, அல்லது (பள்ளிவாசலில் இருந்து) 
புறப்பட்டுச் ெசல்லாத வைர அவ்விரு ெதாழுைககைளயும் (ேசர்ந்தாற்ேபால்) அடுத்தடுத்து 
ெதாழக்கூடாது'' என்று கூறினார்கள் என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அவர் சலாம் ெகாடுத்தேபாது நான் எழுந்து அேத இடத்தில் நின்று...” என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. "இமாம் சலாம் ெகாடுத்தேபாது'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
1604 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடனும் அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி), உஸ்மான் (ரலி) 
ஆகிேயாருடனும் ேநான்புப் ெபருநாள் (ஈதுல் ஃபித்ர்) ெதாழுைகயில் பங்ேகற்றுள்ேளன். 
அவர்கள் அைனவரும் உைர நிகழ்த்துவதற்கு முன்ேப (ெபருநாள்) ெதாழுைக 
நடத்துபவர்களாக இருந்தனர்; அதன் பிறேக உைர நிகழ்த்துவார்கள். (உைர முடிந்த பின்) நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஆண்கைளத் தமது ைகயால் அமரச் ெசய்தைத 
இன்றும் நான் காண்பைதப் ேபான்று உள்ளது. பிறகு அ(ங்கிருந்த ஆட)வர்களின் 
வரிைசகைள விலக்கிக்ெகாண்டு ெபண்கள் பகுதிக்குச் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது அவர்களுடன் 
பிலால் (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்ேபாது "நபிேய! இைற நம்பிக்ைக ெகாண்ட 
ெபண்கள் உம்மிடம் விசுவாசப் பிரமாணம் ெசய்வதற்காக வந்தார்களாயின்'' என்று 
ெதாடங்கும் (60:12ஆவது) இைறவசனத்ைத முழுைமயாக ஓதி முடித்துவிட்டு 
(ெபண்களிடம்), "இந்த உறுதிெமாழியில் நீங்கள் (நிைலயாக) இருக்கிறரீ்களா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். ஒேரெயாரு ெபண்மணி மட்டும் "ஆம்; இைறத்தூதேர! (இருக்கிேறாம்)'' என்றார். 
அவைரத் தவிர ேவெறவரும் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பதிலளிக்கவில்ைல. (பதிலளித்த) 
அந்தப் ெபண்மணி யாெரன்று அப்ேபாது ெதரியவில்ைல. (உண்ைமயில் அறிவிப்பாளர் 
ஹசன் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்களுக்குத்தான் அது ெதரியவில்ைல.) அப்ெபண்கைள 
ேநாக்கி நபி (ஸல்) அவர்கள் "(ெபண்கேள) தர்மம் ெசய்யுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
பிலால் (ரலி) அவர்கள் தமது ஆைடைய ஏந்தியபடி "என் தந்ைதயும் என் தாயும் 
உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும், வாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்ெபண்கள் 
ெமட்டிகைளயும் ேமாதிரங்கைளயும் (கழற்றி) பிலால் (ரலி) அவர்களின் ஆைடயில் 
ேபாடலாயினர்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1605 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெபருநாள் அன்று) உைர 
நிகழ்த்துவதற்கு முன் ெதாழுதார்கள். (ெதாழுைகக்குப்) பிறகு உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது 
ெபண்கள் ெசவிேயற்கும் விதத்தில் தாம் ேபசவில்ைல என்று எண்ணியவர்களாகப் ெபண்கள் 
பகுதிக்குச் ெசன்று, அவர்களுக்கு (இஸ்லாமிய சட்டவிதிகைளயும் மறுைம நாைளயும்) 
நிைனவூட்டி அறிவுைர கூறினார்கள்; தர்மம் ெசய்யும்படி அவர்களிடம் வலியுறுத்தினார்கள். 
(அவற்ைறப் ெபறுவதற்காக) பிலால் (ரலி) அவர்கள் தமது ஆைடைய விரித்துப் 
பிடித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ெபண்கள் தங்களுைடய ேமாதிரங்கைளயும் காதணிகைளயும் 
பிறவற்ைறயும் (கழற்றிப்) ேபாடலானார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1606 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ேநான்புப் ெபருநாள் அன்று எழுந்து உைரயாற்றுவதற்கு முன் 
ெதாழுதார்கள். அதற்குப் பிறேக மக்களுக்கு உைரயாற்றினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
உைரயாற்றி முடிந்ததும் அங்கிருந்து புறப்பட்டு, ெபண்கள் பகுதிக்குச் ெசன்று பிலால் (ரலி) 
அவர்களது ைகையத் தாங்கிக்ெகாண்டு ெபண்களுக்கு அறிவுைர பகர்ந்தார்கள். அப்ேபாது 
பிலால் (ரலி) அவர்கள் தமது ஆைடெயான்ைற விரித்துப் பிடிக்க, அதில் ெபண்கள் 
தர்மத்ைத இட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 
நான் அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம்  "(ெபண்கள்) ேநான்புப் ெபருநாள் 
(ஸதக்கத்துல் ஃபித்ர்) தர்மத்ைதயா (இட்டார்கள்)?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் 
"இல்ைல, அப்ேபாைதக்குத் தாமாகேவ முன்வந்து தர்மப் ெபாருட்கைள அவர்கள் ஈந்தனர். 
ெபண்கள் தம் ெமட்டிகைளயும் இன்னும் பிறவற்ைறயும் இடலாயினர்'' என்று கூறினார்கள். 
ேமலும், நான் அதாஉ (ரஹ்) அவர்களிடம், "உைர நிகழ்த்திய பின் ெபண்கள் பகுதிக்குச் 
ெசன்று உபேதசம் ெசய்வது இன்ைறக்கும் தைலவர்மீது கடைம என நீங்கள் 
கருதுகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "நிச்சயம். சத்தியமாக! அது 
அவர்களுக்குக் கடைமதான். அைத அவர்கள் எவ்வாறு ெசய்யாமலிருக்க முடியும்?'' என்று 
ேகட்டார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1607 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெபருநாள் ெதாழுைகயில் கலந்து 
ெகாண்டுள்ேளன். அப்ேபாது அவர்கள் உைர நிகழ்த்துவதற்கு முன்ேப ெதாழுைக 
நடத்தினார்கள்; பாங்ேகா இகாமத்ேதா இல்ைல. பிறகு பிலால் (ரலி)அவர்கள் மீது சாய்ந்து 
ெகாண்டு, இைறயச்சத்ைதக் கைடப்பிடிக்குமாறும் இைறவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்குமாறும் 
வலியுறுத்தி மக்களுக்கு அறிவுைரயும் நிைனவூட்டலும் வழங்கினார்கள். பிறகு அங்கிருந்து 
புறப்பட்டு, ெபண்கள் பகுதிக்குச் ெசன்று அவர்களுக்கு (மார்க்க ெநறிமுைறகைளயும் மறுைம 
நாைளயும்) நிைனவூட்டி அறிவுைர பகர்ந்தார்கள். ேமலும், ெபண்கைள ேநாக்கி, "தர்மம் 
ெசய்யுங்கள். உங்களில் அதிகம் ேபர் நரகத்தின் விறகு ஆவரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது ெபண்கள் நடுவிலிருந்து கன்னங்கள் கருத்த ஒரு ெபண்மணி எழுந்து "அது ஏன், 

அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"நீங்கள் அதிகமாகக் குைற கூறுகின்றரீ்கள்; (நன்றி மறந்து) கணவைன நிராகரிக்கிறரீ்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது அப்ெபண்கள் தம் காதணிகள், ேமாதிரங்கள் உள்ளிட்ட 
அணிகலன்கைள (கழற்றி) பிலால் (ரலி)  அவர்களின் ஆைடயில் ேபாட்டனர். 
 
1608 அப்துல் மலிக் பின் அப்தில் அஸீஸ் பின் ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) ேநான்புப் ெபருநாள் அன்ேறா, ஹஜ்ஜுப் ெபருநாள் 
அன்ேறா ெதாழுைகக்காக பாங்கு ெசால்லப்படவில்ைல என இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களும் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களும் கூறியதாக அதாஉ பின் அபரீபாஹ் 
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(ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம் ெதரிவித்தார்கள். சிறிது ேநரத்திற்குப் பிறகு அதாஉ (ரஹ்) 
அவர்களிடம் அது குறித்து நான் ேகட்ேடன். அதற்கு அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள், "ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் "ேநான்புப் ெபருநாள் ெதாழுைகக்கு இமாம் புறப்பட்டு வரும் 
ேபாேதா, புறப்பட்டு வந்த பின்ேபா பாங்கு கிைடயாது. அைதப் ேபான்ேற, இகாமத்ேதா 
ெதாழுைகக்கான அைழப்ேபா ேவறு விதமான அறிவிப்புகேளா கிைடயாது. (ஆக) அன்ைறய 
நாளில் பாங்ேகா இகாமத்ேதா கிைடயாது” என்று ெசான்னார்கள் என விைடயளித்தார்கள். 
 
1609 அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மக்காவின் ஆட்சிப் ெபாறுப்ேபற்ற) அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களுக்கு 
வாக்களிப்புப் பிரமாணம் (ைபஅத்) நைடெபற்ற முதல் நாளில் அவர்களுக்கு இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் "(நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) ேநான்புப் ெபருநாள் ெதாழுைகக்காக 
பாங்கு ெசால்லப்பட்டதில்ைல. எனேவ, நீங்களும் அத்ெதாழுைகக்கு பாங்கு ெசால்லாதீர்கள்'' 

என்ற ெசய்திையச் ெசால்லியனுப்பினார்கள். அவ்வாேற அன்ைறய தினம் அப்துல்லாஹ் 
பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களும் பாங்கு ெசால்லவில்ைல. ேமலும், இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் "ெபருநாள் ெதாழுைகக்குப் பிறகுதான் உைர நிகழ்த்த ேவண்டும். 
இவ்வாறுதான் (முன்பு) ெசய்யப்பட்டுவந்தது” எனும் ெசய்திையயும் அவர்களுக்குத் 
ெதரிவித்தார்கள். அவ்வாேற அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களும் உைர 
நிகழ்த்துவதற்கு முன்ேப (ெபருநாள்) ெதாழுைக நடத்தினார்கள். 
 
1610 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இரு ெபருநாள் ெதாழுைககைள ஒரு 
முைற, இரு முைற அல்ல (பல முைற) ெதாழுதிருக்கிேறன்; (அவற்றில்) பாங்கும் 
இகாமத்தும் இருந்ததில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1611 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) ஆகிேயாரும் உைர (குத்பா) 
நிகழ்த்துவதற்கு முன்ேப இரு ெபருநாள் ெதாழுைககைளத் ெதாழுபவர்களாய் இருந்தனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1612 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுப் ெபருநாள் அன்றும் ேநான்புப் ெபருநாள் 
அன்றும் (திடலுக்குப்) புறப்பட்டுச் ெசன்று, முதலில் ெதாழுைகைய நிைறேவற்றுவார்கள். 
ெதாழுைகைய முடித்து சலாம் ெகாடுத்ததும் மக்கைள முன்ேனாக்கி (உைர நிகழ்த்தியபடி) 
நிற்பார்கள். மக்கள் ெதாழுத இடத்தில் அப்படிேய அமர்ந்திருப்பார்கள். ஏேதனும் பைடப் 
பிரிைவ அனுப்ப ேவண்டிய ேதைவயிருந்தால் அைத மக்களிடம் அறிவிப்பார்கள். அல்லது 
ேவறு ேதைவ ஏேதனும் இருந்தால், அதற்கான உத்தரைவப் பிறப்பிப்பார்கள். (அன்ைறய 
தினம்) அவர்கள் "தர்மம் ெசய்யுங்கள்; தர்மம் ெசய்யுங்கள்; தர்மம் ெசய்யுங்கள்'' என்று 
(திரும்பத் திரும்பக்) கூறுவார்கள். மக்களில் அதிகமாகத் தர்மம் ெசய்ேவார் ெபண்களாக 
இருந்தார்கள். பிறகு திரும்பிச் ெசல்வார்கள். 
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(மதீனாவின் ஆளுநராக) மர்வான் பின் அல்ஹகம் வரும்வைர (முதலில் ெதாழுைக, பிறகு 
உைர எனும்) இந்நிைலேய நீடித்தது. (மர்வான் ஆட்சிப் ெபாறுப்ேபற்று) அவரும் நானும் 
ஒருவர் மற்றவரின் இடுப்பில் ைகைவத்து அைணத்தவர்களாக (அல்லது ைக ேகாத்தவர் 
களாக) ெதாழும் திடலுக்கு வந்தேபாது, கஸீர் பின் அஸ்ஸல்த் என்பவர் களிமண்ணாலும் 
ெசங்கல்லாலும் கட்டியிருந்த ஒரு ெசாற்ெபாழிவு ேமைட அங்கு (புதிதாக) காணப்பட்டது. 
அப்ேபாது மர்வான் என்ைன ெசாற்ெபாழிவு ேமைட ேநாக்கி இழுக்க, நான் அவைரத் 
ெதாழுைகக்காக இழுக்க அவர் என்னிடமிருந்து தனது ைகைய விடுவித்துக் ெகாண்டார். 
(ெதாழுைகக்கு முன்ேப உைர நிகழ்த்திட நின்றார்.) அவரிடம் இந்த நிைலையக் கண்ட நான் 
"எங்ேக, முதலில் ெதாழுைகதாேன நைடெபற ேவண்டும்?''என்று ேகட்ேடன். அதற்கு மர்வான் 
"இல்ைல அபூ சயேீத! நீங்கள் அறிந்திருக்கும் அந்த நைடமுைற ைகவிடப்பட்டது'' என்று 
கூறினார். அதற்கு நான் "இல்ைல, என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது 
சத்தியமாக! நான் அறிந்திருக்கும் (நபிகளாரின்) இந்த நைடமுைறையவிடச் சிறந்த ஒன்ைற 
உங்களால் ெகாண்டுவர முடியாது'' என்று கூறிேனன். (இவ்வாறு மூன்று முைற 
கூறிவிட்டு, அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் திரும்பிச் ெசன்றுவிட்டார்கள்.) 
இைத இயாள் பின் அப்தில்லாஹ் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



அத்தியாயம் : 09 – ெபருநாள் ெதாழுைக  

      பக்கம் | 554  
 

அத் யாயம் : 09  ெப நாள் ெதா ைக 
 
பாடம் : 1 ெபருநாட்களில் ெபண்கள்,  ெதாழும் திடலுக்கு ெவளிேயறிச் ெசல்வதும், 

ஆண்களுடன் கலக்காத விதத்தில் உைரயில் பங்ேகற்பதும் அனுமதிக்கப்பட்டைவயாகும். 
 
1613 உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இரு ெபருநாட்களில் இளம் ெபண்கைளயும், திைரக்கப்பால் உள்ள ெபண்கைளயும் புறப்படச் 
ெசய்யும்படி நபி (ஸல்) அவர்கள் - எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். மாதவிடாய் ஏற்பட்ட 
ெபண்கள் முஸ்லிம்களின் ெதாழும் இடத்ைதவிட்டு ஒதுங்கியிருக்குமாறு அவர்கள் 
கட்டைளயிட்டார்கள். 
 
1614 உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ெபருநாளன்று (ெபண்களாகிய) நாங்கள் (ெதாழும் திடலுக்குப்) புறப்பட்டுச் ெசல்ல 
ேவண்டுெமனவும், திைரமைறவில் உள்ள ெபண்கைளயும் கன்னிப் ெபண்கைளயும் புறப்படச் 
ெசய்ய ேவண்டுெமனவும் கட்டைளயிடப்பட்டிருந்ேதாம். மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ள ெபண்கள் 
(ெதாழும் திடலுக்குச் ெசன்று) மக்களுக்குப் பின்னால் இருந்துெகாண்டு மக்களுடன் ேசர்ந்து 
"தக்பரீ்'கூறுவார்கள். 
 
1615 உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இளம் ெபண்கைளயும் மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ள 
ெபண்கைளயும் திைரமைறவில் உள்ள ெபண்கைளயும் ேநான்புப் ெபருநாள் மற்றும் 
ஹஜ்ஜுப் ெபருநாள் ஆகிய (இரு) ெபருநாட்களிலும் (ெதாழும் திடலுக்குப்) புறப்படச் 
ெசய்யுமாறு எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். ஆயினும், மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ள 
ெபண்கள் ெதாழுைகயிலிருந்து ஒதுங்கியிருப்பார்கள்; நல்ல உைரகளிலும் முஸ்லிம்களின் 
பிரார்த்தைனயிலும் பங்ெகடுக்க ேவண்டும் (என்றும் கட்டைளயிட்டார்கள்). அப்ேபாது நான் 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! எங்களில் ஒருத்தியிடம் துப்பட்டா இல்லாவிட்டால் (என்ன 
ெசய்வது)?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவளுைடய 
சேகாதரி தமது துப்பட்டாவில் ஒன்ைற அவளுக்கு இரவலாக அணிவிக்கட்டும்!'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 2 ெபருநாள் ெதாழுைகக்கு முன்ேபா பின்ேபா ெதாழும் திடலில் எதுவும் ெதாழக் 
கூடாது. 
 
1616 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுப் ெபருநாள் அன்ேறா அல்லது ேநான்புப் 
ெபருநாள் அன்ேறா புறப்பட்டுச் ெசன்று இரண்டு ரக்அத்கள் (மட்டுேம) ெதாழுதார்கள். 
அதற்கு முன்பும் எைதயும் (கூடுதலாகத்) ெதாழவில்ைல; அதற்கு பின்பும் எைதயும் 
(கூடுதலாகத்) ெதாழவில்ைல. பிறகு தம்முடன் பிலால் (ரலி) அவர்கள் இருக்க, ெபண்கள் 
பகுதிக்கு வந்து (அறிவுைர வழங்கினார்கள். அப்ேபாது) தர்மம் ெசய்யுமாறு அவர்கைளப் 
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பணித்தார்கள். உடேன ெபண்கள் தம் காதணிகைளயும் (கழுத்தில் அணிந்திருந்த) நறுமண 
மாைலகைளயும் (கழற்றி பிலால் (ரலி) அவர்களின் ைகயிலிருந்த துணியில்) ேபாட்டனர். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 3 இரு ெபருநாள் ெதாழுைககளில் ஓத ேவண்டியைவ. 
 
1617 உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் அபூவாக்கித் அவ்ஃப் பின் அல்ஹாரிஸ் அல் ைலஸீ 
(ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுப் ெபருநாள் மற்றும் 
ேநான்புப் ெபருநாள் (ெதாழுைக)களில் எ(ந்த அத்தியாயத்)ைத ஓதுவார்கள்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அபூவாக்கித் (ரலி) அவர்கள் "காஃப் வல்குர்ஆனில் மஜதீ்' எனும் 
(50ஆவது) அத்தியாத்ைதயும் "இக்தரபத்திஸ் ஸாஅத்து வன்ஷக்கல் கமர்' எனும் (54ஆவது) 
அத்தியாயத்ைதயும் ஓதுவார்கள் என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
1618 அபூவாக்கித் அவ்ஃப் பின் அல்ஹாரிஸ் அல்ைலஸீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபருநாளி(ன் ெதாழுைகயி)ல் எ(ந்த 
அத்தியாயத்)ைத ஓதுவார்கள்?'' என்று என்னிடம் உமர் (ரலி) அவர்கள் ேகட்டார்கள். அதற்கு 
நான் "இக்தரபத்திஸ் ஸாஅத்து' எனும் (54ஆவது) அத்தியாயத்ைதயும் "காஃப் வல்குர்ஆனில் 
மஜதீ்' எனும் (50ஆவது) அத்தியாயத்ைதயும் ஓதுவார்கள்''  என்று விைடயளித்ேதன். 
 
பாடம் : 4 ெபருநாட்களில் பாவமில்லா (வரீ) விைளயாட்டுகளில் ஈடுபட அனுமதி உண்டு. 
 
1619 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அறியாைமக் காலத்தில் நடந்த) "புஆஸ்' எனும் ேபாரின்ேபாது அன்சாரிகள் ஒருவைர 
ேநாக்கி ஒருவர் பாடிய பாடல்கைள இரு அன்சாரிச் சிறுமியர் என்னருகில் பாடிக் 
ெகாண்டிருந்தனர். அப்ேபாது (என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள்.  
-(உண்ைமயில்) அவ்விரு சிறுமியரும் பாடகியர் அல்லர்- (இைதக் கண்ட) உடேன அபூபக்ர் 
(ரலி) அவர்கள், "இைறத்தூதர் இல்லத்திேலேய ைஷத்தானின் இைசக் கருவிகளா?'' என்று 
(கடிந்து) ேபசினார்கள். இது நடந்தது ஒரு ெபருநாள் அன்றாகும். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(அவ்விருவைரயும் விட்டுவிடுங்கள்), அபூபக்ேர! (மகிழ்ச்சிைய 
ெவளிப்படுத்த) ஒவ்ெவாரு சமுதாயத்தாருக்கும் பண்டிைக நாள் ஒன்று உண்டு. இது நமது 
பண்டிைக நாள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "இரு சிறுமியர் (சலங்ைகயில்லா) கஞ்சிராக்கைள அடித்து விைளயாடிக் 
ெகாண்டிருந்தனர்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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1620 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஈதுல் அள்ஹா நாட்களான) "மினா'வின் நாட்களில் என் அருகில் இரு (அன்சாரிச்) 
சிறுமியர் (சலங்ைகயில்லா கஞ்சிராக்கைள) அடித்து பாட்டு பாடிக்ெகாண்டிருந்தனர். 
அப்ேபாது (என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஆைடயால் ேபார்த்திக்ெகாண்டிருந்தார்கள். (இைதக் கண்ட) 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அச்சிறுமியர் இருவைரயும் அதட்டினார்கள். உடேன அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம்மீதிருந்த) துணிைய விலக்கி "அவர்கைள விட்டு விடுங்கள், 

அபூபக்ேர! இைவ பண்டிைக நாட்கள்'' என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்ைனத் தமது ேமல் துண்டால் மைறத்துக்ெகாண்டிருக்க, (பள்ளிவாசல் 
வளாகத்தில் ஈட்டிெயறிந்து) விைளயாடிக்ெகாண்டிருந்த அபிசீனியர்கைள நான் (என் 
வடீ்டிலிருந்தபடி) பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது நான் இளம்வயதுப் ெபண்ணாக 
இருந்ேதன். விைளயாட்டுமீது ேபராவல் ெகாண்ட இளம்வயதுப் ெபண் எவ்வளவு ேநரம் 
ேவடிக்ைக பார்ப்பாள் என்பைத நீங்கேள மதிப்பிட்டுக்ெகாள்ளுங்கள். 
 
1621 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (ஒரு ெபருநாள் தினத்தன்று) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது பள்ளிவாசலி(ன் வளாகத்தி)ல் அபிசீனியர்கள் ஈட்டிெயறிந்து (வரீ விைளயாட்டு) 
விைளயாடிக்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்களது விைளயாட்ைட நான் பார்ப்பதற்காக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது அைறவாசலில் நின்றபடி தமது 
ேமல்துண்டால் என்ைன மைறத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். நானாக (விைளயாட்ைட ரசித்துச் 
சலிப்புற்று)த் திரும்பும்வைர எனக்காகேவ அவர்கள் நின்று ெகாண்டிருந்தார்கள். 
ேகளிக்ைககள்மீது ேபராவல் ெகாண்ட இளம்வயதுப் ெபண் எவ்வளவு ேநரம் ேவடிக்ைக 
பார்ப்பாள் என்பைத நீங்கேள மதிப்பிட்டுக்ெகாள்ளுங்கள். 
 
1622 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் அருகில் இரு சிறுமியர் "புஆஸ்” ேபார் பாடல்கைளப் பாடிக்ெகாண்டிருந்தேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள்; படுக்ைகயில் படுத்து, தமது 
முகத்ைத (ேவறு பக்கம்) திருப்பிக்ெகாண்டார்கள். அப்ேபாது (என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் வந்து என்ைன அதட்டி "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகிேலேய 
ைஷத்தானின் இைசக் கருவிகளா?'' என்று கடிந்துெகாண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ைர முன்ேனாக்கி "அச்சிறுமியைர விட்டுவிடுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் கவனம் ேவறுபக்கம் திரும்பியேபாது அவ்விரு 
சிறுமியைரயும் குறிப்பால் உணர்த்தி (ெவளிேயறச் ெசான்)ேனன். உடேன அவர்கள் இரு 
வரும் ெவளிேயறிவிட்டனர். அன்று ெபருநாள் தினமாக இருந்தது. சூடானியர்கள் ேதால் 
ேகடயத்தாலும் ஈட்டிகளாலும் (பள்ளிவாசல் வளாகத்தில் வரீ விைளயாட்டுகள்) 
விைளயாடிக் ெகாண்டிருந்தனர். அப்ேபாது நான் (அந்த விைளயாட்ைடப் பார்க்க) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அனுமதி) ேகட்டிருக்க ேவண்டும்; அல்லது 
அவர்கேள என்னிடம் நீ (இவர்களின் வரீவிைளயாட்டுகைளப்) பார்க்க விரும்புகிறாயா?'' 

என்று ேகட்க, நான் "ஆம்' என்று கூறியிருக்க ேவண்டும் (சரியாக எனக்கு நிைனவில்ைல). 
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உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், என் கன்னம் அவர்களுைடய கன்னத்தின் 
மீது ஒட்டியபடி இருக்க, என்ைனத் தமக்குப் பின்னால் நிற்கைவத்துக்ெகாண்டார்கள். 
"அர்ஃபிதாவின் மக்கேள! (சூடானியர்கேள!) விைளயாட்ைடத் ெதாடருங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். நான் (விைளயாட்ைட நன்கு ரசித்து) சலிப்புற்றுவிட்டேபாது, "ேபாதுமா?' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்க,நான் "ஆம் (ேபாதும்)' என்று ெசான்ேனன். 
"அப்படியானால் நீ ேபாகலாம்!'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1623 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபருநாள் தினத்தில் அபிசீனியர்கள் (ஆயுதங்கைள ைவத்து) குதித்து விைளயாடிக் 
ெகாண்டு பள்ளிவாசலுக்குள் வந்தார்கள். உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைன 
அைழத்தார்கள். நான் (வந்து) எனது தைலைய நபி (ஸல்) அவர்களது ேதாள்மீது 
ைவத்துக்ெகாண்டு அபிசீனியர்களின் (வரீ) விைளயாட்டுகைளப் பார்க்கலாேனன். இறுதியில் 
அவர்(களின் வரீ விைளயாட்டு)களிலிருந்து நானாகத் திரும்பிச் ெசன்ேறன். (நபி (ஸல்) 
அவர்கள் என்ைனப் ேபாகச் ெசால்லவில்ைல.) 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "பள்ளிவாசலுக்குள்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
1624 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அந்த விைளயாட்டு வரீர்களிடம் "நான் உங்க(ளின் விைளயாட்டு)கைளப் பார்க்க 
விரும்புகிேறன்' எனக் கூறி (அனுப்பி)ேனன். அவர்கள் பள்ளிவாசல் வளாகத்தில் 
விைளயாடினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அைதப் பார்த்துக்ெகாண்டு) நிற்க, 

நான் (எனது அைற) வாசலில் நின்றுெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
காதுகளுக்கும் ேதாள்களுக்குமிைடேய (எனது முகத்ைத ைவத்து) அைதப் பார்த்துக் 
ெகாண்டிருந்ேதன். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(அந்த வரீர்கள்,)  பாரசீகர்கள் அல்லது அபிசீனியர்கள் ஆவர். "அல்ல; அவர்கள் 
அபிசீனியர்கேள ஆவர்'' என என்னிடம் இப்னு அத்தீக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1625 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபிசீனியர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் ஈட்டிெயறிந்து 
விைளயாடிக் ெகாண்டிருந்தேபாது, உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் அங்கு வந்து, 

அவர்கள்மீது எறிவதற்காகக் குனிந்து சிறு கற்கைள எடுத்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கைள விட்டுவிடுங்கள், உமேர! (விைளயாடட்டும்)'' என்று 
ெசான்னார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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1626 அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் அல் மாஸின ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகத்திடலுக்குப் புறப்பட்டுச் ெசன்று 
மைழேவண்டி(த் ெதாழுைக நடத்தி)னார்கள். (திடலில்) கிப்லாைவ ேநாக்கித் திரும்பி நின்ற 
ேபாது, தமது ேமல்துண்ைட மாற்றிப் ேபாட்டுக் ெகாண்டார்கள். 
 
1627 அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் அல் மாஸின ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகத் திடலுக்குப் புறப்பட்டுச் ெசன்று, கிப்லாைவ முன்ேனாக்கி 
நின்று மைழேவண்டி (ெதாழுைக நடத்தி)னார்கள்; தமது ேமல்துண்ைட மாற்றிப் ேபாட்டுக் 
ெகாண்டார்கள். ேமலும், இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழு(வித்)தார்கள். 
 
1628 அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் அல்மாஸின ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மைழ ேவண்டி(த் ெதாழுவதற்காக) ெதாழுைகத் 
திடலுக்குச் ெசன்றார்கள்; பிரார்த்திக்க விரும்பியேபாது கிப்லாைவ முன்ேனாக்கி நின்று, 

தமது ேமல் துண்ைட மாற்றிப் ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். 
 
1629 அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் அல்மாஸின ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மைழேவண்டிப் பிரார்த்திப்பதற்காகப் 
புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள்; (பிரார்த்திக்க முற்பட்டேபாது) மக்கைள ேநாக்கி இருக்கும் 
விதத்தில் தமது முதுைகத் திருப்பி, கிப்லாைவ முன்ேனாக்கி இைறவனிடம் 
இைறஞ்சினார்கள்; தமது ேமல்துண்ைட மாற்றிப் ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். பிறகு இரண்டு 
ரக்அத்கள் ெதாழுவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு  அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 10  மைழத் ெதா ைக 
 
பாடம் : 1 மைழேவண்டிப் பிரார்த்திக்கும்ேபாது ைககைள உயர்த்தல். 
 
1630 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மைழேவண்டிப்) பிரார்த்தித்தேபாது, அவர்களுைடய 
அக்குள்களின் ெவண்ைம காணப்படும் அளவிற்குத் தம் ைககைள உயர்த்தினார்கள். 
 
1631 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மைழேவண்டிப் பிரார்த்தித்தேபாது தவிர, ேவறு எந்தப் 
பிரார்த்தைனயின் ேபாதும் (இந்த அளவிற்கு) ைககைள உயர்த்தமாட்டார்கள். (மைழ 
ேவண்டிப் பிரார்த்தித்தேபாது) தம் அக்குள்களின் ெவண்ைம ெதன்படும் அளவிற்கு அவர்கள் 
ைககைள உயர்த்தினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்துல் அஃலா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அவர்கள் "தமது அக்குளின் 
ெவண்ைம' அல்லது "அக்குள்களின் ெவண்ைம”  ெதன்படும் அளவிற்கு (உயர்த்தினார்கள்)'' 
என்று (ஐயப்பாட்டுடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1632 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மைழேவண்டிப் பிரார்த்தித்தேபாது, தம் புறங்ைககளால் வாைன 
ேநாக்கிச் ைசைக ெசய்தார்கள். 
 
பாடம் : 2 மைழேவண்டிப் பிரார்த்தித்தல். 
 
1633 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவ்ர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ெவள்ளிக்கிழைம உைர நிகழ்த்திக் 
ெகாண்டிருந்தேபாது, ஒரு மனிதர் "தாருல் களா' திைசயிலிருக்கும் வாசல் வழியாகப் 
பள்ளிவாசலுக்குள் வந்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்றவாறு 
உைரயாற்றிக் ெகாண்டிருந்தார்கள். வந்த மனிதர் நின்றுெகாண்ேட அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கி, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (பஞ்சத்தால் கால்நைடச்) ெசல்வங்கள் 
அழிந்துவிட்டன; பாைதகள் துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டன. அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள். 
அவன் நமக்கு மைழ ெபாழிவிப்பான்'' என்று கூறினார். 
உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைககைள உயர்த்தி, "இைறவா, எங்களுக்கு 
மைழ ெபாழியச் ெசய்வாயாக! இைறவா, எங்களுக்கு மைழ ெபாழியச் ெசய்வாயாக! 
இைறவா, எங்களுக்கு மைழ ெபாழியச் ெசய்வாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அப்ேபாது நாங்கள் வானத்தில் ேமகக் கூட்டங்கைளேயா 
திரள்கைளேயா காணவில்ைல. எங்களுக்கும் (மதீனாவிற்கு அருகிலுள்ள) "சல்உ' 

மைலக்குமிைடேய எந்த வடீும் கட்டடமும் இருக்கவில்ைல (என்பைத நாங்கள் ெதளிவாகக் 
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காண முடிந்தது). அப்ேபாது அம்மைலக்குப் பின்னாலிருந்து ேகடயம் ேபான்று (வட்ட 
வடிவில்) ஒரு ேமகம் ேதான்றியது. அது நடுவானில் ைமயம் ெகாண்டு பரவியது; பிறகு 
மைழ ெபாழிந்தது. அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ஒரு வாரம்வைர நாங்கள் சூரியைனேய 
பார்க்கவில்ைல. 
 
அடுத்த ெவள்ளியன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்று உைர நிகழ்த்தும் 
ேபாது, ஒரு மனிதர் அேதவாசல் வழியாக (பள்ளிவாசலுக்குள்) வந்தார். (வந்தவர்) 
நின்றவாேற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கி, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
(ெதாடர்ந்து ெபய்த ெபருமைழயால்) எங்கள் (கால்நைடச்) ெசல்வங்கள் அழிந்துவிட்டன; 

பாைதகள் துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டன (ேபாக்கு வரத்து தைடப்பட்டுவிட்டது). எனேவ, மைழைய 
நிறுத்துமாறு அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்றார். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம் ைககைள உயர்த்தி, "இைறவா, எங்கள் சுற்றுப்புறங்கள் மீது 
(இம்மைழையத் திருப்பிவிடுவாயாக!) எங்களுக்குப் பாதகமாக இைத நீ ஆக்கிவிடாேத! 
இைறவா, சிறு குன்றுகள், அகன்ற மைலகள், ஓைடகள்,விைளநிலங்கள் ஆகியவற்றின் மீது 
(இம்மைழையப் ெபாழியச் ெசய்வாயாக!)'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். உடேன (மதீனாவில்) 
மைழ நின்றது. நாங்கள் ெவயிலில் நடந்து ெசன்ேறாம். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஷரீக் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அபநீமிர் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம், "இ(ரண்டாவதாக வ)ந்த மனிதர் முதலில் 
வந்தவர்தாமா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "எனக்குத் ெதரியவில்ைல' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1634 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் (ஒரு முைற) பஞ்சம் ஏற்பட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம அன்று ெசாற்ெபாழிவு ேமைடமீது 
(நின்று) உைர நிகழ்த்திக்ெகாண்டிருந்தேபாது, ஒரு கிராமாவாசி எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர,  ெசல்வங்கள் அழிந்துவிட்டன; குழந்ைத குட்டிகள் பசியால் வாடுகின்றனர்'' என்று 
கூறினார். (மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாேற இடம்ெபற்றுள்ளன.) 
இந்த அறிவிப்பில் கீழ்க்காணும் தகவல்களும் இடம்ெபற்றுள்ளன: 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இைறவா! எங்கள் சுற்றுப்புறங்கள் மீது (எங்களுக்கு 
நன்ைம ஏற்படும் விதத்தில் இம்மைழையத் திருப்பிவிடுவாயாக!) எங்களுக்குப் பாதகமாக 
இைத நீ ஆக்கிவிடாேத!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். ேமகத்தின் எந்தப் பகுதிைய ேநாக்கி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ைகயால் ைசைக ெசய்தார்கேளா அந்தப் பகுதி 
விலகிச்ெசன்றது. மதீனா (நகைரச் சுற்றிலும் ேமகங்கள் ஒதுங்கியதால் நடுவில் மதீனா 
நகரம்) ஒரு பாதாளம் ேபான்று எனக்குத் ெதரிந்தது. "கனாத்' ஓைடயில் ஒரு மாதம் 
தண்ணரீ் ஓடியது. எந்தப் பகுதியிலிருந்து யார் வந்தாலும் அந்த அைடமைழ குறித்துப் 
ேபசாமல் இருக்கவில்ைல. 
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1635 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம உைர நிகழ்த்திக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது 
மக்கள் எழுந்து உரத்த குரலில், "அல்லாஹ்வின் தூதேர,  மைழ ெபாய்த்துவிட்டது; (பச்ைச) 
மரங்கள் (காய்ந்து) சிவந்துவிட்டன; கால்நைடகள் மாண்டுவிட்டன'' என்று கூறினர். (மற்ற 
விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்துல் அஃலா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் கீழ்க்காணும் தகவல்கள் இடம் 
ெபற்றுள்ளன: 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்ததும் மதீனாைவச் சூழ்ந்திருந்த ேமகம் 
விலகி) மதீனா ெதளிவைடந்தது. அதன் சுற்றுப்புறங்களில் மைழ ெபாழியலாயிற்று. 
மதீனாவில் ஒரு துளி மைழகூடப் ெபய்யவில்ைல. அப்ேபாது நான் மதீனாைவப் பார்த்ேதன். 
அது கிரீடத்திற்கு நடுவில் இருப்பைதப் ேபான்றிருந்தது. 
 
1636 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் பின்வரும் தகவல் அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்)  அவர்கள் மைழேவண்டிப் பிரார்த்தித்ததும்) அல்லாஹ் 
ேமகங்கைள ஒன்றிைணயச் ெசய்தான். (மைழ ெகாட்டியது.) நாங்கள் (மைழ விடட்டும் என) 
எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்ேதாம். (எங்களில்) ைதரியமிக்க மனிதர்கூட வடீ்டுக்குச் ெசல்லத் 
தயங்கிக்ெகாண்டிருப்பைத நான் கண்ேடன். 
 
1637 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளியன்று ெசாற்ெபாழிவு ேமைட 
(மிம்பர்)மீது இருந்தேபாது ஒரு கிராமவாசி வந்தார்'' என்று ெதாடங்கி, ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ள தகவல்கள் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
"(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்)  அவர்கள் மைழைய நிறுத்துமாறு பிரார்த்தித்ததும்) 
சுருட்டப்படுகின்ற சால்ைவையப் ேபான்று ேமகம் கைலந்து ெசன்றைத நான் கண்ேடன்'' 

என்று இந்த அறிவிப்பில் அதிகப்படியாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
1638 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தேபாது மைழ 
ெபய்தது. உடேன அவர்கள் மைழத் துளிகள் தம்மீது விழும் விதமாக தமது ஆைடையச் 
சற்று விலக்கினார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர, ஏன் இவ்வாறு ெசய்தீர்கள்?''என்று 
ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள் "இது (புத்தம் புதிதாக) இப்ேபாதுதான் இைறவனிடமிருந்து 
வருகிறது'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
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பாடம் : 3 கடும் காற்ைறயும் ேமகத்ைதயும் காணும்ேபாது இைறவனிடம் பாதுகாப்புக் 
ேகாருவதும் மைழ ெபய்யும் ேபாது மகிழ்ச்சி அைடவதும். 
 
1639 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(சூறாவளிக்) காற்று, மைழேமகம் ஆகியைவ மிகுந்துள்ள நாட்களில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் முகத்தில் (ஒரு விதமான கலக்கம்) ெதன்படும்; முன்னும் பின்னும் 
நடப்பார்கள். (நிம்மதியற்று ஒருவிதத் தவிப்புடன் காணப்படுவார்கள்.) மைழ 
ெபாழிந்துவிட்டால் அந்த (தவிப்பு) நிைல அவர்கைளவிட்டு நீங்கிவிடும்; மகிழ்ச்சி 
வந்துவிடும். 
நான் அவர்களிடம் (இது குறித்துக்) ேகட்டதற்கு, "அது என் சமுதாயத்தார்மீது சாட்டப்பட்ட 
(இைறவனின்) ேவதைனயாக இருக்குேமா என்று நான் அஞ்சிேனன்'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். அவர்கள் மைழையக் காணும்ேபாது "(இது இைறவனின்) அருள்'' என்று 
கூறுவார்கள். 
 
1640 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் சூறாவளிக் காற்று வசீும்ேபாது, "இைறவா, இந்தக் காற்றின் 
நன்ைமையயும் அதனுள்ேள மைறந்திருக்கும் நன்ைமையயும் அது எதனுடன் அனுப்பப் 
ெபற்றுள்ளேதா அதன் நன்ைமையயும் உன்னிடம் ேவண்டுகிேறன். இந்தக் காற்றின் 
தீங்கிலிருந்தும், அதனுள்ேள மைறந்திருக்கும் தீங்கிலிருந்தும், அது எதனுடன் அனுப்பப் 
ெபற்றுள்ளேதா அதன் தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்'' என்று 
கூறுவார்கள். வானத்தில் ேமகமூட்டம் ஏற்பட்டால் நபி (ஸல்) அவர்களது முகம் 
மாறிவிடும்; (தமது அைறக்கு) உள்ேள ேபாவார்கள்; ெவளிேய வருவார்கள்; முன்னும் 
பின்னுமாக நடப்பார்கள். (நிம்மதியற்று ஒரு விதத் தவிப்புடன் காணப்படுவார்கள்.) வானம் 
மைழ ெபாழிந்துவிட்டால், அந்த (தவிப்பு) நிைல அவர்கைளவிட்டு நீங்கிவிடும். இைத நான் 
அவர்களது முகத்திலிருந்து அறிந்துெகாண்டு (இது குறித்து) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "ஆயிஷா! (குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ளபடி) Õஆத்'  சமுதாயத்தார், அந்த 
ேவதைன (ெகாணரும் ேமகம்) தாங்கள் வசித்த பள்ளத்தாக்குகைள ேநாக்கி வந்து 
ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டேபாது, (தவறாகப் புரிந்துெகாண்டு) "இது நமக்கு மைழ 
ெபாழிவிக்கும் ேமகமாகும்'' (46:24) என்று கூறினார்கேள, அத்தைகய ேமகமாகவும் இது 
இருக்கலாம்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
1641 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒேரயடியாகத் தமது உள்நாக்குத் ெதரியும் 
அளவுக்குச் சிரித்தைத ஒருேபாதும் நான் கண்டதில்ைல. அவர்கள் (ெபரும்பாலும்) 
புன்னைகப்பவர்களாகேவ இருந்தார்கள். ேமகத்ைதேயா  அல்லது (சூறாவளிக்) காற்ைறேயா 
கண்டால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகத்தில் (ஒரு விதமான கலக்கம்) 
ெதன்படும். (ஒரு நாள்) நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மக்கள் ேமகத்ைதக் காணும்ேபாது 
அது மைழ ேமகமாக இருக்கலாம் என்ெறண்ணி மகிழ்ச்சியைடகின்றனர். ஆனால், தாங்கள் 
ேமகத்ைதக் காணும்ேபாது ஒரு விதமான கலக்கம் தங்களது முகத்தில் ெதன்படக் 
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காண்கிேறேன (ஏன்)?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆயிஷா, அதில் (இைறவனின்) 
ேவதைன இருக்கலாம் என்பதால், என்னால் கலக்கமைடயாமல் இருக்க இயலவில்ைல. 
("ஆத்' எனும்) ஒரு சமூகத்தார் (சூறாவளிக்) காற்றால் ேவதைன ெசய்யப்பட்டனர். அந்தச் 
சமூகத்தார் (ேமகமாக வந்த) அந்த ேவதைனையப் பார்த்துவிட்டு, "இது நமக்கு மைழையப் 
ெபாழிவிக்கும் ேமகம்' என்ேற கூறினர்'' என பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 ("ஸபா' எனும்) கீைழக் காற்று மற்றும் ("தபூர்' எனும்) ேமைலக் காற்று பற்றிய 
குறிப்பு. 
 
1642 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் ("ஸபா' எனும்) கீைழக்காற்றின் வாயிலாக ெவற்றி அளிக்கப்பட்டுள்ேளன்; "ஆத்' 

சமூகத்தார் ("தபூர்' எனும்) ேமைலக் காற்றால் அழிக்கப்பட்டனர். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 11  கிரகணத் ெதா ைக 
 
பாடம் : 1 சூரிய கிரகணத் ெதாழுைக. 
 
1643 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து (மக்களுடன்) ெதாழுதார்கள். அதில் நன்கு 
நீண்ட ேநரம் நிைலயில் நின்றார்கள். பிறகு ருகூஉச் ெசய்தார்கள். அந்த ருகூஉைவ நன்கு 
நீண்ட ேநரம் ெசய்தார்கள். பிறகு (ருகூஉவிலிருந்து) தைலைய உயர்த்தி நன்கு நீண்ட 
ேநரம் நிைலயில் நின்றார்கள். இ(ந்த நிைலயான)து முதல் நிைலையவிடக் குைறவாகேவ 
இருந்தது. பிறகு (மீண்டும்) ருகூஉச் ெசய்தார்கள். அந்த ருகூஉைவயும் நன்கு நீண்ட ேநரம் 
ெசய்தார்கள். இ(ந்த ருகூஉவான)து முதல் ருகூஉைவவிடக் குைறவாகேவ இருந்தது. பிறகு 
சஜ்தா (சிரவணக்கம்) ெசய்தார்கள். பிறகு எழுந்து நீண்ட ேநரம் நிைலயில் நின்றார்கள். 
இ(ந்த நிைலயான)து, இதற்கு முந்ைதய நிைலைய விடக் குைறவாகேவ இருந்தது. பிறகு 
ருகூஉச் ெசய்தார்கள். அந்த ருகூஉைவயும் நீண்ட ேநரம் ெசய்தார்கள். இ(ந்த 
ருகூஉவான)து இதற்கு முந்ைதய ருகூஉைவவிடக் குைறவாகேவ இருந்தது. பிறகு 
(ருகூஉவிலிருந்து) தைலைய உயர்த்தி, நிைலயில் நின்றார்கள். அந்த நிைலயிலும் நீண்ட 
ேநரம் நின்றார்கள். இ(ந்த நிைலயான)து இதற்கு முந்ைதய நிைலையவிடக் குைறவாகேவ 
இருந்தது. பிறகு (மீண்டும்) ருகூஉச் ெசய்தார்கள். அந்த ருகூஉ ைவயும் நீண்ட ேநரம் 
ெசய்தார்கள். இ(ந்த ருகூஉவான)து இதற்கு முந்ைதய ருகூஉைவவிடக் குைறவாகேவ 
இருந்தது. பிறகு சஜ்தாச் ெசய்தார்கள். 
 
பின்னர் (கிரகணம் விலகி) சூரிய ெவளிச்சம் வந்துவிட்டிருந்த நிைலயில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்தார்கள். பிறகு மக்களுக்கு உைரயாற்றினார்கள். 
அவர்கள் அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்து விட்டுப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 
சூரியனும் சந்திரனும் அல்லாஹ்வின் சான்றுகளில் உள்ளைவயாகும். எவரது 
இறப்புக்காகவும் எவரது பிறப்புக்காகவும் கிரகணம் ஏற்படுவதில்ைல. கிரகணம் ஏற்படுவைத 
நீங்கள் கண்டால் "தக்பரீ்' (அல்லாஹு அக்பர்) கூறுங்கள்; அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்; 

ெதாழுங்கள்; தானதர்மம் ெசய்யுங்கள். முஹம்மதின் சமுதாயத்தாேர! தன் அடியார்களில் 
ஆேணா ெபண்ேணா யார் விபசாரத்தில் ஈடுபட்டாலும் (அைதக் கண்டு)  கடுைமயாக 
ேராஷம் ெகாள்பவர் அல்லாஹ்ைவவிட ேவெறவருமிலர். முஹம்மதின் சமுதாயத்தாேர! 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் அறிவைதெயல்லாம் நீங்களும் அறிந்தால் குைறவாகச் 
சிரிப்பரீ்கள்; அதிகமாக அழுவரீ்கள். நான் (ெசால்ல ேவண்டியைதச்) ெசால்லிவிட்ேடன் 
அல்லவா? 
 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மாலிக்  பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "சூரியனும் சந்திரனும் 
அல்லாஹ்வின் சான்றுகளில் இரு சான்றுகளாகும்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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1644 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இைறவாழ்த்துக்குப் பின்! சூரியனும் 
சந்திரனும் அல்லாஹ்வின் சான்றுகளில் உள்ளைவயாகும்' என்று கூறியதாகவும், பிறகு இரு 
ைககைளயும் உயர்த்தி "இைறவா, (ெசால்ல ேவண்டியைதச்) ெசால்லிவிட்ேடனா?'' என்று 
ேகட்டதாகவும் அதிகப்படியாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
1645 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உயிேராடிருந்த காலத்தில் சூரிய கிரகணம் 
ஏற்பட்டது. உடேன அவர்கள் பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்று (ெதாழுைகயில்) நின்று "தக்பரீ்' 

கூறினார்கள். மக்கள் அவர்களுக்குப் பின்னால் அணிவகுத்து நின்றனர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நிைலயில்) நீண்ட ேநரம் (குர்ஆன்) ஓதினார்கள். பிறகு "தக்பரீ்'  கூறி 
நீண்ட ேநரம் ருகூஉச் ெசய்தார்கள். பிறகு (ருகூஉவிலிருந்து) தைலைய உயர்த்தி "சமி 
அல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ். ரப்பனா வ ல(க்)கல் ஹம்து' (அல்லாஹ் தன்ைனப் 
புகழ்ேவாரின் புகழுைரைய ஏற்றுக்ெகாள்கிறான். எங்கள் இைறவா! புகழைனத்தும் உனக்ேக 
உரியது) என்று கூறினார்கள். பிறகு நின்ற வண்ணம் நீண்ட ேநரம் (குர்ஆன்) ஓதினார்கள். 
இ(ப்ேபாது அவர்கள் ஓதிய)து முந்ைதய ஓதைலவிடக் குைறவாகேவ இருந்தது. பிறகு 
"தக்பரீ்' கூறி, நீண்ட ேநரம் ருகூஉச் ெசய்தார்கள். இ(ந்த ருகூஉவான)து முந்ைதய 
ருகூஉைவவிடக் குைறவாகேவ இருந்தது. பிறகு "சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ். 
ரப்பனா வ ல(க்)கல் ஹம்து' எனக் கூறி (நிைலயில் நின்று)விட்டு, பிறகு சஜ்தாச் 
ெசய்தார்கள். (அபுத்தாஹிர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "பின்னர் சஜ்தாச் ெசய்தார்கள்' 

எனும் வாசகம் இடம்ெபறவில்ைல.) 
பிறகு முந்ைதய ரக்அத்தில் ெசய்தைதப் ேபான்ேற இரண்டாவது ரக்அத்திலும் ெசய்தார்கள். 
அவர்கள் (இரண்டு ரக்அத்களில்) நான்கு ருகூஉகளும் நான்கு சஜ்தாக்களும் பூர்த்தி 
ெசய்தார்கள். அவர்கள் ெதாழுைகைய முடிப்பதற்கு முன் சூரிய ெவளிச்சம் வந்து 

விட்டிருந்தது. பிறகு எழுந்து நின்று மக்களுக்கு உைரயாற்றினார்கள். அல்லாஹ்ைவ 
அவனது தகுதிக்ேகற்ப ேபாற்றிப் புகழ்ந்து விட்டு, "சூரியனும் சந்திரனும் அல்லாஹ்வின் 
சான்றுகளில் இரு சான்றுகளாகும். எவரது இறப்புக்காகவும் எவரது பிறப்புக்காகவும் 
அவற்றுக்குக் கிரகணம் ஏற்படுவதில்ைல. ஆகேவ, அவற்ைற நீங்கள் கண்டால் ெதாழுைகக்கு 
விைரயுங்கள்'' என்றும், "உங்கைளவிட்டு அவற்ைற அல்லாஹ் அகற்றும்வைர ெதாழுங்கள்'' 

என்றும் கூறினார்கள். 
ேமலும் "நான் இந்த இடத்தில் (ெதாழுைகயில் நின்றிருந்தேபாது) உங்களுக்கு வாக்களிக்கப் 

பட்டுள்ள அைனத்ைதயும் கண்ேடன். (ெதாழுைகயிலிருந்தேபாது) நான் முன்ேன 
ெசல்வைதப் ேபான்று நீங்கள் கண்டீர்கேள, அப்ேபாது ெசார்க்கத்தின் பழக்குைல ஒன்ைறப் 
பறிக்க நான் நாடிேனன். பின்னர் நான் பின்வாங்குவைதக் கண்டீர்கேள, அப்ேபாது நான் 
நரகத்ைதக் கண்ேடன். அதன் ஒரு பகுதி மற்ெறாரு பகுதிைய அழித்து (உக்கிரமாக 
எரிந்து)ெகாண்டிருந்தது. ேமலும், நரகத்தில் (அம்ர்) இப்னு லுைஹ என்பாைரக் கண்ேடன். 
அவர்தாம் முதன்முதலில் கடவுள் சிைலக்காக ஒட்டகத்ைத (சாயிபா) ேநர்ந்து விட்டவர் 
ஆவார்'' என்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அபுத்தாஹிர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பு "ெதாழுைகக்கு விைரயுங்கள்'' 

என்பேதாடு முடிந்துவிடுகிறது; அதற்குப் பிறகுள்ள குறிப்புகள் அவரது அறிவிப்பில் இடம் 

ெபறவில்ைல. 
 
1646 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டது. அப்ேபாது 
அவர்கள் அறிவிப்பாளர் ஒருவைர அனுப்பி "அஸ்ஸலாத்து ஜாமிஆ' (ெதாழுைக 
நைடெபறுகிறது) என்று அறிவிக்கச் ெசய்தார்கள். மக்கள் கூடியதும் முன்ேன ெசன்று 
"தக்பரீ்' கூறி, இரண்டு ரக்அத்களில் நான்கு ருகூஉகளும் நான்கு சஜ்தாக்களும் ெசய்(து 
ெதாழுவித்)தார்கள். 
 
1647 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கிரகணத் ெதாழுைகயில் சப்தமிட்டு (குர்ஆன்) ஓதினார்கள். இரண்டு 
ரக்அத்களில் நான்கு ருகூஉகளும் நான்கு சஜ்தாக்களும் ெசய்தார்கள். 
- இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (கிரகணம் ஏற்பட்டேபாது) இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். அவற்றில் 
நான்கு ருகூஉகளும் நான்கு சஜ்தாக்களும் ெசய்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்ட நாளில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எவ்வாறு ெதாழுதார்கள் என்பைத அறிவித்துவந்தார்கள்'' என ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்த ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்று இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
1648 உைபத் பின் உைமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எனது நம்பிக்ைகக்குரிய ஒருவர் - அதாவது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள்- கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டேபாது, 

அவர்கள் (ெதாழுைகயில்) நீண்ட ேநரம் (கால்கடுக்க) நின்றார்கள். நிைலயில் நிற்பார்கள்; 

பிறகு ருகூஉச் ெசய்வார்கள்; மீண்டும் நிைலயில் நிற்பார்கள்; பிறகு ருகூஉச் ெசய்வார்கள்; 

பிறகு நிைலயில் நிற்பார்கள்; ருகூஉச் ெசய்வார்கள். இவ்வாறு இரண்டு ரக்அத்களில் மூன்று 
ருகூஉகளும் நான்கு சஜ்தாக்களும் ெசய்தார்கள். சூரிய ெவளிச்சம் வந்துவிட்டிருந்த 
நிைலயில் ெதாழுைகைய முடித்தார்கள். அவர்கள் ருகூஉச் ெசய்யும்ேபாது "அல்லாஹு 
அக்பர்' (அல்லாஹ் மிகப் ெபரியவன்) என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு ருகூஉச் ெசய்தார்கள். 
(ருகூஉவிலிருந்து) தைலைய உயர்த்தும்ேபாது "சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் 
(அல்லாஹ் தன்ைனப் புகழ்ேவாரின் புகழுைரைய ஏற்றுக்ெகாள்கிறான்) என்று கூறி எழுந்து 
அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்தார்கள். (ெதாழுைக முடிந்த) பிறகு "சூரியனும் சந்திரனும் 
எவரது இறப்புக்காகவும் எவரது பிறப்புக்காகவும் கிரகணம் காண்பதில்ைல. மாறாக, 

அவ்விரண்டும் அல்லாஹ்வின் சான்றுகளில் உள்ளைவயாகும். அவற்றின் மூலம் 
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அல்லாஹ் தன் அடியார்கைள அச்சுறுத்(தி நல்வழிப்படுத்)துகிறான். கிரகணத்ைத நீங்கள் 
கண்டால் (இருள் விலகி) ெவளிச்சம் வரும்வைர இைறைய நிைனவு கூருங்கள்''என்று 
கூறினார்கள். 
 
1649 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (கிரகணத் ெதாழுைகயில் ரக்அத்துக்கு மூன்று ருகூஉகள் வதீம்) ஆறு 
ருகூஉகளும் (ரக்அத்துக்கு இரண்டு சஜ்தாக்கள் வதீம்) நான்கு சஜ்தாக்களும் ெசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 2 கிரகணத் ெதாழுைகயின்ேபாது மண்ணைற (கப்று) ேவதைன பற்றி நிைனவு 
கூர்வது. 
 
1650 அம்ரா பின்த் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு யூதப் ெபண் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் யாசகம் ேகட்டு வந்தாள். அப்ேபாது அவள் 
ஆயிஷாவிடம் Õமண்ணைற (கப்று) ேவதைனயிலிருந்து உம்ைம இைறவன் 
காப்பாற்றுவானாக!' என்று கூறினாள். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆகேவ,நான் 
(இதுபற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூறி) "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
மனிதர்கள் மண்ணைறகளில் ேவதைன ெசய்யப்படுகிறார்களா?'' எனக் ேகட்ேடன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(மண்ணைற ேவதைனயிலிருந்து) நானும் 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பிறகு (ஒரு நாள்) காைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் புதல்வர் 
இப்ராஹீமின் இறப்புச் ெசய்தி ேகட்டு) வாகனத்தில் ஏறிப் பயணமானார்கள். அப்ேபாது சூரிய 
கிரகணம் ஏற்பட்டு விடேவ, நான் சில ெபண்களுடன் ேசர்ந்து அைறகளின் பின்புற வழியாகப் 
பள்ளிவாசலுக்குப் புறப்பட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பயணத்ைத ரத்துச் 
ெசய்துவிட்டு) தமது வாகனத்திலிருந்து இறங்கி, தாம் வழக்கமாக நின்று ெதாழுவித்துவந்த 
இடத்திற்குச் ெசன்று நின்றார்கள். மக்களும் அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்றனர். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெதாழுைகயில்) நீண்ட ேநரம் நிைலயில் 
நின்றுவிட்டுப் பிறகு ருகூஉச் ெசய்தார்கள். அந்த ருகூஉவில் நீண்ட ேநரம் இருந்தார்கள். 
பிறகு (ருகூஉவிலிருந்து) நிமிர்ந்து நீண்ட ேநரம் நிைலயில் நின்றார்கள். இ(ந்த 
நிைலயான)து இதற்கு முந்ைதய நிைலைய விடக் குைறவாகேவ இருந்தது. பிறகு ருகூஉச் 
ெசய்தார்கள். அந்த ருகூஉைவயும் நீண்ட ேநரம் ெசய்தார்கள். இ(ந்த ருகூஉவான)து இதற்கு 
முந்ைதய ருகூஉைவவிடக் குைறவாகேவ இருந்தது. பிறகு (ருகூஉவிலிருந்து தைலைய) 
உயர்த்தியேபாது, சூரிய ெவளிச்சம் வந்துவிட்டிருந்தது. பின்னர் (அவர்கள் ஆற்றிய 
உைரயில்) "நீங்கள் கப்றுகளில் தஜ்ஜாலின் குழப்பத்ைதப் ேபான்ற குழப்பத்துக்கு 
உள்ளாக்கப்படுவைத நான் கண்ேடன்'' என்று குறிப்பிட்டார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அம்ரா பின்த் அப்திர் ரஹ்மான் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: 
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இதன் பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நரகெநருப்பின் ேவதைனயிலிருந்தும் 
மண்ணைற (கப்று) ேவதைனயிலிருந்தும் (இைறவனிடம் அதிகமாகப்) பாதுகாப்புக்ேகாரி 

வந்தைத நான் ெசவியுற்ேறன் என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 3 கிரகணத் ெதாழுைகயின்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களுக்குச் ெசார்க்கமும் நரகமும் 
காட்டப்பட்ட நிகழ்ச்சி. 
 
1651 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் கடுைமயான ெவப்பம் நிைறந்த ஒரு 
நாளில் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டது. உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தம்முைடய ேதாழர்களுடன் (கிரகணத் ெதாழுைக) ெதாழுதார்கள். அதில் நீண்ட ேநரம் 
நிைலயில் நின்றார்கள். எந்த அளவிற்ெகன்றால் மக்கள் (நிற்க முடியாமல்) கீேழ 
விழலாயினர். பிறகு நீண்ட ேநரம் ருகூஉச் ெசய்தார்கள். பிறகு (ருகூஉவிலிருந்து) நிமிர்ந்து 
நீண்ட ேநரம் நிைலயில் நின்றார்கள். பிறகு (மீண்டும்) நீண்ட ேநரம் ருகூஉச் ெசய்தார்கள். 
பிறகு நிமிர்ந்து நீண்ட ேநரம் நிைலயில் நின்றார்கள். பிறகு இரண்டு சஜ்தாக்கள் 
ெசய்தார்கள். பிறகு (இரண்டாவது ரக்அத்திற்காக) எழுந்து முதல் ரக்அத்தில் ெசய்தைதப் 
ேபான்ேற ெசய்தார்கள். அவர்கள் (இவ்விரு ரக்அத்களில்) நான்கு ருகூஉகளும் நான்கு 
சஜ்தாக்களும் ெசய்தார்கள். 
 
பிறகு, "நீங்கள் நுைழயவிருக்கின்ற (மறுைம ெவளி, ெசார்க்கம் மற்றும் நரகம் உட்பட) 
அைனத்தும் எனக்குக் காட்டப்பட்டன. எனக்குச் ெசார்க்கம் காட்டப்பட்டேபாது அதிலிருந்த 
பழக்குைலெயான்ைற நான் எட்டிப் பிடிக்கப்ேபாேனன்.ஆனால்  எனது ைகக்கு எட்ட வில்ைல. 
எனக்கு (இத்ெதாழுைகயின்ேபாது) நரகமும் காட்டப்பட்டது. அதில் பனூ இஸ்ராயலீ் 
சமூகத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு ெபண், ஒரு பூைனயின் காரணத்தால் ேவதைன ெசய்யப்படுவைத 
நான் பார்த்ேதன். அவள் தனது பூைனக்குத் தீனி ேபாடாமல் கட்டிப்ேபாட்டு ைவத்திருந்தாள். 
அவள் அைத பூமியிலுள்ள புழுப்பூச்சிகைளத் தின்ன (அவிழ்த்து) விடவுமில்ைல. (இதன் 
காரணமாகேவ அவள் நரகம் ெசன்றாள்.) ேமலும், நரகத்தில் நான் அபூஸுமாமா அம்ர் பின் 
மாலிக் என்பவைரயும் பார்த்ேதன்.அவர் நரகத்தில் தனது குடைல இழுத்த வண்ணம் 
ெசன்றுெகாண்டிருந்தார். மக்கள் "ஒரு மாமனிதர் (அல்லது தைலவரின்) மரணத்திற்காகேவ 
சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் கிரகணம் ஏற்படுகிறது' என்று கூறுகின்றனர். (ஆனால்) 
அவ்விரண்டும் அல்லாஹ்வின் சான்றுகளில் இரு சான்றுகளாகும். அவற்ைற உங்களுக்கு 
இைறவன் காண்பிக்கிறான். அவற்றுக்குக் கிரகணம் ஏற்பட்டால் ெவளிச்சம் வரும் வைர 
நீங்கள் (இைறவைனத்) ெதாழுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஹிம்யர் (யமன் நாட்டின் பழங்குடி) இனத்ைதச் ேசர்ந்த உயரமான கறுப்பு நிறப் 
ெபண்ெணாருத்திைய நான் நரகத்தில் கண்ேடன்'' எனும் வாசகம் இடம்ெபற்றுள்ளது. "பனூ 
இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்ைதச் ேசர்ந்த' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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1652 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுைடய புதல்வர் இப்ராஹீம் (ரலி) அவர்கள் இறந்த நாளில் சூரிய கிரகணம் 
ஏற்பட்டது. அப்ேபாது மக்கள் "இப்ராஹீம் இறந்ததனால் தான் கிரகணம் ஏற்பட்டது' என்று 
கூறினர். (இந்தச் ெசய்தி எட்டியதும்) நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து (இரண்டு ரக்அத்களில்) 
ஆறு ருகூஉகளும் நான்கு சஜ்தாக்களும் ெசய்தார்கள். அவர்கள் முதலில் "தக்பரீ்' (தஹ்ரீம்) 
கூறினார்கள். பின்னர் நீண்ட ேநரம் (குர்ஆன் வசனங்கைள) ஓதினார்கள். பிறகு ஏறக்குைறய 
நிைலயில் நின்றிருந்த அளவிற்கு ருகூஉச் ெசய்தார்கள். பிறகு ருகூஉவிலிருந்து தைலைய 
உயர்த்தி முன்பு ஓதியைதவிடக் குைறவாக (குர்ஆைன) ஓதினார்கள். பிறகு ஏறக்குைறய 
முன்பு நிைலயில் நின்றிருந்த அளவிற்கு ருகூஉச் ெசய்தார்கள். பிறகு ருகூஉவிலிருந்து 
தைலைய உயர்த்தி இரண்டாவது முைற (குர்ஆைன) ஓதினார்கள். அது முதலாவது முைற 
ஓதியைதவிடக் குைறவாக இருந்தது. பிறகு ஏறக்குைறய முன்பு நிைலயில் நின்றிருந்த 
அளவிற்கு ருகூஉச் ெசய்தார்கள். பிறகு ருகூஉவிலிருந்து தைலைய உயர்த்தினார்கள். பிறகு 
(பூமியில்) சரிந்து இரண்டு சஜ்தாக்கள் ெசய்தார்கள். 
பிறகு (இரண்டாவது ரக்அத்திற்காக) எழுந்து (முந்ைதய ரக்அத்தில் ெசய்தைதப் ேபான்ேற) 
மீண்டும் மூன்று ருகூஉகள் ெசய்தார்கள். அவர்கள் ஒரு ருகூஉச் ெசய்தால் அது அதற்கு 
முந்ைதய ருகூஉைவவிடக் குைறவாகேவ இருந்தது. அவர்களது ருகூஉ ஏறக்குைறய 
அவர்களது சஜ்தாவின் அளவிற்ேக அைமந்திருந்தது. பிறகு அவர்கள் (தாம் நின்று 
ெதாழுவித்த இடத்திலிருந்து) பின்வாங்கினார்கள். அவர்களுக்குப் பின்னாலிருந்த 
வரிைசகளும் அவர்களுடன் பின்வாங்கின. இறுதியில் நாங்கள் நின்ற இடத்திற்ேக 
நபியவர்கள் வந்துவிட்டார்கள். (அறிவிப்பாளர் அபூபக்ர் கூறுகிறார்கள்: ெபண்கள் நின்றிருந்த 
இடத்திற்கு வந்துேசர்ந்தார்கள்.) பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் முன்ேனாக்கி நகர அவர்களுடன் 
ேசர்ந்து மக்களும் முன்ேனாக்கி நகர்ந்து, முன்பு நின்றிருந்த இடத்தில் நின்றனர். (கிரகணம் 
விலகி) சூரியன் தனது பைழய நிைலக்குத் திரும்பிய ேவைளயில் ெதாழுைகைய 
முடித்தார்கள். பிறகு (உைரயாற்றினார்கள். அதில் பின்வருமாறு) குறிப்பிட்டார்கள்: 
மக்கேள, சூரியனும் சந்திரனும் அல்லாஹ்வின் சான்றுகளில் இரு சான்றுகளாகும். மக்களில் 
எவரது இறப்புக்காகவும் (அறிவிப்பாளர் அபூபக்ர் கூறுகிறார்கள்: எந்த மனிதரின் 
இறப்புக்காகவும்) அவற்றுக்குக் கிரகணம் ஏற்படுவதில்ைல. இவற்றில் எைதேயனும் நீங்கள் 
கண்டால் சூரிய ெவளிச்சம் வரும்வைர நீங்கள் ெதாழுங்கள். உங்களுக்கு வாக்களிக்கப் 

பட்டுள்ள (ெசார்க்கம் மற்றும் நரகம் உள்ளிட்ட) அைனத்ைதயும் நான் இத்ெதாழுைகயில் 
இருந்தேபாது கண்ேடன். நரகம் என் (கண்)முன்ேன ெகாண்டுவரப்பட்டது. அதன் தீச்சுவாைல 
என்ைனத் தாக்கிவிடுேமா என நான் அஞ்சிேனன். அதன் காரணமாகேவ நான் 
பின்வாங்கியைத நீங்கள் கண்டீர்கள். அ(ந்த நரகத்)தில் முைன வைளந்த ைகத்தடி 
ைவத்திருந்த ஒருவன் தனது குடைல இழுத்தபடி நரகத்தில் ெசன்றுெகாண்டிருந்தைதக் 
கண்ேடன். அவன் ைகத்தடியின் முைனயால் ஹஜ் பயணிகளிடம் திருடிவந்தான். திருட்டு 
அம்பலமாகிவிட்டால் "எனது ைகத்தடியில் (எப்படிேயா இந்தப் ெபாருள்) மாட்டிக்ெகாண்டது' 

என்று கூறுவான். யாருக்கும் ெதரியாவிட்டால் அைதக் ெகாண்டு ெசன்றுவிடுவான். 
ேமலும், நரகத்தில் நான், பூைன வளர்த்த ெபண்ைணயும் கண்ேடன். அவள் அதற்குத் தீனி 
ேபாடாமல் கட்டிப்ேபாட்டு ைவத்திருந்தாள். அவள் அைத பூமியிலுள்ள புழுப்பூச்சிகைளத் 



 

அத்தியாயம் : 11 – கிரகணத் ெதாழுைக                   

    பக்கம் | 570  
 

தின்ன (அவிழ்த்து)விடவுமில்ைல. அது பசியாேலேய ெசத்துப்ேபாய்விட்டது. பிறகு என் 
(கண்) முன்ேன ெசார்க்கம் ெகாண்டுவரப்பட்டது. நான் இந்த இடத்திற்கு மீண்டும் முன்ேனறி 
வந்தைத நீங்கள் பார்த்தீர்கேள அதற்குக் காரணம் அதுதான். நீங்கள் பார்க்க ேவண்டும் 
என்பதற்காகேவ நான் ெசார்க்கத்தின் கனிகைளப் பறிக்க எனது ைகைய நீட்டிேனன். பிறகு 
அவ்வாறு ெசய்யலாகாது என்று எனக்குத் ேதான்றியது (ஆகேவ, அதிலிருந்து பின்வாங்கி 
விட்ேடன்). உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டுள்ள அைனத்ைதயும் இந்தத் ெதாழுைகயில் 
இருந்தேபாது நான் கண்டுெகாண்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1653 ஃபாத்திமா பின்த் அல்முன்திர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டது. அப்ேபாது நான் (என் சேகாதரி) ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அவர் ெதாழுதுெகாண்டிருந்தார். நான் ஆயிஷாவிடம் 
"மக்களுக்கு என்னவாயிற்று? ஏன் (இந்தேநரத்தில்) ெதாழுதுெகாண்டிருக்கிறார்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு ஆயிஷா தமது தைலயால் வாைன ேநாக்கிச் ைசைக ெசய்தார்கள். நான் 
"ஏேதனும் அைடயாளமா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஆயிஷா "ஆம்' என (ைசைகயால்) 
விைடயளித்தார். (நானும் ெதாழுைகயில் நின்று ெகாண்ேடன்.) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவகுேநரம் நிைலயில் நின்றதால் எனக்குத் தைலச் 
சுற்றேல வந்துவிட்டது. எனக்குப் பக்கத்திலிருந்த ேதால் பாத்திரத்திலிருந்து தண்ணரீ் 
எடுத்து Õஎனது தைலமீது'  அல்லது Õமுகத்தின் மீது' ெதளித்ேதன். சூரிய ெவளிச்சம் வந்து 
விட்டிருந்த நிைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்தார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்து 
மக்களுக்கு உைரயாற்றினார்கள். "இைறவாழ்த்துக்குப் பின்! நான்  இந்த இடத்தில் 
(ெதாழுதவாறு) நின்றேபாது ெசார்க்கம் மற்றும் நரகம் உட்பட இதுவைர நான் பார்த்திராத 
அைனத்ைதயும் கண்ேடன். நீங்கள் உங்கள் மண்ணைறகளில் (கப்றுகளில்), 
மகாக்குழப்பவாதியான மஸீஹுத் தஜ்ஜாலின் "குழப்பத்ைதப் ேபான்ற' அல்லது "அதற்கு 
நிகரான' குழப்பத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுவரீ்கள் என எனக்கு வஹீ (இைறச்ெசய்தி) 
அறிவிக்கப்பட்டது. 
- ("குழப்பத்ைதப் ேபான்ற' அல்லது "அதற்கு நிகரான' என்பதில் எைத அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என எனக்குத் ெதரியவில்ைல) - 

(நீங்கள் மண்ணைறயில் (கப்று) இருக்கும்ேபாது) உங்களில் ஒருவரிடம் (என்ைனக் காட்டி) 
"இம் மனிதைரப் பற்றி நீ என்ன அறிந்துள்ளாய்?'' என வினவப்படும். அதற்கு 
"இைறநம்பிக்ைகயாளர்' அல்லது "(இறுதித்தூதரின் மீது) உறுதிெகாண்டிருந்தவர்' (இந்த 
இரண்டில் எைத அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என எனக்குத் ெதரியவில்ைல.) 
"இவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) ஆவார்கள்; எங்களிடம் ெதளிவான 
சான்றுகைளயும் ேநர்வழிையயும் ெகாண்டுவந்தார்கள். நாங்கள் அவர்களது அைழப்ைப 
ஏற்ேறாம்; இணங்கிேனாம்'' என்று மூன்று முைற கூறுவார். அப்ேபாது அவரிடம், 

"உறங்குவரீாக! நீர் அவைர நம்பிக்ைக ெகாண்டிருந்தீர் என நாங்கள் அறிேவாம். எனேவ, 

நலமாக உறங்குவரீாக'' என்று கூறப்படும். 
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ஆனால், "நயவஞ்சகன்' அல்லது "சந்ேதகத்துடன் இருந்தவன்' "(அவைர) எனக்குத் ெதரியாது. 
மக்கள் ஏேதா ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அைதக் ேகட்டு நானும் அைதேய ெசான்ேனன்'' 

என்று பதிலளிப்பான். (நயவஞ்சகன்,சந்ேதகத்துடன் இருந்தவன் ஆகிய இவ்விரண்டில் எைத 
அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என எனக்குத் ெதரியவில்ைல.) 
 
1654 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது மக்கள் 
(ெதாழுைகயில்) நின்றிருந்தார்கள். ஆயிஷாவும் ெதாழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். நான் 
"மக்களுக்கு என்ன ேநர்ந்தது?' என்று ேகட்ேடன்'' என அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக 
ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
1655 முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"(சூரிய கிரகணத்ைதக் குறிக்க) "கசஃபத் திஷ் ஷம்சு' என்று கூறாதீர். மாறாக "ஃகசஃபத் திஷ் 
ஷம்சு' என்று கூறுக'' என உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
1656 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் (சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்ட தினத்தில்) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
பதற்றமைடந்தவர்களாக (தமது ேமல்துண்டுக்குப் பதிலாகத் தமது வடீ்டாரின்) முகத்திைரத் 
துணிைய எடுத்து ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். பிறகு, அவர்களிடம் அவர்களது ேமல்துண்டு 
ெகாண்டுேபாய் ேசர்க்கப்பட்டது. அவர்கள் (ெதாழுைகயில்) நின்று மக்களுக்கு நீண்ட ேநரம் 
ெதாழுவித்தார்கள். எந்த அளவிற்ெகன்றால், ஒரு மனிதர் அங்கு வந்தால், நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ருகூஉச் ெசய்தார்கள் என்பைதக்கூட அவரால் அறிந்துெகாள்ள முடியாது; ருகூஉச் 
ெசய்தார்கள் என அவர் ெசால்லவுமாட்டார். நீண்ட ேநரம் நபியவர்கள் நின்றேத இதற்குக் 
காரணம். 
 
1657 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அவர்கள் நிற்பதும் பிறகு ருகூஉச் ெசய்வதுமாக நீண்ட ேநரம் நின்றிருந்தார்கள்'' 

என்றும், "நான் என்ைனவிட வயதில் மூத்த ஒரு ெபண்ைணயும், என்ைனவிட உடல் 
நலிவுற்ற மற்ேறார் ெபண்ைணயும் பார்க்கலாேனன். (எனேவ உட்கார்ந்து விடலாமா என்ற 
எனது எண்ணத்ைத நான் மாற்றிக்ெகாண்ேடன்)'' என்றும் அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1658 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சூரியகிரகணம் ஏற்பட்டது. உடேன அவர்கள் 
பதற்றமைடந்தவர்களாக (தமது ேமல்துண்ைட எடுப்பதற்கு பதில்) தவறாக (தம் வடீ்டாரின்) 
முகத்திைரைய எடுத்துச் ெசன்றுவிட்டார்கள். பின்னர் அவர்களது ேமல்துண்டு அவர்களிடம் 
ேசர்க்கப்பட்டது. 
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(நபி (ஸல்) அவர்கள் கிரகணத்ெதாழுைக ெதாழுவிக்கிறார்கள் என்பைதக் ேகள்விப்பட்ட 
ேபாது) நான் என் ேதைவகைள முடித்துக் ெகாண்டு வந்து பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழந்ேதன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்று (ெதாழுவித்துக்) ெகாண்டிருந்தைத 
நான் கண்ேடன். அவர்களுடன் நானும் நின்றுெகாண்ேடன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் நீண்ட ேநரம் நிைலயில் நின்றார்கள். எந்த அளவிற்ெகன்றால், 

உட்கார்ந்துவிடலாமா என நான் எண்ணிேனன். பிறகு (எனக்கு அருகில்) பலவனீமான ஒரு 
ெபண்ைணக் கண்ேடன். இவேரா என்ைனவிட பலவனீமானவர். (இவேர நின்று 
ெதாழும்ேபாது) நானும் நின்றுதான் ெதாழுேவன்'' எனக் கூறிக்ெகாண்ேடன். பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉச் ெசய்தார்கள். அைதயும் நீண்ட ேநரம் 
ெசய்தார்கள். பிறகு (ருகூஉவிலிருந்து) தமது தைலைய உயர்த்தி நீண்ட ேநரம் நிைலயில் 
நின்றார்கள். ஒரு மனிதர் (ெதாழுைகக்கு இைடயில்) வந்(து ேசர்ந்)தால் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ருகூஉச் ெசய்யவில்ைல என எண்ணிவிடுவார் (அந்த அளவிற்கு நீண்ட ேநரம் 
நின்றுெகாண்ேடயிருந்தார்கள்.) 
 
1659 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டது. உடேன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுவித்தார்கள். அவர்களுடன் மக்களும் 
ெதாழுதனர். அப்ேபாது (குர்ஆனில்) ஏறக்குைறய "அல்பகரா' (எனும் இரண்டாவது) 
அத்தியாயத்ைத ஓதும் அளவிற்கு நிைலயில் நின்றார்கள். பிறகு நீண்ட ேநரம் ருகூஉச் 
ெசய்தார்கள். பிறகு (ருகூஉவிலிருந்து) நிமிர்ந்து நீண்ட ேநரம் நிைலயில் நின்றார்கள். இ(ந்த 
நிைலயான)து முந்ைதய நிைலையவிடக் குைறவாக இருந்தது. பிறகு (மீண்டும்) நீண்ட 
ேநரம் ருகூஉச் ெசய்தார்கள். இ(ந்த ருகூஉவான)து முந்ைதய ருகூஉைவ விடக் குைறவாக 
இருந்தது. பிறகு சஜ்தாச் ெசய்தார்கள். பிறகு (இரண்டாவது ரக்அத்திற்காக) எழுந்து நீண்ட 
ேநரம் நிைலயில் நின்றார்கள். இ(ந்த நிைலயான)து இதற்கு முந்ைதய நிைலையவிடக் 
குைறவாக இருந்தது. பிறகு நீண்ட ேநரம் ருகூஉச் ெசய்தார்கள். இ(ந்த ருகூஉவான)து 
இதற்கு முந்ைதய ருகூஉைவவிடக் குைறவாக இருந்தது. பிறகு (ருகூஉவிலிருந்து) 
நிமிர்ந்து நீண்ட ேநரம் நிைலயில் நின்றார்கள். இ(ந்த நிைலயான)து இதற்கு முந்ைதய 
நிைலைய விடக் குைறவாக இருந்தது. பிறகு நீண்ட ேநரம் ருகூஉச் ெசய்தார்கள். இ(ந்த 
ருகூஉ வான)து இதற்கு முந்ைதய ருகூஉைவவிடக் குைறவாக இருந்தது. பிறகு சஜ்தாச் 
ெசய்தார்கள். (கிரகணம் விலகி) சூரிய ெவளிச்சம் வந்துவிட்டிருந்த நிைலயில் 
(ெதாழுைகைய முடித்துத்) திரும்பினார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "சூரியனும் சந்திரனும் அல்லாஹ்வின் 
சான்றுகளில் இரு சான்றுகளாகும். எவரது இறப்புக்காகேவா எவரது பிறப்புக்காகேவா 
கிரகணம் ஏற்படுவதில்ைல. அைத நீங்கள் கண்டால் அல்லாஹ்ைவ நிைனவுகூர்ந்து 
ேபாற்றுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர, நீங்கள் (ெதாழும்ேபாது) 
இந்த இடத்தில் நின்றுெகாண்டு எைதேயா பிடிக்க முயன்றைதக் கண்ேடாம். பிறகு (அந்த 
முயற்சிைய) ைகவிட்டைதயும் கண்ேடாேம (அது ஏன்?)'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நான் (ெதாழுதுெகாண்டிருக்ைகயில்) ெசார்க்கத்ைதக் 
கண்ேடன். (அதிலிருந்து) பழக்குைலெயான்ைற எடுக்க முயன்ேறன். அைத நான் 
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எடுத்திருந்தால், இந்த உலகம் உள்ளவைர நீங்கள் அைதப் புசித்திருப்பரீ்கள். ேமலும், நான் 
நரகத்ைதயும் கண்ேடன். இன்ைறய தினத்ைதப் ேபான்று மிக பயங்கரமான காட்சி எைதயும் 
ஒருேபாதும் நான் கண்டேதயில்ைல.  நரகவாசிகளில் ெபண்கைளேய அதிகமாகக் 
கண்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள் "ஏன் (அது), அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவர்களின் நிராகரிப்ேப 
காரணம்'' என்றார்கள். அப்ேபாது "இைறவைனயா நிராகரிக்கிறார்கள்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு "கணவர்கைள நிராகரி(த்து நிந்தி)க்கிறார்கள். (கணவர் ெசய்த) உதவிகளுக்கு நன்றி 
காட்ட மறுக்கிறார்கள். காலெமல்லாம் அவர்களில் ஒருத்திக்கு நீ உதவி ெசய்து, பிறகு 
உன்னிடம் ஏேதனும் (குைற ஒன்ைறக்) கண்டால் "உன்னிடமிருந்து எந்த நலைனயும் 
ஒருேபாதும் நான் கண்டேதயில்ைல' என்று ெசால்லிவிடுவாள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "பிறகு நீங்கள் பின்வாங்கி வந்தைதயும் கண்ேடாேம (ஏன்?)'' என்று மக்கள் 
வினவியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 4 கிரகணத் ெதாழுைகயில் நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு ரக்அத்திற்கு நான்கு 
ருகூஉகள்; இரண்டு சஜ்தாக்கள் வதீம் ெமாத்தம்) எட்டு ருகூஉகளும் நான்கு சஜ்தாக்களும் 
ெசய்தார்கள் என்று கூறுேவாரின் ஆதாரம். 
 
1660 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சூரியகிரகணம் ஏற்பட்டேபாது  (ரக்அத்திற்கு நான்கு 
ருகூஉகள்; இரண்டு சஜ்தாக்கள் வதீம்) எட்டு ருகூஉகளும் நான்கு சஜ்தாக்களும் ெசய்(து 
இரு ரக்அத்கள் ெதாழு)தார்கள். 
அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் இவ்வாேற அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
1661 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் சூரியகிரகணத் ெதாழுைகயில் நின்று (குர்ஆைன) ஓதினார்கள். பிறகு 
ருகூஉச் ெசய்தார்கள். பிறகு (நிமிர்ந்து குர்ஆன்) ஓதிவிட்டுப் பிறகு ருகூஉச் ெசய்தார்கள். 
பிறகு (நிமிர்ந்து குர்ஆன்) ஓதிவிட்டுப் பிறகு ருகூஉச் ெசய்தார்கள். பிறகு (மீண்டும் நிமிர்ந்து 
குர்ஆன்) ஓதிவிட்டு ருகூஉச் ெசய்தார்கள். பிறகு சஜ்தாச் ெசய்தார்கள். அடுத்த ரக்அத்திலும் 
இவ்வாேற ெசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 5 கிரகணத் ெதாழுைகக்காக "அஸ் ஸலாத்து ஜாமிஆ' (ெதாழுைக நடக்கப் 
ேபாகிறது) என்று அறிவிப்புச் ெசய்வதற்கான ஆதாரம். 
 
1662 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சூரியகிரகணம் ஏற்பட்டேபாது 
"(இன்னஸ்) ஸலாத்த ஜாமிஆ' (ெதாழுைக நடக்கப்ேபாகிறது) என (மக்களுக்கு) அறிவிப்புச் 
ெசய்யப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ரக்அத்தில் இரண்டு ருகூஉகள் 
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ெசய்தார்கள். பிறகு (அடுத்த ரக்அத்திற்கு) எழுந்து (மீண்டும்) ஒரு ரக்அத்தில் இரண்டு 
ருகூஉகள் ெசய்தார்கள். (அவர்கள் ெதாழுைகைய முடிக்கும்ேபாது கிரகணமும் விலகி) 
சூரிய ெவளிச்சம் வந்துவிட்டிருந்தது. ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அைத விட 
நீண்ட ருகூஉைவ ஒருேபாதும் நான் ெசய்தேதயில்ைல; நீண்ட சஜ்தாைவயும் ஒரு ேபாதும் 
நான் ெசய்தேதயில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1663 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சூரியனும் சந்திரனும் அல்லாஹ்வின் சான்றுகளில் இரு சான்றுகளாகும். அல்லாஹ் தன் 
அடியார்கைள அவற்றின் மூலம் அச்சுறுத்(தி நல்வழிப்படுத்)துகிறான். மனிதர்களில் எவரது 
இறப்புக்காகவும் கிரகணங்கள் ஏற்படுவதில்ைல. அவற்றிலிருந்து ஏேதனும் ஒன்ைற நீங்கள் 
கண்டால் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது அகற்றப்படும்வைர ெதாழுது, அல்லாஹ்விடம் 
பிரார்த்தியுங்கள். 
இைத அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் அம்ர் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1664 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மனிதர்களில் எவரது இறப்புக்காகவும் சூரிய மற்றும் சந்திர கிரகணங்கள் ஏற்படுவதில்ைல. 
மாறாக, அவ்விரண்டும் அல்லாஹ்வின் சான்றுகளில் இரு சான்றுகளாகும். ஆகேவ, 

கிரகணத்ைத நீங்கள் கண்டால் எழுந்து ெதாழுங்கள். 
இைத அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1665 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஏழு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சுஃப்யான் (ரஹ்) மற்றும் வகீஉ (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில், "(நபி (ஸல்) 
அவர்களின் புதல்வர்) இப்ராஹீம் (ரலி) இறந்த நாளில் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டது. 
அப்ேபாது மக்கள் "இப்ராஹீமின் இறப்புக்காகேவ கிரகணம் ஏற்பட்டது' என்று கூறினர்'' என 
(அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1666 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள் யுக 
முடிவு நாள் வந்துவிட்டேதா என அஞ்சி(யைதப் ேபான்று) பதற்றமைடந்தவர்களாக எழுந்து 
பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்றார்கள். அங்கு நின்று ெதாழுதார்கள். நிைல,குனிதல், சிரவணக்கம் 
ஆகியவற்ைற நீண்ட ேநரம் ெசய்(து ெதாழு)தார்கள். அவர்கள் ஒருேபாதும் இவ்வாறு எந்தத் 
ெதாழுைகயிலும் ெசய்வைத நான் கண்டதில்ைல. பிறகு, "அல்லாஹ் அனுப்பிைவக்கும் 
இந்த அைடயாளங்கள் எவரது இறப்புக்காகவும் பிறப்புக்காகவும் ஏற்படுபைவ அல்ல. 
எனினும், அல்லாஹ் தன் அடியார்கைள இவற்றின் மூலம் எச்சரிக்கேவ ெசய்கிறான். 
இவற்றில் ஏேதனும் ஒன்ைற நீங்கள் கண்டால் அவைன நிைனவு கூர்வதிலும் அவனிடம் 
பிரார்த்திப்பதிலும் அவனிடம் பாவமன்னிப்புக் ேகாருவதிலும் விைரந்து ஈடுபடுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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"(சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டது' என்பைதக் குறிக்க இந்த ஹதீஸின் மூலத்தில் ஆளப்பட்டுள்ள 
"ஃகசஃபத்திஷ் ஷம்சு' எனும் ெசால்) முஹம்மத் பின் அல்அலா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "கசஃபத்திஷ் ஷம்சு' என்று ஆளப்பட்டுள்ளது. ("தன் அடியார்கைள எச்சரிக்கேவ 
ெசய்கிறான்' என்பதன் மூலச்ெசால் "யுகவ்விஃபு பிஹா இபாதஹு” என்பதற்கு மாறாக) 
"யுகவ்விஃபு இபாதஹு” என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1667 அப்துர் ரஹ்மான் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உயிருடனிருந்த காலத்தில் (ஒரு நாள்) நான் என் 
அம்புகைள எறிந்துெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டது. உடேன நான் 
அம்புகைள விட்ெடறிந்துவிட்டு "இன்று சூரிய கிரகணம் ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு ஏற்படப்ேபாவைத நான் காண்ேபன்' எனக் கூறிக்ெகாண்டவனாக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்துேசர்ந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் தம் 
ைககைள உயர்த்தியபடி பிரார்த்திப்பதிலும் "தக்பரீ்” ெசால்(லி இைறவைனப் ெபருைமப் 

படுத்து)வதிலும் அல்லாஹ்ைவப் புகழ்வதிலும் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்” 

(அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல என ஏகத்துவ உறுதி ெமாழி) கூறுவதிலும் 
ஈடுபட்டிருந்தார்கள். கிரகணம் விலகி சூரிய ெவளிச்சம் வந்துவிட்டிருக்க இரு 
அத்தியாயங்கள் ஓதி இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழு(து முடித்)தார்கள். 
 
1668 நபித்ேதாழர் அப்துர் ரஹ்மான் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உயிேராடிருந்த காலத்தில் (ஒரு நாள்) நான் 
மதீனாவில் அம்புகைள எய்வதில் ஈடுபட்டிருந்ேதன். அப்ேபாது சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டது. 
உடேன அவற்ைற நான் எறிந்துவிட்டு "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக, சூரிய கிரகணம் 
ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏற்படப்ேபாவைத நான் காண்ேபன்” 

எனக் கூறிக்ெகாண்டு, அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் தம் ைககைள உயர்த்தி 
நின்றபடி ெதாழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். இைறவைனத் துதிப்பதிலும் அவைனப் புகழ்வதிலும் 
ஏகத்துவ உறுதிெமாழி கூறுவதிலும் அவைனப் ெபருைமப்படுத்துவதிலும் பிரார்த்திப்பதிலும் 
கிரகணம் விலகும்வைர ஈடுபடலானார்கள். கிரகணம் விலகவும், அவர்கள் இரு 
அத்தியாயங்கள் ஓதி இரு ரக்அத்கள் ெதாழுது முடிக்கவும் சரியாக இருந்தது. 
 
1669 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துர் ரஹ்மான் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் நான் என் அம்புகைள எய்வதில் 
ஈடுபட்டிருந்ேதன்'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
1670 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சூரியனும் சந்திரனும் யாருைடய இறப்புக்காகேவா பிறப்புக்காகேவா கிரகணம் 
காண்பதில்ைல. உண்ைமயில் அைவ இரண்டும் இைறவனின் சான்றுகளில் உள்ளைவ 
ஆகும். ஆகேவ, கிரகணங்கைள நீங்கள் கண்டால் (இைறவைனத்) ெதாழுங்கள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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1671 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில், அல்லாஹ்வின் தூதருைடய புதல்வர் 
இப்ராஹீம் (ரலி) இறந்த நாளில் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டது. அப்ேபாது "சூரியனும் 
சந்திரனும் அல்லாஹ்வின் சான்றுகளில் இரு சான்றுகளாகும். எவரது இறப்புக்காகவும் 
எவரது பிறப்புக்காகவும் கிரகணங்கள் ஏற்படுவதில்ைல. அவற்ைற நீங்கள் கண்டால் 
கிரகணம் விலகும்வைர அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்; ெதாழுங்கள்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

அத்தியாயம் : 12 – ஜனாஸா சட்டங்கள்  

    பக்கம் | 577  
 

அத் யாயம் : 12  ஜனாஸா சட்டங்கள் 
 
பாடம் : 1 இறப்பின் ெநருக்கத்தில் இருப்ேபாருக்கு "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' (எனும் 
கலிமா)ைவ நிைனவூட்டுதல். 
 
1672 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் இறப்பின் ெநருக்கத்தில் இருப்ேபாருக்கு "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' 

("அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல' எனும் கலிமா)ைவ நிைனவுபடுத்துங்கள். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது: 
 
1673 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் இறப்பின் ெநருக்கத்தில் இருப்ேபாருக்கு "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' (எனும் 
கலிமா)ைவ நிைனவுபடுத்துங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 2 துன்பம் ேநரும்ேபாது ஓத ேவண்டிய பிரார்த்தைன. 
 
1674 உம்மு சலமா ஹிந்த் பின்த் அப ீஉமய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஏேதனும் துன்பம் ேநரும்ேபாது அவர் அல்லாஹ்வின் கட்டைளக்ேகற்ப 
"இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இைலஹி ராஜிஊன்' (நிச்சயமாக நாம் அல்லாஹ்வுக்ேக 
உரியவர்கள்; அவனிடேம திரும்பிச் ெசல்பவர்கள்) என்றும், "அல்லா ஹும்மஃஜுர்ன ீ ஃப ீ
முஸீபத்தீ வ அக்லிஃப் லீ ைகரம் மின்ஹா' (இைறவா, எனக்ேகற்பட்ட இத்துன்பத்ைத நான் 
ெபாறுைமயுடன் ஏற்றதற்கு மாற்றாக எனக்கு நன்ைமைய வழங்குவாயாக!) என்றும் 
கூறினால், அதற்கு ஈடாக அைதவிடச் சிறந்தைத அவருக்கு அல்லாஹ் வழங்காமல் 
இருப்பதில்ைல'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(என் முதல் கணவர்) அபூசலமா (ரலி) அவர்கள் இறந்தேபாது நான் "அபூசலமாைவவிட 
முஸ்லிம்களில் சிறந்தவர் எவர் இருக்க முடியும்? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் முதன்முதலில் நாடு துறந்துவந்த குடும்பம் (அவருைடய குடும்பம்தான்)'' 
என்று கூறிேனன். ஆயினும், (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்)  அவர்களது கூற்றுக்ேகற்ப) 
இன்னாலில்லாஹி... என்று நான் ெசான்ேனன். அவ்வாேற அவருக்கு ஈடாக அல்லாஹ் 
தன்னுைடய தூதைரேய (இரண்டாவது கணவராக) எனக்கு வழங்கினான். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் ஹாத்திப் பின் அபபீல்தஆ (ரலி) 
அவர்கைள அனுப்பி, தமக்காக என்ைனப் ெபண் ேகட்டார்கள். அப்ேபாது நான் "எனக்கு ஒரு 
மகள் இருக்கிறாள். நாேனா முன்ேகாபக்காரி ஆேவன்'' என்று கூறிவிட்ேடன். (எனது 
பதிைலக் ேகட்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவருைடய மகள் (அவரது 
துைணயின்றிேய) தன்னிைறவுடன் இருக்க நாம் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திக்கிேறாம். 
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அவரது முன்ேகாபத்ைதப் ேபாக்கவும் நான் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திக்கிேறன்'' என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1675 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஓர் அடியார் தமக்கு ஒரு துன்பம் ஏற்படும்ேபாது "இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா 
இைலஹி ராஜிஊன். அல்லாஹும்மஃஜுர்ன ீஃப ீமுஸீபத்தீ வ அக்லிஃப் லீ ைகரம் மின்ஹா' 

என்று கூறினால், அவர் துன்பம் அைடந்ததற்காக அவருக்கு அல்லாஹ் நன்ைமைய 
வழங்கி, அைதவிடச் சிறந்த ஒன்ைற அதற்கு ஈடாக வழங்காமல் இருப்பதில்ைல'' என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
(என் முதல் கணவர்) அபூசலமா (ரலி) அவர்கள் இறந்தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கட்டைளயிட்டைதப் ேபான்ேற (இன்னா லில்லாஹி... என்று) நான் கூறிேனன். 
அல்லாஹ் அபூசலமாைவவிடச் சிறந்தவரான அல்லாஹ்வின் தூதைரேய எனக்கு மாற்றாக 
(கணவராக) வழங்கினான். 
 
1676 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் உம்மு சலமா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் பின்வருமாறு காணப்படுகிறது: 
அபூசலமா (ரலி) அவர்கள் இறந்தேபாது, நான் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
ேதாழர் அபூசலமாைவவிடச் சிறந்தவர் எவர் இருக்க முடியும்?' என்று கூறிேனன். பிறகு 
அல்லாஹ் என் உள்ளத்தில் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கட்டைளப்படி 
கூறும்) உறுதிைய அளித்தேபாது, நான் அவ்வாேற ெசான்ேனன். அல்லாஹ்வின் தூதைரேய 
மணந்துெகாண்ேடன். 
 
பாடம் : 3 ேநாயாளியிடமும் இறப்பிற்கு ெநருக்கத்தில் இருப்பவரிடமும் ெசால்ல 
ேவண்டியைவ. 
 
1677 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"நீங்கள் ேநாயாளிையேயா இறந்தவைரேயா சந்திக்கச் ெசன்றால் நல்லைதேய 
ெசால்லுங்கள். ஏெனனில், நீங்கள் ெசால்வதற்கு வானவர்கள் "ஆமீன்' கூறுகின்றனர்'' என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(என் கணவர்) அபூசலமா (ரலி) அவர்கள் இறந்தேபாது நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதேர, அபூசலமா இறந்துவிட்டார்'' என்று கூறிேனன். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "இைறவா, என்ைனயும் அவைரயும் மன்னிப்பாயாக! அவருக்கு மாற்றாக 
அவைரவிடச் சிறந்த துைணைய எனக்கு வழங்குவாயாக'' என்று கூறுமாறு என்னிடம் 
ெசான்னார்கள். நான் அவ்வாேற பிரார்த்தித்ேதன். 
அவைரவிடச் சிறந்தவரான முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கைளேய அல்லாஹ் எனக்குத் 
துைணயாக வழங்கினான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 4 உயிர் பிரிந்தவுடன் இறந்தவரின் கண்கைள மூடிவிடுவதும் இறந்தவருக்காகப் 
பிரார்த்திப்பதும். 
 
1678 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் முதல் கணவர்) அபூசலமாவின் (இறுதி நாளில் அவரது) பார்ைவ நிைலகுத்தி 
நின்றேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து, அவருைடய கண்கைள 
மூடிவிட்டார்கள். பிறகு, "உயிர் ைகப்பற்றப்படும்ேபாது பார்ைவ அைதப் பின்ெதாடர்கிறது'' 

என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது அபூசலமாவின் குடும்பத்தார் சப்தமிட்டு (புலம்பி) அழுதனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்களுக்காக நீங்கள் நல்லைதத் தவிர 
ேவெறைதயும் ேவண்டாதீர்கள். ஏெனனில், நீங்கள் ெசால்வதற்கு வானவர்கள் "ஆமீன்' 

கூறுகின்றனர்'' என்று கூறினார்கள். ேமலும், "இைறவா! அபூசலமாைவ மன்னிப்பாயாக! 
நல்வழி ெபற்றவர்களிைடேய அவரது தகுதிைய உயர்த்துவாயாக! அவருக்குப் பிறகு 
எஞ்சியிருப்ேபாருக்கு அவைரவிடச் சிறந்த துைணைய வழங்குவாயாக! அகிலத்தின் 
அதிபதிேய! எங்களுக்கும் அவருக்கும் மன்னிப்பு அருள்வாயாக! அவரது மண்ணைறைய 
(கப்று) விசாலமாக்குவாயாக! அதில் அவருக்கு ெவளிச்சத்ைத ஏற்படுத்துவாயாக!'' என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
1679 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அவர் விட்டுச் ெசன்றவர்களில் அவருக்குப் பகரமாக அவைரவிடச் சிறந்தவைர 
ஏற்படுத்துவாயாக'' என்றும் ("இைறவா,அவரது மண்ணைறைய விசாலமாக்குவாயாக!'' 
என்பைதக் குறிக்க) "இஃப்சஹ் லஹு' எனும் ெசாற்ெறாடைர ஆளாமல் "அவ்சிஃ 
லஹு' என்று கூறியதாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. "பிரார்த்தைனயில் ஏழாவதாக நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறிய மற்ெறான்ைற நான் மறந்து விட்ேடன்'' என அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான 
காலித் அல்ஹஃத்தா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 
 
பாடம் : 5 இறப்பவரின் பார்ைவ தனது உயிைர ேநாக்கி நிைலகுத்தி நிற்றல். 
 
1680 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு மனிதன் இறக்கும்ேபாது அவனது பார்ைவ 
நிைலகுத்தி நிற்பைத நீங்கள் கவனித்திருக்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள் "ஆம் 
(கவனித்திருக்கிேறாம்)'' என்று விைடயளித்தனர். "உயிர் பிரிந்து ெசல்லும்ேபாது, அைதப் 
பார்ைவ பின்ெதாடர்வது தான் அது'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 6 இறந்தவருக்காக அழுவது. 
 
1681 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் முதல் கணவர்) அபூசலமா (ரலி) அவர்கள் இறந்தேபாது, நான் "(என் கணவர்) ஒரு 
ெவளியூர்காரர்; அந்நிய மண்ணில் (இறந்துேபாயிருக்கிறார்). அவருக்காக நான் (ஒப்பாரி 
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ைவத்து) நன்கு அழுேவன். அதுபற்றி (ஊெரல்லாம்) ேபசப்பட ேவண்டும்'' என்று 
கூறிக்ெகாண்டு அழத் தயாராேனன். அப்ேபாது (மதீனாைவெயாட்டிய "அவாலீ' எனப்படும்) 
ேமட்டுப் பகுதியிலிருந்து ஒரு ெபண் எனக்கு ஒத்தாைச ெசய்யும் ேநாக்கில் வந்து 
ெகாண்டிருந்தாள். அவைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எதிர்ெகாண்டு 
"அல்லாஹ் ஓர் இல்லத்திலிருந்து (அந்த இல்லத்தார் இைறநம்பிக்ைகெகாண்டதன் மூலம்) 
ைஷத்தாைன ெவளிேயற்றிய பின் அவைன நீ உள்ேள அனுமதிக்க விரும்புகிறாயா?'' என்று 
இரண்டுமுைற ேகட்டார்கள். எனேவ, நான் அழுைகைய நிறுத்திக்ெகாண்ேடன்; (அதன் பின் 
அவருக்காக) நான் அழவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1682 உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களுைடய 
புதல்வியரில் ஒருவர் (ைஸனப்-ரலி) "தமது குழந்ைத' அல்லது "தம் மகன்' இறக்கும் 
தறுவாயில் இருப்பதால் உடேன வரும்படி நபி (ஸல்) அவர்களுக்குச் ெசய்தி அனுப்பினார். 
ெசய்தி ெகாண்டு வந்தவரிடம், "என் மகளிடம் ெசன்று, எடுத்ததும் ெகாடுத்ததும் 
அல்லாஹ்வுக்குரியேத! ஒவ்ெவான்றுக்கும் அவனிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட தவைண உண்டு. 
எனேவ, ெபாறுைமயாக இருந்து நன்ைமைய எதிர்பார்க்கச் ெசால்!'' என்று 
கூறியனுப்பினார்கள். அவர் (ெசன்றுவிட்டு) திரும்பிவந்து "தங்கள் மகள் அல்லாஹ்வின் 
மீது ஆைணயிட்டுத் தாங்கள் கண்டிப்பாக வரேவண்டும் எனக் கூறுகிறார்" என்றார். உடேன 
நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுந்தார்கள். அவர்களுடன் சஅத் பின் உபாதா, முஆத் பின் ஜபல் 
(ரலி) ஆகிேயாரும் ெசன்றனர். அவர்களுடன் நானும் ெசன்ேறன். 
(வடீ்டுக்குச் ெசன்ற) நபி (ஸல்) அவர்களிடம், (சுவாசிக்க முடியாமல்) மூச்சுத் திணறிக் 
ெகாண்டிருக்கும் குழந்ைத ெகாடுக்கப்பட்டது; இற்றுப்ேபான பைழய ேதால் ைபயில் 
இருப்பைதப் ேபான்று (குழந்ைதயின் மார்பு ஏறி இறங்கிற்று). அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்களின் கண்கள் கண்ணைீரச் ெசாரிந்தன. சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர, என்ன இது (ஏன் அழுகிறரீ்கள்)?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "இது, அல்லாஹ் தன் அடியார்களின் உள்ளங்களில் ஏற்படுத்திய இரக்க 
உணர்வாகும். நிச்சயமாக அல்லாஹ் தன் அடியார்களில் இரக்கமுைடயவருக்ேக இரக்கம் 
காட்டுகிறான்''என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
இருப்பினும், ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்களது ேமற்கண்ட அறிவிப்ேப (ஹதீஸ்-
 1682) நிைறவானதும் விரிவானதுமாகும். 
 
1683 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள் ேநாயுற்றேபாது, அவர்கைள உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப், சஅத் பின் 
அபவீக்காஸ், அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) ஆகிேயாருடன் ெசன்றார்கள். வடீ்டுக்குள் 
நுைழந்தேபாது (சஅத் பின் உபாதா அவர்களின் குடும்பத்தார் அவைரச்) சூழ்ந்திருப்பைதக் 
கண்டதும் என்ன, "இறந்துவிட்டாரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர்கள், "இல்ைல, அல்லாஹ்வின் 
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தூதேர!'' என்றனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அழலானார்கள். அவர்களின் 
அழுைகையக் கண்ட மக்களும் அழத் ெதாடங்கினர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(மக்கேள!) நீங்கள் (ெசவி சாய்த்துக்) ேகட்கமாட்டீர்களா? நிச்சயமாகக் கண்கள் 
அழுவதாலும் உள்ளம் கவைல ெகாள்வதாலும் அல்லாஹ் தண்டிப்பதில்ைல. மாறாக, இேதா 
இதன் காரணமாகேவ தண்டிக்கிறான் அல்லது தயவு காட்டுகிறான்'' என்று கூறி தமது 
நாைவக் காட்டினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 7 ேநாயாளிகைளச் சந்தித்து உடல்நலம் விசாரித்தல். 
 
1684 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்ேதாம். 
அப்ேபாது அன்சாரிகளில் ஒருவர் வந்து, சலாம் கூறிவிட்டுப் பிறகு திரும்பிச் ெசல்லப் 
ேபானார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்சாரிகளின் சேகாதரேர! என் 
சேகாதரர் சஅத் பின் உபாதா எப்படி இருக்கிறார்?'' என்று விசாரித்தார்கள். அதற்கு 
"நலமுடன் இருக்கிறார்'' என்று அவர் பதிலளித்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "உங்களில் யார் அவைர உடல் நலம் விசாரிப்ப(தற்கு நம்முடன் வருப)வர்?'' என்று 
ேகட்டு எழுந்தார்கள். அவர்களுடன் நாங்களும் எழுந்ேதாம். அப்ேபாது நாங்கள் பத்துக்கும் 
ேமற்பட்ேடார் இருந்ேதாம். நாங்கள் காலணிகேளா காலுைறகேளா ெதாப்பிகேளா 
நீளங்கிகேளா அணிந்திருக்கவில்ைல. கரடு முரடான அந்தப் பாைதயில் நடந்ேத அவரிடம் 
ெசன்ேறாம். அப்ேபாது சஅத் (ரலி) அவர்கைளச் சுற்றிலுமிருந்த அவருைடய கூட்டத்தார் 
அவைரவிட்டு விலகிக்ெகாண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
அவர்களுடனிருந்த ேதாழர்களும் (சஅத் (ரலி) அவர்கைள) ெநருங்கினார்கள். 
 
பாடம் : 8 துன்பம் ஏற்பட்ட முதல் கட்டத்தில் கைடப்பிடிப்பேத ெபாறுைம ஆகும். 
 
1685 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெபாறுைம என்பது துன்பம் ஏற்பட்ட முதல் கட்டத்தில் கைடப்பிடிப்பேத ஆகும். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1686 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒரு ெபண்மணி அருேக ெசன்றார்கள். அந்தப் ெபண், 

(இறந்துேபாய்விட்ட) தன் குழந்ைத அருேக அழுதுெகாண்டிருந்தாள். அவளிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ்ைவ அஞ்சிக்ெகாள். ெபாறுைமயாக இரு'' 

என்று கூறினார்கள். அதற்கு அப்ெபண் "என் துயரத்ைத நீங்கள் உணரவில்ைல'' என்று 
கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசன்றதும் அப்ெபண்ணிடம் "அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்)'' என்று ெசால்லப்பட்டது. அப்ெபண்ணுக்கு மரணேம 
வந்துவிட்டைதப் ேபான்று வருத்தம் ஏற்பட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
வடீ்டுவாசலுக்கு வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வடீ்டுவாசலில் 
வாயிற்காவலர் எவரும் இருக்கவில்ைல. அப்ெபண் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் 
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உங்கைள (யாெரன) அறியவில்ைல'' என்று கூறினார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "ெபாறுைம என்பது,  துன்பம் ஏற்பட்ட முதல் கட்டத்தில் 
கைடப்பிடிப்பதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அப்துஸ் ஸமத் பின் அப்தில் வாரிஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு மண்ணைற (கப்று) அருகில் இருந்து (அழுது)ெகாண்டிருந்த ஒரு 
ெபண்ைணக் கடந்து ெசன்றார்கள்'' என ஹதீஸ் துவங்குகிறது. 
 
பாடம் : 9 இறந்தவருக்காகக் குடும்பத்தார் (ஒப்பாரிைவத்து) அழுவதால் அவர் ேவதைன 
ெசய்யப்படுகிறார். 
 
1687 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் இறந்தேபாது அவர்களுக்காக (என் 
சேகாதரி) ஹஃப்ஸா (ரலி) அழுதார். அப்ேபாது நான் "அருைம மகேள! ெபாறுைமயாக இரு! 
"இறந்தவருக்காக அவருைடய குடும்பத்தார் அழுவதால் அவர் ேவதைன ெசய்யப்படுகிறார்' 

என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நீர் அறியவில்ைலயா?'' என்று 
ேகட்ேடன். 
இைத நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1688 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இறந்தவருக்காக ஒப்பாரிைவத்து அழுவதால் மண்ணைறயில் (கப்று) அவர் ேவதைன 
ெசய்யப்படுவார். 
இைத உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1689 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் (ரலி) அவர்கள் (கத்தியால்) குத்தப்பட்டு மயக்கமுற்றிருந்தேபாது, ேவகமாக அழுகுரல் 
ேகட்டது. மயக்கம் ெதளிந்ததும் அவர்கள், "உயிேராடிருப்பவர் அழுவதன் காரணமாக 
இறந்தவர் ேவதைன ெசய்யப்படுகிறார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியைத நீங்கள் அறியவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
1690 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் (ரலி) அவர்கள் (கத்தியால் குத்தப்பட்டு) காயமுற்றிருந்தேபாது, ஸுைஹப் (ரலி) 
அவர்கள் (சப்தமிட்டு அழுதவர்களாக) "அந்ேதா! சேகாதரேர!''  என்று கூறலானார்கள். 
அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் "ஸுைஹேப! "உயிேராடிருப்பவர்கள் அழுவதன் காரணமாக 
இறந்தவர் ேவதைன ெசய்யப்படுகிறார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியைத நீர் அறியவில்ைலயா?''என்று ேகட்டார்கள். 
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1691 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் (ரலி) அவர்கள் (கத்தியால் குத்தப்பட்டு) காயமுற்றிருந்தேபாது, ஸுைஹப் (ரலி) 
அவர்கள் தமது இல்லத்திலிருந்து உமர் (ரலி) அவர்கைள ேநாக்கி வந்து, அவர்களுக்கு 
எதிரில் நின்று அழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் "ஏன் அழுகிறரீ்? 

எனக்காகவா அழுகிறரீ்?'' என்று ேகட்டார்கள். ஸுைஹப் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்,  

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! தங்களுக்காகேவ அழுகிேறன், இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் 
தைலவேர!'' என்று கூறினார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
"எவருக்காக அழப்படுகின்றேதா அவர் ேவதைன ெசய்யப்படுவார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நீர் அறிந்ேத உள்ளரீ்'' என்று கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அப்துல் மலிக் பின் உைமர் பின் சுைவத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ நான் தல்ஹா பின் உைபதில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம் கூறிேனன். 
அப்ேபாது அவர்கள் "இதுெவல்லாம் அந்த யூதர்களுக்காகத்தான் என ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் கூறிவந்தார்கள்'' என்றார்கள். 
 
1692 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் (கத்தியால்) குத்தப்பட்டேபாது, அவர்களுக்காக 
(அவர்களுைடய புதல்வி) ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் சப்தமிட்டு அழுதார்கள். அப்ேபாது உமர் 
(ரலி) அவர்கள் "ஹஃப்ஸா! "சப்தமிட்டு எவருக்காக அழப்படுகின்றேதா அவர் ேவதைன 
ெசய்யப்படுகின்றார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நீர் 
அறியவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். (அவ்வாேற உமர் மீது அதிக அன்புெகாண்டிருந்த) 
ஸுைஹப் (ரலி) அவர்கள் சப்தமிட்டு அழுதேபாதும் "ஸுைஹப்! "சப்தமிட்டு எவருக்கு 
அழப்படுகின்றேதா அவர் ேவதைன ெசய்யப்படுவார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியைத நீர் அறியவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
1693 அப்துல்லாஹ் பின் உைபதில்லாஹ் பின் அபமீுைலக்கா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (மக்காவில்) இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுக்குப் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது 
நாங்கள் உஸ்மான் (ரலி) அவர்களின் புதல்வியார் உம்மு அபான் அவர்களது ஜனாஸாைவ 
எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்ேதாம். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு அருகில் உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்களுைடய புதல்வர் அம்ரும் இருந்தார். அப்ேபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
வந்தார்கள். அவர்கைள ஒருவர் ைகத்தாங்கலாக அைழத்துவந்து இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அமர்ந்திருந்த இடத்ைதக் காட்டினார். உடேன அவர்கள் வந்து எனக்குப் பக்கத்தில் 
அமர்ந்தார்கள். நான் அவர்கள் இருவருக்குமிைடேய இருந்ேதன். அப்ேபாது வடீ்டிலிருந்து 
அழுகுரல் ேகட்டது. உடேன இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அம்ரிடம் "நீங்கள் எழுந்து 
ெசன்று, அவர்கைள அழேவண்டாம் எனத் தைட ெசய்யுங்கள்''என்று ைசைக ெசய்துவிட்டு, 

"குடும்பத்தார் அழுவதன் காரணமாக இறந்தவர் ேவதைன ெசய்யப்படுகிறார் என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
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அப்ேபாது இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ("இறந்தவர் இைறமறுப்பாளராக இருந்தால்' என்று 
குறிப்பிட்டுச் ெசால்லாமல்) ெபாதுப்பைடயாக ("இறந்தவர் ேவதைன ெசய்யப்படுகிறார்' 

என்று)தான் கூறினார்கள். 
உடேன இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
நாங்கள் (ஒரு பயணத்தில்) இைறநம்பிக்ைகயார்களின் தைலவர் உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ரலி) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். நாங்கள் (மக்காவிற்கும் மதீனாவிற்கும் இைடயிலுள்ள) 
"ைபதாஉ' எனுமிடத்தில் இருந்தேபாது, அங்கு ஒரு மரத்திற்குக் கீேழ யாேரா ஒருவர் 
தங்கியிருந்தார். (இைதக் கண்ட) உமர் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் "நீங்கள் ெசன்று அவர் 
யாெரனப் பார்த்து வந்து என்னிடம் கூறுங்கள்'' என்றார். நான் ெசன்று பார்த்த ேபாது அங்கு 
ஸுைஹப் (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். நான் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் திரும்பிவந்து 
"நீங்கள் பார்த்துவிட்டு வந்து ெதரிவிக்கச் ெசான்ன அந்த மனிதர் ஸுைஹப் (ரலி)'' 
என்ேறன். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள் "அவைர நம்முடன் ேசர்ந்து ெகாள்ளச் 
ெசால்லுங்கள்!'' என்றார்கள். நான் "அவருடன் அவருைடய குடும்பத்தாரும் உள்ளார்கள்'' 

என்ேறன். உமர் (ரலி) அவர்கள் "அவருடன் அவருைடய குடும்பத்தார் இருந்தாலும் சரிேய! 
(அவைர நம்முடன் வந்து ேசர்ந்துெகாள்ளச் ெசால்லுங்கள்)'' என்றார்கள். நாங்கள் 
(அைனவரும் மதீனாவுக்கு) வந்து ேசர்ந்து ெவகுநாட்கள் ஆகியிருக்கவில்ைல. அதற்குள் 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவர் உமர் (ரலி) அவர்கள்  (கத்தியால் குத்தப்பட்டு) 
காயமுற்றார்கள். அப்ேபாது ஸுைஹப் (ரலி) அவர்கள் "சேகாதரேர! நண்பேர!'' எனக் 
கூறியபடிேய (அழுதுெகாண்டு) வந்தார். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் "குடும்பத்தாரின் 
அழுைககளில் சிலவற்றால் இறந்தவர் ேவதைன ெசய்யப்படுகிறார் என அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத "நீர் அறியவில்ைலயா?' அல்லது "நீர் 
ெசவியுறவில்ைலயா?' என்று ேகட்டார்கள். ("நீர் அறியவும் ேகள்விப்படவுமில்ைலயா?' என்று 
ேகட்டதாக அய்யூப் (ரஹ்)  அவர்களது அறிவிப்பில் இடம்ெபற்றுள்ளது.) இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் (குறிப்பிட்டுக் கூறாமல்) ெபாதுவாகச் ெசால்லியுள்ளார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கேளா 
"குடும்பத்தாரின் சில அழுைகயால்' என்று (குறிப்பாக்கிக்) கூறினார்கள். 
 
(அறிவிப்பாளர் அப்துல்லாஹ் பின் உைபதில்லாஹ் பின் அபமீுைலக்கா (ரஹ்) அவர்கள் 
ெதாடர்ந்து கூறுகின்றார்கள்:) 
உடேன நான் எழுந்து ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன்; இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
ெசான்ன ஹதீைஸ அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல; 

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! "எவேரா ஒருவர் அழுவதன் காரணமாக இறந்துவிட்ட 
(இைறநம்பிக்ைகயாளரான) மனிதர் ேவதைன ெசய்யப்படுகிறார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒருேபாதும் கூறவில்ைல. மாறாக "குடும்பத்தார் அழுவதன் காரணமாக 
இைறமறுப்பாளனுக்கு அல்லாஹ் இன்னும் ேவதைனைய அதிகப்படுத்துகின்றான்' என்ேற 
கூறினார்கள். அல்லாஹ்ேவ சிரிக்கவும் ைவக்கிறான்; அழவும் ைவக்கிறான் (53:43).ஓர் 
ஆத்மாவின் (பாவச்) சுைமைய மற்ேறார் ஆத்மா சுமக்காது (35:18)'' என்று கூறினார்கள். 
காசிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உமர் (ரலி) மற்றும் இப்னு உமர் (ரலி) ஆகிேயாரின் கூற்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுக்கு 
எட்டியேபாது "நீங்கள் ெபாய்யர்கேளா ெபாய்ப்பிக்கப்பட்டவர்கேளா அல்லாத இருவர் 



 

அத்தியாயம் : 12 – ஜனாஸா சட்டங்கள்  

    பக்கம் | 585  
 

ெசான்ன ஹதீைஸ என்னிடம் கூறுகின்றரீ்கள். ஆயினும், ெசவி (சில ேநரங்களில்) தவறாக 
விளங்கிவிடுகிறது'' என்று கூறினார்கள். 
 
1694 அப்துல்லாஹ் பின் உைபதில்லாஹ் பின் அபமீுைலக்கா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்காவில் உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களுைடய புதல்வியார் இறந்தேபாது, 

நாங்கள் ஜனாஸாவில் கலந்துெகாள்வதற்காகச் ெசன்ேறாம். அங்கு இப்னு உமர் (ரலி), 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) ஆகிேயாரும் வந்திருந்தனர். நான் அவர்கள் இருவருக்கும் நடுவில் 
அமர்ந்திருந்ேதன். (முதலில்) அவர்களில் ஒருவருக்கு அருகில் நான் அமர்ந்ேதன். பிறகு 
மற்ெறாருவர் வந்து எனக்குப் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தார். அப்ேபாது இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் தமக்கு எதிேர அமர்ந்திருந்த உஸ்மான் (ரலி) அவர்களுைடய புதல்வர் அம்ர் 
அவர்களிடம் "நீங்கள் (சப்தமிட்டு) அழுபவர்கைளத் தடுக்கக் கூடாதா? "இறந்தவருக்காக 
அவருைடய குடும்பத்தார் (சப்தமிட்டு) அழுவதன் காரணமாக இறந்தவர் ேவதைன 
ெசய்யப்படுகிறார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
உடேன இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "உமர் (ரலி) அவர்கள் இேத ேபான்ற சில 
ஹதீஸ்கைளக் கூறியிருக்கிறார்கள். நான் உமர் (ரலி) அவர்களுடன் மக்காவிலிருந்து 
திரும்பி வந்து ெகாண்டிருந்ேதன். நாங்கள் "ைபதாஉ' எனும் இடத்ைத அைடந்ேதாம். அங்கு 
ஒரு மரத்தின் நிழலில் ஒரு வாகனக் கூட்டத்ைதக் கண்ேடாம். அப்ேபாது "நீங்கள் ெசன்று 
இந்த வாகனக் கூட்டத்தார் யார் எனப் பார்த்து வாருங்கள்!'' என உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறி 
(என்ைன அனுப்பி)னார்கள். நான் (அங்கு ெசன்று) பார்த்தேபாது அங்ேக ஸுைஹப் (ரலி) 
அவர்கள் இருந்தார்கள். அைத நான் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் கூறிேனன். "அவைர 
என்னிடம் அைழத்து வாருங்கள்' என உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். நான் மீண்டும் 
ஸுைஹப் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று "நீங்கள் புறப்படுங்கள்;இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் 
தைலவருடன் ேசர்ந்துெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறிேனன். 
 
பின்னர் (சிறிது நாட்களுக்குப் பின்) உமர் (ரலி) அவர்கள் (கத்தியால்) குத்தப்பட்டேபாது 
அவர்களிடம் "சேகாதரேர! நண்பேர!' எனக் கூறி அழுதவராக ஸுைஹப் (ரலி) அவர்கள் 
(வடீ்டினுள்) நுைழந்தார்கள். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் "ஸுைஹேப! எனக்காகவா 
நீங்கள் அழுகிறரீ்கள்? "இறந்தவருக்காக அவருைடய குடும்பத்தார் அழும் சில அழுைகயின் 
காரணமாக இறந்தவர் ேவதைன ெசய்யப்படுகிறார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள் அல்லவா?'' என்றார்கள். 
உமர் (ரலி) அவர்கள் இறந்தேபாது, (அவர்கள் இறப்பதற்கு முன் கூறிய) அந்தச் ெசய்திைய 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் கூறிேனன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு அருள்புரிவானாக! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! "(எவேரா) 
ஒருவர் அழுவதன் காரணமாக இைறநம்பிக்ைகயாளைர அல்லாஹ் ேவதைன ெசய்வான்' 

என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறவில்ைல. மாறாக, "குடும்பத்தார் சப்தமிட்டு 
அழுவதன் காரணத்தால் இைறமறுப்பாளருக்கு அல்லாஹ் ேவதைனைய 
அதிகப்படுத்துகிறான்' என்ேற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்''என்று 
ெசால்லிவிட்டு, "ஓர் ஆத்மாவின் (பாவச்) சுைமைய மற்ேறார் ஆத்மா சுமக்காது' எனும் 
(35:18ஆவது) இைற வசனேம உங்களுக்கு (சான்றுக்கு)ப் ேபாதும்'' என்றார்கள். 
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இைதக் கூறி முடித்தேபாது "அல்லாஹ்ேவ சிரிக்க ைவக்கிறான்; அழவும் ைவக்கிறான்'' 

(53:43) என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(அறிவிப்பாளர்) இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இ(ப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு கூறிய)தற்கு 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் (ஆட்ேசபைண) எதுவும் ெதரிவிக்கவில்ைல'' என 
(அறிவிப்பாளர்) அப்துல்லாஹ் பின் உைபதில்லாஹ் பின் அபமீுைலக்கா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உைபதில்லாஹ் பின் அபமீுைலக்கா (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களுைடய புதல்வி உம்மு அபான் 
அவர்களின் ஜனாஸாவில் இருந்ேதாம்''என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்றைவ 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளன. 
இந்த அறிவிப்பில், அய்யூப் பின் அப ீ தமீமா (ரஹ்) மற்றும் இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) 
ஆகிேயாரின் (முந்ைதய) ஹதீஸ்களில் உள்ளைதப் ேபான்று நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகக் குறிப்பு இல்ைல. ஆயினும், அவ்விருவரின் ஹதீேஸ 
அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்களது (இந்த) ஹதீைஸவிட முழுைமயானதாகும். 
 
1695 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உயிேராடிருப்பவர் அழுவதன் காரணமாக இறந்தவர் ேவதைன ெசய்யப்படுகிறார். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1696 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"இறந்தவருக்காக அவருைடய குடும்பத்தார் அழுவதன் காரணமாக இறந்தவர் ேவதைன 
ெசய்யப்படுகிறார்' என இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் 
ெதரிவிக்கப்பட்டது. அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் அபூஅப்திர் 
ரஹ்மானுக்கு அருள்புரிவானாக! அவர் ஒரு ஹதீைஸச் ெசவியுற்றார்; ஆனால், அைத அவர் 
நிைனவில் ைவத்துக் ெகாள்ளவில்ைல. (உண்ைமயில் என்ன நடந்தது என்றால்,) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளக் கடந்து ஒரு யூதரின் சடலம் ெசன்றது. 
அவருக்காக யூதர்கள் அழுதுெகாண்டிருந்தனர். அப்ேபாது தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "நீங்கள் அழுதுெகாண்டிருக்கிறரீ்கள். ஆனால், அதுேவா ேவதைன ெசய்யப்படுகிறது' 

என்று கூறினார்கள். (இைறநம்பிக்ைகயாளர்கள் விஷயத்தில் இவ்வாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறவில்ைல)'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1697 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"இறந்தவருக்காக அவருைடய குடும்பத்தார் அழுவதன் காரணமாக இறந்தவர் 
மண்ணைறயில் (கப்று) ேவதைன ெசய்யப்படுகிறார்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
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ெசான்னதாக இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள் என ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் 
ெதரிவிக்கப்பட்டது. 
அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: இப்னு உமர் தவறாக விளங்கிக் 
ெகாண்டார். (நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்படிச் ெசால்லவில்ைல.) "இறந்தவர் தன் (வாழ்நாளில் 
புரிந்த) சிறிய, ெபரிய பாவங்களின் காரணத்தால் ேவதைன ெசய்யப்படுகிறார். அவருைடய 
குடும்பத்தாேரா, இப்ேபாது அவருக்காக அழுதுெகாண்டிருக்கின்றனர்' என்றுதான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இ(ப்னு உமர் அறிவித்திருப்ப)து எப்படியிருக்கிறெதன்றால், (குைறஷித் தைலவர்களான) 
இைணைவப்பாளர்கள் பத்ருப்ேபாரில் ெகால்லப்பட்டு எறியப்பட்டிருந்த பாழுங்கிணற்றுக்கு 
அருகில் நின்றுெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏேதா ேபசினார்கள். 
(அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "உயிரற்ற சடலங்களிடமா 
ேபசுகிறரீ்கள்?' என்று உமர் (ரலி) அவர்கள் ேகட்க,) "நான் கூறுவைத அவர்கள் 
ெசவியுறுகிறார்கள்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதிலளித்ததாக இப்னு 
உமர் தவறாகேவ விளங்கிக் ெகாண்டார். 
 
"நான் அவர்களுக்குச் ெசால்லிவந்தெதல்லாம் உண்ைம என்று இப்ேபாது அவர்கள் 
அறிகிறார்கள்' என்றுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ("இப்ேபாது 
நான் கூறுவைத அவர்கள் ெசவியுறுகிறார்கள்' என்று ெசால்லவில்ைல). 
பிறகு, (இறந்தவர்கள் நாம் ேபசுவைதச் ெசவியுறுவதில்ைல என்ற தமது கருத்திற்குச் 
சான்றாக) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் (பின்வரும்) வசனங்கைள ஓதினார்கள்: 
(நபிேய!) இறந்தவர்கைள உங்களால் ேகட்கச் ெசய்ய முடியாது (27:80). 

(நபிேய!) மண்ணைறகளில் (கப்று) இருப்பவர்கைள உங்களால் ெசவியுறச்ெசய்ய முடியாது 
(35:22). 

"நரகத்தில் அவர்கள் தங்களின் இருப்பிடங்களில் ஒதுங்கும்ேபாது (இந்நிைல ஏற்படும்)'' என 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் (விளக்கம்) கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அபூஉசாமா (ஹம்மாத் பின் உசாமா பின் ைஸத்-ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்த (முந்ைதய) 
ஹதீேஸ முழுைமயானதாகும். 
 
1698 அம்ரா பின்த் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"உயிேராடிருப்பவர் அழுவதன் காரணமாக இறந்தவர் ேவதைன ெசய்யப்படுகிறார்'' என 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் 
ெதரிவிக்கப்பட்டது. அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ். அபூஅப்திர் ரஹ்மாைன 
மன்னிப்பானாக! அவர் நிச்சயமாக ெபாய்யுைரக்கவில்ைல; எனினும், அவர் மறந்திருக்கலாம். 
அல்லது தவறாக விளங்கியிருக்கலாம்; (நடந்தது இதுதான்:) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு யூதப் ெபண்ணின் பிேரதத்ைதக் கடந்துெசன்றார்கள். அவளுக்காகச் சிலர் 
அழுதுெகாண்டிருந்தனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இவர்கள் 
இவளுக்காக அழுகின்றனர். இவேளா தனது சவக்குழியில் ேவதைன ெசய்யப்படுகிறாள்' 

என்றுதான் கூறினார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
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1699 அலீ பின் ரபஆீ அல்அஸ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கூஃபாவில் கரளா பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் இறந்ததற்காகேவ முதன்முதலில் ஒப்பாரி 
ைவக்கப்பட்டது. அப்ேபாது (கூஃபாவின் ஆட்சியாளராயிருந்த) முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) 
அவர்கள் "யாருக்காக ஒப்பாரி ைவக்கப்படுகிறேதா அவர் அதனால் மறுைம நாளில் 
ேவதைன ெசய்யப்படுவார்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் 
ெசவியுற்றுள்ேளன் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 10  ஒப்பாரி ைவத்தல் குறித்து வந்துள்ள கடுைமயான கண்டனம். 
 
1700 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் சமுதாயத்தாரிைடேய நிலவுகின்ற நான்கு நைடமுைறகள் அறியாைமக் கால 
வழக்கங்களாகும். (ெபரும்பாலான) மக்கள் அவற்ைறக் ைகவிடமாட்டார்கள். (அைவயாவன:) 
குலப்ெபருைம பாராட்டுவது, (அடுத்தவரின்) பாரம்பரியத்ைதக் குைறகூறுவது, கிரகங்களால் 
மைழ ெபாழியும் என எதிர்பார்ப்பது மற்றும் ஒப்பாரிைவத்து அழுவது. 
ஒப்பாரிைவக்கும் வழக்கமுைடய ெபண், தான் இறப்பதற்கு முன் பாவமன்னிப்புக் ேகாரி 
(அதிலிருந்து) மீளாவிட்டால், மறுைம நாளில் தாரால் (கீல்) ஆன நீளங்கியும் ெசாறிசிரங்குச் 
சட்ைடயும் அணிந்தவளாக அவள் நிறுத்தப்படுவாள். 
இைத அபூமாலிக் கஅப் பின் ஆஸிம் அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1701 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மூத்தாப் ேபாரில்) ைஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி), ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ரலி), 
அப்துல்லாஹ் பின் ரவாஹா (ரலி) ஆகிேயார் ெகால்லப்பட்ட ெசய்தி வந்தேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கவைல ேதாய்ந்த முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தார்கள். 
நான் கதவிடுக்கில் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது ஒருவர் வந்து "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர, ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்களின் குடும்பப் ெபண்கள் (ஒப்பாரிைவத்து) அழுகின்றனர்'' எனக் 
கூறினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அவ்வாறு அழுவைதத்) தடுக்கும்படி 
கட்டைளயிட்டார்கள். அவர் ெசன்றுவிட்டுத் திரும்பிவந்து "அவர்கள் எனது ெசால்லுக்குக் 
கட்டுப்படவில்ைல'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீர் ெசன்று 
அவர்கைளத் தடுத்து நிறுத்துவரீாக!'' என இரண்டாவது முைறயும் கட்டைளயிட்டார்கள். 
அவர் ெசன்றுவிட்டு (மூன்றாவது முைறயாக) வந்து "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக, 

எம்ைம அப்ெபண்கள் மிைகத்துவிட்டனர் (அவர்கைள எங்களால் அைமதிப்படுத்த முடிய 
வில்ைல), அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீர் ெசன்று, அப்ெபண்களின் வாயில் 
மண்ைண அள்ளிப்ேபாடும்'' எனக் (கடிந்து) கூறினார்கள் என நான் நிைனக்கிேறன். பின்னர் 
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நான் (அவைர ேநாக்கி) "அல்லாஹ் உமது மூக்ைக மண்ைணக் கவ்வச் ெசய்வானாக! 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உமக்குக் 
கட்டைளயிட்டைதயும் உம்மால் ெசய்ய முடியவில்ைல; இன்னும் அவர்கைளத் ெதாந்தரவு 
ெசய்வைதயும் நீர் நிறுத்தவில்ைல'' என்று கூறிேனன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அப்துல் அஸீஸ் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (ெதாந்தரவு 
என்பைதக் குறிக்க "அல்அநாஉ' எனும் ெசால்லுக்கு பதிலாக) "அல்இய்யு' எனும் ெசால் 
ஆளப்பட்டுள்ளது. 
 
1702 உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் (இைறநம்பிக்ைகக்கான) உறுதிெமாழி 
வாங்கியேபாது, ஒப்பாரிைவக்கக் கூடாது என்றும் உறுதிெமாழி வாங்கினார்கள். எனினும், 

இந்த வாக்குறுதிைய எங்களில் ஐந்து ெபண்கைளத் தவிர ேவெறவரும் நிைறேவற்ற 
வில்ைல. அப்ெபண்கள்: உம்மு சுைலம் (ரலி), உம்முல் அலா (ரலி), "முஆத் (ரலி) அவர் 
களின் துைணவியான அபூசப்ராவின் மகள்' அல்லது "அபூசப்ராவின் மகள் மற்றும் முஆத் 
(ரலி) அவர்களின் துைணவி'. 
இைத முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1703 உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒப்பாரி ைவக்கக்கூடாது என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் 
உறுதிெமாழி வாங்கினார்கள். எனினும், இந்த வாக்குறுதிைய எங்களில் ஐந்து ெபண்கைளத் 
தவிர ேவெறவரும் நிைறேவற்றவில்ைல. அவர்களில் உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களும் 
ஒருவராவார். 
இைத ஹஃப்ஸா பின்த் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1704 உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"நபிேய! இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ட ெபண்கள் உம்மிடம் விசுவாசப் பிரமாணம் 
ெசய்வதற்காக வந்தார்களாயின்'' (60:12) என்று ெதாடங்கும் இைறவசனம் அருளப்ெபற்ற 
ேபாது, ஒப்பாரிைவப்பது ெதாடர்பான உறுதி ெமாழியும் அதில் ஒன்றாக  அைமந்தது. 
அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர, இன்ன மனிதரின் குடும்பத்தாருக்கு நான் ஒப்பாரி 

ைவப்பதற்கு மட்டும் எனக்கு விலக்கு அளியுங்கள். ஏெனனில், அறியாைமக் காலத்தில் 
அவர்கள் (என்னுடன் ேசர்ந்து என் உறவினர் ஒருவருக்காக ஒப்பாரிைவத்து) எனக்கு உதவி 
புரிந்தனர். எனேவ, (பதிலுக்கு அவர்களுடன் ேசர்ந்து நான் ஒப்பாரி ைவத்து) அவர்களுக்குப் 
பிரதியுதவி ெசய்ய நான் கடைமப்பட்டுள்ேளன்'' என்று கூறிேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இன்ன மனிதரின் குடும்பத்திற்குத் தவிர'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 11 இறுதி ஊர்வலத்ைத (ஜனாஸாைவ)ப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்ல ெபண்களுக்கு 
வந்துள்ள தைட 
 
1705 உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ெபண்கள்) இறுதி ஊர்வலத்ைதப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்ல ேவண்டாெமனத் தைட 
விதிக்கப்பட்டிருந்ேதாம். ஆனால்,வன்ைமயாகத் தடுக்கப்பட்ேடாமில்ைல. 
இைத முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1706 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நாங்கள் (ெபண்கள்) இறுதி ஊர்வலத்ைதப் பின்ெதாடரக் கூடாது எனத் தடுக்கப் 
பட்ேடாம். ஆனால் வன்ைமயாகத் தடுக்கப்பட்ேடாமில்ைல'' என்று உம்மு அத்திய்யா (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 12  பிேரதத்ைதக் குளிப்பாட்டுதல். 
 
1707 உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி இறந்துவிட்டேபாது  அவரது பிேரதத்ைத நாங்கள் 
நீராட்டிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து, "இலந்ைத 
இைல கலந்த நீரால் மூன்று, அல்லது ஐந்து, அல்லது ேதைவெயனக் கருதினால் 
அதற்கதிகமான தடைவகள் அவைர நீராட்டுங்கள்; இறுதியில் "கற்பூரத்ைத' அல்லது "சிறிது 
கற்பூரத்ைத'ச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். இவற்ைற முடித்ததும் எனக்கு அறிவியுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். நாங்கள் நீராட்டி முடித்ததும் அவர்களுக்கு அறிவித்ேதாம். அவர்கள் தமது 
கீழாைடைய எங்களிடம் ேபாட்டு "இைத அவரது உடலில் ேபார்த்துங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
இைத முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1708 உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அவருக்குத் தைலவாரி மூன்று பின்னல்கள் இட்ேடாம். 
இைத ஹஃப்ஸா பின்த் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1709 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நபி (ஸல்) அவர்களுைடய புதல்வியரில் ஒருவர் இறந்தேபாது'' என்று ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. 
இப்னு உைலய்யா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வந்தார்கள். அப்ேபாது நாங்கள் அவர்களுைடய புதல்விைய நீராட்டிக் 
ெகாண்டிருந்ேதாம்'' என்று உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. 
மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் புதல்வி இறந்துவிட்டேபாது அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. 
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1710 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் பின்வரும் (தகவல் அதிகப்)படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 
"இலந்ைத இைல கலந்த நீரால் மூன்று, அல்லது ஐந்து, அல்லது ஏழு, அல்லது 
ேதைவெயனக் கருதினால் அதற்கதிகமான தடைவகள் அவைர நீராட்டுங்கள்'' என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
ேமலும், "அவர்களது தைலயில் மூன்று பின்னல் இட்ேடாம்' என்றும் உம்மு அத்திய்யா (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஒற்ைறப்பைடயாக(த் தண்ணரீ் ஊற்றி) நீராட்டுங்கள்; மூன்று, அல்லது ஐந்து, அல்லது 
ஏழு தடைவகள் (தண்ணரீ் ஊற்றுங்கள்)'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகவும் 
"நாங்கள் அவருக்குத் தைலவாரி மூன்று பின்னல்கள் இட்ேடாம்'' என உம்மு அத்திய்யா 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1711 உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய புதல்வியார்  ைஸனப் (ரலி) அவர்கள் 
இறந்தேபாது "இவைர மூன்று முைற,அல்லது ஐந்து முைற ஒற்ைற எண்ணிக்ைகயில் 
நீராட்டுங்கள். ஐந்தாவது முைறயில் "கற்பூரத்ைத' அல்லது "சிறிது கற்பூரத்ைத'ச்  

ேசர்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். நீராட்டி முடித்ததும் எனக்குத் ெதரிவியுங்கள்'' என்று எங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். நாங்கள் (அவ்வாேற ெசய்து 
முடித்ததும்) அவர்களுக்கு அதுபற்றி அறிவித்ேதாம். அவர்கள் தமது கீழாைடைய 
எங்களிடம் தந்து "இைத அவருக்குப் ேபார்த்துங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1712 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்வியரில் ஒருவைர நாங்கள் நீராட்டிக் 

ெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து 
"இவைர ஐந்து. அல்லது அதற்கும் அதிகமாக ஒற்ைற எண்ணிக்ைகயில் நீராட்டுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள் என உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும், "நாங்கள் அவரது தைலமுடிைய பிடரிப் பகுதியில் இரண்டும், முன்ெநற்றிப் 
பகுதியில் ஒன்றுமாக மூன்று பின்னல்களிட்ேடாம்'' என்று இந்த அறிவிப்பில் இடம் 

ெபற்றுள்ளது. 
 
1713 உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்விைய நீராட்டும்ேபாது, "அவரது வலப் 
புறத்திலிருந்தும் அங்கத்தூய்ைம (உளூ) ெசய்ய ேவண்டிய பகுதிகளிலிருந்தும் (நீராட்டைல) 
ஆரம்பியுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
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1714 உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்முைடய புதல்விைய நீராட்டிக் 

ெகாண்டிருந்தவர்களிடம் "அவரது வலப் புறத்திலிருந்தும் அங்கத்தூய்ைம (உளூ) ெசய்ய 
ேவண்டிய பகுதிகளிலிருந்தும் (நீராட்டைல) ஆரம்பியுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 13 மய்யித்திற்கு "கஃபன் ” அணிவித்தல். 
 
1715 கப்பாப் பின் அல்அரத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் திருப்திைய நாடி அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) ெசன்ேறாம். எங்களுக்கான பிரதி 
பலைன அளிப்பது அல்லாஹ்வின் ெபாறுப்பாகி விட்டது. எங்களில் சிலர் தமக்குரிய பிரதி 
பலனில் எைதயும் (இவ்வுலகில்) அனுபவிக்காமேலேய (உலைகப் பிரிந்து) ெசன்றுவிட்டனர். 
அவர்களில் முஸ்அப் பின் உைமர் (ரலி) அவர்களும் ஒருவர். அவர்கள் உஹுதுப் ேபாரில் 
ெகால்லப்பட்டார்கள். அவருக்கு "கஃபன்' அணிவிக்கக் ேகாடுேபாட்ட வண்ணத் துணி ஒன்று 
மட்டுேம (அவருைடய உைடைமகளில்) கிைடத்தது. அைதக்ெகாண்டு அவரது தைலப் 
பகுதிைய மைறத்தால் கால்கள் ெவளிேய ெதரிந்தன; கால்கைள மைறத்தால் தைல 
ெவளிேய ெதரிந்தது. ஆகேவ, அவரது தைலப் பகுதிைய அந்தத் துணியால் மைறத்து 
விட்டு, அவருைடய கால்கள்மீது "இத்கிர்' எனும் ஒருவைக வாசைனப் புல்ைல இட்டு 
மைறக்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள். 
எங்களில் (நாடு துறந்து ெசன்றதன்) பலன் கனிந்து அைதப் பறித்து (அனுபவித்து)க் 

ெகாண்டிருப்பவர்களும் உள்ளனர். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1716 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இறந்தேபாது) மூன்று ெவண்ணிறப் பருத்தி 
ஆைடகளால் கஃபனிடப்பட்டார்கள்; அவற்றில் நீளங்கிேயா தைலப்பாைகேயா 
இருக்கவில்ைல. 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது உடலில்) ேபார்ைவ அணிவிக்கப்பட்டதாக ஒரு 
குழப்பம் மக்களிைடேய உண்டு. (அப்படி) ஒரு ேபார்ைவ அவர்களின் கஃபனுக்காக 
வாங்கப்பட்டது (உண்ைமதான். ஆனால்,) பின்னர் அந்தப் ேபார்ைவைய விட்டுவிட்டு மூன்று 
ெவண்ணிறப் பருத்தி ஆைடகளால் கஃபன் அணிவிக்கப்பட்டது. அந்தப் ேபார்ைவைய (என் 
சேகாதரர்) அப்துல்லாஹ் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் ெபற்றுக்ெகாண்டு, "இைத (நான் 
இறந்த பிறகு) எனக்குக் கஃபன் அணிவிப்பதற்காகப் பத்திரப்படுத்துேவன்''என்று கூறினார்கள். 
பிறகு "அல்லாஹ் இந்தப் ேபார்ைவைய தன் தூதருக்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்திருந்தால், அதில் 
அவர்கைளக் கஃபனிடச் ெசய்திருப்பான். (ஆனால் அைத இைறவன் ேதர்வு 
ெசய்யவில்ைல.)'' என்று கூறி, அைத விற்று, அந்தக் காைசத் தர்மம் ெசய்துவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 



 

அத்தியாயம் : 12 – ஜனாஸா சட்டங்கள்  

    பக்கம் | 593  
 

1717 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இறந்த பின்னர் என் சேகாதரர்) அப்துல்லாஹ் பின் 
அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களுக்குச் ெசாந்தமான யமன் நாட்டுப் ேபார்ைவயில் சுற்றப்பட்டார்கள். 
பின்னர் அது அகற்றப்பட்டு, யமன் நாட்டின் மூன்று பருத்தி ஆைடகளால் கஃபனிடப்பட்டது. 
அவற்றில் தைலப் பாைகேயா நீளங்கிேயா இருக்கவில்ைல. பிறகு அப்துல்லாஹ் பின் 
அபபீக்ர், அந்தப் ேபார்ைவைய எடுத்து ைகயில் ைவத்துக்ெகாண்டு, "இதில்தான் நான் 
கஃபனிடப்பட ேவண்டும்'' என்றார். பின்னர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
(உடலில்) கஃபனாக அணிவிக்கப்படாத இந்த ஆைடயால் நான் கஃபனிடப்படுவதா?'' என்று 
கூறிவிட்டு, அைதத் தர்மம் ெசய்துவிட்டார். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்துல்லாஹ் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களது நிகழ்ச்சி ெதாடர்பான குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
1718 அபூசலமா அப்துல்லாஹ் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எத்தைன ஆைடயில் கஃபனிடப்பட்டது?''  என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு "மூன்று பருத்தி ஆைடகளில்'' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 14 மய்யித்ைத மூடிைவத்தல். 
 
1719 இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்தேபாது அவர்களின் உடல் (பருத்தியாலான) 
யமன் நாட்டுப் ேபார்ைவயால் ேபார்த்தி மூடப்பட்டது. 
இைத அபூசலமா அப்துல்லாஹ் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 15  மய்யித்திற்கு அழகிய முைறயில் கஃபன் அணிவித்தல். 
 
1720 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிைடேய) உைரயாற்றுைகயில், தம் ேதாழர் ஒருவைர 
நிைனவுகூர்ந்தார்கள். அவர் இறந்தேபாது நிைறவான கஃபன் அணிவிக்கப்படாமல் 
(அைரகுைற கஃபனில்) இரவிேலேய அடக்கம் ெசய்யப்பட்டார். எனேவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(தாம் கலந்துெகாண்டு) ெதாழைவக்கப்படாமல் இரவிேலேய ஒருவர் அடக்கம் 
ெசய்யப்படுவைதக் கண்டித்தார்கள். ஒருவருக்கு நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டால் தவிர (அவ்வாறு 
ெசய்யேவண்டாம் எனத் தைடவிதித்தார்கள்). ேமலும், "உங்களில் ஒருவர் தம் 
சேகாதரருக்குக் கஃபனிடும்ேபாது அழகிய முைறயில் கஃபனிடட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 16 பிேரதத்ைதத் துரிதமாக எடுத்துச் ெசல்லல். 
 
1721 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பிேரதத்ைதத் துரிதமாகக் ெகாண்டுெசல்லுங்கள். ஏெனனில், அது (பிேரதம்) நல்லறங்கள் 
புரிந்ததாயிருந்தால் (அதற்கான) நன்ைமயின் பக்கம் அைத விைரவுபடுத்துகிறரீ்கள். ேவறு 
விதமாக அது இருந்தால், ஒரு தீங்ைக உங்கள் ேதாள்களிலிருந்து (விைரவாக) இறக்கி 
ைவக்கிறரீ்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், மஅமர் பின் ராஷித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இைத நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்ேத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள் என்ேற நான் 
கருதுகிேறன்' என இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
1722 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பிேரதத்ைதத் துரிதமாகக் ெகாண்டு ெசல்லுங்கள். ஏெனனில், அது நல்லதாயிருந்தால், 

நன்ைமயின் பக்கம் அைதக் ெகாண்டு ேசர்க்கிறரீ்கள். அது ேவறுவிதமாக இருந்தால், ஒரு 
தீங்ைக உங்கள் ேதாள்களிலிருந்து (விைரவாக) இறக்கிைவத்தவர்கள் ஆவரீ்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 17 ஜனாஸா (பிேரத)த் ெதாழுைக மற்றும் ஜனாஸாைவப் பின்ெதாடர்தல் 
ஆகியவற்றின் சிறப்பு. 
 
1723 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"யார் ஜனாஸா (பிேரத)த் ெதாழுைகயில் பங்ேகற்கின்றாேரா அவருக்கு ஒரு "கீராத்' 

நன்ைமயுண்டு; அடக்கம் ெசய்யப்படும்வைர யார் கலந்துெகாள்கிறாேரா அவருக்கு இரண்டு 
"கீராத்'கள் நன்ைம உண்டு'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அப்ேபாது "இரண்டு "கீராத்கள்”  என்றால் என்ன?'' என வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் 
"இரண்டு ெபரிய மைலகைளப் ேபான்ற அளவு (நன்ைம)'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹர்மலா பின் யஹ்யா மற்றும் ஹாரூன் பின் சயதீ் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில் இப்னு ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக (பின்வருமாறு) இடம்ெபற்றுள்ளது: 
"இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ஜனாஸாத் ெதாழுைக ெதாழுவித்(து முடித்)ததும் திரும்பிச் 
ெசன்று விடுவார்கள். அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களின் இந்த ஹதீஸ் அவர்களுக்கு எட்டிய 
ேபாது, "நாம் ஏராளமான "கீராத்” (நன்ைம)கைள வணீாக்கிவிட்ேடாம்' என்று கூறினார்கள்'' என 
சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அப்துல் அஃலா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ேமற்கண்ட ஹதீஸின் முழு 
வடிவமும் இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்ற இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் "இரண்டு ெபரிய 
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மைலகைளப் ேபான்ற அளவு (நன்ைம)' என்பதுவைரேய இடம்ெபற்றுள்ளது. அதற்குப் 
பின்னுள்ள தகவல் இடம்ெபறவில்ைல. 
அப்துல் அஃலா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அடக்கம் முடியும்வைர கலந்து 

ெகாள்பவருக்கு” என்ற வாசகமும், அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
"குழியில் ைவக்கப்படும்வைர கலந்துெகாள்பவருக்கு இரண்டு "கீராத்'கள் (நன்ைம) 
உண்டு' என்ற வாசகமும் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அடக்கப்படும்வைர அ(ந்த பிேரதத்)ைதப் பின்ெதாடர்பவருக்கு இரண்டு "கீராத்'கள் 
(நன்ைம) உண்டு'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. இதர விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
1724 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஜனாஸா (பிேரத)த் ெதாழுைகயில் பங்ேகற்ற ஒருவர் (அைத அடக்கம் ெசய்யும்வைர) பின் 
ெதாடர்ந்து ெசல்லவில்ைலயானால், அவருக்கு ஒரு Õகீராத்' (நன்ைமேய) உண்டு; அைத 
(அடக்கம் ெசய்யும்வைர) பின்ெதாடர்ந்தால் அவருக்கு இரண்டு "கீராத்'கள் (நன்ைம) 
உண்டு'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்ேபாது "இரண்டு "கீராத்'கள் என்றால் 
என்ன?'' என்று வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் "இரண்டு "கீராத்'களில் மிகச் சிறிய 
அளவு, உஹுத் மைல அளவாகும்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
1725 அபூஹாஸிம் சல்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஜனாஸா (பிேரத)த் ெதாழுைகயில் பங்ேகற்றவருக்கு ஒரு "கீராத்' (நன்ைம) உண்டு. 
மண்ணைறயில் (கப்று) ைவக்கப்படும்வைர அைதப் பின்ெதாடர்ந்தவருக்கு இரண்டு 
"கீராத்'கள் (நன்ைம) உண்டு'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னதாக அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள். நான் "அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கேள! "கீராத்' என்றால் என்ன?'' 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "உஹுத் மைல அளவு' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
1726 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"யார் ஜனாஸாைவப் பின்ெதாடர்கிறாேரா அவருக்கு ஒரு "கீராத்' நன்ைம உண்டு' என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
கூறிவருகிறார்கேள!''  என இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் வினவப்பட்டது. அதற்கு 
"அபூஹுைரரா நம்மிடம் அதிகப்படுத்துகிறார்'' என்று இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறிவிட்டு, ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ஆளனுப்பி இைதப் பற்றிக் ேகட்டார்கள். ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களின் கூற்ைற உறுதிப்படுத்தினார்கள். இைதக் 
ேகட்ட இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் "(அப்படியாயின்) நாம் ஏராளமான "கீராத்'கைளத் 
தவறவிட்டுவிட்ேடாம்'' என்றார்கள். 
 
1727 ஆமிர் பின் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது 
ெபரிய வடீ்டுக்காரர் கப்பாப் அல்மதன ீ (ரலி) அவர்கள் அங்கு வந்து, "அப்துல்லாஹ் பின் 
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உமர் அவர்கேள! "ஒரு ஜனாஸாவின் வடீ்டிலிருந்து அதனுடன் புறப்பட்டுச் ெசன்று, 

(ஜனாஸாத்ெதாழுைக) ெதாழுதுவிட்டு, அடக்கம் ெசய்யப்படும்வைர அைதப் பின் 

ெதாடர்கின்றவருக்கு இரண்டு "கீராத்'கள் நன்ைம உண்டு; ஒவ்ெவாரு "கீராத்'தும் உஹுத் 
மைல அளவுைடயதாகும்; (ஜனாஸாத்) ெதாழுதுவிட்டு (அடக்கம் ெசய்யப்படும்வைர 
காத்திராமல்) திரும்பிவிடுகின்றவருக்கு உஹுத் மைலயளவு (ஒரு "கீராத்') நன்ைம உண்டு' 

என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னதாக அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
கூறிவருகின்றார்கேள?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், 

கப்பாைப ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று அது பற்றிக் ேகட்டுவிட்டு அவர்கள் 
அளிக்கும் பதிைலத் தம்மிடம் வந்து ெதரிவிக்குமாறு அனுப்பிைவத்தார்கள். அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், ேபானவர் திரும்பிவரும்வைர பள்ளிவாசல் தைரயில் கிடந்த சிறு 
கற்களில் ஒரு ைகப்பிடியளவு அள்ளி தமது ைகயில் ைவத்து கிளறிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
(கப்பாப் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று ேகட்டதற்கு) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
"அபூஹுைரரா ெசான்னது உண்ைமேய'' என்றார்கள். (இைதக் ேகள்விப்பட்ட) அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் தமது ைகயிலிருந்த சிறு கற்கைள கீேழ எறிந்துவிட்டு, "நாம் 
ஏராளமான "கீராத்' (நன்ைம)கைள தவற விட்டுவிட்ேடாம்'' என்று கூறினார்கள். 
 
1728 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஜனாஸாத் ெதாழுைக ெதாழுதவருக்கு ஒரு "கீராத்' (நன்ைம) உண்டு; (ெதாழுைகயில் 
கலந்தேதாடு) அதன் அடக்கத்திலும் கலந்துெகாண்டால், அவருக்கு இரண்டு "கீராத்' 

(நன்ைம)கள் உண்டு; "கீராத்' என்பது உஹுத் மைல அளவாகும். 
இைத, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களால் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட அவர்களின் 
அடிைமயான ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், சயதீ் மற்றும் ஹிஷாம் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் "கீராத்' பற்றிக் ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் "உஹுத் மைலயளவு' என்று 
பதிலளித்தார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 18 யாருக்கு நூறு ேபர் (இறுதித் ெதாழுைக) ெதாழுகின்றார்கேளா அவருக்காக 
அவர்கள் ெசய்யும் பரிந்துைர ஏற்கப்படும். 
 
1729 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இறந்த ஒருவருக்கு நூறுேபர் ெகாண்ட முஸ்லிம் குழுவினர் (இறுதித்) ெதாழுைக ெதாழுது, 

அவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் அவருக்காகப் பரிந்துைர ெசய்தால் அவர்களின் பரிந்துைர 
ஏற்கப்படாமல் இருப்பதில்ைல. 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) சல்லாம் பின் அபமீுதீஉ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: 
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இந்த ஹதீைஸ நான் ஷுஐப் பின் அல் ஹப்ஹாப் (ரஹ்) அவர்களிடம் கூறிேனன். அதற்கு 
அவர்கள் "இவ்வாேற எனக்கு அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாக அறிவித்தார்கள்'' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 19 யாருக்கு நாற்பது ேபர் (இறுதித் ெதாழுைக) ெதாழுகின்றார்கேளா அவருக்காக 
அவர்கள் ெசய்யும் பரிந்துைர ஏற்கப்படும். 
 
1730 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களால் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட அவர்களின் அடிைமயான 
குைறப் பின் அபமீுஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களுைடய  புதல்வர்  ஒருவர் "குைதத்' அல்லது "உஸ்ஃபான்' 

எனுமிடத்தில் இறந்துவிட்டார். அப்ேபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "குைறப்! மக்கள் 
ஒன்றுகூடிவிட்டனரா எனப் பார்'' என்று கூறினார்கள். நான் ெசன்று பார்த்தேபாது அங்கு 
மக்களில் சிலர் குழுமியிருந்தனர். நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து 
விஷயத்ைதச் ெசான்னேபாது "அவர்கள் நாற்பது ேபர் இருப்பார்களா, ெசால்'' என்றார்கள். 
நான் "ஆம்' என்ேறன். "அைத (மய்யித்ைத) எடுத்துக்ெகாண்டு புறப்படுங்கள்'' என்று 
கூறிவிட்டு, "ஒரு முஸ்லிம் இறந்தவுடன் அல்லாஹ்விற்கு எைதயும் இைணைவக்காத 
நாற்பது ேபர் அவருக்காக (இறுதித் ெதாழுைக) ெதாழுதால் அவர்களின் பரிந்துைரைய 
அல்லாஹ் ஏற்காமல் இருப்பதில்ைல' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியைத நான் ெசவியுற்றுள்ேளன்'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 20 இறந்தவர் குறித்துப் புகழ்ந்து ேபசப்படுதல்; அல்லது இகழ்ந்து ேபசப்படுதல். 
 
1731 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்)  அவர்கைளக் கடந்து) ஜனாஸா (பிேரதம்) ஒன்று ெகாண்டுெசல்லப்பட்டது. அது 
குறித்து நல்ல விதமாகப் (புகழ்ந்து) ேபசப்பட்டது. இைதக் ேகட்ட நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"உறுதியாகிவிட்டது; உறுதியாகிவிட்டது; உறுதியாகிவிட்டது'' என்று கூறினார்கள். பின்னர் 
மற்ெறாரு பிேரதம் ெகாண்டுெசல்லப்பட்டது. அது குறித்து இகழ்வாகப் ேபசப்பட்டது. 
அப்ேபாதும் நபி (ஸல்) அவர்கள் "உறுதியாகிவிட்டது; உறுதியாகிவிட்டது; 

உறுதியாகிவிட்டது'' என்று கூறினார்கள்.  உமர் (ரலி) அவர்கள் "(அல்லாஹ்வின் தூதேர!) 
என் தந்ைதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! ஒரு பிேரதம் ெகாண்டு 

ெசல்லப்பட்ட ேபாது அது குறித்து நல்லவிதமாகப் ேபசப்பட்டது. அதற்கு நீங்கள் 
"உறுதியாகிவிட்டது; உறுதியாகிவிட்டது; உறுதியாகிவிட்டது;' என்று கூறினரீ்கள். பிறகு 
மற்ெறாரு பிேரதம் ெகாண்டுெசல்லப்பட்டது. அது குறித்து இகழ்வாகப் ேபசப்பட்டது. 
அதற்கும் நீங்கள் "உறுதியாகிவிட்டது; உறுதியாகிவிட்டது; உறுதியாகிவிட்டது;' என்று 
கூறினரீ்கள். (இரண்டிற்குேம இவ்வாறு தாங்கள் கூறக் காரணெமன்ன?)'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் யாைரப் பற்றி நல்ல விதமாகப் 
ேபசினரீ்கேளா அவருக்குச் ெசார்க்கம் உறுதியாகிவிட்டது; நீங்கள் யாைரப் பற்றி இகழ்வாகப் 
ேபசினரீ்கேளா அவருக்கு நரகம் உறுதியாகிவிட்டது. நீங்கள் பூமியில் அல்லாஹ்வின் 
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சாட்சிகள் ஆவரீ்கள்; நீங்கள் பூமியில் அல்லாஹ்வின் சாட்சிகள் ஆவரீ்கள்;நீங்கள் பூமியில் 
அல்லாஹ்வின் சாட்சிகள் ஆவரீ்கள்'' என்று (மும்முைற) கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் இருந்த இடத்தின் வழியாக பிேரதம் ஒன்று ெகாண்டு 
ெசல்லப்பட்டது'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. இதர விவரங்கள் ேமற்கண்ட  ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. ஆயினும், ேமற்கண்ட ஹதீேஸ 
முழுைமயானதாகும். 
 
பாடம் : 21 ஓய்வு ெபற்றவரும் ஓய்வு அளித்தவரும். 
 
1732 அபூகத்தாதா ஹாரிஸ் ரிப்ஈ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளக் கடந்து ஒரு பிேரதம் (ஜனாஸா) ெகாண்டு 
ெசல்லப்பட்டது. அப்ேபாது அவர்கள் "(இவர்) ஓய்வு ெபற்றவராவார்; அல்லது (பிறருக்கு) 
ஓய்வு அளித்தவராவார்'' என்று ெசான்னார்கள். மக்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதேர,ஓய்வு 
ெபற்றவர்; அல்லது ஓய்வு அளித்தவர் என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இைறநம்பிக்ைகெகாண்ட அடியார் (இறக்கும்ேபாது) இவ்வுலகத்தின் 
துன்பத்திலிருந்து ஓய்வு ெபறுகிறார். பாவியான அடியான் (இறக்கும்ேபாது) அவனி(ன் 
எல்லா விதமான ெதால்ைலயி)லிருந்து மற்ற அடியார்கள், (நாடு) நகரங்கள், மரங்கள் மற்றும் 
கால்நைடகள் ஆகியன ஓய்வு(ெபற்று நிம்மதி) ெபறுகின்றன'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இவ்வுலகத்தின் 
ெதால்ைலயிலிருந்தும் துன்பத்திலிருந்தும் ஓய்வு ெபற்று இைறயருைள ேநாக்கிச் 
ெசல்கிறார்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 22 ஜனாஸாத் ெதாழுைகயில் ெசால்ல ேவண்டிய தக்பரீ்கள். 
 
1733 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (அபிசீனிய மன்னர்) நஜாஷீ (நீகஸ்) இறந்த அன்ேற 
அவரது மரணச்ெசய்திைய மக்களுக்கு அறிவித்தார்கள். பிறகு மக்களுடன் "முஸல்லா' 

எனும் ெதாழும்திடலுக்குப் புறப்பட்டுச் ெசன்று ("அல்லாஹு அக்பர்' என்று) நான்கு 
"தக்பரீ்'கள் கூறி (ஜனாஸாத் ெதாழுைக நடத்தி)னார்கள். 
 
1734 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபிசீனிய மன்னர் நஜாஷீ இறந்த அன்ேற அவரது மரணச்ெசய்திைய எங்களிடம் அறிவித்த 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் சேகாதரருக்காகப் பாவமன்னிப்புக் 
ேகாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து இப்னு ஷிஹாப் 
அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அறிவிக்கும் அறிவிப்பில் "பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் மக்கைள ெதாழுைகத்திடலில் அணிவகுக்கச் ெசய்து நான்கு "தக்பரீ்'கள் கூறி 
ஜனாஸாத் ெதாழுைக நடத்தினார்கள்'' என அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1735 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அஸ்ஹமா' எனும் நஜாஷீ (மன்னரு)க்கு நான்கு 
"தக்பரீ்' கூறி (ஜனாஸாத் ெதாழுைக நடத்தி)னார்கள். 
 
1736 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இன்று அல்லாஹ்வின் நல்லடியார் 
ஒருவர் (நஜாஷீ மன்னர்) அஸ்ஹமா இறந்து விட்டார்'' என்று கூறினார்கள். பின்னர் எழுந்து 
எங்களுக்கு முன்னால் நின்று அவருக்காக (இறுதித் ெதாழுைக) ெதாழுதார்கள். 
 
1737 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நஜாஷீ மன்னர் இறந்த அன்று) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் சேகாதரர் 
ஒருவர் இறந்துவிட்டார். எனேவ,அவருக்காக எழுந்து ெதாழுங்கள்!'' என்று கூறினார்கள். 
நாங்கள் எழுந்து இரு வரிைசயாக அணி வகுத்ேதாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1738 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நஜாஷீ மன்னர் இறந்த அன்று) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் சேகாதரர் 
ஒருவர் -அதாவது நஜாஷீ- இறந்துவிட்டார். எனேவ, அவருக்காக எழுந்து ெதாழுங்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 23 மண்ணைற (கப்று) அருகில் (இறுதித் ெதாழுைக) ெதாழுவது. 
 
1739 சுைலமான் பின் அபசீுைலமான் அஷ்ைஷபான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பிேரதம் அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட பின் அதன் 
மண்ணைற (கப்று) அருகில் நின்று நான்கு "தக்பரீ்'கள் கூறி (ஜனாஸாத் ெதாழுைக 
நடத்தி)னார்கள் என ஷஅப ீ(ஆமிர் பின் ஷராஹீல்-ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
நான் "இைத உங்களுக்கு அறிவித்தவர் யார்?'' என ஷஅப ீஅவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கு 
"நம்பத்தகுந்த வலுவான அறிவிப்பாளரான இப்னு அப்பாஸ் (ரலி)'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹசன் பின் அர்ரபஉீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பிேலேய  ேமற்கண்ட வாசகம் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
முஹம்மத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஈரம் உலர்ந்திராத (புதிய) மண்ணைற (கப்று) 
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ேநாக்கிச் ெசன்று நான்கு "தக்பரீ்'கள் கூறி ெதாழுவித்தார்கள். மக்கள் அவர்களுக்குப் 
பின்னால் நின்று ெதாழுதனர்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ைஷபான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் ஆமிர் பின் ஷராஹீல் (ரஹ்) அவர்களிடம் 
"(இைத) உங்களுக்கு அறிவித்தவர் யார்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நம்பத் 
தகுந்தவரும் (நிகழ்ச்சியில்) கலந்துெகாண்டவருமான இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள்தாம்'' 

என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஏழு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் எதிலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் அத்ெதாழுைகயில் நான்கு "தக்பரீ்'கள் கூறினார்கள் 
எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
1740 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
இம்மூன்று அறிவிப்புகளிலும் "நான்கு தக்பரீ்கள் கூறினார்கள்' என்ற குறிப்பு இடம் 
ெபறவில்ைல. 
 
1741 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மண்ணைற (கப்று) அருகில் (அதற்கான இறுதித் ெதாழுைக) 
ெதாழுதார்கள். 
 
1742 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசைலக் கூட்டிப் ெபருக்குபவராக இருந்த கறுத்த "ெபண்' அல்லது 
"இைளஞர்' ஒருவைரக் காணாமல் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விசாரித்தார்கள். 
"அவர் இறந்துவிட்டார்' என மக்கள் ெதரிவித்தனர். "நீங்கள் எனக்குத் ெதரிவித்திருக்கக் 
கூடாதா?'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். அவர் (இறந்த) 
விஷயத்ைத மக்கள் அற்பமாகக் கருதி விட்டனர் ேபாலும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அவரது மண்ணைறைய எனக்குக் காட்டுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள் 
அைதக் காட்டியதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கு (ெசன்று) அவருக்காக 
(இறுதித்) ெதாழுைக நடத்தினார்கள். பிறகு "இந்த அடக்கத்தலங்கள், அவற்றில் 
வசிப்ேபாருக்கு இருள் மண்டிக்காணப்படுகின்றன. வலிவும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ், 

எனது ெதாழுைகயின் மூலம் அவற்றில் அவர்களுக்கு ெவளிச்சத்ைத ஏற்படுத்துவான்'' என்று 
கூறினார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1743 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபைீலலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள், எங்களில் இறந்தவர்களுக்கு (ஜனாஸாத் ெதாழுைக) 
ெதாழுவிக்கும்ேபாது, (ெபரும்பாலும்) நான்கு தக்பரீ்கள் கூறுவார்கள். (ஆனால்) ஒரு 
ஜனாஸாத் ெதாழுைகயின் ேபாது ஐந்து தக்பரீ்கள் கூறினார்கள். இதுபற்றி நான் 
அவர்களிடம் ேகட்டதற்கு "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (சில ேவைளகளில்) 
ஐந்து தக்பரீ்கள் கூறுபவர்களாய் இருந்தார்கள்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 24 ஜனாஸாைவக் கண்டு எழுந்து நிற்றல். 
 
1744 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பிேரதத்ைதக் கண்டால் அது "உங்கைளக் கடந்து ெசல்லும்வைர' அல்லது "(கீேழ) ைவக்கப் 
படும்வைர' அதற்காக எழுந்து நில்லுங்கள். 
இைத ஆமிர் பின் ரபஆீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1745 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் பிேரதத்ைதக் கண்டும் அதனுடன் (நடந்து) ெசல்லப்ேபாவதில்ைல 
என்றால், அது அவைரக் கடந்துெசல்லும் வைர, அல்லது அது அவைரக் கடந்துெசல்வதற்கு 
முன்னால் (கீேழ) ைவக்கப்படும்வைர அவர் எழுந்து நிற்கட்டும்! 
இைத ஆமிர் பின் ரபஆீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1746 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆமிர் பின் ரபஆீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உங்களில் ஒருவர் பிேரதத்ைதக் 
கண்டால் அைதப் பின்ெதாடரும் எண்ணம் இல்லாதேபாது, அது கடந்து ெசல்லும்வைர அவர் 
எழுந்து நிற்கட்டும்'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1747 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் பிேரதத்ைதப் பின்ெதாடர்ந்து ெசன்றால், அது (கீேழ) ைவக்கப்படும்வைர உட்கார 
ேவண்டாம்! 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1748 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் பிேரதத்ைதக் கண்டால் எழுந்து நில்லுங்கள். அைதப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்பவர், அது 
(கீேழ) ைவக்கப்படும்வைர உட்கார ேவண்டாம். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1749 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு பிேரதம் (ஜனாஸா) எங்கைளக் கடந்து ெசன்றேபாது உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எழுந்து நின்றார்கள். அவர்களுடன் நாங்களும் எழுந்து நின்ேறாம். நாங்கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர, இது யூதப் ெபண்ணின் பிேரதம்'' என்ேறாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "மரணம் என்பது திடுக்கிடச் ெசய்யும் ஒரு விஷயமாகும். எனேவ, 

பிேரதத்ைதக் கண்டால் எழுந்து நில்லுங்கள்!'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 



 

அத்தியாயம் : 12 – ஜனாஸா சட்டங்கள்  

    பக்கம் | 602  
 

1750 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பிேரதம் தம்ைமக் கடந்து ெசன்றேபாது எழுந்து, அது (தமது 
கண்ைண விட்டு) மைறயும்வைர நின்றார்கள். 
 
1751 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு யூதரின் பிேரதத்திற்காக நபி (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுைடய ேதாழர்களும் எழுந்து, 

அது (கண்ைணவிட்டு) மைறயும்வைர நின்றனர். 
 
1752 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபைீலலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைகஸ் பின் சஅத் (ரலி), சஹ்ல் பின் ஹுைனஃப் (ரலி) ஆகிேயார் (இராக் நாட்டிலுள்ள) 
"காதிசிய்யா' எனும் இடத்தில் இருந்தேபாது, ஒரு பிேரத (ஊர்வல)ம் அவர்கைளக் கடந்து 
ெசன்றது. உடேன அவர்கள் இருவரும் எழுந்து நின்றனர். அப்ேபாது அவர்களிடம், "இது  இந்த 
நாட்டு (முஸ்லிமல்லாத) பிரைஜயின் பிேரதமாயிற்ேற?'' என்று கூறப்பட்டது. அதற்கு 
அவ்விருவரும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளக் கடந்து ஒரு பிேரதம் ெகாண்டு 
ெசல்லப்பட்டேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து நின்றார்கள். அப்ேபாது 
அவர்களிடம், "இது யூதரின் பிேரதம்' எனக் கூறப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "இது ஓர் (மனித) உயிரில்ைலயா?' என்று (திருப்பிக்) ேகட்டார்கள்'' 

என்றனர். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ைகஸ் பின் சஅத் (ரலி), சஹ்ல் பின் ஹுைனஃப் (ரலி) ஆகிேயார் 
வழியாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அதற்கு அவர்கள் இருவரும் "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
இருந்ேதாம். அப்ேபாது ஒரு பிேரத (ஊர்வல)ம் எங்கைளக் கடந்து ெசன்றது'' என்று 
கூறியதாக ஹதீஸ் ெதாடர்கிறது. 
 
பாடம் : 25 ஜனாஸாைவக் கண்டு எழுந்து நிற்கும் விதி மாற்றப்பட்டுவிட்டது. 
 
1753 வாகித் பின் அம்ர் பின் சஅத் பின் முஆத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஒரு நல்லடக்க நிகழ்ச்சியில் இருந்தேபாது நான் நின்றுெகாண்ேடயிருந்தைத 
நாஃபிஉ பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கண்டார்கள். ஆனால், அவர்கள் பிேரதம் 
ைவக்கப்படுவைத எதிர்பார்த்து உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது  அவர்கள் "ஏன் 
நிற்கிறரீ்கள்?'' என்று என்னிடம் ேகட்டார்கள். நான் "பிேரதம் ைவக்கப்படுவைத எதிர்பார்த்து 
நிற்கிேறன். அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் ஒரு ஹதீேஸ இதற்குக் 
காரணம்'' என்ேறன். அதற்கு அவர்கள் மஸ்ஊத் பின் அல்ஹகம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக 
(பின்வரும்) ஹதீைஸ அறிவித்தார்கள்: 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பிேரதத்ைதக் கண்டால் ஆரம்பக்காலத்தில்) எழுந்து 
நின்றார்கள். பின்னர் உட்கார்ந்து விட்டார்கள்'' என அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 



 

அத்தியாயம் : 12 – ஜனாஸா சட்டங்கள்  

    பக்கம் | 603  
 

1754 மஸ்ஊத் பின் அல்ஹகம் அல்அன் சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் பிேரதங்களுக்காக எழுந்து நிற்பது ெதாடர்பாக 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஆரம்பக்காலத்தில்) எழுந்து நின்றார்கள்; பின்னர் 
உட்கார்ந்துவிட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அறிவிப்பாளர் யஹ்யா பின சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
வாகித் பின் அம்ர் (ரஹ்) அவர்கள் பிேரதம் ைவக்கப்படும்வைர நின்றுெகாண்டிருப்பைதக் 
கண்டேபாதுதான் நாஃபிஉ பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீைஸ அறிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1755 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஆரம்பக்காலத்தில்) பிேரதத்ைதக் கண்டு எழுந்து 
நிற்பைதப் பார்த்தேபாது நாங்களும் நின்ேறாம்; (பிற்காலத்தில்) அவர்கள் உட்கார்ந்தேபாது 
நாங்களும் உட்கார்ந்துவிட்ேடாம். 
இைத மஸ்ஊத் பின் அல்ஹகம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 26 இறந்தவருக்காக ஜனாஸாத் ெதாழுைகயில் ெசய்யும் பிரார்த்தைன. 
 
1756 அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பிேரதத்திற்காகத் ெதாழுைக நடத்தினார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கள் ஓதிய பிரார்த்தைனைய நான் மனனமிட்டுள்ேளன். அவர்கள், "அல்லா 
ஹும் மஃக்பிர் லஹு, வர்ஹம்ஹு, வ ஆஃபிஹி, வஉஃபு அன்ஹு, வ அக்ரிம் நுஸுலஹு, 
வ வஸ்ஸிஃ முத்கலஹு, வஃக்சில்ஹு பில்மாயி வஸ்ஸல்ஜி வல்பரத், வ நக்கிஹி மினல் 
கத்தாயா கமா நக்ைகத்தஸ் ஸவ்பல் அப்யள மினத் தனஸி, வ அப்தில்ஹு தாரன் ைகரம் 
மின் தாரிஹி, வ அஹ்லன் ைகரம் மின் அஹ்லிஹி, வ ஸவ்ஜன் ைகரம் மின் 
ஸவ்ஜிஹி, வ அத்கில்ஹுல் ஜன்னத்த, வ அஇத்ஹு மின் அதாபில் கப்ரி / மின் அதாபிந் 
நார்'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! இவருக்கு மன்னிப்பு அளிப்பாயாக; கருைண புரிவாயாக; (மறுைமயின் 
ேசாதைனகளிலிருந்து)  இவைரக் காப்பாயாக; பாவங்கைள மாய்ப்பாயாக; இவருக்கு 
நல்கப்படும் விருந்ைத நல்லதாக்குவாயாக! இவர் புகுமிடத்ைத (கப்ைற) 
விசாலமாக்குவாயாக; இவருைடய குற்றங்குைறகளிலிருந்து இவைர நீராலும் 
பனிக்கட்டியாலும் ஆலங்கட்டியாலும் (கழுவி),அழுக்கிலிருந்து ெவண்ைமயான ஆைடைய நீ 
தூய்ைமப்படுத்துவைதப் ேபான்று  தூய்ைமப்படுத்துவாயாக; ேமலும், இங்குள்ள வடீ்ைடவிடச் 
சிறந்த வடீ்ைட அவருக்கு வழங்குவாயாக; இங்குள்ள குடும்பத்ைதவிடச் சிறந்த குடும்பத்ைத 
வழங்குவாயாக;இங்குள்ள துைணையவிடச் சிறந்த துைணைய இவருக்கு வழங்குவாயாக; 

இவைரச் ெசார்க்கத்தில் பிரேவசிக்கச் ெசய்வாயாக;இவைர மண்ணைறயின் 
ேவதைனயிலிருந்து காத்தருள்வாயாக / நரகத்தின் ேவதைனயிலிருந்து காத்தருள்வாயாக!) 
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அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அந்தப் பிேரதம் நானாக இருந்திருக்கக் கூடாதா என 
நான் ஆைசப்பட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1757 அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ஜனாஸாத் ெதாழுைகயில் "அல்லாஹும் மஃக்ஃபிர் லஹு, 
வர்ஹம்ஹு, வஉஃபு அன்ஹு, வ ஆஃபிஹி, வ அக்ரிம் நுஸுலஹு, வ வஸ்ஸிஃ 
முத்கலஹு, வஃக்சில்ஹு பி மாயின் வ ஸல்ஜின் வ பரதின், வ நக்கிஹி மினல் கத்தாயா 
கமா யுனக்கஸ் ஸவ்புல் அப்யளு மினத் தனஸ், வ அப்தில்ஹு தாரன் ைகரம் மின் 
தாரிஹி, வ அஹ்லன் ைகரம் மின் அஹ்லிஹி, வ ஸவ்ஜன் ைகரம் மின் ஸவ்ஜிஹி, வ 
கிஹி ஃபித்னத்தல் கப்றி வ அதாபந் நார்'' என்று ஓதுவைத நான் ெசவியுற்ேறன். 
(ெபாருள்: இைறவா! இவருக்கு மன்னிப்பு அளிப்பாயாக; கருைண புரிவாயாக; இவருைடய 
பாவங்கைள மாய்த்து இவைரக் காப்பாயாக! இவருக்கு நல்கப்படும் விருந்ைத நல்ல 
தாக்குவாயாக! இவர் புகுமிடத்ைத (கப்ைற) விசாலமாக்குவாயாக; இவருைடய 
குற்றங்குைறகளிலிருந்து இவைர நீராலும் பனிக்கட்டியாலும் ஆலங்கட்டியாலும் கழுவி, 
அழுக்கிலிருந்து ெவண்ைமயான ஆைட தூய்ைமப்படுத்தப்படுவைதப் ேபான்று  

தூய்ைமயாக்குவாயாக; ேமலும், இங்குள்ள வடீ்ைடவிடச் சிறந்த வடீ்ைடயும் இங்குள்ள 
குடும்பத்ைதவிடச் சிறந்த குடும்பத்ைதயும் இங்குள்ள துைணையவிடச் சிறந்த 
துைணையயும் இவருக்கு வழங்குவாயாக;மண்ணைறயின் ேவதைனயிலிருந்தும் நரக 
ெநருப்பின் ேவதைனயிலிருந்தும் இவைரக் காத்தருள்வாயாக.) 
அந்தப் பிேரதத்திற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்தைதப் 
பார்த்துவிட்டு, அது நானாக இருந்திருந்தால் நன்றாகயிருந்திருக்குேம என்று நான் 
ஆைசப்பட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 27 ஜனாஸாத் ெதாழுைகயின்ேபாது இமாம் எந்த இடத்தில் நிற்க ேவண்டும்? 
 
1758 சமுரா பின் ஜுன்துப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உம்மு கஅப் (ரலி) எனும் ெபண்மணி பிரசவ இரத்தப்ேபாக்கு ஏற்பட்டிருந்த நிைலயில் 
இறந்துவிட்டார். அவருக்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜனாஸாத் ெதாழுைக ெதாழுவித்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கைளப் பின்பற்றி நானும் ெதாழுேதன். அத்ெதாழுைகயில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிேரதத்தின் ைமயப்பகுதிக்கு ேநராக நின்று ெதாழுவித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சமுரா பின் ஜுன்துப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "உம்மு கஅப்' எனும் ெபயர் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
 
 



 

அத்தியாயம் : 12 – ஜனாஸா சட்டங்கள்  

    பக்கம் | 605  
 

1759 சமுரா பின் ஜுன்துப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சிறுவனாக இருந்ேதன். நான் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து (பல தகவல்கைள) மனனமிட்டுவந்ேதன். இங்கு என்ைனவிட 
வயதில் ெபரியவர்கள் இருப்பேத என்ைன அவற்ைறச் ெசால்லவிடாமல் தடுக்கிறது. நான் 
(ஒருமுைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்று, பிரசவ 
இரத்தப்ேபாக்கில் இறந்துேபான ெபண்ணிற்காக ஜனாஸாத் ெதாழுைக ெதாழுதிருக்கிேறன். 
அத்ெதாழுைகயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிேரதத்தின் ைமயப்பகுதிக்கு 
ேநராக நின்று ெதாழுவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் 
அல்முஸன்னா (ரஹ்) அவர்கள்,அப்துல்லாஹ் பின் புைரதா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து 
அறிவிக்கும் அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்ெபண்ணிற்காக 
ெதாழுவித்தேபாது, சடலத்தின் ைமயப்பகுதிக்கு ேநராக நின்றார்கள்'' என்று (சமுரா (ரலி)  
கூறியதாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 28 ஜனாஸாத் ெதாழுைக ெதாழுதுவிட்டு வாகனத்தில் திரும்பிச் ெசல்வது. 
 
1760 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இப்னுத் தஹ்தாஹ் (ரலி) அவர்களது நல்லடக்கத்ைத முடித்தேபாது 
அவர்களிடம் ேசணம் பூட்டப்படாத ெவற்றுடலான குதிைரெயான்று ெகாண்டுவரப்பட்டது. 
அதிேலறி அவர்கள் திரும்பினார்கள். நாங்கள் அவர்கைளச் சுற்றி நடந்துவந்ேதாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இப்னுத் தஹ்தாஹ் (ரலி) அவர்களுக்கு ஜனாஸாத் 
ெதாழுைக ெதாழுவித்தபிறகு அவர்களிடம் ேசணம் பூட்டப்படாத ெவற்றுடலான 
குதிைரெயான்று ெகாண்டுவரப்பட்டது. அைத ஒரு மனிதர் பிடித்துக்ெகாள்ள அதில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏறிக்ெகாண்டார்கள். அது சீராக ஓடலாயிற்று. 
நாங்கள் அைதப் பின் ெதாடர்ந்து விைரந்து நடக்கலாேனாம். அப்ேபாது அங்கிருந்த மக்களில் 
ஒருவர், "இப்னுத் தஹ்தாஹ் அல்லது அபுத்தஹ்தாஹ் (அறிவிப்பாளர் ஷுஅபாவிடமிருந்து 
அறிவிப்பவரின் ஐயம்) அவர்களுக்காக ெசார்க்கத்தில் எத்தைனேயா ேபரீச்சங்குைலகள் 
ெதாங்கிக்ெகாண்டிருக்கின்றன' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்றார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 29 உட்குழியும் பிேரதத்தின் மீது ெசங்கற்கைள அடுக்குவதும். 
 
1761 ஆமிர் பின் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் எந்த ேநாயில் இறந்துேபானார்கேளா 
அந்த ேநாயில் இருந்தேபாது, "(நான் இறந்ததும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்காகச் ெசய்யப்பட்டைதப் ேபான்று, (குழியினுள்) எனக்காக உட்குழிெயான்ைற 
ெவட்டுங்கள்; என்மீது நன்கு ெசங்கற்கைள அடுக்கிைவயுங்கள்!'' என்று ெசான்னார்கள். 
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பாடம் : 30 கப்றுக் குழியினுள் ேபார்ைவைய விரித்து (பிேரதத்ைத) ைவப்பது. 
 
1762 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கப்றுக்குள் சிவப்புப் ேபார்ைவ ஒன்று விரிக்கப் 
பட்டது. 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
(முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான் கூறுகின்ேறன்:) இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடரில் இடம்ெபற்றுள்ள அபூஜம்ரா என்பவரின் ெபயர் நஸ்ர் பின் இம்ரான் என்பதாகும். 
(இங்கு இடம்ெபறாத மற்ெறாருவரான) அபுத்தய்யாஹ் என்பாரின் ெபயர் யஸீத் பின் 
ஹுைமத் ஆகும். இவர்கள் இருவரும் (குராசான் நாட்டிலுள்ள) "சர்கஸ்'  எனும் நகரத்தில் 
இறந்தனர். 
 
பாடம் : 31 மண்ணைற(யின் ேமற்பகுதி)ையத் தைரக்குச் சமமாக்குதல். 
 
1763 ஸுமாமா பின் ஷுஃைப (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஃபளாலா பின் உைபத் (ரலி) அவர்களுடன் ேராம் நாட்டிலுள்ள "ேராடிஸ்' தீவில் 
இருந்ேதாம். அங்கு எங்கள் நண்பர் ஒருவர் இறந்துவிட்டார். அப்ேபாது ஃபளாலா பின் 
உைபத் (ரலி) அவர்கள், அவரது கப்ைறத் தைரமட்டமாக அைமக்கும்படி உத்தரவிட்டார்கள். 
பின்னர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கப்ைறத் தைரமட்டமாக்கும்படி 
உத்தரவிட்டைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1764 அபுல்ஹய்யாஜ் அல்அசதீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்த 
அலுவலுக்காக என்ைன அனுப்பினார்கேளா அந்த அலுவலுக்காக உம்ைம நான் 
அனுப்புகிேறன். (அந்த அலுவல் என்னெவன்றால்) எந்த உருவச் சிைலகைளயும் நீர் 
அழிக்காமல் விட்டுவிடாதீர்; (தைரையவிட) உயர்ந்துள்ள எந்தக் கப்ைறயும் தைர 

மட்டமாக்காமல் விடாதீர்!''என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "எந்த உருவப் படங்கைளயும் நீ 
அழிக்காமல் விடாதீர்!'' என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 32 கப்றுகைளக் காைரயால் பூசுவேதா அதன் மீது கட்டடம் எழுப்புவேதா கூடாது. 
 
1765 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கப்றுகள் காைரயால் (சுண்ணாம்புக் கலைவயால்) பூசப்படுவைதயும் அதன் மீது 
உட்காருவைதயும் அதன் மீது கட்டடம் எழுப்பப்படுவைதயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தைட ெசய்தார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1766 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கப்றுகள் காைரயால் பூசப்படுவது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
பாடம் : 33  கப்றுமீது அமர்வேதா அதன் மீது ெதாழுவேதா கூடாது. 
 
1767 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர், ஒரு ெநருப்புக்கங்கின் மீது அமர்ந்து அது அவரது ஆைடையக் கரித்து 
அவரது சருமம்வைர ெசன்றைடவதானது, ஓர் அடக்கத்தலத்தின் (கப்று)மீது அவர் 
உட்காருவைதவிட அவருக்குச் சிறந்ததாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1768 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அடக்கத்தலங்கள் (கப்று)மீது உட்காராதீர்கள்; அவற்ைற ேநாக்கித் ெதாழாதீர்கள். 
இைத அபூமர்ஸத் கன்னாஸ் பின் அல் ஹுைஸன் அல்ஃகனவ ீ (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1769 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அடக்கத்தலங்கைள (கப்று) ேநாக்கித் ெதாழாதீர்கள்; அவற்றின் மீது உட்காராதீர்கள். 
இைத அபூமர்ஸத் அல்ஃகனவ ீ(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 34 பள்ளிவாசலில் ஜனாஸாத் ெதாழுைக நடத்துவது. 
 
1770 அப்பாத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களின் பிேரதத்ைதப் 
பள்ளிவாசலுக்குக் ெகாண்டுெசன்று ெதாழுைக நடத்துமாறு கூறினார்கள். மக்கள் அதற்கு 
ஆட்ேசபம் ெதரிவித்தனர். அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் எவ்வளவு விைரவாக மக்கள் 
மறந்துவிடுகின்றனர்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், சுைஹல் பின் அல்ைபளா 
(ரலி) அவர்களுக்குப் பள்ளிவாசலில்தான் ெதாழுைக நடத்தினார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1771 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் இறந்தேபாது அவரது பிேரதத்ைதப் 
பள்ளிவாசலுக்குக் ெகாண்டுவருமாறும், தாங்கள் அவருக்கு (இறுதித் ெதாழுைக) ெதாழப் 

ேபாவதாகவும் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியர் ெசால்லி அனுப்பினார்கள். அவ்வாேற 
மக்களும் ெசய்தனர். அப்ேபாது அவரது பிேரதம் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரின் 
அைறகளுக்கு அருகில் ெகாண்டுவந்து,அவர்கள் ெதாழுதுெகாள்வதற்காக ைவக்கப்பட்டது. 
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பிறகு "மகாஇத்' எனும் இடம் ேநாக்கி இருந்த "பாபுல் ஜனாயிஸ்' தைலவாயில் வழியாகப் 
பிேரதம் ெவளிேய ெகாண்டுெசல்லப்பட்டது. இது குறித்து மக்கள் குைற கூறுவதாகவும் 
"பிேரதங்கைளப் பள்ளிவாசலுக்குள் ெகாண்டுெசல்லப்படாது' என்று அவர்கள் ேபசிக் 

ெகாள்வதாகவும் நபி (ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியருக்குச் ெசய்தி எட்டியது. அப்ேபாது 
நான் "மக்கள் தங்களுக்குத் ெதரியாத விஷயத்தில் ஏன் அவசரப்பட்டுக் குைற 
கூறுகின்றனர்? பள்ளிவாசலுக்குள் ஒரு பிேரதத்ைதக் ெகாண்டு ெசன்றதற்காக எங்கைள 
அவர்கள் குைறெசால்கின்றனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுைஹல் பின் 
அல்ைபளா (ரலி) அவர்களுக்குப் பள்ளிவாசலின் நடுப்பகுதியில்தான் ெதாழுைக 
நடத்தினார்கள்'' என்று கூறிேனன். 
இைத அப்பாத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1772 அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் இறந்தேபாது "அவரது பிேரதத்ைதப் 
பள்ளிவாசலுக்குக் ெகாண்டுெசல்லுங்கள்; அவருக்காக நான் ெதாழப்ேபாகிேறன்' என ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ஆட்ேசபம் ெதரிவிக்கப் 

பட்டேபாது, "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைபளா 
எனும் ெபண்மணியின் இரு புதல்வர்களான சுைஹலுக்கும் அவருைடய சேகாதரருக்கும் 
பள்ளிவாசலில்தான் ெதாழுைக நடத்தினார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
(முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் கூறுகின்ேறன்:) சுைஹல் பின் தஅத் என்பேத அவரது 
ெபயராகும். ைபளா என்பது அவருைடய தாயாரின் (புைன) ெபயராகும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 35 அடக்கத்தலங்களில் நுைழயும்ேபாது கூற ேவண்டியதும் அடக்கம் ெசய்யப் 

பட்டிருப்பவர்களுக்காகப் பிரார்த்திப்பதும். 
 
1773 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் இறுதிநாட்களில்) என்னுடன் தங்கியிருந்த 
ஒவ்ேவார் இரவின் பிற்பகுதியிலும்(மதீனாவிலுள்ள) "பகீஉல் ஃகர்கத்' ெபாது ைமயவாடிக்குச் 
ெசல்வார்கள். அங்கு (பின்வருமாறு) கூறுவார்கள்: 
அஸ்ஸலாமு அைலக்கும் தார கவ்மின் முஃமினனீ். வ அத்தாக்கும் மா தூஅதூன ஃகதன் 
முஅஜ்ஜலூன். வ இன்னா இன்ஷா அல்லாஹு பிக்கும் லாஹிகூன். அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர் 
லி அஹ்லி பகீஇல் ஃகர்கத். 
(ெபாருள்: இந்த அடக்கத்தலத்தில் உள்ள இைறநம்பிக்ைகயாளர்கேள! உங்கள்மீது சாந்தி 
ெபாழியட்டும்! நீங்கள் நாைள சந்திக்கப்ேபாவதாக வாக்களிக்கப்பட்ட ஒன்று, தவைண 
அளிக்கப்பட்ட பின்னர் உங்களிடம் வந்துவிட்டது. நாங்கள் அல்லாஹ் நாடினால் 
உங்களுக்குப் பின்னால் வந்து ேசரக்கூடியவர்களாக உள்ேளாம். இைறவா! பகீஉல் ஃகர்கதில் 
உள்ேளாருக்கு நீ மன்னிப்பளிப்பாயாக!) 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் குைதபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உங்களிடம் வந்துவிட்டது' 

(அ(த்)தாக்கும்) எனும் ெசாற்ெறாடர் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
1774 அப்துல்லாஹ் பின் கஸீர் அல்முத்தலிப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் "நான் நபி (ஸல்) அவர்கைளப் பற்றியும் என்ைனப் 
பற்றியும் உங்களுக்கு அறிவிக்க ேவண்டாமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நாங்கள் "ஆம் 
(அறிவியுங்கள்)' என்று கூறிேனாம் என முஹம்மத் பின் ைகஸ் பின் மக்ரமா (ரஹ்) 
அவர்கள் ெதரிவித்தார்கள். 
மற்ேறார் அறிவிப்பில் (பின்வருமாறு) காணப்படுகிறது: 
ஒரு நாள் முஹம்மத் பின் ைகஸ் பின் மக்ரமா பின் அல்முத்தலிப் (ரஹ்) அவர்கள், "நான் 
என்ைனப் பற்றியும் என் அன்ைனையப் பற்றியும் உங்களுக்கு அறிவிக்க ேவண்டாமா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அவர்கள் தம்ைம ஈன்ெறடுத்த அன்ைனையப் பற்றித்தான் 
குறிப்பிடுகிறார்கள் என்று நாங்கள் எண்ணிேனாம். பிறகு அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ஒரு நாள் அன்ைன) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் "நான் என்ைனப் பற்றியும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பற்றியும் உங்களுக்கு அறிவிக்க ேவண்டாமா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம் (அறிவியுங்கள்)' என்று கூறிேனாம். அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னுடன் தங்க ேவண்டிய இரவில் (என்னிடம்) வந்தார்கள். தமது 
ேமலாைடைய (எடுத்துக் கீேழ) ைவத்தார்கள்; தம் காலணிகைளக் கழற்றித் தமது 
கால்மாட்டில் ைவத்துவிட்டுத் தமது கீழாைடயின் ஓரத்ைதப் படுக்ைகயில் விரித்து அதில் 
ஒருக்களித்துப் படுத்திருந்தார்கள். நான் உறங்கிவிட்ேடன் என்று அவர்கள் எண்ணும் அளவு 
ெபாறுத்திருந்தார்கள். (நான் உறங்கிவிட்டதாக எண்ணியதும்) ெமதுவாகத் தமது 
ேமலாைடைய எடுத்து (அணிந்து)ெகாண்டார்கள்; ெமதுவாகக் காலணிகைள அணிந்தார்கள்; 

கதைவத் திறந்து ெவளிேய ெசன்று ெமதுவாகக் கதைவ மூடினார்கள். 
உடேன நான் எனது தைலத் துணிைய எடுத்து, தைலயில் ைவத்து மைறத்துக் 

ெகாண்ேடன்; கீழாைடைய அணிந்துெகாண்டு அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து நடந்ேதன். 
அவர்கள் "அல்பகீஉ' ெபாது ைமயவாடிக்குச் ெசன்று நின்றார்கள்; அங்கு நீண்ட ேநரம் 
நின்றிருந்தார்கள். பிறகு மூன்று முைற ைககைள உயர்த்தினார்கள். பிறகு (வடீு ேநாக்கித்) 
திரும்பினார்கள்; நானும் திரும்பிேனன். அவர்கள் விைரவாக நடந்தேபாது நானும் விைரவாக 
நடந்ேதன். அவர்கள் ஓடிவந்தார்கள்; நானும் (அவ்வாேற) ஓடிவந்ேதன்;அவர்களுக்கு 
முன்னால் (வடீ்டுக்கு) வந்து படுத்துக்ெகாண்ேடன். நான் படுத்த சிறிது ேநரத்தில் அவர்கள் 
(வடீ்டுக்குள்) வந்து "ஆயிஷ்! உனக்கு என்ன ேநர்ந்தது? உனக்கு ஏன் மூச்சு வாங்குகிறது?'' 

என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஒன்றுமில்ைல' என்ேறன். அதற்கு அவர்கள் "ஒன்று, நீயாகச் 
ெசால்லிவிடு! இல்லாவிட்டால் நுண்ணறிவாளனும் ெமன்ைமயானவனுமான அல்லாஹ் 
எனக்கு அறிவித்துவிடுவான்'' என்று கூறினார்கள். நான் "அல்லாஹ்வின் தூதேர, என் 
தந்ைதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்!'' என்று கூறிவிட்டு, நடந்தைத 
அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். அவர்கள் "ஓ நீதான் எனக்கு முன்னால் நான் கண்ட அந்த 
உருவமா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். உடேன அவர்கள் என் ெநஞ்சில் 
ைகைய ைவத்துத் தள்ளினார்கள். எனக்கு வலித்தது. பிறகு "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய 
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தூதரும் (உனக்கு) அநீதியிைழத்துவிடுவார்கள் என நீ எண்ணிக்ெகாண்டாேயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்! மனிதர்கள் என்னதான் மைறத்தாலும் அல்லாஹ் அைத 
அறிந்துவிடுவாேன!'' என்று கூறிேனன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ என்ைனக் கண்டேபாது (வானவர்) 
ஜிப்ரீல் என்னிடம் வந்து மைறவாக ஓரிடத்தில் நின்றுெகாண்டு என்ைன அைழத்தார். 
நானும் அவரது அைழப்ைப ஏற்று உனக்குத் ெதரியாமல் மைறவாக அவரிடம் ெசன்ேறன். -
(ெபாதுவாக) நீ உனது ஆைடைய கழற்றிைவத்துவிட்ட ேநரங்களில் அவர் நீ இருக்கும் 
இடத்திற்கு வரமாட்டார்- (எனேவ தான், மைறவாக நின்று அவர் என்ைன அைழத்தார்.) நான் 
நீ உறங்கிவிட்டதாக நிைனத்ேதன். உன்ைன எழுப்பிவிடவும் நான் விரும்பவில்ைல. நீ 
தனிைமயில் இருப்பைத நிைனத்து பயந்துவிடுவாய் என்று நான் அஞ்சிேனன். 
(எனேவ, உன்ைன உறக்கத்திலிருந்து எழுப்பவில்ைல.) அப்ேபாது ஜிப்ரீல் "உம் இைறவன் 
உம்ைம "பகீஉ'வாசிகளிடம் ெசன்று அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ேகாரும்படி 
கட்டைளயிடுகின்றான்' என்று கூறினார்'' என்றார்கள். 
ெதாடர்ந்து ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அ(டக்கத்தலங்களில் இருப்ப)வர்களுக்காக நான் என்ன 
ெசால்ல ேவண்டும்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அஸ்ஸலாமு அலா அஹ்லித் 
தியாரி மினல் முஃமினனீ வல் முஸ்லிமீன். வ யர்ஹமுல்லாஹுல் முஸ்தக்திமீன 
மின்னா வல் முஸ்தஃகிரீன். வ இன்னா இன்ஷா அல்லாஹு பி(க்)கும் ல லாஹிகூன்'' 

என்று ெசால்'' என்றார்கள். 
(ெபாருள்: அடக்கத்தலங்களில் உள்ள இைறநம்பிக்ைகயாளர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் 
சாந்தி ெபாழியட்டும்! நம்மில் முந்திச் ெசன்றுவிட்டவர்களுக்கும் பிந்தி வருபவர்களுக்கும் 
அல்லாஹ் கருைண புரிவானாக! நாம் அல்லாஹ் நாடினால் உங்களுக்குப் பின்னால் வந்து 
ேசரக்கூடியவர்களாக உள்ேளாம்.) 
 
1775 புைரதா பின் அல்ஹஸீப் அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுக்கு, அவர்கள் அடக்கத்தலங்களுக்குச் 
ெசல்லும்ேபாது கூற ேவண்டியைதக் கற்றுக்ெகாடுத்துவந்தார்கள். அ(வ்வாறு கற்றுக் 
ெகாண்ட)வர்களில் ஒருவர் "அஸ்ஸலாமு அலா அஹ்லித் தியாரி மினல் முஃமினனீ 
வல்முஸ்லிமீன். வ இன்னா இன்ஷா அல்லாஹு ல லாஹிகூன். அஸ்அலுல்லாஹ லனா 
வ ல(க்)குமுல் ஆஃபிய்யா' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்)  அவர்கள் கற்றுக் 
ெகாடுத்ததாகக்) கூறினார். 
(ெபாருள்: அடக்கத்தலங்களில் உள்ள இைறநம்பிக்ைகயாளர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் 
சாந்தி ெபாழியட்டும்! நாம் அல்லாஹ் நாடினால் (உங்களிடம்) வந்து ேசரக்கூடியவர்களாக 
உள்ேளாம். நான் எங்களுக்காகவும் உங்களுக்காகவும் விேமாசனத்ைத ேவண்டுகிேறன்.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ேமற்கண்ட வாசக 
அைமப்பு இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ஸுைஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அஸ்ஸலாமு அைலக்கும் அஹ்லத் 
தியாரி'' என்று ெதாடங்குகிறது. 
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பாடம் : 36  நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் தாயாரின் அடக்கத்தலத்ைதச் சந்திக்க இைறவனிடம் 
அனுமதி ேகாரியது. 
 
1776 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் என் இைறவனிடம் என் தாயாருக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ேகார அனுமதி ேகட்ேடன். 
அவன் அனுமதி வழங்கவில்ைல. அவரது அடக்கத்தலத்ைதச் சந்திக்க அனுமதி ேகட்ேடன். 
எனக்கு அனுமதி வழங்கினான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1777 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் தாயாரின் அடக்கத்தலத்ைதச் சந்தித்தேபாது அழுதார்கள்; (இைதக் 
கண்டு) அவர்கைளச் சுற்றியிருந்தவர்களும் அழுதனர். அப்ேபாது அவர்கள், "நான் என் 
இைறவனிடம் என் தாயாருக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ேகார அனுமதி ேகட்ேடன்.  எனக்கு 
அனுமதி வழங்கப்படவில்ைல. அவரது அடக்கத்தலத்ைதச் சந்திப்பதற்கு அனுமதி ேகட்ேடன். 
எனக்கு அனுமதி வழங்கினான். எனேவ, அடக்கத்தலங்கைளச் சந்தியுங்கள். ஏெனனில், அைவ 
மரணத்ைத நிைனவூட்டும்!' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1778 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் உங்கைள அடக்கத்தலங்கைளச் சந்திக்க ேவண்டாெமன்று தைட விதித்திருந்ேதன். 
இனி நீங்கள் அவற்ைறச் சந்தியுங்கள். குர்பானி இைறச்சிைய மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் 
ேசமித்துைவக்க ேவண்டாெமன உங்களுக்குத் தைட விதித்திருந்ேதன். இனி நீங்கள் 
விரும்பும் நாட்கள்வைர ேசமித்துைவயுங்கள். பழச்சாறு மதுபானங்கள் ஊற்றிைவக்கப் 
பயன்படும் பாத்திரங்கைளப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமன்று உங்களுக்குத் தைட 
விதித்திருந்ேதன். இனி நீங்கள் எல்லாப் பாத்திரங்களிலும் பருகலாம். ஆனால், 

ேபாைதயூட்டுகின்றவற்ைற அருந்தாதீர்கள். 
இைத புைரதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் புைரதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 37  தற்ெகாைல ெசய்தவனுக்கு (இறுதி)த் ெதாழுைகையக் ைகவிட்டது. 
 
1779 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அகலமான அம்பால் தற்ெகாைல ெசய்து ெகாண்ட ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெகாண்டுவரப்பட்டேபாது, அவருக்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாழைவக்கவில்ைல. 
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அத் யாயம் : 13  ஜகாத் 
 
1780 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(தானியங்களில்) ஐந்து "வஸ்க்'குகைள விடக் குைறவானவற்றில் ஸகாத் இல்ைல; 

(கால்நைடகளில்) ஐந்து ஒட்டகங்களுக்குக் குைறவானவற்றில் ஸகாத் இல்ைல. 
(ெவள்ளியில்) ஐந்து "ஊக்கியா'க்களுக்குக் குைறவானவற்றில் ஸகாத் இல்ைல. 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1781 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ேமற்கண்டவாறு) கூறியைத நான் 
ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் தம்முைடய ஐந்து விரல்களால் ைசைக ெசய்தார்கள்'' என்று 
ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. பிறகு ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள விவரங்கைளப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
1782 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(தானியங்களில்) ஐந்து "வஸ்க்'குகைள விடக் குைறவானவற்றில் ஸகாத்  இல்ைல; 

(கால்நைடகளில்) ஐந்து ஒட்டகங்களுக்குக் குைறவானவற்றில் ஸகாத் இல்ைல. (ெவள்ளி 
யில்) ஐந்து "ஊக்கியா'க்களுக்குக் குைறவானவற்றில் ஸகாத் இல்ைல. 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1783 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேபரீச்சம் பழத்திலும் தானியத்திலும் ஐந்து "வஸ்க்'குகைளவிடக் குைறவானவற்றில் 
ஸகாத்  இல்ைல. 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1784  நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தானியத்திலும் ேபரீச்சம் பழத்திலும் ஐந்து "வஸ்க்'குகைள எட்டாதவைர ஸகாத் 
இல்ைல; ஐந்து ஒட்டகங்களுக்குக் குைறவானவற்றில் ஸகாத் இல்ைல. (ெவள்ளியில்) ஐந்து 
"ஊக்கியா'க்கைளவிடக் குைறவானவற்றில் ஸகாத் இல்ைல. 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும், அவற்றில் "ேபரீச்சம் பழம்' (தம்ர்) என்பதற்கு பதிலாக "பழம்' (ஸமர்) என்று 
(ெபாதுவாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 



 

அத்தியாயம் : 13 – ஜகாத்  

    பக்கம் | 613  
 

1785 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெவள்ளியில் ஐந்து "ஊக்கியா'க்கைளவிடக் குைறவானவற்றில் ஸகாத் இல்ைல. ஐந்து 
ஒட்டகங்களுக்குக் குைறவானவற்றில் ஸகாத் இல்ைல. ேபரீச்சம் பழத்தில் ஐந்து 
"வஸ்க்' குகைள விடக் குைறவானவற்றில் ஸகாத் இல்ைல. 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது 
 
பாடம் : 1 பத்திெலாரு பாகம், அல்லது அதில் பாதி கடைமயாகும் ஸகாத். 
 
1786 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நதிகளாலும் மைழயாலும் முைளத்தவற்றில் பத்து சதவதீம் (ஸகாத் கடைம) ஆகும். 
ஒட்டகத்தின் மூலம் நீர் பாய்ச்சி முைளத்தவற்றில் ஐந்து சதவதீம் (ஸகாத் கடைம) ஆகும். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 2 ஒரு முஸ்லிம் தம் அடிைமக்காகவும் குதிைரக்காகவும் ஸகாத் ெகாடுக்க 
ேவண்டியதில்ைல. 
 
1787 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிமின் அடிைமக்காகேவா குதிைரக்காகேவா அவர்மீது (ஸகாத் கடைம) இல்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1788 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிமின் அடிைமக்காகேவா குதிைரக்காகேவா அவர்மீது (ஸகாத் கடைம) இல்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1789 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அடிைமக்காக (உரிைமயாளன்மீது) ஸகாத் (கடைம) இல்ைல; ேநான்புப் ெபருநாள் 
தர்மத்ைதத் தவிர. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 3 (ஓராண்டு முழுைம அைடவதற்கு முன்ேப) ஸகாத் வழங்குவதும் ஸகாத் வழங்க 
மறுப்பதும். 
 
1790 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஸகாத் வசூலிப்பதற்காக உமர் (ரலி) அவர்கைள 
அனுப்பினார்கள். அப்ேபாது "இப்னு ஜமீல்,காலித் பின் அல்வலீத் மற்றும் அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய ெபரிய தந்ைத அப்பாஸ் (ரலி) ஆகிேயார் (ஸகாத் வழங்க) 
மறுத்துவிட்டனர்'' என்று கூறப்பட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இப்னு ஜமீல் ஏைழயாக இருந்து, அல்லாஹ் அவைரச் ெசல்வ(ந்த)ராக ஆக்கிய பிறேக 
அவர் (ஸகாத் வழங்க) மறுத்துள்ளார். காலிைதப் ெபாறுத்தவைர, நீங்கள் காலிதுக்கு அநீதி 
இைழக்கின்றரீ்கள். அவேரா தம் கவசஉைடகைளயும் ேபார்த்தளவாடங்கைளயும் 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறக்ெகாைடயாக) வழங்க முடிவு ெசய்திருந்தார். அப்பாஸ் 
அவர்கைளப் ெபாறுத்தவைரயில் அவரது ஸகாத்ைதயும் அைதப்ேபான்ற இன்ெனாரு 
மடங்ைகயும் வழங்குவது என்மீது ெபாறுப்பாகும். உமேர! ஒருவருைடய தந்ைதயின் 
சேகாதரர் அவருைடய தந்ைதையப் ேபான்றவர் ஆவார் என்பது உமக்குத் ெதரியாதா?'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 4 ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மமாகப் ேபரீச்சம் பழம், ேதால் நீக்கப்படாத ேகாதுைம 
ஆகியவற்ைற வழங்குவது முஸ்லிம்கள் மீது கடைமயாகும். 
 
1791 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஸ்லிம்களில் சுதந்திரமானவர்கள், அடிைமகள், ஆண்கள் மற்றும் ெபண்கள் ஆகிய 
அைனவர் மீதும் ேபரீச்சம் பழத்தில் ஒரு "ஸாஉ' அல்லது ேதால் நீக்கப்படாத (வாற்) 
ேகாதுைமயில் ஒரு "ஸாஉ' (ஏைழகளுக்கு வழங்குவது கடைமயாகும்) என ரமளான் 
ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மத்ைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுக்கு 
நிர்ணயித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1792 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அடிைமகள், சுதந்திரமானவர்கள் ஆகிேயாரில் சிறியவர், ெபரியவர் அைனவர்மீதும் ேபரீச்சம் 
பழத்தில் ஒரு "ஸாஉ' அல்லது ேதால் நீக்கப்படாத (வாற்)ேகாதுைமயில் ஒரு "ஸாஉ' 

(ஏைழகளுக்கு வழங்குவது கடைமயாகும்) என ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மத்ைத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிர்ணயித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1793 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சுதந்திரமானவர்கள், அடிைமகள், ஆண்கள் மற்றும் ெபண்கள் அைனவர்மீதும் ேபரீச்சம் 
பழத்தில் ஒரு "ஸாஉ' அல்லது ேதால் நீக்கப்படாத (வாற்)ேகாதுைமயில் ஒரு "ஸாஉ' 

(ஏைழகளுக்கு வழங்குவது கடைமயாகும்) என ரமளான் தர்மத்ைத நபி (ஸல்) அவர்கள் 
நிர்ணயித்தார்கள். பிறகு மக்கள் (ேதால் நீக்கப்பட்ட) மணிக்ேகாதுைமயில் அைர 
"ஸாஉ'ைவ அதற்குச் சமமாக ஆக்கினர். 
 
1794 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு "ஸாஉ' ேபரீச்சம்பழத்ைதேயா அல்லது ஒரு 
"ஸாஉ' ேதால் நீக்கப்படாத (வாற்)ேகாதுைமையேயா ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மமாக 
வழங்கும்படி கட்டைளயிட்டார்கள். 
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மக்கள் ஒரு "ஸாஉ' ேதால் நீக்கப்படாத ேகாதுைமக்குச் சமமாக இரண்டு "முத்'து (அைர 
"ஸாஉ') ேதால் நீக்கப்பட்ட (மணிக்) ேகாதுைமைய ஆக்கிக்ெகாண்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1795 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஸ்லிம்களில் சுதந்திரமானவர்கள்,  அடிைமகள்,  ஆண்கள்,  ெபண்கள்,  சிறியவர்கள், 

 ெபரியவர்கள்  ஆகிய அைனவர் மீதும் ேபரீச்சம் பழத்தில் ஒரு "ஸாஉ' அல்லது ேதால் 
நீக்கப்படாத (வாற்)ேகாதுைமயில் ஒரு "ஸாஉ' (ஏைழகளுக்கு வழங்குவது கடைமயாகும்) 
என ரமளான்  தர்மத்ைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிர்ணயித்தார்கள். 
 
1796 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மமாக ஏேதனும் உணவிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ', அல்லது 
ேதால் நீக்கப்படாத (வாற்)ேகாதுைமயிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ', அல்லது பாலாைடக் 
கட்டியிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ', அல்லது உலர்ந்த திராட்ைசயிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ' 

வழங்கிவந்ேதாம். 
 
1797 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்களிைடேய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந்த காலத்தில் சிறியவர், 

ெபரியவர், சுதந்திரமானவர், அடிைம என அைனவருக்காகவும் நாங்கள் ஏேதனும் 
உணவிலிருந்து ஒரு ஸாஉ, அல்லது பாலாைடக் கட்டியிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ', அல்லது 
ேதால் நீக்கப்படாத (வாற்)ேகாதுைமயிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ', அல்லது ேபரீச்சம் 
பழத்திலிருந்து ஒரு "ஸாஉ', அல்லது உலர்ந்த திராட்ைசயிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ' ேநான்புப் 
ெபருநாள் தர்மமாக வழங்கிவந்ேதாம். முஆவியா பின் அப ீசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் ஹஜ் 
அல்லது உம்ராவிற்காக எங்களிடம் வரும்வைரயில் இவ்வாேற நாங்கள் வழங்கிவந்ேதாம். 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள் (எங்களிடம் வந்ததும்) ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீது நின்று 
மக்களுக்கு உைரயாற்றினார்கள். அவர்கள் மக்களுக்கு ஆற்றிய உைரயில் "ஷாம் (சிரியா) 
பகுதியின் ேதால் நீக்கப்பட்ட (மணிக்) ேகாதுைமயில் இரு "முத்'துகள், ேபரீச்சம் பழத்தின் 
ஒரு "ஸாஉ'க்கு நிகரானதாகும் என நான் கருதுகிேறன்'' என்று குறிப்பிட்டார்கள். மக்கள் 
அைதப் பிடித்துக்ெகாண்டனர். 
நாேனா (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) வழங்கியைதப் ேபான்ேற 
நான் உயிர் வாழும்வைர வழங்கிக்ெகாண்டிருப்ேபன். 
 
1798 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்களிைடேய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந்த காலத்தில் சிறியவர், 

ெபரியவர், சுதந்திரமானவர், அடிைம என அைனவருக்காகவும் ேபரீச்சம் பழத்திலிருந்து ஒரு 
"ஸாஉ', பாலாைடக் கட்டியிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ', ேதால் நீக்கப்படாத (வாற்) 
ேகாதுைமயிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ' ஆகிய மூன்று இனங்களிலிருந்து ேநான்புப் ெபருநாள் 
தர்மம் வழங்கிவந்ேதாம். முஆவியா (ரலி) அவர்கள் வரும்வைரயில் இவ்வாேற 
வழங்கிவந்ேதாம். பிறகு முஆவியா (ரலி) அவர்கள் ேதால் நீக்கப்பட்ட (மணிக்) 
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ேகாதுைமயிலிருந்து இரு "முத்'து, ஒரு "ஸாஉ' ேபரீச்சம் பழத்திற்கு ஈடானதாகும் என்று 
கருதினார்கள். 
நாேனா (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) வழங்கியைதப் ேபான்ேற 
வழங்கிக் ெகாண்டிருப்ேபன். 
 
1799 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் பாலாைடக்கட்டி, ேபரீச்சம் பழம், ேதால் நீக்கப்படாத (வாற்)ேகாதுைம ஆகிய மூன்று 
இனங்களிலிருந்ேத ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மத்ைத வழங்கிவந்ேதாம். 
 
1800 இயாள் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அபசீர்ஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள் ேதால் நீக்கப்பட்ட அைர "ஸாஉ' (மணிக்)ேகாதுைமைய ஒரு 
ஸாஉ ேபரீச்சம்பழத்திற்கு ஈடாக்கியேபாது அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அைத 
ஆட்ேசபித்தார்கள். "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் வழங்கி 
வந்தைதப் ேபான்று ேபரீச்சம்பழத்தில் ஒரு "ஸாஉ', அல்லது உலர்ந்த திராட்ைசயில் ஒரு 
"ஸாஉ', அல்லது ேதால் நீக்கப்படாத (வாற்)ேகாதுைமயில் ஒரு "ஸாஉ', அல்லது 
பாலாைடக்கட்டியில் ஒரு "ஸாஉ'ைவத் தவிர  ேவெறைதயும் ேநான்புப்ெபருநாள் தர்மமாக 
வழங்கமாட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 5 ெபருநாள் ெதாழுைகக்கு முன்ேப ெபருநாள் தர்மத்ைத  வழங்கிடுமாறு வந்துள்ள 
கட்டைள. 
 
1801 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கள் ெபருநாள் ெதாழுைகக்குப் புறப்படுவதற்கு முன்ேப ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மம் 
வழங்கப்பட ேவண்டும் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள். 
 
1802 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கள் ெபருநாள் ெதாழுைகக்குப் புறப்படுவதற்கு முன்ேப ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மம் 
வழங்கப்பட ேவண்டும் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள். 
 
பாடம் : 6 ஸகாத் வழங்க மறுப்பது குற்றம். 
 
1803 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ெபான், ெவள்ளி ஆகியவற்ைறச் ேசகரித்து ைவத்துக்ெகாண்டு அவற்றுக்குரிய கடைமைய 
(ஸகாத்) நிைறேவற்றாமல் இருப்பவருக்கு, மறுைம நாளில் நரக ெநருப்பில் அவற்ைறப் 
பழுக்கக் காய்ச்சி, உேலாகப் பாளமாக மாற்றி, அவருைடய விலாப்புறத்திலும் ெநற்றியிலும் 
முதுகிலும் சூடு ேபாடப்படும். அைவ குளிர்ந்து விடும்ேபாெதல்லாம் மீண்டும் அவ்வாேற 
(பழுக்கக் காய்ந்த பாளமாக) மாறிவிடும். இவ்வாறு ஒரு நாள் அவர் தண்டிக்கப்படுவார். 
அ(ந்)த (ஒரு நாளி)ன் அளவு ஐம்பது ஆயிரம் ஆண்டுகளாகும். இறுதியில் 
அடியார்களிைடேய இறுதித்தீர்ப்பு வழங்கப்படும். அப்ேபாது தாம் ெசல்லேவண்டிய 
ெசார்க்கத்தின் பாைதைய, அல்லது நரகத்தின் பாைதைய அவர் காண்பார்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
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அப்ேபாது "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஒட்டகங்களின் நிைல என்ன? (அவற்றுக்குரிய 
கடைமைய நிைறேவற்றாவிட்டால் என்ன தண்டைன?)'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு 
"ஒட்டகங்களின் உரிைமயாளர் அவற்றிலிருந்து அவற்றுக்குரிய கடைமைய (ஸகாத்) நிைற 
ேவற்றாவிட்டால் - தண்ணரீ் புகட்டும் நாளில் பால் கறந்து ஏைழகளுக்கு வழங்குவதும் 
அவற்றுக்குரிய கடைமகளில் ஒன்றாகும்- மறுைம நாளில் அவர் ஒரு விசாலமான 
ைமதானத்தில் தூக்கிெயறியப்படுவார். அந்த ஒட்டகங்களில் பால்குடி மறந்த குட்டி உள்பட 
ஒன்றுகூட விடுபடாமல் எல்லாம் வந்து அவைரக் கால் குளம்புகளால் மிதிக்கும்; வாயால் 
கடிக்கும். அவற்றில் கைடசி ஒட்டகம் மிதித்துவிட்டுச் ெசன்றதும் மீண்டும் முதல் ஒட்டகம் 
அவர்மீது ஏவிவிடப்படும். இவ்வாறு ஒரு நாள் அவர் தண்டிக்கப்படுவார். அ(ந்)த (ஒரு 
நாளி)ன் அளவு ஐம்பது ஆயிரம் ஆண்டுகளாகும். இறுதியில் அடியார்களிைடேய இறுதித் 
தீர்ப்பு வழங்கப்படும். அப்ேபாது தாம் ெசல்லேவண்டிய ெசார்க்கத்தின் பாைதைய, அல்லது 
நரகத்தின் பாைதைய அவர் காண்பார்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
அப்ேபாது "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஆடு, மாடுகளின் நிைல என்ன? (அவற்றுக்குரிய 
கடைமைய நிைறேவற்றாவிட்டால் என்ன தண்டைன?)'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு 
"ஆடு, மாடுகளின் உரிைமயாளர் அவற்றுக்குரிய கடைமைய (ஸகாத்) நிைறேவற்ற 
வில்ைலயாயின் மறுைம நாளில் அவர் ஒரு விசாலமான ைமதானத்தில் 
தூக்கிெயறியப்படுவார். ெகாம்பு வைளந்த,ெகாம்பு இல்லாத, காதுகள் கிழிக்கப்பட்ட 
அவருைடய ஆடு, மாடுகள் ஒன்றுவிடாமல் வந்து அவைர முட்டித்தள்ளும்; காலால் அவைர 
மிதிக்கும். அவற்றில் கைடசிப் பிராணி அவைர மிதித்துவிட்டுச் ெசன்றதும் மீண்டும் 
முதலில் ெசன்ற பிராணி அவர் மீது ஏவிவிடப்படும். இவ்வாறு ஒரு நாள் அவர் 
தண்டிக்கப்படுவார். அ(ந்)த (ஒரு நாளி)ன் அளவு ஐம்பது ஆயிரம் ஆண்டுகளாகும். 
இறுதியில் அடியார்களிைடேய இறுதித் தீர்ப்பு வழங்கப்படும். அப்ேபாது தாம் ெசல்ல 
ேவண்டிய ெசார்க்கத்தின் பாைதைய, அல்லது நரகத்தின் பாைதைய அவர் காண்பார்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
அப்ேபாது "அல்லாஹ்வின் தூதேர! குதிைரகள் (நிைல என்ன)?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு "குதிைர மூன்று வைகயாகும். அது ஒரு மனிதருக்குப் பாவச்சுைமயாகும்; 

மற்ெறாரு மனிதருக்கு (ெபாருளாதார)ப் பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதாகும்;இன்ெனாரு 
மனிதருக்கு (இைறவனிடமிருந்து) நற்பலைனப் ெபற்றுத்தருவதாகும்: 
குதிைர பாவச்சுைமயாக மாறும் மனிதன் யாெரனில், பகட்டுக்காகவும் ெபருைமக்காகவும் 
இஸ்லாமியருடன் பைகைம பாராட்டுவதற்காகவும் அைத ைவத்துப் பராமரித்துவந்த 
மனிதன் ஆவான். அது அவனுக்குப் பாவச்சுைமயாகும். 
குதிைர (ெபாருளாதாரப்) பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதாக மாறும் மனிதர் யாெரனில், அவர் 
அைத இைறவழியில் பயன்படுத்துவதற்காகக் கட்டிைவத்திருந்தார். பிறகு அதனுைடய 
பிடரியின் (பராமரிப்பின்) விஷயத்திலும், (அதனால் தாங்கவியலும் சுைமைய மட்டுேம) 
அதன் முதுகின் (மீது தூக்கிைவக்கும்) விஷயத்திலும் அல்லாஹ்வின் கட்டைளைய  

(நிைறேவற்ற) மறக்காதவர் ஆவார். இப்படிப்பட்டவருக்கு அந்தக் குதிைர பாதுகாப்பு 
அளிக்கக்கூடியதாகும். 
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குதிைர நற்பலைனப் ெபற்றுத்தரக்கூடியதாக மாறும் மனிதர் யாெரனில், இஸ்லாமியருக்காக 
இைறவழியில் அைதப் பசும்புல் ெவளியில் கட்டிைவத்துப் பராமரித்துவந்தவர் ஆவார். எந்த 
அளவிற்கு "அந்தப் பசும்புல் ெவளியில்' அல்லது "அந்தத் ேதாட்டத்தில்' அது ேமயுேமா அந்த 
அளவிற்கு அவருக்கு நன்ைமகள் கிைடக்கும். அதன் ெகட்டிச் சாணம், சிறுநீர் ஆகியவற்றின் 
அளவிற்கு அவருக்கு நன்ைமகள் எழுதப்படும். அது தன் நீண்ட கயிற்றிைனத் துண்டித்துக் 
ெகாண்டு ஓரிரு முைற குதித்து (அல்லது ஒன்றிரண்டு ேமடுகைளக் கடந்து) ெசன்றால், 

அதன் பாதச்சுவடுகள், ெகட்டிச் சாணங்கள் அளவிற்கு நன்ைமகைள அவருக்கு இைறவன் 
எழுதாமலிருப்பதில்ைல. அதன் உரிைமயாளரான அந்த மனிதர் அைத ஓட்டிக்ெகாண்டு ஓர் 
ஆற்ைறக் கடந்து ெசல்லும்ேபாது,  அதிலிருந்து அது தண்ணரீ் குடித்தால் அதற்குத் தண்ணரீ் 
புகட்டும் எண்ணம் அவருக்கு இல்லாமலிருந்தாலும் அது குடித்த தண்ணரீின் அளவிற்கு 
அவருக்கு அல்லாஹ் நன்ைமகைள எழுதாமல் இருப்பதில்ைல'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அப்ேபாது "அல்லாஹ்வின் தூதேர, கழுைதகளின் நிைல என்ன?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அவர்கள், கழுைதகள் குறித்து எந்தக் கட்டைளயும் எனக்கு அருளப்ெபறவில்ைல; 

"எவர் அணுவளவு நன்ைம ெசய்திருந்தாேரா அவர் அத(ன் நற்பல)ைனக் கண்டுெகாள்வார். 
ேமலும், எவர் அணுவளவு தீைம புரிந்திருந்தாேரா அவரும் அத(ற்கான தண்ட)ைன(ைய)க் 
கண்டுெகாள்வார்' எனும் தனித்துவம் வாய்ந்த ஒருங்கிைணந்த இந்த (99:7,8) வசனங்கைளத் 
தவிர'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
1804 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும் அதில், "ஒட்டகங்களின் உரிைமயாளர் அவற்றுக்குரிய கடைமைய (ஸகாத்) 
நிைறேவற்றாவிட்டால்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. "அவற்றிலிருந்து அவற்றுக்குரிய 
கடைமைய' என்று இடம்ெபறவிவ்ைல. 
ேமலும், இந்த அறிவிப்பில் "அந்த ஒட்டகங்களின் பால்குடி மறந்த குட்டிகள்கூட 
விடுபடாமல் எல்லாம் வந்து அவைரக் கால் குளம்புகளால் மிதிக்கும்'' எனும் குறிப்பு இடம் 
ெபற்றுள்ளது. "அவருைடய இரு விலாப்புறங்களிலும் ெநற்றியிலும் முதுகிலும் சூடு 
ேபாடப்படும்'' எனவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1805 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ெபான், ெவள்ளி ேபான்ற) கருவூலச் ெசல்வங்கைளச் ேசகரித்துைவத்திருக்கும் ஒருவர் 
அவற்றுக்குரிய ஸகாத்ைத நிைறேவற்றவில்ைலயாயின், மறுைம நாளில் அவற்ைற நரக 
ெநருப்பில் இட்டு, உருக்கி, உேலாகப்பாளங்களாக மாற்றி,அவருைடய விலாப்புறங்களிலும், 

ெநற்றியிலும் சூடு ேபாடப்படும். இறுதியில் அல்லாஹ் தன் அடியார்களிைடேய ஒரு 
நாளில் -அ(ந்)த (ஒரு நாளி)ன் அளவு ஐம்பது ஆயிரம் ஆண்டுகளாகும்- தீர்ப்பளிப்பான். 
பிறகு அவர் தாம் ெசல்லேவண்டிய  ெசார்க்கத்தின் பாைதைய, அல்லது நரகத்தின் 
பாைதையக் காண்பார். 
ஒட்டகங்களின் உரிைமயாளர் அவற்றுக்குரிய ஸகாத்ைத நிைறேவற்றவில்ைலயாயின், 

(மறுைம நாளில்) அவர் ஒரு விசாலமான ைமதானத்தில் தூக்கிெயறியப்படுவார். 
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அவ்ெவாட்டகங்கள் முன்பிருந்தைதவிட மிகவும் ெகாழுத்தைவயாக மாறி, அவர்மீது ஏறிக் 
குதித்ேதாடும். அவ்ெவாட்டகங்களில் கைடசி ஒட்டகம் அவைர மிதித்துவிட்டுச் ெசன்றதும் 
மீண்டும் முதல் ஒட்டகம் அவர்மீது ஏவிவிடப்படும். இறுதியில் அல்லாஹ் தன் 
அடியார்களிைடேய ஒரு நாளில் -அ(ந்)த (ஒரு நாளி)ன் அளவு ஐம்பது ஆயிரம் 
ஆண்டுகளாகும்- தீர்ப்பளிப்பான். பிறகு அவர் தாம் ெசல்லேவண்டிய ெசார்க்கத்தின் 
பாைதைய, அல்லது நரகத்தின் பாைதையக் காண்பார். 
ஆடுகளின் உரிைமயாளர் அவற்றுக்குரிய ஸகாத்ைத நிைறேவற்றவில்ைலயாயின் (மறுைம 
நாளில்) அவர் ஒரு விசாலமான ைமதானத்தில் தூக்கிெயறியப்படுவார். அந்த ஆடுகள் 
முன்பிருந்தைதவிட மிகவும் ெகாழுத்தைவயாக மாறி, அவர்மீது ஏறி,குளம்புகளால் அவைர 
மிதிக்கும்; ெகாம்புகளால் அவைர முட்டும். அவற்றில் ெகாம்புகள் வைளந்தைவயும் 
இருக்காது;ெகாம்புகளற்றைவயும் இருக்காது. அவற்றில் இறுதி ஆடு அவைரத் தாக்கிவிட்டுச் 
ெசன்றதும் மீண்டும் முதலாவது ஆடு அவர்மீது ஏவிவிடப்படும். இறுதியில் அல்லாஹ் தன் 
அடியார்களிைடேய ஒரு நாளில் -அ(ந்)த (ஒரு நாளி)ன் அளவு நீங்கள் எண்ணிக் 
கணக்கிடும் நாட்களில் ஐம்பது ஆயிரம் ஆண்டுகளாகும்- தீர்ப்பளிப்பான். பிறகு அவர் 
ெசல்லேவண்டிய ெசார்க்கத்தின் பாைதைய,அல்லது நரகத்தின் பாைதையக் காண்பார் 

-இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுைஹல் பின் அபஸீாலிஹ் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த என் தந்ைத  அபூஸாலிஹ்-
ரஹ்) அவர்கள் மாட்ைடப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார்களா, இல்ைலயா என்று எனக்குத் 
ெதரியவில்ைல.- 
 
அப்ேபாது மக்கள் "குதிைரகள் (நிைல என்ன) அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குதிைரகளின் பிடரிகளில் மறுைம 
நாள்வைர நன்ைமகள் பிைணக்கப்பட்டுள்ளன. குதிைர மூன்று வைகயாகும்: 
 அது ஒரு மனிதருக்கு  (இைறவனிடமிருந்து) நற்பலைனப் ெபற்றுத்தருவதாகும்; மற்ெறாரு  

மனிதருக்கு (ெபாருளாதாரப்) பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதாகும். இன்ெனாரு மனிதருக்குப் 
பாவச்சுைமயாகும். 
குதிைர நற்பலைனப் ெபற்றுத் தரக்கூடியதாக மாறும் மனிதர் யாெரனில், இைறவழியில் 
பயன்படுத்துவதற்காக முன்ேனற்பாடாக அைத ைவத்திருப்பவர் ஆவார். அதன் 
வயிற்றுக்குள் எந்தத் தீவணம் ெசன்றாலும் அதற்காக அவருக்கு அல்லாஹ் நன்ைமைய 
எழுதாமல் இருப்பதில்ைல. அைத அவர் ஒரு பசும்புல் ெவளியில் ேமயவிட்டால், அது எந்த 
ஒன்ைறத் தின்றாலும் அதற்காக அல்லாஹ் அவருக்கு ஒரு நன்ைமைய எழுதாமலிருப்ப 
தில்ைல. ஓர் ஆற்றிலிருந்து அதற்கு அவர் நீர் புகட்டினால், அதன் வயிற்றினுள் ெசல்லும் 
ஒவ்ெவாரு துளி நீருக்காகவும் அவருக்கு ஒரு நன்ைம கிைடக்கும். (அதன் சிறுநீர், சாணம் 
ஆகியவற்றுக்காகக்கூட அவருக்கு நன்ைமகள் எழுதப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார்கள்.) அது 
ஓரிரு முைற குதித்து (அல்லது ஒன்றிரண்டு ேமடுகைளக் கடந்து) ெசன்றால், அது எடுத்து 
ைவக்கும் ஒவ்ேவார் எட்டுக்கும் அவருக்கு ஒரு நன்ைம உண்டு. 
குதிைர (ெபாருளாதாரப்) பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதாக மாறும் மனிதர் யாெரனில், அைத 
அந்தஸ்திற்காகவும் அலங்காரத்திற்காகவும் ைவத்திருப்பவர் ஆவார். ஆயினும், 

இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் (அதனால் தாங்க இயலும் சுைமைய மட்டுேம சுமத்துவதிலும், 
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அதன் பசிையத் தணிப்பதிலும்)  அதன் முதுகு மற்றும் வயிற்றின் உரிைமைய அவர் 
மறக்காதவர் ஆவார். 
குதிைர பாவச்சுைமயாக மாறும் மனிதன் யாெரனில், கர்வம், ெசருக்கு, அகம்பாவம், 

மக்களிடம் காட்டிக்ெகாள்ளல் ஆகிய (குறுகிய) ேநாக்கங்களுக்காக அைத ைவத்திருக்கும் 
மனிதன் ஆவான். அவனுக்ேக அது பாவச்சுைமயாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர, கழுைதயின் நிைல என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "கழுைதகள் குறித்து எந்தக் கட்டைளையயும் 
அல்லாஹ் எனக்கு அருளவில்ைல; "எவர் அணுவளவு நன்ைம ெசய்திருந்தாேரா அவர் 
அத(ன் நற்பல)ைனக் கண்டுெகாள்வார். ேமலும், எவர் அணுவளவு தீைம புரிந்திருந்தாேரா 
அவரும் அத(ற்கான தண்ட)ைன(ைய)க் கண்டுெகாள்வார்' எனும் தனித்துவம் வாய்ந்த 
ஒருங்கிைணந்த இந்த (99:7,8) வசனங்கைளத் தவிர'' என்று ெசான்னார்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ெகாம்புகள் வைளந்தைவ' (அக்ஸா) என்பதற்கு பதிலாக "காது கிழிக்கப்பட்டைவ' 

(அள்பா) என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும் "அவருைடய விலாப்புறங்களிலும் முதுகிலும் சூடு ேபாடப்படும்' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. "அவருைடய ெநற்றியிலும்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத இன்ேனார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒரு மனிதர் தம் ஒட்டகங்களில் "இைறவனுக்குரிய உரிைமைய' அல்லது 
"தர்மத்ைத'  நிறேவற்றாவிடில்'' என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
1806 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒட்டகங்களின் உரிைமயாளர் அவற்றுக்குரிய கடைமகைளச் ெசய்யாமல் இருந்தால், 

மறுைம நாளில் அைவ, முன்பு ஒருேபாதும் இருந்திராத அளவிற்குக் ெகாழுத்த நிைலயில் 
வரும். அவற்றுக்காக அவர் விசாலமான ஒரு ைமதானத்தில்  உட்காருவார். அந்த 
ஒட்டகங்கள்  குதித்ேதாடி வந்து தம் கால்களால் அவைர மிதிக்கும். 
மாடுகளின் உரிைமயாளர் அவற்றுக்குரிய கடைமகைளச் ெசய்யாமல் இருந்தால், மறுைம 
நாளில் அைவ ஏற்ெகனேவ இருந்தைதவிடப் ெபருத்த நிைலயில் அவரிடம் வரும். 
அவற்றுக்காக அவர் விசாலமான ஒரு ைமதானத்தில்  உட்காருவார். அந்த மாடுகள் வந்து 
அவைரக் ெகாம்புகளால் முட்டும்; கால்களால் மிதிக்கும். அவ்வாேற ஆடுகளின் 
உரிைமயாளர் அவற்றுக்குரிய கடைமையச் ெசய்யாமலிருந்தால், அைவ முன்பு 
இருந்தைதவிடப் ெபரியைவயாக மறுைம நாளில் வரும். அவற்றுக்காக அவர் 
விசாலமானெதாரு ைமதானத்தில் அமர்வார். அைவ தம் ெகாம்புகளால் அவைர முட்டும்; 

கால்குளம்புகளால் மிதிக்கும். அந்த ஆடுகளில் ெகாம்பற்றைவேயா ெகாம்பு முறிந்தைவேயா 
இருக்காது. 
(ெபான், ெவள்ளி ேபான்ற) கருவூலச் ெசல்வங்கைள உைடயவர் அவற்றுக்கான 
கடைமகைளச் ெசய்யாமலிருந்தால், அவருைடய ெசல்வங்கள் மறுைமநாளில் ெகாடிய 
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நஞ்சுைடய ெபரிய பாம்பாக மாறி, தனது வாையத் திறந்தநிைலயில் அவைரப் 
பின்ெதாடரும். அவரிடம் அது வந்ததும் அவர் அங்கிருந்து ெவருண்ேடாடுவார். அப்ேபாது "நீ 
ேசமித்துைவத்த உனது கருவூலத்ைத நீேய எடுத்துக்ெகாள். அது எனக்கு ேவண்டாம்'' என்று 
அது அவைர அைழத்துக் கூறும். அதனிடமிருந்து தம்மால் தப்பமுடியாது என்று அவர் 
அறியும் ேபாது, தமது ைகைய அதன் வாய்க்குள் நுைழப்பார். அது அவரது ைகைய ஒட்டகம்  

கடிப்பைதப் ேபான்று கடிக்கும். 
 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல் அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ உைபத் பின் உைமர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து நான் ெசவியுற்ேறன். பிறகு 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் இைதப் பற்றிக் ேகட்டேபாது, அவர்களும் 
உைபத் பின் உைமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியைதப் ேபான்ேற அறிவித்தார்கள். 
உைபத் பின் உைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஒரு மனிதர் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
ஒட்டகங்களுக்குரிய கடைம என்ன?' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "தண்ணரீ் புகட்டும் நாளில் அவற்றில் பால் கறந்து ஏைழகளுக்கு வழங்குவதும், 

அவற்றின் வாளிைய இரவலாக வழங்குவதும், ெபாலி ஒட்டகங்கைள இரவல் தருவதும், 

அ(தன் பால், உேராமம் ஆகிய)வற்ைறப் பயன்படுத்திக்ெகாள்ளுமாறு அவற்ைற அன்பளிப்பாக 
வழங்குவதும், அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அவற்றின் மீது சுைமகைள ஏற்றுவதும் ஆகும்' 

என்று கூறினார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1807 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஒட்டகம், மாடு, ஆடு ஆகிய கால்நைடகளின் உரிைமயாளர் 
அவற்றுக்குரிய கடைமைய நிைறேவற்றாவிட்டால் மறுைம நாளில் அவர் ஒரு விசாலமான 
ைமதானத்தில் உட்காரைவக்கப்படுவார். அப்ேபாது கால்குளம்புகள் உைடயைவ தம் 
கால்குளம்புகளால் அவைர மிதிக்கும்; ெகாம்புைடயைவ தமது ெகாம்பால் அவைர முட்டித் 
தள்ளும். அன்ைறய தினம் அவற்றுக்கிைடேய ெகாம்புகளற்றைவயும் இருக்காது; ெகாம்புகள் 
முறிந்தைவயும் இராது'' என்று கூறினார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
அவற்றுக்குரிய கடைமகள் என்ன?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள், "ெபாலி 
ஒட்டகங்கைள இரவலாக வழங்குவதும், அவற்றின் வாளிைய இரவலாகக் ெகாடுப்பதும், 

அவற்றிலிருந்து பால் கறந்துெகாள்வதற்கு(ம் உேராமத்ைத எடுத்துக்ெகாள்வதற்கும்) 
அனபளிப்பாக வழங்குவதும், தண்ணரீ் புகட்டும் நாளில் அவற்றிலிருந்து பால் கறந்து 
ஏைழகளுக்கு அளிப்பதும், அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அவற்றின் மீது சுைமகைள 
ஏற்றுவதும் ஆகும்'' என்று கூறினார்கள். 
ேமலும், "(ெபான், ெவள்ளி, பணம் உள்ளிட்ட) ெசல்வங்கைள உைடயவர் அவற்றுக்குரிய 
ஸகாத்ைத நிைறேவற்றாவிட்டால், மறுைம நாளில் அைவ ெகாடிய நஞ்சுைடய பாம்பாக 
மாறி தம்மவைர எங்கு ெசன்றாலும் விடாமல் பின்ெதாடரும். அப்ேபாது "இதுதான் நீ 
கருமித்தனம் ெசய்து (ேசர்த்து)வந்த உனது ெசல்வம்'' என்று கூறப்படும். அவர் 
அதனிடமிருந்து ெவருண்ேடாடுவார். அதனிடமிருந்து தம்மால் தப்பமுடியாது என்று அவர் 
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காணும் ேபாது, தமது கரத்ைத அவர் அதன் வாய்க்குள் ைவப்பார். ஒட்டகம் கடிப்பைதப் 
ேபான்று  அது அவரது கரத்ைதக் கடிக்க ஆரம்பிக்கும். 
 
பாடம் : 7 ஸகாத் வசூலிப்பவர்களிடம் ெபாருத்தமாக நடந்துெகாள்ளல். 
 
1808 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சில கிராமவாசிகள் வந்து, "எங்களிடம் ஸகாத் 
வசூலிக்க வருபவர்களில் சிலர் எங்களிடம் வரம்புமீறி நடந்துெகாள்கிறார்கள்'' என்று 
கூறினர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களிடம் ஸகாத் வசூலிக்க 
வருபவர்கைள (அவர்களது கடைமையச் ெசய்ய ஒத்துைழத்து) திருப்தியைடயச் 
ெசய்யுங்கள்'' என்று (மக்களிடம்) கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைத நான் ேகட்டதுமுதல், என்னிடம் 
ஸகாத் வசூலிக்க வந்த எவரும் என்ைனக் குறித்து திருப்தி ெகாள்ளாமல் திரும்பிச் 
ெசன்றதில்ைல. 
- ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ்  ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 ஸகாத் வழங்காதவருக்குக் கிைடக்கும் கடுைமயான தண்டைன. 
 
1809 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (இைறயில்லம்) கஅபாவின் நிழலில் அமர்ந்திருந்தேபாது  அவர்களிடம் 
நான் ேபாய்ச்ேசர்ந்ேதன். என்ைன அவர்கள் கண்டதும் "கஅபாவின் அதிபதிமீது ஆைணயாக! 
அவர்கள் நஷ்டவாளிகள்'' என்று கூறினார்கள். நான் ெசன்று (அவர்கள் அருகில்) அமர்ந்ேதன். 
என்னால் இருப்புக்ெகாள்ள முடியாததால் உடேன எழுந்து, "என் தந்ைதயும் என் தாயும் 
தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! அவர்கள் யார், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்ேடன். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் அதிகமான ெசல்வம் பைடத்தவர்கள். ஆனால், (நல்வழியில் 
ெசல்வத்ைத ஈந்த) சிலைரத் தவிர'' என்று கூறியபடி இவ்வாறு இவ்வாறு இவ்வாறு என்று 
(தம் முன் பக்கம், பின் பக்கம், வலப் பக்கம், இடப் பக்கம்) ைசைக ெசய்து (நல்வழிகள் பல 
உள்ளன என்பைதச் சுட்டிக்காட்டி)விட்டு, "ஆனால், அவர்கள் மிகக் குைறவானவர்கேள. 
ஒருவருக்கு ஒட்டகேமா மாேடா ஆேடா இருந்து அவற்றுக்கான ஸகாத்ைத அவர் 
நிைறேவற்றவில்ைலயாயின், மறுைம நாளில் அைவ ஏற்ெகனேவ இருந்தைதவிடப் 
ெபரியனவாகவும் ெகாழுத்தைவயாகவும் வந்து அவைரக் ெகாம்புகளால் முட்டும்; கால் 
குளம்புகளால் மிதிக்கும். அவைர இறுதிப் பிராணி மிதித்துவிட்டுச் ெசன்றதும் மீண்டும் 
முதல் பிராணி அவைர மிதிக்கவரும். இந்நிைல மக்களிைடேய இறுதித் தீர்ப்பு 
வழங்கப்படும் வைர நீடிக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நபி (ஸல்)  அவர்கள் (இைறயில்லம்) கஅபாவின் நிழலில் அமர்ந்திருந்தேபாது 
அவர்களிடம் நான் ேபாய்ச்ேசர்ந்ேதன்'' என்று ெதாடங்கி, ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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ஆயினும் அதில், "எனது உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! ஒரு மனிதர் 
ஒட்டகத்ைதேயா மாட்ைடேயா ஆட்ைடேயா அவற்றுக்குரிய ஸகாத்ைத வழங்காத 
நிைலயில் விட்டுவிட்டு இறந்துவிடுவாராயின்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1810 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உஹுத் மைல அளவிற்கு என்னிடம் தங்கம் இருந்து, அதிலிருந்து ஒேரெயாரு ெபாற்காசு 
என்னிடம் (எஞ்சி) இருந்தாலும் (அைத மக்கள் நலனுக்காகச் ெசலவிடாமல்) மூன்று 
இரவுகள்கூட கழிந்துெசல்வது எனக்கு மகிழ்ச்சியளிக்காது; கடைன அைடப்பதற்காக நான் 
எடுத்து ைவக்கும் ெபாற்காைசத் தவிர. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 9 தர்மம் ெசய்யுமாறு வந்துள்ள ஆர்வமூட்டல். 
 
1811 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இரவு ேநரத்தில் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் மதீனாவின் (பாைறகள் நிைறந்த) "ஹர்ரா'ப் 
பகுதியில் (எதிரிலிருந்த) உஹுத் மைலையப் பார்த்தவாேற நடந்துெசன்று 
ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூதர்ேர!' என்று 
என்ைன அைழத்தார்கள். நான் "இேதா! காத்திருக்கிேறன்; கூறுங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' 
என்ேறன். நபி (ஸல்) அவர்கள் "இந்த உஹுத் மைல அளவிற்கு என்னிடம் தங்கம் இருந்து, 

அதிலிருந்து ஒேரேயாரு ெபாற்காசு என்னிடம் (எஞ்சி) இருந்தாலும் அைத அல்லாஹ்வின் 
அடியார்களிைடேய இப்படி இப்படி இப்படிெயல்லாம் ெசலவிடாமல் மூன்று இரவுகள்கூட 
கழிந்து ெசல்வைத நான் விரும்பவில்ைல. கடைன அைடப்பதற்காக நான் எடுத்துைவக்கும் 
ெபாற்காைசத் தவிர'' என்று கூறி, வாரி இைறப்பைதப் ேபான்று தமது முன் பக்கமும் வலப் 
பக்கமும் இடப் பக்கமும் ைசைக ெசய்தார்கள். 
 
பிறகு (சிறிது தூரம்) நாங்கள் நடந்ேதாம். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "அபூதர்ேர!' என்று 
(மீண்டும்) அைழத்தார்கள். நான் "இேதா! காத்திருக்கிேறன்; கூறுங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதேர!'' என்ேறன். நபி ஸல்) அவர்கள் "(இம்ைமயில் ெசல்வம்) அதிகம் உள்ளவர்கேள 
மறுைம நாளில் (நற்பலன்) குைறந்தவர்கள் ஆவர்'' என்று கூறிவிட்டு, முன்பு ெசய்தைதப் 
ேபான்ேற ெசய்து, "இப்படி இப்படி இப்படி (நல்வழியில்) ெசலவு ெசய்தவர்கள் தவிர'' என்று 
கூறினார்கள். 
பிறகு (இன்னும் சிறிது தூரம்) நாங்கள் ெசன்றதும் நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் "அபூதர்! 
நான் வரும்வைர இங்ேகேய இருங்கள்!'' என்று கூறிவிட்டு (இருளுக்குள் நடந்து) என்ைன 
விட்டும் மைறந்துவிட்டார்கள். அப்ேபாது ஏேதா மர்மமான உரத்த சப்தம் ஒன்ைற நான் 
ேகட்டு "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏேதா ஏற்பட்டுவிட்டது ேபாலும்' என்று 
கூறிக்ெகாண்டு, அவர்கைளப் பின்ெதாடர எண்ணிேனன். பிறகு என்னிடம் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "நான் வரும்வைர இங்ேகேய இருங்கள்' என்று ெசான்னது என் நிைனவுக்கு 
வந்தது. ஆதலால், அவர்கள் என்னிடம் வரும்வைர அவர்கைள எதிர்பார்த்துக் 
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காத்திருந்ேதன். அவர்கள் வந்ததும் நான் ேகட்ட சப்தத்ைதப் பற்றி அவர்களிடம் எடுத்துச் 
ெசான்ேனன். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "அது (வானவர்) ஜிப்ரீல்தாம். அவர் என்னிடம் வந்து 
"உங்கள் சமுதாயத்தாரில் யார் (ஏக இைறவனாம்) அல்லாஹ்வுக்கு எைதயும் இைண 
ைவக்காமல் (வாழ்ந்து) இறந்துவிடுகிறாேரா அவர் ெசார்க்கம் ெசல்வார்'' என்றார். நான் 
(ஜிப்ரீலிடம்) "அவர் விபச்சாரம் புரிந்தாலும் திருடினாலுமா (ெசார்க்கம் புகுவார்)?'' என்று 
ேகட்ேடன். அவர் "(ஆம்) விபச்சாரம் புரிந்தாலும் திருடினாலும் சரிேய (இறுதியில் அவர் 
ெசார்க்கம் ெசல்வார்)'' என்று பதிலளித்தார் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1812 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஓர் இரவு ேநரத்தில் ெவளியில் புறப்பட்டுச் ெசன்றேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தனியாக நடந்து ெசன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்; அவர்களுடன் எந்த மனிதரும் இருக்க 
வில்ைல. அவர்கள் தம்முடன் யாரும் வருவைத விரும்பவில்ைல என்று நான் எண்ணிக் 
ெகாண்ேடன். நிலா ெவளிச்சம்படாத இடத்தில் நான் (அவர்களுக்குப் பின்னால்) 
நடக்கலாேனன். அவர்கள் திரும்பி என்ைனப் பார்த்துவிட்டு, "யார் இது?'' என்று ேகட்டார்கள். 
"(நான்) அபூதர், அல்லாஹ் என்ைனத் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாக்கட்டும்'' என்று 
பதிலளித்ேதன். அவர்கள் "அபூதர்ேர, இங்ேக வாருங்கள்'' என்று அைழத்தார்கள். நான் 
அவர்களுடன் சிறிது ேநரம் நடந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், "(இம்ைமயில் ெசல்வம்) அதிகம் 
உள்ளவர்கேள மறுைம நாளில் (நற்பலன்) குைறந்தவர் ஆவர். அல்லாஹ் தந்த நல்லைத 
(ெசல்வத்ைத) அள்ளித் தமது  வலப்பக்கமும் இடப்பக்கமும்  முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் 
வாரி இைறத்து, நன்ைம புரிந்தவைரத் தவிர'' என்று கூறினார்கள். பிறகு இன்னும் சிறிது 
ேநரம் நான் அவர்களுடன் நடந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் "இந்த இடத்திேலேய 
அமர்ந்திருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். பாைறகள் சூழ்ந்த ஒரு ெவட்டெவளியில் "நான் 
திரும்பி வரும்வைரயில் இந்த இடத்திேலேய அமர்ந்திருங்கள்'' என்று கூறி என்ைன உட்கார 
ைவத்தார்கள். பின்னர் (பாைறகள் நிைறந்த அந்த) "ஹர்ரா'ப் பகுதியில் நடந்து ெசன்றார்கள்.  
அவர்கைள நான் பார்க்க முடியாத இடத்திற்குச் ெசன்று நீண்ட ேநரம் இருந்துவிட்டு, 

என்ைன ேநாக்கி வந்தார்கள். அப்ேபாது "அவன் திருடினாலும் விபச்சாரம் புரிந்தாலும் 
சரிேய!'' என்று கூறிக்ெகாண்டிருந்தைத நான் ெசவியுற்ேறன். அவர்கள் (என் அருகில்) 
வந்ததும் என்னால் ெபாறுைமயுடன் இருக்க முடியாமல், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
அல்லாஹ் என்ைனத் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாக்கட்டும்! "ஹர்ரா'ப் பகுதியில் தாங்கள் 
யாருடன் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தீர்கள்? யாரும் தங்களுக்கு எந்த பதிலும் அளிப்பைத நான் 
ெசவியுறவில்ைலேய?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு "அவர்தாம் (வானவர்) ஜிப்ரீல். அவர் 
ஹர்ராப் பகுதியில் என்னிடம் வந்து "யார் அல்லாஹ்விற்கு எைதயும் இைணைவக்காமல் 
இறந்துவிடுகிறாேரா அவர் ெசார்க்கத்தில் நுைழவார் எனும் நற்ெசய்திைய உங்கள் 
சமுதாயத்தாரிடம் கூறி விடுங்கள்'' என்றார். உடேன நான் "ஜிப்ரீேல! அவர் திருடினாலும் 
விபச்சாரம் புரிந்தாலுமா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர், "ஆம்' என்று பதிலளித்தார். நான் 
"அவர் திருடினாலும் விபச்சாரம் புரிந்தாலுமா?'' என்று  (மீண்டும்) ேகட்ேடன். அவர் 
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"ஆம்' என்றார். நான் "அவர் திருடினாலும் விபச்சாரம் புரிந்தாலுமா?'' என்று  (மீண்டும்) 
ேகட்ேடன். அவர் "ஆம்;அவர் மது அருந்தினாலும் சரிேய!'' என்று கூறினார் என்றார்கள். 
 
பாடம் : 10 ெசல்வத்ைதக் குவித்து ைவத்(துக்ெகாண்டு அதற்கான கடைமைய நிைறேவற்றா) 
ேதார் குறித்து வந்துள்ள கண்டனம். 
 
1813 அஹ்னஃப் பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மதீனாவிற்குச் ெசன்ேறன். அங்கு ஓர் அைவயில் பங்ேகற்ேறன். அந்த அைவயில் 
குைறஷிப்  பிரமுகர்களும் இருந்தனர். அப்ேபாது மிகவும் ெசாரெசாரப்பான ஆைடயும் 
முரட்டுத்தனமான ேதாற்றமும் முகமும் ெகாண்ட ஒரு மனிதர் (அங்கு) வந்து அவர்கள் 
முன் நின்று, "(ஸகாத் வழங்காமல்) ெசல்வத்ைதக் குவித்து ைவத்திருப்ேபாருக்கு "நற்ெசய்தி' 
கூறுக: நரக ெநருப்பில் சூடாக்கப்பட்ட ஒரு கல் அவருக்கு உண்டு. அந்தக் கல் அவர்களில் 
ஒருவரது மார்புக் காம்பின் ேமல் ைவக்கப்படும். உடேன அது அவரது ேதாளின் ேமற்பகுதி 
எலும்பின் வழியாக ெவளிேயறும். பிறகு அந்தக் கல் அவரது ேதாளின் ேமற்பகுதியில் 
ைவக்கப்படும். உடேன அது மார்புக்காம்பின் வழியாக ஊடுருவி ெவளிேயறும்'' என்று 
கூறினார். 
(இைதக் ேகட்டவுடன்) மக்கள் தங்கள் தைலகைளத் தாழ்த்திக்ெகாண்டனர். அவர்களில் 
ஒருவர்கூட அவருக்கு எந்தப் பதிலும் அளித்தைத நான் பார்க்கவில்ைல. 
பிறகு அந்த மனிதர் திரும்பிச்ெசன்றார். அவைரப் பின்ெதாடர்ந்து நான் ெசன்ேறன். அவர் 
ஒரு தூணுக்கு அருகில் ேபாய் உட்கார்ந்தார். அப்ேபாது  அவரிடம் நான், "தாங்கள் 
கூறியைதக் ேகட்டு இம்மக்கள் ெவறுப்பைடந்தைதேய நான் கண்ேடன்'' என்ேறன். அதற்கு 
அவர், "இவர்கள்  விவரமற்ற மக்கள். என் உற்ற ேதாழர் அபுல்காசிம் (முஹம்மத்-ஸல்) 
அவர்கள் (ஒருமுைற) என்ைன அைழத்தார்கள். நான் அவர்களது அைழப்பிற்குப் 
பதிலளித்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் "உஹுத் மைலைய நீர் பார்க்கிறரீா?' என்று ேகட்டார்கள். 
தமது ேதைவ ஒன்றுக்காக அவர்கள் என்ைன அங்கு அனுப்பப்ேபாகிறார்கள் என 
எண்ணியவாறு (ேநரத்ைத அறிந்துெகாள்ள) எனக்கு ேமேல உள்ள சூரியைனப் பார்த்து 
விட்டு, "(ஆம்; உஹுத் மைலையப்) பார்க்கிேறன்' என்ேறன். அப்ேபாது "இந்த (உஹுத் 
மைல) அளவிற்கு என்னிடம் தங்கம் இருந்தாலும், அதில் அைனத்ைதயும் ஈந்து மகிழேவ 
நான் விரும்புேவன். (அதில் எைதயும் ேசகரித்து ைவக்கமாட்ேடன். என் கடைன 
அைடப்பதற்காக நான் எடுத்து ைவக்கும்) மூன்று ெபாற்காசுகைளத் தவிர'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆனால், இந்த மக்கேளா எைதயுேம 
அறியாதவர்களாய் உலக ஆதாயங்கைளச் ேசகரித்து ைவத்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள்'' என்று 
கூறினார். 
நான், "உங்களுக்கும் உங்களுைடய குைறஷி சேகாதர்களுக்கும் என்ன ஆயிற்று? நீங்கள் 
அவர்கைள அணுகி அவர்களிடமிருந்து எைதயும் ெபற்றுக்ெகாள்வதில்ைலேய?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர், "உம்முைடய இைறவன் மீதாைணயாக! நான் அல்லாஹ்ைவயும் 
அவன் தூதைரயும் சந்திக்கும்வைர இவர்களிடம் இவ்வுலகப் ெபாருட்கள் எைதயும் 
ேகட்கமாட்ேடன்; மார்க்க விஷயங்கைளப் பற்றிய எந்தத் தீர்ப்ைபயும் ேகாரவுமாட்ேடன்'' 

என்று கூறினார். 
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1814 அஹ்னஃப் பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் குைறஷிக் குலத்தார் சிலருடன் (ஓர் அைவயில்) இருந்ேதன். அப்ேபாது அவ்வழியாகச் 
ெசன்ற அபூதர் (ரலி) அவர்கள் "(ஸகாத் ெகாடுக்காமல்) ெசல்வத்ைதக் குவித்து 
ைவப்பவர்களுக்கு (பழுக்கக் காய்ச்சப்பட்ட கம்பியால்) அவர்களது முதுகில் சூடு 
ேபாடப்படும். அது அவர்களது விலாவிலிருந்து ெவளிேயறும். அவர்களது பிடரிப் பகுதியில் 
ஒரு சூடு ேபாடப்படும். அது அவர்களின் ெநற்றியிலிருந்து ெவளிேயறும் என நற்ெசய்தி 
கூறுங்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, அங்கிருந்து விலகிப்ேபாய் (ஓரிடத்தில்) அமர்ந்தார்கள். நான் 
"இவர் யார்?'' என்று ேகட்ேடன். மக்கள் "இவர்தாம் அபூதர் (ரலி)'' என்று கூறினார்கள். 
உடேன நான் எழுந்து அவர்களிடம் ெசன்று, "சற்று முன்பாகத் தாங்கள் ஏேதா கூறிக் 
ெகாண்டிருந்தீர்கேள அது என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "அவர்களுைடய நபி 
(முஹம்மத்-ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான் ெசவியுற்ற ஒரு ெசய்திையேய நான் 
கூறிேனன்'' என்றார்கள். நான், "(தைலவர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு வழங்கும்) இந்த நன்ெகாைட 
ெதாடர்பாகத் தாங்கள் என்ன கூறுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அபூதர் (ரலி) 
அவர்கள், "அைத நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில், இன்று அது உங்களுக்கு 
உதவியாக இருக்கும். அது உங்களது மார்க்கத்திற்கான கூலியாக இருக்குமாயின், அைத 
விட்டுவிடுங்கள் (ெபற்றுக்ெகாள்ளாதீர்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 11 தர்மம் ெசய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும், தர்மம் ெசய்பவருக்கு (சிறந்த) 
பிரதிபலன் உண்டு என்ற நற்ெசய்தியும். 
 
1815 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வளமும் உயர்வும் மிக்க அல்லாஹ், "ஆதமின் மகேன (மனிதா)! நீ (பிறருக்கு) ஈந்திடு. 
உனக்கு நான் ஈேவன்'' என்று ெசான்னான். 
ேமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் வலக்கரம் நிரம்பியுள்ளது; இரவிலும் பகலிலும் அது வாரி வழங்குகிறது. 
அைத எதுவும் குைறத்துவிடாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1816 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின் வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என்னிடம் அல்லாஹ், "நீர் (பிறருக்கு ஈந்திடுக. நான் உமக்கு ஈேவன்'' என்று ெசான்னான். 
ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் வலக்கரம் நிரம்பியுள்ளது. அது இரவிலும் பகலிலும் வாரி வழங்கிக் 
ெகாண்ேடயிருக்கிறது. எதுவும் அைதக் குைறத்துவிடவில்ைல.  வானத்ைதயும் பூமிையயும் 
அவன் பைடத்தது முதல் வழங்கியது எதுவும் அவனது வலக்கரத்திலுள்ள (ெசல்வத்)ைத 
குைறத்துவிடவில்ைல பார்த்தீர்களா? (வானங்கைளயும் பூமிையயும் பைடப்பதற்கு முன்னர்) 
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அவனது அரியாசனம் நீரின் மீ(து அைமந்)திருந்தது. அவனது மற்ெறாரு கரத்தில் மரணம் 
(உள்ளிட்ட தைலவிதியின் தராசு) உள்ளது. அவேன உயர்த்துகிறான்; தாழ்த்துகிறான். 
 
பாடம் : 12 குடும்பத்தார், அடிைமகள் (பணியாட்கள்) ஆகிேயாருக்குச் ெசலவழிப்பதன் சிறப்பும் 
அவர்கைள (ஆதரிக்காமல்) வணீாக்கிவிடுபவன், அல்லது அவர்களுக்கு வழங்க ேவண்டிய 
வாழ்க்ைகப்படிைய வழங்க மறுப்பவன் அைடயும் பாவமும். 
 
1817 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர் தம் குடும்பத்தாருக்காகச் ெசலவிடுகின்ற ஒரு ெபாற்காசும் (தீனார்), 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் தமது வாகனத்திற்காகச் ெசலவிடுகின்ற ஒரு ெபாற்காசும், 

அல்லாஹ்வின் பாைதயில் தம் நண்பர்களுக்காகச் ெசலவிடுகின்ற ஒரு ெபாற்காசுேம அவர் 
ெசலவிடுகின்ற ெபாற்காசுகளிேலேய சிறந்ததாகும். 
இைத ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூ கிலாபா (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் குடும்பத்தாருக்குச் ெசலவிடுவைதேய ஆரம்பமாகக் கூறினார்கள்'' என்று 
கூறிவிட்டு, "தம் சின்னஞ்சிறிய பிள்ைளகளுக்குச் ெசலவிடுகின்றவைரவிட அதிக நற்பலன் 
அைடந்துெகாள்ளும் மனிதர் யார்? (ஏெனனில்) அவர்தம் பிள்ைளகைளச் சுய 
மரியாைதேயாடு வாழச்ெசய்கிறார். அல்லது அவர் மூலம் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உதவி, 
அவர்கைளத் தன்னிைறவுடன் வாழச்ெசய்கிறான்'' என்றும் கூறினார்கள். 
 
1818 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ெசலவிட்ட ஒரு ெபாற்காசு, நீங்கள் ஓர் அடிைம(யின் 
விடுதைல)க்காகச் ெசலவிட்ட ஒரு ெபாற்காசு, நீங்கள் ஓர் ஏைழக்குத் தர்மம் ெசய்த ஒரு 
ெபாற்காசு, நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தாருக்காகச் ெசலவிட்ட ஒரு ெபாற்காசு - இவற்றில் 
நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தாருக்காகச் ெசலவிட்ட ஒரு ெபாற்காேச அதிக நற்பலைன 
உைடயதாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1819 ைகஸமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அபசீப்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள்  அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்ேதாம். 
அப்ேபாது அவர்களுைடய கருவூலக்காப்பாளர் வடீ்டுக்குள் வந்தார். அவரிடம் அப்துல்லாஹ் 
பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் "அடிைமகளுக்கு உணவு ெகாடுத்துவிட்டாயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அவர், "இல்ைல' என்றார். "உடேன ெசன்று அவர்களுக்கு உணவு ெகாடு'' என்று 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவரது உணவு எவரது 
அதிகாரத்தில் உள்ளேதா அவர், அவருக்கு உணவளிக்க மறுப்பேத அவர் பாவி என்பதற்குப் 
ேபாது(மான சான்றாகு)ம். 
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பாடம் : 13 ஒருவர் முதலில் தமக்கும், பிறகு தம் குடும்பத்தாருக்கும், பிறகு தம் 
உறவினர்களுக்கும்  ெசலவு ெசய்ய ேவண்டும். 
 
1820 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"பனூ உத்ரா' குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதர், தாம் இறந்த பிறகு தம்முைடய  அடிைம  

ஒருவர் விடுதைலயாகிக் ெகாள்ளட்டும் என்று (பின்விடுதைல) அறிவித்திருந்தார். இந்த 
விஷயம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது (அவரிடம்), "அந்த 
அடிைமையத் தவிர ேவறு ெசல்வம் எதுவும் உம்மிடம் இருக்கிறதா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அவர் "இல்ைல' என்றார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த 
அடிைமையக் காட்டி), "இவைர என்னிடமிருந்து வாங்கிக்ெகாள்பவர் யார்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நுஐம் பின் அப்தில்லாஹ் அல்அதவ ீ (ரலி) அவர்கள் அவ்வடிைமைய 
எண்ணூறு ெவள்ளிக்காசுகளுக்கு வாங்கிக்ெகாண்டார்கள். நுஐம் (ரலி) அவர்கள் அந்தக் 
காசுகைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டுவர, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அந்த அடிைமயின் உரிைமயாளரிடம் அவற்ைறக் ெகாடுத்து, "உமது 
தர்மத்ைத முதலில் உம்மிடமிருந்து ெதாடங்குவரீாக! பிறகு உமது ேதைவேபாக ஏேதனும் 
எஞ்சினால், அது உம்முைடய குடும்பத்தாருக்கு உரியதாகும்! உன் வடீ்டாருக்கு வழங்கியது 
ேபாக ஏேதனும் எஞ்சினால், அது உம் உறவினர்களுக்கு உரியதாகும். உம் உறவினர்களுக்கு 
வழங்கியது ேபாக ஏேதனும் எஞ்சினால், அது இவ்வாறு இவ்வாறு உமக்கு முன் பக்கமும் 
வலப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் (அறவழிகளின் அைனத்து முைனகளிலும் ெசலவு 
ெசய்வரீாக!)'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அன்சாரிகளில் "அபூமத்கூர்' என்று ெசால்லப்படும் ஒரு மனிதர் "யஅகூப்' எனப்படும் 
தம் அடிைம, தமது இறப்புக்குப் பிறகு விடுதைல ெபற்றவராவார் என (பின்விடுதைல) 
அறிவித்திருந்தார்'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 14 உறவினர்கள், மைனவி, மக்கள் மற்றும் தாய் தந்ைதயர் ஆகிேயார் இைண 
ைவப்பாளர்களாய் இருப்பினும் அவர்களுக்காகச் ெசலவழிப்பது மற்றும் தர்மம் ெசய்வதன் 
சிறப்பு. 
 
1821 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மதீனா அன்சாரிகளிேலேய அபூதல்ஹா (ைஸத் பின் சஹ்ல்-ரலி) அவர்கள் ெபரும் 
ெசல்வராக இருந்தார். அவருைடய ெசல்வங்களில் "ைபரஹா' எனும் ேதாட்டேம அவருக்கு 
மிகவும் விருப்பமானதாக இருந்தது. அது (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலுக்கு எதிரில் 
இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அத்ேதாட்டத்திற்குச் ெசன்று அங்குள்ள 
நல்ல (சுைவ) நீைர அருந்துவது வழக்கம். "நீங்கள் விரும்புகின்றவற்றிலிருந்து தானம் 
ெசய்யாதவைர ஒருேபாதும் நீங்கள் (நிைறவான) பலைன அைடயமாட்டீர்கள்'' எனும் இந்த 
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(3:92ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றேபாது, அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் எழுந்துெசன்று, "அல்லாஹ் தனது ேவதத்தில் "நீங்கள் 
விரும்புகின்றவற்றிலிருந்து தானம் ெசய்யாதவைர ஒருேபாதும் நீங்கள் (நிைறவான) 
பலைன அைடயமாட்டீர்கள்' எனக் கூறுகின்றான். என் ெசல்வங்களில் எனக்கு மிகவும் 
விருப்பமானது "ைபரஹா' (எனும் இந்தத் ேதாட்டேம) ஆகும். (இனி) அது அல்லாஹ்வுக்காக 
(நான் வழங்கும்) தர்மமாகும். அதற்கான நன்ைமையயும் அது (மறுைமயில் எனக்குரிய) 
ேசமிப்பாக இருப்பைதயும் நான் அல்லாஹ்விடம் எதிர்பார்க்கிேறன். ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! தாங்கள் விரும்பிய வழியில் அைதப் பயன்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நல்லது. அது (மறுைமயில்) இலாபம் 
தரும் ெசல்வம்தாேன! அது (மறுைமயில்) இலாபம் தரும் ெசல்வம்தாேன! நீங்கள் அது 
ெதாடர்பாகக் கூறியைத நான் ெசவியுற்ேறன். அைத உங்கள் ெநருங்கிய 
உறவினர்களிைடேய (தானமாக) வழங்குவைதேய நான் (உசிதமாகக்) கருதுகிேறன்'' என்று 
ெசான்னார்கள்.எனேவ, அைத அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் தம் ெநருங்கிய 
உறவினர்களுக்கும், தம் தந்ைதயின் சேகாதரர் மக்களுக்கும் பங்கிட்டுக் ெகாடுத்து 
விட்டார்கள். 
 
1822 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"நீங்கள் விரும்புகின்றவற்றிலிருந்து தானம் ெசய்யாதவைர ஒருேபாதும் நீங்கள் 
(நிைறவான)பலைன அைடயமாட்டீர்கள்''எனும் இந்த (3:92ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றதும் 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், "நம் இைறவன் நம் ெசல்வங்களிலிருந்து சிலவற்ைற நம்மிடம் 
(தர்மம் ெசய்யுமாறு) ேகாருவதாகேவ நான் கருதுகின்ேறன். ஆகேவ, நான் எனது "பரீஹா' 

(ைபரஹா) எனும் நிலத்ைத அல்லாஹ்வுக்காக வழங்கிவிட்ேடன். இதற்குத் தங்கைளேய 
சாட்சியாக ஆக்குகிேறன், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று கூறினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைத உங்கள் ெநருங்கிய உறவினர்களிைடேய (தானமாக) 
வழங்குவரீாக!'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் அைத (தம் 
உறவினர்களான) ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி), உைப பின் கஅப் (ரலி) ஆகிேயாருக்கு 
(தானமாக) வழங்கிவிட்டார்கள். 
 
1823 குைறப் பின் அபமீுஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அன்ைன) ைமமூனா பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் (தம்முைடய) அடிைமப் ெபண் ஒருத்திைய விடுதைல ெசயதார்கள். 
அைத அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூறினார்கள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ உன் தாயின் சேகாதரர்களுக்கு அவைள 
(அன்பளிப்பாகக்) ெகாடுத்திருந்தால் உனக்குப் ெபரும் நற்பலன் கிைடத்திருக்குேம!'' என்று 
கூறினார்கள். 
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1824 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின்  துைணவியார் ைஸனப் பின்த் 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெபண்கேள! உங்கள் நைககளிலிருந்தாவது தர்மம்  

ெசய்யுங்கள்!'' என்று கூறினார்கள். நான் (என் கணவர்) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்று "நீங்கேள ைகயில் காசில்லாதவர்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ெபண்களாகிய) எங்கைளத் தர்மம் ெசய்யுமாறு பணித்தார்கள். நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று (வறுைமயில் வாழும் உங்களுக்ேக 
அைத நான் வழங்கலாமா எனக்) ேகளுங்கள். அதுேவ எனக்குப் ேபாதுமாகும் என்றால் 
(நான் உங்களுக்ேக வழங்கிவிடுேவன்). இல்ைல (கணவனுக்கு மைனவி வழங்குவது 
தர்மமாகக் கருதப்படாது) என்றால், அைத நான் பிறருக்குக் ெகாடுத்துவிடுேவன்'' என்று 
கூறிேனன். அப்ேபாது (என் கணவர்) அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் "இல்ைல, 

நீேய அவர்களிடம் ெசல்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். எனேவ, நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம்) ெசன்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வடீ்டுவாசலில் 
(ஏற்ெகனேவ) ஓர் அன்சாரிப்ெபண்ணும் இருந்தார். அவரது ேநாக்கமும் எனது 
ேநாக்கமாகேவ இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது (எங்களுக்கு) மதிப்பு 
கலந்த அச்சம் இருந்தது. (எனேவ, ெவளியிேலேய நின்றுெகாண்டிருந்ேதாம்.) 
 
பின்னர் பிலால் (ரலி) அவர்கள் எங்களிடம் புறப்பட்டு வந்தேபாது அவரிடம் நாங்கள், 

"நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, இரு ெபண்கள் வடீ்டுவாசலில் 
நின்றுெகாண்டு, தம் கணவன்மார்களுக்கும் தமது மடியில் வளரும் (தந்ைதயற்ற) அநாைதக் 
குழந்ைதகளுக்கும் தம்மீது கடைமயான தர்மத்ைத வழங்கலாமா என வினவுகிறார்கள் 
என்று ேகளுங்கள். ஆனால், நாங்கள் யார் என்று அவர்களிடம் ெசால்லேவண்டாம்'' என்று 
கூறிேனாம். பிலால் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று 
அவ்வாேற ேகட்டேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவ்விருவரும் யார்?'' 

என்று பிலாலிடம் ேகட்டார்கள். அதற்கு "ஓர் அன்சாரிப் ெபண்ணும் ைஸனபும்'' என்று 
பிலால் பதிலளித்தார்.  அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "எந்த ைஸனப்?'' 

என்று ேகட்டார்கள். "அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களுைடய துைணவியார்''' 

என்று பிலால் பதிலளித்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவ்விருவருக்கும் இரு நன்ைமகள் உண்டு. ஒன்று ெநருங்கிய உறவினைர 
அரவைணத்ததற்குரியது; மற்ெறான்று தர்மத்திற்குரியது'' என்று கூறினார்கள். 
 
1825 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின் துைணவியார் ைஸனப் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவித்த ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நான் பள்ளிவாசலில் இருந்தேபாது என்ைனப் பார்த்த நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"உங்கள் நைககளிலிருந்தாவது தர்மம் ெசய்யுங்கள்' என்று கூறினார்கள்'' என ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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1826 (அன்ைன) உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (என் முதல் கணவரான) அபூ 
சலமாவின் பிள்ைளகளுக்குச் ெசலவழிப்பதால் (தர்மம் ெசய்த) நன்ைம எனக்கு உண்டா? 

அவர்கைள நான் இன்னின்னவாறு (பிறரிடம் ைகேயந்தும் நிைலயில்) விட்டுவிடமாட்ேடன். 
அவர்களும் என் பிள்ைளகேள'' எனக் ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஆம். அவர்களுக்காக நீ ெசலவிட்ட(டால் அ)தற்கான நன்ைம உனக்கு உண்டு'' 

என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1827 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிம் (இைறவனிடம்) நன்ைமைய எதிர்பார்த்தவராகத் தம் குடும்பத்தாருக்குச் 
ெசலவு ெசய்தால் அதுவும் அவர் ெசய்த தர்மமாகும். 
இைத பத்ருப்ேபாரில் கலந்துெகாண்டவரான அபூமஸ்ஊத்  (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1828 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (இைணைவப்பவரான) என் தாயார் 
என்னிடம் "ஆைசயுடன்' அல்லது "அச்சத்துடன்' வந்துள்ளார். நான் அவருடன் உறவு 
ெகாண்டாடலாமா?'' என்று ேகட்ேடன். நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். 
 
1829 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குைறஷியருடன் சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்திருந்த 
காலத்தில் இைணைவப்பவராக இருந்த என் தாயார் என்னிடம் வந்தார். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் தாயார் என்னிடம் ஆைசயுடன் வந்துள்ளார்; நான் என் 
தாயாருடன் உறவு ெகாண்டாடலாமா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
தீர்ப்புக் ேகட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம். நீ உன் தாயின் உறைவப் 
ேபணி நடந்துெகாள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 15 இறந்தவருக்காகத் தர்மம் ெசய்தால் அதன் பலன் இறந்தவைரச் ெசன்றைடயும். 
 
1830 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் தாயார் இறுதி 
விருப்பம் (வஸிய்யத்) ெதரிவிக்காமல் திடீெரன இறந்துவிட்டார். அவர் (மட்டும் இறுதி 
ேநரத்தில்) ேபசியிருந்தால் தர்மம் ெசய்யுமாறு அறிவுறுத்தியிருப்பார் என்று நான் 
எண்ணுகிேறன். இந்நிைலயில் அவருக்காக நான் தர்மம் ெசய்தால் அவருக்கு நன்ைம 
கிட்டுமா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூஉசாமா (ஹம்மாத் பின் உசாமா பின் ைஸத்-ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பிேலேய "அவர் இறுதிவிருப்பம் (வஸிய்யத்) ெதரிவிக்காமல்' எனும் குறிப்பு 
இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்றவர்களது அறிவிப்பில் இக்குறிப்பு இல்ைல. 
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பாடம் :  16 நல்லறங்கள் ஒவ்ெவான்றுக்கும் "ஸதக்கா' (தர்மம்) எனும் ெபயர் ெபாருந்தும். 
 
1831 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எல்லா நல்லறமும் தர்மேம. 
இைத ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1832 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபித்ேதாழர்களில் (ஏைழகளான) சிலர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
வசதிபைடத்ேதார் நன்ைமகைள (தட்டி)க் ெகாண்டு ேபாய்விடுகின்றனர். நாங்கள் 
ெதாழுவைதப் ேபான்ேற அவர்களும் ெதாழுகின்றனர்; நாங்கள் ேநான்பு ேநாற்பைதப் 
ேபான்ேற அவர்களும் ேநான்பு ேநாற்கின்றனர்;  (ஆனால், அவர்கள்) தங்களது அதிகப்படியான 
ெசல்வங்கைளத் தானதர்மம் ெசய்கின்றனர். (அவ்வாறு தானதர்மங்கள் ெசய்ய எங்களிடம் 
வசதி இல்ைலேய!)'' என்று கூறினர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்களும் தர்மம் 
ெசய்வதற்கான (முகாந்தரத்)ைத அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தவில்ைலயா? 

இைறவைனத் துதிக்கும் ஒவ்ெவாரு துதிச் ெசால்லும் (சுப்ஹானல்லாஹ்) தர்மமாகும்; 

இைறவைனப் ெபருைமப்படுத்தும் ஒவ்ெவாரு ெசால்லும் (அல்லாஹு அக்பர்) தர்மமாகும்; 

ஒவ்ெவாரு புகழ்மாைலயும் (அல்ஹம்து லில்லாஹ்) தர்மமாகும்; ஒவ்ெவாரு "ஓரிைற 
உறுதிெமாழி'யும் (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்) தர்மமாகும்; நல்லைத ஏவுதலும் தர்மேம; 

தீைமையத் தடுத்தலும் தர்மேம;உங்களில் ஒருவர் தமது பாலுறுப்பி(ைனப் 
பயன்படுத்துகின்ற விதத்தி)லும் தர்மம் உண்டு'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! எங்களில் ஒருவர் (தம் துைணவியிடம்) இச்ைசகைளத் தீர்த்துக்ெகாள்வதற்கும் 
நன்ைம கிைடக்குமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(நீங்கேள) 
ெசால்லுங்கள்: தைடெசய்யப்பட்ட வழியில் அவர் தமது இச்ைசையத் தீர்த்துக்ெகாண்டால் 
அவருக்குக் குற்றம் உண்டல்லவா! அவ்வாேற அனுமதிக்கப்பட்ட வழியில் அவர் தமது 
இச்ைசைய நிைறேவற்றிக்ெகாள்ளும்ேபாது அதற்காக அவருக்கு நன்ைம கிைடக்கேவ 
ெசய்யும்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
1833 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு விஷயம் (ெசால்கிேறன்:) ஆதமின் மக்களில் ஒவ்ெவாரு மனிதரும் முன்னூற்று 
அறுபது மூட்டு எலும்புகளுடன் பைடக்கப்பட்டுள்ளார்கள். எனேவ, யார் அந்த முன்னூற்று 
அறுபது மூட்டு எலும்புகளின் எண்ணிக்ைக அளவிற்கு அல்லாஹ்ைவப் ெபருைமப்படுத்தி 
(தக்பரீ்), அல்லாஹ்ைவப் புகழ்ந்து (தஹ்மீத்), அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல 
என்று (ஏகத்துவ உறுதி) கூறி, அல்லாஹ்ைவத் துதித்து (தஸ்பஹீ்), அல்லாஹ்விடம் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாரி (இஸ்திஃக்ஃபார்), மக்களின் நைடபாைதயில் (இைடயூறாகக்) கிடந்த 
ஒரு கல்ைலேயா அல்லது முள்ைளேயா அல்லது  எலும்ைபேயா அகற்றி, நல்லைத ஏவி, 
அல்லது தீைமையத் தடுத்(து நல்லறங்கள் புரிந்)தாேரா அவர் அன்ைறய தினத்தில்  தம்ைம 
நரக ெநருப்பிலிருந்து அப்புறப்படுத்திவிட்ட நிைலயிேலேய நடமாடுகிறார். 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அபூதவ்பா அர்ரபஉீ பின் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் 
சில ேநரங்களில் ("அவர் நடமாடுகிறார்' என்பதற்கு பதிலாக) "அவர் மாைலப் ெபாழுைத 
அைடகிறார்' என்று அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் ("நல்லைத ஏவி' என்பதுடன் "அல்லது' என்பைதச் ேசர்த்து) "அல்லது நல்லைத ஏவி' 
என்றும், "அவர் மாைலப் ெபாழுைத அைடகிறார்' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஒவ்ெவாரு மனிதனும் (முன்னூற்று அறுபது மூட்டு எலும்புகளுடன்) பைடக்கப் 
பட்டுள்ளான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. இந்த அறிவிப்பில் "அன்ைறய தினத்தில் (தம்ைம நரக ெநருப்பிலிருந்து  

அப்புறப்படுத்திவிட்ட  நிைலயிேலேய) அவர்  நடமாடுகிறார்'' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1834 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "தர்மம் ெசய்வது ஒவ்ெவாரு முஸ்லிமின் மீதும் கடைமயாகும்'' என்று 
கூறினார்கள். அப்ேபாது "(தர்மம்ெசய்ய ஏதும்) அவருக்குக் கிைடக்கவில்ைலயானால் (என்ன 
ெசய்வது), ெசால்லுங்கள்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர் தம் ைககளால் 
உைழத்துத் தாமும் பயனைடவார்; பிறருக்கும் தர்மம் ெசய்வார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
"அவருக்கு (உைழக்க உடலில்) ெதம்பு இல்ைலயானால் (என்ன ெசய்வார்), ெசால்லுங்கள்?'' 

என்று ேகட்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள் "பாதிக்கப்பட்ட ேதைவயாளிக்கு அவர் 
உதவட்டும்'' என்றார்கள். "(இதற்கும் அவர்) சக்தி ெபறாவிட்டால் (என்ன ெசய்வது), 
ெசால்லுங்கள்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள் "அவர் "நல்லைத'  அல்லது 
"நற்ெசயைல'(ச் ெசய்யும்படி பிறைர) ஏவட்டும்'' என்றார்கள். "(இயலாைமயால் இைதயும்) 
அவர் ெசய்யாவிட்டால் (என்ன ெசய்வது), ெசால்லுங்கள்?'' என்று ேகட்டதற்கு, நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அவர் தீங்கு ெசய்யாமல் இருக்கட்டும். அதுேவ தர்மம்தான்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1835 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் எங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். பின்வரும் ஹதீஸும் அவற்றில் ஒன்றாகும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மனிதர்கள் சூரியன் உதிக்கின்ற 
ஒவ்ெவாரு நாளிலும் தம்முைடய ஒவ்ெவாரு மூட்டு எலும்புக்காகவும் தர்மம் ெசய்வது 
கடைமயாகும். இருவருக்கிைடேய நீதி ெசலுத்துவதும் தர்மமாகும். ஒருவர் தமது 
வாகனத்தின் மீது ஏறி அமர உதவுவதும் அல்லது அவரது பயணச் சுைமகைள அதில் 
ஏற்றிவிடுவதும் தர்மமாகும். இன்ெசால்லும் தர்மமாகும். ஒருவர் ெதாழுைகக்குச் ெசல்ல 
எடுத்துைவக்கும் ஒவ்ேவார் அடியும் தர்மமாகும். தீங்கு தரும் ெபாருைளப் பாைதயிலிருந்து 
அகற்றுவதும் ஒரு தர்மேமயாகும். 
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பாடம் : 17 (நல்வழியில்) ெசலவு ெசய்பவரும் ெசலவு ெசய்ய மறுப்பவரும். 
 
1836 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒவ்ெவாரு நாளும் அடியார்கள் காைல ேநரத்ைத அைடயும்ேபாது இரு வானவர்கள் 
(வானத்திலிருந்து) இறங்குகின்றனர். அவர்களில் ஒருவர், "இைறவா! (நல்வழியில்) ெசலவு 
ெசய்பவருக்குப் பிரதிபலைன அளிப்பாயாக!'' என்று கூறுவார். மற்ெறாருவர், "இைறவா! 
(கடைமயானவற்றில்கூடச்) ெசலவு ெசய்ய மறுப்பவருக்கு இழப்ைபக் ெகாடுப்பாயாக!'' என்று 
கூறுவார்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 18 தானதர்மத்ைத ஏற்க ஆள் கிைடக்காமல்ேபாவதற்கு முன் தர்மம் ெசய்யுமாறு 
வந்துள்ள தூண்டல். 
 
1837 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இப்ேபாேத) தானதர்மம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில், மக்களுக்கு ஒரு காலம் வரப் 
ேபாகிறது; அப்ேபாது ஒருவர் தமது தர்மப் ெபாருைள எடுத்துக்ெகாண்டு (அைதப் ெபறுபவர் 
யாேரனும் கிைடப்பாரா என) அைலவார். ஆனால், அைத ஏற்பவர் எவைரயும் காண 
மாட்டார். அந்தப் ெபாருள் வழங்கப்படுகின்ற ஒருவன் "ேநற்ேற இைத நீ ெகாண்டு 
வந்திருந்தாலாவது நான் ஏற்றுக்ெகாண்டிருப்ேபன்; இன்ேறா இது எனக்குத் ேதைவயில்ைல'' 

என்று கூறிவிடுவான். 
இைத ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1838 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்களுக்கு ஒரு காலம் வரும். அப்ேபாது ஒருவர் தங்கத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு தர்மம் 
ெசய்வதற்காக அைலவார். ஆனால், அைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளக்கூடிய எவைரயும் அவர் 
காணமாட்டார். ேமலும், (அப்ேபாது ேபார்கள் மிகுந்து) ஆண்கள் குைறந்து, ெபண்கள் 
அதிகரித்துவிடுவதால் ஓர் ஆைண நாற்பது ெபண்கள் பின்ெதாடர்ந்துவந்து,  அவைனச் 
சார்ந்திருக்கும் நிைல காணப்படும். 
இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்துல்லாஹ் பின் பர்ராத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஓர் ஆைண (இந்த 
நிைலயில்) நீங்கள் காண்பரீ்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1839 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெசல்வம் ெபருகிக் ெகாழிக்காதவைர யுகமுடிவு நாள் நிகழாது. எந்த அளவிற்கு (ெசல்வம் 
ெபருகும்) எனில், ஒருவர் தமது ெசல்வத்திற்குரிய ஸகாத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டுச் 
ெசல்வார். ஆனால், அவரிடமிருந்து அைதப்ெபற்றுக்ெகாள்ள ஒருவைரயும் அவர் 
காணமாட்டார். ேமலும், அரபுமண் ேமய்ச்சல் நிலங்களாகவும் (கைர புரண்ேடாடும்) 
வாய்க்கால்களாகவும் மாறாதவைர (யுகமுடிவு நாள் நிகழாது). 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 



 

அத்தியாயம் : 13 – ஜகாத்  

    பக்கம் | 635  
 

1840 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களிைடேய ெசல்வம் ெபருகிக் ெகாழிக்காதவைர யுகமுடிவு நாள் ஏற்படாது. எந்த 
அளவிற்கு (ெசல்வம் ெபருகும்) எனில்,அந்நாளில் ெபாருளின் உரிைமயாளருக்கு, 

அவரிடமிருந்து தர்மத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்பவர் குறித்த கவைல ஏற்படும். தர்மத்ைதப் 
ெபற்றுக்ெகாள்ளுமாறு ஒருவர் அைழக்கப்படுவார். ஆனால், அவேரா "இது எனக்குத் 
ேதைவயில்ைல' என்று கூறிவிடுவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1841 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பூமி தனது வயிற்றிலுள்ள புைதயல்களான தங்கக் கட்டி,  ெவள்ளிக் கட்டி ஆகியவற்ைறத்  

தூண்கைளப் ேபான்று வாந்திெயடுக்கும். அப்ேபாது ெகாைல ெசய்தவன் வந்து, "இதற்காகேவ 
நான் ெகாைல ெசய்ேதன்'' என்று கூறுவான். உறவுகைள அரவைணக்காதவன் வந்து, 

"இதற்காகேவ நான் என் இரத்த உறவுகைளத் துண்டித்ேதன்'' என்று கூறுவான். திருடன் 
வந்து, "இதற்காகேவ எனது கரம் துண்டிக்கப்பட்டது'' என்று கூறுவான். பிறகு அைத 
(அப்படிேய) விட்டுவிடுவார்கள்; அதிலிருந்து எைதயும் எடுக்கமாட்டார்கள் (அந்த அளவிற்கு 
அவர்கள் ஏற்ெகனேவ வசதியுடனிருப்பார்கள்). 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 19 முைறயான சம்பாத்தியத்திலிருந்து ெசய்யும் தர்மம் (இைறவனிடம்) ஏற்கப் 
படுவதும் அது வளர்ச்சியைடவதும். 
 
1842 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் தூய்ைமயானைத மட்டுேம ஏற்பான். யார் தூய்ைமயான சம்பாத்தியத்திலிருந்து 
தர்மம் ெசய்கிறாேரா அைத அளவற்ற அருளாள(னான இைறவ)ன்  தனது வலக்கரத்தால் 
வாங்கிக்ெகாள்கிறான். அது ஒரு ேபரீச்சங்கனியாக இருந்தாலும் சரிேய! அது அந்த 
அருளாளனின் ைகயில் வளர்ச்சி அைடந்து மைலையவிடப் ெபரியதாகிவிடுகின்றது. 
உங்களில் ஒருவர் "தமது குதிைரக் குட்டிைய' அல்லது "தமது ஒட்டகக் குட்டிைய' 

வளர்ப்பைதப் ேபான்று.-இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1843 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் முைறயான சம்பாத்தியத்திலிருந்து ஒரு ேபரீச்சம் பழத்ைதத் தர்மம் ெசய்தாேரா அைத 
அல்லாஹ் தனது கரத்தால் வாங்கி, உங்களில் ஒருவர் "தமது குதிைரக் குட்டிைய' அல்லது 
"தமது ஒட்டகக் குட்டிைய' வளர்ப்பைதப் ேபான்று வளர்ச்சியைடயச் ெசய்கிறான். இறுதியில் 
அது மைலையப் ேபான்று, அல்லது அைதவிட மிகப்ெபரியதாக மாறிவிடுகின்றது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ரவ்ஹ் பின் அல்காசிம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "முைறயான 
சம்பாத்தியத்திலிருந்து அவர் உரிய முைறயில் தர்மம் ெசய்தால்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
சுைலமான் பின் பிலால் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அவர் உரிய இடங்களில் (தர்மம் 
ெசய்தால்)' என்று காணப்படுகிறது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1844 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "மக்கேள! அல்லாஹ் தூயவன். 
தூய்ைமயானைதேய அவன் ஏற்கின்றான். அல்லாஹ் தன்னுைடய தூதர்களுக்குக் 
கட்டைளயிட்டவற்ைறேய இைறநம்பிக்ைகயாளர்களுக்கும் கட்டைளயிட்டுள்ளான்'' என்று 
கூறிவிட்டு(ப் பின்வரும் இரு வசனங்கைள) ஓதிக்காட்டினார்கள்: தூதர்கேள! தூய்ைமயான 
ெபாருள்களிலிருந்து உண்ணுங்கள். நற்ெசயைலச் ெசய்யுங்கள். திண்ணமாக நான், நீங்கள் 
ெசய்வைத நன்கு அறிபவன் ஆேவன் (23:51). "நம்பிக்ைகயாளர்கேள! நாம் உங்களுக்கு 
வழங்கிய தூய்ைமயான ெபாருள்களிலிருந்து உண்ணுங்கள். நீங்கள் (உண்ைமயில்) 
அல்லாஹ்ைவத்தான் வணங்குகிறரீ்கெளன்றால், அவனுக்கு நன்றி பாராட்டுங்கள் (2:172). 

பிறகு ஒரு மனிதைரப் பற்றிச் ெசான்னார்கள். "அவர் தைலவிரி ேகாலத்துடனும் புழுதி 
படிந்த நிைலயிலும் நீண்ட பயணம் ேமற்ெகாள்கிறார். அவர் தம் கரங்கைள வாைன ேநாக்கி 
உயர்த்தி "என் இைறவா, என் இைறவா' என்று பிரார்த்திக்கிறார். ஆனால்,அவர் உண்ணும் 
உணவு தைடெசய்யப்பட்டதாக இருக்கிறது; அவர் அருந்தும் பானம் தைடெசய்யப்பட்டதாக 
இருக்கிறது; அவர் அணியும் உைட தைடெசய்யப்பட்டதாக இருக்கிறது; தைடெசய்யப்பட்ட 
உணைவேய அவர் உட்ெகாண்டிருக்கிறார். இத்தைகயவருக்கு எவ்வாறு (அவரது 
பிரார்த்தைன) ஏற்கப்படும்?'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 20 ேபரீச்சம் பழத்தின் ஒரு துண்ைடேயனும், அல்லது  (இன்)ெசால்ைலேயனும் தர்மம் 
ெசய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும் அது நரக ெநருப்பிலிருந்து காக்கும் திைரயாக அைமயும் 
என்பதும். 
 
1845 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் யார் ேபரீச்சம் பழத்தின் ஒரு துண்ைட தர்மம் ெசய்ேதனும்  நரக ெநருப்பிலிருந்து 
தம்ைமக் காத்துக்ெகாள்ள இயன்றவராக இருக்கிறாேரா அவர் அவ்வாேற ெசய்து 
ெகாள்ளட்டும்! 
இைத அதீ பின் ஹா(த்)திம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1846 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் மறுைம நாளில் உங்களில் ஒவ்ெவாருவருடனும் (தனித்தனியாகப்) 
ேபசாமலிருப்பதில்ைல. அப்ேபாது அல்லாஹ்விற்கும் உங்களில் ஒருவருக்கும் இைடேய 
ெமாழி ெபயர்ப்பாளர் எவரும் இருக்கமாட்டார். பிறகு அவர் தமது வலப்பக்கம் பார்ப்பார். 
தாம் ஏற்ெகனேவ ெசய்த(பாவத்)ைதத் தவிர ேவெறைதயும் அங்கு அவர் காணமாட்டார். 
பின்னர் அவர் தமது இடப்பக்கம் பார்ப்பார். தாம் ஏற்ெகனேவ ெசய்த(பாவத்)ைதத் தவிர 
ேவெறைதயும் அங்கும் அவர் காணமாட்டார். ேமலும், அவர் தமக்கு முன்னால் பார்ப்பார். 
தமது முகத்துக்ெகதிேர நரக ெநருப்ைபேய அவர் காண்பார். ஆகேவ, முடிந்தால் ேபரீச்சம் 
பழத்தின் ஒரு துண்ைட தர்மம் ெசய்ேதனும் நரகத்திலிருந்து உங்கைளக் காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ளுங்கள். 
இைத அதீ பின் ஹா(த்)திம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அலீ பின் ஹுஜ்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இன்ெசால்ைலக் 
ெகாண்ேடனும் (நரகத்திலிருந்து உங்கைளக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ளுங்கள்)'' என்று 
அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1847 அதீ பின் ஹா(த்)திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நரகத்ைதப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார்கள். 
(அப்ேபாது நரகத்ைதப் பார்த்து அஞ்சுவைதப் ேபான்று) தமது முகத்ைதத் திருப்பிக் 
ெகாண்டார்கள். பின்னர் "நரகத்திலிருந்து தப்பித்துக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு 
(நரகத்ைதக் கண்டு அஞ்சுவைதப் ேபான்று) தமது முகத்ைத (மீண்டும்) திருப்பிக் 
ெகாண்டார்கள். அவர்கள் நரகத்ைதேய பார்க்கிறார்கள் ேபாலும் என்று நாங்கள் 
எண்ணிேனாம். பின்னர் "ேபரீச்சம் பழத்தின் ஒரு துண்ைட தர்மம் ெசய்ேதனும் உங்கைள 
நரகத்திலிருந்து காப்பாற்றிக்ெகாள்ளுங்கள். அதுவும் இல்லாதவர் இன்ெசால்ைலக் 
ெகாண்ேடனும் (நரகத்திலிருந்து தம்ைமக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ளட்டும்)'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூகுைறப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "(பார்க்கிறார்கள்) ேபாலும்' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. ("அவர்கள் நரகத்ைதேய பார்க்கிறார்கேளா என்று நாங்கள் 
எண்ணிேனாம்' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது.) 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் ஹா(த்)திம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் பின்வருமாறு இடம் 
ெபற்றுள்ளது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நரகத்ைதப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுவிட்டு 
அதிலிருந்து பாதுகாப்புக் ேகாரினார்கள். ேமலும், (நரகத்ைதக் கண்டு அஞ்சுவைதப் ேபான்று) 
தமது முகத்ைதத் திருப்பிக்ெகாண்டார்கள். இவ்வாறு மூன்றுமுைற ெசய்தார்கள். பின்னர் 
"ேபரீச்சம் பழத்தின் ஒரு துண்ைட தர்மம் ெசய்ேதனும் உங்கைள நரகத்திலிருந்து 
காப்பாற்றிக்ெகாள்ளுங்கள். அதுவும் இல்லாதவர் இன்ெசால்ைலக் ெகாண்ேடனும் 
(நரகத்திலிருந்து தம்ைமக் காப்பாற்றிக் ெகாள்ளட்டும்)'' என்று கூறினார்கள். 
 
1848 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நாங்கள் முற்பகல் ேநரத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
இருந்ேதாம். அப்ேபாது ெசருப்பணியாத, (அைர) நிர்வாணிகளான, வட்டமாய் கிழிந்த "கம்பளி 
ஆைட' அல்லது "நீளங்கி' அணிந்த ஒரு கூட்டத்தார் தம் (கழுத்துகளில்) வாட்கைளத் 
ெதாங்கவிட்டவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்கள். அவர்களில் 
ெபரும்பாலாேனார் "முளர்'குலத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக இருந்தனர். இல்ைல; அவர்களில் 
அைனவருேம "முளர்' குலத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்தாம். அவர்களது ஏழ்ைம நிைலையக் கண்ட 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகம் நிறமாறிவிட்டது. உடேன அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒருவிதத் தவிப்பு நிைலயுடன்) வடீ்டுக்குள் ெசன்றுவிட்டு ெவளிேய 
வந்து, பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் உத்தரவிட, பிலால் (ரலி) அவர்கள் ெதாழுைக அறிவிப்புச் 
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ெசய்து இகாமத்தும் கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுதுவிட்டு, 

மக்களுக்கு உைர நிகழ்த்தினார்கள். அப்ேபாது "மக்கேள! உங்கைள ஒேர ஆன்மாவிலிருந்து 
பைடத்த உங்கள் இைறவைன பயந்துெகாள்ளுங்கள்'' எனும் (4:1ஆவது) இைறவசனத்ைத 
முழுைமயாக ஓதிக்காட்டினார்கள். ேமலும், "அல்ஹஷ்ர்' அத்தியாயத்திலுள்ள 
"நம்பிக்ைகயாளர்கேள! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள். ஒவ்ெவாரு ஆன்மாவும் 
நாைளக்ெகன்று எதைன அனுப்பியுள்ளது என்பைத கவனத்திற்ெகாள்ளட்டும். 
அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள்'' எனும் (59:18ஆவது) வசனத்ைதயும் ஓதிக்காட்டி (முளர் 
கூட்டத்தாருக்கு தர்மம் ெசய்யுமாறு கூறி)னார்கள். அப்ேபாது "(உங்களில்) ஒருவர் தமது 
ெபாற்காசு, ெவள்ளிக்காசு, துணி, ஒரு "ஸாஉ' ேகாதுைம, ஒரு "ஸாஉ' ேபரீச்சம் பழம் 
ஆகியவற்ைறத் தர்மம் ெசய்யட்டும்'' என்று கூறி, "ேபரீச்சம் பழத்தின் ஒரு துண்ைடேயனும் 
தர்மம் ெசய்யட்டும்'' என்று வலியுறுத்தினார்கள். 
உடேன (நபித்ேதாழர்களில்) ஒவ்ெவாருவரும் தம்மிடமிருந்த ெபாற்காசுகளிலிருந்தும் 
ெவள்ளிக்காசுகளிலிருந்தும்  ஆைடகளிலிருந்தும் ஒரு "ஸாஉ' ேகாதுைமயிலிருந்தும் ஒரு 
"ஸாஉ' ேபரீச்சம் பழத்திலிருந்தும் தர்மம் ெசய்தார்கள். அப்ேபாது அன்சாரிகளில் ஒருவர் 
ஒரு ைப (நிைறய ெபாருட்கைளக்) ெகாண்டுவந்தார். அைதத் தூக்க முடியாமல் அவரது ைக 
திணறியது;ஏன் தூக்கேவ முடியவில்ைல. பின்னர் ெதாடர்ந்து மக்கள் (தங்களின் தர்மப் 
ெபாருட்களுடன்) வந்துெகாண்டிருந்தனர். இறுதியில் உணவுப் ெபாருட்களாலும் 
ஆைடகளாலும் இரு குவியல்கள் ேசர்ந்துவிட்டைத நான் கண்ேடன். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகம் ெபான்ைனப் ேபான்று மின்னிக் 
ெகாண்டிருப்பைதயும் நான் கண்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் 
இஸ்லாத்தில் ஓர் அழகிய நைடமுைறைய உருவாக்குகிறாேரா அவருக்கு அதற்குரிய 
நன்ைமயும் அவருக்குப் பின் அதன்படி ெசயல்படுபவர்களின் நன்ைமயும் உண்டு; அதற்காக 
அவர்களது நன்ைமயில் எதுவும் குைறந்துவிடாது. அவ்வாேற,யார் இஸ்லாத்தில் ஒரு தீய 
நைடமுைறைய உருவாக்குகிறாேரா அவருக்கு அதன் பாவமும் அவருக்குப் பின் அதன்படி 
ெசயல்படுபவர்களின் பாவமும் -அ(தன்படி ெசயல்பட்ட)வர்களின் பாவத்திலிருந்து எதுவும் 
குைறயாமல்- உண்டு'' என்று கூறினார்கள். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றிலும் "(ஒரு நாள்) முற்பகல் 
ேநரத்தில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இருந்ேதாம்''என்ேற ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. 
உைபதுல்லாஹ் பின் முஆத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "பின்னர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹர் ெதாழுைக ெதாழுவித்துவிட்டுப் பிறகு உைர 
நிகழ்த்தினார்கள்'' என்று சற்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1849 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்களிடம் 
வட்டமாய் கிழிந்த கம்பளிஆைட அணிந்த ஒரு கூட்டத்தார் வந்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
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ெதாடங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் 
ெபற்றுள்ளன. 
ேமலும் இவ்வறிவிப்புகளில் பின்வரும் தகவல்களும் இடம்ெபற்றுள்ளன: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹர் ெதாழுவித்தார்கள். பிறகு சிறிய 
ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீது ஏறி அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்தார்கள். பின்னர் 
"அம்மா பஅத்' ("இைற வாழ்த்துக்குப் பின்...) என்று கூறிவிட்டு, "அல்லாஹ் தனது ேவதத்தில் 
"மக்கேள! உங்கைள ஒேர ஆன்மாவிலிருந்து பைடத்த உங்கள் இைறவைனப் பயந்து 
ெகாள்ளுங்கள்...' (4:1)என்று கூறியுள்ளான்'' என்றார்கள். 
 
1850 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "கிராமவாசிகளில் சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்கள். 
அவர்கள்மீது கம்பளியாைடகள் காணப்பட்டன. அவர்களது வறிய நிைலைய அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண்டார்கள். அவர்களுக்குத் ேதைவ ஏற்பட்டிருந்தது...'' என்று ஜரீர் 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
பாடம் : 21 தர்மம் ெசய்வதற்காகக் கூலிக்குச் சுைம தூக்குவதும், சிறிதளவு தர்மம் 
ெசய்தவ(ராயினும் அவ)ைரக்  குைறகூறுவது குறித்து வந்துள்ள கடுைமயான 
தைடயுத்தரவும். 
 
1851 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
தானதர்மம் ெசய்யும்படி எங்களுக்குக் கட்டைளயிடப்பட்டேபாது, நாங்கள் (சுைமதூக்கி) கூலி 
ேவைல ெசய்யலாேனாம். அபூ அகீல் (ஹப்ஹாப்-ரலி) அவர்கள் (கூலி ேவைல ெசய்து) 
அைர "ஸாஉ' ேபரீச்சம் பழம் (ெகாண்டு வந்து) தர்மம் ெசய்தார். மற்ெறாரு மனிதர் 
அைதவிடச் சிறிது அதிகமாகக் ெகாண்டுவந்(து தர்மம் ெசய்)தார். இைதக் கண்ட 
நயவஞ்சகர்கள், (அைர "ஸாஉ' ெகாண்டுவந்த) இவரது தர்மெமல்லாம் அல்லாஹ்விற்குத் 
ேதைவயில்ைல; (அைதவிட அதிகமாகக் ெகாண்டுவந்த) இந்த மற்ெறாரு மனிதர் பிறர் 
பாராட்ட ேவண்டுெமன்பதற்காகேவ (தர்மம்) ெசய்தார்'' என்று (குைற) ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாதுதான் "(நயவஞ்சகர்களான) அவர்கள் எத்தைகயவர்கள் என்றால், இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்களில் மனமுவந்து வாரி வழங்குேவாரின் தானதர்மங்கைளப் பற்றியும் 
குைற ேபசுகின்றார்கள். (இைறவழியில் ஈவதற்காகச்) சிரமப்பட்டு சம்பாதித்தைதத் தவிர 
ேவெறதுவும் இல்லாதவர்கைளப் பற்றியும் அவர்கள் நைகக்கின்றார்கள். அல்லாஹ் 
அவர்கைள நைகக்கின்றான். ேமலும்,அவர்களுக்குத் துன்புறுத்தும் ேவதைனயும் உண்டு'' 

எனும் (9:79ஆவது) இைறவசனம் அருளப்ெபற்றது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் பிஷ்ர் பின் காலித் (ரஹ்) அவர்கள் தமது அறிவிப்பில் "மனமுவந்து வாரி 
வழங்குேவார்' எனும் ெசால்ைலக் குறிப்பிடவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில், சயதீ் பின் அர்ரபஉீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நாங்கள் எங்களுைடய 
முதுகுகளில் (சுைம)தூக்கி கூலிேவைல ெசய்யலாேனாம்'' என்று (அபூமஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 22 பாலுக்காக இரவல் வழங்கப்படும் கால்நைடகளின் சிறப்பு. 
 
1852 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
காைலயில் ஒரு ெபரிய பாத்திரம் (நிைறயப்) பாலும் மாைலயில் ஒரு ெபரிய பாத்திரம் 
(நிைறயப்) பாலும் தருகின்ற ஓர் ஒட்டகத்ைத ஒரு வடீ்டாருக்கு இரவலாகத் தரக்கூடிய 
மனிதர் எவேரனும் (உங்களில்) உண்டா? இதற்குரிய நற்பலன் நிச்சயமாக மிகப் 
ெபரியதாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1853 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பல விஷயங்களுக்குத் தைடவிதித்தார்கள். ேமலும், அவர்கள் (பின் 
வருமாறு) கூறினார்கள்: 
 ஒருவர் ஒரு கால்நைடைய (பால் கறந்து ெகாள்வதற்காக) இரவலாக வழங்கினால், அது 
காைலயில் ஒரு தர்மத்தின் நன்ைமையயும், மாைலயில் ஒரு தர்மத்தின் நன்ைமையயும் 
ெபற்றுத்தருவதாக அைமயும்; காைலயில் கறக்கப்பட்ட பாலுக்காகவும் மாைலயில் 
கறக்கப்பட்ட பாலுக்காகவும் (இந்த நன்ைமகள் கிைடக்கும்). 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 23 (தாராள மனத்துடன்) ெசலவு ெசய்கின்றவருக்கும் கஞ்சனுக்கும் உள்ள 
உதாரணம். 
 
1854 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(கஞ்சனின் நிைலேயாடு ஒப்பிடுைகயில் தாராள மனத்துடன்)ெசலவு ெசய்கின்ற தர்மசீலரின் 
நிைலயானது, மார்பிலிருந்து கழுத்ெதலும்பு வைர (இரும்பாலான) "இரு நீளங்கிகள்' அல்லது 
"இரு கவசஆைடகள்' அணிந்துள்ள (இரு) மனிதரின் நிைலையப் ேபான்றதாகும். "(தாராள 
மனத்துடன்) ெசலவு ெசய்கின்றவர்' அல்லது "தர்மம் ெசய்கின்றவர்' தர்மம் ெசய்ய எண்ணும் 
ேபாது  அவரது  கவசம் "விரிவைடந்து' அல்லது "(நீண்டு) ெசன்று' அவரது விரல் நுனிகைள 
மைறத்து (அதற்கப்பால்) அவரது பாதச் சுவடுகைளக்கூட(த் ெதாட்டு) அழித்து விடுகிறது. 
(ஆனால்,) கஞ்சன் ெசலவு ெசய்ய எண்ணும்ேபாது அவனது கவசம் அவைன அழுத்தி, அதன் 
ஒவ்ெவாரு வைளயமும் அதனதன் இடத்ைத (இறுகப்) பிடித்துவிடுகிறது. அவன் அைத 
விரிக்க முயன்றாலும் அது விரியாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது 

- அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கஞ்சனுக்கும் தர்மம் ெசய்கின்றவனுக்கும் 
பின்வருமாறு உதாரணம் கூறினார்கள்: அவ்விருவரின் நிைலயானது, இரும்பாலான இரு 
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கவசங்கள் அணிந்துள்ள இரு மனிதர்களின் நிைலைய ஒத்திருக்கிறது. அவர்களின் ைககள் 
அவர்களுைடய மார்ேபாடும் கழுத்ெதலும்புகேளாடும் பிைணக்கப்பட்டுள்ளன. தர்மம் 
ெசய்கின்றவர் ஒன்ைறத் தர்மம் ெசய்யும் ேபாெதல்லாம் அவரது கவசம் விரிந்து, அவரது 
விரல்நுனிகைள மைறத்து, பாதச்சுவடுகைளக் கூட(த் ெதாட்டு) அழிக்கத் ெதாடங்குகிறது. 
(ஆனால்,) கஞ்சேனா ஒன்ைறத் தர்மம் ெசய்ய எண்ணும் ேபாெதல்லாம் அவனது கவசம் 
அவைன அழுத்தி, அதன் ஒவ்ெவாரு வைளயமும் அதனதன் இடத்ைத (இறுக்கிப்) பிடிக்கத் 
துவங்குகிறது. அவன் தனது கவசத்ைத விரிவுபடுத்த முயலும்ேபாது நீ பார்த்தால் 
(வியப்புத்தான் ஏற்படும்; ஏெனனில்,) அது விரியாது. 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: (இைதக் 
கூறியேபாது) அல்லாஹவின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது விரலால் தமது சட்ைடக் 
கழுத்ைத (ெநருக்கி), (இவ்வாறு) சுட்டிக் காட்டினார்கள். 
 
1855 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கஞ்சன் மற்றும் தர்மம் ெசய்கின்றவரின் நிைலயானது, இரும்பாலான இரு கவசங்கள் 
அணிந்த இரு மனிதர்களின் நிைலக்கு ஒத்திருக்கிறது. தர்மம் ெசய்பவர் ஒன்ைறத் தர்மம் 
ெசய்ய எண்ணும்ேபாது, அவரது கவசம் விரிவைடந்து, அவரது பாதச்சுவடுகைளக்கூட(த் 
ெதாட்டு) அழித்துவிடுகிறது. (ஆனால்,) கஞ்சேனா ஒன்ைறத் தர்மம் ெசய்ய எண்ணும்ேபாது, 

அவனது கவசம் அவைன அழுத்தி, அவனுைடய ைககள் கழுத்ெதலும்புவைர ெசன்று 
ஒட்டிக்ெகாள்கின்றன. கவசத்தின் ஒவ்ெவாரு வைளயமும் மற்றதன் இடத்ைத இறுக்கிப் 
பிடிக்கிறது. அைத விரிவுபடுத்த அவன் முைனவான். ஆனால், அவனால் இயலாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 24 தர்மம் ெசய்தவருக்கு நிச்சயம் நற்பலன் உண்டு; உரியவரின் ைகக்கு தர்மம் 
ேபாய்ச் ேசராவிட்டாலும் சரிேய! 
 
1856 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(முற்காலத்தில்) ஒருவர் "நான் இன்றிரவு தர்மம் ெசய்யப்ேபாகிேறன்' எனக் கூறிக்ெகாண்டு, 

(இரவில்) தர்மத்துடன் ெவளிேய வந்து, (ெதரியாமல்) அைத ஒரு விபச்சாரியிடம் ெகாடுத்து 
விட்டார். காைலயில் மக்கள், "இன்றிரவு ஒரு விபச்சாரிக்குத் தர்மம் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது' 

எனப் ேபசிக்ெகாண்டனர். (இைதக் ேகட்ட) அவர், "இைறவா! விபச்சாரிக்குத் தர்மம் 
ெசய்ததற்காக உனக்ேக புகழ் அைனத்தும் உரியது. (நாைளயும்) நான் தர்மம் ெசய்ேவன்' 

என்று கூறினார். 
மறுநாள் அவர் தர்மத்துடன் (இரவில்) ெவளிேய வந்து, அைத ஒரு பணக்காரரின் ைகயில் 
ெகாடுத்துவிட்டார். மறுநாள் காைலயில் மக்கள், "ஒரு பணக்காரருக்குத் தர்மம் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது' எனப் ேபசிக்ெகாண்டனர். (இைதக்ேகட்ட) அவர், "இைறவா! 
பணக்காரருக்குத் தர்மம் ெசய்ததற்காக உனக்ேக புகழ் அைனத்தும் உரியது. (நாைளயும்) 
நான் தர்மம் ெசய்ேவன்' என்று கூறினார். 
(மூன்றாம் நாள்) அவர் தர்மத்துடன் புறப்பட்டுச் ெசன்று, ஒரு திருடனின் ைகயில் அைதக் 
ெகாடுத்துவிட்டார். காைலயில் மக்கள், "இன்றிரவு ஒரு திருடனுக்குத் தர்மம் ெசய்யப் 
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பட்டுள்ளது' என்று ேபசிக்ெகாண்டனர். உடேன அவர், "இைறவா! விபச்சாரிக்கும் 
பணக்காரனுக்கும் திருடனுக்கும் தர்மம் ெகாடுத்ததற்காக உனக்ேக எல்லாப் புகழும் உரியது' 

எனக் கூறினார். பின்னர் (கனவில்) அவரிடம் (வானவர்) அனுப்பிைவக்கப்பட்டு 
(பின்வருமாறு) கூறப்பட்டது: உமது தர்மம் ஏற்கப்பட்டுவிட்டது. விபச்சாரிக்கு நீர் ெகாடுத்த 
தர்மம், அவள் விபச்சாரத்திலிருந்து விலகி கற்ைபப் ேபணக் காரணமாக அைமயலாம். 
பணக்காரனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட தர்மத்தால் அவன் படிப்பிைன ெபற்று, அல்லாஹ் தனக்கு 
வழங்கியவற்றிலிருந்து தர்மம் ெசய்யக்கூடும். திருடனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட தர்மம் அவன் 
களைவக் ைகவிடக் காரணமாக அைமயலாம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 25 ேநர்ைமயான ஒரு காசாளர் தம் முதலாளியின், அல்லது ஒரு மைனவி தன் 
கணவனின் ேநரடியான அனுமதியின் ேபரில்,அல்லது அவரது அனுமதிைய குறிப்பால் 
அறிந்து வடீ்டிலுள்ள (ெபாருளிலிருந்து) எைதயும் வணீாக்காமல் தர்மம் ெசய்தால் அந்தக் 
காசாளருக்கும் அந்த மைனவிக்கும்கூட நன்ைம கிைடக்கும். 
 
1857 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தமக்குக் கட்டைளயிடப்பட்ட (தர்ம) காரியத்ைதச் ெசயல்படுத்தக்கூடிய -அல்லது அந்தக் 
காரியத்திற்காக வழங்கக்கூடிய- ேநர்ைமயான முஸ்லிம் காசாளர், தர்மத்தில் பங்கு 
வகிக்கும் இருவரில் ஒருவராவார். அவர் முழுைமயாகவும் குைறவின்றியும் 
மனப்பூர்வமாகவும் அக்காரியத்திற்கு வழங்குகிறார். 
இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1858 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு ெபண் தனது வடீ்டிலுள்ள உணைவ முைறேயாடு தர்மம் ெசய்தால், (அறவழியில்) 
ெசலவழித்தற்காக அவளுக்கும் நற்பலன் உண்டு. அைதச் சம்பாதித்தவன் என்ற 
அடிப்பைடயில் கணவனுக்கும் நற்பலன்  உண்டு. அைதப் ேபான்ேற காசாளருக்கும் 
(ெசலவிட உதவியதற்காக நற்பலன்) உண்டு. இவர்களில் யாரும் யாருைடய நற்பலனிலும் 
சிறிதும் குைறத்துவிடமாட்டார்கள். 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் ("தனது வடீ்டிலுள்ள உணைவ' என்பதற்குப் பதிலாக) "அவளுைடய கணவனின் 
உணவிலிருந்து' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1859 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு ெபண் தன் கணவனின் வடீ்டிலுள்ளவற்ைற முைறேயாடு (அறவழியில்) 
ெசலவழித்தால்  அவளுக்கும் நற்பலன் உண்டு. அைதப் ேபான்ேற, அைதச் சம்பாதித்தவன் 
என்ற அடிப்பைடயில் கணவனுக்கும் நற்பலன் உண்டு. அைதப் ேபான்ேற, காசாளருக்கும் 
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(ெசலவிட உதவியதற்காக நற்பலன்) உண்டு. அவர்களுைடய நற்பலன்களில் சிறிதும் 
குைறந்துவிடாது. 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 26 ஓர் அடிைம தன் உரிைமயாளரின் ெசல்வத்திலிருந்து (அறவழியில்) 
ெசலவழித்தல். 
 
1860 "ஆபில் லஹ்ம்' என்பாரின் அடிைமயாயிருந்த உைமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அடிைமயாக இருந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "நான் என் 
உரிைமயாளரின் ெசல்வத்திலிருந்து எைதேயனும் தர்மம் ெசய்யலாமா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு "ஆம். (தர்மம் ெசய்யலாம்.) உங்கள் இருவருக்கும் சரிபாதி நற்பலன் உண்டு'' என்று 
அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1861 "ஆபில் லஹ்ம்' என்பாரின் அடிைமயாயிருந்த உைமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) என் உரிைமயாளர் என்னிடம் இைறச்சிைய (நீளமாக ெவட்டி உப்புக் 
கண்டத்திற்காக)க் காயப்ேபாடுமாறு கட்டைளயிட்டார். அப்ேபாது என்னிடம் ஓர் ஏைழ 
வந்தார். அதிலிருந்து சிறிதளவு இைறச்சிைய அவருக்கு நான் வழங்கிவிட்ேடன். இைத என் 
உரிைமயாளர் அறிந்தேபாது என்ைன அடித்துவிட்டார். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெசன்று நடந்தைதத் ெதரிவித்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என் உரிைமயாளைர அைழத்து, "அவைர ஏன் அடித்தீர்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
"நான் ெசால்லாமேலேய எனது உணைவ மற்றவர்களுக்கு இவர் ெகாடுக்கிறார்'' என்று என் 
உரிைமயாளர் கூறினார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(ஏைழக்கு 
வழங்கியதால்) உங்கள் இருவருக்குேம நறபலன் உண்டு''என்று கூறினார்கள். 
 
1862 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு ெபண் தன் கணவன் உள்ளூரில் இருக்கும்ேபாது அவனது அனுமதி இல்லாமல் 
(கூடுதலான- நஃபில்) ேநான்பு ேநாற்கேவண்டாம். கணவன் ஊரில் இருக்கும்ேபாது அவனது 
அனுமதி இல்லாமல் யாைரயும் அவனது வடீ்டுக்குள் அனுமதிக்க ேவண்டாம். அவள் தன் 
கணவனின் உத்தரவு இல்லாமல் அவனது சம்பாத்தியத்திலிருந்து (அறவழியில்) ெசலவு 
ெசய்தால் அதன் நற்பலனில் பாதி அவனுக்கும் கிைடக்கும். 
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பாடம் : 27 தர்மத்ைதயும் இதர நற்ெசயல்கைளயும் ேசர்த்துச் ெசய்தவர். 
 
1863 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எவர் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ஒரு ேஜாடிப் 
ெபாருட்கைளச் ெசலவிட்டாேரா அவர் ெசார்க்கத்தி(ன் வாசல்களில் ஒவ்ெவான்றி)ல் இருந்து 
"அல்லாஹ்வின் அடியாேர! இது சிறந்ததாகும். (இதன் வழியாக நுைழயுங்கள்)' என்று 
அைழக்கப்படுவார். அதாவது ெதாழுைகயாளியாக இருந்தவர், ெதாழுைகக்குரிய வாசலில் 
இருந்து அைழக்கப்படுவார். அறப்ேபாராளியாக இருந்தவர், அறப்ேபாருக்குரிய வாசலில் 
இருந்து அைழக்கப்படுவார். தர்மம் ெசய்பவராக இருந்தவர் தர்மத்திற்குரிய வாசலில் 
இருந்து அைழக்கப்படுவார். ேநான்பாளியாக இருந்தவர் (ேநான்பாளிகளுக்ேக உரிய) 
"அர்ரய்யான்' எனும் வாசலில் இருந்து அைழக்கப்படுவார்'' என்று ெசான்னார்கள். உடேன 
அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இந்த வாசல்களில் இருந்து 
அைழக்கப்படும் ஒருவருக்கு (ேவறுவாசல் வழியாகச் ெசல்ல ேவண்டிய) அவசியம் இராது. 
(ஏெனனில், எந்த வழியிலாவது அவர் ெசார்க்கம் ெசன்றுவிடுவார். இருந்தாலும்,) அந்தத் 
தைலவாயில்கள் ஒவ்ெவான்றிலிருந்தும் எவராவது அைழக்கப்படுவாரா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம். அவர்களில் நீங்களும் ஒருவராக 
இருக்க ேவண்டுெமன்று நான் எதிர்பார்க்கிேறன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1864 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எவர் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ஒரு ேஜாடிப் 
ெபாருட்கைளச் ெசலவிட்டாேரா அவைரச் ெசார்க்கத்தின் காவலர்கள் அைழப்பார்கள். 
ஒவ்ெவாரு வாசலின் காவலர்களும் "இன்ன மனிதேர! இங்ேக வாரும்!' என்று 
அைழப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். இைதக்ேகட்ட அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! இப்படிப்பட்டவருக்குக் கவைலேய கிைடயாது (எந்த வாசல் வழியாகவும் அவர் 
ெசார்க்கத்தினுள் நுைழயலாம்)'' என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவர்களில் நீங்களும் ஒருவராக இருக்கேவண்டுெமன நான் எதிர்பார்க்கிேறன்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1865 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "இன்று உங்களில் ேநான்பு 
ேநாற்றிருப்பவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் "நான்' என்றார்கள். 
"இன்ைறய தினம் உங்களில் ஜனாஸாைவ (பிேரதம்) பின்ெதாடர்ந்து ெசன்றவர் யார்?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் "நான்' என்றார்கள். "இன்ைறய தினம்  ஓர் 
ஏைழக்கு உணவளித்தவர் உங்களில் யார்?'' என்று அவர்கள் ேகட்க, அதற்கும் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் "நான்' என்றார்கள். "இன்ைறய தினம் ஒரு ேநாயாளிைய உடல் நலம் 
விசாரித்தவர் உங்களில் யார்?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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ேகட்க, அதற்கும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் "நான்' என்றார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எந்த மனிதர் (நல்லறங்களான) இைவ அைனத்ைதயும் 
ெமாத்தமாகச் ெசய்தாேரா அவர் ெசார்க்கத்தில் நுைழயாமல் இருப்பதில்ைல'' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 28 அறவழியில் தாராளமாகச் ெசலவிடும்படி வந்துள்ள தூண்டலும், எண்ணி 
எண்ணிச் ெசலவழிப்பது விரும்பத்தக்கதல்ல என்பதும். 
 
1866 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "(தாராளமாக நல்வழியில்) 
ெசலவழிப்பாயாக. (அல்லது "(ஈைக மைழ)  ெபாழிவாயாக' அல்லது "அள்ளி வழங்குவாயாக'). 

எண்ணி எண்ணி(ச் ெசலவழித்து)க்ெகாண்டிராேத. அப்படிச் ெசய்தால்,அல்லாஹ்வும் உனக்கு 
எண்ணி எண்ணிேய தருவான்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் பின்வருமாறு இடம் 
ெபற்றுள்ளது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அள்ளி வழங்குவாயாக.(அல்லது 
"(ஈைக மைழ) ெபாழிவாயாக' அல்லது "ெசலவழிப்பாயாக'). எண்ணி எண்ணி(ச் 
ெசலவழித்து)க் ெகாண்டிராேத. (அப்படிச் ெசய்தால்) அல்லாஹ்வும் உனக்கு எண்ணிேய 
தருவான். கஞ்சத்தனமாகப் ைபயில் (முடிந்து) ைவத்துக் ெகாள்ளாேத. அவ்வாறு ெசய்தால் 
அல்லாஹ்வும் உன் விஷயத்தில் (தனது அருள் வளங்கைளப் ெபாழியாமல் தனது) ைபைய 
முடிந்து ைவத்துக்ெகாள்வான். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1867 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எனக்கு (என் கணவர்) 
ஸுைபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) அவர்கள் அளித்தைதத் தவிர ேவறு ெசல்வம் எதுவும் 
கிைடயாது. அவர் அளிப்பவற்றில் சிலவற்ைற நான் தர்மம் ெசய்தால் அது குற்றமாகுமா?'' 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உன்னால் இயன்ற அளவு சிறிதளேவனும் 
தர்மம் ெசய். கஞ்சத்தனமாக ைபயில் (முடிந்து) ைவத்துக்ெகாள்ளாேத. அவ்வாறு ெசய்தால் 
அல்லாஹ்வும் உன் விஷயத்தில் (தன் அருள் வளங்கைளப் ெபாழியாமல் தனது) ைபைய 
முடிந்து ைவத்துக்ெகாள்வான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இைத அப்பாத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் :  29  சிறிதளவாயினும் தர்மம் ெசய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும், அற்பமாகக் கருதி 
சிறிதளைவத் தர்மம் ெசய்ய மறுக்கலாகாது என்பதும். 
 
1868 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"முஸ்லிம் ெபண்கேள! (உங்களில்) எந்தப் ெபண்ணும் தன் அண்ைட வடீ்டுக்காரிக்கு ஓர் 
ஆட்டின் கால் குளம்ைப (அன்பளிப்பாக) அளித்தாலும் அைத அவள் அற்பமாகக் கருத 
ேவண்டாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 30 இரகசியமாகத் தர்மம் ெசய்வதன் சிறப்பு. 
 
1869 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் தனது (அரியைணயின்) நிழைலத் தவிர ேவறு நிழேல இல்லாத (மறுைம) 
நாளில் தனது நிழலில் ஏழு ேபருக்கு நிழல் அளிப்பான்: 
1. நீதி மிக்க ஆட்சியாளர்.                                   
2. இைறவழிபாட்டிேலேய வளர்ந்த இைளஞன். 
3. பள்ளிவாசல்களுடன் (எப்ேபாதும்) ெதாடர்பு ைவத்துக்ெகாள்ளும் இதயமுைடயவர். 
4. இைறவனுக்காகேவ ேநசித்து, அவனுக்காகேவ இைணந்து, அவனுக்காகேவ பிரிந்த இருவர். 
5. தகுதியும் அழகும் உைடய ஒரு ெபண் தம்ைம(த் தவறுெசய்ய) அைழத்தேபாதும் "நான் 
அல்லாஹ்விற்கு அஞ்சுகிேறன்' என்று கூறியவர். 
6. தமது இடக்கரம் ெசய்த தர்மத்ைத வலக்கரம்கூட அறியாத வைகயில் இரகசியமாகத் 
தர்மம் ெசய்தவர். 
7. தனிைமயில் அல்லாஹ்ைவ நிைனத்து (அவனது அச்சத்தால்) கண்ணரீ் சிந்திய மனிதர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து, அல்லது அபூசயதீ் அல் குத்ரீ 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "பள்ளிவாசலிலிருந்து புறப்பட்டுச் ெசன்றாலும் திரும்பி வரும்வைர அதனுடேனேய 
ெதாடர்பு ைவத்துக்ெகாள்ளும் இதயமுைடயவர்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 31 உடல் நலத்ேதாடும் பணத்ேதைவேயாடும் இருப்பவர் ெசய்யும் தர்மேம மிகச் 
சிறந்த தர்மம் ஆகும். 
 
1870 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
மகத்தான தர்மம் எது?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நீங்கள் உடல் நலமுள்ளவராகவும், பணத்ேதைவ உள்ளவராகவும், வறுைமைய அஞ்சி, 
ெசல்வத்ைத எதிர்பார்த்தவராகவும் இருக்கும்ேபாது நீங்கள் ெசய்யும் தர்மமேம (மகத்தான 
தர்மம் ஆகும்). உயிர் ெதாண்ைடக்குழிைய அைடந்துவிட்டிருக்க, இன்ன மனிதருக்கு 
இவ்வளவு (ெகாடுங்கள்); இன்ன மனிதருக்கு இவ்வளவு (ெகாடுங்கள்)' என்று ெசால்லும் 
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(ேநரம் வரும்)வைர தர்மம் ெசய்வைதத் தள்ளிப்ேபாடாதீர்கள்! ஏெனனில், அப்ேபாது உங்கள் 
ெசல்வம் (வாரிசாகிய) இன்ன மனிதருக்கு உரியதாகிவிட்டிருக்கும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
1871 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மகத்தான 
நன்ைமயுைடய தர்மம் எது?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உம்முைடய தந்ைதமீது அறுதியாக! அது குறித்து நிச்சயம் உமக்கு 
விளக்கமளிக்கப்படும். நீங்கள் உடல் நலமுள்ளவராகவும், பணத்ேதைவ உைடயவராகவும், 

வறுைமைய அஞ்சியவராகவும் நீண்டநாள் வாழேவண்டுெமன எதிர்பார்த்தவராகவும் 
இருக்கும்ேபாது, நீங்கள் ெசய்யும் தர்மேம (மகத்தான நன்ைம தரக்கூடியதாகும்). உயிர் 
ெதாண்ைடக்குழிைய அைடந்துவிட்டிருக்க, இன்ன மனிதருக்கு இவ்வளவு (ெகாடுங்கள்); 
இன்ன மனிதருக்கு இவ்வளவு (ெகாடுங்கள்)' என்று ெசால்லும் (ேநரம் வரும்)வைர தர்மம் 
ெசய்வைதத் தள்ளிப்ேபாடாதீர்கள்! (ஏெனனில்,) அப்ேபாது உங்கள் ெசல்வம் (வாரிசாகிய) 
இன்ன மனிருக்கு உரியதாகிவிட்டிருக்கும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஒரு மனிதர் "தர்மத்தில் சிறந்தது எது?' என்று ேகட்டார்'' என ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. 
 
பாடம் : 32 ேமல் ைகதான் கீழ் ைகையவிடச் சிறந்ததாகும். ேமல்ைக என்பது ெகாடுக்கக் 
கூடியதும், கீழ் ைக என்பது வாங்கக்கூடியதும் ஆகும். 
 
1872 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீதிருந்தபடி தர்மம் 
ெசய்வது, பிறரிடம் ைகேயந்தாமல் தன்மானத்துடன் இருப்பது ஆகியவற்ைறப் பற்றி 
உபேதசித்தார்கள். அப்ேபாது "ேமலிருக்கும் ைக கீழிருக்கும் ைகையவிடச் சிறந்ததாகும். 
ேமல் ைக என்பது ெகாடுக்கக்கூடியதும், கீழ் ைக என்பது யாசிக்கக்கூடியதும் ஆகும்'' என்று 
குறிப்பிட்டார்கள். 
 
1873 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேதைவேபாக எஞ்சியைதக் ெகாடுப்பேத "தர்மத்தில் சிறந்தது' அல்லது "நல்ல தர்மம்' ஆகும். 
ேமல் ைக, கீழ் ைகையவிடச் சிறந்ததாகும். உங்கள் குடும்பத்தாரிலிருந்ேத (உங்களது 
தர்மத்ைதத்) ெதாடங்குங்கள். 
இைத ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 
 
 
 



 

அத்தியாயம் : 13 – ஜகாத்  

    பக்கம் | 648  
 

1874 ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (தர்மம்) ேகட்ேடன். அவர்கள் எனக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 
பிறகும் நான் அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அவர்கள் எனக்குக் ெகாடுத்தார்கள். மீண்டும் 
அவர்களிடம் நான் ேகட்ேடன். எனக்குக் ெகாடுத்தார்கள். பிறகு "இந்தச் ெசல்வம் 
பசுைமயானதும் இனிைமயானதும் ஆகும். யார் இைத(ப் ேபராைசயின்றி) நல்ல 
எண்ணத்துடன் ெபறுகிறாேரா அவருக்கு அதில் வளம் (பரக்கத்) வழங்கப்படும். யார் 
மனத்ைத அைலயவிட்டு(ப் ேபராைசயுடன்) இைத எடுத்துக்ெகாள்கிறாேரா அவருக்கு அதில் 
வளம் வழங்கப்படுவதில்ைல. அவர் உண்ட பின்பும் வயிறு நிரம்பாதவைரப் 
ேபான்றவராவார். ேமல் ைகதான் கீழ்க் ைகையவிடச் சிறந்ததாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1875 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆதமின் மகேன! (மனிதேன!) உன் ேதைவேபாக எஞ்சியைத நீ தர்மம் ெசய்வேத உனக்கு 
நல்லதாகும். அைத (யாருக்கும் ெகாடுக்காமல்) இறுக்கிைவப்பது உனக்குத் தீைமயாகும். 
ேதைவயுள்ள அளவு ேசமித்துைவத்தால் நீ பழிக்கப்படமாட்டாய். உன் வடீ்டாரிலிருந்ேத 
உனது தர்மத்ைதத் ெதாடங்கு. ேமல் ைகதான் கீழ்க் ைகையவிடச் சிறந்ததாகும். 
இைத அபூஉமாமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 33  யாசிப்பதற்கு வந்துள்ள தைட 
 
1876 அப்துல்லாஹ் பின் ஆமிர் அல்யஹ்ஸப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள், "மக்கேள! (வைரமுைறயின்றி) நபிெமாழிகைள அறிவிப்பது 
குறித்து உங்கைள நான் எச்சரிக்கிேறன். ஆனால், உமர் (ரலி) அவர்கள் காலத்தில் 
இருந்துவந்த நபிெமாழிகைளத் தவிர. ஏெனனில், உமர் (ரலி) அவர்கள் வலிவும் மாண்பும் 
உைடய அல்லாஹ்வின் (மார்க்கம்) விஷயத்தில் (ெபாய்யுைரப்பதிலிருந்து) மக்கைளப் 
பயமுறுத்திவந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் எவருக்கு 
நன்ைம நாடுகின்றாேனா அவைர மார்க்கத்தில் விளக்கமுள்ளவராக ஆக்குகின்றான். நான் 
கருவூலக் காவலன் மட்டுேம. ஒருவருக்கு நான் மனப்பூர்வமாகக் ெகாடுத்தால், அவருக்கு 
அதில் வளம் வழங்கப்படும். ஒருவர் யாசித்தைத முன்னிட்டு, அல்லது அவரது 
ேபராைசையக் கண்டு அவருக்கு நான் ெகாடுத்தால், அவர் உண்டாலும் வயிறு 
நிரம்பாதவைரப் ேபான்றவர் ஆவார்' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
 
1877 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தர்மம் ேகட்டு (என்ைன) நச்சரிக்காதீர்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்களில் 
ஒருவர் என்னிடம் ஏேதனும் (தர்மம்) ேகட்டு,அைத நான் ெவறுத்த நிைலயில் அவர் 
என்னிடம் ேகட்டது அவருக்குக் கிைடத்தால், அதில் அவருக்கு வளம் வழங்கப்படுவதில்ைல. 
இைத முஆவியா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் வஹ்ப் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கைள ஸன்ஆவில் (யமன்) உள்ள அவரது 
இல்லத்தில் சந்தித்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் தமது இல்லத்தில் இருந்த வாதுைமக் 
ெகாட்ைடைய எனக்கு வழங்கினார்கள். அவர்களின் சேகாதரரிடமிருந்து இந்த ஹதீைஸ 
எனக்கு அறிவித்தார்கள். 
 
1878 முஆவியா (ரலி) அவர்கள் தமது உைரயில் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ் எவருக்கு நன்ைம நாடுகிறாேனா 
அவைர மார்க்கத்தில் விளக்கமுள்ளவராக ஆக்குகிறான். நான் பங்கிடுபவன் மட்டுேம. 
அல்லாஹ்தான் ெகாடுக்கிறான்'' என்று ெசால்ல நான் ேகட்ேடன். 
இைத ஹுைமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப்  (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 34 (உண்ைமயான) ஏைழ (மிஸ்கீன்) யாெரன்றால், எந்தச் ெசல்வத்ைதயும் அவன் 
ெபற்றிராதேதாடு, அவனது நிைலைய அறிந்து அவனுக்குத் தர்மமும் வழங்கப்படுவதில்ைல. 
 
1879 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஓரிரு கவளம் உணைவ, அல்லது ஓரிரு ேபரீச்சம் 
பழங்கைளப் ெபறுவதற்காக இவ்வாறு மக்களிடம் அைலபவன் ஏைழயல்லன்'' என்று 
கூறினார்கள். மக்கள், "அப்படியானால் ஏைழ என்றால் யார், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "'(தன் ேதைவகைளப் பூர்த்தி 
ெசய்து ெகாள்ள) எந்தச் ெசல்வத்ைதயும் அவன் ெபற்றிருக்கமாட்டான்; அவனது நிைலைய 
அறிந்து அவனுக்குத் தர்மமும் வழங்கப்படுவதில்ைல. தானும் வலியச்ெசன்று மக்களிடம் 
ேகட்கமாட்டான் (அவேன உண்ைமயான ஏைழ)'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
1880 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓரிரு கவளம் உணவுக்காக, அல்லது ஓரிரு ேபரீச்சம் பழங்களுக்காக அைலபவன் 
ஏைழயல்லன். ஏைழ என்பவன் (தன் ேதைவகைளப் பூர்த்தி ெசய்துெகாள்ளப் பிறரிடம் ேகட்க 
ெவட்கப்பட்டு) தன்மானத்துடன் நடந்து ெகாள்பவேன ஆவான். நீங்கள் விரும்பினால், 

"அவர்கள் மக்களிடம் (எைதயும்) வற்புறுத்திக் ேகட்கமாட்டார்கள்'' (2:273) எனும் இைற 
வசனத்ைத ஓதிக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்தள்ளது. 
 
பாடம் : 35 மக்களிடம் யாசிப்பது ெவறுக்கப்பட்டதாகும். 
 
1881 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் யாசிப்பைதேய வழக்கமாகக் ெகாண்டவர், தமது முகத்தில் சைதத்துண்டு ஏதும் 
இல்லாதவராகேவ (மறுைம நாளில்) அல்லாஹ்ைவச் சந்திப்பார். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.      
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் ("சைதத் துண்டு' என்பதில்) "துண்டு' எனும் ெசால் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
1882 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்களிடம் யாசிப்பைதேய வழக்கமாகக் ெகாண்ட மனிதன், தனது முகத்தில் சைதத் துண்டு 
ஏதும் இல்லாதவனாகேவ மறுைம நாளில் வருவான். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1883 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அதிகம் ெபாருள் ேசர்ப்பதற்காக மக்களிடம் யாசிப்பவன், (நரகின்) ெநருப்புக் கங்ைகேய 
யாசிக்கிறான்; அவன் குைறவாக யாசிக்கட்டும்; அல்லது அதிகமாக யாசிக்கட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1884 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் காைலயில் ஒரு கயிற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு (ெசன்று), விறகு ெவட்டி 
அைதத் தமது முதுகில் சுமந்து (விற்றுப் பிைழத்து), மக்களிடம் ைகேயந்தாமல் 
தன்னிைறவுடன் (சுயமரியாைதயுடன்) வாழ்வதும் அைதத் தர்மம் ெசய்வதும், ஒரு 
மனிதனிடம் யாசிப்பைதவிடச் சிறந்ததாகும். அவருக்கு அவன் ெகாடுத்தாலும் சரி; 

 மறுத்தாலும் சரி. ேமலிருக்கும் ைக,கீழிருக்கும் ைகையவிடச் சிறந்ததாகும். ேமலும், உனது 
வடீ்டாரிலிருந்ேத உனது தர்மத்ைதத் ெதாடங்கு. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "உங்களில் ஒருவர் காைலயில் ஒரு கயிற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு (ெசன்று), விறகு 
ெவட்டி அைதத் தமது முதுகில் சுமந்து விற்பது'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
1885 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் விறகுக்கட்டு ஒன்ைறத் தமது முதுகில் சுமந்து விற்(றுப் 
பிைழப்)பதானது, ஒரு மனிதனிடம் யாசிப்பைதவிடச் சிறந்ததாகும். அவருக்கு அவன் 
ெகாடுக்கவும் ெசய்யலாம்; மறுக்கவும் ெசய்யலாம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1886 அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஒன்பது ேபர், அல்லது எட்டுப் ேபர், அல்லது ஏழு ேபர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் இருந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள் "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் 
உறுதிெமாழி அளிக்கக்கூடாதா?'' என்று ேகட்டார்கள். அது நாங்கள் உறுதிெமாழி 
அளித்திருந்த புதிதாகும். எனேவ, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் முன்ேப உறுதிெமாழி 
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அளித்துவிட்ேடாம்'' என்று கூறிேனாம். பின்னர் அவர்கள் "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் 
உறுதிெமாழி அளிக்கக்கூடாதா?'' என்று (மீண்டும்) ேகட்டார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
நாங்கள் (ஏற்ெகனேவ) உறுதிெமாழி அளித்துவிட்ேடாம்'' என்று நாங்கள் (திரும்பவும்) 
கூறிேனாம். பின்னர் (மூன்றாவது முைறயாக) "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் 
உறுதிெமாழி அளிக்கக்கூடாதா?'' என்று ேகட்டேபாது,நாங்கள் எங்கள் ைககைள நீட்டி 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! தங்களிடம் நாங்கள் உறுதிெமாழி அளிக்கிேறாம். எதற்காக நாங்கள் 
தங்களிடம் உறுதிெமாழி அளிக்கேவண்டும்?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள், 

"அல்லாஹ் ஒருவைனேய நீங்கள் வழிபட ேவண்டும்; அவனுக்கு எைதயும் இைணயாக்கக் 
கூடாது; ஐேவைளத் ெதாழுைககைளத் ெதாழேவண்டும்; எனக்குக் கட்டுப்பட்டு நடக்க 
ேவண்டும் (என்று உறுதிெமாழி அளியுங்கள்)'' என்று கூறிவிட்டு, (அடுத்த) ஒரு வார்த்ைதைய 
ெமதுவாகச் ெசான்னார்கள்: "மக்களிடம் எைதயும் (ைகநீட்டி) யாசிக்கக்கூடாது'' என்றும் 
உறுதிெமாழி ேகட்டார்கள். (அவ்வாேற நாங்களும் உறுதிெமாழி அளித்ேதாம்.) பிறகு 
அ(வ்வாறு உறுதியளித்த)வர்களில் சிலைர நான் பார்த்திருக்கிேறன். அவர்களில் ஒருவரது 
சாட்ைட (வாகனத்தின் ேமலிருந்து) விழுந்தால்கூட அைத யாரிடமும்  எடுத்துத் தருமாறு 
அவர்கள் ேகட்டதில்ைல. 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபூமுஸ்லிம் அல்கவ்லான ீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இந்த 
ஹதீைஸ  நம்பிக்ைகக்குரிய ேநசர் ஒருவர் எனக்கு அறிவித்தார். அவர் எனது ேநசத்திற்கு 
உரியவர்; அவர் என்னிடம் நம்பிக்ைகக்குரியவர். (அவர்தாம்) அவ்ஃப் பின் மாலிக் 
அல்அஷ்ஜஈ (ரலி). 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 36 யார் யாசிக்கலாம்? 
 
1887 கபஸீா பின் முகாரிக் அல்ஹிலாலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (மற்ெறாருவர் ெசலுத்த ேவண்டிய) ஓர் இழப்படீ்டுத் ெதாைகக்குப் ெபாறுப்ேபற்றுக் 

ெகாண்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஏேதனும் ேகட்பதற்காகச் ெசன்ேறன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தர்மப் ெபாருட்கள் நம்மிடம் வரும்வைர 
இங்ேகேய இருங்கள். அதில் ஏேதனும் உங்களுக்குத் தரச்ெசால்கிேறாம்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
கபஸீா! மூன்று ேபருக்கு மட்டுேம யாசிக்க அனுமதி உண்டு. ஒருவர் மற்றவரது ஈட்டுத் 
ெதாைகக்குப் ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்டவர். அவர் அத்ெதாைகைய (உரியவரிடம் 
ஒப்பைடப்பதற்காக அைதப்) ெபறுகின்றவைர யாசிக்கலாம். பிறகு (யாசிப்பைத) 
நிறுத்திக்ெகாள்ள ேவண்டும். மற்ெறாருவர்  (இயற்ைகச்) ேசதம் ஏற்பட்டு ெசல்வங்கைள 
இழந்தவர். அவர் "வாழ்க்ைகயின் அடிப்பைடைய' அல்லது "வாழ்க்ைகயின் அவசியத் 
ேதைவைய' அைடந்துெகாள்ளும்வைர யாசிக்கலாம். இன்ெனாருவர் வறுைமக்கு 
ஆட்பட்டவர். அவருைடய கூட்டத்தாரில் (அவைரப் பற்றி) விவரம் ெதரிந்த மூவர் முன் 
வந்து, "இன்ன மனிதர் வறுைமக்கு ஆட்பட்டுள்ளார்'' என்று (சாட்சியம்) கூறுகின்றனர் 
என்றால், அவர் "வாழ்க்ைகயின் அடிப்பைடைய' அல்லது "வாழ்க்ைகயின் அவசியத் 
ேதைவைய' அைடகின்றவைர யாசிப்பது அவருக்குச் ெசல்லும். கபஸீா! இைவயன்றி மற்ற 
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யாசகங்கள் யாவும் தைடெசய்யப்பட்டைவேய (ஹராம்) ஆகும். (இம்மூன்று 
காரணங்களின்றி ஒருவர் யாசித்துச் சாப்பிட்டால்) அவர் தைடெசய்யப்பட்டைதேய (ஹராம்) 
சாப்பிடுகிறார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 37 ஆைசேயாடு எதிர்பார்க்காமலும், யாசிக்காமலும் ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்டால் 
அைத அவர்  ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். 
 
1888 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு நன்ெகாைட வழங்கும் 
வழக்கமுைடயவர்களாக இருந்தார்கள். (அப்ேபாெதல்லாம்) நான் "என்ைனவிட அதிகத் 
ேதைவயுைடயவருக்கு இைதக் ெகாடுங்கேளன்'' என்று ெசால்ேவன். (ஒருமுைற இவ்வாறு) 
அவர்கள் எனக்குப் ெபாருள் ஒன்ைறக் ெகாடுத்தேபாது "என்ைனவிட அதிகத் 
ேதைவயுைடயவருக்கு இைதக் ெகாடுங்கள்'' என்று நான் ெசான்ேனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைத நீங்கள் வாங்கிக்ெகாள்ளுங்கள். இந்தச் 
ெசல்வத்திலிருந்து எது நீங்கள் ஆைசேயாடு எதிர்பார்க்காமலும் நீங்களாகக் ேகட்காமலும் 
உங்களிடம் வருகிறேதா அைத (மறுக்காமல்) ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். இ(வ்வாறு ஏதும் 
கிைடக்கவி)ல்ைலயாயின், நீங்களாக அைதத் ேதடிச் ெசல்லாதீர்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1889 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என் தந்ைத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்களுக்கு  நன்ெகாைட வழங்கும் வழக்கமுைடயவர்களாக இருந்தார்கள். அப்ேபாது உமர் 
(ரலி) அவர்கள்,  "என்ைனவிட அதிகத் ேதைவ உள்ளவருக்கு இைதக் ெகாடுத்துவிடுங்கள்'' 

என்று கூறுவார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைத வாங்கி 
உைடைமயாக்கிக் ெகாள்ளுங்கள்; அல்லது தர்மம் ெசய்துவிடுங்கள். நீங்கள் ஆைசேயாடு 
எதிர்பார்க்காமலும் நீங்களாகக் ேகட்காமலும் இந்தச் ெசல்வத்திலிருந்து உங்களிடம் எது 
வருகிறேதா அைத நீங்கள் வாங்கிக்ெகாள்ளுங்கள். அப்படி வராவிட்டால் அைதத் ேதடி 
நீங்களாகச் ெசல்லாதீர்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளரான சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: 
இதனால்தான் (என் தந்ைத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் யாரிடமும் எைதயும் 
ேகட்கமாட்டார்கள். தாமாக முன்வந்து வழங்கப்பட்டால் அைத மறுக்கவுமாட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1890 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாஇதீ அல்மாலிகீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் என்ைன ஸகாத் வசூலிக்கும் அதிகாரியாக 
நியமித்தார்கள். நான் அந்தப் பணிைய முடித்துவிட்டு (வந்து), உமர் (ரலி) அவர்களிடம் 
ஸகாத் ெபாருட்கைள ஒப்பைடத்தேபாது எனக்கு ஊதியம் ெகாடுக்க உத்தரவிட்டார்கள். 
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அப்ேபாது நான், "நான் இந்த ேவைலைய அல்லாஹ்விற்காகேவ ெசய்ேதன். எனக்குரிய 
ஊதியம் அல்லாஹ்விடேம உள்ளது'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: (நீங்களாகக் ேகட்காமல்) உங்களுக்கு (ஏேதனும்) வழங்கப் 
பட்டால், அைத நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ஏெனன்றால், நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஸகாத் வசூலிப்பவனாக இருந்ேதன். அதற்காக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு ஊதியம் வழங்கினார்கள். நீங்கள் 
ெசான்னைதப் ேபான்ேற நானும் ெசான்ேனன். அப்ேபாது என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "நீங்களாகக் ேகட்காமல் ஏேதனும் உங்களுக்கு (நீங்கள் ெசய்த பணிக்காக) 
வழங்கப்பட்டால் அைத நீங்கள் (வாங்கி) உட்ெகாள்ளுங்கள்; தர்மமும் ெசய்யுங்கள்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாஇதீ அல்மாலிகீ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 38 உலக(ஆதாய)த்தின் மீது ேபராைச ெகாள்வது விரும்பத்தக்கதன்று. 
 
1891 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முதியவரின் மனம்கூட இரண்ைட ேநசிப்பதில் இளைமயாகேவ உள்ளது: 
1, இம்ைம வாழ்வின் மீதுள்ள ஆைச. 
2, ெபாருளாைச. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1892 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முதியவரின் மனம்கூட இரண்ைட ேநசிப்பதில் இளைமயாகேவ உள்ளது: 
1. நீண்ட நாள் வாழ ேவண்டும் என்ற ஆைச. 2. ெபாருளாைச. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1893 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆதமின் மகன் (மனிதன்) முதுைமைய அைடயும்ேபாதும் அவனது இரு குணங்கள் மட்டும் 
இளைமயாகேவ இருக்கும்: 
1. ெபாருளாைச. 2. (நீண்ட) ஆயுள்மீதுள்ள ஆைச. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து இன்னும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 39  ஒரு மனிதனுக்கு இரு ஓைடகள் (நிைறய ெசல்வம்) இருந்தாலும் மூன்றாவது 
ஓைடைய அவன் எதிர்பார்ப்பான். 
 
1894 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆதமின் மகனுக்கு (மனிதனுக்கு) இரு ஓைடகள் (நிரம்ப) ெசல்வம் இருந்தாலும் 
மூன்றாவது ஓைடைய அவன் ேதடுவான். மனிதனின் வாைய (சவக் குழியின்) மண்ைணத் 
தவிர ேவெறதுவும் நிரப்பாது. (இது ேபான்ற ேபராைசயிலிருந்து) திருந்தி பாவமன்னிப்புக் 
ேகாரி மீண்டுவிட்டவரின் ேகாரிக்ைகைய அல்லாஹ் ஏற்றுக்ெகாள்கிறான். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "(ேமற்கண்டவாறு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் 
ேகட்ேடன். (இந்த வாசகம் அல்லாஹ்விடமிருந்து) அருளப்ெபற்ற இைறவசனமா, அல்லது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிவந்த ெபான்ெமாழியா என்று எனக்குத் 
ெதரியாது'' என்று அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1895 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆதமின் மகனுக்குத் தங்கத்தாலான ஒரு நீேராைட இருந்தாலும், (அைதப் ேபான்று) 
மற்ெறாரு நீேராைடயும் இருக்க ேவண்டுெமன்று அவன் ஆைசப்படுவான்.அவனது வாைய 
(சவக்குழியின்) மண்ைணத் தவிர ேவெறதுவும் நிரப்பாது. (இது ேபான்ற ேபராைசயிலிருந்து) 
திருந்தி பாவமன்னிப்புக் ேகாரி மீண்டுவிட்டவரின் ேகாரிக்ைகைய அல்லாஹ் ஏற்றுக் 

ெகாள்கிறான். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் 
 
1896 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆதமின் மகனுக்கு (மனிதனுக்கு) ஒரு நீேராைட நிைறய ெசல்வம் இருந்தாலும் அதனுடன் 
அைதப்ேபான்ற மற்ெறாரு நீேராைட தனக்கு இருக்க ேவண்டுெமன்ேற அவன் விரும்புவான். 
அவனது மனத்ைத (சவக்குழியின்) மண்ைணத் தவிர ேவெறதுவும் நிரப்பாது. (இது ேபான்ற 
ேபராைசயிலிருந்து) திருந்தி பாவமன்னிப்புக் ேகாரி மீண்டுவிட்டவரின் ேகாரிக்ைகைய 
அல்லாஹ் ஏற்றுக்ெகாள்கிறான். 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இந்த வாசகம் குர்ஆனில் உள்ளதா, அல்லது இல்ைலயா என்று எனக்குத் ெதரியாது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஸுைஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இந்த வாசகம் குர்ஆனில் 
உள்ளதா என்று எனக்குத் ெதரியாது' என்று (மட்டும்) இடம்ெபற்றுள்ளது. (இவ்வாறு) இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகக் காணப்படவில்ைல. 
 
 
 



 

அத்தியாயம் : 13 – ஜகாத்  

    பக்கம் | 655  
 

1897 அபுல் அஸ்வத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் பஸ்ரா (இராக்) நகரத்திலுள்ள குர்ஆன் 
அறிஞர்களிடம் (அவர்கைள அைழத்து வருமாறு) ஆளனுப்பினார்கள். (அவர்களது அைழப்ைப 
ஏற்று) குர்ஆைனக் கற்றறிந்த முன்னூறு ேபர் அவர்களிடம் வந்தார்கள். அப்ேபாது 
அவர்களிடம் அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
பஸ்ராவாசிகளிேலேய நீங்கள்தாம் சிறந்தவர்கள் ஆவரீ்கள்; அவர்களிேலேய குர்ஆைன 
நன்கறிந்தவர்களும் ஆவரீ்கள். எனேவ, (ெதாடர்ந்து) குர்ஆைன ஓதிவாருங்கள். காலம் 
நீண்டுவிட்ட ேபாது உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த (ேவதம் அருளப்ெபற்ற சமுதாயத்த)வர்களின் 
உள்ளங்கள் இறுகிவிட்டைதப் ேபான்று உங்களுைடய உள்ளங்களும் இறுகிவிட ேவண்டாம். 
நாங்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) ஓர் அத்தியாயத்ைத ஓதிவந்ேதாம்; நீளத்திலும் 
கடுைம(யான எச்சரிக்ைக விடுக்கும் ேதாரைண)யிலும் "பராஅத்' எனப்படும் (9ஆவது) 
அத்தியாயத்திற்கு நிகராக அைத நாங்கள் கருதிேனாம். ஆனால், அந்த அத்தியாயத்ைத நான் 
மறக்கச் ெசய்யப்பட்டுவிட்ேடன். ஆயினும், அதில் "ஆதமின் மகனுக்கு (மனிதனுக்கு) இரு 
ஓைடகள் (நிரம்ப) ெசல்வம் இருந்தாலும் மூன்றாவது ஓைடைய அவன் ேதடுவான். 
ஆதமின் மகனுைடய வயிற்ைற (சவக்குழியின்) மண்ைணத் தவிர ேவெறதுவும் 
நிரப்பாது'' எனும் வசனத்ைத நான் நிைனவில் ைவத்துள்ேளன். ேமலும், மற்ேறார் 
அத்தியாயத்ைதயும் நாங்கள் ஓதிவந்ேதாம். அைத (சப்பஹ, யுசப்பிஹு, சப்பிஹ் என) 
இைறத்துதியில் ெதாடங்கும் அத்தியாயங்களில் ஒன்றுக்கு நிகராகேவ நாங்கள் கருதிேனாம். 
அந்த அத்தியாயத்ைதயும் நான் மறக்கச்ெசய்யப்பட்டுவிட்ேடன். ஆயினும்,அதில் "நம்பிக்ைக 
ெகாண்டவர்கேள! நீங்கள் ெசய்யாதைத ஏன் ெசால்கிறரீ்கள்? (அவ்வாறு நீங்கள் 
ெசய்யாதைதப் பிறருக்குச் ெசால்வரீ்களாயின்) அது உங்களுக்கு எதிரான சாட்சியாக 
உங்களுைடய கழுத்துகளின் மீது எழுதப்படும். பின்னர் மறுைம நாளில் அது குறித்து நீங்கள் 
விசாரிக்கப்படுவரீ்கள்'' எனும் வசனத்ைத நான் நிைனவில் ைவத்துள்ேளன். (இந்த 
அத்தியாயங்கள் பின்னர் மாற்றப்பட்டுவிட்டன.) 
 
பாடம் : 40 வாழ்க்ைக வசதிகள் அதிகமாக இருப்பது ெசல்வமன்று. 
 
1898 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வாழ்க்ைக வசதிகள் அதிகமாக இருப்பது ெசல்வமன்று; மாறாக, ேபாதுெமன்ற மனேம 
(உண்ைமயான) ெசல்வமாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 41 இவ்வுலகத்தின் கவர்ச்சி குறித்து அஞ்சுதல். 
 
1899 அபூசயதீ்  அல்குத்ரீ  (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்  எழுந்து (ெசாற்ெபாழிவு ேமைடமீது) 
நின்று மக்களுக்கு உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது, "மக்கேள! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அல்லாஹ் உங்களுக்காக ெவளிப்படுத்தும் இவ்வுலகின் கவர்ச்சிப் ெபாருட்க(ளான கனிமப் 
ெபாருட்கள், ஆைட அணிகலன்கள், பயிர்வைக)கைளத் தான் உங்கள் விஷயத்தில் நான் 
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அதிகம் அஞ்சுகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
(ெசல்வம் எனும்) நன்ைம தீைமைய உருவாக்குமா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு 
(பதிலளிக்காமல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிறிது ேநரம் ெமௗனமாக 
இருந்தார்கள். பிறகு (அந்த மனிதரிடம்) "என்ன ேகட்டீர்கள்?'' என்றார்கள். அதற்கு அவர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர, நன்ைம தீைமைய உருவாக்குமா என்று ேகட்ேடன்'' என்றார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நன்ைமயால் நன்ைமேய விைளயும். 
ஆனால், இ(ந்தக் கவர்ச்சியான)து ஒரு நன்ைமயா? வசந்த காலத்தில் விைளகின்ற (பயிர்கள்) 
ஒவ்ெவான்றும் (கால்நைடகைள,) வயிறு புைடக்கத் தின்னைவத்துக் ெகான்றுவிடுகின்றன; 

அல்லது ெகால்லும் அளவிற்குச் ெசன்றுவிடுகின்றன; (அப்ேபாதுதான் துளிர்விட்ட) பசும் 
புற்கைளத் தின்னும் கால்நைடையத் தவிர. (அது மடிவதில்ைல. ஏெனனில்,) அது (பசும் 
புல்ைலத்) தின்று வயிறு நிரம்பிவிடும்ேபாது, (அைசேபாடுவதற்காகச்) சூரியைன ேநாக்கி(ப் 
படுத்து)க்ெகாள்கிறது. (இதனால் நன்கு சீரணமாகி குைழவு நிைலயில்) சாணமிடுகின்றது. 
அல்லது சிறுநீைர ெவளிேயற்றுகிறது. பின்னர் (வயிறு காலியானவுடன் மீண்டும் 
ேமய்ந்துவிட்டு வந்து) அைசேபாடுகின்றது. பிறகு (வயிறு காலியானவுடன்) மறுபடியும் 
ெசன்று ேமய்கிறது. (அவ்வாறுதான்) யார் ஒரு ெசல்வத்ைத உரிய முைறயில் எடுத்துக் 
ெகாள்கிறாேரா அவருக்கு அதில் வளம் (பரகத்) வழங்கப்படும். யார் ஒரு ெசல்வத்ைத 
முைறயற்ற வழிகளில் எடுத்துக்ெகாள்கிறாேரா அவர் உண்டும் வயிறு நிரம்பாதவைரப் 
ேபான்றவர் ஆவார்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1900 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ  (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவன் உங்களுக்காக 
ெவளிப்படுத்தும் இவ்வுலகின் கவர்ச்சிப் ெபாருட்கைளத்தான் உங்கள் விஷயத்தில் நான் 
அதிகம் அஞ்சுகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது மக்கள், "இவ்வுலகின் கவர்ச்சிப் 
ெபாருட்கள் எைவ, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(கனிமப் ெபாருட்கள், ஆைட அணிகலன்கள், பயிர் வைககள் ஆகிய) 
பூமியின் வளங்கள்(தாம் அைவ)'' என்று பதிலளித்தார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
நன்ைம தீைமைய உருவாக்குமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நன்ைமயால் நன்ைமேய விைளயும். நன்ைமயால் நன்ைமேய விைளயும். 
நன்ைமயால் நன்ைமேய விைளயும். வசந்த காலத்தில் விைளகின்ற (பயிர்கள்) 
ஒவ்ெவான்றும் (கால் நைடகைள), வயிறு புைடக்கத் தின்ன ைவத்துக் ெகான்றுவிடுகின்றன; 

அல்லது ெகால்லும் அளவுக்குச் ெகாண்டுெசன்றுவிடுகின்றன; பசுைமயான புல்ைலத் 
தின்னும் கால்நைடையத் தவிர. (அது மடிவதில்ைல. ஏெனனில்,) அது (புல்ைலத்) தின்று 
வயிறு நிரம்பிவிடும்ேபாது, சூரியைன ேநாக்கி(ப் படுத்துக்ெகாண்டு) அைசேபாடுகின்றது. 
(இதனால் நன்கு சீரணமாகி குைழவு நிைலயில்) சிறுநீைரயும் ெவளிேயற்றி 
சாணமுமிடுகிறது. பின்னர் (வயிறு காலியானவுடன்) மீண்டும்  ெசன்று ேமய்கிறது. 
இந்த (உலகின்) ெசல்வம் பசுைமயானதும் இனிைமயானதுமாகும். யார் அைத உரிய 
முைறயில் சம்பாதித்து உரிய முைறயில் ெசலவிடுகிறாேரா அவருக்கு அது நல்லுதவியாக 
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அைமயும். யார் அைத முைறயற்ற வழிகளில் சம்பாதிக்கிறாேரா அவர் உண்டும் வயிறு 
நிரம்பாதவைரப் ேபான்று இருக்கிறார்'' என்று கூறினார்கள். 
 
1901 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ  (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ெசாற்ெபாழிவு ேமைடமீது அமர்ந்தார்கள். 
அவர்கைளச் சுற்றி நாங்களும் அமர்ந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள் "எனக்குப் பின், 

உங்களிைடேய இவ்வுலகின் கவர்ச்சியும் அதன் அலங்காரங்களும் தாராளமாகத் திறந்து 

விடப்படுவதானது, உங்கள் விஷயத்தில் நான் அஞ்சுகின்றவற்றில் ஒன்றாகும்'' என்று 
கூறினார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (ெசல்வம் எனும்) நன்ைம 
தீைமைய உருவாக்குமா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு (பதிலளிக்காமல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (சிறிது ேநரம்) ெமௗனமாக இருந்தார்கள். அப்ேபாது அந்த மனிதரிடம் 
"உமக்கு என்ன ஆயிற்று? நீர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேபச்சுக் 

ெகாடுக்கிறரீ். ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கேளா உம்மிடம் 
ேபசாமலிருக்கிறார்கேள!'' என்று ேகட்கப்பட்டது. (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
ெமௗனம் ெதாடருவைதக் கண்ட)நாங்கள் அவர்களுக்கு இைறஅறிவிப்பு (வஹீ) 
அருளப்படுகிறது என்று கருதிேனாம். பிறகு அவர்கள் இயல்பு நிைலக்கு வந்து தம்மீதிருந்த 
வியர்ைவத் துளிகைளத் துைடத்துவிட்டு, "இந்தக் ேகள்வி ேகட்டவர் (எங்ேக?)'' என்று 
(அவைரப் பாராட்டுவைதப் ேபால) ேகட்டார்கள். பின்னர், ""நன்ைமயால் நன்ைமேய 
விைளயும். வசந்த காலத்தில் விைளகின்ற (பயிர்கள்) ஒவ்ெவான்றும் (கால்நைடகைள), 
வயிறு புைடக்கத் தின்ன ைவத்துக் ெகான்றுவிடுகின்றன; அல்லது ெகால்லும் அளவிற்குச் 
ெசன்றுவிடுகின்றன. பச்ைசப் புற்கைளத் தின்னும் கால்நைடையத் தவிர. (அது 
மடிவதில்ைல. ஏெனனில்,) அது (பச்ைசப் புற்கைளத்) தின்று வயிறு நிரம்பிவிடும்ேபாது, 

சூரியைன ேநராக ேநாக்கி(ப் படுத்துக்ெகாண்டு அைச ேபாடுகின்றது); சாணமிட்டு சிறுநீரும் 
கழிக்கின்றது. பின்னர் (வயிறு காலியானவுடன் மீண்டும் ெசன்று) ேமய்கிறது. 
இந்த (உலகின்) ெசல்வம் இனிைமயும் பசுைமயும் உைடயதாகும். ஒரு முஸ்லிம் தமது 
ெசல்வத்திலிருந்து ஏைழகளுக்கும் அநாைதகளுக்கும் வழிப்ேபாக்கர்களுக்கும் ெகாடுத்துக் 
ெகாண்டிருக்கும்வைர அ(வரது ெசல்வமான)து அவருக்குச் சிறந்த ேதாழனாகும்.-(இவ்வாேற 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்) அல்லது அவர்கள் கூறியைதப் 
ேபான்று.- யார் முைறயற்ற வழிகளில் ெசல்வத்ைத எடுத்துக்ெகாள்கின்றாேரா அவர் 
உண்டும் வயிறு நிரம்பாதவைரப் ேபான்றவர் ஆவார். ேமலும், மறுைம நாளில் அந்தச் 
ெசல்வம் அவருக்கு எதிரான சாட்சியாக அைமயும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 42  சுயமரியாைத மற்றும் ெபாறுைமயின் சிறப்பு. 
 
1902 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ  (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரிகளில் சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (பசிக்கு உணவும், 
ெசலவுக்குப் பணமும்) ேகட்டார்கள். அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெகாடுத்தார்கள். பிறகு (மீண்டும் மீண்டும்) அவர்கள் ேகட்டேபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள். இறுதியாக, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
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இருந்த அைனத்தும் (ெகாடுத்துத்) தீர்ந்துவிட்டேபாது, "என்னிடத்தில் உள்ள எந்தச் 
ெசல்வத்ைதயும் உங்களுக்கு வழங்காமல் நான் ேசமித்து ைவக்கப்ேபாவதில்ைல. 
(இருப்பினும்,) யார் சுயமரியாைதேயாடு நடந்துெகாள்கிறாேரா அவைர அல்லாஹ் 
தன்மானத்துடன் வாழச்ெசய்வான். யார் பிறரிடம் ேதைவயாகாமல் (தன்னிைறவுடன்) 
இருக்கிறாேரா அவைர அல்லாஹ் தன்னிைறவு உள்ளவராக ஆக்குவான். யார் 
(இன்னல்கைளச்) சகித்துக்ெகாள்கிறாேரா அவருக்கு அல்லாஹ் (ேமலும்) சகிப்புத் 
தன்ைமைய வழங்குவான். ெபாறுைமையக் காட்டிலும் ேமலான விசாலமானேதார் 
அருட்ெகாைட ேவெறதுவும் எவருக்கும் வழங்கப்படுவதில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 43  ேபாதுமான வாழ்வாதாரமும் ேபாதுெமன்ற மனமும். 
 
1903 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் முஸ்லிமாகி ேபாதுமான வாழ்வாதாரம் வழங்கப்பட்டு, அல்லாஹ் வழங்கியைதப் 
ேபாதுெமனக் கருதினாேரா அவர் (வாழ்க்ைகயில்) ெவற்றி ெபற்றுவிட்டார். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1904 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"இைறவா! முஹம்மதின் குடும்பத்தாருக்குப் பசிையத் தணிக்கத் ேதைவயான உணைவ 
வழங்குவாயாக' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 44 அருவருப்பாகப் ேபசியும் கடுஞ்ெசாற்கைளப் பயன்படுத்தியும் ேகட்டவருக்கும் 
வழங்குவது. 
 
1905 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (சிலருக்குத் தானப்ெபாருட்கைள) 
பங்கிட்டுக் ெகாடுத்தார்கள். அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர, அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக!  இவர்கைளவிட இவர்கள் அல்லாத மற்றவர்கேள இ(ந்தப் ெபாருட்கைளப் 
ெபறுவ)தற்கு  மிகவும் தகுதியுைடயவர்கள்'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவர்கள் அருவருப்பாகப் ேபசி, அல்லது என்ைனக் கஞ்சன் என்று 
ெசால்லி என்னிடம் ேகட்கும் அளவிற்கு என்ைனக் ெகாண்டுவந்து நிறுத்திவிட்டார்கள். 
ஆனால், நான் கஞ்சன் அல்லன்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1906 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நடந்துெகாண்டிருந்ேதன். 
அப்ேபாது அவர்கள் தடித்த கைரயுள்ள நஜ்ரான் (யமன்) நாட்டு சால்ைவ ஒன்ைறப் 
ேபார்த்தியிருந்தார்கள். அப்ேபாது கிராமவாசி ஒருவர் அவர்கைள அைடந்து, அந்தச் 
சால்ைவைய ேவகமாக இழுத்தார். அந்தக் கிராமவாசி ேவகமாக இழுத்ததால் சால்ைவயின் 
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ஓரப்பகுதி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது கழுத்தின் ஒரு மூைலயில் 
(காயப்படுத்தி) அைடயாளம் பதித்துவிட்டிருந்தைத நான் கண்ேடன். பிறகு அவர், 

"முஹம்மேத! உங்களிடமுள்ள அல்லாஹ்வின் ெசல்வத்திலிருந்து எனக்குக் ெகாடுக்கும்படி 
கட்டைளயிடுங்கள்'' என்று ெசான்னார். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவைரத் திரும்பிப் பார்த்துச் சிரித்துவிட்டு, பிறகு அவருக்கு நன்ெகாைட வழங்குமாறு 
உத்தரவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், இக்ரிமா பின் அம்மார் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "பிறகு அந்தக் கிராமவாசி 
அந்தச் சால்ைவைய ேவகமாக இழுத்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(அவர்மீது ேகாபப்படாமல்) தமது ெநஞ்ைச அந்தக் கிராமவாசிக்கு ேநராகத் திருப்பினார்கள்'' 

என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ஹம்மாம் பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அவர் ேவகமாக இழுத்தேபாது 
சால்ைவ (இரண்டாகக்) கிழிந்துவிட்டது. அதன் ஓர் ஓரம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது கழுத்திேலேய இருந்தது'' என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
1907 மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ("கபா' எனும்) ேமலங்கிகைள(த் தம் 
ேதாழர்களுக்கு)ப் பங்கிட்டார்கள். (ஆனால், என் தந்ைத) மக்ரமா (ரலி) அவர்களுக்கு 
எைதயும் ெகாடுக்கவில்ைல. ஆகேவ, மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் (என்னிடம்), "அன்பு மகேன!  
(என்ேனாடு வா!) நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசல்ேவாம்'' என்று 
ெசால்ல, அவர்களுடன் நான் ெசன்ேறன். (அங்கு ெசன்று ேசர்ந்ததும்) "நீ உள்ேள ேபாய் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள என்னிடம் அைழத்து வா'' என்று ெசான்னார்கள். 
நான் அவ்வாேற மக்ரமா (ரலி) அவர்களிடம் வரும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைள அைழத்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்ரமா (ரலி) 
அவர்களிடம் புறப்பட்டு வந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் அந்த அங்கிகளில் ஒன்று 
இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்களுக்காக இைத நான் பத்திரப்படுத்தி 
ைவத்ேதன்'' என்று ெசான்னார்கள். மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் அந்த அங்கிையக் கூர்ந்து 
பார்த்துவிட்டு, "மக்ரமா திருப்தி அைடந்து விட்டான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
1908 மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு சில ேமலங்கிகள் வந்தன. என்னிடம் என் தந்ைத மக்ரமா (ரலி) 
அவர்கள், "(என்ேனாடு வா!) நாம் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசல்ேவாம். அவர்கள் நமக்கு 
அவற்றிலிருந்து எைதேயனும் தருவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். என் தந்ைத (நபியவர்களின் 
வடீ்டு) வாசலருேக நின்று ேபசினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரது குரைலப் புரிந்து 
ெகாண்டு, தம்முடன் ஓர் அங்கிைய எடுத்துக்ெகாண்டு, அதன் நிைறகைளக் காட்டியபடி 
ெவளிேய வந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் "உங்களுக்காக இைத நான் பத்திரப்படுத்தி 
ைவத்ேதன்; உங்களுக்காக இைத நான் பத்திரப்படுத்தி ைவத்ேதன்'' என்று கூறினார்கள். 
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பாடம் : 45  ஒருவரது இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்) குறித்து அஞ்சப்படும்ேபாது அவருக்கு 
(ெபாருளாதார உதவிகள்) வழங்குதல். 
 
1909 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஒரு குழுவினரிைடேய அமர்ந்திருந்தேபாது, அக்குழுவினருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (தர்மப் ெபாருட்கைள) வழங்கினார்கள். ஆனால், அக்குழுவினரில் எனக்குப் 
பிடித்த ஒருவருக்கு ஏதும் ெகாடுக்காமல் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
விட்டுவிட்டார்கள். ஆகேவ, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எழுந்து 
ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (அவைர ஏன் விட்டுவிட்டீர்கள்?) அவர்மீது உங்களுக்கு 
என்ன (அதிருப்தி)? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர் ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளர் 
(முஃமின்) என நான் அறிேவன்'' என்று இரகசியமாகக் கூறிேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவைர முஸ்லிம் (ெவளித்ேதாற்றத்தில் இைறநம்பிக்ைகயாளர்) 
என்று ெசால்'' என்றார்கள். சிறிதுேநரம் நான் அைமதியாக இருந்ேதன். பின்னர், நான் 
அவைரப் பற்றி அறிந்திருந்த விஷயங்கள் என்ைனயும் அறியாமல் (என் நாவில்) 
வந்துவிடேவ, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர்மீது உங்களுக்கு என்ன (அதிருப்தி)? 

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர் ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளர் என்று நான் அறிேவன்'' 

என்று (மீண்டும்) கூறிேனன். அதற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவைர 
முஸ்லிம் என்று ெசால்'' என்றார்கள். சிறிதுேநரம் நான் அைமதியாக இருந்ேதன். ெதாடர்ந்து, 

நான் அவைரப் பற்றி அறிந்திருந்த விஷயங்கள் என்ைனயும் அறியாமல் (என் நாவில்) 
வந்துவிடேவ, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர்மீது உங்களுக்கு என்ன (அதிருப்தி)? 

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர் ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளர் என்று நான் அறிேவன்'' 

என்ேறன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவைர முஸ்லிம் என்று 
ெசால்” நான் ஒருவருக்குக் ெகாடுக்கிேறன்; ஆனால்,மற்ெறாருவர் இவைரவிட என் 
அன்புக்குரியவராய் இருப்பார். (அப்படியிருந்தும் அவருக்கு நான் ெகாடுப்பதற்குக்) காரணம், 

(நான் ஏதும் ெகாடுக்காதிருந்தால் வறுைமயால் அவர் குற்றேமதும் இைழத்து, அதனால்) 
அவர் நரகத்தில் முகம் குப்புற வழீ்த்தப்படுவாேரா எனும் அச்சம்தான்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
அவற்றில் ஹசன் பின் அலீ அல் ஹுல்வான ீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், சஅத் (ரலி) 
அவர்கள் இரண்டு முைற அவ்வாறு ேகட்டதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ்  மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், (மூன்று முைற ேகட்டு பதிலுைரத்த பின்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எனது கழுத்திற்கும் ேதாளிற்கும் இைடயில் அடித்து, "சஅேத! (என்னிடம் வழக்காடி) ேமாத 
வருகின்றரீ்களா? நான் ஒருவருக்குக் ெகாடுக்கிேறன்...'' என்று கூறியதாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 46 இஸ்லாத்துடன் உள்ளங்கள் இணக்கமாக்கப்பட ேவண்டிய (புதிதாக 
இஸ்லாத்ைதத் தழுவிய)வர்களுக்கு வழங்குவதும்,இைறநம்பிக்ைக வலுவாக உள்ளவர்கள் 
(விட்டுக்ெகாடுத்து) ெபாறுைம காப்பதும். 
 
1910 அனஸ்  பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ், தன் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு "ஹவாஸின்' குலத்தாரின் ெசல்வத்ைத 
(ேபாரின்றி ெவற்றிப் பரிசாக) அளித்தேபாது,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (புதிதாக 
இஸ்லாத்ைதத் தழுவிய) சில குைறஷியருக்கு நூறு ஒட்டகங்கைளக் ெகாடுக்கலானர்கள். 
அப்ேபாது அன்சாரிகளில் சிலர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள அல்லாஹ் 
மன்னிப்பானாக! (எதிரிகளான) குைறஷிகளின் இரத்தம் நம் வாட்களில் ெசாட்டிக் 

ெகாண்டிருக்க, (நமக்குக் ெகாடுக்காமல்) இவர்களுக்குக் ெகாடுக்கிறார்கேள; ஆனால், 

(தியாகங்கள் பல புரிந்த) நம்ைம விட்டுவிடுகின்றார்கேள!'' என்று (கவைலயுடன்) 
ெசான்னார்கள். 
அவர்களின் இந்தப் ேபச்சு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குத் ெதரிவிக்கப்பட்டது. 
இைதெயாட்டி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்சாரிகளுக்கு ஆளனுப்பி 
அவர்கைளப் பதனிடப்பட்ட ேதாலாலான ஒரு கூடாரத்தில் ஒன்றுதிரட்டினார்கள். அவர்கள் 
ஒன்றுகூடியதும் அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து, "உங்கைளக் 
குறித்து எனக்கு எட்டியுள்ள ெசய்தி என்ன? (உண்ைமதானா?)'' என்று ேகட்க, 

அன்சாரிகளிலிருந்த விவரமானவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எங்களில் கருத்துைடய 
(தைல)வர்கள் எதுவும் ெசால்லவில்ைல. எங்களில் இளவயதுைடய மக்கள் சிலர்தாம் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள அல்லாஹ் மன்னிப்பானாக! நம்முைடய 
வாட்களில் குைறஷிகளின் இரத்தம் ெசாட்டிக்ெகாண்டிருக்க, நம்ைம விட்டுவிட்டு 
அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கிறார்கேள!' என்று ேபசிக்ெகாண்டனர்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறமறுப்ைப விட்டு இப்ேபாதுதான் 
புதிதாக இஸ்லாத்தில் இைணந்த சிலருக்கு நான் ெகாடுக்கிேறன். (அதன் வாயிலாக 
இஸ்லாத்தில் அைசயாத நம்பிக்ைகையயும் ஒட்டுறைவயும் ஏற்படுத்தி) அவர்களது 
உள்ளங்களுடன் நான் இணக்கம் ஏற்படுத்துகிேறன். மக்கள் உலகச்ெசல்வங்கைள 
எடுத்துக்ெகாண்டு ெசல்ல, நீங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இைறத்தூதைரேய 
ெகாண்டுெசல்வைத விரும்பமாட்டீர்களா? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர்கள் ெபற்றுத் 
திரும்பும் ெசல்வங்கைளவிட நீங்கள் ெபற்றுத்திரும்புவேத சிறந்ததாகும்'' என்று 
ெசான்னார்கள். உடேன அன்சாரிகள், "ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் (எங்களுடன் 
உங்கைளக் ெகாண்டுெசல்வைதேய) விரும்புகிேறாம்'' என்று ெசான்னார்கள். அப்ேபாது 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "விைரவில் (உங்கைளவிடப் பிறருக்கு 
ஆட்சியதிகாரத்தில்) அதிகமாக முன்னுரிைம வழங்கப்படுவைதக் காண்பரீ்கள். ஆகேவ, 

அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும் (மறுைமயில்) நீங்கள் சந்திக்கும்வைர 
ெபாறுைமயாயிருங்கள். ஏெனனில், அன்று  நான் (எனக்கு வழங்கப்படவுள்ள சிறப்புப் பரிசான 
"அல்கவ்ஸர்' எனும்) தடாகத்தின் அருேக இருப்ேபன்'' என்று ெசான்னார்கள். அதற்கு 
அன்சாரிகள், "நாங்கள் ெபாறுைமயாக இருப்ேபாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் "அல்லாஹ், தன் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஹவாஸின் குலத்தாரின் 
ெசல்வங்கைள ெவற்றிப் பரிசாக அளித்தேபாது'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
ஆயினும், இறுதியில் "ஆனால், நாங்கள் ெபாறுைமயாக இருக்கவில்ைல'' என்ேற இடம் 

ெபற்றுள்ளது. ேமலும், "இளவயதுைடய மக்கள்' என்றுதான் இடம்ெபற்றுள்ளது. (எங்களில் 
இளவயதுைடய மக்கள்' என்று இடம்ெபறவில்ைல.) 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் ேமற்கண்ட (1910ஆவது) ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற "நாங்கள் ெபாறுைமயாக 
இருப்ேபாம்'' என்று  அன்சாரிகள் கூறியதாகேவ இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1911 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்சாரிகைள ஒன்றுதிரட்டி, "உங்களிைடேய 
உங்களுைடய கூட்டத்தார் (அன்சாரிகள்) அல்லாத மற்றவர்கள் எவேரனும் (இங்கு வந்து) 
இருக்கிறாரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அன்சாரிகள், "எங்கள் சேகாதரி ஒருத்தியின் 
புதல்வர் ஒருவைரத் தவிர (மற்றவர்) ேவெறவருமில்ைல'' என்று பதிலளித்தார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு சமுதாயத்தாரின் சேகாதரி புதல்வர் 
அவர்கைளச் ேசர்ந்தவேர!' என்று கூறிவிட்டு, "குைறஷியர் அறியாைமக் காலத்திலிருந்தும் 
துன்பங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு இப்ேபாது தான் இஸ்லாத்தில் இைணந்திருக்கிறார்கள். 
அவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கவும் அவர்களுடன் இணக்கத்ைத ஏற்படுத்தவும் 
விரும்பிேனன். (அதனால்தான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.) மக்கள் உலகச் 
ெசல்வங்கைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டு தம் வடீுகளுக்குத் திருமபிச்ெசல்ல, நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளேய ெபற்றுக்ெகாண்டு உங்கள் வடீுகளுக்குத் 
திரும்பிச் ெசல்வைத விரும்பவில்ைலயா? மக்கள் ஒரு கணவாயில் நடந்து ெசல்ல, 

அன்சாரிகள் ேவெறாரு கணவாயில் ெசன்றால் நான் அன்சாரிகளின் கணவாயிேலேய 
ெசல்ேவன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1912 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கா ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்டேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
குைறஷியரிைடேய ேபார்ச்ெசல்வங்கைளப் பங்கிட்டார்கள். அப்ேபாது அன்சாரிகள் (சிலர்), 
"இந்த விஷயம் எங்களுக்கு ஆச்சரியத்ைத அளிக்கிறது. எதிரிகளின் இரத்தம் எங்களின் 
வாட்களில் ெசாட்டிக்ெகாண்டிருக்க, எங்களுக்குச் ேசரேவண்டிய ேபார்ச்ெசல்வங்கள் (புதிய 
முஸ்லிம்களான) குைறஷியரிைடேய திருப்பிவிடப்படுகின்றன'' என்று ேபசிக்ெகாண்டனர். 
இந்த விஷயம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது, அன்சாரிகைள 
(ஒரு கூடாரத்தினுள்) ஒன்று திரட்டி, "உங்கைளக் குறித்து எனக்கு எட்டிய ெசய்தி என்ன? 

(உண்ைமதானா?)'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அன்சாரிகள் "உங்களுக்கு எட்டியது 
உண்ைமதான்'' என்று பதிலளித்தனர். -அன்சாரிகள் ெபாய் ேபசாதவர்களாய் இருந்தனர்- 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மக்கள் உலகச்ெசல்வங்கைளப் 
ெபற்றுக்ெகாண்டு தம் வடீுகளுக்குத் திரும்பிச்ெசல்ல, நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதைரப் 
ெபற்றுக்ெகாண்டு உங்கள் வடீுகளுக்குத் திரும்பிச்ெசல்வைத விரும்பவில்ைலயா? மக்கள் 
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ஒரு கணவாயிேலா பள்ளத்தாக்கிேலா நடந்து ெசல்ல, அன்சாரிகள் ேவெறாரு 
கணவாயிேலா பள்ளத்தாக்கிேலா நடந்துெசன்றால், நான் அன்சாரிகளின் கணவாயிேலேய 
அல்லது அன்சாரிகளின் பள்ளத்தாக்கிேலேய ெசல்ேவன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
1913 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹுைனன் ேபாரின்ேபாது (எதிரிகளான) "ஹவாஸின்' குலத்தாரும் "கத்ஃபான்' குலத்தாரும் 
தம் குழந்ைத குட்டிகளுடனும் கால்நைடகளுடனும் (இஸ்லாமியப் பைடயினைர) ேநாக்கி 
வந்தனர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களுடன் (அறப்) ேபாராளிகள் பத்தாயிரம் ேபரும் 
(மக்கா ெவற்றியின்ேபாது) மன்னிப்பு அளிக்கப்பட்டவர்களும் இருந்தனர். அவர்கள் 
(அைனவரும் எதிரிகளின் தாக்குதைலத் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல்) நபி (ஸல்) 
அவர்கைளத் தனியாக விட்டுவிட்டுப் பின்வாங்கிச் ெசன்றனர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள்  இருமுைற அைழப்பு விடுத்தார்கள்; அவ்விரண்டுக்குமிைடேய ேவெறதுவும் 
ேபசாமல் (ெதாடர்ச்சியாக) அைழத்தார்கள். தமது வலப்பக்கம் திரும்பி "அன்சாரிகேள!' என்று 
அைழக்க, அவர்கள், "அல்லாஹ்வின்  தூதேர! இேதா வந்துவிட்ேடாம். நற்ெசய்தி ெபறுங்கள்; 

நாங்கள் உங்களுடன்தான் இருக்கிேறாம்'' என்று கூறினர். பிறகு தம் இடப்பக்கம் திரும்பி, 
"அன்சாரிகேள!' என்று அைழத்தார்கள். அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இேதா 
வந்துவிட்ேடாம். நற்ெசய்தி ெபறுங்கள்; நாங்கள் உங்களுடன்தான் இருக்கிேறாம்'' என்று 
கூறினர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ைளக் ேகாேவறு கழுைதயின் மீது 
இருந்தார்கள். பிறகு அதிலிருந்து இறங்கி, "நான் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் அவனுைடய 
தூதருமாேவன்'' என்று ெசான்னார்கள். பிறகு (அந்தப் ேபாரில் ஹவாஸின் மற்றும் 
ஃகத்ஃபான் குலத்ைதச் ேசர்ந்த) இைணைவப்பாளர்கள் ேதால்வி கண்டதால் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிகமான ேபார்ச்ெசல்வங்கைளப் ெபற்றார்கள்; அவற்ைற 
முஹாஜிர்களிைடேயயும் (மக்கா ெவற்றியின்ேபாது) மன்னிப்பு அளிக்கப் 

பட்டவர்களிைடேயயும் பங்கிட்டார்கள். அன்சாரிகளுக்கு எைதயும் ெகாடுக்கவில்ைல. 
ஆகேவ, அன்சாரிகள் (சிலர்), "கடுைமயான பிரச்சிைன என்றால் நாங்கள் 
அைழக்கப்படுகிேறாம். ேபார்ச் ெசல்வங்கேளா மற்றவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுகின்றன'' 

என்று (மனக்குைறயுடன்) ேபசிக்ெகாண்டனர். இச்ெசய்தி நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
எட்டியேபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் அன்சாரிகைள ஒரு கூடாரத்தில் ஒன்று கூட்டி, 

"அன்சாரிகேள! உங்கைளக் குறித்து எனக்கு எட்டிய ெசய்தி என்ன? (உண்ைமதானா?)'' என்று 
ேகட்டார்கள். அவர்கள் (அைத ஒப்புக்ெகாள்வைதப் ேபான்று) ெமௗனமாயிருந்தார்கள். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அன்சாரிகேள! மக்கள் உலகச் ெசல்வத்ைதத் தங்களுடன் 
ெகாண்டுெசல்ல, நீங்கள் (இைறத்தூதர்) முஹம்மைத உைடைமயாக்கிக் ெகாண்டு உங்கள் 
இல்லங்களுக்குச் ெசல்வைத நீங்கள் விரும்பவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அன்சாரிகள், 

"ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் (அைதேய) விரும்புகிேறாம்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "மக்கெளல்லாம் ஒரு பள்ளத்தாக்கில் ெசல்ல, அன்சாரிகள் 
மட்டும் ஒரு கணவாயில் ெசல்வார்களாயின், நான் அன்சாரிகள் ெசல்லும் கணவாையேய 
ேதர்ந்ெதடுப்ேபன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹிஷாம் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் (இைதத் 
தமக்கு அறிவித்த தம் பாட்டனாரான அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம்), "அபூஹம்ஸா! 
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(இந்நிகழ்ச்சி நைடெபற்றேபாது) தாங்கள் அங்கு இருந்தீர்களா?'' என்று ேகட்க, அனஸ் (ரலி) 
அவர்கள், "நான் நபி (ஸல்) அவர்கைளவிட்டு எங்ேக ேபாேவன்?'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1914 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் மக்காைவ ெவற்றிெகாண்ேடாம். பின்னர் ஹுைனைன ேநாக்கிப் ேபாருக்காகப் 
புறப்பட்ேடாம். அப்ேபாது (எதிரிகளான) இைணைவப்பாளர்கள் நான் பார்த்தவற்றிேலேய மிக 
அழகான முைறயில் அணிவகுத்து வந்தனர். முதலில் குதிைரப் பைடகள் நிறுத்தப்பட்டன. 
பிறகு காலாட்பைடயினரும் அதற்குப் பின்  ெபண்கள் அணியும் நிறுத்தப்பட்டது. பிறகு 
ஆடுகளும் பின்னர் இதர கால்நைடகளும் நிறுத்தப்பட்டன. அப்ேபாது (எங்கள் அணியில்) 
அதிகமான வரீர்கள் இருந்தனர்; நாங்கள் ஆறாயிரம் ேபர் இருந்ேதாம். எங்கள் சாைலேயாரக் 
குதிைரப்பைடக்கு காலித் பின் வலீத் (ரலி) அவர்கள் (தளபதியாக) இருந்தார்கள். எங்கள் 
குதிைரப்பைட எங்கள் முதுகுக்குப் பின்னால் திரும்பலாயிற்று. சிறிது ேநரேம 
கழிந்திருக்கும்; அதற்குள் அைவ எங்கள் (களத்திலிருந்து) விலகிச் ெசல்லத்ெதாடங்கின. 
எங்கள் (அணியிலிருந்த) கிராமவாசிகளும் நாங்கள் அறிந்த ேவறு சிலரும் 
ெவருண்ேடாடலாயினர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஹாஜிர்கேள, 

முஹாஜிர்கேள' என்று அைழத்தார்கள். பின்னர் "அன்சாரிகேள, அன்சாரிகேள' என்று 
அைழத்தார்கள். 
-இது என் தந்ைதயின் சேகாதரர்கள் (அல்லது என் கூட்டத்தார்) அறிவித்த தகவலாகும்- 

அப்ேபாது நாங்கள், "அல்லாஹ்வின்  தூதேர! தங்கள் அைழப்புக்குக் கீழ்படிந்ேதாம்'' என்று 
கூறி(முன்ேன வந்து எதிரிகளுடன் ேபாரிடலா)ேனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் முன்ேனறினார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நாங்கள் எதிரிகைள ேநாக்கி 
முன்ேனறிச் ெசன்றேபாது, அல்லாஹ் எங்கள் எதிரிகைள ேதால்வியுறச்ெசய்தான். (எதிரிகள் 
விட்டுச் ெசன்ற) அந்த(ப் ேபார்)ச் ெசல்வங்கைள நாங்கள் ைகப்பற்றிேனாம். பின்னர் தாயிஃப் 
(நகர மக்கைள) ேநாக்கி நடந்து அவர்கைள நாற்பது இரவுகள் முற்றுைகயிட்ேடாம். பிறகு 
மக்காவிற்குத் திரும்பி வந்து (அங்கு) தங்கிேனாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (எங்களில்) ஒருவருக்கு நூறு ஒட்டகங்கள் (ேபார்ப் பரிசாக) வழங்கலானார்கள். 
மற்ற விவரங்கள் முந்ைதய ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1915 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஹுைனன் ேபார்ச்ெசல்வங்களிலிருந்து) 
அபூசுஃப்யான் பின் ஹர்ப் (ரலி), ஸஃப்வான் பின் உமய்யா (ரலி), உையனா பின் ஹிஸ்ன் 
(பின் பத்ர்-ரலி) மற்றும் அக்ரஉ பின் ஹாபிஸ் (ரலி) ஆகிேயாருக்குத் தலா நூறு 
ஒட்டகங்கள் ெகாடுத்தார்கள். அப்பாஸ் பின் மிர்தாஸ் (ரலி) அவர்களுக்கு அைதவிடக் 
குைறவாகேவ ெகாடுத்தார்கள். அப்ேபாது அப்பாஸ் பின் மிர்தாஸ் ரலி) அவர்கள் 
பின்வருமாறு கவி பாடினார்கள்: 
 
 



 

அத்தியாயம் : 13 – ஜகாத்  

    பக்கம் | 665  
 

எனது பங்ைகயும் 

(என் குதிைர) உைபதின் பங்ைகயும் 

உையனாவுக்கும் அக்ரஉக்குமிைடேய 

பங்கிடுகிறரீா? 

சைபகளில் மிர்தாைஸ மிஞ்சுபவர்களாக 

பத்ருமில்ைல; ஹாபிஸும் இல்ைல. 
அவ்விருவைரயும்விட 

நான் குைறந்தவனுமில்ைல. 
யாைர இன்று நீர் தாழ்த்திவிட்டீேரா 

அவர் உயர்த்தப்படப்ேபாவதில்ைல. 
அப்ேபாது அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நூறு ஒட்டகங்கைள 
முழுைமயாக்கி (வழங்கி)னார்கள். 
 
1916 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹுைனன் ேபாரில் கிைடத்த ெசல்வங்கைளப் பங்கிட்டார்கள். 
அப்ேபாது அபூசுஃப்யான் பின் ஹர்ப் (ரலி) அவர்களுக்கு நூறு ஒட்டகங்கள் ெகாடுத்தார்கள்'' 

என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. ேமலும் அதில், "அல்கமா பின் உலாஸா (ரலி) 
அவர்களுக்கும் நூறு ஒட்டகங்கள் வழங்கினார்கள்'' எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், அல்கமா பின் உலாஸா (ரலி) அவர்கைளப் பற்றிேயா ஸஃப்வான் பின் உமய்யா 
(ரலி) அவர்கைளப் பற்றிேயா குறிப்பு இல்ைல. ேமலும், ேமற்கண்ட கவிைதயும் 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
1917 அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹுைனன் ேபாரில் ெவற்றி கண்டேபாது, ேபாரில் 
கிைடத்த ெசல்வங்கைளப் பங்கிட்டார்கள். அப்ேபாது உள்ளங்கள் இணக்கமாக்கப்பட 
ேவண்டிய (மக்கா ெவற்றியின்ேபாது புதிதாக இஸ்லாத்ைதத் தழுவிய)வர்களுக்கு (மட்டும்) 
அவற்ைறக் ெகாடுத்தார்கள். (அன்சாரிகளுக்கு எதுவும் ெகாடுக்கவில்ைல.) அந்த 
மக்களுக்குக் கிைடத்தைதப் ேபான்று தமக்கும் கிைடக்கேவண்டுெமன அன்சாரிகள் 
விரும்புகின்றார்கள் என்ற ெசய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியது. 
இைதயடுத்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து நின்று, அன்சாரிகளிைடேய 
(அவர்களுக்கு ஆறுதலளிக்கும் விதமாக) உைரயாற்றினார்கள். 
அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டுப் பிறகு, "அன்சாரிகேள! உங்கைள 
வழிதவறியவர்களாக நான் கண்ேடன்; அல்லாஹ் என் மூலமாக உங்களுக்கு ேநர்வழி 
காட்டவில்ைலயா?  நீங்கள்  ஏைழகளாக இருந்தீர்கள். அல்லாஹ்,  என் மூலமாக உங்கைளத் 
தன்னிைறவுைடயவர்களாய் ஆக்கவில்ைலயா? நீங்கள் (இனவாதம் ேபசி) பிரிந்து (சிதறிக்) 
கிடந்தீர்கள். அல்லாஹ் என் மூலமாக உங்கைள இணக்கமாக்கவில்ைலயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். (தமது வருைகயால் அன்சாரிகள் அைடந்த நன்ைமகைள ஒவ்ெவான்றாக 
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நபியவர்கள் ெசால்லும்ேபாெதல்லாம்) "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம அதிக 
உபகாரிகள்'' என்று அன்சாரிகள் கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவ்வாறிருக்க, எனக்கு நீங்கள் பதிலளிக்கமாட்டீர்களா?'' என்று ேகட்க, அன்சாரிகள், 

"அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம மிகப்ெபரும் உபகாரிகள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்களும் விரும்பினால் இன்னின்னவாறு 
இன்னின்ன ேநரத்தில் நடந்தது என்று (நீங்கள் எனக்குச் ெசய்த உதவிகைளயும் 
பட்டியலிட்டுக்) கூறலாம்'' என்று சில விஷயங்கைளச் ெசால்லிக்காட்டினார்கள். 
-அந்த விஷயங்கள் எைவெயைவ என்பைதத் தாம் மனனமிடவில்ைல என இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அம்ர் பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.- 

ேமலும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(புதிதாக இஸ்லாத்ைத ஏற்றுள்ள) இந்த 
மக்கள் (நான் ெகாடுக்கும்) ஆடுகைளயும் ஒட்டகங்கைளயும் (ஓட்டிக்) ெகாண்டுெசல்ல, 

நீங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இைறவனின் தூதைரேய (என்ைனேய) ெகாண்டுெசல்வைத 
விரும்பமாட்டீர்களா? அன்சாரி(களாகிய நீங்)கள் (ேமனியுடன் ஒட்டிய) உள்ளாைடகள் 
ேபான்றவர்கள். மற்றவர்கள் ேமலாைட ேபான்றவர்கள். ஹிஜ்ரத் (மார்க்கத்திற்காகப் 
பிறந்தகத்ைதத் துறந்து ெசல்வது) மட்டும் நடந்திராவிட்டால், நான் அன்சாரிகளில் 
ஒருவனாயிருந்திருப்ேபன். மக்கெளல்லாம் ஒரு கணவாயிலும் பள்ளத்தாக்கிலும் நடந்து 
ெசன்றால், நான் அன்சாரிகள் ெசல்லும் கணவாயிலும் பள்ளத்தாக்கிலும்தான் ெசல்ேவன். 
(அன்சாரிகளாகிய) நீங்கள் விைரவில் (ஆட்சியதிகாரத்தில்) உங்கைளவிடப் பிறருக்கு 
முன்னுரிைம தரப்படுவைதக் காண்பரீ்கள். ஆகேவ, (எனக்குச் சிறப்புப் பரிசாக மறுைமயில் 
கிைடக்கவிருக்கும் "ஹவ்ளுல் கவ்ஸர்' எனும்) தடாகம் அருேக என்ைனச் சந்திக்கும்வைர 
ெபாறுைமயுடன் இருங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
1918 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹுைனன் ேபாரின் ேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கள் சிலருக்கு 
முன்னுரிைம (அளித்துப் ேபார்ச்ெசல்வங்களிலிருந்து அதிகமாக) வழங்கினார்கள். (புதிய 
முஸ்லிம்களில் ஒருவரான) அக்ரஉ பின் ஹாபிஸ் (ரலி) அவர்களுக்கு நூறு 
ஒட்டகங்கைளக் ெகாடுத்தார்கள். உையனா (பின்  ஹிஸ்ன்-ரலி) அவர்களுக்கும் அைதப் 
ேபான்ேற (நூறு ஒட்டகங்கள்) ெகாடுத்தார்கள். அரபுகளில் முக்கியமானவர்கள் சிலருக்கும் 
ெகாடுத்தார்கள். அன்ைறயதினம் அவர்களுக்ெகல்லாம் பங்கீட்டில் முன்னுரிைம 
அளித்தார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் மீது ஆைணயாக இந்தப் பங்கீட்டில் 
நீதி வழங்கப்படவில்ைல; அல்லாஹ்வின் திருப்தி நாடப்படவில்ைல'' என்று ெசான்னார். 
உடேன நான், "இைத நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவிப்ேபன்'' 

என்று ெசால்லிவிட்டு, அவர்களிடம் ெசன்று அவர் ெசான்னைதத் ெதரிவித்ேதன். இைதக் 
ேகட்டவுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் முகம் சிவப்புச்சாயம் ேபால் 
மாறிவிட்டது. பிறகு "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதரும் நீதியுடன் நடந்து 
ெகாள்ளாவிட்டால் ேவறுயார் தாம் நீதியுடன் நடந்துெகாள்வார்கள்? அல்லாஹ் 
(இைறத்தூதர்) மூசா (அைல) அவர்களுக்கு கருைண புரிவானாக! அவர்கள் இைதவிட 
அதிகமாக மனேவதைனக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள். ஆயினும், (அைதச்) சகித்துக் 
ெகாண்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
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நான் "உறுதியாக! இனிேமல் எந்தச் ெசய்திையயும் அவர்களின் கவனத்திற்குக் ெகாண்டு 
ெசல்லமாட்ேடன்'' என்று ெசான்ேனன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1919 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேபார்ச்ெசல்வங்கைளப் பங்கிட்டார்கள். 
அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "இது இைறவனின் திருப்தி நாடப்படாத பங்கீடாகும்'' என்று 
ெசான்னார். நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று அவர் கூறியைத இரகசியமாகச் 
ெசான்ேனன். இைதக்ேகட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடுைமயாகக் 
ேகாபப்பட்டார்கள்; (ேகாபத்தால்) அவர்களின் முகம் சிவந்துவிட்டது. அைத அவர்களிடம் 
ெசால்லாமல் இருந்திருக்கலாேம என்று நான் எண்ணிேனன். பிறகு அவர்கள் 
"(இைறத்தூதர்) மூசா (அைல) அவர்கள் இைதவிட அதிகமாக மனேவதைனக்கு 
உள்ளாக்கப்பட்டார்கள். ஆயினும்,அவர்கள் சகித்துக்ெகாண்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 47  காரிஜிய்யாக்களும் அவர்களின் தன்ைமகளும். 
 
1920 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹுைனன் ேபாைர முடித்துத் திரும்பி வந்து 
ெகாண்டிருந்தேபாது, அவர்களிடம் "ஜிஃரானா' எனுமிடத்தில் ஒரு மனிதர் வந்தார். பிலால் 
(ரலி) அவர்களது ஆைடயில் ெவள்ளி இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அைத அள்ளி மக்களுக்குக் ெகாடுத்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது அந்த மனிதர், 

"முஹம்மேத! நீதியுடன் நடந்து ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குக் ேகடுதான். நான் நீதியுடன் நடந்துெகாள்ளாவிட்டால் ேவறு 
யார்தாம் நீதியுடன் நடந்து ெகாள்வார்? நான் நீதியுடன் நடந்துெகாள்ளாவிட்டால் நான் 
நஷ்டமைடந்துவிட்ேடன்; இழப்பிற்குள்ளாகிவிட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது உமர் 
(ரலி) அவர்கள், "என்ைன விடுங்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர! இந்த நயவஞ்சகனின் 
தைலையக் ெகாய்துவிடுகிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். அதற்கு "அல்லாஹ் 
காப்பாற்றுவானாக! நான் என் ேதாழர்கைளேய ெகாைல ெசய்கிேறன் என்று மக்கள் 
ேபசுவார்கள். இேதா இவரும் இவருைடய ேதாழர்களும் குர்ஆைன ஓதுவார்கள். ஆனால், 

அது அவர்களுைடய ெதாண்ைடக் குழிையத் தாண்டி (உள்ளத்திற்குள்) ெசல்லாது. 
(ேவட்ைடக்காரனின்) அம்பு ேவட்ைடயாடப்பட்ட பிராணியின் உடலிலிருந்து (மறு பக்கமாக) 
ெவளிேயறிவிடுவைதப் ேபான்று அவர்கள் மார்க்கத்திலிருந்து (சுவேட ெதரியாமல்) 
ெவளிேயறிவிடுவார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு  

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது 

அவற்றில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ேபார்ச்ெசல்வங்கைளப் பங்கிட்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. 
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1921 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ  (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அலீ (ரலி) அவர்கள் யமன் நாட்டிலிருந்து மண் அகற்றப்பட்டிராத தங்கக்கட்டி ஒன்ைற 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அனுப்பிைவத்தார்கள். அைத அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நால்வரிைடேய பங்கிட்டுவிட்டார்கள்: அக்ரஉ பின் ஹாபிஸ் 
அல்ஹன்ழலீ (ரலி), உையனா பின் பத்ர்  அல்ஃபஸாரீ (ரலி), பனூ கிலாப் குலத்தாரில் 
ஒருவரான அல்கமா பின் உலாஸா அல்ஆமிரீ (ரலி) மற்றும் பனூ நப்ஹான் குலத்தாரில் 
ஒருவரான ைஸத் அல்ைகர் அத்தாய ீ(ரலி) ஆகிேயாேர அந்நால்வரும். 
இைதக் கண்ட குைறஷி (முஸ்லிம்)கள் ேகாபமைடந்தனர். "நஜ்த்வாசிகளின் 
தைலவர்களுக்குக் ெகாடுக்கிறரீ்கள்; எங்கைள விட்டுவிடுகிறரீ்கேள!'' என்று ேகட்டனர். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(புதிதாக இஸ்லாத்ைதத் தழுவியுள்ள) 
அவர்களுடன் இணக்கத்ைத ஏற்படுத்துவதற்காகேவ நான் இவ்வாறு ெசய்ேதன்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அடர்த்தியான தாடி ெகாண்ட, கன்னங்கள் தடித்திருந்த, கண்கள் பஞ்சைடந்த, 

ெநற்றி புைடத்திருந்த, தைலமுடி மழிக்கப்பட்டிருந்த மனிதர் ஒருவர் வந்து, "முஹம்மேத! 
அல்லாஹ்விற்கு அஞ்சுவரீாக!'' என்று கூறினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நாேன (அல்லாஹ்விற்கு) மாறுெசய்தால் ேவெறவர்தாம் அவனுக்குக் 
கீழ்ப்படிவார்? பூமியில் வசிப்பவர்கள் விஷயத்தில் அவ(ர்கைளப் பைடத்த இைறவ)ன் 
என்மீது நம்பிக்ைக ைவத்திருக்க, நீங்கள் என்மீது நம்பிக்ைக ைவக்கமாட்டீர்களா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். பின்னர் அந்த மனிதர் திரும்பிச் ெசன்றேபாது, அங்கிருந்த மக்களில் ஒருவர் 
அவைரக் ெகால்ல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி ேகட்டார். (அனுமதி 
ேகட்டவர் காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள் என்ேற கருதப்படுகிறது.) பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இ(வ்வாறு என்னிடம் ேபசிய அ)ந்த மனிதரின் 
பரம்பைரயிலிருந்து ஒரு சமுதாயத்தார் ேதான்றுவர். அவர்கள் குர்ஆைன ஓதுவார்கள். 
ஆனால், அது அவர்களுைடய ெதாண்ைடக்குழிகைளத் தாண்டிச் ெசல்லாது; 

இஸ்லாமியர்கைளக் ெகால்வார்கள்: சிைல வணக்கம் ெசய்பவர்கைள விட்டுவிடுவார்கள். 
(ேவட்ைடக்காரனின்) அம்பு ேவட்ைடயாடப்பட்ட பிராணியின் உடலிலிருந்து (மறுபக்கமாக) 
ெவளிேயறிவிடுவைதப் ேபான்று அவர்கள் இஸ்லாத்திலிருந்து ெவளிேயறிவிடுவார்கள். 
நான் அவர்க(ள் வாழும் நாட்க)ைள அைடந்தால் "ஆத்' கூட்டத்தார் அழிக்கப்பட்டைதப் 
ேபான்று அவர்கைள நான் நிச்சயம் அழித்துவிடுேவன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
1922 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ  (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கருேவல இைலயால் பதனிடப்பட்ட ேதால்ைப 
ஒன்றில், மண் அகற்றப்பட்டிராத தங்கக்கட்டி ஒன்ைற யமனிலிருந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு அனுப்பிைவத்தார்கள். அைத நபி (ஸல்) அவர்கள் நால்வரிைடேய 
பங்கிட்டார்கள்: உையனா பின் ஹிஸ்ன் (ரலி), அக்ரஉ பின் ஹாபிஸ் (ரலி), ைஸத் 
அல்ைகல் (ரலி). நான்காமவர் அல்கமா பின் உலாஸா (ரலி); அல்லது ஆமிர் பின் 
அத்துஃைபல் (ரலி). 
அப்ேபாது நபித்ேதாழர்களில் ஒருவர், "இைதப் ெபறுவதற்கு இவர்கைளவிடத் தகுதி 
வாய்ந்தவர்கள் நாம்தாம்'' என்று கூறினார். இந்த விஷயம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
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எட்டியது. அப்ேபாது அவர்கள், "நான் வானத்திலுள்ளவனின் நம்பிக்ைகக்குரியவனாயிருக்க, 

என்மீது நீங்கள் நம்பிக்ைக ைவக்கமாட்டீர்களா? காைலயிலும் மாைலயிலும் எனக்கு 
வானத்தின் ெசய்திகள் வந்தவண்ணமுள்ளன'' என்று ெசான்னார்கள். அப்ேபாது கண்கள் 
பஞ்சைடந்த, கன்னங்கள் உப்பிய, ெநற்றி புைடத்த,அடர்த்தியான தாடி ெகாண்ட, தைலமுடி 
மழிக்கப்பட்டிருந்த, கீழாைடைய வரிந்து கட்டியிருந்த மனிதர் ஒருவர் எழுந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள்'' என்று கூறினார். உடேன நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உமக்குக் ேகடுதான். பூமியிலிருப்பவர்களில் அல்லாஹ்ைவ அஞ்சுவதற்கு 
நானல்லவா மிகவும் அருகைத வாய்ந்தவன்?'' என்று ேகட்டார்கள். பிறகு அந்த மனிதர் 
திரும்பிச் ெசன்றார். அப்ேபாது காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! நான் அவருைடய தைலையக் ெகாய்துவிடட்டுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "(அவைரக் ெகால்ல) ேவண்டாம். அவர் ெதாழக்கூடியவராக இருக்கலாம்'' என்று 
ெசான்னார்கள். அதற்கு காலித் (ரலி) அவர்கள், "எத்தைனேயா ெதாழுைகயாளிகள் தமது 
இதயத்தில் இல்லாதைத நாவில் ெமாழிகின்றார்கள்'' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "மக்களின் இதயங்கைளத் துைளயிட்டுப் பார்க்கேவா அவர்களின் 
வயிறுகைளக் கிழித்துப் பார்க்கேவா எனக்கு உத்தரவிடப்படவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
பின்னர் திரும்பிச் ெசன்றுெகாண்டிருந்த அந்த மனிதைரப் பார்த்த அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இந்த மனிதரின் பரம்பைரயிலிருந்து ஒரு சமுதாயத்தார் ேதான்றுவர். 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் ேவதத்ைத இனிைமயாக ஓதுவார்கள். ஆனால், அது 
அவர்களுைடய ெதாண்ைடக் குழிகைளத் தாண்டிச் ெசல்லாது. (ேவட்ைடக்காரனின்) அம்பு 
ேவட்ைடயாடப்பட்ட பிராணியின் உடலிலிருந்து (மறுபக்கமாக) ெவளிேயறி விடுவைதப் 
ேபான்று அவர்கள் மார்க்கத்திலிருந்து (சுவேட ெதரியாமல்) ெவளிேயறிவிடுவார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். "நான் அவர்க(ள் வாழும் நாட்க)ைள அைடந்தால் "ஸமூத்' கூட்டத்தார் 
அழிக்கப்பட்டைதப் ேபால அவர்கைள நிச்சயம் அழித்துவிடுேவன்'' என்று கூறியதாகவும் 
நான் எண்ணுகிேறன். 
 
1923 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "(அல்கமா பின் உலாஸாவா, அல்லது ஆமிர் பின் அத்துஃைபலா என்ற ஐயப்பாடின்றி) 
அல்கமா பின் உலாஸா என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. ஆமிர் பின் அத்துஃைபல் (ரலி) 
அவர்களது ெபயர் காணப்படவில்ைல. ேமலும் ("ெநற்றி புைடத்த' என்பைதக் குறிக்க) 
"நாத்திஉல் ஜப்ஹா' எனும் ெசாற்ெறாடேர இடம்ெபற்றுள்ளது. "நாஷிஸுல் ஜப்ஹா' எனும் 
ெசாற்ெறாடர் இல்ைல. 
ேமலும், இந்த அறிவிப்பில், "அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் அவரது 
தைலையக் ெகாய்துவிடட்டுமா?' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ேவண்டாம்' என்று கூறிவிட்டார்கள். பின்னர் அந்த மனிதர் திரும்பிச் ெசன்றேபாது, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் வாள்' (என்று ெசால்லப்பட்ட) 
காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் அவரது 
தைலையக் ெகாய்துவிடட்டுமா?' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ேவண்டாம்' என்று கூறிவிட்டு, "இந்த மனிதரின் பரம்பைரயிலிருந்து  ஒரு 



 

அத்தியாயம் : 13 – ஜகாத்  

    பக்கம் | 670  
 

சமுதாயத்தார் ேதான்றுவர். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் ேவதத்ைத இனிைமயாக, அநாயசமாக 
ஓதுவார்கள்'' என்று கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும், "நான் அவர்க(ள் வாழும் நாட்க)ைள அைடந்தால் "ஸமூத்' கூட்டத்தார் 
அழிக்கப்பட்டைதப் ேபான்று அவர்கைள நிச்சயம் அழித்துவிடுேவன்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக நான் கருதுகிேறன் என அறிவிப்பாளர் உமாரா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் வந்துள்ளது.  
 
1924 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தத் தங்கக்கட்டிைய நால்வரிைடேய 
பங்கிட்டார்கள்: ைஸத் அல்ைகர் (ரலி),அக்ரஉ பின் ஹாபிஸ் (ரலி), உையனா பின் ஹிஸ்ன் 
(ரலி) மற்றும் அல்கமா பின் உலாஸா, அல்லது ஆமிர் பின் அத்துஃைபல் (ரலி) (ஆகிேயாேர 
அந்நால்வரும்)'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும், ("ெநற்றி புைடத்த' என்பைதக் குறிக்க) "நாஷிஜுல் ஜப்ஹா' எனும் ெசாற்ெறாடேர 
இந்த அறிவிப்பிலும் ஆளப்பட்டுள்ளது. 
இதில், "இந்த மனிதரின் பரம்பைரயிலிருந்து ஒரு சமுதாயத்தார் ேதான்றுவர்'' என்பதும் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. "நான் அவர்க(ள் வாழும் நாட்க)ைள அைடந்தால் "ஸமூத்' கூட்டத்தார் 
அழிக்கப்பட்டைதப் ேபான்று அவர்கைள நிச்சயம் (பூண்ேடாடு) அழித்துவிடுேவன்'' எனும் 
குறிப்பு இந்த அறிவிப்பில் இல்ைல. 
 
1925 அபூசலமா  பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் மற்றும் அதாஉ பின் யசார் (ரஹ்) 
ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
நாங்கள் இருவரும் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று "ஹரூரிய்யா'க்கள் 
(காரிஜிய்யாக்கள்) குறித்துக் ேகட்ேடாம். "அவர்கைளப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஏேதனும் கூறியைத நீங்கள் ேகட்டுள்ளரீ்களா?'' என்று வினவிேனாம். அதற்கு 
அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: "ஹரூரிய்யா'க்கள் யார் என்று எனக்குத் ெதரியாது. 
ஆனால், (பின்வருமாறு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன்: 
இந்தச் சமுதாயத்தாரிைடேய ஒரு கூட்டத்தார் புறப்படுவர். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இந்தச் சமுதாயத்ைதவிட்டும்' என்று கூறாதைதக் கவனத்தில் ெகாள்க.) 
அவர்களது ெதாழுைகயுடன் உங்களது ெதாழுைகைய ஒப்பிட்டுப் பார்த்து உங்களது 
ெதாழுைகைய நீங்கள் அற்பமாகக் கருதுவரீ்கள். அவர்கள் (அதிகமாகக்) குர்ஆைன 
ஓதுவார்கள். ஆனால், அது அவர்களின் ெதாண்ைடக்குழிகைளத் தாண்டிச் ெசல்லாது. 
ேவட்ைடப் பிராணிையவிட்டு (அதன் உடைலத் துைளக்கின்ற) அம்பு (உடலின் மறுபக்கம்) 
ெவளிப்பட்டுச் ெசன்றுவிடுவைதப் ேபான்று மார்க்கத்திலிருந்து அவர்கள் (சுவேட 
ெதரியாமல்) ெவளிேயறிச் ெசன்றுவிடுவார்கள். அம்ெபய்தவர் (அந்தப் பிராணியின் 
உடைலத் துைளத்து ெவளிவந்ததற்கான அைடயாளம் எதுவும் இருக்கிறதா என்று) அம்பின் 
முைனையயும், (அம்பில்) அதன் முைனையப் ெபாருத்துவதற்குப் பயன்படும் நாைணயும் 
பார்ப்பார். (அவற்றில் அைடயாளம் எைதயும் காணமாட்டார்.) அம்பின் முைனயில் நாைணப் 
ெபாருத்தும் இடத்தில் இரத்தம் படிந்துள்ளதா என்றுகூட அவர் சந்ேதகப்படுவார். 
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1926 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ("ஹவாஸின்') ேபாரில் கிைடத்த ெசல்வங்கைளப் 
பங்கிட்டுக்ெகாண்டிருந்தேபாது அவர்களின் அருேக நாங்கள் இருந்ேதாம். அப்ேபாது "பனூ 
தமீம்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த "துல்குைவஸிரா' எனும் மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
நீதியுடன் நடந்துெகாள்ளுங்கள்'' என்று ெசான்னார். உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள், "உனக்குக் 
ேகடுதான். நான் நீதியுடன் நடந்துெகாள்ளவில்ைலெயன்றால் ேவறு யார்தாம் நீதியுடன் 
நடந்துெகாள்வார்? நான் நீதியுடன் நடந்துெகாள்ளவில்ைலெயன்றால் நான் இழப்புக்குள்ளாகி 
நஷ்டமைடந்துவிடுேவன்'' என்று பதிலளித்தார்கள். உடேன உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவரது விவகாரத்தில் எனக்கு அனுமதி ெகாடுங்கள். 
இவரது கழுத்ைதக் ெகாய்துவிடுகிேறன்'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவைர விட்டுவிடுங்கள். நிச்சயமாக, 

இவருக்குத் ேதாழர்கள் சிலர் இருக்கின்றார்கள். அவர்களது ெதாழுைகயுடன் உங்களது 
ெதாழுைகையயும், அவர்களது ேநான்புடன் உங்களது ேநான்ைபயும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து 
உங்களது ெதாழுைகையயும் உங்களது ேநான்ைபயும் அற்பமானைவயாகக் கருதுவரீ்கள். 
(அந்த அளவிற்கு அவர்களின் வழிபாடு அதிகமாக இருக்கும். ஆயினும்,) அவர்கள் குர்ஆைன 
ஓதுவார்கள். ஆனால், அது அவர்களது கழுத்ெதலும்ைப (ெதாண்ைடைய)த் தாண்டிச் 
ெசல்லாது. ேவட்ைடப் பிராணிையவிட்டு (அதன் உடைலத் துைளக்கின்ற) அம்பு (உடலின் 
மறுபக்கம்) ெவளிப்பட்டுச் ெசன்றுவிடுவைதப் ேபான்று மார்க்கத்திலிருந்து அவர்கள் (சுவேட 
ெதரியாமல்) ெவளிேயறிச் ெசன்றுவிடுவார்கள். (அந்தப் பிராணியின் உடைலத் துைளத்து 
ெவளிவந்ததற்கான இரத்தக்குறி எதுவும் இருக்கிறதா என்று) அம்பின் முைன பார்க்கப்படும். 
அதில் (அைடயாளம்) எதுவும் காணக் கிைடக்காது. பிறகு (அம்பில்) அதன் (முைனையப் 
ெபாருத்துவதற்குப் பயன்படும்) நாண் பார்க்கப்படும். அதிலும் (அைடயாளம்) எதுவும் காணக் 
கிைடக்காது. பிறகு, அம்பின் (அடிப்பாகக்) குச்சி பார்க்கப்படும். அதிலும் எதுவும் காணப் 
படாது. பிறகு, அம்பின் இறகு பார்க்கப்படும். அதிலும் (அைடயாளம்) எதுவும் காணப்படாது. 
அம்பானது சாணத்ைதயும் இரத்தத்ைதயும் (அைவ தன்மீது படாதவாறு) முந்திக்ெகாண்டு 
விட்டிருக்கும். அவர்களின் அைடயாளம் ஒரு கறுப்புநிற மனிதராவார். அவருைடய இரு 
ைக புஜங்களில் ஒன்று "ெபண்ணின் ெகாங்ைக ேபான்றிருக்கும்' அல்லது "துடிக்கும் 
இைறச்சித்துண்டு ேபான்றிருக்கும்'. அவர்கள் மக்களிைடேய பிரிவிைன ஏற்படும் 
ேவைளயில் புறப்படுவார்கள்'' என்று  ெசான்னார்கள். 
நான் இந்த நபிெமாழிைய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கüடமிருந்து ேகட்ேடன் என்று 
உறுதி அளிக்கின்ேறன். ேமலும், அந்தக் கூட்டத்தாருடன் அலீ (ரலி) அவர்கள் ேபார் 
புரிந்தார்கள்.அப்ேபாது நானும் அலீயுடன் இருந்ேதன். அலீ (ரலி) அவர்கள், (நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அைடயாளம் கூறிய) அந்த மனிதைரக் ெகாண்டுவரும்படி கட்டைளயிட, 

அவ்வாேற அவர் ேதடப்பட்டு ெகாண்டு வரப்பட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
குறிப்பிட்ட வர்ணைனயின்படிேய அவர் இருப்பைத நான் பார்த்ேதன் என்றும் உறுதி 
கூறுகின்ேறன். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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1927 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் சமுதாயத்தாரில் ேதான்றவிருக்கின்ற ஒரு கூட்டத்தாைரப் பற்றிக் 
கூறுைகயில், "அவர்கள்  மக்களிைடேய  பிரிவிைன ஏற்படும் ேவைளயில் புறப்படுவார்கள். 
ெமாட்ைட ேபாடுவ(ைத பக்தி மார்க்கமாகவும் வழிபாடாகவும் ெகாண்டிருப்ப)துதான் 
அவர்களின் அைடயாளமாகும். "அவர்கள் தாம் பைடப்பினங்களிேலேய தீயவர்கள்' அல்லது 
"பைடப்பினங்களில் தீயவர்களில் உள்ளவர்களாவர்'.  இரண்டு பிரிவினர்களில் உண்ைமக்கு 
மிகவும் ெநருக்கமான ஒரு பிரிவினர் அவர்கைள அழிப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு 
அவர்களுக்கு உதாரணமாக ஒரு மனிதைரக் குறிப்பிட்டார்கள். "ஒருவர் ேவட்ைடப் 
பிராணிைய ேநாக்கி அம்ைப எய்துவிட்டு, அம்பின் முைனையப் பார்ப்பார். அதில் 
(பிராணியின் உடைலத் துைளத்துவிட்டதற்கான) எந்த அைடயாளத்ைதயும் அவர் 
காணமாட்டார். பிறகு அம்பின் அடிப்பாகக் குச்சிையப் பார்பபார். அதிலும் (பிராணிைய 
வழீ்த்திவிட்டதற்கான) எந்தச் சான்ைறயும் அவர் காணமாட்டார். பிறகு அம்பின் முைனயில் 
நாைணப் ெபாருத்தப் பயன்படும் இடத்ைதப் பார்ப்பார். அதிலும் (பிராணிையத் தாக்கி 
விட்டதற்கான) எந்தச் சான்ைறயும் அவர் காணமாட்டார்'' என்று கூறினார்கள். 
அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இராக்வாசிகேள! நீங்கள்தாம் அவர்கைளக் ெகான்ெறாழித்தீர்கள். 
 
1928 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முஸ்லிம்களிைடேய  பிரிவிைன ஏற்படும் ேவைளயில் (கிளர்ச்சியாளர்கள்) கூட்டம் ஒன்று 
ேதான்றும். இரு பிரிவினரில் சத்தியத்திற்கு மிக ெநருக்கத்திலிருக்கும் பிரிவினர் 
அவர்கைளக் ெகான்ெறாழிப்பார்கள். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1929 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் சமுதாயத்தார் இரு பிரிவினராகி நிற்கும்ேபாது, அவர்களிைடேயயிருந்து 
(கிளர்ச்சியாளர்கள்) கூட்டம் ஒன்று ேதான்றும். அவ்விரு பிரிவினரில் சத்தியத்திற்கு மிக 
அருகிலிருக்கும் ஒரு சாரார் அவர்கைளக் ெகான்ெறாழிக்கப் ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாள்வர். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1930 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்களிைடேய பிரிவிைன ஏற்படும் ேவைளயில் (கிளர்ச்சியாளர்கள்) கூட்டம் ஒன்று 
ேதான்றும். இரு பிரிவினரில் சத்தியத்திற்கு மிக அருகிலிருக்கும் பிரிவினேர அவர்கைளக் 
ெகான்ெறாழிக்கப் ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாள்வர். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1931 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு கூட்டத்தாைரப் பற்றி, பிரிவிைன ஏற்படும் ேவைளயில் 
அவர்கள் ேதான்றுவார்கள். இரு பிரிவினரில் சத்தியத்திற்கு மிக அருகிலிருக்கும் பிரிவினேர 
அவர்கைளக் ெகான்ெறாழிப்பார்கள்'' என்று குறிப்பிட்டதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 48 காரிஜிய்யாக்கைளக் ெகால்லுமாறு வந்துள்ள தூண்டல். 
 
1932 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பற்றி நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிேறன் 
என்றால், (உண்ைமயில் அவர்கள் ெசான்னைதேய அறிவிக்கிேறன். ஏெனனில்,)  நான் 
வானத்திலிருந்து கீேழ விழுந்துவிடுவது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது 
அவர்கள் ெசால்லாதைதப் புைனந்து ெசால்வைதவிட எனக்கு விருப்பமானதாகும். எனக்கும் 
உங்களுக்கும் இைடேய உள்ள ஒரு விவகாரத்தில் நான் உங்களிடம் ேபசினால் 
(ராஜதந்திரத்ைதப் பயன்படுத்தாமல் இருக்கமுடியாது. ஏெனனில்,) ேபார் என்பது சூழ்ச்சிதான் 
(என்பைத நிைனவில் ெகாள்ளவும்). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இறுதிக் 
காலத்தில் ஒரு கூட்டத்தார் ேதான்றுவார்கள். அவர்கள்  இளம் வயதினராயிருப்பார்கள். 
முதிர்ச்சியற்ற புத்தியுைடயவர்களாயிருப்பார்கள். பூமியிேலேய மிகச்சிறந்த ெசால்ைல 
(குர்ஆன் வசனங்கைள) எடுத்துச்ெசால்வார்கள். குர்ஆைன ஓதுவார்கள். ேவட்ைடப் 
பிராணிைய விட்டு (அதன் உடைலத் துைளக்கின்ற) அம்பு (உடலின் மறுபக்கம்) 
ெவளிப்பட்டுச் ெசன்றுவிடுவைதப் ேபான்று மார்க்கத்திலிருந்து அவர்கள் (சுவேட 
ெதரியாமல்) ெவளிேயறிச் ெசன்றுவிடுவார்கள்.  (இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கேள!) அவர்கைள 
நீங்கள் எங்கு சந்தித்தாலும் ெகான்றுவிடுங்கள். ஏெனனில், அவர்கைளக் ெகான்றவர்களுக்கு, 

அவர்கைளக் ெகான்றதற்காக மறுைம நாளில் நற்பலன் கிைடக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "ேவட்ைடப் பிராணிையவிட்டு (அதன் உடைலத் துைளக்கின்ற) அம்பு (உடலின் 
மறுபக்கம்) ெவளிப்பட்டுச் ெசன்றுவிடுவைதப் ேபான்று மார்க்கத்திலிருந்து அவர்கள் 
ெவளிேயறிச் ெசன்றுவிடுவார்கள்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
1933 அபதீா பின் அம்ர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) அலீ (ரலி) அவர்கள் காரிஜிய்யாக்கைளப் பற்றிக் கூறுைகயில், 

"அவர்களிைடேய  ஊனமான ைகயுைடய ஒரு மனிதர் இருப்பார். நீங்கள் வரம்பு 
மீறிவிடுவரீ்கள் என்ற அச்சம் எனக்கில்ைலயாயின், அவர்கைளக் ெகால்பவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் தன் தூதரின் நாவினால் வாக்களித்துள்ள நற்பலைன உங்களுக்கு  நான்  

அறிவித்துவிடுேவன்'' என்று கூறினார்கள். நான், "இைதத் தாங்கள் முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அலீ (ரலி) அவர்கள், "ஆம்; 

கஅபாவின் அதிபதிமீது சத்தியமாக! ஆம்; கஅபாவின் அதிபதிமீது சத்தியமாக! ஆம்; 

கஅபாவின் அதிபதிமீது சத்தியமாக!'' என்று (மூன்று முைற) ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
("ஊனமான ைகயுைடய மனிதர்' என்பைதக் குறிக்க ஹதீஸின் மூலத்தில்) "முக்தஜுல் யதி' 
அல்லது "மூதனுல் யதி' அல்லது "மஸ்தூனுல் யதி' எனும் ெசாற்ெறாடர்கள் 
ஆளப்பட்டுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில், அறிவிப்பாளர் அபதீா (ரஹ்) அவர்கள் "நான் ெசவியுற்ற ெசய்திையத்தான் 
உங்களுக்கு அறிவிப்ேபன்'' என்று கூறிவிட்டு,அலீ (ரலி) அவர்கள் ெதாடர்பான ேமற்கண்ட 
ஹதீைஸ அறிவித்தார்கள். 
 
1934 ைஸத் பின் வஹ்ப் அல்ஜுஹன ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நஹ்ரவான் நகரத்ைதச் ேசர்ந்த) காரிஜிய்யாக்கைள ேநாக்கிச் ெசன்ற அலீ (ரலி) அவர்களின் 
பைடயில் நானும் இருந்ேதன். (ெசல்லும் வழியில்) அலீ (ரலி) அவர்கள், "மக்கேள! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என் சமுதாயத்திலிருந்து ஒரு கூட்டத்தார் 
ேதான்றுவார்கள். அவர்கள் குர்ஆைன ஓதுவார்கள். அவர்களின் ஓதலுடன் உங்களின் 
ஓதைல ஒப்பிடும்ேபாது,உங்களின்  ஓதல் ஒன்றுேமயில்ைல; அவர்களது ெதாழுைகயுடன் 
உங்களது ெதாழுைகைய ஒப்பிடும்ேபாது, உங்களது ெதாழுைக ஒன்றுேமயில்ைல; அவர்களது 
ேநான்புடன் உங்களது ேநான்ைப ஒப்பிடும்ேபாது, உங்களது ேநான்பு ஒன்றுேமயில்ைல. 
(அந்த அளவிற்கு அவர்களுைடய வணக்க வழிபாடுகள் அதிகமாயிருக்கும்.) தங்களுக்குச் 
சாதகமான ஆதாரம் என்று எண்ணிக்ெகாண்டு அவர்கள் குர்ஆைன ஓதுவார்கள். ஆனால், 

அது அவர்களுக்கு எதிரான ஆதாரமாகேவ இருக்கும். அவர்களது ெதாழுைக(யில் அவர்கள் 
குர்ஆைன ஓதுவது), அவர்களது கழுத்ெதலும்ைபத் தாண்டிச்ெசல்லாது. ேவட்ைடப் 
பிராணிையவிட்டு (அதன் உடைலத் துைளக்கின்ற) அம்பு (உடலின் மறுபக்கம்) 
ெவளிப்பட்டுச் ெசன்றுவிடுவைதப் ேபான்று இஸ்லாத்திலிருந்து அவர்கள் (சுவேட 
ெதரியாமல்) ெவளிேயறிச் ெசன்றுவிடுவார்கள்' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன். 
 
அவர்கைள வழீ்த்தும் பைடயினர், அதற்காகத் தமக்கு வழங்கப்படவுள்ள நற்பலன் குறித்துத் 
தங்களுைடய நபியின் நாவினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளைத அறிவார்களாயின், அைதேய 
நம்பிக்ெகாண்டு நற்ெசயல் புரியாமல் இருந்துவிடுவார்கள். அவர்களிைடேய ைகபுஜம் 
மட்டுேம உள்ள ஒரு மனிதன் அவர்களுக்கு அைடயாளம் ஆவான். முழங்ைகக்குக் கீேழ 
அவனுக்குக் ைகயிருக்காது. அவனது ைக புஜத்தின் மீது மார்புக்காம்ைபப் ேபான்று ஒரு 
கட்டியிருக்கும். அதன் மீது ெவள்ைள முடிகள் முைளத்திருக்கும். நீங்கள் சந்ததிகைளயும் 
ெசல்வங்கைளயும் கவனிக்கும் பிரதிநிதிகளாக இவர்கைள விட்டுவிட்டு, முஆவியா (ரலி) 
அவர்களிடமும் ஷாம்வாசிகளிடமும் (ஸிஃப்பனீ் ேபாருக்காகச்) ெசன்று விடுவரீ்கள். (இந்த 
காரிஜிய்யாக்கேளா உங்கள் குழந்ைத குட்டிகைளத் துன்புறுத்துவார்கள். உங்கள் 
ெசாத்துக்கைளச் சூைறயாடுவார்கள்.) அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் வர்ணித்த) அந்த(காரிஜிய்யா)க் கூட்டத்தார் இவர்களாகத்தாம் இருப்பார்கள் 
என்று நான் நம்புகிேறன். ஏெனனில், இவர்கள் அல்லாஹ் புனிதப்படுத்தியுள்ள உயிர்கைளக் 
ெகாைல ெசய்துள்ளார்கள்; மக்களுைடய கால்நைடகைளக் ெகாள்ைளயடித்துள்ளார்கள். 
எனேவ, அல்லாஹ்வின் திருப்ெபயர் கூறி, அவர்கைள ேநாக்கிச் ெசல்லுங்கள் (அவர்கைள 
ெவல்லுங்கள்)'' என்று ெசான்னார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான சலமா பின் குைஹல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(அந்தப் பயணத்தில்) ைஸத் பின் வஹ்ப் (ரஹ்) அவர்கள் (காரிஜிய்யாக்கள்) 
முகாமிட்டிருந்த ஒவ்ெவாரு தளங்கைளயும் எனக்குக் காட்டினார்கள். இறுதியாக நாங்கள் 
("அத்தப்ரஜான்' எனும்) ஒரு பாலத்ைதக் கடந்துெசன்ேறாம். (கலகக்காரர்களான 
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காரிஜிய்யாக்கைள) நாங்கள் சந்தித்தேபாது, காரிஜிய்யாக்களின் அன்ைறய தளபதியாக 
அப்துல்லாஹ் பின் வஹ்ப் அர்ராசிப ீ என்பான் இருந்தான். அவன் காரிஜிய்யாக்களிடம் 
"ஹரூரா ேபாரின்ேபாது இவர்கள் அல்லாஹ்வின் ெபயரால் ஆைணயிட்டு உங்களிடம் 
(சமாதான ஒப்பந்தக்) ேகாரிக்ைகைய முன்ைவத்தைதப் ேபான்று இப்ேபாதும் ேகாரிக்ைக 
ைவத்துவிடுவார்கேளா என்று நான் அஞ்சுகிேறன். (அதற்கு இடமளித்துவிடாமல்) ஈட்டிைய 
எறியுங்கள்; வாட்கைள உைறகளிலிருந்து உருவி(த் தயாராக ைவத்து)க் ெகாள்ளுங்கள்'' 

என்று கூறினான். உடேன அவர்கள் திரும்பிச்ெசன்று தூரத்தில் நின்று ெகாண்டு 
தங்களுைடய ஈட்டிகைள வசீினர்; தங்களுைடய வாட்கைள உருவி(யவாறு மக்களிைடேய 
புகுந்த)னர். (அலீ (ரலி) அவர்களுைடய பைடயிலிருந்த) மக்களும் அவர்கள்மீது 
தங்களுைடய ஈட்டிகைளப் பாய்ச்சினர். அவர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராகக் 
ெகால்லப்பட்டனர். அன்ைறய தினம் (அலீ (ரலி) அவர்களின் அணியிலிருந்த) மக்களில் 
இருவர் மட்டுேம ெகால்லப்பட்டனர். 
 
பிறகு (எங்களிடம்) அலீ (ரலி) அவர்கள், "அவர்களிைடேய ஊனமான ைகயுைடய அந்த 
மனிதைனத் ேதடிப்பாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள் ேதடிப்பார்த்தேபாது அவன் 
தட்டுப்படவில்ைல. எனேவ, அலீ (ரலி) அவர்கேள எழுந்து ெசன்று, ஒருவர்மீது ஒருவராக 
அவர்கள் ெகால்லப்பட்டுக் கிடந்த பகுதிக்கு வந்து "உடல்கைள நகர்த்துங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். அவனது உடல் தைரப் பகுதியின் அடியில் கிடப்பைதக் கண்டார்கள். அப்ேபாது 
அலீ (ரலி) அவர்கள் "தக்பரீ்' (அல்லாஹ் மிகப்ெபரியவன் என்று) கூறினார்கள். பிறகு 
"அல்லாஹ் உண்ைமேய ெசான்னான்; அவனுைடய தூதர் (அவனது ெசய்திைய) எட்டச் 
ெசய்தார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது அலீ (ரலி) அவர்களிடம் அபதீா அஸ்ஸல்மான ீ (ரஹ்) அவர்கள் வந்து, "இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! எவைனத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைலேயா 
அவன்மீது சத்தியமாக! (காரிஜிய்யாக்கள் குறித்த) இந்த ஹதீைஸ நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடருந்து ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அலீ (ரலி) 
அவர்கள், "ஆம்;எவைனத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைலேயா அவன்மீது சத்தியமாக!'' 
என்று பதிலளித்தார்கள். இவ்வாறு மூன்று முைற சத்தியம் ெசய்யுமாறு அலீ (ரலி) 
அவர்கைள அபதீா (ரஹ்) அவர்கள் ேகாரினார்கள். அலீ (ரலி) அவர்களும் அவ்வாேற 
சத்தியம் ெசய்தார்கள். 
 
1935 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அடிைமயாயிருந்த (பிற்காலத்தில் 
இஸ்லாத்ைதத் தழுவிய) உைபதுல்லாஹ் பின் அபரீாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹரூராவாசி(களான காரிஜிய்யாக்)கள் ேதான்றியேபாது நான் அலீ (ரலி) அவர்களுடன் 
(அவர்களது அணியில்) இருந்ேதன். ஹரூரிய்யாக்கள் "ஆட்சி அல்லாஹ்ைவத் தவிர 
ேவெறவருக்குமில்ைல' (லா ஹுக்ம இல்லா லில்லாஹ்) எனும் ேகாஷத்ைத எழுப்பினர். 
அலீ (ரலி) அவர்கள், "(இது) சத்திய வார்த்ைததான். ஆனால், தவறான ேநாக்கம் 
ெகாள்ளப்படுகிறது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சில மனிதர்கைளப் பற்றி(ய 
அைடயாளங்கைள) எங்களுக்குத் ெதரிவித்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் குறிப்பிட்ட 
அப்பண்புகள் (காரிஜிய்யாக்களான) இவர்களிடம் (இருப்பைத) நான் அறிகிேறன். இவர்கள் 
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நாவால் உண்ைம ெசால்கிறார்கள். ஆனால், அது அவர்களது ெதாண்ைடையத் தாண்டாது 
(என்று கூறி, ெதாண்ைடையச் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள்);அல்லாஹ்வின் பைடப்புகளிேலேய 
அவனிடம் மிகவும் ெவறுப்புக்குரியவன், இவர்களில் கறுப்புநிறமுைடய ஒரு மனிதனாவான். 
அவனது ைககளில் ஒன்று "ஆட்டின் பால் மடிையப் ேபான்றிருக்கும்' அல்லது "(ெபண்ணின்) 
மார்புக் காம்ைபப் ேபான்றிருக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
அலீ (ரலி) அவர்கள் (தம் பைடயினருடன் ேசர்ந்து காரிஜிய்யாக்களுடன் ேபாரிட்டு) 
அவர்கைளக் ெகான்ெறாழித்தேபாது, "(அந்தக் கறுப்பு மனிதைனத் ேதடிப்) பாருங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். அவர்கள் (ேதடிப்)பார்த்தேபாது அவர்களுக்குக் கிைடக்கவில்ைல. அலீ (ரலி) 
அவர்கள் "திரும்பவும் ெசன்றுபாருங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் 
ெபாய்யுைரக்கவில்ைல; என்னிடம் ெபாய்யுைரக்கப்படவுமில்ைல'' என்று இரண்டு அல்லது 
மூன்று முைற ெசான்னார்கள். பிறகு அவர்கள் அவனது உடைல ஒரு குழியில் கண்டனர். 
அைதக் ெகாண்டுவந்து அலீ (ரலி) அவர்களுக்கு முன்னால் ைவத்தனர். இந்த நிகழ்ச்சி 
நடந்தேபாதும் காரிஜிய்யாக்கள் குறித்து அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியேபாதும் அந்த இடத்தில் 
நான் இருந்ேதன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
யூனுஸ் பின் அப்தில் அஃலா (ரஹ்) அவர்களது மற்ேறார் அறிவிப்பில், "அந்தக் கறுப்பு 
மனிதைன நான் பார்த்ேதன்'' என்று இப்னு ஹுைனன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 49  காரிஜிய்யாக்கள் மனிதர்கள் மற்றும் உயிரினங்களிேலேய ேமாசமானவர்கள் 
ஆவர். 
 
1936 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"எனக்குப் பின் என் சமுதாயத்தில்' ("அல்லது எனக்குப் பின் விைரவில் என் சமுதாயத்தில்') 

ஒரு கூட்டத்தார் ேதான்றுவார்கள். அவர்கள் குர்ஆைன ஓதுவார்கள். ஆனால், அது 
அவர்களுைடய கழுத்துகைளத் தாண்டிச் ெசல்லாது. ேவட்ைடப் பிராணிையவிட்டு (அதன் 
உடைலத் துைளக்கின்ற) அம்பு (உடலின் மறுபக்கம்) ெவளிப்பட்டுச் ெசன்று விடுவைதப் 
ேபான்று, மார்க்கத்திலிருந்து அவர்கள் (சுவேட ெதரியாமல்) ெவளிேயறிச் ெசன்று 
விடுவார்கள். பிறகு அதன் பக்கம் திரும்பமாட்டார்கள். அவர்கள்தாம் மனிதர்கள் மற்றும் 
உயிரினங்களிேலேய ேமாசமானவர்கள் ஆவர். 
இைத அபூதர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
(இந்த ஹதீைஸ அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும்) அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் ஹகம் அல்கிஃபாரீ (ரலி) அவர்களுைடய சேகாதரர் ராஃபிஉ பின் அம்ர் அல்கிஃபாரீ 
(ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது, "அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து நான் ெசவியுற்ற 
இன்னின்ன ஹதீஸ்கள் என்ன?'' என்று கூறிவிட்டு, ேமற்கண்ட ஹதீைஸயும் அவர்களிடம் 
ெசான்ேனன். அப்ேபாது ராஃபிஉ பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "நானும் இந்த ஹதீைஸ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
 



 

அத்தியாயம் : 13 – ஜகாத்  

    பக்கம் | 677  
 

1937 யுைசர் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் சஹ்ல் பின் ஹுைனஃப் (ரலி) அவர்களிடம், "காரிஜிய்யாக்கள் குறித்து நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூற ஏேதனும் ேகட்டுள்ளரீ்களா?''என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கிழக்கு (இராக்) திைசயில் தமது ைகயால் ைசைக ெசய்தவாறு இப்படிக் 
கூறினார்கள் என்றார்கள்: (இங்கிருந்து) ஒரு கூட்டத்தார் புறப்படுவார்கள். அவர்கள் குர்ஆன் 
ஓதுவார்கள். ஆனால், அது அவர்களது கழுத்ெதலும்ைப (ெதாண்ைடக் குழிைய)த் தாண்டிச் 
ெசல்லாது. ேவட்ைடப் பிராணிைய விட்டு (அதன் உடைலத் துைளத்த) அம்பு (உடலின் மறு 
புறம்) ெவளிேயறிச் ெசல்வைதப் ேபான்று, இஸ்லாத்திலிருந்து அவர்கள் (சுவேட 
ெதரியாமல்) ெவளேீயறிச் ெசன்றுவிடுவார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "இங்கிருந்து சில கூட்டத்தார் கிளம்புவார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1938 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கிழக்கு (இராக்) திைசயிலிருந்து வழிதவறிய ஒரு கூட்டத்தார் கிளம்புவார்கள். 
அவர்களுைடய தைலகள் மழிக்கப்பட்டு (ெமாட்ைடயாக) இருக்கும். 
இைத சஹ்ல் பின் ஹுைனஃப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 50  அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுைடய குடும்பத்தாருக்கும் 
ஸகாத் (ெபறுவது) தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. பனூ ஹாஷிம் மற்றும் பனுல் முத்தலிப் 
குலத்தாேர அவர்களுைடய குடும்பத்தார் ஆவர்; மற்றவர்கள் அல்லர். 
 
1939 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) ஹசன் பின் அலீ (ரலி) அவர்கள், தர்மப் ேபரீச்சம் பழங்களில் ஒன்ைற எடுத்து 
வாயில் ேபாட்டார். இைதக் கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சீ...சீ... கீேழ 
ேபாடு; நாம் தர்மப் ெபாருைளச் சாப்பிடக்கூடாது என்பது உனக்குத் ெதரியாதா?'' என்றார்கள். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நமக்கு தர்மப்ெபாருட்கள் அனுமதிக்கப்படவில்ைல என்பது உனக்குத் 
ெதரியாதா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நாம் தர்மப் ெபாருைளச் சாப்பிடக்கூடாது'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியதாகேவ இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1940 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் என் வடீ்டாரிடம் திரும்பிச்ெசல்லும் ேபாது எனது படுக்ைகயின் மீது ேபரீச்சம்பழம் 
கிடப்பைதப் பார்த்து, அைத உண்பதற்காக எடுப்பதுண்டு. பின்னர் அது தர்மப்ெபாருளாக 
இருக்குேமா என்று நான் அஞ்சி, உடேன அைதப் ேபாட்டுவிடுகின்ேறன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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1941 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் எங்களுக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும்  

ஒன்றாகும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக.! 
நான் எனது வடீ்டாரிடம் திரும்பிச் ெசல்லும் ேபாது "எனது படுக்ைகயின் மீது' (அல்லது 
"எனது வடீ்டில்') ேபரீச்சம் பழம் கிடப்பைதப் பார்த்து, அைத உண்பதற்காக எடுப்பதுண்டு. 
பின்னர் அது "தர்மப்ெபாருளாக' (அல்லது "தர்மப்ெபாருட்களில் ஒன்றாக') இருக்குேமா என்று 
அஞ்சி உடேன அைதப் ேபாட்டுவிடுகின்ேறன். 
 
1942 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ேபரீச்சம் பழத்ைதக் கண்டேபாது, "இது தர்மப்ெபாருளாக 
இருக்காது என்றிருந்தால் இைத நான் சாப்பிட்டிருப்ேபன்'' என்றார்கள். 
 
1943 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சாைலயில் (கிடந்த) ஒரு ேபரீச்சம் பழத்ைதக் 
கடந்து ெசன்றேபாது, "இது தர்மப் ெபாருளாக இருக்காது என்றிருந்தால் இைத நான் 
சாப்பிட்டிருப்ேபன்'' என்றார்கள். 
 
1944 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ேபரீச்சம் பழத்ைதக் கண்டேபாது, "இது தர்மப்ெபாருளாக 
இருக்காது என்றிருந்தால், இைத நான் சாப்பிட்டிருப்ேபன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 51 நபி (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தாைர தர்மப்ெபாருட்கைள வசூலிக்கும் 
ெபாறுப்பில் அமர்த்தலாகாது. 
 
1945 அப்துல் முத்தலிப் பின் ரபஆீ பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) ரபஆீ பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்களும் (என் பாட்டனாரின் சேகாதரர்) 
அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ரலி) அவர்களும் (ஓரிடத்தில்) ஒன்றுகூடி, (என்ைனயும் 
ஃபள்ல் பின் அப்பாைஸயும் சுட்டிக்காட்டி) "இவ்விரு இைளஞர்கைளயும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுப்பி, அவ்விருவைரயும் இந்தத் தர்மப்ெபாருட்கைள 
வசூலிக்கும் ெபாறுப்பில் அமர்த்துமாறு ேகட்கச் ெசால்ேவாம்.(அவ்வாறு இவர்கள் அமர்த்தப் 
பட்டால்), மக்கள் வழங்குகின்ற (ஸகாத்)ைத அவர்கள் இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ஒப்பைடப்பார்கள். (இந்தப் பணிக்காக) மக்களுக்குக் கிைடக்கின்ற 
(சன்மானப்) ெபாருள் இவர்களுக்குக் கிைடக்கும்'' என்று ேபசிக்ெகாண்டனர். 
இவ்வாறு அவர்கள் இருவரும் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) 
அவர்கள் அங்கு வந்து அவர்களுக்கு முன்னால் நின்றார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் இருவரும் 
அலீ (ரலி) அவர்களிடம் அ(வர்களிருவரும் ேபசிக்ெகாண்ட)ைதத் ெதரிவித்தனர். அைதக் 
ேகட்ட அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள், "அவ்வாறு ெசய்யாதீர்கள். அல்லாஹ்வின் மீது 
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சத்தியமாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு ெசய்யமாட்டார்கள்'' என்று 
ெசான்னார்கள். ரபஆீ பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் அலீ (ரலி) அவர்கைள ேநாக்கி 
"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எங்கள்மீதுள்ள ெபாறாைமயால்தான் இவ்வாறு நீங்கள் 
ெசய்கிறரீ்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களு(ைடய மகைள மணமுடித்துக்ெகாண்டதன் மூலம் அவர்களு)டன் திருமண 
பந்தத்ைத அைடந்துெகாண்டுவிட்டீர்கள். அைதக் கண்டு நாங்கள் உங்கள் மீது ெபாறாைம 
ெகாள்ளவில்ைலேய!'' என்று கூறினர். அலீ (ரலி) அவர்கள், "(சரி) அவர்கள் இருவைரயும் 
அனுப்பிைவயுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். நாங்கள் இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைள ேநாக்கி நடந்ேதாம். அலீ (ரலி) அவர்கள் (அங்ேகேய) சாய்ந்து படுத்துக் 
ெகாண்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹர் ெதாழுைகைய முடித்ததும் அவர்களது 
அைறைய ேநாக்கி நாங்கள் (இருவரும்) முந்திக்ெகாண்டு ெசன்று, அவர்களது அைறக்கு 
அருகில் நின்ேறாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து எங்களுைடய 
காதுகைளப் பிடித்து, "நீங்கள் இருவரும் உங்கள் உள்ளக்கிடக்ைகைய ெவளிப்படுத்துங்கள்'' 

என்று ெசான்னார்கள். பிறகு அைறக்குள் நுைழந்தார்கள். நாங்களும் உள்ேள நுைழந்ேதாம். 
அன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துைணவியார்) ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் 
(ரலி) அவர்களிடம் தங்கியிருந்தார்கள். நாங்கள் இருவரும்  ("நீ ேபசு, நீ ேபசு' என) 
ஒருவைரெயாருவர் ேபசச்ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்ேதாம். பிறகு எங்களில் ஒருவர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! நீங்கள் மக்களிேலேய மிகவும் ஈைக குணம் ெகாண்டவரும் 
உறவினர்கைள நன்கு அரவைணத்துக்ெகாள்பவரும் ஆவரீ்கள். நாங்கள் மணமுடிக்கும் 
வயைத அைடந்துவிட்ேடாம். எனேவ, இந்தத் தானதர்மங்கைள வசூலிக்கும் ெபாறுப்புகளில் 
ஒன்றில் எங்கைள நீங்கள் நியமிப்பதற்காக நாங்கள் வந்துள்ேளாம். மக்கள் வழங்கும் 
ஸகாத் ெபாருட்கைள அப்படிேய உங்களிடம் ெகாண்டுவந்து ஒப்பைடப்ேபாம். (இப்பணிக்குச் 
சன்மானமாக) அவர்கள் ெபற்றுக்ெகாள்வைத நாங்களும் ெபற்றுக்ெகாள்ேவாம்'' என்று 
கூறினார். 
இைதக் ேகட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நீண்டேநரம் அைமதியாக 
இருந்தார்கள். இறுதியில் அவர்களிடம் நாங்கேள ேபசலாமா என்று எண்ணிேனாம். 
(இதற்குள்) ைஸனப் (ரலி) அவர்கள் திைரக்கு அப்பாலிருந்து ேபசேவண்டாம் என 
எங்களுக்குச் ைசைக ெசய்யலானார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"தர்மப் ெபாருள் முஹம்மதின் குடும்பத்தாருக்குத் தகாது. (ஏெனனில்,) அைவ மக்களின் 
(ெசல்வத்திலிருந்து வரும்) அழுக்குகள்தாம்'' என்று கூறிவிட்டு, "(பனூ அசத் கூட்டத்ைதச் 
ேசர்ந்தவரான) மஹ்மியாைவயும் நவ்ஃபல் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் அப்தில் முத்தலிைபயும் 
என்னிடம் வரச் ெசால்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். (அப்ேபாது மஹ்மியா (ரலி) அவர்கள் 
ேபாரில் கிைடத்த ஐந்தில் ஒரு பாகம் (குமுஸ்) நிதிையப் பாதுகாக்கும் ெபாறுப்பில் 
இருந்தார்கள்.) அவர்கள் இருவரும் வந்தேபாது மஹ்மியா (ரலி) அவர்களிடம், "இந்த 
இைளஞருக்கு (ஃபள்ல் பின் அப்பாஸுக்கு) உங்களுைடய மகைள மணமுடித்து ைவயுங்கள்'' 

என்று ெசான்னார்கள். அவ்வாேற மஹ்மியா (ரலி) அவர்கள் மணமுடித்து ைவத்தார்கள். 
பிறகு நவ்ஃபல் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்களிடம், (என்ைனச் சுட்டிக்காட்டி), "இந்த 
இைளஞருக்கு உங்களுைடய மகைள மணமுடித்து ைவயுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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அவ்வாேற நவ்ஃபல் (ரலி) அவர்கள் எனக்கு(த் தம்முைடய மகைள) மணமுடித்து 
ைவத்தார்கள். ேமலும், மஹ்மியா (ரலி) அவர்களிடம் "இவர்கள் இருவருக்காகவும் ேபாரில் 
கிைடத்த ஐந்தில் ஒருபாகம் நிதியிலிருந்து இன்ன இன்னைத மணக்ெகாைடயாக (மஹ்ர்) 
ெகாடுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் 
நவ்ஃபல் (ரஹ்) அவர்கள் (அந்த) மஹ்ர் ெதாைக (எவ்வளவு என்பது) குறித்து என்னிடம் 
குறிப்பிடவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
 
1946 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல் முத்தலிப் பின் ரபஆீ பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "என் தந்ைத ரபிஆ பின் அல் ஹாரிஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ரலி) மற்றும் 
அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ரலி) ஆகிேயார் என்னிடமும் ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமும் "நீங்கள் இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசல்லுங்கள்' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ேமலும் அதில், அலீ (ரலி) அவர்கள் தமது ேமல்துண்ைடப் ேபாட்டு அதன் மீது சாய்ந்து 
படுத்துக்ெகாண்டார்கள். ேமலும், "நான் ஹசனின் தந்ைத (அபுல் ஹசன்) ஆேவன்; 

கருத்துைடயவனும் ஆேவன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் கூறியனுப்பிய விஷயத்திற்கு உங்களுைடய புதல்வர்கள் இருவரும் 
பதில் ெகாண்டுவரும் வைர இவ்விடத்ைதவிட்டு நான் நகரமாட்ேடன்'' என்று அலீ (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாகவும் இடம் ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும் இந்த ஹதீஸில் பின்வருமாறும் காணப்படுகிறது: 
பிறகு எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இந்தத் தர்மப்ெபாருட்கள், 

மக்களின் (ெசல்வத்திலிருந்து வரும்) அழுக்குகள்தாம். இைவ முஹம்மதுக்ேகா 
முஹம்மதின் குடும்பத்தாருக்ேகா அனுமதிக்கப்படவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். ேமலும், 

"மஹ்மியா பின் ஜஸ்உைவ என்னிடம் வரச் ெசால்லுங்கள்'' என்றார்கள். அவர் பனூ அசத் 
குலத்ைதச் ேசர்ந்தவராவார். அவைர ேபாரில் கிைடத்த ெசல்வங்களில் ஐந்தில் ஒரு பாக 
(குமுஸ்) நிதிையப் பாதுகாக்கும் ெபாறுப்பில்  அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நியமித்திருந்தார்கள். 
 
பாடம் : 52 நபி (ஸல்) அவர்களுக்கும் பனூ ஹாஷிம் மற்றும் பனுல் முத்தலிப் 
குடும்பத்தாருக்கும் அன்பளிப்புகள் வழங்கலாம்;அன்பளிப்பவர் ஸதக்கா என்ற முைறயில் 
அைத உைடைமயாக்கியிருந்தாலும் சரிேய! தர்மம் வழங்கப்ெபற்றவர் தர்மப் ெபாருைளக் 
ைகப்பற்றியவுடேனேய "தர்மப்ெபாருள்' எனும் ெபயர் அைத விட்டும் நீங்கிவிடும்; தர்மம் 
வாங்கக் கூடாதவர் அைதப் ெபறலாம். 
 
1947 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஜுைவரியா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்து, "உணேவதும் 
உள்ளதா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "இல்ைல; அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எங்களிடம் 
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ஆட்டின் ஓர் எலும்ைபத் தவிர ேவெறந்த உணவும் இல்ைல, அல்லாஹ்வின் தூதேர! அந்த 
எலும்புகூட என் முன்னாள் அடிைமப் ெபண்ணுக்குத் தர்மமாக வழங்கப்பட்டதாகும்'' என்று 
ெசான்ேனன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அைத எனக்கு அருகில் ைவ! அது தனது 
இடத்ைத (அன்பளிப்பின் தகுதிைய) அைடந்துவிட்டது'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1948 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பரீரா (ரலி) அவர்கள் தமக்குத் தர்மமாகக் ெகாடுக்கப்பட்ட இைறச்சிைய நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு அன்பளிப்பாக அளித்தார்கள். அப்ேபாது (இது தர்மமாகக் ெகாடுக்கப்பட்ட 
இைறச்சியாயிற்ேற என்று வினவப்பட்டது. அதற்கு) நபி (ஸல்) அவர்கள் "இது 
பரீராவுக்குத்தான் தர்மமாகும்; ஆனால், நமக்கு அன்பளிப்பாகும்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1949 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் மாட்டிைறச்சி ெகாண்டுவரப்பட்டது. அப்ேபாது "இது பரீராவுக்குத் 
தர்மமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டதாகும்'' என்று ெசால்லப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"இது பரீராவுக்குத்தான் தர்மமாகும்; ஆனால், நமக்கு அன்பளிப்பாகும்''என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1950 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அடிைமயாயிருந்து விடுதைல ெபற்ற) பரீரா (ரலி) அவர்களால் (மக்களுக்கு) மூன்று 
தீர்ப்புகள் கிட்டின. மக்கள் பரீராவுக்குத் தர்மம் ெகாடுப்பார்கள். அைத பரீரா எங்களுக்கு 
அன்பளிப்பாக வழங்குவார்கள். இைத நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவித்தேபாது, 

அவர்கள் "இது பரீராவுக்குத்தான் தர்மமாகும்; உங்களுக்கு அன்பளிப்பாகும். எனேவ, இைத 
நீங்கள் சாப்பிடலாம்''என்றார்கள். (இது அத்தீர்ப்புகளில் ஒன்றாகும்). 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1951 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும் அதில், "இது நமக்கு பரீராவிடமிருந்து அன்பளிப்பாக வந்ததாகும்'' என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக  இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1952 உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தர்ம ஆடு ஒன்ைற எனக்கு அனுப்பிைவத்தார்கள். 
அதில் சிறிது இைறச்சிைய நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தனுப்பிேனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்றேபாது, 

"உங்களிடம் (உண்பதற்கு) ஏதும் உள்ளதா?'' எனக் ேகட்டார்கள். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், 

"இல்ைல. நீங்கள் நுைஸபா (உம்மு அத்திய்யா)வுக்கு (தர்மமாக) அனுப்பிய ஆட்டின் ஒரு 
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பகுதிைய அவர் நமக்கு அனுப்பிைவத்தார். அைதத் தவிர ேவெறான்றுமில்ைல'' என்று 
கூறினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின்  தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது தனது இடத்ைத 
(அன்பளிப்பின் தகுதிைய) அைடந்துவிட்டது'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 53 நபி (ஸல்) அவர்கள் அன்பளிப்ைப ஏற்றதும் தர்மத்ைத மறுத்ததும். 
 
1953 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஓர் உணவுப் ெபாருள் ெகாண்டுவரப்படும்ேபாது, அது குறித்து (இது 
அன்பளிப்பா, தர்மமா என்று) ேகட்பார்கள். அது அன்பளிப்பு என்று பதிலளிக்கப்பட்டால், 

அைதச் சாப்பிடுவார்கள்; தர்மம் என்று கூறப்பட்டால் அைதச் சாப்பிடமாட்டார்கள். 
  
பாடம் : 54 தர்மம் ெகாண்டுவந்தவருக்காகப் பிரார்த்தித்தல். 
 
1954 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு கூட்டத்தார் தம் தர்மப்ெபாருட்கைளக் 
ெகாண்டுவந்தால், "இைறவா! இவர்களுக்கு நீ அருள்புரிவாயாக!'' என்று பிரார்த்திப்பார்கள். 
என் தந்ைத அபூஅவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் தம் தர்மப் ெபாருட்கைள நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெகாண்டுெசன்றேபாது, "இைறவா! அபூ அவ்ஃபாவின் குடும்பத்தாருக்கு நீ அருள்புரிவாயாக!'' 
என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் ("அபூஅவ்ஃபாவின் குடும்பத்தாருக்கு' என்பதற்கு பதிலாக) "அவர்களு(ைடய 
குடும்பத்தார்களு)க்கு அருள்புரிவாயாக'  என்று (பிரதிப் ெபயர்ச்ெசால்லாக) இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 55 ஸகாத் வசூலிப்பவர், தைடெசய்யப்பட்டைதக் ேகாராதவைர அவைர 
திருப்திபடுத்துவது (அவசியமாகும்). 
 
1955 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களிடம் ஸகாத் வசூலிப்பவர் வந்தால், உங்கள்மீது திருப்தி ெகாண்ட நிைலயிேலேய 
அவர் உங்களிடமிருந்து திரும்பிச் ெசல்லட்டும். 
இைத ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஏழு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

அத்தியாயம் : 14 – ேநான்பு                                 

    பக்கம் | 683  
 

அத் யாயம் : 14  ேநான்  
 
பாடம் : 1 ரமளான் மாதத்தின் சிறப்பு 
 
1956 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ரமளான் வந்துவிட்டால் ெசார்க்கத்தின் வாயில்கள் திறக்கப்படுகின்றன; நரகத்தின் 
வாயில்கள் அைடக்கப்படுகின்றன; ைஷத்தான்கள் விலங்கிடப்படுகின்றனர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1957 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ரமளான் மாதம் ஆகிவிட்டால் அருளின் வாயில்கள்  திறக்கப்படுகின்றன; நரகத்தின் 
வாயில்கள் அைடக்கப்படுகின்றன; ைஷத்தான்கள் சங்கிலியால் விலங்கிடப்படுகின்றனர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "ரமளான் மாதம் நுைழந்துவிட்டால்' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
பாடம்  : 2 (முதல்)பிைறையப் பார்த்து ரமளான் ேநான்பு ேநாற்பதும் (மறு)பிைறையப் பார்த்து 
ேநான்ைப விடுவதும் கடைமயாகும். மாதத்தின் ஆரம்பத்திேலா அல்லது இறுதியிேலா 
(வானில்) ேமகமூட்டம் ெதன்பட்டால் அம்மாதத்தின் எண்ணிக்ைக முப்பது நாட்களாக 
முழுைமயாக்கப்படும். 
 
1958 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் பற்றிக் கூறுைகயில், "ரமளான் பிைறையக் காணாதவைர 
ேநான்பு ேநாற்காதீர்கள்; (மறு) பிைறையக் காணாதவைர ேநான்ைப விடாதீர்கள்; உங்களுக்கு 
ேமகமூட்டம் ெதன்பட்டால், அந்த மாதத்ைத (முப்பது நாட்களாக)க் கணக்கிட்டுக் 

ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 

 1959 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் பற்றிக் கூறுைகயில்  தம்மிரு ைககைளயும் 
(மூன்று தடைவ) அடித்தவாறு, "மாதம் என்பது இவ்வளவு, இவ்வளவு, இவ்வளவுதான்'' என்று 
கூறினார்கள். (மூன்றாவது தடைவயில் தமது ெபருவிரைல மடக்கிக் ெகாண்டார்கள்.) 
ேமலும் "பிைற பார்த்து ேநான்பு ேநாறுங்கள்; பிைற பார்த்ேத ேநான்ைப விடுங்கள்; 

உங்களுக்கு ேமகமூட்டம் ெதன்பட்டால், அந்த மாதத்ைத முப்பது (நாட்கள்) ஆகக் 
கணக்கிட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
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1960  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உங்களுக்கு ேமகமூட்டம் ெதன்பட்டால், முப்பதாக (அந்த மாதத்தின் நாட்கைள)க்  

கணக்கிட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் மாதம் குறித்துக் கூறுைகயில், "மாதம் 
என்பது இருபத்ெதான்பது நாட்களா(கவும் இருக்)கும்; மாதம் என்பது இவ்வளவு, இவ்வளவு, 

இவ்வளவுதான்'' என்று கூறி (மூன்றாவது தடைவயில் ெபருவிரைல மடக்கி)னார்கள். 
ேமலும், அதில், "(ேமகமூட்டம் ெதன்பட்டால்,) அந்த மாதத்ைதக் கணக்கிட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்'' 

என்று மட்டுேம இடம்ெபற்றுள்ளது. "முப்பதாக' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
1961 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மாதம் என்பது இருபத்ெதான்பது நாட்களா(கவும் இருக்)கும். எனேவ, பிைறையப் 
பார்க்காமல் நீங்கள் ேநான்பு ேநாற்காதீர்கள். பிைறையப் பார்க்காமல் ேநான்ைப விடாதீர்கள். 
உங்களுக்கு ேமகமூட்டம் ெதன்பட்டால், அந்த மாதத்ைத (முப்பது நாட்களாக)க் கணக்கிட்டுக் 

ெகாள்ளுங்கள். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1962 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மாதம் என்பது இருபத்ெதான்பது நாட்களா(கவும் இருக்)கும். எனேவ, நீங்கள் பிைற 
பார்த்ததும் ேநான்பு ேநாறுங்கள்; பிைற பார்த்ததும் ேநான்ைப விடுங்கள். உங்களுக்கு 
ேமகமூட்டம் ெதன்பட்டால், அந்த மாதத்ைத (முப்பது நாட்களாக)க் கணக்கிட்டுக் 

ெகாள்ளுங்கள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1963 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் பிைற பார்த்ததும் ேநான்பு ேநாறுங்கள். (மறு)பிைற பார்த்ததும் ேநான்ைப விடுங்கள். 
உங்களுக்கு (வானில்) ேமகமூட்டம் ெதன்பட்டால், அந்த மாதத்ைத (முப்பது நாட்களாக)க் 
கணக்கிட்டுக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1964 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மாதம் என்பது இருபத்ெதான்பது இரவுகளா(கவும் இருக்)கும். எனேவ, பிைறையப் 
பார்க்காமல் நீங்கள் ேநான்பு ேநாற்காதீர்கள். பிைறையப் பார்க்காமல் ேநான்ைப விடாதீர்கள். 
உங்களுக்கு (வானில்) ேமகமூட்டம் ெதன்பட்டால் தவிர. அவ்வாறு உங்களுக்கு 
ேமகமூட்டம்  ெதன்படுமானால், அந்த மாதத்ைத (முப்பது நாட்களாக)க் கணக்கிட்டுக் 

ெகாள்ளுங்கள். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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1965 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (ரமளான் பற்றிக் கூறுைகயில்)  "மாதம் என்பது இவ்வளவு, 

இவ்வளவு, இவ்வளவுதான்'' என்று கூறினார்கள். மூன்றாவது தடைவயில் தமது 
ெபருவிரைல மடக்கிக்ெகாண்டார்கள். 
 
1966 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மாதம் என்பது இருபத்ெதான்பது நாட்களா(கவும் இருக்)கும். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1967 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (ரமளான் பற்றிக் கூறுைகயில்)  "மாதம் என்பது இவ்வளவு, 

இவ்வளவு, இவ்வளவுதான்'' என்று கூறி,  பத்து + பத்து + ஒன்பது (=இருபத்ெதான்பது) என்று 
(ைககளால் ைசைக ெசய்து) கூறினார்கள். 
 
1968 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இரு ைகவிரல்கைளயும் இருமுைற அடித்து 
(ைகதட்டி), மூன்றாவது முைற வலக் ைக,அல்லது இடக் ைகயின் ெபருவிரைல 
மடக்கியவாறு "மாதம் என்பது இவ்வளவு இவ்வளவு இவ்வளவு தான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
1969 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு மாதம் என்பது இருபத்ெதான்பது 
நாட்களா(கவும் இருக்)கும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் இைதக் 
கூறுைகயில், இரு ைகைகைளயும் முன்று முைற ேகாத்துக் காட்டி, முன்றாவது தடைவயில் 
ெபருவிரைல மடித்துக்ெகாண்டார்கள். 
அறிவிப்பாளர் உக்பா பின் ஹுைரஸ் (ரஹ்) அவர்கள், "ஒரு மாதம் என்பது முப்பது 
நாட்களாகும் என இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறி, தம்மிரு ைககைளயும் மூன்று முைற 
ேகாத்துக் காட்டியதாகேவ நான் கருதுகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
1970 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நாம் எழுதப்படிக்கத் ெதரியாத சமுதாயம் (உம்மத்துன் உம்மிய்யா) 
ஆேவாம்; எழுதுவைத நாம் அறியமாட்ேடாம்; (நட்சத்திரக்) கணிதத்ைதயும் நாம் 
அறியமாட்ேடாம். மாதம் என்பது (சில ேவைளகளில்) இப்படியும் இப்படியும் இப்படியும் 
(இருபத்ெதான்பது நாட்களாக) இருக்கும்'' என்று (மூன்று தடைவ) கூறி, மூன்றாவது 
தடைவயில் ெபருவிரைல மடக்கிக்ெகாண்டார்கள். ேமலும், மாதம் என்பது (சில 
ேவைளகளில்)  இப்படியும் இப்படியும் இப்படியும்  -அதாவது முப்பது நாட்களாகவும்- 
இருக்கும் என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. அதில் இரண்டாவது 
மாதத்ைதக் குறிப்பிடுைகயில், "அதாவது முப்பது இரவுகள்' எனும் விளக்கக் குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
1971 சஅத் பின் உைபதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் "இன்ைறய இரவு (மாதத்தின்) பாதி இரவாகும் (இன்றிரவுடன் அைர 
மாதமாகிறது)'' என்று கூறியைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ெசவியுற்றார்கள். உடேன 
அந்த மனிதரிடம் "இன்ைறய இரவுதான் (மாதத்தின்) பாதியாகும் என உமக்கு எப்படித் 
ெதரியும்? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது ைக விரல்களால் இரண்டு முைற 
பத்து பத்து எனச் ைசைக ெசய்து) "மாதம் என்பது இவ்வளவு இவ்வளவு இரவுகளாகும்'' 

என்று கூறிவிட்டு, (மூன்றாவது தடைவயில்) "இவ்வளவு' (என்று கூறியவாறு எல்லா 
விரல்களாலும் ைசைக ெசய்து ெபருவிரைல மட்டும் மடக்கிக்காட்டி மாதம் என்பது 
இருபத்ெதான்பது இரவுகளாகவும் இருக்கும்) என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' 

என்றார்கள். 
 
1972 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் பிைறையப் பார்த்து ேநான்பு ேநாறுங்கள். (மறு)பிைறையப் பார்த்து ேநான்ைப 
விடுங்கள். (ரமளான் பிைற இருபத்ெதான்பதாம் நாள் மாைல) உங்களுக்கு ேமகமூட்டம் 
ெதன்படுமானால் முப்பதாவது நாளும் ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1973 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பிைற பார்த்து ேநான்பு ைவயுங்கள்;  (மறு)பிைற பார்த்து ேநான்ைப விடுங்கள்; உங்களுக்கு 
ேமகமூட்டம் ெதன்பட்டால், (ஷஅபான் மாதத்தின்) எண்ணிக்ைகைய (முப்பது நாட்களாக) 
முழுைமயாக்கிக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1974 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பிைற பார்த்து ேநான்பு ைவயுங்கள்;  (மறு)பிைற பார்த்து ேநான்ைப விடுங்கள்; (ேமக 
மூட்டத்தால்) உங்களுக்குத் திங்கள் ெதன்படவில்ைலயானால் முப்பது நாட்களாக எண்ணிக் 
ெகாள்ளுங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1975 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிைற குறித்துக் கூறுைகயில், "நீங்கள் பிைறையப் 
பார்த்து ேநான்பு ைவயுங்கள். (மறு)பிைறையப் பார்த்து ேநான்ைப விடுங்கள். உங்களுக்கு 
ேமகமூட்டம் ெதன்பட்டால், (மாதத்ைத) முப்பது நாட்களாகக் கணக்கிட்டுக் ெகாள்ளுங்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். 
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பாடம் : 3 ரமளானுக்கு முந்ைதய நாளும் அதற்கு முந்ைதய நாளும் ேநான்பு ேநாற்காதீர். 
 
1976 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ரமளானுக்கு முந்ைதய நாளும் அதற்கு முந்ைதய நாளும் ேநான்பு ேநாற்காதீர்கள். 
(வழக்கமாக அந்த நாளில்)  ஏேதனும் ேநான்பு ேநாற்கும் மனிதைரத் தவிர! அவர் அந்நாளில் 
ேநான்பு ேநாற்கட்டும். - இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 மாதம் என்பது இருபத்ெதான்பது நாட்களாகவும் இருக்கும். 
 
1977 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியருடன் ஒரு மாதகாலம் ேசரப் 
ேபாவதில்ைல என்று சத்தியம் ெசய்துவிட்டு (விலகி) இருந்தார்கள். பின்னர் 
இருபத்ெதான்பது இரவுகள் முடிந்ததும் (அந்த இரவுகைள நான் எண்ணிக்ெகாண்ேட 
இருந்ேதன்) என்னிடம்தான் முதன்முதலில் வந்தார்கள். அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! தாங்கள் ஒரு மாதம் எங்களிடம் வரமாட்டீர்கள் என்று சத்தியம் ெசய்திருந்தீர்கேள, 

இருபத்ெதான்பது நாட்கள் முடிந்ததும் வந்துவிட்டீர்கேள? நான் அந்த இரவுகைள எண்ணிக் 

ெகாண்டிருந்ேதேன!'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"மாதம் என்பது இருபத்ெதான்பது நாட்களாகவும் இருக்கும்'' என்றார்கள். 
 
1978 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் துைணவியரிடமிருந்து ஒரு மாதகாலம் 
விலகியிரு(க்கப்ேபாவதாகக் கூறியிரு)ந்தார்கள். பின்னர் இருபத்ெதான்பதாம் நாள் 
எங்களிடம் வந்தார்கள். அப்ேபாது நாங்கள், "இன்று இருபத்ெதான்பதாவது நாள்தான்'' என்று 
ெசான்ேனாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மூன்று தடைவ ைககைளத் 
தட்டி, இறுதியில் ஒரு விரைல மட்டும் விரிக்காமல் மடக்கிைவத்திருந்துவிட்டு, "மாதம் 
என்பது இப்படி (இருபத்ெதான்பது நாட்களாகவும்) இருக்கும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1979 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியரிடமிருந்து ஒரு மாதகாலம் விலகியிரு(க்கப் 
ேபாவதாகக் கூறியிரு)ந்தார்கள். பின்னர் இருபத்ெதான்பதாம் நாள் காைலயிேலேய 
புறப்பட்டு எங்களிடம் வந்தார்கள். அப்ேபாது சிலர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (இன்று) 
இருபத்ெதான்பதாம் நாள் காைலதான்'' என்று கூறினர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "மாதம் 
என்பது இருபத்ெதான்பது நாட்களாகவும் இருக்கும்'' என்று ெசான்னார்கள். பிறகு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தம் ைக விரல்கைள (விரித்து) மூன்று முைற ேசர்த்துக் காட்டினார்கள். இரண்டு 
தடைவ எல்லா விரல்கைளயும் விரித்தார்கள்; மூன்றாவது தடைவ ஒன்பது விரல்கைள 
மட்டுேம விரித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பபாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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1980 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள்  தம் துைணவியரில் சிலரிடம் ஒரு மாதகாலம் ெசல்லப்ேபாவதில்ைல 
எனச் சத்தியம் ெசய்து (விலகி) இருந்தார்கள். பின்னர் இருபத்ெதான்பது நாட்கள் முடிந்ததும் 
அன்று "காைலயில்' அல்லது "மாைலயில்' அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது, 

"இைறவனின் தூதேர!  எங்களிடம் ஒரு மாதகாலம் வரமாட்டீர்கள் எனச் சத்தியம் 
ெசய்திருந்தீர்கேள?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு நபியவர்கள், "மாதம் என்பது 
இருபத்ெதான்பது நாட்களாகவும் இருக்கும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1981 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒரு ைகைய மற்ெறாரு ைகயில் (மூன்று 
தடைவகள்) அடித்து, "மாதம் என்பது இப்படியும் இப்படியும் இருக்கும்' என்று ெசான்னார்கள். 
மூன்றாவது தடைவயில் ஒரு விரைல மடக்கிக்ெகாண்டார்கள். 
 
1982 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "மாதம் என்பது இப்படி, இப்படி, இப்படி இருக்கும்'' என்று கூறி (தம் ைக 
விரல்கைள முதலிரு முைற) பத்து,பத்து என்றும், (மூன்றாவதாக) ஒரு முைற ஒன்பது 
என்றும் ைசைக ெசய்து காட்டினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 5 ஒவ்ேவார் ஊர்க்காரர்களுக்கும் அவரவர் பார்க்கும் பிைறேய (கணக்கில் எடுத்துக் 
ெகாள்ளப்படும்). ஓர் ஊரில் பிைற பார்த்தால்,ெவகு ெதாைலவில் உள்ளவர்களுக்கு அது 
ெபாருந்தாது. 
 
1983 (இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் அடிைமயாயிருந்த) குைறப் பின் அபமீுஸ்லிம் 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உம்முல் ஃபள்ல் பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் (ஒரு ேவைல நிமித்தம்) என்ைன 
ஷாம் (சிரியா) நாட்டிலிருந்த  முஆவியா (ரலி) அவர்களிடம் அனுப்பினார்கள். நான் ஷாம் 
ெசன்று அவரது ேதைவைய நிைறவுெசய்ேதன். நான் ஷாமில் இருந்தேபாது ரமளான் 
(முதல்)பிைற  எனக்குத் ெதன்பட்டது. ெவள்ளிக்கிழைம இரவில் நான் பிைறையக் கண்ேடன். 
பிறகு அந்த (ரமளான்) மாதத்தின் இறுதியில் நான் மதீனா வந்துேசர்ந்ேதன். 
அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் (பயணம் குறித்து) என்னிடம்  

விசாரித்தார்கள். பின்னர் பிைற குறித்தும் ேபசினார்கள். அப்ேபாது "நீங்கள் (ஷாமில்) 
எப்ேபாது பிைற பார்த்தீர்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "நாங்கள் ெவள்ளியன்று பிைற 
கண்ேடாம்'' என்று பதிலளித்ேதன். அவர்கள், "நீேய அைதக் கண்டாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான், "ஆம் (நானும் கண்ேடன்).  மக்களும் அைதக் கண்டார்கள். மக்களும் ேநான்பு 
ேநாற்றனர். முஆவியா (ரலி) அவர்களும் ேநான்பு ேநாற்றார்கள்'' என்று கூறிேனன். அதற்கு 
அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "ஆனால், நாங்கள் சனிக்கிழைம இரவுதான் 
(முதல்) பிைற கண்ேடாம். எனேவ, நாங்கள் (ரமளான் மாதத்தின்) எண்ணிக்ைகைய முப்பது 
நாட்களாக முழுைமயாக்கும் வைர, அல்லது (ஷவ்வால் மாதத்தின் முதல்) பிைறையப் 
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பார்க்கும்வைர  ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாண்ேடயிருப்ேபாம்'' என்று ெசான்னார்கள். அதற்கு நான், 

"முஆவியா (ரலி) அவர்கள் (முதல்பிைற) கண்டு, ேநான்பு ேநாற்றது உங்களுக்குப் 
ேபாதாதா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு, "இல்ைல. இப்படித்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டுள்ளார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 6 (முதல்)பிைற ெபரியதாகேவா சிறியதாகேவா ெதன்படுவதற்கு எந்த 
முக்கியத்துவமும் இல்ைல. பார்ப்பதற்காகேவ பிைறைய (சிறிது ேநரம்) அல்லாஹ் 
ெதன்படச் ெசய்கிறான். ேமகமூட்டம் ெதன்பட்டால் (மாதத்தின் நாட்கள்) முப்பதாக 
முழுைமயாக்கப்படும். 
 
1984 அபுல் பக்தரீ சயதீ் பின் ஃைபரூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் உம்ராவிற்காக (மக்காவிற்கு)ப் புறப்பட்டுச் ெசன்ேறாம். (வழியில்) நாங்கள் "பத்னு 
நக்லா' எனுமிடத்தில் தங்கியிருந்தேபாது, பிைறையப் பார்க்க ஒன்றுகூடிேனாம். அப்ேபாது 
மக்களில் சிலர், "அது மூன்றாவது பிைற'' என்று கூறினர். ேவறுசிலர், "(அல்ல) அது 
இரண்டாவது பிைற'' என்று கூறினர். பின்னர் நாங்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கைளச் 
சந்தித்தேபாது, "நாங்கள் பிைற பார்த்ேதாம். மக்களில் சிலர் "அது மூன்றாவது பிைற' 

என்றனர். ேவறுசிலர் "அது இரண்டாவது பிைற' என்று கூறினர்'' என்று ெசான்ேனாம். 
அதற்கு  இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "எந்த இரவில் நீங்கள் பிைற கண்டீர்கள்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு, "இன்ன (மாதத்தின்) இன்ன இரவில்' என்று பதிலளித்ேதாம். அப்ேபாது, 

"பார்ப்பதற்காகேவ  பிைறைய அல்லாஹ் சிறிதுேநரம் ெதன்படச் ெசய்கிறான். ஆகேவ, அது 
நீங்கள் கண்ட இரவுக்குரியேத ஆகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என்றார்கள். 
 
1985 அபுல் பக்தரீ சயதீ் பின் ைபரூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் "தாத்து இர்க்' எனும் இடத்தில் இருந்தேபாது ரமளான் (முதல்) பிைறையக் 
கண்ேடாம். அைதப் பற்றிக் ேகட்பதற்காக இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ஒருவைர 
அனுப்பிேனாம். அப்ேபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "பார்ப்பதற்காகேவ  பிைறைய 
அல்லாஹ் சிறிதுேநரம் ெதன்படச்ெசய்கிறான். உங்களுக்கு (வானில்) ேமகமூட்டம் 
ெதன்படுமானால் (மாதத்தின் நாட்களின்) எண்ணிக்ைகைய (முப்பதாக) முழுைமயாக்கிக் 

ெகாள்ளுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 7 இரு ெபருநாட்களின் மாதங்கள் (ேசர்ந்தாற்ேபால்) குைறயாது. 
 
1986 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இரு ெபருநாட்களின் மாதங்களான ரமளானும் துல்ஹஜ்ஜும் குைறயாது. 
இைத அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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1987 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இரு ெபருநாட்களின் மாதங்கள் குைறயாது. 
இைத அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் காலித் பின் 
மஹ்ரான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இரு ெபருநாட்களின் மாதங்களான ரமளானும் 
துல்ஹஜ்ஜும் குைறயாது'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
பாடம் : 8  ஃபஜ்ர் ேநரம் வந்தவுடன் ேநான்பு ஆரம்பமாகிவிடும். ஃபஜ்ர் ேநரம் வரும்வைர 
உண்ணுதல் உள்ளிட்ட ெசயல்கள் ெசல்லும். ேநான்பு ஆரம்பமாகுதல், சுப்ஹுத் 
ெதாழுைகயின் ேநரம் ஆரம்பமாகுதல் உள்ளிட்ட விதிமுைறகளுடன் ெதாடர்புைடய ஃபஜ்ர் 
ேநரம் எது? 
 
1988 அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"கறுப்புக் கயிற்றிலிருந்து விடியலின் ெவள்ைளக் கயிறு உங்களுக்குத் ெதன்படும்வைர 
நீங்கள் உண்ணுங்கள்; பருகுங்கள்'' (2:187) வசனம் அருளப்ெபற்றேபாது நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் ெவள்ைள நிறத்தில் ஒரு கயிறு, கறுப்பு 
நிறத்தில் மற்ெறாரு கயிறு என இரு கயிறுகைள என் தைலயைணயின் கீேழ 
ைவத்து, பகலில் இருந்து இரைவ (பிரித்து) அறிய முயன்ேறன். (ஆயினும், என்னால் 
பிரித்தறிய முடியவில்ைல)'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு அவர்கள், "உங்கள் தைலயைண 
நிச்சயம் (மிக) அகலமானதாய் இருக்கேவண்டும். (கறுப்புக்கயிறு, ெவள்ைளக்கயிறு என்பன 
அவற்றின் உண்ைமயான ெபாருளில் கூறப்படவில்ைல. மாறாக,) அது இரவின் கருைமயும் 
பகலின் ெவண்ைமயுேம ஆகும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
1989 சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"கறுப்புக் கயிற்றிலிருந்து ெவள்ைளக் கயிறு உங்களுக்குத் ெதன்படும்வைர நீங்கள் 
உண்ணுங்கள்; பருகுங்கள்'' எனும் இந்த (2:187 ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றேபாது, ஒருவர்  

ெவள்ைளக்கயிறு ஒன்ைறயும் கறுப்புக்கயிறு ஒன்ைறயும் எடுத்து ைவத்துக்ெகாண்டு, 

அைவயிரண்டும் பார்ைவக்குத் ெதளிவாகப் புலப்படும்வைர (சஹர் உணவு) சாப்பிட்டுக் 
ெகாண்டிருப்பார். அதன் பின்னர் அல்லாஹ், "மினல் ஃபஜ்ர்' (விடியலின்) எனும் 
ெசால்ைலயும் ேசர்த்து அருளி அ(வ்வசனத்)ைதத் ெதளிவுபடுத்தினான். 
 
1990 சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"கறுப்புக் கயிற்றிலிருந்து ெவள்ைளக் கயிறு உங்களுக்குத் ெதன்படும்வைர நீங்கள் 
உண்ணுங்கள்; பருகுங்கள்'' எனும் இந்த (2:187 ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றேபாது, ேநான்பு 
ேநாற்க நாடியுள்ள ஒருவர் தம் இரு கால்களில் (ஒன்றில்) கறுப்புக்கயிற்ைறயும் 
(மற்ெறான்றில்) ெவள்ைளக்கயிற்ைறயும் கட்டிக்ெகாண்டு, அவ்விரண்டும் தமது பார்ைவக்குத் 
ெதளிவாகப் புலப்படும்வைர சாப்பிட்டுக்ெகாண்டிருப்பார். ஆகேவ, அதற்குப் பின்னர் 
அல்லாஹ், "மினல் ஃபஜ்ர்' (விடியலின்) எனும் ெசால்ைலயும் ேசர்த்து அருளினான். 
அப்ேபாதுதான் மக்கள், இதன் மூலம் அல்லாஹ் அதிகாைலையயும் இரைவயுேம 
நாடுகிறான் என்பைத அறிந்துெகாண்டார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1991 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பிலால் அவர்கள், (பின்)இரவில் ெதாழுைக அறிவிப்புச்ெசய்வார். எனேவ, (ஃபஜ்ர் 
ெதாழுைகக்காக) இப்னு உம்மி மக்தூம் ெசய்யும் ெதாழுைக அறிவிப்ைப நீங்கள் 
ேகட்கும்வைர உண்ணுங்கள்; பருகுங்கள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
1992 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பிலால் (பின்)இரவில் ெதாழுைக அறிவிப்புச் ெசய்வார். (நீங்கள் சஹர் ேநரம் முடிந்து 
விட்டதாக நிைனத்துவிடாதீர்கள்.) இப்னு உம்மி மக்தூமின் ெதாழுைக அறிவிப்ைப நீங்கள் 
ேகட்கும்வைர உண்ணுங்கள்; பருகுங்கள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1993 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இரு ெதாழுைக அறிவிப்பாளர்கள் இருந்தார்கள். 
(ஒருவர்) பிலால் (ரலி) அவர்கள். (மற்ெறாருவர்) கண் பார்ைவயற்ற இப்னு உம்மி மக்தூம் 
(ரலி) அவர்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பிலால் (பின்)இரவில் ெதாழுைக 
அறிவிப்புச் ெசய்வார். எனேவ, இப்னு உம்மி மக்தூம் (ஃபஜ்ர் ெதாழுைகக்காக) அறிவிப்புச் 
ெசய்யும்வைர உண்ணுங்கள்; பருகுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அவர் அறிவிப்புச் ெசய்துவிட்டு இறங்குவார்; இவர்  அறிவிப்புச் ெசய்வதற்காக ஏறுவார். 
இைதத் தவிர இருவரு(ைடய அறிவிப்பு ேநரங்களு)க்கிைடேய (ெபரிய இைடெவளி) ஏதும் 
இருக்காது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாக ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்தும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) மற்றும் ஆயிஷா (ரலி) ஆகிேயார் வாயிலாக 
(தலா) மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
1994 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் சஹர் உணவு உண்பதிலிருந்து பிலாலின் ெதாழுைக அறிவிப்பு (அல்லது 
பிலாலின் அைழப்பு) அவைரத் தடுத்துவிடேவண்டாம். உங்களில் (இரவுத் ெதாழுைக) 
ெதாழுதுெகாண்டிருப்பவர் திரும்புவதற்காகவும் உங்களில் உறங்கிக்ெகாண்டிருப்பவைர 
எழுப்புவதற்காவுேம பிலால் "அறிவிப்புச் ெசய்கிறார்' அல்லது "அைழக்கிறார்'. 

இதன் அறிவிப்பாளரான அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
இைதக் கூறும்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தமது ைகையக் கீேழ தாழ்த்திப் 
பின்னர் ேமேல உயர்த்திக் காட்டி, இவ்வாறு இவ்வாறு (கீழ் ேமலாகச் ெசங்குத்தாய் ெதரியும் 
ெவளிச்சம் ஃபஜ்ர்) அல்ல என்று கூறிவிட்டு, பிறகு தம் ைகவிரல்கைள விரித்துக் காட்டி 
இவ்வாறு (அடிவானில் நாலா பாகமும் பரவலாகத் ெதரியும் ெவளிச்சேம ஃபஜ்ர் ஆகும்) 
என்று கூறினார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், 

அதில் பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ைகவிரல்கைள ஒன்றுேசர்த்து பூமிைய 
ேநாக்கித் தாழ்த்திக் காட்டி, இவ்வாறு (ெசங்குத்தான ெவளிச்சமாக) இருப்பது ஃபஜ்ர் அல்ல; 

மாறாக, ஒரு சுட்டு விரல்மீது மற்ெறாரு சுட்டுவிரல் ைவத்துத் தம் இரு ைககைளயும் 
நீட்டிக் காட்டி இவ்வாறு (பரவாலான ெவளிச்சமாக) இருப்பேத ஃபஜ்ர் ஆகும் என்று 
கூறினார்கள். 
 
1995 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், முஅதமிர் பின் சுைலமான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உங்களில் உறங்கிக் 

ெகாண்டிருப்பவைர எழுப்புவதற்காகவும் உங்களில் (இரவுத்ெதாழுைக) ெதாழுது 
ெகாண்டிருப்பவர் திரும்புவதற்காகவுேம (பிலால் அறிவிப்புச்ெசய்கிறார்)'' என்பது வைரேய 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இவ்வாறு ெதரிவது ஃபஜ்ர் 
அல்ல; மாறாக, இவ்வாறு ெதரிவேத ஃபஜ்ர் ஆகும். அதாவது ெசங்குத்தானது ஃபஜ்ர் 
அன்று; அகலத்தில் பரவியிருப்பேத ஃபஜ்ர் ஆகும்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
1996 முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் சஹர் உணவு உண்பதிலிருந்து பிலாலின் ெதாழுைக அறிவிப்பு ஏமாற்றி 
(தடுத்து)விட ேவண்டாம். நீளவாக்கில் (ெசங்குத்தாகத்) ெதன்படும் இந்த ெவண்ைமயானது 
(அடிவானில்) பரவலாகத் ெதரியும்வைர அதுவும் உங்கைள ஏமாற்றி (தடுத்து)விட 
ேவண்டாம். 
இைத சமுரா பின் ஜுன்துப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1997 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்கைள (சஹர் உணவு உண்பதிலிருந்து) பிலாலின் ெதாழுைகஅறிவிப்பு ஏமாற்றி (தடுத்து) 
விடேவண்டாம். (ெசங்குத்தாகத் ெதரியும்) இந்த ெவளிச்சமும் (இவ்வாறு பரவலாகத் 
ெதரியும்வைர) ஏமாற்றி (தடுத்து) விடேவண்டாம். இவ்வாறு (அகலவாக்கில்) பரவலாகத் 
ெதரியும்வைர. 
இைத சமுரா பின் ஜுன்துப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
1998 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்கைள சஹர் உணவு உண்பதிலிருந்து பிலாலின் ெதாழுைக அறிவிப்பு ஏமாற்றி (தடுத்து) 
விடேவண்டாம். அடிவானில் நீளவாக்கில் (ெசங்குத்தாய்) ெதரியும் இந்த ெவண்ைம -
இவ்வாறு (அகலவாக்கில்) பரவும் வைர- ஏமாற்றி (தடுத்து) விடேவண்டாம். 
இைத சமுரா பின் ஜுன்துப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் 
அ(கலவாக்கில் பரவலாகத் ெதரியும்வைர என்ப)ைத அறிவிக்கும்ேபாது,  இவ்வாறு என்று 
தம் இரு கரங்களால் ைசைக ெசய்து (விரித்துக்) காட்டினார்கள். 
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1999  நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்கைள (சஹர் ெசய்வதிலிருந்து) பிலாலின் ெதாழுைகஅறிவிப்பு ஏமாற்றிவிட ேவண்டாம். 
(அடிவானில் நீளவாக்கில் ெதன்படும்) இந்த ெவண்ைம -ைவகைற "ெவளிப்படும் வைர' 

அல்லது "ேதான்றும்வைர'- ஏமாற்றி (தடுத்து) விடேவண்டாம். 
இைத சமுரா பின் ஜுன்துப் (ரலி) அவர்கள் உைரயாற்றுைகயில் அறிவித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சமுரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என 
ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
பாடம் : 9 சஹர் ெசய்வதன் சிறப்பு; அது வலியுறுத்தப்ெபற்ற விரும்பத்தகுந்த ெசயலாகும்; 

சஹைர அதன் இறுதி ேநரத்தில் ெசய்வதும்,ேநான்பு துறத்தைல அதன் ஆரம்ப ேநரத்தில் 
ெசய்வதும் விரும்பத்தக்கைவ ஆகும். 
 
2000  அல்லாஹ்வின் தூதர்  (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சஹர் ெசய்யுங்கள். ஏெனனில், சஹர் ெசய்வதில் அருள்வளம் (பரக்கத்) உள்ளது. 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2001  அல்லாஹ்வின் தூதர்  (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நமது ேநான்பிற்கும் ேவதக்காரர்களின் உபவாசத்திற்கும் இைடயில் உள்ள ேவறுபாடு சஹர் 
ேநரத்தில் உண்பதுதான். 
இைத அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2002  அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"நாங்கள் சஹர் ெசய்துவிட்டுப் பின்னர் (ஃபஜ்ர்) ெதாழுைகக்குத் தயாராேவாம்'' என்று  
ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். நான், "சஹருக்கும் (ஃபஜ்ர்) 
ெதாழுைகக்குமிைடேய எவ்வளவு இைடெவளி இருக்கும்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ைஸத் 
பின்  ஸாபித் (ரலி) அவர்கள்,  "(குர்ஆனில்) ஐம்பது வசனங்கள் (ஓதும் ேநரம்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்னும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2003  அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேநான்பு துறப்பைத விைரவுபடுத்தும் காலெமல்லாம் மக்கள் நன்ைமயில் 
நிைலத்திருப்பார்கள். 
இைத சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் அறவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவறு இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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2004  அபூஅத்திய்யா மாலிக் பின் ஆமிர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்களும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். 
"இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைனேய! இரு நபித்ேதாழர்களில் ஒருவர் விைரந்து 
ேநான்பு துறக்கிறார்; (மஃக்ரிப் ெதாழுைகயின் ஆரம்ப ேநரத்திேலேய) விைரந்து ெதாழுகிறார். 
இன்ெனாருவர், ேநான்பு துறப்பைதயும் தாமதப்படுத்துகிறார்; ெதாழுைகையயும் தாமதப் 
படுத்துகிறார் (இவ்விருவரில் யார் ெசய்வது சரி?)'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் "விைரந்து ேநான்பு துறந்து, விைரந்து ெதாழுபவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நாங்கள் "அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்' என்ேறாம். அதற்கு, "இவ்வாேற அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெசய்வார்கள்'' என்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அபூகுைறப் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "இன்ெனாரு நபித்ேதாழர் அபூமூசா (ரலி) ஆவார்' என 
அதிகப்படியாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
2005  அபூஅத்திய்யா மாலிக் பின் ஆமிர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்களும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது 
மஸ்ரூக், ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம்  "முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்களில் இருவர் 
நன்ைமயில் குைறைவப்பவர்கள் அல்லர். அவ்விருவரில் ஒருவர் மஃக்ரிப் ெதாழுைகையயும் 
ேநான்பு துறப்பைதயும் விைரவாகேவ ெசய்கிறார். மற்ெறாருவர் அவ்விரண்ைடயுேம 
தாமதப்படுத்துகிறார்'' என்று கூறினார். அப்ேபாது "மஃக்ரிைபயும் ேநான்பு துறப்பைதயும் 
விைரவுபடுத்துபவர் யார்?'' என்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள்  ேகட்டார்கள். அதற்கு  

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்' என்றார் மஸ்ரூக். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "இவ்வாேற 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்வார்கள்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 10 ேநான்பு முடியும் ேநரமும் பகலின் ெவளிேயற்றமும். 
 
2006 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இரவு வந்து, பகல் ேபாய், சூரியன் மைறந்துவிட்டால் ேநான்பாளி ேநான்பு துறப்பார். 
இைத உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2007 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்றவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில் இருந்ேதாம். சூரியன் மைறந்ததும், "இன்ன மனிதேர, 

(ஒட்டகத்திலிருந்து) இறங்கி நமக்காக மாவு கைரப்பரீாக!'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெசான்னார்கள். அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! பகல் இன்னும் 
எஞ்சியுள்ளேத?'' என்று ெசான்னார். "இன்ன மனிதேர, (ஒட்டகத்திலிருந்து) இறங்கி நமக்காக 
மாவு கைரப்பரீாக!'' என்று (மீண்டும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னார்கள். 
எனேவ, அவர் இறங்கிவந்து, மாவு கைரத்துக் ெகாண்டுவந்தார். உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அைத அருந்திவிட்டு, "சூரியன் இங்கிருந்து மைறந்து, இரவு இங்கிருந்து வந்துவிட்டால் 
ேநான்பாளி ேநான்பு துறப்பார்'' என்று ைகயால் ைசைக ெசய்து கூறினார்கள். 
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2008 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஒரு பயணத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். சூரியன் 
மைறந்ததும் ஒரு மனிதரிடம், "(ஒட்டகத்திலிருந்து) இறங்கி நமக்காக மாவு கைரப்பரீாக'' 

என்று ெசான்னார்கள். அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர, மாைலேநரம் ஆகட்டுேம!'' என்று 
ெசான்னார். "இறங்கி நமக்காக மாவு கைரப்பரீாக'' என்று (மீண்டும்) ெசான்னார்கள். அவர், 

"இன்னும் பகல் இருக்கிறேத!'' என்று ெசால்லிவிட்டு, இறங்கி  நபி அவர்களுக்காக மாவு 
கைரத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைத அருந்தினார்கள். பின்னர், கிழக்குத் 
திைசைய ேநாக்கி ைசைக ெசய்து "இரவு இங்கிருந்து முன்ேனாக்கி வந்துவிட்டைத நீங்கள் 
காணும்ேபாது ேநான்பாளி ேநான்பு துறப்பார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ஒரு பயணத்தில்) ெசன்ேறாம். 
அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருந்தார்கள். சூரியன் மைறந்ததும், "இன்ன மனிதேர, இறங்கி 
நமக்காக மாவு கைரப்பரீாக'' என்று கூறினார்கள் என அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
2009 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ேமற்கண்ட இரு ஹதீஸ்களில் உள்ள தகவல்கள் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ஆனால், இந்த அறிவிப்புகளில் "ரமளான் மாதத்தில்' எனும் குறிப்ேபா, "இரவு இங்கிருந்து 
வந்துவிட்டால்' எனும் ெசாற்ெறாடேரா காணப்படவில்ைல. ஹுைஷம் பின் பஷீர் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டுேம இவ்வாசகங்கள் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 11 ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்பதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
2010 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்கலாகாது எனத் தைடவிதித்தார்கள்.  "நீங்கள் 
ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்கிறரீ்கேள?'' என்று மக்கள் வினவினர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"நான் (இந்த விஷயத்தில்) உங்கைளப் ேபான்றவன் அல்லன்; எனக்கு (இைறவனிடமிருந்து) 
உணவும் பானமும் வழங்கப்படுகிறது'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
2011 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ரமளான் மாதத்தில் ெதாடர்ேநான்பு 
ேநாற்றார்கள். மக்களும் அவ்வாேற ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்றனர். ஆனால், மக்களுக்குத் தைட 
விதித்துவிட்டார்கள். "நீங்கள் ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்கிறரீ்கேள?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள், "நான் (இந்த விஷயத்தில்) உங்கைளப் ேபான்றவன் அல்லன். எனக்கு (என் 
இைறவனிடமிருந்து) உணவும் பானமும் வழங்கப்படுகிறது'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"ரமளான் மாதத்தில்' எனும் குறிப்பு இடம் ெபறவில்ைல. 
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2012 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாடர்ேநான்பிற்குத் தைட விதித்தார்கள்.  அப்ேபாது 
முஸ்லிம்களில் ஒருவர், "தாங்கள் மட்டும் ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்கிறரீ்கேள, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் 
என்ைனப் ேபான்றவர் யார் இருக்கிறார்? எனக்கு என் இைறவன் உண்ணவும் பருகவும் 
வழங்குகின்ற நிைலயில் நான் இரைவக் கழிக்கிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். ஆனால், 

ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்பதிலிருந்து விலகிக்ெகாள்ள மக்கள் மறுத்தேபாது,தம்முடன் ஒரு நாள் 
ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்க மக்கைளயும் நபியவர்கள் அனுமதித்தார்கள். பின்னர் அடுத்த நாளும் 
அனுமதித்தார்கள். பிறகு (அடுத்த மாதத்தின்) தைலப்பிைறைய மக்கள் கண்டனர். அப்ேபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "தைலப்பிைற இன்னும் தள்ளிப்ேபாயிருந்தால் (உங்களால் இயலாத 
அளவிற்குத் ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்பைத) ேமலும் நான் உங்களுக்கு அதிகப் 
படுத்தியிருப்ேபன்'' என்று ெசான்னார்கள். மக்கள் ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்பதிலிருந்து விலகிக் 

ெகாள்ள மறுத்தைதக் கண்டிக்கும் விதத்திேலேய  இவ்வாறு கூறினார்கள். 
 
2013 அபூஹுைரரா ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்பதிலிருந்து உங்கைள நான் 
எச்சரிக்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். "தாங்கள் மட்டும் ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்கிறரீ்கேள, 

அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று மக்கள் ேகட்டார்கள். "இவ்விஷயத்தில் நீங்கள் என்ைனப் 
ேபான்றவர்கள் அல்லர். எனக்கு என் இைறவன் உண்ணவும் பருகவும் வழங்குகின்ற 
நிைலயில் நான் இரைவக் கழிக்கிேறன். எனேவ, நற்ெசயல்களில் உங்களால் இயன்ற 
சுைமைய மட்டும் ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், 

அதில் "உங்களுக்குச் சக்தியுள்ள சுைமைய மட்டுேம ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்'' என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. -  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள், ெதாடர் 
ேநான்பிற்குத் தைட விதித்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
2014 அனஸ் ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் மாதத்தில் ெதாழுவார்கள். (ஒரு நாள்) நான் 
ெசன்று அவர்களுக்கு விலாப் பக்கத்தில் நின்றுெகாண்ேடன். இன்ெனாரு மனிதர் வந்து 
அவரும் நின்றுெகாண்டார். இறுதியில் நாங்கள் ஒரு கூட்டமாகேவ ஆகிவிட்ேடாம். தமக்குப் 
பின்னால் நாங்கள் நிற்பைத நபி (ஸல்) அவர்கள் உணர்ந்ததும் ெதாழுைகையச் 
சுருக்கலானார்கள். பிறகு தமது இல்லத்திற்குள் ெசன்று, எங்களுடன் ெதாழாத விதத்தில் 
(நீளமாகத்) ெதாழுதார்கள். காைலயில் நாங்கள் அவர்களிடம் "இந்த இரவு (உங்களுக்குப் 
பின்னால் இருந்த) எங்கைளத் தாங்கள் அறிந்தீர்களா?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள் 
"ஆம். அதுதான் நான் எைதச் ெசய்ேதேனா அைதச் ெசய்ததற்கு (சுருக்கித் ெதாழுததற்கு)க்  

காரணமாக அைமந்தது'' என்று ெசான்னார்கள். அந்த மாதத்தின் இறுதியில்தான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்க ஆரம்பித்தார்கள். 
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அவர்களுைடய ேதாழர்களில் சிலரும் அவ்வாேற ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்கலாயினர். அப்ேபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "சிலருக்கு என்ன ேநர்ந்தது? அவர்கள் ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்கிறார்கள்! 
நீங்கள் (இவ்விஷயத்தில்) என்ைனப் ேபான்றவர்கள் அல்லர். கவனத்தில் ைவயுங்கள்! 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இந்த மாதம் இன்னும் தள்ளிப்ேபாயிருந்தால் (உங்களால் 
ெதாடர இயலாத அளவிற்கு) இன்னும் பல நாட்கள் நான் ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்றிருப்ேபன். 
அப்ேபாது (வழிபாடுகளில்) அதீத ஆர்வம் காட்டுேவார் தங்கள் ேபாக்ைகக் ைகவிட்டிருப்பர்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
 
2015 அனஸ் ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் ெதாடர்ேநான்பு 
ேநாற்றார்கள். (இைதக் கண்டு) முஸ்லிம்கள் சிலரும் ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்றார்கள். இந்த 
விஷயம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது அவர்கள், "எமக்கு (மட்டும்) இந்த மாதம் 
(எத்தைன நாட்கள்) நீட்டிக்கப்பட்டிருந்தாலும் எம்மால் ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்றிருக்க 
முடியும். அப்ேபாது (வழிபாடுகளில்) அதீத ஆர்வம் காட்டுபவர்கள் தங்களது ேபாக்ைகக் 
ைவவிட்டிருப்பர். "நீங்கள் (இவ்விஷயத்தில்) என்ைனப் ேபான்றவர்கள் அல்லர்' அல்லது 
"நான் உங்கைளப் ேபான்றவன் அல்லன்'. எனக்கு என் இைறவன் உண்ணவும் பருகவும் 
வழங்கும் நிைலயில் நான் பகல் ேநரத்ைதக் கழிக்கிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
2016 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ெதாடர்ேநான்பு ேநாற்கலாகாது என நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்களுக்குத் தைடவிதித்தார்கள். 
மக்கள்மீது ெகாண்ட கருைணேய இதற்குக் காரணம். அப்ேபாது "தாங்கள் (மட்டும்) ெதாடர் 

ேநான்பு ேநாற்கிறரீ்கேள!'' என்று மக்கள் ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் 
(இவ்விஷயத்தில்) உங்கைளப் ேபான்றவன் அல்லன். எனக்கு என் இைறவன் உண்ணவும் 
பருகவும் வழங்குகின்றான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 12 பாலுணர்ைவத் தூண்டாது எனில் ேநான்பாளி (தம் மைனவிைய) முத்தமிடுவது 
தைடெசய்யப்பட்டதன்று. 
 
2017 (ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் சேகாதரியின் புதல்வர்) உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருந்த நிைலயில் தம் 
துைணவியரில் ஒருவைர முத்தமிடுவார்கள்'' எனக்  கூறிவிட்டு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
சிரிப்பார்கள். 
 
2018 சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அல்காசிம் (ரஹ்) அவர்களிடம், "நீங்கள் உங்கள் தந்ைத (காசிம் 
பின் முஹம்மத் - ரஹ்) அவர்கள் வாயிலாக "நபி (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றுக் 

ெகாண்டு என்ைன முத்தமிடுவார்கள்' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்த ஹதீைஸச் 
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ெசவியுற்றரீா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் (பதிலளிக்காமல் சிறிது ேநரம்) 
அைமதியாக இருந்துவிட்டுப் பிறகு "ஆம்' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2019 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருந்த நிைலயில் என்ைன 
முத்தமிடுவார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் உணர்ச்சிகைளக் 
கட்டுப்படுத்திக் ெகாண்டைதப் ேபான்று உங்களில் எவரால் தம் உணர்ச்சிகைளக் 
கட்டுப்படுத்திக் ெகாள்ளமுடியும்? 

இைதக் காசிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2020 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருந்த நிைலயில் (தம் 
துைணவிைய) முத்தமிடுவார்கள்; ேநான்பு ேநாற்றிருந்த நிைலயில் கட்டியைணப்பார்கள். 
ஆயினும், அவர்கள் தம் உணர்ச்சிகைள, உங்கைளெயல்லாம்விட அதிகமாகக் கட்டுப்படுத்திக் 
ெகாள்பவர்களாக இருந்தார்கள். 
இைத மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஏழு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2021 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருந்த நிைலயில் (தம் 
துைணவிைய) முத்தமிடுவார்கள்; (அேத ேநரத்தில்) அவர்கள் தம் உணர்ச்சிகைள, 

உங்கைளெயல்லாம்விட அதிகமாகக் கட்டுப்படுத்திக் ெகாள்பவர்களாக இருந்தார்கள். 
இைத அல்கமா பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2022 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருந்த நிைலயில் (தம் 
துைணவிையக்) கட்டியைணப்பார்கள். 
இைத அல்கமா பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2023 அஸ்வத் பின் யஸீத் பின் ைகஸ்  (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்களும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்ற நிைலயில் (தம் துைணவியைரக்) 
கட்டியைணப்பார்களா?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள், "ஆம். ஆயினும், "அவர்கள் தம் 
உணர்ச்சிகைள, உங்கைளெயல்லாம்விட அதிகமாகக் கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்பவர்களாக 
இருந்தார்கள் ”. அல்லது "அவர்கள் உங்களில் தம் உணர்ச்சிகைள அதிகமாகக் கட்டுப்படுத்திக் 

ெகாள்பவர்களில் ஒருவராக இருந்தார்கள்' '' என்றார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நாங்கள் இருவரும் இைற நம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடம் (ேநான்பு ேநாற்றுக் ெகாண்டு முத்தமிடுவது பற்றிக்) ேகட்பதற்காகச் 
ெசன்ேறாம்'' என்று அஸ்வத் (ரஹ்), மஸ்ரூக் (ரஹ்) ஆகிேயார் கூறியதாக ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. 
 
2024 இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருந்த நிைலயில் என்ைன 
முத்தமிடுவார்கள். 
இைத உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2025 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு மாதத்தில் (ேநான்பு ேநாற்றிருந்த நிைலயில் 
தம் துைணவியைர) முத்தமிடுவார்கள். 
இைத அம்ர் பின் ைமமூன் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2026 ஆயிஷா  (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்றிருந்த நிைலயில் 
(தம் துைணவியைர) முத்தமிடுவார்கள். 
இைத அம்ர் பின் ைமமூன் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2027 ஆயிஷா  (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருந்த நிைலயில் (தம் துைணவியைர) 
முத்தமிடுவார்கள். 
இைத அலீ பின்  அல்ஹுைசன் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2028 ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருந்த நிைலயில் (தம் 
துைணவியைர) முத்தமிடுவார்கள். 
இைத ஷுைதர் பின் ஷகல் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத  ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2029 உமர் பின் அபசீலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "ேநான்பாளி (மைனவிைய) 
முத்தமிடலாமா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது 
பற்றி நீ (உன் தாயார்) உம்மு சலமாவிடம் ேகள்!'' என்றார்கள். (அவ்வாேற நான் 
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ேகட்டேபாது, என் தாயார்), "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு ெசய்வார்கள்'' 

என்று என்னிடம் ெதரிவித்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (தாங்கள் இவ்வாறு 
ெசய்தால் குற்றமில்ைல. ஏெனனில்) அல்லாஹ், தங்கள் முன்பின் பாவங்கைள மன்னித்து 

(விட்டதாக அறிவித்து)விட்டான்'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "கவனி! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்கைளெயல்லாம்விட நான் அதிகமாக 
அல்லாஹ்விற்கு அஞ்சி (பாவங்களிலிருந்து விலகி) வாழ்கிேறன்; அவனு(ைடய 
தண்டைன)க்குப் பயந்து வாழ்கிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 13 ெபருந்துடக்குடன் ைவகைறப் ெபாழுைத அைடந்தவரின் ேநான்பு ெசல்லும். 
 
2030 அபூபக்ர் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் "ெபருந்துடக்குடன்  ைவகைறப் ெபாழுைத அைடந்தவருக்கு 
ேநான்பு இல்ைல (அது ெசல்லாது)'' என்று அறிவிப்பைத நான் ெசவியுற்ேறன். இைத நான் 
(என் தந்ைத) அப்துர் ரஹ்மான் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம் ெசான்ேனன். அைத 
அவர்கள் மறுத்தார்கள். பின்னர் ஆயிஷா (ரலி) மற்றும் உம்மு சலமா (ரலி) ஆகிேயாைர 
ேநாக்கி நடந்தார்கள். அவர்களுடன் நானும் நடந்ேதன். அவ்விருவரிடம் நாங்கள் ேபாய்ச் 
ேசர்ந்ேதாம். அைதப் பற்றி அவர்களிடம் என் தந்ைத ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் 
இருவரும், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (இரவில் தாம்பத்திய உறவு ெகாண்டு) குளிப்புக் 
கடைமயான நிைலயில் -உறக்க ஸ்கலிதத்தினால் அல்ல- ைவகைறப் ெபாழுைத 
அைடவார்கள். பிறகு ேநான்பு ேநாற்பார்கள்'' என்று கூறினர். 
எனேவ, நாங்கள் இருவரும்  (மதீனாவின் ஆட்சியராயிருந்த) மர்வான் பின் அல்ஹகைம 
ேநாக்கிச் ெசன்ேறாம். (என் தந்ைத) அப்துர் ரஹ்மான் அவர்கள் (அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவித்துவந்த விஷயத்ைதயும் அதற்கு மாறாக ஆயிஷா (ரலி) மற்றும் உம்மு 
சலமா (ரலி) ஆகிேயார் கூறியைதயும்) மர்வான் பின் அல்ஹகமிடம் எடுத்துைரத்தார்கள். 
உடேன மர்வான், "நீங்கள் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, அவர்கள் அறிவித்து 

வருவதற்கு மறுப்புத் ெதரிவித்துத் தான் ஆகேவண்டும்'' என்று கூறினார். அவ்வாேற நாங்கள் 
இருவரும் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். இந்த நிகழ்ச்சி முழுவதிலும் 
நானும் அங்கிருந்ேதன். நடந்தவற்ைற அபூ ஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடம் அப்துர் ரஹ்மான் 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். இைதக்ேகட்ட அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "(ஆயிஷா (ரலி) 
மற்றும் உம்மு சலமா (ரலி) ஆகிய) அவ்விருவருமா உம்மிடம் இவ்வாறு கூறினார்கள்?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு (என் தந்ைத) அப்துர் ரஹ்மான் அவர்கள், "ஆம் (அவர்கள் 
இருவருேம கூறினர்)'என்றார்கள். அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "(நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துைணவியரான) அவர்கள் இருவரும் (இதுகுறித்து) நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
பின்னர் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் தாம் இதுவைர ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியைதேய அறிவித்து வந்ததாகக் கூறிவிட்டு, "இைத நான் ஃபள்லிடமிருந்ேத 
ெசவியுற்ேறன்; (ேநரடியாக) நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுறவில்ைல'' என்று 
ெசான்னார்கள். பின்னர் இது ெதாடர்பாகத் தாம் கூறிவந்த கருத்ைத அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் திரும்பப் ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள். 
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அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) அப்துல் மலிக் பின் அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்களிடம், 

"ரமளான் மாதத்தில் (நபி (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு ெசய்ததாக) ஆயிஷாவும் உம்மு 
சலமாவும் கூறினார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "(ஆம்) அவ்வாறுதான். நபி 
(ஸல்) அவர்கள் குளிப்புக் கடைமயான நிைலயில் -உறக்க ஸ்கலிதத்தினால் அல்ல- 
ைவகைறப் ெபாழுைத அைடவார்கள். பிறகு ேநான்ைபத் ெதாடருவார்கள் என்று 
கூறினர்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2031 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் மாதத்தில் ெபருந்துடக்குைடயவர்களாக 
ைவகைற (ஃபஜ்ர்) ேநரத்ைத அைடவார்கள்; ஸ்கலிதம் ஏற்பட்டதால் அல்ல (தாம்பத்திய 
உறவில் ஈடுபட்டதால்தான்). பின்னர் குளித்துவிட்டு ேநான்ைபத் ெதாடருவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2032 அபூபக்ர் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மர்வான் பின் அல்ஹகம், "ெபருந்துடக்குடன் ைவகைறப் ெபாழுைத அைடந்த மனிதர் 
ேநான்பு ேநாற்கலாமா?' என்பது குறித்துக் ேகட்பதற்காக என்ைன உம்மு சலமா (ரலி) 
அவர்களிடம் அனுப்பினார். (அவ்வாேற நான் ேகட்டதற்கு) "நபி (ஸல்) அவர்கள் (இரவில்) 
தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட்டுப் ெபருந்துடக்குடன் -உறக்க ஸ்கலிதத்தால் அல்ல- 
ைவகைறப் ெபாழுைத அைடவார்கள். பிறகு ேநான்ைப(த் ெதாடர்வார்கேள தவிர) 
விட்டுவிடமாட்டார்கள்; (பின்னாளில் "களா' வாகத்) திரும்ப ேநாற்கவுமாட்டார்கள்'' என 
உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
 
2033 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரான ஆயிஷா (ரலி) மற்றும் உம்மு சலமா (ரலி) 
ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் மாத்தில் (இரவில்) தாம்பத்திய உறவில் 
ஈடுபட்டு, ெபருந்துடக்குைடயவர்களாக சுப்ஹு ேநரத்ைத அைடவார்கள். ஸ்கலிதம் 
ஏற்பட்டதால் அல்ல.  பின்னர் ேநான்ைபத் ெதாடருவார்கள். 
 
2034 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது:: 
ஒரு மனிதர் (ஒரு விஷயத்தில்) தீர்ப்புக் ேகட்பதற்காக நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். 
அப்ேபாது நான் கதவுக்குப் பின்னாலிருந்து ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்ேதன். அவர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! எனக்குப் ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் நிைலயில் (ஃபஜ்ர்) ெதாழுைகயின் ேநரம் 
என்ைன வந்தைடந்தால், அப்ேபாதும் நான் ேநான்பு ேநாற்கேவண்டுமா?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எனக்குப் ெபருந்துடக்கு ஏற்பட்ட நிைலயில் 
(ஃபஜ்ர்) ெதாழுைகேநரம் என்ைன வந்தைடகிறது. அப்ேபாதும் நான் ேநான்ைபத் ெதாடரேவ 
ெசய்கிேறன்'' என்று விைடயளித்தார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர!  
தாங்கள் எங்கைளப் ேபான்றவர்கள் அல்லர். அல்லாஹ் தங்களின் முன் பின் பாவங்கைள 
மன்னித்துவிட்டாேன?'' என்று ெசான்னார். அதற்கு, "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக!  
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உங்கைளவிட அதிகமாக நான் அல்லாஹ்ைவ அஞ்சுபவனாகவும், எவற்றிலிருந்து நான் 
தவிர்ந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்பைத உங்கைளவிட அதிகமாக அறிந்தவனாகவும் 
இருக்கேவ நான் ஆசிக்கிேறன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2035 சுைலமான் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடம் "ெபருந்துடக்குடன் காைல (சுப்ஹு) ேநரத்ைத 
அைடந்த ஒரு மனிதர் ேநான்ைபத் ெதாடரலாமா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்  (இரவில் தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட்டு), 
ெபருந்துடக்குைடயவர்களாக சுப்ஹு ேநரத்ைத அைடவார்கள்; ஸ்கலிதம் ஏற்பட்டதால் 
அல்ல.  பின்னர் ேநான்ைபத் ெதாடருவார்கள்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 14 ேநான்பாளி ரமளான் பகலில் தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபடுவது கடுைமயாகத் 
தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது; அவ்வாறு ஈடுபட்டால் அதற்காகப் ெபரிய  பரிகாரம் ெசய்வது 
கடைமயாகும் என்பதன் விளக்கம்; ஏைழ, ெசல்வர் அைனவர்மீதும் அந்தப் பரிகாரம் 
கடைமயாகும். ஆனால், ஏைழக்கு வசதி வரும்வைர  அவகாசம் உண்டு. 
 
2036 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "நான் அழிந்துவிட்ேடன், அல்லாஹ்வின் 
தூதேர!'' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமது அழிவுக்குக் காரணம் என்ன?'' என்று 
ேகட்டார்கள். "நான் ரமளானில் (ேநான்பு ைவத்துக்ெகாண்ேட) என் மைனவியுடன் (பகலில்) 
தாம்பத்திய உறவு ெகாண்டுவிட்ேடன்'' என்று அவர் ெசான்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"(இதற்குப் பரிகாரமாக) ஓர் அடிைமைய விடுதைலெசய்ய உம்மால் இயலுமா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அவர் "இல்ைல' என்றார். "ெதாடர்ந்து இருமாதங்கள் ேநான்பு ேநாற்க உம்மால் 
முடியுமா?'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். அவர் "இல்ைல' என்றார். "அறுபது 
ஏைழகளுக்கு உணவளிக்க உம்மால் இயலுமா?'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் ேகட்க, அவர் 
"இல்ைல' என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு அமர்ந்துவிட்டார். 
பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ேபரீச்சம் பழங்கள் உள்ள ஒரு கூைட ெகாண்டு 

வரப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த மனிதரிடம், "இைத(ப் ெபற்று) தர்மம் ெசய்வரீாக!'' 
என்று கூறினார்கள். அவர், "எங்கைளவிட ஏைழயாக இருப்ேபாருக்கா (நான் தர்மம் ெசய்ய 
ேவண்டும்)? இந்நகரத்தின் இருமைலகளுக்கு இைடேய எங்கைளவிட மிக வறியநிைலயில் 
எந்த வடீ்டாரும் இல்ைல'' என்றார். உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் கைடவாய்ப்பற்கள் 
ெதரியச் சிரித்துவிட்டு, "நீர் (இைதப் ெபற்றுச்) ெசன்று, உம் வடீ்டாருக்ேக ஊட்டுவரீாக!'' 
என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "கூைட ("அரக்') என்பதற்கு "ஸன்பலீ்' (ெபரிய கூைட) என்று ெபாருள்'' என  இடம் 
ெபற்றுள்ளது. ேமலும், "உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் கைடவாய்ப்பற்கள் ெதரியச் 
சிரித்தார்கள்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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2037 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் ரமளானில் (ேநான்பு ைவத்துக்ெகாண்டு) தம் மைனவியுடன் (பகலில்) 
தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட்டு (வந்து), அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அது 
குறித்துத் தீர்ப்புக்ேகட்டார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(விடுதைல 
ெசய்ய) ஓர் அடிைமைய  நீர் ெபற்றுள்ளரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர் "இல்ைல' என்றார். 
"(ெதாடர்ந்து) இருமாதங்கள் ேநான்பு ேநாற்க உம்மால் முடியுமா?'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். அவர் "இல்ைல' என்றார். "அவ்வாறாயின், அறுபது 
ஏைழகளுக்கு உணவளிப்பரீாக!'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2038 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒரு மனிதர் ரமளானில் (பகலில் தாம்பத்திய உறவு ெகாண்டு) ேநான்ைப 
முறித்துவிட்டார்.  ஓர் அடிைமைய விடுதைல ெசய்யுமாறு அம்மனிதருக்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள்'' என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
ேமற்கண்ட (2036ஆவது) ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
2039 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் ரமளானில் (பகலில் தாம்பத்திய உறவு ெகாண்டு) ேநான்ைப முறித்துவிட்டார். 
ஓர் அடிைமைய விடுதைல ெசய்யேவண்டும்; அல்லது  (ெதாடர்ந்து) இரு மாதங்கள் ேநான்பு 
ேநாற்கேவண்டும்; அல்லது அறுபது ஏைழகளுக்கு உணவளிக்கேவண்டும் என அவருக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2040 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் கரிந்துேபாேனன்'' 

என்றார். "ஏன் (உமக்கு என்ன ேநர்ந்தது)?'' என்று அவர்கள் ேகட்டார்கள். அவர், "நான் 
ரமளானில் பகலில் (ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாண்டு) என் மைனவியுடன் தாம்பத்திய உறவு 
ெகாண்டுவிட்ேடன்'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தர்மம் ெசய்வரீாக, 

தர்மம் ெசய்வரீாக!'' என்று ெசான்னார்கள். அவர், "என்னிடம் ஏதும் இல்ைலேய?'' என்றார். 
அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அங்ேகேய) அமர்ந்திருக்குமாறு  

உத்தரவிட்டார்கள். பின்னர் உணவுப்ெபாருட்கள் உள்ள இரண்டு ெபரிய கூைடகள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்(து ேசர்ந்)தன. அைத(ப் ெபற்று) தர்மம் 
ெசய்யுமாறு அம்மனிதருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள். 
 
2041 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்'' என ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. ஹதீஸின் ஆரம்பத்தில் "தர்மம் ெசய்வரீாக, தர்மம் ெசய்வரீாக' என்பதும் 
"பகலில்' எனும் குறிப்பும் இடம்ெபறவில்ைல. 
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2042 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் ரமளானில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து, 

"நான் கரிந்துேபாேனன், அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் கரிந்துேபாேனன்'' என்றார். "அவருக்கு 
என்ன ஆயிற்று?'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம் வினவினார்கள். 
அவர், "நான் (ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாண்டு) என் மைனவியுடன் (பகலில்) தாம்பத்திய உறவு 
ெகாண்டுவிட்ேடன்'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தர்மம் ெசய்வரீாக!' 
என்றார்கள். 
அவர் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நபிேய! (தர்மம் ெசய்ய) என்னிடம் எதுவும் இல்ைல. 
அதற்கான சக்தியும் எனக்கு இல்ைல'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அமர்வரீாக' என்றார்கள். அவர் அமர்ந்தார். அவர் அமர்ந்திருந்தேபாது மற்ெறாரு மனிதர் 
ஒரு கழுைதைய ஓட்டிக்ெகாண்டு (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) வந்தார். 
அதன் மீது உணவுப்ெபாருட்கள் இருந்தன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "சற்று 
முன்னர் கரிந்துேபானவர் எங்ேக?'' என்று ேகட்டார்கள். அந்த மனிதர் எழுந்து நின்றார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைத(ப் ெபற்று) தர்மம் ெசய்வரீாக!'' என்றார்கள். 
அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எங்கைளவிட்டு மற்றவர்களுக்கா (தர்மம் ெசய்யச் 
ெசால்கிறரீ்கள்)? அல்லாஹ்வின் மீது ஆைணயாக! நாங்கேள பசிேயாடு இருக்கிேறாம். 
எங்களிடம் எதுவும் இல்ைல?'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவ்வாறாயின், அைத நீங்கேள உண்ணுங்கள்!'' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 15 ரமளான் மாதத்தில் பயணம் ெசய்பவர் ேநான்பு ேநாற்பதும் ேநாற்காமலிருப்பதும் 
ெசல்லும்; அவரது பயணம் பாவ(ேநாக்க)மில்லாமல் இரண்டு நாள் பயணத்ெதாைலேவா 
அைதவிட அதிகமாகேவா இருக்கேவண்டும். (பயணத்தில்) இைடயூறின்றி ேநான்பு ேநாற்கச் 
சக்தி உள்ளவர் ேநான்பு ேநாற்பதும், சிரமப்படுகின்றவர் ேநான்ைப விட்டுவிடுவதும் 
சிறந்ததாகும். 
 
2043 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காெவற்றி ஆண்டில் ரமளானில் 
(மதீனாவிலிருந்து மக்காவிற்குப்) புறப்பட்டார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் ேநான்பு 
ேநாற்றிருந்தார்கள். "அல்கதீத்' எனும் இடத்ைத அைடந்ததும் ேநான்ைப விட்டுவிட்டார்கள். 
(ெபாதுவாக) நபித்ேதாழர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெசயல்களில் 
பிந்தியைத, அடுத்து பிந்தியைதேய பின்பற்றுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள்  இறுதியாகச் ெசான்னைதேய கைடப்பிடிக்கப்படும்'' எனக் கூறியவர் யார் 
என்று எனக்குத் ெதரியாது என சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 



 

அத்தியாயம் : 14 – ேநான்பு                                 

    பக்கம் | 705  
 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், (பயணத்தில்) ேநான்ைப விடுவேத நபி (ஸல்) அவர்களின் இரு ெசயல்களில் 
இறுதியானதாக இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெசயல்களில் 
இறுதியானது, அதற்கடுத்து இறுதியானது எதுேவா அதுேவ எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த ஆண்டு) ரமளான் பதிமூன்றாம் நாள் 
காைலயில் மக்காவில் இருந்தார்கள்'' என்று இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபித்ேதாழர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெசயல்களில் 
பிந்தியைத, அடுத்து பிந்தியைதேய பின்பற்றுவார்கள். பிந்தியது, முந்தியைதக் 
காலாவதியாக்கக்கூடியதும் இறுதி ெசய்யப்பட்டதுமாகும் என்று கருதுவார்கள்' என இப்னு 
ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ரமளான் மாதத்தில் (மதீனாவிலிருந்து மக்காவிற்குப்) பயணம் ேமற்ெகாண்டார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருந்தார்கள். "உஸ்ஃபான்' எனும் இடத்ைத அைடந்ததும் 
குடிநீருள்ள பாத்திரத்ைதக் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி, மக்கள் காண்பதற்காக பகல் 
ேநரத்திேலேய அைத அருந்தி ேநான்ைப விட்டார்கள். இறுதியில் மக்காவிற்குள் 
நுைழ(யும்வைர ேநான்பு ேநாற்கமாேலேய இரு)ந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (பயணத்தில்) ேநான்பு ேநாற்றும் இருக்கிறார்கள்; ேநான்ைப விட்டும் 
இருக்கிறார்கள். எனேவ, (ேநான்பு ேநாற்க) விரும்புகின்றவர் ேநான்பு ேநாற்கலாம்; 

(விட்டுவிட) விரும்புகின்றவர் விட்டுவிடவும் ெசய்யலாம். 
 
2044 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(பயணத்தில்) ேநான்பு ேநாற்றிருப்பவைரயும் குைற கூறாதீர்; விட்டுவிட்டவைரயும் குைற 
கூறாதீர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பயணத்தில் ேநான்பு ேநாற்றும் 
இருக்கிறார்கள்; விட்டும் இருக்கிறார்கள். 
 
2045 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காெவற்றி ஆண்டில் ரமளான் மாதத்தில் 
மக்காைவ ேநாக்கிப் புறப்பட்டார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றார்கள். மக்களும் 
அவர்களுடன் ேநான்பு ேநாற்றனர். "குராஉல் ஃகமீம்' எனும் இடத்ைத அைடந்ததும் தண்ணரீ் 
பாத்திரத்ைதக் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி மக்கள் பார்க்கும் அளவுக்கு உயர்த்திக் காட்டிய பின்  

அருந்தினார்கள். அதன் பிறகு அவர்களிடம், "மக்களில் சிலர் ேநான்புடேனேய 
இருக்கின்றனர்'' என்று ெசால்லப்பட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
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"இத்தைகேயாேர (எனக்கு) மாறுெசய்பவர்கள்; இத்தைகேயாேர (எனக்கு) மாறுெசய்பவர்கள்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
 
2046 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "மக்களுக்கு ேநான்பு ேநாற்பது சிரமமாக இருக்கிறது. நீங்கள் என்ன ெசய்யப் 
ேபாகிறரீ்கள் என்பைதேய எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கின்றனர்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெசால்லப்பட்டது. இைதெயாட்டிேய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அஸ்ர் ெதாழுைகக்குப் பின் தண்ணரீ் பாத்திரத்ைதக் ெகாண்டுவரச் ெசான்னார்கள்'' 

என்று அதிகப்படியாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
2047 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ்  (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்தில் இருந்தேபாது, ஒரு மனிதர் நிழலில் 
தங்கைவக்கப்பட்டு, அவைரச் சுற்றிலும் மக்கள் குழுமியிருந்தைதக் கண்டார்கள். அப்ேபாது 
"இவருக்கு என்ன ேநர்ந்தது?'' என்று ேகட்டார்கள். "இவர் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கிறார்'' என்று 
மக்கள் கூறினர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பயணத்தில் நீங்கள் 
ேநான்பு ேநாற்பது நற்ெசயலில் ேசராது'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதைரக் கண்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்ேத வந்துள்ளது. 
அதில் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு அறிவித்துள்ளார்கள்: அறிவிப்பாளர் யஹ்யா 
பின் அபகீஸீர் (ரஹ்) அவர்கள் "அல்லாஹ் உங்களுக்கு வழங்கியுள்ள சலுைகையப் பயன் 
படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என) 
அதிகப்படியாக அறிவித்தார்கள். அது பற்றி அவர்களிடம் நான் ேகட்டேபாது, அது அவர்களது 
நிைனவில் இருக்கவில்ைல. 
 
2048 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது. 
நாங்கள் ரமளான் மாதம் பதினாறாவது நாள் அன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ேசர்ந்து ேபார் புரிந்ேதாம். அப்ேபாது எங்களில் சிலர் ேநான்பு ேநாற்றிருந்தனர். 
ேவறுசிலர் ேநான்பு ேநாற்காமலிருந்தனர். அப்ேபாது ேநான்பு ேநாற்றிருந்தவர் ேநான்பு 
ேநாற்காதவைரேயா, ேநான்பு ேநாற்காதவர் ேநான்பு ேநாற்றவைரேயா குைற 
ெசால்லவில்ைல. 
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2049 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், சுைலமான் பின் தர்கான் அத்ைதமீ, உமர் பின் ஆமிர், ஹிஷாம் பின் 
அபஅீப்தில்லாஹ் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "(ரமளான் மாதம்) பதிெனட்டாவது நாள் 
அன்று' என்றும், சஈத் பின் அப ீஅரூபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "பன்னிரண்டாவது 
நாள் அன்று' என்றும், ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "பதிேனழாவது  நாள், அல்லது 
பத்ெதான்பதாவது நாள் அன்று' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2050 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ரமளான் மாதத்தில் பயணம் 
ெசய்திருக்கிேறாம். அப்ேபாது ேநான்பு ேநாற்றவர் ேநாற்றதற்காகேவா, ேநான்பு ேநாற்காதவர் 
ேநாற்காததற்காகேவா குைற கூறப்படவில்ைல. 
 
2051 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ரமளான் மாதத்தில் ேபார் 
புரிந்திருக்கிேறாம். எங்களில் ேநான்பு ேநாற்றவரும் இருந்தார்; ேநான்பு ேநாற்காதவரும் 
இருந்தார். ேநான்பு ேநாற்றவர் ேநான்பு ேநாற்காதவர்மீேதா, ேநான்பு ேநாற்காதவர் ேநான்பு 
ேநாற்றவர்மீேதா அதிருப்தி ெகாள்ளமாட்டார். (பயணத்தில்) சக்தி இருப்பவர் ேநான்பு 
ேநாற்றால் அதுவும் நன்ேற;பலவனீம் உள்ளவர் ேநான்ைப விட்டால் அதுவும் நன்ேற என்று 
தான் நபித்ேதாழர்கள் கருதினர். 
 
2052 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) மற்றும் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) ஆகிேயார் 
கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நாங்கள் பயணம் ெசய்துள்ேளாம். அப்ேபாது, 

(எங்களில்) சிலர் ேநான்பு ேநாற்பார்கள்;சிலர் ேநான்பு ேநாற்கமாட்டார்கள். இவர்களில் 
யாரும் மற்றவைரக் குைற கூறமாட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ்  நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2053 ஹுைமத் பின் அபஹீுைமத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், ரமளானில் பயணத்தின்ேபாது ேநான்பு ேநாற்பது குறித்து 
வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
ரமளானில் பயணம் ெசய்ேதாம். அப்ேபாது. ேநான்பு ேநாற்றவர் ேநான்பு ேநாற்காதவைரேயா, 

ேநான்பு ேநாற்காதவர் ேநான்பு ேநாற்றவைரேயா குைற கூறியதில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
 
2054 ஹுைமத் பின் அபஹீுைமத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (பயணம்) புறப்பட்ேடன். (பயணத்தில்) ேநான்பு ேநாற்றிருந்ேதன். அப்ேபாது மக்கள் 
என்னிடம், "(பயணத்தில் ேநான்பு ேநாற்காதீர்.) பின்னர் (ஊர் திரும்பியபின்) ேநாற்றுக் 

ெகாள்ளுங்கள்!'' என்றார்கள். அதற்கு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
ேதாழர்கள் பயணம் ெசய்யும்ேபாது (சிலர் ேநான்பு ேநாற்பர். சிலர் ேநாற்பதில்ைல. 
அப்ேபாது) ேநான்பு ேநாற்றவர் ேநான்பு ேநாற்காதவைரேயா, ேநான்பு ேநாற்காதவர் ேநான்பு 
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ேநாற்றவைரேயா குைற கூறமாட்டார்'' என என்னிடம் அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் 
என்ேறன். 
பின்னர் நான் இப்னு அபமீுைலக்கா (ரஹ்) அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது அவர்கள் 
"ேமற்கண்டவாறு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் அறிவித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 16 பயணத்தில் ேநான்ைபக் ைகவிட்ட ஒருவர், ெபாதுப்பணி ஆற்றினால் கிைடக்கும் 
நன்ைம. 
 
2055 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் (ஒரு) பயணத்திலிருந்ேதாம். அப்ேபாது எங்களில் ேநான்பு 
ேநாற்றவர்களும் இருந்தனர்; ேநான்பு ேநாற்காதவர்களும் இருந்தனர். அப்ேபாது ெவப்பமிக்க 
ஒரு நாளில் ஓர் இடத்தில் இறங்கித் தங்கிேனாம். எங்களில் ேமல்துண்டு ைவத்திருந்தவேர 
(அன்று) அதிகமாக நிழைலப் ெபற்றார். தமது கரத்தால் ெவயிைல மைறத்துக் 
ெகாண்ேடாரும் எங்களில் இருந்தனர். ேநான்பு ேநாற்றிருந்தவர்கள் ெசயலற்றுப்ேபாயினர். 
ேநான்பு ேநாற்காதிருந்தவர்கள் எழுந்து (ெசயல்படத் ெதாடங்கினர்.) கூடாரங்கைள 
நிறுவினர்; வாகன (ஒட்டக)ங்களுக்கு நீர் புகட்டினர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இன்று ேநான்பு ேநாற்காதவர்கள் நன்ைமையத் தட்டிச் ெசன்றுவிட்டனர்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
2056 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்தில் இருந்தார்கள். அப்ேபாது 
(அவர்களுடனிருந்த) சிலர் ேநான்பு ேநாற்றனர்;ேவறுசிலர் ேநான்பு ேநாற்காமல் விட்டு 
விட்டனர். ேநான்பு ேநாற்காதவர்கள் மும்முரமாகப் பணி புரிந்துெகாண்டிருந்தார்கள். ேநான்பு 
ேநாற்றிருந்தவர்கள் ஒருசில ேவைலகைள(க் கூட)ச் ெசய்யமுடியாமல் பலவனீமைடந்தனர். 
இது ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்று ேநான்பு ேநாற்காதவர்கள் 
நன்ைமகைளத் தட்டிச் ெசன்றுவிட்டனர்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2057 கஸஆ பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அவர்கைளச் சுற்றி நிைறய மக்கள் 
குழுமியிருந்தனர். (அவர்கள் மக்கள் ேகட்ட ேகள்விகளுக்கு விளக்கம் அளித்துக் 

ெகாண்டிருந்தார்கள்.) மக்கள் கைலந்துெசன்றதும் நான், "இவர்கள் ேகட்டைதெயல்லாம் 
உங்களிடம் நான் ேகட்கமாட்ேடன்'' என்று கூறிவிட்டு, பயணத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது பற்றி 
அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் (மதீனாவிலிருந்து) மக்காவுக்குப் பயணம் ெசய்ேதாம். அப்ேபாது நாங்கள் 
ேநான்பு ேநாற்றிருந்ேதாம். (வழியில்) ஓரிடத்தில் இறங்கி(த் தங்கி)ேனாம். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் உங்கள் எதிரிகைள ெநருங்கிவிட்டீர்கள். 
இந்நிைலயில் நீங்கள் ேநான்ைப விட்டுவிடுவேத உங்களுக்கு வலுேசர்க்கும்'' என்று 
கூறினார்கள். இது ஒரு சலுைகயாகேவ இருந்தது. எனேவ, எங்களில் சிலர் ேநான்பு 
ேநாற்றனர்; ேவறுசிலர் ேநான்ைப விட்டுவிட்டனர். பிறகு மற்ேறார் இடத்தில் நாங்கள் 
இறங்கி(த் தங்கி)ேனாம். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் (நாைளக்) காைலயில் 
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எதிரிகைளச் சந்திக்கப்ேபாகிறரீ்கள்கள். இந்நிைலயில் ேநான்ைப விட்டுவிடுவேத உங்களுக்கு 
வலுேசர்க்கும். எனேவ, ேநான்ைப விட்டுவிடுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். இது ஒரு 
கட்டைளயாகேவ இருந்தது. ஆகேவ, நாங்கள் ேநான்ைப விட்டுவிட்ேடாம். அதன் பின்னர் 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பயணத்தில் ேநான்பு 
ேநாற்பவர்களாகேவ இருந்ேதாம். 
 
பாடம் : 17 பயணத்தில் ேநான்பு ேநாற்கவும் ேநான்ைப விட்டுவிடவும் உரிைம உண்டு. 
 
2058 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹம்ஸா பின் அம்ர் அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் பயணத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது குறித்துக் ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீர் நாடினால் ேநான்பு ேநாற்பரீாக; நாடினால் ேநான்ைப விட்டுவிடுவரீாக!'' 
என்றார்கள். 
 
2059 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹம்ஸா பின் அம்ர் அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் ெதாடர்ந்து ேநான்பு ேநாற்கும் மனிதன் 
ஆேவன். பயணத்திலும் நான் ேநான்பு ேநாற்கலாமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு, "நீர் 
நாடினால் ேநான்பு ேநாற்பரீாக! நீர் நாடினால் ேநான்ைப விட்டுவிடுவரீாக!'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
2060 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2061 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நான் (விடாமல்) ேநான்பு ேநாற்கும் மனிதன் ஆேவன். பயணத்தில் நான் ேநான்பு 
ேநாற்கலாமா?'' என்று ஹம்ஸா பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் ேகட்டார்கள் என ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. 
 
2062 ஹம்ஸா பின் அம்ர் அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! பயணத்தில் ேநான்பு ேநாற்க எனக்குச் சக்தி உண்டு என 
நான் உணர்கிேறன். (அவ்வாறு ேநான்பு ேநாற்பது) என்மீது குற்றமாகுமா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு "இது அல்லாஹ்விடமிருந்து (வந்துள்ள) சலுைகயாகும். யார் அைதப் பயன்படுத்திக் 
ெகாள்கிறாேரா அது நல்லேத. (பயணத்தில்) ேநான்பு ேநாற்க விரும்புகின்றவர் மீதும் குற்றம் 
இல்ைல'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், ஹாரூன் பின் சஈத் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இது சலுைகயாகும்'' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
"அல்லாஹ்விடமிருந்து” எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
 
2063 அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ரமளான் மாதத்தில் கடுைமயான 
ெவப்பத்தில் (பயணம்) புறப்பட்ேடாம். கடும் ெவப்பம் காரணமாக எங்களில் சிலர் தமது 
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ைகையத் தமது தைலமீது ைவத்து (மைறத்து)க்ெகாண்டனர். அப்(பயணத்தின்) ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளயும் அப்துல்லாஹ் பின் ரவாஹா (ரலி) 
அவர்கைளயும் தவிர எங்களில் ேவறு யாரும் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கவில்ைல. 
 
2064 அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேமற்ெகாண்ட பயணெமான்றில் கடுைமயான 
ெவப்பமுள்ள நாளில் அவர்களுடன் நாங்களும் இருந்ேதாம். கடும் ெவப்பத்தின் காரணமாக 
சிலர் தமது ைகையத் தமது தைலமீது ைவத்து(மைறத்து)க்ெகாண்டனர். அப்(பயணத்தின்) 
ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளயும் அப்துல்லாஹ் பின் ரவாஹா (ரலி) 
அவர்கைளயும் தவிர ேவறு யாரும் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கவில்ைல. 
 
பாடம் : 18 அரஃபா (துல்ஹஜ் 9ஆவது) நாளில் "அரஃபாத்'தில் தங்கும் ஹாஜிகள் ேநான்பு 
ேநாற்காமலிருப்பது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
2065 உம்முல் ஃபள்ல் பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இன்று ேநான்பு ேநாற்றிருக்கிறார்களா?' என்று 
"அரஃபா' நாளில் எனக்கருேக மக்கள் சிலர் விவாதித்தனர். சிலர் "அவர்கள் ேநான்பு 
ைவத்திருக்கிறார்கள்' என்றனர். மற்றும் சிலர் "அவர்கள் ேநான்பு ைவக்கவில்ைல' என்றனர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பால் ேகாப்ைப ஒன்ைற நான் 
ெகாடுத்தனுப்பிேனன்; அப்ேபாது அவர்கள் "அரஃபா' ெபருெவளியில் ஒட்டகத்தின் ேமல் 
இருந்தார்கள். அைத அவர்கள் அருந்தி (தாம் ேநான்பாளியல்ல என்பைத உணர்த்தி)னார்கள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் அடிைமயாயிருந்த உைமர் (ரஹ்) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அவர்கள் ஒட்டகத்தின் ேமல் இருந்தார்கள்' எனும் குறிப்பு இல்ைல. "உம்முல் 
ஃபள்ல் (ரலி) அவர்களின் அடிைமயாயிருந்த உைமர் (ரஹ்) அவர்கள் இைத 
அறிவிக்கிறார்கள்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும், 

"உம்முல் ஃபள்ல் (ரலி) அவர்களின் அடிைமயாயிருந்த உைமர் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவித்தார்கள்' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2066 உம்முல் ஃபள்ல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அரஃபா' நாளில் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கிறார்களா' 

என்று நபித்ேதாழர்களில் சிலர் சந்ேதகம் ெதரிவித்தனர். (அன்ைறய தினம்) நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அரஃபாவில் இருந்ேதாம். அரஃபாவிலிருந்த 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பாலிருந்த ஒரு கிண்ணத்ைத நான் 
ெகாடுத்தனுப்பிேனன். அைத அவர்கள் அருந்தினார்கள். 
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2067 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அரஃபா நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கிறார்களா 
என்பதில் மக்களுக்குச் சந்ேதகம் ஏற்பட்டது. அரஃபாவில் தங்கியிருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் நான் பால் பாத்திரத்ைதக் ெகாடுத்தனுப்பிேனன். மக்கள் பார்த்துக் 
ெகாண்டிருக்க,  அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிலிருந்து அருந்தினார்கள். 
 
பாடம் : 19 ஆஷூரா (முஹர்ரம் பத்தாவது) நாளில் ேநான்பு ேநாற்றல். 
 
2068 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அறியாைமக் காலத்தில் குைறஷியர் ஆஷூரா (முஹர்ரம் பத்தாவது நாள்) அன்று ேநான்பு 
ேநாற்றுவந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அந்நாளில் ேநான்பு ேநாற்று 
வந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு நாடு துறந்து ெசன்றதும் 
(அங்கும்) ஆஷூரா ேநான்பு ேநாற்றார்கள்; அந்நாளில் ேநான்பு ேநாற்குமாறு (மக்கைளயும்) 
பணித்தார்கள். ரமளான் ேநான்பு கடைமயாக்கப்பட்டதும், நாடியவர் ஆஷூரா ேநான்பு 
ேநாற்கலாம்; நாடியவர் அைத விட்டுவிடலாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
 
2069 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அந்நாளில் ேநான்பு ேநாற்று 
வந்தார்கள்' எனும் குறிப்பு ஹதீஸின் ஆரம்பத்தில் இடம்ெபறவில்ைல. ஹதீஸின் 
இறுதியில் "(ரமளான் ேநான்பு கடைமயாக்கப்பட்டதும்) முஹர்ரம் பத்தாவது நாளில் 
(ஆஷூரா) ேநான்பு ேநாற்பைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள்'' 

என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. எனேவ,நாடியவர் அந்நாளில் ேநான்பு ேநாற்றனர்; நாடியவர் அைத 
விட்டுவிட்டனர்'' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. ("நாடியவர் ேநாற்கலாம்;நாடியவர் விட்டு 
விடலாம்' என) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இல்ைல. 
- ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அறியாைமக் காலத்தில் முஹர்ரம் பத்தாவது நாள் (ஆஷூரா) அன்று ேநான்பு ேநாற்கப் 
பட்டுவந்தது. இஸ்லாம் வந்தேபாது விரும்பியவர் அந்த ேநான்ைப ேநாற்றனர்; (விட்டுவிட) 
விரும்பியவர் அைத விட்டுவிட்டனர். 
 
2070 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ரமளான் ேநான்பு கடைமயாக்கப்படுவதற்கு முன்பு (ஆஷூரா நாள்) அன்று ேநான்பு 
ேநாற்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டுவந்தார்கள். ரமளான் 
ேநான்பு கடைமயாக்கப்பட்டதும் நாடியவர் ஆஷூரா நாளன்று ேநான்பு ேநாற்றனர்;நாடியவர் 
(அைத) விட்டுவிட்டனர். 
 
2071 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அறியாைமக் காலத்தில் குைறஷியர் முஹர்ரம் பத்தாவது நாளில் (ஆஷூரா) ேநான்பு 
ேநாற்றுவந்தனர். ரமளான் ேநான்பு கடைமயாக்கப்படும்வைர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் ஆஷூரா நாளில் ேநான்பு ேநாற்குமாறு கட்டைளயிட்டார்கள். (ரமளான் ேநான்பு 



 

அத்தியாயம் : 14 – ேநான்பு                                 

    பக்கம் | 712  
 

கடைமயாக்கப்பட்ட) பின்னர் "முஹர்ரம் பத்தாவது நாளில் விரும்பியவர் (ஆஷூரா) 
ேநான்பு ேநாற்கட்டும்; (விட்டுவிட) விரும்பியவர் அைத விட்டுவிடட்டும்!'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2072 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அறியாைமக் கால மக்கள் (குைறஷியர்) முஹர்ரம் பத்தாவது நாள் (ஆஷூரா) அன்று 
ேநான்பு ேநாற்றுவந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் முஸ்லிம்களும் 
ரமளான் ேநான்பு கடைமயாக்கப்படுவதற்கு முன்புவைர முஹர்ரம் பத்தாவது நாளில் 
ேநான்பு ேநாற்றனர். ரமளான் ேநான்பு கடைமயாக்கப்பட்டதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "முஹர்ரம் பத்தாவது நாள் அல்லாஹ்வின் நாட்களில் ஒரு நாளாகும். நாடியவர் 
அந்நாளில் ேநான்பு ேநாற்கலாம்; நாடியவர் அ(ந்நாளில் ேநான்பு ேநாற்ப)ைத விட்டுவிடலாம்'' 

என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2073 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் முஹர்ரம் பத்தாவது நாள் (ஆஷூரா) 
குறித்துப் ேபசப்பட்டது. அப்ேபாது, "அது, அறியாைமக் காலத்தார் ேநான்பு ேநாற்ற தினமாகும். 
உங்களில் அன்ைறயதினம் ேநான்பு ேநாற்க விரும்புகின்றவர் ேநான்பு ேநாற்கட்டும்! 
விரும்பாதவர் ேநான்ைப விட்டுவிடட்டும்!'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2074 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஹர்ரம் பத்தாவது நாள் (ஆஷூரா) குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"இது, அறியாைமக் காலத்தார் ேநான்பு ேநாற்றுவந்த தினமாகும். விரும்புகின்றவர் 
அந்நாளில் ேநான்பு ேநாற்கட்டும்; அைத விட்டுவிட விரும்புகின்றவர் விட்டுவிடட்டும்!'' 
என்றார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ரலி) அவர்கள், தாம் ேநாற்கும் ேவறு ஏேதனும் ேநான்பு அந்நாளில் தற்ெசயலாக 
அைமந்தால் தவிர, முஹர்ரம் பத்தாவது நாளன்று ேநான்பு ேநாற்கமாட்டார்கள். 
 
2075 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் முஹர்ரம் பத்தாவது நாளில் (ஆஷூரா) ேநான்பு 
ேநாற்பது குறித்துப் ேபசப்பட்டது'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்றபடி ேமற்கண்ட 
ஹதீஸிலுள்ள தகவல்கள் (அைனத்தும்) அப்படிேய இதிலும் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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2076 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் முஹர்ரம் பத்தாவது நாள் (ஆஷூரா) 
குறித்துப் ேபசப்பட்டது. அப்ேபாது, "அது, அறியாைமக் காலத்தார் ேநான்பு ேநாற்றுவந்த 
நாளாகும். எனேவ, நாடுகின்றவர் அந்நாளில் ேநான்பு ேநாற்கலாம்;நாடுகின்றவர் அைத 
விட்டுவிடலாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். 
 
2077 அஷ்அஸ் பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் 
காைல உணவு உண்டுெகாண்டிருந்தார்கள். ேமலும் அவர்கள், "அபூமுஹம்மேத, சாப்பிட 
வாருங்கள்'' என்று (என்னிடம்) கூறினார்கள். நான், "இன்று ஆஷூரா (முஹர்ரம் பத்தாவது) 
நாளல்லவா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆஷூரா நாள் எ(த்தைகய)து என்று நீர் 
அறிவரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். "அது என்ன நாள்?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள், "அது ரமளான் 
ேநான்பு கடைமயாவதற்கு முன்பு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு 
ேநாற்றுவந்த நாளாகும். ரமளான் ேநான்பு கடைமயானேபாது, அந்த ேநான்பு (கட்டாயம் 
ேநாற்கப்பட ேவண்டும் எனும் விதி) ைகவிடப்பட்டது'' என்று ெசான்னார்கள். 
இைத அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அபூகுைறப் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "அந்த ேநான்ைப (அல்லாஹ்வின் தூதர்-ஸல்) அவர்கள் 
ைகவிட்டார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ரமளான் ேநான்பு கடைமயானேபாது, அந்த (ஆஷூரா) ேநான்ைப 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் - ஸல்) அவர்கள் ைகவிட்டார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2078 அஷ்அஸ் பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஹர்ரம் பத்தாவது நாள் (ஆஷூரா) அன்று நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் சாப்பிட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். (என்ைனக் 
கண்டதும்) அவர்கள், "அபூமுஹம்மேத, அருகில் வந்து நீங்களும் உண்ணுங்கள்'' என்றார்கள். 
"நான் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கிேறன்'' என்று நான் ெசான்ேனன். அவர்கள், "நாங்கள் (ஆரம்பக் 
காலத்தில்) அந்நாளில் ேநான்பு ேநாற்ேறாம். பின்னர் அந்த ேநான்பு ைகவிடப்பட்டது'' 

என்றார்கள். 
இைதக் ைகஸ் பின் சகன் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2079 அஷ்அஸ் பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான்  முஹர்ரம் பத்தாவது நாள் (ஆஷூரா) அன்று அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் சாப்பிட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். நான், "அபூ 
அப்திர் ரஹ்மான், இன்று முஹர்ரம் பத்தாவது நாள் (ஆஷூரா) ஆயிற்ேற?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ரமளான் ேநான்பு கடைமயாவதற்கு முன்பு (ஆஷூரா நாளில்) 
ேநான்பு ேநாற்கப்பட்டுவந்தது. ரமளான் ேநான்பு கடைமயானேபாது அந்த (ஆஷூரா) ேநான்பு 
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ைகவிடப்பட்டது. ஆகேவ, நீங்கள் ேநான்ைப விட்டுவிட விரும்பினால் நீங்களும் (என்னுடன்) 
சாப்பிடலாம்'' என்றார்கள். 
இைத அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2080 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஹர்ரம் பத்தாவது நாளில் (ஆஷூரா) ேநான்பு ேநாற்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டு வந்தார்கள்; அந்ேநான்ைப ேநாற்குமாறு எங்கைள 
ஊக்குவிக்கவும் ெசய்வார்கள். அந்த நாளில் (நாங்கள் ேநான்பு ேநாற்கிேறாமா என) 
எங்கைளக் கவனித்தும் வந்தார்கள். ரமளான் ேநான்பு கடைமயாக்கப்பட்டேபாது, (ஆஷூரா 
ேநான்பு ேநாற்குமாறு) எங்களுக்குக் கட்டைளயிடவுமில்ைல; எங்களுக்குத் 
தைடவிதிக்கவுமில்ைல; அந்த நாளில் எங்கைளக் கவனிக்கவுமில்ைல. 
 
2081 ஹுைமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் ஒரு முைற (சிரியாவிலிருந்து) மதீனாவிற்கு 
வந்தேபாது, முஹர்ரம் பத்தாவது நாள் (ஆஷூரா) அன்று மக்களுக்கு உைரயாற்றினார்கள். 
அப்ேபாது "மதீனாவாசிகேள, உங்கள் அறிஞர்கள் எங்ேக? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இது, முஹர்ரம் பத்தாவது நாள் (ஆஷூரா) ஆகும்; இந்நாளில் ேநான்பு ேநாற்பைத 
அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கடைமயாக்கவில்ைல. நான் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கிேறன். 
உங்களில் ேநான்பு ேநாற்க விரும்புகின்றவர் ேநான்பு ேநாற்கட்டும்; விட்டுவிட 
விரும்புகின்றவர் விட்டுவிடட்டும்!'' என்று கூறியைத நான் ெசவியுற்றுள்ேளன் என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "இது 
ேபான்ற (ஆஷூரா) நாளில் நபி (ஸல்) அவர்கள் "நான் ேநான்பு ேநாற்றுள்ேளன். எனேவ, 

ேநான்பு ேநாற்க விரும்புகின்றவர் ேநான்பு ேநாற்கட்டும்'' என்று கூறியதாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. மற்ற தகவல்கள் காணப்படவில்ைல. 
 
2082 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நாடு துறந்து) மதீனாவுக்கு வந்தேபாது, யூதர்கள் 
முஹர்ரம் பத்தாவது  நாளில் (ஆஷூரா) ேநான்பு ேநாற்பைதக் கண்டார்கள். இது குறித்து 
யூதர்களிடம் வினவப்பட்டேபாது, "இந்த நாளில்தான் (இைறத்தூதர்) மூசா (அைல) 
அவர்களுக்கும் பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தாருக்கும் பிர்அவ்னுக்ெகதிராக இைறவன் 
ெவற்றியளித்தான். எனேவ,இந்நாைளக் கண்ணியப்படுத்தும் முகமாகேவ நாங்கள் இந்நாளில் 
ேநான்பு ேநாற்கிேறாம்'' என யூதர்கள் கூறினர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"உங்கைளவிட மூசாவுக்கு அதிக ெநருக்கமுைடயவர்கள் நாங்கேள'' என்று கூறிவிட்டு, 

ஆஷூரா ேநான்பு ேநாற்குமாறு கட்டைளயிட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"எனேவ யூதர்களிடம் அது பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள்' என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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2083 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனா வந்தேபாது, யூதர்கள் முஹர்ரம் பத்தாவது 
நாளில் (ஆஷூரா) ேநான்பு ேநாற்றிருப்பைதக் கண்டார்கள். "நீங்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும் 
இது என்ன நாள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு யூதர்கள், "இது ஒரு மகத்தான நாள்; இந்த 
நாளில்தான் மூசாைவயும் அவருைடய சமுதாயத்தாைரயும் இைறவன் காப்பாற்றி, 
ஃபிர்அவ்ைனயும் அவனுைடய சமுதாயத்தாைரயும் (ெசங்கடலில்) மூழ்கடித்தான். எனேவ, 

மூசா (அைல) அவர்கள் (இைறவனுக்கு) நன்றி ெதரிவிக்கும் முகமாக (இந்நாளில்) ேநான்பு 
ேநாற்றார்கள். ஆகேவ, நாங்களும் இந்நாளில் ேநான்பு ேநாற்கிேறாம்'' என்று கூறினர்.  
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கைளவிட நாங்கேள மூசா (அைல) 
அவர்களுக்கு மிகவும் உரியவர்களும் ெநருக்கமானவர்களும் ஆேவாம்'' என்று கூறினார்கள். 
பின்னர், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்நாளில்) தாமும் ேநான்பு ேநாற்று, 

ேநான்பு ேநாற்குமாறு (மக்களுக்குக்) கட்டைளயுமிட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2084 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஹர்ரம் பத்தாவது நாைள (ஆஷூரா) யூதர்கள் கண்ணியப்படுத்தியும் பண்டிைக நாளாகக் 
ெகாண்டாடியும் வந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "இந்நாளில் 
நீங்களும் ேநான்பு ேநாறுங்கள்!'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2085 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: 
அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: ைகபர்வாசிகள் (யூதர்கள்) முஹர்ரம் பத்தாவது 
நாளில் (ஆஷூரா) ேநான்பு ேநாற்றுவந்தனர்; அந்நாைள அவர்கள் பண்டிைக நாளாகக் 
ெகாண்டாடினர்; தங்களுைடய ெபண்களுக்கு அந்நாளில் ஆபரணங்கைளயும் அழகிய 
ஆைடகைளயும் அவர்கள் அணிவித்தனர். எனேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(எங்களிடம்) "இந்நாளில் நீங்களும் ேநான்பு ேநாறுங்கள்!'' என்றார்கள். 
 
2086 உைபதுல்லாஹ் பின் அபயீஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் முஹர்ரம் பத்தாவது நாள் (ஆஷூரா) ேநான்பு பற்றி 
வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாட்களிேலேய 
இந்த (ஆஷூரா) நாைளயும் மாதங்களிேலேய இந்த -ரமளான்- மாதத்ைதயும் தவிர 
ேவெறைதயும் சிறப்பாகத் ேதர்ந்ெதடுத்து ேநான்பு ேநாற்றதாக நான் அறியவில்ைல'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 20 ஆஷூரா ேநான்ைப எந்த நாளில் ேநாற்க ேவண்டும்? 
 
2087 அல்ஹகம் பின் அல்அஃரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "ஸம்ஸம்' கிணற்றுக்கருகில் தமது ேமல்துண்ைடத் 
தைலயைணயாக ைவத்துச் சாய்ந்திருந்தேபாது அவர்களிடம் நான் ெசன்ேறன். "ஆஷூரா 
ேநான்பு பற்றி எனக்குச் ெசால்லுங்கள்!'' என அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

"முஹர்ரம் மாதத்தின் (முதல்) பிைறைய நீர் கண்டதும் (அன்றிலிருந்து நாட்கைள) 
எண்ணிக்ெகாள்வரீாக! ஒன்பதாவது நாள் காைலயில் நீர் ேநான்பாளியாக இருப்பரீாக!'' என்று 
ெசான்னார்கள். "இவ்வாறுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்த (ஆஷூரா) 
ேநான்ைப ேநாற்றார்களா?'' என்று நான் ேகட்ேடன். அதற்கு, "ஆம்' என்று அவர்கள் 
விைடயளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஸம்ஸம் கிணற்றுக்கருகில் தமது ேமல்துண்ைடத் தைலயைணயாக்கிச் 
சாய்ந்திருந்த இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் நான் ஆஷூரா ேநான்பு பற்றிக் 
ேகட்ேடன்'' என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
2088 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆஷூரா நாளில் தாமும் ேநான்பு ேநாற்று, ேநான்பு 
ேநாற்குமாறு (மக்களுக்கும்) கட்டைளயிட்டார்கள். அப்ேபாது மக்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! இது யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் கண்ணியப்படுத்தும் நாளாயிற்ேற?'' என்று 
வினவினர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ஷா அல்லாஹ் 
(அல்லாஹ் நாடினால்) அடுத்த ஆண்டில் நாம் (முஹர்ரம்) ஒன்பதாவது நாளில் ேநான்பு 
ேநாற்ேபாம்'' என்று கூறினார்கள். ஆனால், அடுத்த ஆண்டு வருவதற்குள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்துவிட்டார்கள். 
 
2089 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அடுத்த ஆண்டுவைர நான் உயிேராடிருந்தால் ஒன்பதாவது நாளில் ேநான்பு 
ேநாற்ேபன்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில்" அதாவது ஆஷூரா நாளில்' எனும் குறிப்புடன் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 21 ஆஷூரா நாளில் (ேநான்பு ேநாற்காமல்) சாப்பிட்டுவிட்டவர், அன்ைறய தினத்தின் 
எஞ்சிய பகுதியில் உண்பைதத் தவிர்க்கட்டும்! 
 
2090 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆஷூரா நாளன்று "அஸ்லம்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த 
ஒரு மனிதைர அனுப்பி, "(இன்று) ேநான்பு ேநாற்காமலிருப்பவர், ேநான்பு ேநாற்கட்டும்; 

சாப்பிட்டுவிட்டவர், இரவுவைர தமது ேநான்ைப நிைறவு ெசய்யட்டும்' என்று மக்களிைடேய 
அறிவிக்குமாறு உத்தரவிட்டார்கள். 
 



 

அத்தியாயம் : 14 – ேநான்பு                                 

    பக்கம் | 717  
 

2091 ருபய்யிஉ பின்த் முஅவ்வித் பின் அஃப்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆஷூரா (முஹர்ரம் பத்தாவது) நாளன்று 
காைலயில் மதீனா புறநகரிலுள்ள அன்சாரிகளின் கிராமங்களுக்கு ஆளனுப்பி "(இன்று) 
காைலயில் ேநான்பாளியாக இருப்பவர், தமது ேநான்ைபத் ெதாடரட்டும்;ேநான்பு ேநாற்காமல் 
காைலப் ெபாழுைத அைடந்தவர் இன்ைறய தினத்தின் எஞ்சிய ெபாழுைத (ேநான்பிருந்து) 
நிைறவு ெசய்யட்டும்'' என்று அறிவிக்கச்ெசய்தார்கள். 
நாங்கள் அதன் பின்னர் அந்நாளில் ேநான்பு ேநாற்கலாேனாம்; எங்கள் சிறுவர்கைளயும் -
அல்லாஹ் நாடினால்- ேநான்பு ேநாற்கச்ெசய்ேவாம். நாங்கள் பள்ளிவாசலுக்குச் 
ெசல்லும்ேபாது, கம்பளியாலான விைளயாட்டுப் ெபாருட்கைள அவர்களுக்காகச் ெசய்து, 

அவர்களில் ஒருவன் (பசியால்) உணவு ேகட்டு அழும்ேபாது ேநான்பு துறக்கும் ேநரம்வைர 
(அவன் பசிைய மறந்திருப்பதற்காக) அவனிடம் அந்த விைளயாட்டுப் ெபாருைளக் 
ெகாடுப்ேபாம். 
 
2092 காலித் பின் தக்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ருபய்யிஉ பின்த் முஅவ்வித் (ரலி) அவர்களிடம், ஆஷூரா (முஹர்ரம் பத்தாவது 
நாள்)  ேநான்பு பற்றிக்ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அன்சாரிகளின் கிராமங்களுக்குத் தம் தூதுவர்கைள அனுப்பினார்கள்' என்று கூறியதாக 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
இருப்பினும், அதில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது: நாங்கள் கம்பளியாலான விைளயாட்டுப் 
ெபாருட்கைள அவர்களுக்காகத் தயார்ெசய்து, அவற்ைற எங்களுடன் எடுத்துச்ெசல்ேவாம். 
சிறுவர்கள் எங்களிடம் உணவு ேகட்பார்களானால், விைளயாட்டுப் ெபாருைளக் ெகாடுத்து, 

அவர்கள் ேநான்ைப நிைறவு ெசய்யும்வைர கவனத்ைதத் திைசதிருப்புேவாம். 
 
பாடம் : 22 ேநான்புப் ெபருநாள் மற்றும் ஹஜ்ஜுப் ெபருநாள் ஆகிய இரு தினங்களில் 
ேநான்பு ேநாற்பதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
2093 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அஸ்ஹர் (ரஹ்) அவர்களின் அடிைமயாயிருந்த சஅத் பின் 
உைபத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஹஜ்ஜுப்) ெபருநாள் ெதாழுைகயில் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களுடன் 
கலந்துெகாண்ேடன். அவர்கள் வந்து (முதலில்) ெதாழுதுவிட்டுப் பின்னர் திரும்பி 
மக்களுக்கு உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது பின்வருமாறு குறிப்பிட்டார்கள்: 
இவ்விரு நாட்களிலும் ேநான்பு ேநாற்கக் கூடாெதன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தைடவிதித்துள்ளார்கள். ஒன்று,உங்கள் ேநான்பிலிருந்து நீங்கள் விடுபடும் ேநான்புப் 
ெபருநாள் ஆகும். மற்ெறான்று உங்கள் குர்பானிப் பிராணிகளின் இைறச்சிைய நீங்கள் 
உண்ணும் (ஹஜ்ஜுப்) ெபருநாள் ஆகும். 
 
2094 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுப் ெபருநாள், ேநான்புப் ெபருநாள் ஆகிய இரு 
தினங்களில் ேநான்பு ேநாற்கக் கூடாெதனத் தைடவிதித்தார்கள். 
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2095 கஸஆ பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ஒரு ஹதீைஸ நான் ெசவியுற்ேறன். அது எனக்கு 
வியப்பூட்டேவ, "இைத நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
ெசவியுற்றரீ்களா?''  என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து ெசவியுறாத ஒன்ைற அவர்கள் கூறியதாகச் ெசால்ேவனா? 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹஜ்ஜுப் ெபருநாள் மற்றும் ேநான்புப் ெபருநாள் 
ஆகிய இரு தினங்களில் ேநான்பு ேநாற்பது தகாது' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' 

என்றார்கள். 
 
2096 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்புப் ெபருநாள் மற்றும் குர்பானி ெசய்யும் 
(ஹஜ்ஜுப் ெபரு)நாள் ஆகிய இரு தினங்களில் ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டாெமனத் தைட 
விதித்தார்கள். 
இைத யஹ்யா பின் உமாரா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2097 ஸியாத் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து, "நான் ஒரு நாள் ேநான்பு ேநாற்க 
ேநர்ச்ைச ெசய்துள்ேளன். அது ஹஜ்ஜுப் ெபருநாளாக, அல்லது ேநான்புப் ெபருநாளாக 
அைமந்துவிட்டது'' என்று ெசான்னார். அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள்,உயர்ந்ேதான் 
அல்லாஹ் ேநர்த்திக்கடன்கைள நிைறேவற்றுமாறு கட்டைளயிட்டுள்ளான். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்த நாளில் ேநான்பு ேநாற்பைதத் தைட விதித்துள்ளார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
2098 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்புப் ெபருநாள் மற்றும் ஹஜ்ஜுப் ெபருநாள் 
ஆகிய இரு தினங்களில் ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டாெமனத் தைடவிதித்தார்கள். 
 
பாடம் : 23 "அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' (துல்ஹஜ் 11, 12, 13 ஆகிய) நாட்களில் ேநான்பு ேநாற்பதற்கு 
வந்துள்ள தைட. 
 
2099 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' (எனும் ஹஜ்ஜுப் ெபருநாளுக்கு அடுத்த மூன்று) நாட்கள், உண்பதற்கும் 
பருகுவதற்கும் உரிய நாட்களாகும். 
இைத நுைபஷா பின் அம்ர் பின் அவ்ஃப் அல்ஹுதலீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நுைபஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அறிவிப்பாளர் காலித் அல்ஹத்தா (ரஹ்) அவர்கள், நான் எனக்கு இந்த ஹதீைஸ 
அறிவித்த அபுல்மலீஹ் (ரஹ்) அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது, அவர்களிடம் அைதப் பற்றிக் 
ேகட்ேடன். அப்ேபாது ேமற்கண்ட ஹதீைஸ அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தார்கள். ேமலும், 

("பருகுவதற்கும்' என்பதற்குப் பின்னால்) "இைறவைன நிைனவுகூர்(ந்து திக்ர் ெசய்)வதற்கும் 
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உரிய நாளாகும்'' என்பைத அதிகப்படியாக அறிவித்தார்கள்'' என்று கூறியதாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
2100 கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைனயும் அவ்ஸ் பின் அல்ஹதஸான் (ரலி) 
அவர்கைளயும் "அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' நாட்களில் அனுப்பி, "இைறநம்பிக்ைகயாளைரத் தவிர 
ேவெறவரும் ெசார்க்கத்தில் நுைழயமாட்டார்; "மினா'வின் நாட்கள் உண்பதற்கும் 
பருகுவதற்கும் உரிய நாட்களாகும்'' என (மக்களிைடேய) அறிவிக்கச் ெசய்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"எங்கள் இருவைரயும் அறிவிக்கச் ெசய்தார்கள்'' எனும் வாசகம் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 24 ெவள்ளிக்கிழைம (ஒரு நாள்) மட்டும் ேநான்பு ேநாற்பது விரும்பத்தக்கதன்று. 
 
2101 முஹம்மத் பின் அப்பாத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்துெகாண்டிருந்த ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ரலி) அவர்களிடம் நான், "ெவள்ளிக்கிழைம (ஒரு நாள் மட்டும்) ேநான்பு ேநாற்க 
ேவண்டாெமன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைடெசய்தார்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு "ஆம், இந்த இல்லத்தின் அதிபதிமீது ஆைணயாக!'' என்று ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2102 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் ெவள்ளிக்கிழைமக்கு முன்பு ஒரு நாள், அல்லது பின்பு ஒரு நாைளச் 
ேசர்க்காமல் (தனியாக) ெவள்ளியன்று மட்டும் ேநான்பு ேநாற்கேவண்டாம். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2103 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இரவுகளில் ெவள்ளிக்கிழைம இரைவமட்டும் இரவுத் ெதாழுைகக்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்காதீர்கள். 
தினங்களில் ெவள்ளிக்கிழைம தினத்ைத மட்டும் ேநான்பு ேநாற்பதற்காகத் 
ேதர்ந்ெதடுக்காதீர்கள்; உங்களில் ஒருவர் (வழக்கமாக) ேநான்பு ேநாற்கும் நாள் 
ெவள்ளிக்கிழைமயாக அைமந்துவிட்டால் தவிர! 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 25 "ேநான்பு ேநாற்கச் சக்தி ெபற்றவர்கள் (ேநாற்காமல் விட்டுவிட்டால்) அதற்குப் 
பரிகாரமாக ஓர் ஏைழக்கு உணவளிப்பது கடைமயாகும்'' எனும் (2:184ஆவது) 
இைறவசன(த்தின் சட்ட)ம், "உங்களில் (ரமளான் எனும்) அந்த மாதத்ைத அைடந்தவர் 
அதில் ேநான்பு ேநாற்கட்டும்'' எனும் (2:185ஆவது) வசனத்தின் மூலம் மாற்றப்பட்டுவிட்டது 
என்பதன் விளக்கம். 
 
2104 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ேநான்பு ேநாற்பதற்குச் சக்தி உள்ளவர்கள் (ேநான்பு ேநாற்காமல் விட்டுவிட்டால்) அதற்குப் 
பரிகாரமாக ஓர் ஏைழக்கு உணவளிக்கேவண்டும்'' எனும் இந்த (2:184ஆவது) வசனம் 
அருளப்ெபற்றேபாது,  நாடியவர் ேநான்பு ேநாற்காமல் விட்டுவிட்டுப் பரிகாரம் ெசய்துவந்தார். 
பின்னர் இைத மாற்றி இதற்குப் பின்னுள்ள ("உங்களில் அந்த மாதத்ைத அைடந்தவர் அதில் 
ேநான்பு ேநாற்கட்டும்''என்ற 2:185ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றது. 
 
2105 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ரமளான் மாதத்தில் நாடினால் 
ேநான்பு ேநாற்ேபாம்; நாடினால் ேநான்பு ேநாற்காமல் விட்டுவிட்டு, அதற்குப் பரிகாரமாக ஓர் 
ஏைழக்கு உணவளித்து வந்ேதாம். இறுதியில் (அந்த நைடமுைறைய மாற்றுகின்ற) 
"உங்களில் அந்த மாதத்ைத அைடந்தவர் அதில் ேநான்பு ேநாற்கட்டும்'' எனும் இந்த 
(2:185ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றது. 
 
பாடம் : 26 ரமளானில் விடுபட்ட ேநான்ைப ஷஅபான் மாதத்தில் "களா'ச் ெசய்தல். 
 
2106 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எனக்கு ரமளானில் சில ேநான்புகள் விடுபட்டுவிடும். அவற்ைற ஷஅபான் மாதத்தில் தவிர 
ேவெறதிலும் என்னால் (களாவாக) நிைறேவற்றமுடியாது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் பணிவிைடயில் ஈடுபட்டேத இதற்குக் காரணம். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உைடய 
ேதைவகைளக் கவனிக்க ேவண்டி) இருந்தேத காரணம்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத இன்ேனார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுக்கு இருந்த (பணி) நிைலேய 
அதற்குக் காரணம் என நான் எண்ணுகிேறன்'' என யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பணிவிைடயில் ஈடுபட்டது பற்றிய 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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2107 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் (அவர்களுைடய துைணவியரான) 
எங்களில் ஒருவருக்கு ரமளான் ேநான்பு தவறிவிடும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் (இருந்ததால்) அைத அவரால் ஷஅபான் மாதம் வராதவைர "களா'ச் ெசய்ய 
முடியாது. 
 
பாடம் : 27 இறந்துேபானவர் சார்பாக (அவர் தவறவிட்ட) ேநான்ைபக் "களா'ச் ெசய்வது. 
 
2108 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேநான்ைப நிைறேவற்ற ேவண்டிய ஒருவர் இறந்துவிட்டால், அவர் சார்பாக அவருைடய 
ெபாறுப்பாளர் (உறவினர்) ேநான்பு ேநாற்பார். 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2109 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண்மணி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "என் தாயாருக்கு ஒரு 
மாத ேநான்பு கடைமயிருந்த நிைலயில் இறந்துவிட்டார். (அவர் சார்பாக நான் ேநான்பு 
ேநாற்கலாமா?)'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் மீது 
கடன் ஏதும் இருந்தால் அைத நீ நிைறேவற்றுவாய் அல்லவா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அவர் "ஆம்' என்றார். "அவ்வாறாயின், நிைறேவற்றுவதற்கு மிகவும் தகுதிவாய்ந்தது 
அல்லாஹ்வின் கடேன'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
2110 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஒருமாத ேநான்பு 
கடைமயிருந்த நிைலயில் என் தாயார் இறந்துவிட்டார். அைத அவர் சார்பாக நான் 
நிைறேவற்றலாமா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன் 
தாயார்மீது கடேனதும் இருந்தால், அவர் சார்பாக அைத நீ நிைறேவற்றுவாயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அவர் "ஆம்' என்றார். "அவ்வாறாயின், நிைறேவற்றப்படுவதற்கு மிகவும் தகுதி 
வாய்ந்தது அல்லாஹ்வின் கடேன'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுைலமான் அல்அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
முஸ்லிம் பின் இம்ரான் அல்பத்தீன் (ரஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீைஸ எங்களுக்கு அறிவித்த 
ேபாது, அல்ஹகம் பின் உைதபா (ரஹ்) மற்றும் சலமா பின் குைஹல் (ரஹ்) ஆகிய 
இருவரும், "இந்த ஹதீைஸ இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து முஜாஹித் (ரஹ்) 
அவர்கள் அறிவித்தைத நாங்கள் ெசவியுற்றுள்ேளாம். அப்ேபாது அங்கு நாங்களும் 
அமர்ந்திருந்ேதாம்'' என்று கூறினர். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஒன்பது 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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2111 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண்மணி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
என் தாயார், தம்மீது ேநர்ச்ைச ேநான்பு கடைமயாகியிருந்த நிைலயில் இறந்துவிட்டார். 
அவர் சார்பாக நான் ேநான்பு ேநாற்கலாமா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு "உன் தாயார்மீது 
ஏேதனும் கடனிருந்த நிைலயில் அைத நீ நிைறேவற்றினால், அவர் சார்பாக நிைறேவறி 
விடாதா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். அப்ெபண்மணி, 
"ஆம்' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன் தாயார் சார்பாக ேநான்பு 
ேநாற்றுக்ெகாள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2112 புைரதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்களிடம் 
ஒரு ெபண்மணி வந்து, "நான் என் தாயாருக்கு ஓர் அடிைமப்ெபண்ைணத் தானமாக 
வழங்கியிருந்ேதன். என் தாயார் இறந்துவிட்டார். (இப்ேபாது அந்த அடிைமப்ெபண் எனக்ேக 
கிைடத்துவிட்டார். இந்நிைலயில் தானத்திற்குரிய நற்பலன் எனக்கு உண்டா?)'' என்று 
ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(தானம் ெசய்ததற்குரிய) நற்பலன் 
உனக்கு உறுதியாகிவிட்டது. வாரிசுரிைம, அவ்வடிைமப்ெபண்ைண உனக்ேக மீட்டுத் 
தந்துவிட்டது'' என்று ெசான்னார்கள். அப்ெபண்மணி, "என் தாயார்மீது ஒருமாத ேநான்பு 
(கடைமயாகி) இருந்தது. அவர் சார்பாக நான் ேநான்பு ேநாற்கலாமா?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் சார்பாக நீ ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாள்'' 

என்றார்கள். அப்ெபண்மணி, "என் தாயார் (இதுவைர) அறேவ ஹஜ் ெசய்யவில்ைல. அவர் 
சார்பாக நான் ஹஜ் ெசய்யலாமா?'' என்று ேகட்டதற்கு, "அவருக்காக நீ ஹஜ் ெசய்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
2113 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் புைரதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "(என் தாயார்மீது) இருமாத ேநான்பு (கடைமயாகி) இருந்தது'' என்று அப்ெபண்மணி 
ேகட்டதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் புைரதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒரு ெபண்மணி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்'' என்று 
ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. இந்த அறிவிப்பில், "(என் தாயார்மீது) ஒருமாத ேநான்பு 
(கடைமயாகி) இருந்தது'' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "இரு 
மாத ேநான்பு (கடைமயாகி) இருந்தது'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- இன்ேனார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. அதில் 
"ஒருமாத ேநான்பு (கடைமயாகி) இருந்தது'' என்று காணப்படுகிறது. 
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பாடம் : 28 ேநான்பு ேநாற்றிருப்பவர் விருந்துக்கு அைழக்கப்பட்டால் "நான் ேநான்பாளி' என்று 
அவர் ெசால்லிவிட ேவண்டும். 
 
2114 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும்ேபாது விருந்துக்கு அைழக்கப்பட்டால் "நான் 
ேநான்பாளி' என்று அவர் கூறிவிடட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 29 ேநான்பாளி நாைவக் காப்பது. 
 
2115 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் ேநான்பு ேநாற்றவராகக் காைலப்ெபாழுைத அைடயும் நாளில் 
அருவருப்பாக (ஆபாசமாக)ப் ேபசேவண்டாம்;அறிவனீமாக நடந்துெகாள்ளேவண்டாம். 
எவேரனும் அவைர ஏசினாேலா அல்லது வம்புக்கு இழுத்தாேலா "நான் ேநான்பு 
ேநாற்றிருக்கிேறன்;  நான் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கிேறன்'' என்று அவர் கூறிவிடட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 30 ேநான்பின் மாண்பு. 
 
2116 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வலிவும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ், "ஆதமின் ைமந்தனுைடய (மனிதனுைடய) 
ஒவ்ெவாரு ெசயலும் அவனுக்ேக உரியதாகும். ஆனால், ேநான்ைபத் தவிர! ேநான்பு எனக்கு 
(மட்டுேம) உரியதாகும். அதற்கு நாேன நற்பலன் வழங்குேவன்'' என்று கூறினான். 
முஹம்மதின் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த இைற)வன்மீது சத்தியமாக! 
ேநான்பாளியின் வாயிலிருந்து வசீும் வாைட, அல்லாஹ்விடம் கஸ்தூரி மணத்ைதவிட 
நறுமணமிக்கதாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2117 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேநான்பு (பாவங்களிலிருந்து காக்கும்) ேகடயமாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2118 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"ஆதமின் ைமந்தனுைடய (மனிதனுைடய) ஒவ்ெவாரு ெசயலும் அவனுக்ேக உரியதாகும்; 

ேநான்ைபத் தவிர! ேநான்பு எனக்கு உரியதாகும். அதற்கு நாேன நற்பலன் வழங்குேவன்'' என 
வலிவும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ் கூறினான். ேநான்பு (பாவங்களிலிருந்து காக்கும்) 
ேகடயமாகும். உங்களில் ஒருவர் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும் நாளில் அருவருப்பாக 
(ஆபாசமாக)ப் ேபசேவண்டாம்; கூச்சலிட்டு சச்சரவு ெசய்யேவண்டாம். யாேரனும் அவைர 
ஏசினால் அல்லது வம்புக்கிழுத்தால் "நான் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கிேறன்'' என்று அவர் 
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கூறிவிடட்டும்! முஹம்மதின் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! 
ேநான்பாளியின் வாயிலிருந்து வரும் வாைட, மறுைம நாளில் அல்லாஹ்விடம் 
கஸ்தூரியின் மணத்ைதவிட நறுமணமிக்கதாகும். ேநான்பாளிக்கு இரண்டு மகிழ்ச்சிகள் 
உள்ளன. ேநான்பு துறக்கும்ேபாது, ேநான்பு துறப்பைத முன்னிட்டு அவர் மகிழ்ச்சியைடகிறார். 
தம் இைறவைனச் சந்திக்கும்ேபாது ேநான்பின் காரணமாக அவர் மகிழ்ச்சியைடகிறார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2119 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆதமின் மகனுைடய (மனிதனுைடய) ஒவ்ெவாரு நற்ெசயலுக்கும் ஒன்றுக்குப் பத்து முதல் 
எழுநூறு மடங்குகள்வைர நன்ைமகள் வழங்கப்படுகின்றன; அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 
ேநான்ைபத் தவிர. ஏெனனில், ேநான்பு எனக்கு உரியதாகும். அதற்கு நாேன நற்பலன் 
வழங்குகிேறன். அவன் எனக்காகேவ தனது உணர்ைவயும் உணைவயும் ைகவிடுகிறான் 
(என அல்லாஹ் கூறுகின்றான்). ேநான்பாளிக்கு இரண்டு மகிழ்ச்சிகள் உள்ளன. அவர் 
ேநான்ைபத் துறக்கும்ேபாது ஒரு மகிழ்ச்சியும், தம் இைறவைனச் சந்திக்கும் ேபாது 
மற்ெறாரு மகிழ்ச்சியும் (அைடகிறார்). ேநான்பாளியின் வாயிலிருந்து வரும் வாைட, 

அல்லாஹ்விடம் கஸ்தூரியின் மணத்ைதவிட நறுமணமிக்கதாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2120 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"ேநான்பு எனக்கு உரியதாகும். அதற்கு நாேன நற்பலன் வழங்குேவன்'' என அல்லாஹ் 
கூறுகின்றான். ேநான்பாளிக்கு இரண்டு மகிழ்ச்சிகள் உள்ளன. ேநான்பு துறக்கும்ேபாது அவர் 
மகிழ்ச்சி அைடவார்; அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்கும்ேபாதும் மகிழ்ச்சி அைடவார். முஹம்மதின் 
உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! ேநான்பாளியின் வாயிலிருந்து வரும் 
வாைட, அல்லாஹ்விடம் கஸ்தூரியின் மணத்ைதவிட நறுமணமிக்கதாகும். 
இந்த ஹதீைஸ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களும் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களும் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், 

"அவர் அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்கும்ேபாது, அல்லாஹ் அவருக்கு நற்பலன் வழங்குவான்; அவர் 
மகிழ்ச்சி அைடவார்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2121 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெசார்க்கத்தில் "ரய்யான்' எனப்படும் ஒரு நுைழவாயில் இருக்கிறது. மறுைம நாளில் அதன் 
வழியாக ேநான்பாளிகேள நுைழவார்கள். அவர்கைளத் தவிர ேவெறவரும் (அதன் வழியாக) 
நுைழயமாட்டார்கள். "ேநான்பாளிகள் எங்ேக?'' என்று ேகட்கப்படும்; உடேன அவர்கள் அதன் 
வழியாக நுைழவார்கள். அவர்களில் இறுதி நபர் நுைழந்ததும் அந்நுைழவாயில் 
அைடக்கப்பட்டுவிடும்; அதன் வழியாக ேவெறவரும் நுைழயமாட்டார்கள். 
இைத சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 31 அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறப்ேபாருக்குச் ெசல்லும்ேபாது) எந்த வித 
இைடயூறும் கடைமதவறுதலும் ஏற்படாமல் ேநான்பு ேநாற்கச் சக்தி ெபற்றிருப்பவர் ேநான்பு 
ேநாற்பதன் சிறப்பு. 
 
2122 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறப்ேபார் புரியச் ெசல்லும்ேபாது) ஒருநாள் ேநான்பு ேநாற்கும் 
அடியாரின் முகத்ைத, அந்த ஒரு நாளுக்குப் பகரமாக எழுபது ஆண்டுகள் (பயணத்) 
ெதாைலவிற்கு நரகத்திலிருந்து அல்லாஹ் அப்புறப்படுத்தாமல் இருப்பதில்ைல. 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2123 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறப்ேபாருக்குச் ெசல்லும்) ஒருவர் ஒருநாள் ேநான்பு 
ேநாற்றால், அவரது முகத்ைத அல்லாஹ் நரக ெநருப்ைபவிட்டு எழுபது ஆண்டுகள் 
(பயணத்) ெதாைலவிற்கு அப்புறப்படுத்திவிடுகிறான். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 32 கூடுதலான (நஃபில்) ேநான்பு ேநாற்கும் முடிைவ நண்பகலுக்கு முன் ெசய்தாலும் 
ேநான்பு ெசல்லும். கூடுதலான ேநான்பு ேநாற்றிருப்பவர் எவ்விதக் காரணமுமின்றி 
ேநான்ைப (இைடயிேல) விட்டுவிடலாம். 
 
2124 இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் என்னிடம் (வந்து), "ஆயிஷா! உங்களிடம் 
(உண்பதற்கு) ஏேதனும் இருக்கிறதா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
எங்களிடம் எதுவுமில்ைல'' என்ேறன். உடேன "அவ்வாறாயின் நான் ேநான்பாளியாக 
இருந்துெகாள்கிேறன்'' என்று கூறிவிட்டுப் புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள். பின்னர் "எங்களுக்கு ஓர் 
அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டது' (அல்லது "எங்கைளச் சந்திக்கச் சிலர் (அன்பளிப்புடன்) 
வந்தனர்'). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்பிவந்தேபாது, நான் "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! "நமக்கு ஓர் அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது' (அல்லது "நம்ைமச் சந்திக்கச் சிலர் 
(அன்பளிப்புடன்) வந்தனர்'). (அந்த அன்பளிப்பிலிருந்து) சிறிதளைவத் தங்களுக்காக நான் 
எடுத்துைவத்துள்ேளன்'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு அவர்கள் "என்ன அது?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் "(ேபரீச்சம் பழம், பாலாைடக் கட்டி, ெநய் ஆகியவற்றால் தயாரிக்கப்படும்) 
"ைஹஸ்' எனும் பலகாரம்'' என்று ெசான்ேனன். "அைதக் ெகாண்டு வா'' என்று அவர்கள் 
ெசான்னார்கள். நான் அைதக் ெகாண்டுவந்ேதன். அவர்கள் உண்டார்கள். பிறகு "நான் இன்று 
காைலயில் ேநான்பு ேநாற்றி(ட எண்ணியி)ருந்ேதன்'' என்று கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான தல்ஹா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் இந்த ஹதீைஸ முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்களிடம் அறிவித்தேபாது அவர்கள், இ(வ்வாறு 
ேநாற்க எண்ணியிருந்த ேநான்ைப விட்டுவிடுவதான)து, ஒருவர் தமது ெசல்வத்திலிருந்து 
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தர்மப் ெபாருைள எடுத்துைவப்பைதப் ேபான்றதுதான். அவர் நாடினால், (எடுத்து ைவத்த) 
அைத வழங்கலாம்; நாடினால் தம்மிடேம அைத ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2125 இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் என்னிடம் வந்து, "உங்களிடம் (உண்பதற்கு) ஏேதனும் 
இருக்கிறதா?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள் "இல்ைல' என்ேறாம். "அப்படியானால் நான் 
(இன்று) ேநான்பாளியாக இருந்துெகாள்கிேறன்'' என்றார்கள். பிறகு மற்ெறாரு நாள் அவர்கள் 
எம்மிடம் வந்தேபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நமக்கு "ைஹஸ்' எனும் பலகாரம் 
அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது'' என்ேறாம். அதற்கு அவர்கள், "எனக்கு அைதக் காட்டு. 
நான் இன்று காைல ேநான்பு ேநாற்றிருந்ேதன்'' என்று கூறிவிட்டு, அைத (வாங்கி)ச் 
சாப்பிட்டார்கள். 
 
பாடம் : 33 (ேநான்பாளி) மறதியாக உண்ணேவா பருகேவா தாம்பத்திய உறவு ெகாள்ளேவா 
ெசய்தால் ேநான்பு முறியாது. 
 
2126 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாண்டு மறதியாக உண்ணேவா பருகேவா ெசய்தால் அவர் 
ேநான்ைபத் ெதாடரட்டும். அவைர அல்லாஹ்ேவ உண்ணவும் பருகவும் ைவத்தான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 34 நபி (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் அல்லாத மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்றதும், ேநான்ேப 
இல்லாமல் எந்த மாதத்ைதயும் ெவறுைமயாக விடாமலிருப்பது விரும்பத்தக்கதாகும் 
என்பதும். 
 
2127 அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ரமளாைனத் தவிர ேவெறந்த 
குறிப்பிட்ட மாதத்திலாவது (மாதம் முழுக்க) ேநான்பு ேநாற்றிருக்கிறார்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நபி (ஸல்) அவர்கள் 
இறக்கும்வைர ரமளான் அல்லாத ேவெறந்த குறிப்பிட்ட மாதத்திலும் (மாதம் முழுக்க) 
ேநான்பு ேநாற்றதுமில்ைல; ஒரு சில நாட்களாவது ேநான்பு ேநாற்காமல் எந்த மாதத்ைதயும் 
(அடிேயாடு) விட்டதுமில்ைல'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
2128 அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ரமளாைனத் 
தவிர ேவறு மாதங்களில்) ஒரு மாதம் முழுவதும் ேநான்பு ேநாற்றார்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளாைனத் தவிர 
ேவெறந்த மாதத்திலும் ஒருமாதம் முழுவதும் ேநான்பு ேநாற்றதில்ைல. அவர்கள் 
இறக்கும்வைர எந்தெவாரு மாதத்திலும் ஒரு சில நாட்கேளனும் ேநான்பு ேநாற்காமல் 
இருந்ததில்ைல'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
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2129 அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்களின் ேநான்பு குறித்துக் ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (ெதாடர்ந்து) ேநான்பு ேநாற்கிறார்கேளா, ேநான்பு 
ேநாற்கிறார்கேளா என்று நாங்கள் ெசால்லுமளவிற்கு ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாண்டிருப்பார்கள்; 

ேநான்ேப ேநாற்கமாட்டார்கேளா; ேநான்ேப ேநாற்கமாட்டார்கேளா என்று நாங்கள் 
ெசால்லுமளவிற்கு ேநான்பு ேநாற்காமல் இருந்துவிடவும் ெசய்வார்கள். ேமலும், அவர்கள் 
மதீனாவிற்கு வந்ததிலிருந்து ரமளாைனத் தவிர ேவறு எந்த மாதத்திலும் மாதம் முழுக்க 
ேநான்பு ேநாற்றைத நான் கண்டதில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2130 இைறநம்பிக்ைகயார்களின் அன்ைன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இனி) ேநான்ைப விடேவ மாட்டார்கேளா என்று 
நாங்கள் ெசால்லுமளவிற்கு அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாண்ேட இருப்பார்கள்; (இனி) 
அவர்கள் ேநான்ேப ேநாற்கமாட்டார்கேளா என்று நாங்கள் ெசால்லுமளவிற்கு அவர்கள் 
ேநான்பு ேநாற்காமல் விட்டுவிடவும் ெசய்வார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ரமளாைனத் தவிர ேவெறந்த மாதத்திலும் மாதம் முழுக்க ேநான்பு ேநாற்றைத நான் 
கண்டதில்ைல. ஷஅபாைனத் தவிர ேவெறந்த மாதத்திலும் அதிகமாக ேநான்பு ேநாற்றைத 
நான் கண்டதில்ைல. 
 
2131 அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேநான்பு 
குறித்துக் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெதாடர்ந்து) 
ேநான்பு ேநாற்கிறார்கேளா என்று நாங்கள் ெசால்லுமளவிற்கு ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாண்ேட 
இருப்பார்கள்; ேநான்ேப ேநாற்கமாட்டார்கேளா என்று நாங்கள் ெசால்லுமளவிற்கு ேநான்பு 
ேநாற்காமல் இருந்துவிடவும் ெசய்வார்கள். அவர்கள் ஷஅபாைனத் தவிர ேவெறந்த 
மாதத்திலும் அதிக நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்றைத நான் கண்டதில்ைல. ஷஅபான் மாதம் 
முழுவதும் அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கிறார்கள். ஷஅபானில் சில நாட்கள் மட்டும் 
ேநான்பு ேநாற்றும் இருக்கிறார்கள்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2132 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓராண்டில் ஷஅபான் மாதத்ைதவிட அதிகமாக 
ேவெறந்த மாதத்திலும் ேநான்பு ேநாற்றதில்ைல. "நற்ெசயல்களில் உங்களால் 
இயன்றைதேய ெசய்யுங்கள். நீங்கள் சலிப்பைடயாதவைர அல்லாஹ் சலிப்பைடய 
மாட்டான்''  என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். ேமலும், "குைறவாக இருந்தாலும் ெதாடர்ந்து 
ஒருவர் ெசய்துவரும் நற்ெசயேல அல்லாஹ்விற்கு மிக விருப்பமானதாகும்'' என்றும் 
அவர்கள் கூறுவார்கள். 
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2133 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளாைனத் தவிர ேவெறந்த மாதத்திலும் மாதம் 
முழுக்க ேநான்பு ேநாற்கமாட்டார்கள். ேநான்பு ேநாற்கத் ெதாடங்கிவிட்டால், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அவர்கள் இனி விடாமல் (ெதாடர்ந்து) ேநான்பு ேநாற்றுக் ெகாண்ேட 
இருப்பார்கேளா' என்று ஒருவர் ெசால்லுமளவிற்கு ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாண்ேட இருப்பார்கள். 
ேநான்ைப அவர்கள் விடத்ெதாடங்கினால், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இனிேமல் 
ேநான்ேப ேநாற்கமாட்டார்கேளா' என்று ஒருவர் ெசால்லுமளவிற்கு ேநான்பு ேநாற்காமலும் 
இருந்து விடுவார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவிற்கு வந்ததிலிருந்து (ரமளானில் 
தவிர) ெதாடர்ந்து ஒரு மாதம் ேநான்பு ேநாற்றதில்ைல'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
2134 உஸ்மான் பின் ஹகீம் அல்அன்சாரி (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடம் ரஜப் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது குறித்துக் 
ேகட்ேடன். (அப்ேபாது நாங்கள் ரஜப் மாதத்தில் இருந்ேதாம்) அதற்கு அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூறினார்கள்: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இனி விடாமல்) 
ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாண்ேட இருப்பார்கேளா என்று நாங்கள் ெசால்லுமளவிற்கு ேநான்பு 
ேநாற்றுக்ெகாண்ேட இருப்பார்கள். (இனி) ேநான்ேப ேநாற்கமாட்டார்கேளா என்று நாங்கள் 
ெசால்லுமளவிற்கு ேநான்பு ேநாற்காமல் இருந்துவிடவும் ெசய்வார்கள்'' என்று கூறியைத 
நான் ேகட்டுள்ேளன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2135 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாண்ேடயிருப்பார்கேளா, ேநான்பு 
ேநாற்றுக்ெகாண்ேடயிருப்பார்கேளா என்று ெசால்லப்படும் அளவிற்கு ேநான்பு ேநாற்றுக் 
ெகாண்ேட இருப்பார்கள். ேநான்ேப ேநாற்கமாட்டார்கேளா, ேநான்ேப ேநாற்கமாட்டார்கேளா 
என்று ெசால்லப்படும் அளவிற்கு ேநான்பு ேநாற்காமலும் இருந்து விடுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 35 இடைரச் சந்திப்பவர், கடைமையத் தவறவிடுபவர், இரு ெபருநாட்கள் மற்றும் 
"அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' ஆகிய நாட்களில்கூட விடாமல் ேநான்பு ேநாற்பவர் ஆகிேயார் 
காலெமல்லாம் ேநான்பு ேநாற்பதற்கு வந்துள்ள தைடயும், ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் 
ேநான்பு ேநாற்பதன் சிறப்பும். 
 
2136 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"நான் உயிேராடு வாழும்வைர பகெலல்லாம் ேநான்பு ேநாற்ேபன்; இரெவல்லாம் நின்று வழி 
படுேவன்' என்று நான் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்த ெசய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குத் ெதரிவிக்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "நீர் 
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இவ்வாறு கூறினரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். "நான் அவ்வாறு கூறத்தான் ெசய்ேதன், 

அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்ேறன். அதற்கு அவர்கள், "இது உம்மால் முடியாது; (சில 
நாட்கள்) ேநான்பு ேநாற்பரீாக! (சில நாட்கள் ேநான்ைப) விட்டுவிடுவரீாக! (இரவில் சிறிது 
ேநரம்) உறங்குவரீாக! (சிறிது ேநரம்) நின்று வழிபடுவரீாக! மாதத்தில் மூன்று நாட்கள் 
ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாள்வரீாக! ஏெனனில், ஒவ்ெவாரு நற்ெசயலுக்கும் பிரதியாக அைதப் 
ேபான்ற பத்து மடங்கு (நற்பலன்)கள் உண்டு. (இதன்படி மாதத்தில் மூன்று நாட்கள் ேநான்பு 
ேநாற்பது மாதம் முழுவதும் ேநான்பு ேநாற்பதற்குச் சமமாகும்.) இது வருடெமல்லாம் 
ேநான்பு ேநாற்றதாக அைமயும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
நான், "என்னால் இைதவிடச் சிறப்பாக (கூடுதலாக)ச் ெசய்யமுடியும்!'' என்று கூறிேனன். 
"(அப்படியானால்) ஒரு நாள் ேநான்பு ேநாற்று, இரண்டு நாட்கள் ேநான்ைப விட்டுவிடுவரீாக!'' 
என்று அவர்கள் கூறினார்கள். நான், "என்னால் இைதவிடச் சிறப்பாக (கூடுதலாக)ச் ெசய்ய 
முடியும், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று ெசான்ேனன். "(அப்படியானால்) ஒரு நாள் ேநான்பு 
ேநாற்று, ஒரு நாள் ேநான்ைப விட்டுவிடுவரீாக! இதுதான் (இைறத்தூதர்) தாவூத் (அைல) 
அவர்களின் ேநான்பாகும். ேநான்புகளில் இதுேவ நடுநிைலயானதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
"என்னால் இைதவிடச் சிறப்பாக (கூடுதலாக)ச் ெசய்ய முடியும்'' என்று நான் ெசான்ேனன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைதவிடச் சிறந்தது எதுவுமில்ைல'' 

என்றார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குறிப்பிட்ட மூன்று நாட்கைள நான் ஏற்றுக் 
ெகாண்டிருப்பது, என் மைனவி மக்கைளயும் என் ெசாத்து பத்துக்கைளயும்விட எனக்கு 
மிகவும் விருப்பானதாகும் (என்பைத முதுைமயைடந்துவிட்ட இந்நிைலயில் உணர்கிேறன்). 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2137 யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்களும் அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் 
பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். அவர்கைள அைழத்துவருமாறு 
ஆளனுப்பிவிட்டு, அவர்கள் எங்களிடம் வரும்வைர அவர்களது வடீ்டுக்கு அருகிலிருந்த ஒரு 
பள்ளிவாசலில் நாங்கள் (காத்து) இருந்ேதாம். அவர்கள் எங்களிடம் வந்தேபாது, "நீங்கள் 
நாடினால் (என் வடீ்டுக்குள்) வரலாம்; நீங்கள் நாடினால் இங்ேகேய அமரலாம்'' என்றார்கள். 
நாங்கள், "இல்ைல, இங்ேகேய அமருகிேறாம். எங்களுக்கு ஹதீஸ் அறிவியுங்கள்'' என்ேறாம். 
அப்ேபாது அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என்னிடம் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்: 
நான் பகெலல்லாம் ேநான்பு ேநாற்று, ஒவ்ேவார் இரவிலும் குர்ஆன் முழுவைதயும் ஓதியும் 
வந்ேதன். அப்ேபாது "என்ைனப் பற்றி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசால்லப்பட்டது' அல்லது 
"(என்ைன அைழத்து வருமாறு) அவர்கள் என்னிடம் ஆளனுப்பினார்கள்.' நான் அவர்களிடம் 
ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் என்னிடம், "நீர் (பகற்)காலெமல்லாம் ேநான்பு ேநாற்று, 

ஒவ்ேவார் இரவிலும் குர்ஆன் முழுவைதயும் ஓதிவருவதாக எனக்குச் ெசய்தி வந்தேத (அது 
உண்ைமயா)?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதேர! இதன் மூலம் நான் 
நன்ைமையத் தவிர ேவெறைதயும் நாடவில்ைல'' என்ேறன். அவர்கள், "ஒவ்ெவாரு மாதமும் 
மூன்று நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்பது உமக்குப் ேபாதுேம!'' என்றார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் 
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தூதேர! என்னால் இைதவிடக் கூடுதலாகச் ெசய்ய முடியும்'' என்ேறன். அவர்கள், "உம் 
துைணவிக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய கடைமகள் உமக்கு இருக்கின்றன. உம் விருந்தினருக்குச் 
ெசய்யேவண்டிய கடைமகள் உமக்கு உள்ளன. உமது உடலுக்குச் ெசய்யேவண்டிய 
கடைமகளும் உமக்கு உண்டு. எனேவ, இைறத்தூதர் தாவூத் (அைல) அவர்கைளப் ேபான்று 
ேநான்பு ேநாற்பரீாக! ஏெனனில், தாவூத் (அைல) அவர்கள் மக்களிைடேய மாெபரும் 
வணக்கசாலியாக இருந்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாவூத் (அைல) அவர்களின் ேநான்பு என்ன?'' என்று 
ேகட்ேடன். "ஒரு நாள் ேநான்பு ேநாற்று ஒரு நாள் ேநான்ைப விடுவேத அவர்களது 
ேநான்பாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ேமலும், 

"மாதத்திற்கு ஒரு தடைவ குர்ஆைன ஓதி நிைறவு ெசய்வரீாக!'' என்று கூறினார்கள். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்னால் இைதவிடக் கூடுதலாகச் ெசய்யமுடியும்'' என்ேறன். 
"அவ்வாறாயின் இருபது நாட்களுக்கு ஒரு தடைவ குர்ஆைன ஓதி நிைறவு ெசய்வரீாக!'' 
என்றார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்னால் இைதவிடக் கூடுதலாகச் ெசய்ய 
முடியும்'' என்ேறன். "அப்படியானால், பத்து நாட்களுக்கு ஒரு தடைவ குர்ஆைன ஓதி 
நிைறவு ெசய்வரீாக!'' என்றார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்னால் இைதவிடக் 
கூடுதலாகச் ெசய்யமுடியும்!'' என்ேறன். "அவ்வாறாயின் வாரத்துக்கு ஒரு தடைவ குர்ஆைன 
ஓதி நிைறவு ெசய்வரீாக! அைதவிட அதிகமாக்க ேவண்டாம். ஏெனனில், உம் துைணவிக்குச் 
ெசய்யேவண்டிய கடைமகள் உமக்கு உள்ளன;உம் விருந்தினருக்குச் ெசய்யேவண்டிய 
கடைமகளும் உமக்கு உள்ளன; உமது உடலுக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய கடைமகளும் உமக்கு 
உள்ளன'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
ஆனால், நான் சிரமத்ைத வலிந்து ஏற்றுக்ெகாண்ேடன்; அதனால் என்மீது சிரமம் 
சுமத்தப்பட்டது. என்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குத் ெதரியாது; உமது வயது 
நீளக்கூடும் (அப்ேபாது ெதாடர்ேநான்பும் ெதாடர்வழிபாடும் உம்மால் முடியாமல் ேபாகலாம்)'' 
என்றார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியைதப் ேபான்று நான் ஆேனன். முதுைம அைடந்த 
பின், நபி (ஸல்) அவர்களின் சலுைகைய நான் ஏற்றுக்ெகாண்டிருந்தால் 
நன்றாயிருந்திருக்குேம என்று நான் விரும்பிேனன். (அந்த அளவிற்கு நான் பலவனீப்பட்டு 
விட்ேடன்). 
 
2138 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒவ்ெவாரு மாதமும் மூன்று ேநான்புகள் ேநாற்பரீாக' என்பதற்குப் பின், "ஏெனனில் 
ஒவ்ெவாரு நற்ெசயலுக்குப் பிரதியாக அைதப் ேபான்ற பத்து மடங்கு (நற்பலன்)கள் உமக்கு 
உண்டு. இது வருடெமல்லாம் ேநான்பு ேநாற்றதாக அைமயும்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும் அதில், "நபி தாவூத் 
(அைல) அவர்களின் ேநான்பு என்ன?'' என்று நான் ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "வருடத்தில் பாதிநாள் (ேநான்பு ேநாற்பது)' என்று கூறினார்கள் என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. குர்ஆன் ஓதுவைதப் பற்றிய எந்தக் குறிப்பும் இடம்ெபறவில்ைல. "உம் 
விருந்தினருக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய கடைமகளும் உமக்கு உள்ளன' என்ற இடத்தில் "உம் 
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பிள்ைளகளுக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய கடைமகளும் உமக்கு உள்ளன' என்ேற இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
2139 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஒவ்ெவாரு மாதமும் (ஒருமுைற) 
குர்ஆைன ஓதி நிைறவு ெசய்வரீாக!'' என்றார்கள். அப்ேபாது நான், "(அைதவிடவும் குைறந்த 
நாட்களில் குர்ஆைன முழுைமயாக ஓதி முடிக்கும்) சக்தி எனக்கு உள்ளது'' என்று 
கூறிேனன். "அப்படியானால் இருபது இரவுகளில் (ஒருமுைற) ஓதி நிைறவு ெசய்வரீாக!'' 
என்றார்கள். அப்ேபாதும் நான், "(அைத டவும் குைறந்த நாட்களில் குர்ஆைன முழுைமயாக 
ஓதி முடிக்கும்) சக்தி எனக்கு உள்ளது'' என்ேறன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அப்படியானால் ஏழு நாட்களில் (ஒருமுைற) ஓதி நிைறவு ெசய்வரீாக! அைதவிட 
(ஓதுவைத) அதிகமாக்கிவிடாதீர்!'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
2140 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "அப்துல்லாஹ்! இரவில் (அதிகமாக) 
நின்று வணங்கிவிட்டு, இறுதியில் இரவுத்ெதாழுைகையேய ைகவிட ேவண்டிய நிைலக்கு 
ஆளான இன்ன மனிதைரப் ேபான்று நீரும் ஆகிவிட ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2141 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ெதாடர்ந்து (பகெலல்லாம்) ேநான்பு ேநாற்பதாகவும் இரெவல்லாம் நின்று 
வழிபடுவதாகவும் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குச் ெசய்தி எட்டியது. அப்ேபாது "அவர்கள் என்ைன 
அைழத்துவருமாறு ஆளனுப்பினார்கள்' அல்லது "நானாக அவர்கைளச் சந்தித்ேதன்.' அவர்கள், 

"நீர், விடாமல் ேநான்பு ேநாற்பதாகவும் (உறங்காமல்) இரெவல்லாம் நின்று ெதாழுவதாகவும் 
என்னிடம் கூறப்படுகிறேத! அவ்வாறு ெசய்யாதீர். ஏெனனில், உமது கண்ணுக்கு (நீர்) அளிக்க 
ேவண்டிய பங்கு உண்டு; உமது உடலுக்கு அளிக்கேவண்டிய பங்கும் உண்டு. உம் 
வடீ்டாருக்கு அளிக்கேவண்டிய பங்கும் உண்டு. எனேவ, (சில நாள்) ேநான்பு ேநாற்று, (சில 
நாள்) ேநான்ைப விட்டுவிடுவரீாக! (சிறிது ேநரம்) ெதாழுவரீாக! (சிறிது ேநரம்) உறங்குவரீாக! 
பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முைற ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாள்வரீாக! (மற்ற) ஒன்பது நாட்களுக்கும் 
உமக்கு நற்பலன் உண்டு'' என்று கூறினார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இைதவிட 
அதிகமாகச் ெசய்வதற்கு நான் சக்தி ெபற்றுள்ேளன்'' என்ேறன். "அவ்வாறாயின் 
(இைறத்தூதர்) தாவூத் (அைல) அவர்களின் ேநான்ைப ேநாற்பரீாக!'' என்றார்கள். 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாவூத் (அைல) அவர்கள் எவ்வாறு ேநான்பு ேநாற்பார்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு "அவர்கள் ஒரு நாள் ேநான்பு ேநாற்று, ஒரு நாள் விட்டுவிடுவார்கள். 
ேமலும், (ேபார் முைனயில்) எதிரிகைளச் சந்திக்கும்ேபாது பின் வாங்கமாட்டார்கள்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
(தாவூத் நபியின் வரீத்ைத நான் ெபறஇயலுமா?) இந்தக் குணத்திற்காக எனக்கு யார் 
ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாள்வார்?'' என்று ேகட்ேடன். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
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(இந்த உைரயாடலுக்கிைடேய) ஆயுள் ேநான்பு ேநாற்பது பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எப்படிக் கூறினார்கள் என்பைத நான் அறியமாட்ேடன். (ஆயினும், பின்வருமாறு 
கூறினார்கள் என்று நான் எண்ணுகிேறன்:) "காலெமல்லாம் ேநான்பு ேநாற்றவர், ேநான்பு 
ேநாற்றவர் அல்லர்; காலெமல்லாம் ேநான்பு ேநாற்றவர், ேநான்பு ேநாற்றவர் அல்லர்; 

காலெமல்லாம் ேநான்பு ேநாற்றவர், ேநான்பு ேநாற்றவர் அல்லர்'' என்று நபியவர்கள் (மூன்று 
முைற) கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
பின்வரும் தகவலும் இடம்ெபற்றுள்ளது: 
முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகிேறன்: 
இந்த ஹதீைஸ (அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து) அறிவிப்பவரான 
கவிஞர் அபுல்அப்பாஸ் அஸ்ஸாயிப் பின் ஃபர்ரூக் (ரஹ்) அவர்கள் மக்காவாசிகளில் 
ஒருவராவார்; நம்பத்தகுந்தவரும் ேநர்ைமயானவரும் ஆவார். 
 
2142 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர்! நீர் 
இரெவல்லாம் நின்று வணங்கி, பகெலல்லாம் ேநான்பு ேநாற்கிறரீ் (என்று ேகள்விப்பட்ேடன்). 
நீர் இவ்வாறு ெசய்தால் உமது கண் ெசாருகிவிடும்; பலவனீமைடந்து விடும். காலெமல்லாம் 
ேநான்பு ேநாற்றவர், ேநான்பு ேநாற்றவர் அல்லர். மாதத்தில் மூன்று ேநான்பு ேநாற்பது 
எல்லா மாதங்களிலும் ேநான்பு ேநாற்றதாக அைமயும்'' என்று ெசான்னார்கள். நான், 

"என்னால் இைதவிட அதிகமாகச் ெசய்யமுடியும்'' என்ேறன். "அவ்வாறாயின், (இைறத்தூதர்) 
தாவூத் (அைல) அவர்களின் ேநான்ைப ேநாற்பரீாக! அவர்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் 
ேநான்பு ேநாற்பார்கள்; (ேபார் முைனயில்) எதிரிகைளச் சந்தித்தால் பின்வாங்கமாட்டார்கள்'' 

என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

("கண் பலவனீமைடந்துவிடும்' என்பதற்குப் பகரமாக) "உடல் நலிந்துவிடும்' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
2143 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "நீர் இரெவல்லாம் நின்று வணங்கி 
பகெலல்லாம் ேநான்பு ேநாற்பதாகக் ேகள்விப்பட்ேடேன (அது உண்ைமயா?)'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான், "(உண்ைமதான்) நான் அவ்வாறு ெசய்கிேறன்'' என்ேறன். அவர்கள், 

"இவ்வாறு நீர் ெசய்தால் உம்முைடய கண்கள் ெசாருகிவிடும்; உமது உடல் நலிந்துவிடும். 
நீர் உமது கண்ணுக்குச் ெசய்யேவண்டிய கடைமகளும் உள்ளன. உமது உடலுக்குச் ெசய்ய 
ேவண்டிய கடைமகளும் உள்ளன. உம் இல்லத்தாருக்குச் ெசய்யேவண்டிய கடைமகளும் 
உள்ளன. எனேவ, நீர் (சிறிது ேநரம்) ெதாழுவரீாக; (சிறிது ேநரம்) உறங்குவரீாக! (ஒரு நாள்) 
ேநான்பு ேநாற்பரீாக! (ஒரு நாள்) ேநான்ைப விட்டுவிடுவரீாக!'' என்றார்கள். 
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2144 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் விருப்பமான ேநான்பு தாவூத் (அைல) அவர்களின் ேநான்பாகும். 
அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் விருப்பமான ெதாழுைக தாவூத் (அைல) அவர்களின் 
ெதாழுைகயாகும். தாவூத் (அைல) அவர்கள் பாதி இரவுவைர உறங்குவார்கள். இரவில் 
மூன்றில் ஒரு பகுதி ேநரம் நின்று வழிபடுவார்கள். (பிறகு) ஆறில் ஒரு பகுதி ேநரம் 
உறங்குவார்கள். அவர்கள் ஒரு நாள் ேநான்பு ேநாற்பார்கள்; ஒரு நாள் ேநான்ைப விட்டு 
விடுவார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2145 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் விருப்பமான ேநான்பு தாவூத் (அைல) அவர்களின் ேநான்பாகும். 
அவர்கள் ஆண்டில் பாதி நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்பார்கள். வலிவும் மாண்புமிக்க 
அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் விருப்பமான ெதாழுைக தாவூத் (அைல) அவர்களின் 
ெதாழுைகயாகும். அவர்கள் பாதி இரவுவைர உறங்குவார்கள். பிறகு எழுந்து வழிபட்டு 
விட்டுப் பின்னர் இரவின் இறுதிப் பகுதியில் உறங்குவார்கள். இரவின் பாதி ேநரம் கழிந்த 
பின்னர் இரவின் மூன்றிெலாரு பகுதி ேநரம் வழிபடுவார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் (எனக்கு இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த) அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்களிடம் "அம்ர் 
பின் அவ்ஸ் (ரஹ்) அவர்களா "தாவூத் (அைல) அவர்கள் இரவில் பாதி ேநரம் கழிந்த பின் 
இரவின் மூன்றிெலாரு பகுதி ேநரம்வைர நின்று வழிபடுவார்கள்' என்று கூறுவார்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள், "ஆம்' என்றார்கள். 
 
2146 அபூகிலாபா அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபுல்மலீஹ் ஆமிர் பின் உசாமா (ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம், "நான் உம்முைடய தந்ைத 
(ைஸத் பின் அம்ர் -ரஹ்) அவர்களுடன் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களிடம் 
ெசன்ேறன். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் எங்களிடம் (பின்வருமாறு) 
கூறினார்கள் என்றார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எனது ேநான்பு குறித்துச் ெசால்லப்பட்டது. 
எனேவ, அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள். அவர்களுக்காக நான் ஈச்ச நாரால் நிரப்பப்பட்டிருந்த 
ேதால் தைலயைண ஒன்ைற எடுத்துைவத்ேதன். அவர்கள் (அதில் அமராமல்) தைரயில் 
அமர்ந்தார்கள். தைலயைண எனக்கும் அவர்களுக்கும் இைடயில் கிடந்தது. அப்ேபாது 
அவர்கள் என்னிடம், "ஒவ்ெவாரு மாதமும் மூன்று நாட்கள் (ேநான்பு ேநாற்பது) உமக்குப் 
ேபாதாதா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (என்னால் இைதவிட 
அதிகமாக ேநான்பு ேநாற்க இயலும்)'' என்ேறன். அவர்கள், "(மாதத்தில்) ஐந்து நாட்கள் 
(ேநாற்றுக்ெகாள்)'' என்றார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (என்னால் இைதவிட 
அதிகமாக ேநான்பு ேநாற்க இயலும்)'' என்ேறன். அவர்கள் "ஏழு நாட்கள் (ேநாற்றுக்ெகாள்)'' 
என்றார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர....!'' என்ேறன். அவர்கள், "ஒன்பது நாட்கள்...'' 
என்றார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர...! என்ேறன். அவர்கள், "பதிேனாரு நாட்கள்...'' 
என்றார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (என்னால் இைதவிட அதிகமாக ேநான்பு ேநாற்க 
முடியும்)'' என்ேறன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "தாவூத் (அைல) அவர்களின் ேநான்புக்கு 
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ேமல் (சிறப்பான) எந்த ேநான்பும் கிைடயாது. வருடத்தின் பாதி நாட்கள் (ேநான்பு 
ேநாற்றேல அது). ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ேநான்பு ேநாற்றலாகும்'' என்றார்கள். 
 
2147 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "(மாதத்தில்) ஒரு நாள் ேநான்பு 
ேநாற்பரீாக! எஞ்சிய நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்றதற்குரிய நன்ைமயும் உமக்கு உண்டு'' 

என்றார்கள். நான், "என்னால் இைதவிட அதிகமாகச் ெசய்யமுடியும்'' என்ேறன். அவர்கள், 

"இரண்டு நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்பரீாக! எஞ்சிய நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்றதற்குரிய 
நன்ைமயும் உமக்கு உண்டு'' என்றார்கள். நான், "என்னால் இைதவிட அதிகமாகச் ெசய்ய 
முடியும்'' என்ேறன். அவர்கள், "மூன்று நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்பரீாக! எஞ்சிய நாட்கள் ேநான்பு 
ேநாற்றதற்குரிய நன்ைமயும் உமக்கு உண்டு'' என்றார்கள்.நான், "என்னால் இைதவிட 
அதிகமாகச் ெசய்யமுடியும்'' என்ேறன். அவர்கள், "நான்கு நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்பரீாக! 
எஞ்சிய நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்றதற்குரிய நன்ைமயும் உமக்கு உண்டு'' என்றார்கள். நான், 

"என்னால் இைதவிட அதிகமாகச் ெசய்யமுடியும்'' என்ேறன். அதற்கு, "அல்லாஹ்விடம் மிகச் 
சிறந்த ேநான்பான தாவூத் (அைல) அவர்களின் ேநான்ைப ேநாற்றுக்ெகாள்வரீாக! தாவூத் 
(அைல) அவர்கள் ஒரு நாள் ேநான்பு ேநாற்று,ஒரு நாள் ேநான்ைப விட்டு 
விடுவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2148 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர்! நீர் 
பகெலல்லாம் ேநான்பு ேநாற்று, இரெவல்லாம் நின்று வழிபடுவதாக எனக்குச் ெசய்தி 
எட்டியது. அவ்வாறு நீர் ெசய்யாதீர். ஏெனனில், உமது உடலுக்கு அளிக்கேவண்டிய பங்கும் 
உமக்கு உண்டு. உமது கண்ணுக்கு வழங்க ேவண்டிய பங்கும் உமக்கு உண்டு. உம் 
துைணவிக்கு வழங்க ேவண்டிய பங்கும் உமக்கு உண்டு. (சில நாட்கள்) ேநான்பு ேநாற்பரீாக! 
(சில நாட்கள்) ேநான்ைப விட்டுவிடுவரீாக! ஒவ்ெவாரு மாதத்திலும் மூன்று ேநான்புகள் 
ேநாற்பரீாக! இது வருடெமல்லாம் ேநான்பு ேநாற்றதாக அைமயும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எனக்குச் சக்தி உள்ளது (என்னால் இைதவிட அதிகமான 
ேநான்புகள் ேநாற்க முடியும்)'' என்ேறன். அவர்கள், "அப்படியானால் தாவூத் (அைல) அவர்கள் 
ேநாற்றைதப் ேபான்று ேநான்பு ேநாற்பரீாக; ஒரு நாள் ேநான்பு ேநாற்பரீாக! ஒரு நாள் 
ேநான்ைப விட்டுவிடுவரீாக!'' என்று ெசான்னார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான சஈத் பின் மீனாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(முதுைமயைடந்த) பின்னர் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் "(அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அறிவித்த) அந்தச் சலுைகையப் பயன்படுத்தியிருந்தால் 
நன்றாயிருந்திருக்குேம'' என்று கூறுவார்கள். 
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பாடம் : 36 மாதந்ேதாறும் மூன்று நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்பதும் அரஃபா (துல்ஹஜ் 
ஒன்பதாவது) நாள், ஆஷூரா (முஹர்ரம் பத்தாவது) நாள், (வாரத்தில்) திங்கட்கிழைம 
மற்றும் வியாழக்கிழைம ஆகிய நாட்களில் ேநான்பு ேநாற்பதும் விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
2149 முஆதா அல்அதவிய்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மாதந்ேதாறும் மூன்று நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்றுவந்தார்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். நான், "மாதத்தில் எ(ந்ெத)ந்த நாட்களில் 
ேநான்பு ேநாற்றுவந்தார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு "தாம் ேநான்பு ேநாற்பதற்ெகன 
மாதத்தில் எந்த நாளுக்கும் அவர்கள் (தனி) முக்கியத்துவம் அளித்ததில்ைல'' என ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
 
2150 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "என்னிடம்' அல்லது "நான் ெசவியுற்றுெகாண்டிருக்க மற்ெறாரு 
மனிதரிடம்' "நீர் இந்த (ஷஅபான்) மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் ேநான்பு ேநாற்றரீா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான், "இல்ைல' என்ேறன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் (ரமளான்) ேநான்ைப 
முடித்ததும் இரண்டு நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்பரீாக!'' என்று கூறினார்கள். 
இைத முதர்ரிஃப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2151 அபூகத்தாதா அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நீங்கள் எவ்வாறு ேநான்பு ேநாற்கின்றரீ்கள்?'' 

 என்று ேகட்டார். (அைதக் ேகட்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ேகாபமைடந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேகாபத்ைதக் கண்ட உமர் 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்ைவ இைறவனாகவும், இஸ்லாத்ைத மார்க்கமாகவும், முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்கைளத் தூதராகவும் நாங்கள் மனநிைறவுடன் ஏற்றுக் ெகாண்ேடாம். நாங்கள் 
அல்லாஹ்விடம் அவனது ேகாபத்திலிருந்தும் அவனுைடய தூதரின் ேகாபத்திலிருந்தும் 
பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறாம்'' என்று கூறினார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது ேகாபம் தணியும்வைர இவ்வாறு பல முைற ெசால்லிக் 

ெகாண்டிருந்தார்கள். பிறகு "அல்லாஹ்வின் தூதேர! காலெமல்லாம் ேநான்பு ேநாற்பவர் 
குறித்து தாங்கள் என்ன கூறுகிறரீ்கள்?'' என்று உமர் (ரலி) அவர்கள் ேகட்டார்கள். அவர் 
"(முைறப்படி) ேநான்பு ேநாற்றவருமல்லர்; (முைறப்படி) ேநான்ைப விட்டவருமல்லர்' அல்லது 
"அவர் (முைறப்படி) ேநாற்கவுமில்ைல; (முைறப்படி) ேநான்ைப விடவுமில்ைல' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "இரண்டு நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்று ஒரு நாள் ேநான்ைப விட்டு 
விடுபவர் பற்றித் தாங்கள் என்ன கூறுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்க, "இவ்வாறு ேநான்பு 
ேநாற்பதற்கு எவரால் இயலும்?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (திருப்பிக்) 
ேகட்டார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "ஒரு நாள் ேநான்பு ேநாற்று ஒரு நாள் ேநான்ைப விட்டு 
விடுபவர் குறித்துத் தாங்கள் என்ன கூறுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு, "அதுதான் 
தாவூத் (அைல) அவர்களின் ேநான்பாகும்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
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உமர் (ரலி) அவர்கள், "ஒரு நாள் ேநான்பு ேநாற்று இரண்டு நாட்கள் ேநான்ைப 
விட்டுவிடுபவர் பற்றித் தாங்கள் என்ன கூறுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டதற்கு, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இ(வ்வாறு ேநான்பு ேநாற்ப)தற்கு எனக்குச் சக்தி அளிக்கப்பட 
ேவண்டும் என நான் விரும்பிேனன்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு, "மாதந்ேதாறும் மூன்று 
ேநான்பு ேநாற்பது, ஆண்டுேதாறும் ரமளானில் ேநான்பு ேநாற்பது ஆகியன காலெமல்லாம் 
ேநான்பு ேநாற்றதாக அைமயும். துல்ஹஜ் ஒன்பதாவது நாள் (அரஃபா) அன்று ேநான்பு 
ேநாற்பைத, அதற்கு முந்ைதய ஓராண்டிற்கும் அதற்குப் பிந்ைதய ஓராண்டிற்கும் பாவப் 
பரிகாரமாக அல்லாஹ் ஆக்குவான் என்று நான் எதிர்பார்க்கிேறன். முஹர்ரம் பத்தாவது 
நாளில் (ஆஷூரா) ேநான்பு ேநாற்பைத, அதற்கு முந்ைதய ஓராண்டிற்குப் பாவப்பரிகாரமாக 
அல்லாஹ் ஆக்குவான் என நான் எதிர்பார்க்கிேறன்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2152 அபூகத்தாதா அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அவர்களது ேநான்பு பற்றிக் ேகட்கப்பட்ட ேபாது, 

அவர்கள் ேகாபமுற்றார்கள். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்ைவ 
இைறவனாகவும், இஸ்லாத்ைத மார்க்கமாகவும், முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கைளத் 
தூதராகவும், எங்கள் உறுதிப் பிரமாணத்ைத (முழுைமயான) உறுதிெமாழிப் பிரமாணமாகவும் 
நாங்கள் மனநிைறவுடன் ஏற்றுக் ெகாண்ேடாம்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், காலெமல்லாம் ேநான்பு ேநாற்பது குறித்துக் ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு "அ(வ்வாறு ேநான்பு ேநாற்ப)வர் (முைறப்படி) ேநான்பு ேநாற்றவருமல்லர். 
(முைறப்படி) ேநான்ைப விட்டவருமல்லர்' அல்லது "அவர் (முைறப்படி) ேநான்பு 
ேநாற்கவுமில்ைல; (முைறப்படி) ேநான்ைப விடவுமில்ைல'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
இரண்டு நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்று ஒரு நாள் ேநான்ைப விடுவது பற்றிக் ேகட்கப்பட்ட 
ேபாது, "அ(வ்வாறு ேநான்பு ேநாற்ப)தற்கு எவரால் முடியும்?'' என்று (திருப்பிக்) ேகட்டார்கள். 
ஒரு நாள் ேநான்பு ேநாற்று இரண்டு நாட்கள் ேநான்ைப விடுவது பற்றிக் ேகட்கப்பட்டதற்கு, 

"இதற்கான வலிைமைய அல்லாஹ் நமக்கு அளித்தால் நன்றாயிருக்கும்!'' என்றார்கள். ஒரு 
நாள் ேநான்பு ேநாற்று ஒரு நாள் ேநான்ைப விடுவது பற்றிக் ேகட்கப்பட்ட ேபாது, "அதுதான் 
என் சேகாதரர் தாவூத் (அைல) அவர்களின் ேநான்பாகும்'' என்று ெசன்னார்கள். 
திங்கட்கிழைமயன்று ேநான்பு ேநாற்பது பற்றிக் ேகட்கப்பட்டதற்கு, "அன்ைறய தினத்தில்தான் 
நான் பிறந்ேதன்; அன்றுதான் "நான் நபியாக நியமிக்கப்பட்ேடன்' அல்லது "எனக்குக் குர்ஆன் 
(முதன்முதலில்) அருளப்ெபற்றது' என்றார்கள். ேமலும், "மாதந்ேதாறும் மூன்று ேநான்புகள் 
ேநாற்பதும் ரமளான் ேதாறும் ேநான்பு ேநாற்பதும் காலெமல்லாம் ேநான்பு ேநாற்பதாகும்'' 

என்றும் கூறினார்கள். அரஃபா (துல்ஹஜ் ஒன்பதாவது) நாளில் ேநான்பு ேநாற்பது பற்றிக் 
ேகட்கப்பட்டதற்கு, "முந்ைதய ஓராண்டிற்கும் பிந்ைதய ஓராண்டிற்கும் அது பாவப் 
பரிகாரமாக அைமயும்'' என்றார்கள். ஆஷூரா (முஹர்ரம் பத்தாவது) நாளில் ேநான்பு 
ேநாற்பது குறித்து வினவப்பட்டது. அதற்கு "அது கடந்த ஆண்டின் பாவப்பரிகாரமாகும்'' 

என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் (பின்வருமாறு) காணப்படுகிறது: திங்கட்கிழைமயும் 
வியாழக்கிழைமயும் ேநான்பு ேநாற்பது குறித்துக் ேகட்கப்பட்டது. வியாழக்கிழைம ேநான்பு 
குறித்த ெசய்திைய நாம் சந்ேதகத்திற்கிடமானதாகக் கருதியேபாது, அைதப் பற்றி நாம் 
குறிப்பிடவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

திங்கட்கிழைம ேநான்பு குறித்ேத கூறப்பட்டுள்ளது; வியாழக்கிழைம பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. 
 
2153 அபூகத்தாதா அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், திங்கட்கிழைம ேநான்பு ேநாற்பது குறித்துக் 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு "அன்றுதான் நான் பிறந்ேதன்; அதில்தான் எனக்குக் குர்ஆன் 
(முதன்முதலில்) அருளப்ெபற்றது'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 37 ஷஅபான் மாத இறுதியில் ேநான்பு ேநாற்றல். 
 
2154 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என்னிடம்' அல்லது "மற்ெறாரு மனிதரிடம்', "நீர் 
ஷஅபான் மாதத்தின் இறுதியில் ேநான்பு ேநாற்றரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "இல்ைல' 

என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீர் (ரமளான்) ேநான்ைப முடித்ததும் 
இரண்டு நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்பரீாக!'' என்று கூறினார்கள். 
இைத முதர்ரிஃப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2155 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதரிடம், "நீர் இந்த (ஷஅபான்) மாதத்தின் இறுதியில் ஏேதனும் 
ேநான்பு ேநாற்றரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். அம்மனிதர், "இல்ைல' என்றார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் ரமளான் ேநான்ைப முடித்ததும் அதற்குப் பகரமாக இரண்டு 
நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்பரீாக!'' என்று கூறினார்கள். 
இைத முதர்ரிஃப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2156 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதரிடம், "இந்த மாதத்தின் -அதாவது ஷஅபான்- இறுதியில் 
ஏேதனும் ேநான்பு ேநாற்றரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். அம்மனிதர் "இல்ைல' என்றார். அதற்கு 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் ரமளான் ேநான்ைப முடித்ததும் "ஒரு நாள்',அல்லது "இரண்டு 
நாட்கள்' ேநான்பு ேநாற்பரீாக!'' என்று கூறினார்கள். (இங்ேக அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) 
அவர்கேள ஐயம் ெதரிவிக்கிறார்கள்.) "இரண்டு நாட்கள்' என்று கூறியதாகேவ நான் 
கருதுகிேறன் என்று அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 
 
 



 

அத்தியாயம் : 14 – ேநான்பு                                 

    பக்கம் | 738  
 

பாடம் : 38 முஹர்ரம் ேநான்பின் சிறப்பு. 
 
2157 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ரமளான் மாத ேநான்புக்கு அடுத்தபடியாகச் சிறந்த ேநான்பு யாெதனில், அல்லாஹ்வின் 
மாதமான முஹர்ரம் மாதேநான்பாகும். கடைமயாக்கப்பட்ட ெதாழுைகக்கு அடுத்தபடியாகச் 
சிறந்த ெதாழுைக, இரவுத் ெதாழுைக (தஹஜ்ஜுத்) ஆகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2158 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் "கடைமயாக்கப்பட்ட ெதாழுைகக்கு அடுத்தபடியாகச் சிறந்த 
ெதாழுைக எது? ரமளான் மாதேநான்புக்கு அடுத்தபடியாகச் சிறந்த ேநான்பு எது?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "கடைமயான ெதாழுைகக்கு அடுத்தபடியாகச் 
சிறந்த ெதாழுைக, நடுநிசியில் ெதாழுவதாகும். ரமளான் மாதேநான்புக்கு அடுத்தபடியாகச் 
சிறந்த ேநான்பு, அல்லாஹ்வின் மாதமான முஹர்ரம் மாதேநான்பாகும்''  என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 39 ரமளான் ேநான்ைபத் ெதாடர்ந்து ஷவ்வால் மாதத்தில் ஆறு ேநான்பு ேநாற்பது 
விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
2159 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ரமளான் மாதம் ேநான்பு ேநாற்று அைதத் ெதாடர்ந்து ஷவ்வால் மாதத்தில் ஆறு ேநான்பு 
ேநாற்றவர், காலெமல்லாம் ேநான்பு ேநாற்றவைரப் ேபான்றவராவார். 
இைத அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஅய்யூப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஅய்யூப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 40 ைலலத்துல் கத்ர் இரவின் சிறப்பும், அைதத் ேதடுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும், 
அது எந்த இரவு என்பது பற்றிய விளக்கமும், அைதத் ேதடுவதற்கு ஏற்ற ேநரமும். 
 
2160 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபித்ேதாழர்களில் சிலர், கனவில் (ரமளானின்) இறுதி ஏழு இரவுகளில் ஒன்றில் 
"ைலலத்துல் கத்ர்' இரவு இருப்பதாகக் காட்டப்ெபற்றனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இறுதி ஏழு இரவுகளில் ஒன்று என்பதில் உங்கள் கனவுகள் 
ஒன்றுபட்டிருப்பைத நான் காண்கிேறன். ஆகேவ, அைதத் ேதடுபவர் (ரமளானின்) இறுதி ஏழு 
இரவுகளில் ேதடிக்ெகாள்ளட்டும்!''என்று கூறினார்கள். 
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2161 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"ைலலத்துல் கத்ர்' இரைவ (ரமளானின்) இறுதி ஏழு இரவுகளில் (ஒன்றில்) ேதடிக் 

ெகாள்ளுங்கள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2162 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் (தமது கனவில் ரமளானின்) இருபத்ேதழாவது இரவில் ைலலத்துல் கத்ர் இரவு 
இருப்பதாகக் கண்டார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ரமளானின் இறுதிப் பத்து 
இரவுகளில் (ஒன்று என்பதில்) உங்கள் கனவுகள் ஒன்றுபட்டிருப்பைதக் காண்கிேறன். 
எனேவ, ரமளானின் இறுதிப்பத்தில் ஒற்ைறப்பைடயான இரவுகளில் (ஒன்றில்) அைதத் 
ேதடிக்ெகாள்ளுங்கள்!'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2163 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ைலலத்துல் கத்ர்' இரவு ெதாடர்பாகக் கூறுைகயில், 

"உங்களில் சிலர், (கனவில்) ரமளானின் முந்ைதய ஏழு இரவுகளில் (ஒன்றில்) "ைலலத்துல் 
கத்ர்' இரவு இருப்பதாகக் காட்டப்ெபற்றனர்; உங்களில் ேவறுசிலர் (கனவில்) ரமளானின் 
பிந்ைதய ஏழு இரவுகளில் (ஒன்றில்) "ைலலத்துல் கத்ர்' இரவு இருப்பதாகக் 
காட்டப்ெபற்றனர். ஆகேவ,நீங்கள் ரமளானின் பிந்ைதய பத்தில் (ஒற்ைறப்பைடயான இரவு 
ஒன்றில்) அைதத் ேதடிக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2164 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் அந்த (ைலலத்துல் கத்ர்) இரைவ (ரமளானின்) இறுதிப்பத்து இரவுகளில் (ஒன்றில்) 
ேதடிக்ெகாள்ளுங்கள். உங்களில் ஒருவருக்குப் பலவனீம், அல்லது இயலாைம ஏற்பட்டால், 

எஞ்சிய (இறுதி) ஏழு இரவுகளில் (ஒன்றிலாவது அைதத் ேதடும் முயற்சியில்) தளர்ச்சிக்கு 
ஆளாக்கப்பட்டுவிட ேவண்டாம். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2165 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அந்த (ைலலத்துல் கத்ர்) இரைவத் ேதடுபவர் ரமளானின் இறுதிப்பத்து இரவுகளில் 
(ஒன்றில்) ேதடட்டும்! 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2166 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் (ரமளானின்) இறுதிப்பத்து இரவுகளில், 

அல்லது இறுதி ஒன்பது இரவுகளில் (ஒன்றில்) "ைலலத்துல் கத்ர்'  இரைவத் ேதடிக் 

ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2167 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் (உறங்கிக் ெகாண்டிருந்தேபாது கனவில்) "ைலலத்துல் கத்ர்' இரவு எனக்குக் 
காட்டப்ெபற்றது. பின்னர் என் வடீ்டாரில் ஒருவர் என்ைன உறக்கத்திலிருந்து விழிக்கச் 
ெசய்தேபாது, அைத நான் மறக்கைவக்கப்பட்ேடன். 
ஆகேவ, (ரமளானின்) இறுதிப்பத்து இரவுகளில் (ஒன்றில்) அைதத் ேதடிக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஹர்மலா பின் 
யஹ்யா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "பின்னர் அைத நான் மறந்துவிட்ேடன்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2168 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த (ரமளான்) மாதத்தின் நடுப்பத்து நாட்களில் 
பள்ளிவாசலில் தங்கி (இஃதிகாஃப் வழிபாட்டில்) இருப்பார்கள். இருபதாவது இரவு முடிந்து 
இருபத்ெதான்றாவது இரவு துவங்கியதும் தமது இல்லம் திரும்புவார்கள். அவர்களுடன் 
"இஃதிகாஃப்' இருப்பவர்களும் (தங்கள் இல்லம்) திரும்புவார்கள். இவ்வழக்கப்படி,  ஒரு 
மாதத்தில் "இஃதிகாஃப்' இருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தாம் வழக்கமாக 
இல்லம் திரும்பும் இரவில் (இல்லம் திரும்பாமல் பள்ளிவாசலிேலேய) தங்கி மக்களுக்கு 
உைர நிகழ்த்தினார்கள். அல்லாஹ் நாடிய விஷயங்கைள அவர்களுக்குக் 
கட்டைளயிட்டார்கள். பின்னர் "நான் இந்த (நடு)ப்பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' இருந்ேதன். 
பிறகு இறுதிப்பத்து நாட்களிலும் "இஃதிகாஃப்' இருக்கேவண்டும் என எனக்குத் ேதான்றியது. 
ஆகேவ, என்னுடன் இந்த (நடுப்)பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' இருந்தவர் அேத இடத்திேலேய 
தங்கி ("இஃதிகாஃப்')  இருக்கட்டும். இந்த (ைலலத்துல் கத்ர்) இரைவ நான் (கனவில்) 
கண்ேடன். பின்னர் அது எனக்கு மறக்கைவக்கப்பட்டது. எனேவ, (ரமளானின்) இறுதிப்பத்தில் 
ஒவ்ேவார் ஒற்ைறப்பைட இரவிலும் அைதத் ேதடிக்ெகாள்ளுங்கள். நான் ஈரமான 
களிமண்ணில் (ைலலத்துல் கத்ர் இரவில்) சஜ்தாச் ெசய்வைதப் ேபான்று (கனவில்) 
கண்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
இருபத்ெதான்றாவது நாள் இரவில் எங்களுக்கு மைழ ெபய்தது. பள்ளிவாசல் 
கூைரயிலிருந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழும் இடத்தில் மைழ நீர் 
ெசாட்டியது. அன்று காைல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் ெதாழுது 

விட்டுத் திரும்பும்ேபாது அவர்கைள நான் கண்ேடன். அவர்களது முகத்தில் ஈரமான 
களிமண் படிந்திருந்தது. 
 
2169 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல் குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் மாதத்தின் நடுப்பத்து நாட்களில் 
இஃதிகாஃப் இருப்பார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. ேமலும் ("அேத இடத்திேலேய 
தங்கி (இஃதிகாஃப்) இருக்கட்டும்'' என்பைதக் குறிக்க "ஃபல்யபித் ஃப ீ முஅத கிஃபிஹி' 
என்பதற்குப் பகரமாக) "ஃபல்யஸ்புத் ஃப ீமுஅதகிஃபிஹி' எனும் வாசகம் இடம் ெபற்றுள்ளது. 
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(அவர்களது முகத்தில் ஈரமான களிமண் என்பதற்குப் பதிலாக) "அவர்களது ெநற்றியில் 
ஈரமான களிமண்' என்று காணப்படுகிறது. 
 
2170 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களில் 
"இஃதிகாஃப்' இருந்தார்கள். பின்னர் நடுப்பத்து நாட்களில் துருக்கி ேதால் கூடாரெமான்றில் 
"இஃதிகாஃப்' இருந்தார்கள். அதன் நுைழவிடத்தில் (மைறப்பாக) பாெயான்று (நிறுத்தி 
ைவக்கப்பட்டு) இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்தால் அந்தப் 
பாைய எடுத்துக் கூடாரத்தின் ஓரத்திற்கு நகர்த்தினார்கள். பிறகு தமது தைலைய 
(கூடாரத்திற்கு) ெவளிேய நீட்டி மக்களிடம் ேபசினார்கள். உடேன மக்கள் அவர்களுக்கு 
அருகில் ெநருங்கிவந்தனர். "இந்த (ரமளானில் ைலலத்துல் கத்ர்) இரைவத் ேதடியவாறு 
நான் முதல் பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' இருந்ேதன். பின்னர் நடுப்பத்து நாட்களிலும் 
"இஃதிகாஃப்' இருந்ேதன். பிறகு "அந்த இரவு இறுதிப் பத்து நாட்களில் உள்ளது' என (வானவர் 
மூலம்) என்னிடம் வந்து ெசால்லப்பட்டது. ஆகேவ, உங்களில் (இறுதிப்பத்து நாட்களில்) 
"இஃதிகாஃப்' இருக்க விரும்புகின்றவர் இஃதிகாஃப் இருக்கட்டும்'' என்றார்கள். 
எனேவ மக்களும் அவர்களுடன் "இஃதிகாஃப்' இருந்தனர். ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ைலலத்துல் கத்ர் இரவு ரமளான் மாதத்தின் ஓர் ஒற்ைறப்பைடயான 
இரவில் இருப்பதாக எனக்குக் காட்டப்பட்டது. நான் அன்று காைல களிமண்ணிலும் 
தண்ணரீிலும் சிரவணக்கம் (சஜ்தா) ெசய்வைதப் ேபான்று காட்டப்பட்டது'' என்றும் 
கூறினார்கள். இருபத்ெதான்றாவது நாள் காைலயில் அவர்கள் சுப்ஹுத் ெதாழுைகக்காக 
நின்றேபாது மைழ ெபய்தது. பள்ளிவாசல் கூைர ஒழுகியது. அப்ேபாது நான் 
களிமண்ைணயும் தண்ணைீரயும் (பள்ளிவாசலுக்குள்) கண்ேடன். சுப்ஹுத் ெதாழுைகைய 
முடித்துப் புறப்பட்டேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ெநற்றியிலும் மூக்கு 
நுனியிலும் களிமண்ணும் தண்ணரீும் படிந்திருந்தைத நான் கண்ேடன். அந்த "ைலலத்துல் 
கத்ர்' இரவு (ரமளானின்) இறுதிப் பத்தில் இருபத்ெதான்றாவது நாள் இரவாகேவ அைமந்தது. 
 
2171 அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நாங்கள் ைலலத்துல் கத்ர் இரவு பற்றிப் ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். பின்னர் நான் 
அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அவர்கள் என் நண்பராயிருந்தார்கள். 
அவர்களிடம், "நீங்கள் எங்களுடன் ேபரீச்சந்ேதாப்புவைர புறப்பட்டுவரக் கூடாதா?'' என்று 
ேகட்ேடன். உடேன புறப்பட்டார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் கறுப்புக் கம்பளியாைட 
அணிந்திருந்தார்கள். அவர்களிடம் "ைலலத்துல் கத்ர் இரவு குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நீங்கள் ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள், "ஆம், 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ரமளான் மாதத்தின் நடுப்பத்து 
நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' இருந்ேதாம். இருபதாவது நாள் காைலயில் நாங்கள் (பள்ளிவாசலில் 
இருந்து) ெவளிேயறிேனாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிைடேய உைரயாற்றினார்கள்: எனக்கு ைலலத்துல் கத்ர் இரவு (கனவில்) காட்டப் 

ெபற்றது. ஆனால், அைத நான் மறந்துவிட்ேடன். (அல்லது அைத மறக்கைவக்கப்பட்ேடன்.) 
எனேவ, ரமளானின் இறுதிப்பத்து நாட்களில் ஒற்ைறப்பைடயான ஒவ்ேவார் இரவிலும் அைத 
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நீங்கள் ேதடிக்ெகாள்ளுங்கள். நான் (அந்த இரவில்) தண்ணரீிலும் களிமண்ணிலும் 
சிரவணக்கம் (சஜ்தா) ெசய்வைதப் ேபான்று எனக்குக் காட்டப்ெபற்றது. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் "இஃதிகாஃப்' இருந்தவர் மறுபடியும் (பள்ளிவாசலுக்கு) வரட்டும்!'' 
என்றார்கள். 
நாங்கள் மீண்டும் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது வானில் மைழ ேமகத்தின் ஒரு துண்ைடக்கூட 
நாங்கள் காணவில்ைல. (திடீெரன) ஒரு ேமகம் (திரண்டு) வந்தது; எங்களுக்கு மைழ 
ெபய்தது. பள்ளிவாசலின் கூைரயிலிருந்து மைழ நீர் ெசாட்டியது. அப்ேபாைதய கூைர 
ேபரீச்ச மட்ைடயால் ேவயப்பட்டிருந்தது. ெதாழுைகக்காக "இகாமத்' ெசால்லப்பட்ட ேபாது, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீிலும் களிமண்ணிலும் சிரவணக்கம் (சஜ்தா) 
ெசய்தைத நான் கண்ேடன். அவர்களது ெநற்றியில் களிமண் படிந்திருந்தைதக் கண்ேடன். 
- அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்துத் திரும்பிய 
ேபாது அவர்கைள நான் கண்ேடன். அவர்களது ெநற்றியிலும் மூக்கு நுனியிலும் களி 
மண்ணின் அைடயாளம் இருந்தது'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2172 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக்கு "ைலலத்துல் கத்ர்' இரவு பற்றிய குறிப்பு 
ெவளிப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னர் ரமளான் மாதத்தின் நடுப்பத்து நாட்களில் ைலலத்துல் 
கத்ைரத் ேதடியவாறு "இஃதிகாஃப்' இருந்தார்கள். நடுப்பத்து நாட்கள் முடிந்ததும் (தாம் 
வறீ்றிருந்த) கூடாரத்ைத அகற்றுமாறு உத்தரவிட, அவ்வாேற அது அகற்றப்பட்டது. பின்னர் 
அவர்களுக்கு "ைலலத்துல் கத்ர்' இரவு இறுதிப்பத்து இரவுகளில் இருப்பதாகத் ெதரிவிக்கப் 

பட்டது. எனேவ, மீண்டும் கூடாரம் அைமக்குமாறு உத்தரவிட்டார்கள். மீண்டும் கூடாரம் 
அைமக்கப்பட்ட பிறகு மக்களிடம் புறப்பட்டுவந்து, "மக்கேள! ைலலத்துல் கத்ர் பற்றிய 
குறிப்பு எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. அைதப் பற்றிச் ெசால்வதற்காக உங்களிடம் நான் 
புறப்பட்டுவந்ேதன். அப்ேபாது இரண்டு மனிதர்கள் தமது உரிைம குறித்து விவாதித்துக் 

ெகாண்டிருந்தனர். அவ்விருவருடன் ைஷத்தானும் இருந்தான். அதனால் அைத(ப் பற்றிய 
குறிப்ைப) நான் மறக்கைவக்கப்பட்ேடன். ஆகேவ, ரமளானின் இறுதிப் பத்தில் அந்த இரைவ 
நீங்கள் ேதடிக்ெகாள்ளுங்கள்;ஒன்பது, ஏழு, ஐந்து ஆகிய இரவுகளில் அைத நீங்கள் 
ேதடிக்ெகாள்ளுங்கள்!''  என்றார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூநள்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடம் "அதன் எண்ணிக்ைக பற்றி எங்கைளவிட நீங்கேள 
நன்கறிந்தவர்கள்'' என்ேறன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம். உங்கைளவிட நாங்கேள அதற்குத் 
தகுதியானவர்கள்'' என்றார்கள். நான், "ஒன்பது, ஏழு, ஐந்து என்பைவ எைவ?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், இருபத்ெதான்றாவது இரவு முடிந்து, அைதயடுத்து வரும் இருபத்து 
இரண்டாவது இரேவ "ஒன்பது' ஆகும். இருபத்து மூன்றாவது இரவு முடிந்து அடுத்து வரும் 
(இருபத்து நான்காவது) இரேவ "ஏழு' ஆகும். இருபத்து ஐந்தாவது இரவு முடிந்து அடுத்து 
வரும் இரேவ "ஐந்து' ஆகும்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில், அபூபக்ர் பின் கல்லாத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("இரண்டு மனிதர்கள் தமது 
உரிைம குறித்து விவாதித்துக் ெகாண்டிருந்தனர்' என்பதற்குப் பகரமாக) "சச்சரவு 
ெசய்துெகாண்டிருந்தனர்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2173 அப்துல்லாஹ் பின் உைனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ைலலத்துல் கத்ர் (எந்த இரவு என்பது) பற்றி 
எனக்குக் கனவில் காட்டப்ெபற்றது. பின்னர் அைத மறக்கவும் ெசய்யப்பட்ேடன். அன்று 
காைல நான் தண்ணரீிலும் களிமண்ணிலும் சிரவணக்கம் (சஜ்தா) ெசய்வைதப் ேபான்று 
(கனவில்) கண்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். இருபத்து மூன்றாவது நாள் இரவில் மைழ 
ெபய்தது. (அன்று காைலயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு (சுப்ஹுத் 
ெதாழுைக) ெதாழுவித்தார்கள். அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்துத் திரும்பியேபாது தண்ணரீ் 
மற்றும் களிமண்ணின் அைடயாளம் அவர்களது ெநற்றியிலும் மூக்கிலும் படிந்திருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இதன் அறிவிப்பாளரான புஸ்ர் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: அப்துல்லாஹ் 
பின் உைனஸ் (ரலி) அவர்கள் (இருபத்து மூன்றாவது நாள் இரவில் என்பைதக் குறிக்க) 
"ஸலாஸின் வ இஷ்ரீன்' எனும் ெசாற்ெறாடைரேய பயன்படுத்தினார்கள். (சில 
அறிவிப்புகளில் உள்ளைதப் ேபான்று "ஸலாஸின் வ இஷ்ரூன்' என்று குறிப்பிடவில்ைல.) 
 
2174 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ரமளான் மாதத்தின் இறுதிப்பத்து இரவுகளில் ைலலத்துல் கத்ர் இரைவத் 
ேதடிக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2175 ஸிர்ரு பின் ஹுைபஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களிடம், "தங்கள் சேகாதரர் இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் "வருடம் முழுவதும் (இரவில்) நின்று வழிபடுபவர் ைலலத்துல் கத்ர் இரைவ 
அைடந்துெகாள்வார்' என்று கூறுகிறாேர?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு உைப (ரலி) அவர்கள், 

"இப்னு மஸ்ஊதுக்கு அல்லாஹ் அருள்புரிவானாக! மக்கள் (மற்ற நாட்களில் வழி 
பாடுகளில் ஈடுபடாமல்) அசட்டு நம்பிக்ைகேயாடு இருந்துவிடக்கூடாது என அவர்கள் 
கருதினார்கள் (ேபாலும்)! ைலலத்துல் கத்ர் இரவு ரமளான் மாதத்தின் கைடசிப் பத்தில் 
இருபத்ேதழாவது இரவுதான் என்பைத இப்னு மஸ்ஊத் அறிந்ேத உள்ளார்கள்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். பிறகு "அல்லாஹ் நாடினால்' என்று கூறாமல் "அது (ரமளானின்) 
இருபத்ேதழாவது இரேவ ஆகும்' என்று சத்தியமிட்டுச் ெசான்னார்கள். நான், "அபுல் முன்திேர! 
எைத ைவத்து அவ்வாறு கூறுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு உைப (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் "அன்ைறய நாளில் (காைலயில்) 
சூரியன் சுடரின்றி உதிக்கும்' என்று கூறினார்கள். அந்த அைடயாளத்தின் மூலேம 
(அறிந்துெகாண்ேடன்)'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2176 ஸிர்ரு பின் ஹுைபஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் "ைலலத்துல் கத்ர்' இரவு குறித்துக் கூறுைகயில், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அது (எந்த இரவு என்பது) பற்றி நான் நன்கறிேவன்'' 

என்றார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: எனது 
அறிவுக்கு எட்டியவைரயில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்று வழிபடுமாறு 
எங்கைளப் பணித்த அந்த இரவு இருபத்ேதழாவது இரேவயாகும் (என்று உைப (ரலி) 
அவர்கள் ெதரிவித்தார்கள்) என்ேற கருதுகிேறன். 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்று வழிபடுமாறு எங்கைளப் பணித்த அந்த 
இரவு' எனும் இந்த வாசகத்தில்தான் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் ஐயம் ெதரிவித்தார்கள். அப்தா 
பின் அபலீுபாபா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து என் நண்பர் ஒருவேர இைத எனக்கு 
அறிவித்தார் என ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 
 
2177 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் "ைலலத்துல் கத்ர்' இரவு 
பற்றிப் ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள், "உணவுத் தட்டின் பாதித்துண்ைடப் 
ேபான்று நிலா ேதான்றும் இரேவ (ைலலத்துல் கத்ர்) ஆகும் என்பைத உங்களில் நிைனவில் 
ெகாள்பவர் யார்?'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பள்ளிவாசலில் தங்குதல் (இஃதிகாஃப்) 
 
பாடம் : 1 ரமளான் மாதத்தின் இறுதிப்பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்’’ இருத்தல். 
 
2178 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் மாதத்தின் இறுதிப்பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' இருந்து 
வந்தார்கள். 
 
2179 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் மாதத்தின் இறுதிப்பத்து நாட்களில் 
"இஃதிகாஃப்' இருந்துவந்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலில் "இஃதிகாஃப்' 

இருந்துவந்த இடத்ைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் எனக்குக் காட்டினார்கள். 
 
2180 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளானின் இறுதிப்பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' 

இருப்பார்கள். 
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2181 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமளானின் இறுதிப்பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' 

இருப்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2182 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இறக்கும்வைர ரமளானின் இறுதிப்பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' 

இருந்துவந்தார்கள். அவர்களுக்குப் பின்னர் அவர்களுைடய துைணவியர் "இஃதிகாஃப்' 

இருந்தனர். 
 
பாடம் : 2 இஃதிகாஃப் இருக்க முடிவு ெசய்தவர், இஃதிகாஃப் இருக்குமிடத்திற்குள் எப்ேபாது 
நுைழய ேவண்டும்? 
 
2183 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஃதிகாஃப்' ேமற்ெகாள்ள நாடினால், ஃபஜ்ர் 
ெதாழுைக ெதாழுதுவிட்டுப் பின்னர் "இஃதிகாஃப்' இருக்குமிடத்திற்குள் நுைழந்துவிடுவார்கள். 
(ஒருமுைற இஃதிகாஃப் இருப்பதற்காக) தமது கூடாராத்ைத அைமக்குமாறு 
உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற கூடாரம் அைமக்கப்பட்டது. அவர்கள் ரமளானின் இறுதிப்பத்து 
நாட்களில் இஃதிகாஃப் இருக்கேவ விரும்பினார்கள். ைஸனப் (ரலி) அவர்கள் (தமக்காக) 
ஒரு கூடாரம் அைமக்குமாறு உத்தரவிட்டார்கள்; (அவர்களுக்காகவும்) கூடாரம் 
அைமக்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்களின் மற்றத் துைணவியரும் கூடாரம் அைமக்குமாறு 
உத்தரவிட்டனர்; அவர்களுக்காகவும் கூடாரம் அைமக்கப்பட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகைய முடித்தேபாது 
(பள்ளிவாசலுக்குள்) பல கூடாரங்கைளக் கண்டார்கள். "(இதன்மூலம்) நீங்கள் 
நன்ைமையத்தான் நாடினரீ்களா?'' என்று ேகட்டுவிட்டு, தமது கூடாரத்ைத அகற்றுமாறு 
உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற அது அகற்றப்பட்டது. (அந்த ஆண்டில்) ரமளான் மாதத்தில் 
இஃதிகாஃப் இருப்பைதக் ைகவிட்டு, ஷவ்வால் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களில் இஃதிகாஃப் 
இருந்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு உையனா (ரஹ்), அம்ர் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்), இப்னு இஸ்ஹாக் 
(ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "(நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரான) ஆயிஷா 
(ரலி), ஹஃப்ஸா (ரலி), ைஸனப் (ரலி) ஆகிேயார் இஃதிகாஃப் இருப்பதற்காகக் கூடாரம் 
அைமத்தனர்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 3 ரமளான் மாதத்தின் இறுதிப்பத்து நாட்களில் (வணக்க வழிபாடுகளில்) அதிக 
ஈடுபாடு காட்டல். 

2184 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ரமளான் மாதத்தின்) இறுதிப்பத்து (நாட்கள்) துவங்கிவிட்டால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (வணக்க வழிபாட்டின் மூலம்) இரவுகளுக்கு உயிரூட்டுவார்கள்; (வழிபாட்டில் 
ஈடுபடுவதற்காக) தம் துைணவியைரயும் விழிக்கச் ெசய்வார்கள்; (வழக்கத்ைதவிட அதிகமாக 
வழிபாட்டில்) அதிகக் கவனம் ெசலுத்துவார்கள்; தமது கீழாைடைய இறுக்கிக் கட்டிக் 
ெகாள்வார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2185 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வணக்க வழிபாடுகளில்) மற்ற நாட்களில் காட்டாத 
(அதிக) ஈடுபாட்ைட, (ரமளானின்) இறுதிப்பத்து நாட்களில் காட்டுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 துல்ஹஜ் மாதத்தின் பத்து ேநான்புகள். 
 
2186 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (துல்ஹஜ் மாதம்) பத்து நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்று 
ஒரு ேபாதும் நான் கண்டதில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2187 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (துல்ஹஜ் மாதத்தில்) பத்து ேநான்புகள் ேநாற்றதில்ைல. 
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அத் யாயம் : 15  ஹஜ் 
 
பாடம் : 1 ஹஜ் அல்லது உம்ராவிற்காக Õஇஹ்ராம்’ கட்டியவருக்கு அனுமதிக்கப்பட்டைவயும் 
அனுமதிக்கப்படாதைவயும்; அவர் நறுமணம் பூசுவது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளதும். 
 
2188 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "இஹ்ராம்' கட்டியவர் எந்த 
ஆைடைய அணிய ேவண்டும்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(முழு நீளச்) சட்ைடகள், தைலப் பாைககள், முழுக் கால்சட்ைடகள்,முக்காடுள்ள 
ேமலங்கிகள் (புர்னுஸ்), காலுைறகள் (ேமாஸா) ஆகியவற்ைற அணியாதீர்கள். காலணிகள் 
கிைடக்காதவர் மட்டும் காலுைறகள் அணிந்துெகாள்ளட்டும். ஆனால், காலுைற இரண்டும் 
கணுக்கால்களுக்குக் கீேழ இருக்கும்படி கத்தரித்து (அணிந்து)ெகாள்ளட்டும். குங்குமப்பூ 
மற்றும் "வர்ஸ்' ஆகிய வாசைனச் ெசடியின் சாயம் ேதாய்க்கப்பட்ட எந்த ஆைடகைளயும் 
அணியாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2189 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "இஹ்ராம்' கட்டியவர் எந்த ஆைடைய அணிய ேவண்டும்?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "முழுநீளச் சட்ைட, தைலப்பாைக, முக்காடுள்ள ேமலங்கி, 
முழுக் கால்சட்ைட, வர்ஸ் மற்றும் குங்குமப்பூ ஆகிய வாசைனச் ெசடிகளின் சாயம் 
ேதாய்க்கப்பட்ட ஆைட, காலுைறகள் ஆகியவற்ைற "இஹ்ராம்' கட்டியவர் அணிய 
ேவண்டாம். காலணிகள் கிைடக்காவிட்டால், காலுைறகள் அணியலாம். ஆனால், 

கணுக்கால்களுக்குக் கீேழ இருக்கும்படி காலுைறகைளக் கத்தரித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்'' 

என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2190 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"இஹ்ராம்' கட்டியவர் குங்குமப்பூ மற்றும் "வர்ஸ்' ஆகிய வாசைனச் ெசடிகளின் சாயம் 
இடப்பட்ட ஆைடைய அணியக் கூடாது என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட 
விதித்தார்கள். ேமலும், "("இஹ்ராம்' கட்டியிருக்கும்ேபாது) காலணிகள் கிைடக்காதவர், 

காலுைறகள் அணியட்டும்; காலுைறகைளக் கணுக்கால்களுக்குக் கீேழ இருக்கும்படி 
கத்தரித்துக் ெகாள்ளட்டும்'' என்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னார்கள். 
 
2191 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது உைரயில், "கீழங்கி கிைடக்காத ("இஹ்ராம்' 

கட்டிய)ஒருவர் முழுக்கால் சட்ைட அணிவார்; காலணிகள் கிைடக்காத ஒருவர் காலுைறகள் 
அணிவார்'' என்று குறிப்பிட்டைத நான் ெசவியுற்ேறன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அரஃபா வில் உைரயாற்றும்ேபாது ேமற்கண்டவாறு 
குறிப்பிட்டைத நான் ெசவியுற்ேறன்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கைளத் தவிர மற்றவர்களது அறிவிப்பில் "அரஃபா 
உைரயில் அவ்வாறு குறிப்பிட்டார்கள்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
2192 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இஹ்ராமின்ேபாது) காலணிகள் கிைடக்காதவர் காலுைறகைள அணியட்டும்; கீழங்கி 
கிைடக்காதவர் முழுக் கால்சட்ைட அணியட்டும். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2193 ஸஃப்வான் பின் யஅலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) யஅலா பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(மக்காவிற்கு அருகிலுள்ள) "ஜிஅரானா' எனுமிடத்தில் இருந்தேபாது, அவர்களிடம் நறுமணம் 
(அல்லது மஞ்சள் நிற அைடயாளம்) பூசப்பட்ட ேமலங்கி அணிந்த ஒரு மனிதர் வந்தார். 
அவர், "நான் எனது உம்ராவில் என்ன ெசய்யேவண்டுெமன உத்தரவிடுகிறரீ்கள்?'' என்று 
ேகட்டார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) வந்தது. உடேன 
அவர்கள் ஒரு துணியால் மைறக்கப்பட்டார்கள். -(என் தந்ைத) யஅலா (ரலி) அவர்கள், "நபி 
(ஸல்) அவர்களுக்கு ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) அருளப்ெபறும்ேபாது நான் அவர்கைளப் பார்க்க 
ஆைசப்படுகிேறன்'' என்று கூறுவார்கள். - "நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) 
அருளப்ெபறும்ேபாது அவர்கைளப் பார்க்க நீர் விரும்புகிறரீா?'' என உமர் (ரலி) அவர்கள் 
ேகட்டுவிட்டு, (நபியவர்கைள மைறத்திருந்த) அந்தத் துணியின் ஓரத்ைத விலக்கினார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இளம் ஒட்டகம் குறட்ைட விடுவைதப் ேபான்று குறட்ைட 
விட்டுக்ெகாண்டிருந்தைத அப்ேபாது நான் கண்ேடன். 
பிறகு (அந்தச் சிரமநிைல) அவர்கைளவிட்டு விலகியேபாது, "என்னிடம் உம்ராைவப் பற்றிக் 
ேகட்டவர் எங்ேக?'' என்றார்கள். (அந்த மனிதர் வந்ததும்), " "உம்மீதுள்ள மஞ்சள் நிற 
அைடயாளத்ைத' அல்லது "நறுமணத்தின் அைடயாளத்ைத' கழுவிக்ெகாள்க. உமது அங்கிைய 
கைளந்துெகாள்க. ேமலும், நீர் உமது ஹஜ்ஜில் ெசய்வைதப் ேபான்ேற உமது உம்ராவிலும் 
ெசய்க'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
2194 யஅலா பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஜிஅரானா' எனுமிடத்தில் இருந்தேபாது, அதிகமாக நறுமணம் 
பூசப்பட்ட, ைதக்கப்பட்ட அங்கி அணிந்த ஒரு மனிதர் அவர்களிடம் வந்தார். அவர், 

"(ைதக்கப்பட்ட) இந்த அங்கி என்மீதிருக்கும் நிைலயிலும், அதிகமாக நறுமணம் 
பூசியிருக்கும் நிைலயிலும் நான் உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டிவிட்ேடன்'' என்று 
ெசான்னார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமது ஹஜ்ஜில் நீர் என்ன ெசய்வரீ்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அவர், "இந்த ஆைடையக் கைளந்துவிடுேவன்; என்மீதுள்ள இந்த 
நறுமணத்ைதக் கழுவிக்ெகாள்ேவன்'' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமது ஹஜ்ஜில் நீர் 
ெசய்வைத உம்ராவிலும் ெசய்துெகாள்க'' என்று கூறினார்கள். 
 



 

அத்தியாயம் : 15 – ஹஜ்  

    பக்கம் | 749  
 

2195 ஸஃப்வான் பின் யஅலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) யஅலா பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கள் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்களிடம் "நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ேவத அறிவிப்பு (வஹீ) அருளப்ெபறும்ேபாது நான் 
அவர்கைளப் பார்க்க ேவண்டும் (என ஆைசயாக உள்ளது)'' என்று கூறுவார்கள். 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் (மக்காவுக்கு அருகிலுள்ள) "ஜிஅரானா' எனுமிடத்தில் 
தங்கியிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு ேமேல துணிெயான்று நிழலுக்காகக் கட்டப்பட்டிருந்தது. 
அவர்களுடன் உமர் (ரலி) அவர்கள் உள்ளிட்ட அவர்களுைடய ேதாழர்களில் சிலரும் 
இருந்தனர். 
அப்ேபாது அதிகமாக நறுமணம் பூசிய, கம்பளியாலான அங்கியணிந்த ஒரு மனிதர் வந்தார். 
அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அதிகமாக நறுமணம் பூசப்பட்ட அங்கியால் "இஹ்ராம்' 

கட்டியவர் பற்றி தாங்கள் என்ன கூறுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார். 
அவைர நபி (ஸல்) அவர்கள் சிறிது ேநரம் உற்றுப் பார்த்துவிட்டு, அைமதியாக இருந்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களுக்கு ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) அருளப்ெபற்றது. உடேன உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "இங்கு வாருங்கள்' என ைசைகயால் (என் தந்ைத) யஅலா (ரலி) அவர்கைள 
அைழத்தார்கள். 
(என் தந்ைத யஅலா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:) 
நான் ெசன்று (நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ேமேல கட்டப்பட்டிருந்த துணிக்குள்) எனது 
தைலைய நுைழத்ேதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் முகம் சிவந்த நிைலயில் குறட்ைட விட்ட 
நிைலயில் சிறிது ேநரம் காணப்ெபற்றார்கள். பிறகு அவர்கைளவிட்டு அந்த (சிரம)நிைல 
விலகியது. அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "சற்று முன்னர் என்னிடம் உம்ராைவப் பற்றிக் 
ேகட்டவர் எங்ேக?'' என்றார்கள். அந்த மனிதர் ேதடப்பட்டு, அைழத்துவரப்பட்டார். அவரிடம் 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "உம்மீதுள்ள நறுமணத்ைத மூன்றுமுைற கழுவிக்ெகாள்க. 
(ைதக்கப்பட்டுள்ள உமது) அங்கிையக் கைளந்து விடுக. (ைதக்கப்படாத ஆைட அணிந்து 

ெகாள்க.) பிறகு உமது ஹஜ்ஜில் ெசய்வைதப் ேபான்ேற உமது உம்ராவிலும் ெசய்துெகாள்க'' 

என்று கூறினார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2196 யஅலா பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஜிஅரானா'  எனுமிடத்தில் இருந்தேபாது, உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' 

கட்டிய ஒரு மனிதர் அவர்களிடம்  வந்தார். அவர் தமது தாடியிலும் தைலயிலும் மஞ்சள் 
நிற நறுமணம் பூசியிருந்தார்; (ைதக்கப்பட்ட) அங்கி அணிந்திருந்தார். அவர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! நீங்கள் காணும் இந்த நிைலயில் நான் உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' 

கட்டியுள்ேளன்'' என்று கூறினார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் உமது அங்கிையக் 
கைளந்துெகாள்க; மஞ்சள் நிற நறுமணத்ைதக் கழுவிக் ெகாள்க; உமது ஹஜ்ஜில் ெசய்வைதப் 
ேபான்ேற உமது உம்ராவிலும் ெசய்துெகாள்க'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2197 யஅலா பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். அப்ேபாது 
அவர்களிடம் ேமலங்கி அணிந்த ஒரு மனிதர் வந்தார். அவரது அங்கியில் நறுமணத்தின் 
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அைடயாளம் இருந்தது. அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' 

கட்டிவிட்ேடன். எனேவ, நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?'' என்று ேகட்டார். அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் பதிேலதும் கூறாமல் அைமதியாக இருந்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) அருளப்ெபறும்ேபாது, (துணி ேபான்றவற்றால்) அவர்களது தைலக்கு 
ேமல் நிழலிட்டு அவர்கைள உமர் (ரலி) அவர்கள் மைறப்பார்கள். நான் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) அருளப்ெபறும் ேபாது 
அவர்கள்மீது இடப்படும் துணிக்குள் நான் எனது தைலைய நுைழ(த்துப் பார்)க்க 
ேவண்டுெமன ஆைசப்படுகிேறன்'' என்று ெசால்லியிருந்ேதன். 
இந்நிைலயில் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ேவதஅறிவிப்பு அருளப்ெபற்றேபாது, உமர் (ரலி) 
அவர்கள் துணியால் அவர்கைள மைறத்தார்கள். உடேன நான் அவர்களிடம் ெசன்று அந்தத் 
துணிக்குள் எனது தைலைய நுைழத்து, அவர்கைளக் கூர்ந்து ேநாக்கிேனன். நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு (வஹியின்ேபாது ஏற்படும் சிரமநிைல அவர்கைளவிட்டு) விலகியேபாது, "சற்று 
முன்னர் என்னிடம் உம்ராைவப் பற்றிக் ேகட்டவர் எங்ேக?'' என்றார்கள். உடேன 
அவர்களிடம் அந்த மனிதர் (வந்து) நின்றார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமது 
அங்கிையக் கைளந்துெகாள்க; உம்மீதுள்ள நறுமணத்தின் அைடயாளத்ைதக் கழுவிக்ெகாள்க. 
நீர் உமது ஹஜ்ஜில் ெசய்வைதப் ேபான்ேற உமது உம்ராவிலும் ெசய்க'' என்று கூறினார்கள்.7 
 
பாடம் : 2 ஹஜ் மற்றும் உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டும் எல்ைலகள். 
 
2198 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவாசிகளுக்கு துல்ஹுைலஃபாைவயும், 

ஷாம்(சிரியா)வாசிகளுக்கு அல்ஜுஹ்ஃபாைவயும், நஜ்த்வாசிகளுக்குக் கர்னுல் 
மனாஸிைலயும்,  யமன்வாசிகளுக்கு யலம்லைமயும் "இஹ்ராம்' கட்டும் எல்ைலகளாக 
நிர்ணயித்தார்கள். 
ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இந்த எல்ைலகள், இ(ங்கு குறிப்பிடப்ெபற்றுள்ள)வர்களுக்கும் ஹஜ் மற்றும் உம்ராவிற்காக 
இவ்வழிகளில் வருகின்ற மற்றவர்களுக்கும் ெபாருந்தும். அவர்கள் இவ்வூர்வாசிகளாக 
இல்லாவிட்டாலும் சரிேய! இந்த எல்ைலகளுக்குள் இருப்பவர்கள்,தாம் வசிக்கும் 
இடத்திலிருந்ேத ("இஹ்ராம்' கட்டிக்ெகாள்வர்); மக்காவாசிகள் மக்காவிலிருந்ேத "இஹ்ராம்' 

கட்டிக்ெகாள்வர். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2199 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவாசிகளுக்கு துல்ஹுைலஃபாைவயும், 

ஷாம்(சிரியா)வாசிகளுக்கு அல்ஜுஹ்ஃபா ைவயும், நஜ்த்வாசிகளுக்குக் கர்னுல் 
மனாஸிைலயும்,  யமன்வாசிகளுக்கு யலம்லைமயும் "இஹ்ராம்' கட்டும் எல்ைலகளாக 
நிர்ணயித்தார்கள். 
ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
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இந்த எல்ைலகள், இவர்களுக்கும் ஹஜ் மற்றும் உம்ராவிற்காக இவ்வழிேய வரக்கூடிய 
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெபாருந்தும்;அவர்கள் இவ்வூர்வாசிகளாக இல்லாவிட்டாலும் சரிேய! 
இந்த எல்ைலகளுக்குள் இருப்பவர், தாம் பயணம் புறப்படும் இடத்திலிருந்ேத "இஹ்ராம்' 

கட்டிக்ெகாள்வார். எனேவ, மக்காவாசிகள் மக்காவிலிருந்ேத "இஹ்ராம்' கட்டிக்ெகாள்வர். 
 
2200 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மதீனாவாசிகள் துல்ஹுைலஃபாவிலும், ஷாம்(சிரியா)வாசிகள் அல்ஜுஹ்ஃபாவிலும், நஜ்த் 

வாசிகள் கர்னிலும் "இஹ்ராம்' கட்டுவார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(ெதாடர்ந்து) யமன்வாசிகள் யலம்லமில் "இஹ்ராம்' கட்டுவார்கள் என்றும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என எனக்குச் ெசய்தி எட்டியது. 
 
2201 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மதீனாவாசிகள் துல்ஹுைலஃபாவிலும், ஷாம்(சிரியா)வாசிகள் அல்ஜுஹ்ஃபாவிலும்,  நஜ்த் 

வாசிகள் கர்னிலும் "இஹ்ராம்' கட்டுவார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
யமன்வாசிகள் யலம்லமில் "இஹ்ராம்' கட்டுவார்கள் என்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என (நபித் ேதாழர்களால்) எனக்குச் ெசால்லப்பட்டது; (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ேநரடியாக) நான் அைதச் ெசவியுறவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2202 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மதீனாவாசிகள் "இஹ்ராம்' கட்டும் இடம் துல்ஹுைலஃபா ஆகும். ஷாம்(சிரியா)வாசிகள் 
"இஹ்ராம்' கட்டும் இடம் "மஹ்யஆ' ஆகும். அதுேவ அல்ஜுஹ்ஃபா எனும் இடமாகும். 
நஜ்த்வாசிகள் "இஹ்ராம்' கட்டும் இடம் "கர்ன்' ஆகும். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
"யமன்வாசிகள் "இஹ்ராம்' கட்டும் இடம் யலம்லம் ஆகும்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என நபித்ேதாழர்கள் (என்னிடம்) கூறினர்;  (ேநரடியாக) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான் இைதச் ெசவியுறவில்ைல. 
 
2203 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மதீனாவாசிகள் துல்ஹுைலஃபாவிலும், ஷாம்(சிரியா)வாசிகள் அல்ஜுஹ்ஃபாவிலும், 

நஜ்த்வாசிகள் கர்னிலும் "இஹ்ராம்'கட்டுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டைளயிட்டார்கள். 
யமன்வாசிகள் யலம்லமில் "இஹ்ராம்' கட்டுவார்கள் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என எனக்குத் ெதரிவிக்கப்பட்டது. 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2204 அபுஸ்ஸுைபர் (முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் - ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் "இஹ்ராம்' கட்டும் இடம் குறித்துக் 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு கூறியைத நான் 
ெசவியுற்ேறன். நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகேவ ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அவ்வாறு 
ெசான்னார்கள் என நான் எண்ணுகிேறன். 
 
2205 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மதீனாவாசிகள் துல்ஹுைலஃபாவிலும், மற்ெறாரு வழியான அல்ஜுஹ்ஃபாவிலும் 
"இஹ்ராம்' கட்டுவார்கள். இராக்வாசிகள் தாத்து இர்க்கிலும், நஜ்த்வாசிகள் கர்னிலும், யமன் 
வாசிகள் யலம்லமிலும் "இஹ்ராம்' கட்டுவார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இைத நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகேவ ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள் என நான் 
எண்ணுகிேறன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 3 தல்பியாவும், அதன் வழிமுைறயும் ேநரமும். 
 
2206 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"லப்ைபக் அல்லாஹும்ம லப்ைபக், லப்ைபக் லா ஷரீக்க லக்க லப்ைபக், இன்னல் ஹம்த 
வந்நிஅமத்த லக்க, வல்முல்க்க, லா ஷரீக்க லக்'' என்பது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெசான்ன "தல்பியா' ஆகும். 
(ெபாருள்: இேதா, உன் அைழப்ைப ஏற்று வந்துவிட்ேடன். இைறவா! உன் அைழப்ைப ஏற்று 
வந்துவிட்ேடன். உனக்ேக நான் கீழ்ப்படிகின்ேறன். உனக்கு இைண துைண கிைடயாது. 
உனக்ேக எல்லாப் புகழும். அருட்ெகாைடயும் ஆட்சியும் உனக்ேக உரியன. உனக்கு 
இைணயானவர் எவருமிலர்.) 
இதன் அறிவிப்பாளரான நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் "லப்ைபக் லப்ைபக் வ சஅைதக், வல்ைகரு பி 
யைதக், லப்ைபக் வர்ரஃக்பாஉ இைலக்க வல்அமல்'' என்று கூடுதலாகக் கூறுவார்கள். 
(ெபாருள்: இேதா, உன் அைழப்ைப ஏற்று வந்துவிட்ேடன். இேதா, உன் அைழப்ைப ஏற்று 
வந்துவிட்ேடன். உனக்ேக நான் கீழ்ப்படிகின்ேறன். நன்ைமகள் உன் ைககளிேலேய உள்ளன. 
இேதா வந்துவிட்ேடன். ேவண்டுதல்கள் உன்னிடேம. நற்ெசயல்கள் உனக்காகேவ.) 
 
2207 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹுைலஃபா பள்ளிவாசல் அருகில் தமது 
வாகன ஒட்டகம் சரியாக நிைலக்கு வந்த பிறகு "லப்ைபக் அல்லாஹும்ம! லப்ைபக் 
லப்ைபக், லா ஷரீக்க லக்க லப்ைபக், இன்னல் ஹம்த வந்நிஅமத்த லக்க வல்முல்க்க, லா 
ஷரீக்க லக்'' என்று தல்பியா கூறுவார்கள். 
 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 
இதுேவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்ன "தல்பியா' ஆகும் என 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுவார்கள் என மக்கள் கூறினர். 
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ேமலும், இதனுடன் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் "லப்ைபக் லப்ைபக் வ 
சஅைதக். வல்ைகரு பியைதக் லப்ைபக். வர்ரஃக்பாஉ இைலக்க வல்அமல்'' என்றும் 
கூறுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது வாயிலிருந்து (ேநரடியாகேவ) தல்பியாைவக் கற்ேறன்'' என்று  ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. 
 
2208 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது தைலையக் களிம்பு தடவிப் படியைவத்திருந்த 
நிைலயில் "லப்ைபக் அல்லாஹும்ம லப்ைபக், லப்ைபக் லா ஷரீக்க லக்க லப்ைபக். 
இன்னல் ஹம்த வந்நிஅமத்த லக்க, வல் முல்க்க லா ஷரீக்க லக்'' என்று கூறியைத நான் 
ேகட்ேடன். அவர்கள் (தமது தல்பியாவில்) இைதவிடக் கூடுதலாக ேவெறைதயும் கூற 
மாட்டார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹுைலஃபாவில் இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுவார்கள். பின்னர் துல்ஹுைலஃபா பள்ளிவாசல் அருகில் தமது ஒட்டகம் சரியாக 
நிைலக்கு வந்ததும் இவ்வாறு தல்பியா கூறி "இஹ்ராம்' கட்டுவார்கள்'' என்று அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுவார்கள். 
ேமலும் (என் தந்ைத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியவாேற தல்பியா கூறி "இஹ்ராம்' கட்டுவார்கள். லப்ைபக் அல்லாஹும்ம 
லப்ைபக்! லப்ைபக் வ சஅைதக். வல்ைகரு ஃப ீயைதக். லப்ைபக். வர்ரஃக்பாஉ இைலக்க 
வல்அமல்'' எனக் கூறுவார்கள் என்றும் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் 
குறிப்பிடுவார்கள். 
 
2209 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைணைவப்பாளர்கள் (ஹஜ்ஜின்ேபாது) "லப்ைபக், லா ஷரீக்க லக்' (உன் அைழப்ைப 
ஏற்ேறாம். உனக்கு இைண ஏதுமில்ைல) என்று கூறுவார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களுக்குக் ேகடுதான். ேபாதும்! ேபாதும்! (இத்துடன் நிறுத்திக் 

ெகாள்ளுங்கள்)'' என்பார்கள். (ஏெனனில்,) அதன் பிறகு இைணைவப்பாளர்கள் "இல்லா 
ஷரீக்கன் ஹுவ லக்க. தம்லிகுஹு வ மா மலக் (ஆனால், உனக்கு ஓர் இைணயாளன் 
இருக்கின்றான்; அவனுக்கு நீ எசமானன். அவன் எவருக்கும் எசமான் அல்லன்; அல்லது 
அவனுக்கும் அவனுைடய உடைமகளுக்கும் நீேய அதிபதி) என்றும் கூறுவார்கள். 
இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃப்) வரும்ேபாது, இவ்வாறு இைணைவப்பாளர்கள் 
கூறுவார்கள். 
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பாடம் : 4 மதீனாவாசிகள் துல்ஹுைலஃபா பள்ளிவாசலில் "இஹ்ராம்' கட்டேவண்டுெமன 
வந்துள்ள கட்டைள. 
 
2210 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இந்த "ைபதாஉ' எனும் இடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' 

கட்டினார்கள் என நீங்கள் ெபாய்யுைரத்துக்ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அந்தப் பள்ளிவாசல் -அதாவது துல்ஹுைலஃபா பள்ளிவாசலில்தான்- 
"இஹ்ராம்' கட்டினார்கள். 
 
2211 சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "ைபதாஉ' எனும் இடத்திலிருந்ேத 
"இஹ்ராம்' கட்ட ேவண்டும் என்று ெசால்லப்பட்டால் அவர்கள், "ைபதாஉ எனும் இடத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டினார்கள் என நீங்கள் 
ெபாய்யுைரத்துக் ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(துல்ஹுைலஃபா பள்ளிவாசலுக்கு அருகிலிருந்த) அந்த மரத்திற்குப் பக்கத்தில் தமது 
ஒட்டகம் சரியாக நிைலக்கு வந்தேபாேத "இஹ்ராம்' கட்டினார்கள்'' என்று கூறுவார்கள். 
 
பாடம் : 5 வாகனம் புறப்படுவதற்குத் தயாராகி நிற்கும்ேபாது ("இஹ்ராம்' கட்டி) "தல்பியா' 

கூறல். 
 
2212 உைபத் பின் ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "அபூஅப்திர் ரஹ்மான்! நீங்கள் நான்கு 
விஷயங்கைளச் ெசய்வைத நான் பார்த்ேதன். உங்கள் ேதாழர்களில் ேவெறவரும் 
அவற்ைறச் ெசய்வைத நான் பார்க்கவில்ைல'' என்று கூறிேனன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "அைவ யாைவ, இப்னு ஜுைரேஜ?'' என்று ேகட்டார்கள். "(கஅபாைவச் 
சுற்றி வரும்ேபாது அதன் மூைலகளில் "ஹஜருல் அஸ்வத்' மற்றும் "ருக்னுல் 
யமான'ீ ஆகிய) இரு மூைலகைள மட்டுேம நீங்கள் ெதாடக்கண்ேடன். ேமலும், பதனிடப்பட்ட 
(முடி அகற்றப்பட்ட) ேதால் காலணிகைள நீங்கள் அணிவைத நான் கண்ேடன். நீங்கள் 
(உங்கள் ஆைடக்கு) மஞ்சள் சாயமிடுவைதக் கண்ேடன். ேமலும், நீங்கள் மக்காவில் 
இருக்கும்ேபாது, மக்கள் (துல்ஹஜ் மாத) தைலப் பிைறையக் கண்டவுடன் "இஹ்ராம்' 

கட்டினாலும், நீங்கள் மட்டும் துல்ஹஜ் எட்டாம் நாள் (யவ்முத் தர்வியா) வரும்வைர 
"இஹ்ராம்' கட்டாமலிருப்பைத நான் கண்ேடன் (இவற்றுக்ெகல்லாம் என்ன காரணம்?)'' என்று 
ேகட்ேடன். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) பதிலளித்தார்கள்: 
கஅபாவின் மூைலகைளப் ெபாறுத்தவைர,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஹஜருல் 
அஸ்வத், ருக்னுல் யமான ீஆகிய) இரு மூைலகைள மட்டுேம ெதாட்டைத நான் பார்த்ேதன் 
(அதனால்தான் நானும் அவ்வாறு ெசய்கிேறன்). (முடி அகற்றப்பட்ட) ெசருப்புகைளப் 
ெபாறுத்தவைர,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முடியில்லாத காலணிகைள 
அணிவைதயும் அதனுடன் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்வைதயும் நான் பார்த்திருக்கிேறன். 
ஆகேவ, நானும் அவற்ைற அணிவைத விரும்புகிேறன். மஞ்சள் நிறேமா, அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதனால் (தமது ஆைடக்குச்) சாயமிடுவைத நான் பார்த்திருக்கிேறன். 
ஆகேவ, நானும் அதனால் (எனது ஆைடக்குச்) சாயமிடுவைத விரும்புகிேறன். (துல்ஹஜ் 
எட்டாவது நாள்) "இஹ்ராம்' கட்டுவேதா, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
வாகனம் பயணத்திற்குத் தயாராகி நிற்கும்வைர ("இஹ்ராம்'  கட்டி) "தல்பியா' கூறுவைத 
நான் பார்த்ததில்ைல. 
 
2213 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களுடன் ஹஜ் மற்றும் உம்ரா ஆகிய 
இரண்ைடயும் பன்னிரண்டு தடைவகள் நிைறேவற்றியுள்ேளன். நான் அவர்களிடம், 

"அபூஅப்திர் ரஹ்மான்! நீங்கள் நான்கு விஷயங்கைளச் ெசய்வைத நான் பார்த்ேதன்''என 
உைபத் பின் ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள் என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. ஆனால், 

"இஹ்ராம்' கட்டுவது ெதாடர்பான தகவல் ேவறுவிதமாகக் காணப்படுகிறது. 
 
2214 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வாகன ஒட்டகத்தின் வைளயத்தில் காைல 
ைவத்து, ஒட்டகம் பயணத்திற்குத் தயாராகி நிற்கும்ேபாது, துல்ஹுைலஃபாவில் ("இஹ்ராம்' 

கட்டி) தல்பியா கூறுவார்கள். 
 
2215 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒட்டகம் நிைலக்கு வந்து பயணத்திற்குத் தயாரான ேபாது 
"தல்பியா' கூறினார்கள். 
 
2216 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹுைலஃபாவில் தமது வாகன ஒட்டகத்தில் 
ஏறி அமர்ந்து, அது நிைலக்கு வந்தேபாது "தல்பியா' கூறியைத நான் பார்த்ேதன். 
 
பாடம் : 6 துல்ஹுைலஃபா பள்ளிவாசலில் ெதாழுதல். 
 
2217 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ("இஹ்ராம்' கட்டி ஹஜ் கிரிையகைள) ஆரம்பித்த 
ேபாது, இரவில் துல்ஹுைலஃபாவில் தங்கினார்கள்; அங்குள்ள பள்ளிவாசலில் ெதாழுதார்கள்.  
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 7 "இஹ்ராம்' கட்டும்ேபாது நறுமணம் பூசுதல். 
 
2218 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டும்ேபாது, அவர்கள் "இஹ்ராம்' 

கட்டுவதற்காக அவர்களுக்கு நான் நறுமணம் பூசிவிட்ேடன்; அவர்கள் இஹ்ராமிலிருந்து 
விடுபடும்ேபாது, கஅபாைவச் சுற்றுவதற்கு ("தவாஃபுல் இஃபாளா' ெசய்வதற்கு) முன்பும் 
அவர்களுக்கு நான் நறுமணம் பூசிவிட்ேடன். 
இைத உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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2219 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்'  கட்டும்ேபாது அவர்கள் "இஹ்ராம்' 

கட்டுவதற்காக அவர்களுக்கு நான் நறுமணம் பூசிவிட்ேடன். அவர்கள் இஹ்ராமிலிருந்து 
விடுபடும்ேபாது அவர்கள், கஅபாைவச் சுற்றுவதற்கு ("தவாஃபுல் இஃபாளா' ெசய்வதற்கு) 
முன்பு அவர்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடுவதற்காகவும் அவர்களுக்கு நான் நறுமணம் 
பூசிவிட்ேடன். 
இைத, காசிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2220 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டுவதற்கு முன் அவர்கள் "இஹ்ராம்' 

கட்டுவதற்காக நான் அவர்களுக்கு நறுமணம் பூசுேவன்; அவர்கள் இஹ்ராமிலிருந்து 
விடுபடும் ேபாதும், அவர்கள் கஅபாைவச் சுற்றுவதற்கு ("தவாஃபுல் இஃபாளா' ெசய்வதற்கு) 
முன்பு அவர்களுக்கு நான் நறுமணம் பூசுேவன். 
இைத, காசிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2221 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டேபாதும், அவர்கள் 
"இஹ்ராம்' கட்டும்ேபாதும் அவர்களுக்கு நான் நறுமணம் பூசிவிட்ேடன். 
இைத, காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2222 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "விைடெபறும்' ஹஜ்ஜிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டிய 
ேபாதும் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டேபாதும் நான் எனது ைகயால் அவர்களுக்கு ("தரீரா' 

எனும்) வாசைனத் தூைளப் பூசிவிட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2223 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' 

கட்டியேபாது எதனால் அவர்களுக்கு நறுமணம் பூசினரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், "மிக நல்ல வாசைனப் ெபாருளால் (நறுமணம் பூசிவிட்ேடன்)'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2224 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டுவதற்கு முன் என்னால் இயன்ற 
மிக நல்ல வாசைனப் ெபாருைள அவர்களுக்குப் பூசிவந்ேதன். பின்னர் அவர்கள் "இஹ்ராம்' 

கட்டுவார்கள். 
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2225 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியேபாது அவர்கள் "இஹ்ராம்' 

கட்டியதற்காகவும், அவர்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டேபாது அவர்கள் "தவாஃபுல் 
இஃபாளா'  ெசய்வதற்கு முன்பும் எனக்குக் கிைடத்தவற்றில் மிக நல்ல நறுமணத்ைத 
அவர்களுக்கு நான் பூசிவிட்ேடன். 
 
2226 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தேபாது, அவர்களது தைல 
வகிட்டில் நறுமணப் ெபாருள் ஒளிர்ந்தைத இப்ேபாதும் நான் பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், கலஃப் பின் 
ஹிஷாம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தேபாது' எனும் 
ெசாற்ெறாடர் இடம்ெபறவில்ைல. அதற்குப் பகரமாக "அது அவர்கள் "இஹ்ராம்' 

கட்டியேபாது பூசிய நறுமணமாகும்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2227 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ("இஹ்ராம்' கட்டி) "தல்பியா' கூறியேபாது, அவர்களது 
தைல வகிட்டில் நறுமணப்ெபாருள் ஒளிர்ந்தைத இப்ேபாதும் நான் பார்ப்பைதப் 
ேபான்றுள்ளது.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2228 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தல்பியா' கூறியேபாது, அவர்களது தைல வகிட்டில் 
நறுமணப்ெபாருள் ஒளிர்ந்தைத இப்ேபாதும் நான் பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2229 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தேபாது அவர்களது தைல 
வகிட்டில் நறுமணப்ெபாருள் ஒளிர்ந்தைத இப்ேபாதும் நான் பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2230 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தேபாது, அவர்களது தைல 
வகிட்டில் பூசியிருந்த நறுமணப்ெபாருள் ஒளிர்ந்தைத நான் பார்த்திருக்கிேறன். 
 
2231 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்ட விரும்பினால் தம்மிடம் 
இருப்பவற்றிேலேய மிக நல்ல மணமுைடய வாசைன (எண்ெண)ையப் பூசிக்ெகாள்வார்கள். 
பின்னர் அவர்களின் தைலயிலும் தாடியிலும் அந்த எண்ெணய் ஒளிர்வைத நான் 
காண்ேபன். 
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2232 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தேபாது, அவர்களது தைல 
வகிட்டில் பூசியிருந்த கஸ்தூரியின் ஒளிைய இப்ேபாதும் நான் பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2233 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டுவதற்கு முன்பும், துல்ஹஜ் பத்தாம் நாளில் அவர்கள் 
கஅபாைவச் சுற்றுவதற்கு ("தவாஃபுல் இஃபாளா' ெசய்வதற்கு) முன்பும் கஸ்தூரி கலந்த 
நறுமணப்ெபாருைள அவர்களுக்கு நான் பூசிவந்ேதன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2234 முஹம்மத் பின் அல்முன்தஷிர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், ஒருவர் நறுமணப்ெபாருைளப் 
பயன்படுத்திவிட்டுக் காைலயில் "இஹ்ராம்' கட்டியவராக இருப்பைதப் பற்றிக் ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "நான் நறுமணம் கமழக் கமழக் காைலயில் "இஹ்ராம்' கட்டியவனாக 
இருப்பைத விரும்பவில்ைல. இவ்வாறு ெசய்வைதவிட தாைரப் பூசிக்ெகாள்வது எனக்கு 
மிகவும் விருப்பமானதாகும்'' என்று கூறினார்கள். பின்னர் நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் 
ெசன்று இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் "நான் நறுமணம் கமழக் கமழக் காைலயில் 
"இஹ்ராம்' கட்டியவனாக இருப்பைத விரும்பவில்ைல. இவ்வாறு ெசய்வைதவிட தாைரப் 
பூசிக்ெகாள்வது எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாகும்'' எனக்கூறினார்கள் என்று ெதரிவித்ேதன். 
அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' 

கட்டியேபாது அவர்களுக்கு நான் நறுமணம் பூசிவிட்ேடன். பின்னர் அவர்கள் தம் 
துைணவியரிடம் ெசன்றுவிட்டுப் பின்னர் காைலயில் "இஹ்ராம்' கட்டியவராக இருந்தார்கள்'' 

என்று கூறினார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2235 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு நறுமணம் பூசிவிடுேவன். அவர்கள் தம் 
துைணவியரிடம் ெசன்றுவிட்டுப் பின்னர் நறுமணம் கமழக் கமழ காைலயில் 
"இஹ்ராம்' கட்டியிருப்பார்கள். 
 
2236 முஹம்மத் பின் அல்முன்தஷிர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "நான் "இஹ்ராம்' கட்டியவனாக நறுமணம் கமழக் கமழக் 
காைல ேநரத்தில் இருப்பைதவிட தாைரப் பூசிக்ெகாள்வது எனக்கு மிகவும் 
விருப்பமானதாகும்'' என்று கூறியைத ெசவியுற்ேறன். ஆகேவ, நான் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்று, இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியைத அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். 
அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
நறுமணம் பூசிவிட்ேடன். அவர்கள் தம் துைணவியரிடம் ெசன்றுவிட்டு வந்து பின்னர் 
இஹ்ராம் கட்டியவர்களாகக் காைலயில் இருந்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 8 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் ேவட்ைடயாடுவது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
2237 ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா அல்ைலஸீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்காவிற்கும் மதீனாவிற்கும் இைடயிலுள்ள) 
"அல்அப்வா' அல்லது "வத்தான்'எனுமிடத்தில் இருந்தேபாது, நான் அவர்களுக்கு ஒரு காட்டுக் 
கழுைதைய அன்பளிப்பாக வழங்கிேனன். அவர்கள் அைத ஏற்க மறுத்துவிட்டார்கள். எனது 
முகத்தில் ஏற்பட்ட (மாற்றத்)ைத அவர்கள் கண்டேபாது, "நாம் "இஹ்ராம்' கட்டியிருப்பதால் 

தான் இைத ஏற்க மறுத்ேதாம்'' என்று கூறினார்கள். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2238 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2239 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குக் காட்டுக் கழுைதயின் 
இைறச்சிைய அன்பளிப்பாக வழங்கிேனன்''என ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2240 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தேபாது, அவர்களுக்கு ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா 
(ரலி) அவர்கள் ஒரு காட்டுக் கழுைதைய அன்பளிப்பாக வழங்கினார்கள். நபியவர்கள் அைத 
ஏற்க மறுத்துவிட்டார்கள். ேமலும், "நாம் "இஹ்ராம்' கட்டியிருக்காவிட்டால், அைத 
உம்மிடமிருந்து ஏற்றிருப்ேபாம்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2241 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மன்ஸூர் பின் அல்முஅதமிர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஸஅப் பின் 
ஜஸ்ஸாமா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குக் காட்டுக் கழுைதயின் ஒரு காைல 
அன்பளிப்பாக வழங்கினார்கள்'' என்று காணப்படுகிறது. ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "ரத்தம் ெசாட்டிக்ெகாண்டிருந்த காட்டுக் கழுைதயின் பின் சப்ைபைய 
(அன்பளிப்பாக வழங்கினார்கள்)'' என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது 
மற்ேறார் அறிவிப்பில் "நபி (ஸல்) அவர்களுக்குக் காட்டுக் கழுைதயின் விலாப் பகுதி 
அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது. அவர்கள் அைத ஏற்க மறுத்துவிட்டார்கள்'' என்று வந்துள்ளது. 
 
2242 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என்னிடம்) ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள் வந்தேபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்த ேவைளயில், அவர்களுக்கு ேவட்ைடப்பிராணியின் 
இைறச்சி அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது குறித்து எனக்கு நீங்கள் எவ்வாறு அறிவித்தீர்கள்?'' 

என நிைனவுபடுத்துமாறு ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு ேவட்ைடப்பிராணியின் இைறச்சியில் ஒரு பகுதி அன்பளிப்பாக 
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வழங்கப்பட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நாம் இைத 
உண்ணமாட்ேடாம். (ஏெனனில்) நாம் "இஹ்ராம்' கட்டியுள்ேளாம்' என்று கூறினார்கள்'' 

என்றார்கள். 
 
2243 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ஹஜ்ஜுக்காகப்) புறப்பட்டுச் 
ெசன்ேறாம். எங்களில் "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களும் இருந்தனர்; "இஹ்ராம்' கட்டாதவர்களும் 
இருந்தனர். (நான் "இஹ்ராம்' கட்டியிருக்கவில்ைல.) நாங்கள் (மதீனாவிற்கு அருகிலுள்ள) 
"அல்காஹா' எனுமிடத்தில் இருந்தேபாது, என் ேதாழர்கள் எைதேயா உன்னிப்பாகப் 
பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்ேடன். நான் கூர்ந்து பார்த்தேபாது ஒரு காட்டுக் கழுைத 
ெதன்பட்டது. உடேன நான் என் குதிைரயின் ேசணத்ைதப் பூட்டி, எனது ஈட்டிைய 
எடுத்துக்ெகாண்டு (குதிைரயில்) ஏறிேனன். அப்ேபாது என் (ைகயிலிருந்து) சாட்ைட கீேழ 
விழுந்துவிட்டது. அைத எடுத்துத் தருமாறு என் ேதாழர்களிடம் நான் ேகட்ேடன். அவர்கள் 
"இஹ்ராம்' கட்டியிருப்பதால் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இந்த விஷயத்தில் உமக்கு 
எந்த உதவியும் ெசய்யமாட்ேடாம்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். எனேவ, நாேன இறங்கி அைத 
எடுத்துக்ெகாண்டு (குதிைரயில்) ஏறி, மணல் ேமட்டுக்கு அப்பாலிருந்த அந்தக் கழுைதக்குப் 
பின்னால் (மைறந்து) ெசன்று, அைத ேநாக்கி என் ஈட்டிைய எறிந்ேதன். பிறகு அைத 
அறுத்து என் ேதாழர்களிடம் ெகாண்டுவந்ேதன். அப்ேபாது அவர்களில் சிலர் 
"உண்ணுங்கள்'' என்றனர். ேவறு சிலர் "உண்ணாதீர்கள்'' என்றனர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களுக்கு முன்னால் (ெசன்று ஓரிடத்தில் தங்கி) இருந்தார்கள். ஆகேவ, நான் 
எனது குதிைரைய முடுக்கி,அவர்களிடம் ேபா(ய் அைத "இஹ்ராம்' கட்டியவர்கள் உண்பைதப் 
பற்றி வினவி)ேனன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அது அனுமதிக்கப்ெபற்றதுதான். 
எனேவ, அைத உண்ணுங்கள்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2244 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு பயணத்தில்) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதன். மக்கா 
ெசல்லும் சாைல ஒன்றில் நான் இருந்தேபாது, "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்த என் ேதாழர்கள் 
சிலருடன் பின்தங்கி விட்ேடன். அப்ேபாது நான் "இஹ்ராம்' கட்டியிருக்கவில்ைல. 
இந்நிைலயில் நான் (வழியில்) காட்டுக் கழுைதெயான்ைறக் கண்டு, எனது குதிைரேமல் 
அமர்ந்ேதன். அப்ேபாது என் ேதாழர்களிடம் என் சாட்ைடைய எடுத்துத் தரும்படி ேகட்ேடன். 
அவர்கள் ("இஹ்ராம்' கட்டியிருந்ததால் அைத எடுத்துத்தர) மறுத்துவிட்டார்கள். 
அவர்களிடம் எனது ஈட்டிைய எடுத்துத் தரும்படி ேகட்ேடன். அதற்கும் அவர்கள் 
மறுத்துவிட்டார்கள். ஆகேவ, நாேன (இறங்கி) அைதெயடுத்து அந்தக் கழுைதையத் தாக்கிக் 
ெகான்ேறன். நபித்ேதாழர்களில் சிலர் அதிலிருந்து உண்டார்கள். ேவறுசிலர் (உண்ண) 
மறுத்துவிட்டனர். நபித்ேதாழர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேபாய்ச் 
ேசர்ந்தேபாது, அைதப் பற்றி அவர்களிடம் ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இதுெவல்லாம் அல்லாஹ் உங்களுக்கு உண்ணக் ெகாடுத்த உணவாகும்'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 



 

அத்தியாயம் : 15 – ஹஜ்  

    பக்கம் | 761  
 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2245 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உங்களுடன் அதன் இைறச்சியிலிருந்து ஏேதனும் (எனக்கு எஞ்சி) உள்ளதா?'' என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2246 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹுைதபியா ஒப்பந்தம் நடந்த ஆண்டில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
நானும் ெசன்ேறன். என் ேதாழர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தனர். நான் "இஹ்ராம்' 

கட்டியிருக்கவில்ைல. "ஃைககா' எனுமிடத்தில் எதிரிகள் இருப்பதாக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்குச் ெசய்தி எட்டியது. எனேவ, (எதிரிகைள எதிர்ெகாள்ள) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (முன்ேன) ெசன்றார்கள். நான் மற்ற நபித்ேதாழர்களுடன் 
(ெசன்றுெகாண்டு) இருந்தேபாது, அவர்கள் ஒருவைரெயாருவர் பார்த்துச் சிரிக்கலாயினர். 
நான் கூர்ந்து கவனித்தேபாது, ஒரு காட்டுக் கழுைத எனக்குத் ெதன்பட்டது. உடேன நான் 
அைத ஈட்டியால் தாக்கி (ஓடவிடாமல்) நிறுத்திவிட்ேடன். என் ேதாழர்களிடம் உதவி 
ேகாரிேனன். ("இஹ்ராம்' கட்டியிருந்ததால்) அவர்கள் எனக்கு உதவ மறுத்துவிட்டனர். பிறகு 
அதன் இைறச்சிைய நாங்கள் உண்ேடாம். இந்நிைலயில் (எங்களுக்கு முன்னால் ெசன்று 
ெகாண்டிருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பிரிந்துவிடுேவாேமா என்று 
நாங்கள் அஞ்சிேனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளத் ேதடி எனது குதிைரையச் 
சிறிது ேநரம் விைரவாகவும் சிறிது ேநரம் ெமதுவாகவும் ஓட்டிச் ெசன்ேறன். நள்ளிரவில் 
(வழியில்) நான் "பனூ ஃகிஃபார்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒருவைரச் சந்தித்தேபாது, 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள நீர் எங்ேக சந்தித்தீர்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர், "அவர்கைள "தஅஹின்' எனும் நீர்நிைலயருேக (சந்தித்து) விட்டுவந்ேதன். அப்ேபாது 
அவர்கள் "சுக்யா' எனும் சிற்றூரில் மதிய ஓய்ெவடுக்கப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று 
கூறினார். 
நான் அவர்கைளச் ெசன்றைடந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! உங்கள் ேதாழர்கள் உங்களுக்கு 
முகமன் (சலாம்) கூறினர். பயணத்தில் உங்கைளப் பிரிந்துவிடுேவாேமா என்று அவர்கள் 
அஞ்சினர். (எனேவ, அவர்கள் வந்துேசரும்வைர) அவர்களுக்காக நீங்கள் காத்திருங்கள்'' 

என்ேறன். அவ்வாேற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் காத்திருந்தார்கள். ெதாடர்ந்து 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் (ஒரு காட்டுக் கழுைதைய) ேவட்ைடயாடிேனன். 
என்னிடம் அதில் சிறிதளவு எஞ்சியுள்ளது'' என்று கூறிேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (தம்முடனிருந்த) மக்களிடம், "உண்ணுங்கள்'' என்றார்கள். அப்ேபாது 
அம்மக்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தனர். 
 
2247 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ் ெசய்வதற்காகப் புறப்பட்டார்கள். அவர்களுடன் 
நாங்களும் புறப்பட்ேடாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்களில் சிலைர 
ேவறு வழியில் திருப்பிவிட்டார்கள். அவர்களில் நானும் ஒருவன். அப்ேபாது, "கடற்கைர 
வழியாகச் ெசல்லுங்கள்; நாம் சந்திப்ேபாம்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற நபித்ேதாழர்கள் 
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கடற்கைர வழியாகச் ெசல்லத் ெதாடங்கினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள 
ேநாக்கி அவர்கள் திரும்பி வந்தேபாது,என்ைனத் தவிர அவர்கள் அைனவரும் "இஹ்ராம்' 

கட்டியிருந்தனர். நான் "இஹ்ராம்' கட்டியிருக்கவில்ைல. இவ்வாறு அவர்கள் ெசன்று 

ெகாண்டிருந்தேபாது, காட்டுக்கழுைதகைளக் கண்டனர். அவற்ைற நான் தாக்கி, ஒரு 
ெபட்ைடக் கழுைதயின் காைல ெவட்டி (அைத ேவட்ைடயாடி)ேனன். பிறகு அவர்கள் 
(ஓரிடத்தில்) இறங்கி அதன் இைறச்சிையச் சாப்பிட்டனர்; "நாம் "இஹ்ராம்'கட்டிக்ெகாண்ேட 
(ேவட்ைடப் பிராணியின்) இைறச்சிையச் சாப்பிட்டுவிட்ேடாேம'' என்று கூறினர். 
பிறகு அந்தக் கழுைதயின் இைறச்சியில் எஞ்சியுள்ளைத எடுத்துக்ெகாண்டு, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் "இஹ்ராம்' 

கட்டியிருந்ேதாம்; அபூகத்தாதா "இஹ்ராம்' கட்டியிருக்கவில்ைல. இந்நிைலயில் நாங்கள் 
(வழியில்) காட்டுக் கழுைதையக் கண்ேடாம். அபூகத்தாதா அவற்ைறத் தாக்கி, ஒரு 
ெபட்ைடக் கழுைதயின் காைல ெவட்டி (ேவட்ைடயாடி)னார். பின்னர் நாங்கள் (ஓரிடத்தில்) 
இறங்கி அதன் இைறச்சியிலிருந்து சிறிதளைவ உண்ேடாம். பிறகு "ேவட்ைடயாடப்ெபற்ற 
பிராணியின் இைறச்சிைய இஹ்ராம் கட்டிய நிைலயில் சாப்பிடுகிேறாேம' என்று 
(எங்களிைடேய) ேபசிக் ெகாண்ேடாம். பிறகு அதன் இைறச்சியில் எஞ்சியைத எடுத்து 

வந்திருக்கிேறாம்'' என்று கூறினர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் எவேரனும் அைதத் 
தாக்குமாறு அவைரப் பணித்தாரா, அல்லது அைத ேநாக்கி எப்படியாவது ைசைக ெசய்தாரா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நபித்ேதாழர்கள் "இல்ைல' என்றனர். "அப்படியானால் அதன் 
எஞ்சிய இைறச்சிைய நீங்கள் உண்ணுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
 
2248 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ைஷபான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உங்களில் யாேரனும் அைதத் 
தாக்குமாறு அவைரத் தூண்டினாரா, அல்லது தாக்குமாறு ைசைக ெசய்தாரா?'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நீங்கள் ைசைக ெசய்தீர்களா, அல்லது (அவருக்கு) 
உதவி ெசய்தீர்களா, அல்லது நீங்கேள ேவட்ைடயாடினரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள் எனக் 
காணப்படுகிறது. 
ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் 
(அவருக்கு) உதவி ெசய்தீர்களா என்று  ேகட்டார்களா? அல்லது நீங்கள் ேவட்ைடயாடினரீ்களா 
என்று ேகட்டார்களா'' என்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல. 
 
2249 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ேசர்ந்து ஹுைதபியா (ஒப்பந்தப்) 
ேபாருக்குச் ெசன்ேறன். அப்ேபாது மக்களில் என்ைனத் தவிர, மற்ற அைனவரும் உம்ரா 
விற்காக "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தனர். நான் (வழியில்) ஒரு காட்டுக் கழுைதைய 
ேவட்ைடயாடி என் ேதாழர்களுக்கு உண்ணக் ெகாடுத்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் அைனவரும் 
"இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தனர். பிறகு நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று 
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"எங்களிடம் அதன் இைறச்சியில் சிறிதளவு எஞ்சியுள்ளது'' என்று ெசான்ேனன். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உண்ணுங்கள்' என்றார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் 
அைனவரும் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தனர். 
 
2250 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களாகப் 
புறப்பட்ேடாம். நான் "இஹ்ராம்' கட்டாதிருந்ேதன்'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. ேமலும் 
அதில், "அ(ந்த மாமிசத்)தில் ஏேதனும் உங்களிடம் உள்ளதா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். நாங்கள், "அதன் கால் எங்களிடம் உள்ளது'' என்ேறாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைத வாங்கி உண்டார்கள்'' என்றும் இடம் 

ெபற்றுள்ளது. 
 
2251 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நான் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்த ஒரு குழுவினருடன் இருந்ேதன். அப்ேபாது நான் 
"இஹ்ராம்' கட்டாதிருந்ேதன்'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. ேமலும், "உங்களில் யாேரனும் 
ஒருவர் (அைதக் ெகால்லுமாறு) அவருக்கு ைசைக ெசய்தாரா? அல்லது ஏேதனும் 
உத்தரவிட்டாரா?'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். அவர்கள், 

"இல்ைல, அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்றனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவ்வாறாயின் உண்ணுங்கள்'' என்றார்கள் எனவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2252 அப்துர் ரஹ்மான் பின் உஸ்மான் அத்ைதமீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு உம்ராப் பயணத்தில்) தல்ஹா பின் உைபதில்லாஹ் (ரலி) அவர்களுடன் 
இருந்ேதாம். அப்ேபாது நாங்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்களுக்கு 
(ேவட்ைடயாடப்பட்ட) ஒரு பறைவ அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது. தல்ஹா (ரலி) அவர்கள் 
உறங்கிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். எனேவ, எங்களில் சிலர் அைதச் சாப்பிட்டனர். ேவறுசிலர் 
(சந்ேதகம் ஏற்பட்டதால் சாப்பிடாமல்) ேபணுதலாக இருந்துவிட்டனர். தல்ஹா (ரலி) 
அவர்கள் உறக்கத்திலிருந்து விழித்தேபாது, அைதச் சாப்பிட்டவர்களின் ெசயைலச் சரி 
கண்டார்கள் (குைற கூறவில்ைல). ேமலும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
நாங்கள் இ(வ்வாறு ேவட்ைடயாடப்பட்ட)ைதச் சாப்பிட்டிருக்கிேறாம்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 9 இஹ்ராம் கட்டியவர்களும் மற்றவர்களும் புனித (ஹரம்) எல்ைலக்குள்ளும் 
ெவளிேயயும் ெகால்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள (ெதால்ைல தரும்) உயிரினங்கள். 
 
2253 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான்கு (வைக) உயிரினங்கள் தீங்கிைழப்பைவ ஆகும். அைவ புனித (ஹரம்) எல்ைலயிலும் 
ெவளியிலும் ெகால்லப்படும். (அைவயாவன:) பருந்து, (நீர்க்)காகம், எலி, ெவறிநாய். 
இைத நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான உைபதுல்லாஹ் பின் மிக்சம் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) காசிம் பின் முஹம்மத் பின் 
அபபீக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரஹ்) அவர்களிடம், "பாம்ைபப் பற்றி தாங்கள் என்ன கூறுகிறரீ்கள்?'' 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அது அற்பமாக (அடித்து)க் ெகால்லப்படும்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2254 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தீங்கிைழக்கக்கூடிய ஐந்து (வைக) உயிரினங்கள் புனித (ஹரம்) எல்ைலக்குள்ளும் 
ெவளியிலும் ெகால்லப்படும். பாம்பு, நீர்க்காகம்,  எலி,  ெவறிநாய்,  பருந்து ஆகியைவதாம் 
அைவ. - இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2255 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தீங்கிைழக்கக்கூடிய ஐந்து உயிரினங்கள் புனித (ஹரம்) எல்ைலக்கு உள்ேளயும் 
ெகால்லப்படும்.ேதள், எலி, பருந்து, (நீர்க்)காகம்,ெவறிநாய் ஆகியைவதாம் அைவ. 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2256 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தீங்கிைழக்கக்கூடிய ஐந்து உயிரினங்கள் புனித (ஹரம்) எல்ைலக்கு உள்ேளயும் 
ெகால்லப்படும். எலி, ேதள், (நீர்க்)காகம், பருந்து,ெவறிநாய் ஆகியைவதாம் அைவ. 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2257 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தீங்கிைழக்கக்கூடிய ஐந்து உயிரினங்கைளப் 
புனித (ஹரம்) எல்ைலக்குள்ளும் ெவளியிலும் ெகால்ல உத்தரவிட்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ெதாடங்குகிறது. 
 
2258 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஐந்து உயிரினங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் ஒவ்ெவான்றும் தீங்கிைழக்கக் 

கூடியைவயாகும். அைவ புனித (ஹரம்) எல்ைலக்கு உள்ேளயும் ெகால்லப்படும். 
(நீர்க்)காகம், பருந்து, ெவறிநாய், ேதள், எலி ஆகியைவதாம் அைவ. 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2259 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஐந்து உயிரினங்கைளப் புனித (ஹரம்) எல்ைலக்கு உள்ேள "இஹ்ராம்' கட்டிய நிைலயில் 
ஒருவர் ெகான்றுவிட்டாலும் அவர்மீது குற்றேமதும் இல்ைல. எலி, ேதள், (நீர்க்)காகம், பருந்து, 

ெவறிநாய் ஆகியைவதாம் அைவ. 
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இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு அப ீ உமர் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "புனித இடங்களில்' என (பன்ைமயாக) வந்துள்ளது. 
 
2260 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஐந்து உயிரினங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஒவ்ெவான்றும் தீங்கிைழக்கக்கூடியைவ ஆகும். 
அவற்ைறக் ெகால்பவர்மீது எந்தக் குற்றமும் இல்ைல. ேதள், (நீர்க்)காகம், பருந்து, எலி, 
ெவறிநாய் ஆகியைவதாம் அைவ. 
இைத நபி (ஸல்) அவர்களின் துைண வியார் ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2261 ைஸத் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "இஹ்ராம் கட்டியிருப்பவர் எந்த 
உயிரினங்கைளக் ெகால்லலாம்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் துைணவியரில் ஒருவர் "எலி, ேதள், பருந்து, ெவறிநாய், (நீர்க்)காகம் 
ஆகியவற்ைறக் ெகால்ல "உத்தரவிடப்பட்டது' அல்லது "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள்' என்று என்னிடம் ெதரிவித்தார்'' என விைடயளித்தார்கள். 
 
2262 ைஸத் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "இஹ்ராம் கட்டிய ஒருவர் எந்த 
உயிரினங்கைளக் ெகால்லலாம்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துைணவியரில் ஒருவர் "ெவறிநாய், எலி, ேதள், பருந்து, (நீர்க்)காகம், பாம்பு ஆகியவற்ைறக் 
ெகால்லுமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டுவந்தார்கள்' என்று என்னிடம் 
கூறினார்'' என்றார்கள். 
இவற்ைற ஒருவர் ெதாழுைகயில் இருக்கும்ேபாதும் ெகால்லலாம் என்றும் இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். 
 
2263 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"இஹ்ராம்' கட்டியிருக்கும் ஒருவர் ஐந்து உயிரினங்கைளக் ெகால்வது குற்றமாகாது. 
(நீர்க்)காகம், பருந்து, ேதள், எலி, ெவறிநாய் ஆகியைவதாம் அைவ. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2264 அப்துல் மலிக் பின் அப்தில் அஸீஸ் பின் ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடம், "இஹ்ராம் கட்டியவர் எந்த உயிரினங்கைளக் ெகால்ல 
அனுமதி உண்டு என்பது குறித்து இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் என்ன கூறினார்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) பதிலளித்தார்கள்: "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஐந்து உயிரினங்கைள ஒருவர் ெகான்றுவிட்டாலும் அைதக் ெகான்றதற்காக 
அவர்மீது எந்தக் குற்றமும் இல்ைல; (நீர்க்)காகம், பருந்து, ேதள், எலி, ெவறிநாய் 
ஆகியைவதாம் அைவ என்று கூறியைத நான் ெசவியுற்றுள்ேளன்'' என்று இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஏழு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ெசவியுற்ேறன் என்று இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் ஒருவரது அறிவிப்பில் மட்டுேம 
இடம்ெபற்றுள்ளது. (பின்வரும் ஹதீஸில்) இப்னு இஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்களும் இப்னு 
ஜுைரஜ் ேபான்ேற அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2265 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ஐந்து உயிரினங்களில் ஒன்ைறப் புனித (ஹரம்) எல்ைலக்குள் ெகான்றாலும் 
எந்தக் குற்றமுமில்ைல'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ெசவியுற்ேறன் என 
ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம் ெபற்றுள்ளன. 
 
2266 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஐந்து உயிரினங்கைள ஒருவர் இஹ்ராம் கட்டிய நிைலயில் ெகான்றுவிட்டாலும் அவர் மீது 
எந்தக் குற்றமுமில்ைல. ேதள், எலி,ெவறி நாய், (நீர்க்)காகம், பருந்து ஆகியைவதாம் அைவ. 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் யஹ்யா பின் 
யஹ்யா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் காணப்படும் வாசகேம இங்கு இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 10  இஹ்ராம் கட்டியவர்,தமது தைலயில் பாதிப்பு ஏதும் இருந்தால் தைல (முடி)ைய 
மழித்துக்ெகாள்ளலாம்;அதற்காகப் பரிகாரம் அவசியமாகும் என்பதும், பரிகாரத்தின் அளவும். 
 
2267 கஅப் பின் உஜ்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹுைதபியா உடன்பாடு நடந்த காலகட்டத்தில் (உம்ராவிற்காக நான் "இஹ்ராம்' 

கட்டியிருந்த ேபாது), அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள். 
அப்ேபாது நான் எனது (கற்)பாத்திரத்தின் கீேழ ெநருப்ைப மூட்டி (சைமத்து)க் 
ெகாண்டிருந்ேதன். (அப்ேபாது எனது தைலயிலிருந்து) ேபன்கள் என் முகத்தின் மீது 
உதிர்ந்துெகாண்டிருந்தன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனது தைலயிலுள்ள 
ேபன்கள் உனக்குத் துன்பம் தருகின்றனவா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "ஆம்' என்று 
கூறிேனன். அதற்கு, "உனது தைலைய மழித்துக்ெகாள். பின்பு மூன்று நாட்கள் ேநான்பு 
ேநாற்றுக்ெகாள். அல்லது ஆறு ஏைழகளுக்கு உணவளி. அல்லது ஒரு குர்பானிப் 
பிராணிைய அறுத்துப் பலியிடு! (இதுேவ "இஹ்ராம்' கட்டிய நிைலயில் தைலைய 
மழித்ததற்கான பரிகாரமாகும்)'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்ெதாடரில் வரும் அய்யூப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (மூன்று 
ேநான்பு ேநாற்றல், ஆறு ஏைழகளுக்கு உணவளித்தல், குர்பானி ெகாடுத்தல் ஆகிய 
இம்மூன்றில்) எைத முதலில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் 
என்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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2268 கஅப் பின் உஜ்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"உங்களில் ஒருவர் ேநாயாளியாக இருந்தாேலா, அல்லது அவரது தைலயில் பாதிப்பு 
ஏேதனும் இருந்தாேலா (அவர் தைலைய மழிக்கலாம். ஆனால்,) அதற்குப் பரிகாரமாக 
ேநான்பு ேநாற்கேவண்டும்; அல்லது தர்மம் ெசய்ய ேவண்டும்; அல்லது பலியிட ேவண்டும்'' 

எனும் இந்த (2:196 ஆவது) வசனம் என் ெதாடர்பாகேவ அருளப்ெபற்றது. 
நான் (ஹுைதபியா ேநரத்தில் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தேபாது) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் "அருகில் வா!'' என்றார்கள். நான் அருகில் ெசன்ேறன். 
"இன்னும் ெநருங்கி வா!'' என்றார்கள். நான் இன்னும் ெநருங்கிேனன். பிறகு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உனது தைலயிலுள்ள ேபன்கள் உனக்குத் துன்பம் தருகின்றனவா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். நபி (ஸல்) அவர்கள், (தைலமுடிைய மழித்துவிட்டு) 
அதற்குப் பரிகாரமாக (மூன்று) ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும். அல்லது தர்மம் ெசய்ய 
ேவண்டும். அல்லது (என்னால்) இயன்ற ஒரு குர்பானிப் பிராணிைய அறுத்துப் பலியிட 
ேவண்டும் என்று எனக்கு உத்தரவிட்டார்கள். 
 
2269 கஅப் பின் உஜ்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஹுைதபியா பயணத்தில்) என் அருகில் (வந்து) 
நின்றார்கள். அப்ேபாது எனது தைலயிலிருந்து ேபன்கள் உதிர்ந்துெகாண்டிருந்தன. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனது தைலயிலுள்ள ேபன்கள் உனக்குத் துன்பம் 
தருகின்றனவா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். "அவ்வாறாயின் நீ உனது 
தைலைய மழித்துக்ெகாள்''என்றார்கள். இைதயடுத்து "உங்களில் ஒருவர் ேநாயாளியாக 
இருந்தால், அல்லது அவரது தைலயில் பாதிப்பு ஏேதனும் இருந்தால் (அவர் தைலைய 
மழிக்கலாம். ஆனால்,) அதற்குப் பரிகாரமாக ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும்; அல்லது தர்மம் 
ெசய்ய ேவண்டும். அல்லது பலியிட ேவண்டும்'' எனும் இந்த (2:196ஆவது) வசனம் என் 
ெதாடர்பாக அருளப்ெபற்றது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் "மூன்று நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்றுக் 
ெகாள். அல்லது ஆறு ஏைழகளுக்கு ஒரு "ஃபரக்' அளவு தர்மம் ெசய். அல்லது உன்னால் 
இயன்ற ஒரு குர்பானிப் பிராணிைய அறுத்துப் பலியிடு!'' என்று ெசான்னார்கள்.40 
 
2270 கஅப் பின் உஜ்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (உம்ராவிற்குச் ெசன்றேபாது) மக்காவிற்குள் நுைழவதற்கு முன் "இஹ்ராம்' 

கட்டியவனாக ஹுைதபியாவில் ஒரு பாத்திரத்தின் கீழ்  தீ மூட்டி (சைமத்து)க் 
ெகாண்டிருந்ேதன். (எனது தைலயிலிருந்த) ேபன்கள் என் முகத்தில் உதிர்ந்து 
ெகாண்டிருந்தன. அப்ேபாது என்ைனக் கடந்து ெசன்ற நபி (ஸல்) அவர்கள், "உன் 
தைலயிலுள்ள இப்ேபன்கள் உனக்குத் துன்பம் தருகின்றனவா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் 
"ஆம்' என்ேறன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால், நீ உனது தைலைய மழித்துக்ெகாள். 
(அதற்குப் பரிகாரமாக) ஒரு "ஃபரக்' உணைவ ஆறு ஏைழகளுக்குப் பகிர்ந்தளி. (ஒரு 
"ஃபரக்' என்பது மூன்று "ஸாஉ'கள் அளவாகும்.) அல்லது மூன்று நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்றுக் 
ெகாள். அல்லது ஒரு குர்பானிப் பிராணிைய அறுத்துப் பலியிடு'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2271 கஅப் பின் உஜ்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹுைதபியா ேநரத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைனக் கடந்து 
ெசன்றார்கள். அப்ேபாது என்னிடம், "உனது தைலயிலுள்ள ேபன்கள் உனக்குத் துன்பம் 
தருகின்றனவா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ உனது 
தைலைய மழித்துக்ெகாள். பிறகு ஓர் ஆட்ைட அறுத்துப் பலியிடு. அல்லது மூன்று நாட்கள் 
ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாள். அல்லது மூன்று "ஸாஉ' ேபரீச்சம் பழத்ைத ஆறு ஏைழகளுக்குப் 
பகிர்ந்தளி!'' என்றார்கள். 
 
2272 அப்துல்லாஹ் பின் மஅகில் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் கஅப் பின் உஜ்ரா (ரலி) அவர்கள் அருகில் (கூஃபா) பள்ளிவாசலில் அமர்ந்ேதன். 
அவர்களிடம், "..அதற்குப் பரிகாரமாக ேநான்பு ேநாற்கேவண்டும். அல்லது பலியிட 
ேவண்டும'' எனும் இந்த (2:196ஆவது) வசனத்ைதப் பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கு கஅப் பின் 
உஜ்ரா (ரலி) அவர்கள், "இந்த வசனம் என் ெதாடர்பாகேவ அருளப்ெபற்றது. எனது தைலயில் 
பிணி ஏற்பட்டிருந்தது. எனேவ, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தூக்கிச் 
ெசல்லப்பட்ேடன். எனது தைலயிலிருந்த ேபன்கள் என் முகத்தின் மீது உதிர்ந்து 
ெகாண்டிருந்தன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனக்கு இந்த அளவிற்குச் சிரமம் 
ஏற்பட்டிருக்கும் என்று நான் நிைனத்திருக்கவில்ைல'' என்று கூறிவிட்டு, "உனக்கு ஓர் ஆடு 
கிைடக்குமா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "இல்ைல' என்ேறன். அப்ேபாதுதான் இந்த 
(2:196ஆவது) வசனம் அருளப் ெபற்றது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மூன்று 
நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாள். அல்லது தலா ஓர் ஏைழக்கு அைர "ஸாஉ' உணவு 
வதீம், ஆறு ஏைழகளுக்கு உணவளி'' என்று ெசான்னார்கள். ஆகேவ, இந்த வசனம், குறிப்பாக 
என் விஷயத்தில் அருளப்ெபற்றது. ஆனால், அதன் சட்டம் உங்கள் அைனவருக்கும் 
ெபாதுவானதாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2273 கஅப் பின் உஜ்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஹுைதபியாவின்ேபாது) "இஹ்ராம்' கட்டியவனாக நபி (ஸல்) அவர்களுடன் 
(உம்ராவிற்காகச்) ெசன்ேறன். அப்ேபாது எனது தைலயிலும் தாடியிலும் ேபன்கள் நிைறந்து 
விட்டன. இத்தகவல் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியது. உடேன அவர்கள் (என்ைன 
அைழத்து வருமாறு) என்னிடம் நபியவர்கள் ஆளனுப்பினார்கள்; நாவிதைரயும் 
அைழத்தார்கள். அவர் (வந்து) எனது தைலைய மழித்தார். பிறகு "உன்னிடம் ஏேதனும் 
குர்பானிப் பிராணி உண்டா?'' என்று என்னிடம் ேகட்டார்கள். நான், "எனக்கு அதற்கான வசதி 
இல்ைல'' என்ேறன். அவ்வாறாயின், மூன்று நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாள். அல்லது தலா 
ஓர் ஏைழக்கு ஒரு "ஸாஉ'வதீம் ஆறு ஏைழகளுக்கு உணவளி'' என்று கூறினார்கள். வலிவும் 
மாண்பும் உைடய அல்லாஹ் "உங்களில் ஒருவர் ேநாயாளியாக இருந்தாேலா, அல்லது 
அவரது தைலயில் பாதிப்பு ஏேதனும் இருந்தாேலா (அவர் தைலைய மழிக்கலாம். 
ஆனால்,)அதற்குப் பரிகாரமாக ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும். அல்லது தர்மம் ெசய்ய 
ேவண்டும். அல்லது பலியிட ேவண்டும்'' எனும் (2:196ஆவது) வசனத்ைதக் குறிப்பாக என் 
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ெதாடர்பாக அருளினான். பின்னர் முஸ்லிம்கள் அைனவருக்கும் (அதன் சட்டம்) 
ெபாதுவானதாக அைமந்தது. 
 
பாடம் : 11 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் குருதி உறிஞ்சி எடுப்பது ெசல்லும். 
 
2274 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்த நிைலயில் (தமக்ேகற்பட்டிருந்த ஒற்ைறத் 
தைலவலியின் காரணத்தால்) குருதி உறிஞ்சி எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2275 அப்துல்லாஹ் பின் புைஹனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெசல்லும் சாைலயில் தமது தைலயின் நடுேவ குருதி உறிஞ்சி 
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தார்கள். 
 
பாடம் : 12 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் தம் கண்களுக்கு மருந்திடலாம். 
 
2276 நுைபஹ் பின் வஹ்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு பயணத்தில்) அபான் பின் உஸ்மான் (ரஹ்) அவர்களுடன் புறப்பட்ேடாம். 
நாங்கள் "அல்மலல்' எனுமிடத்ைத அைடந்த ேபாது, (எங்களுடன் வந்த) உமர் பின் 
உைபதில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்களுக்குக் கண் வலி ஏற்பட்டது. பின்னர் நாங்கள் "அர்ரவ்ஹா' 

எனுமிடத்தில் இருந்தேபாது, அவருக்குக் கண் வலி கடுைமயாகிவிட்டது. உடேன உமர் பின் 
உைபதில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் அபான் பின் உஸ்மான் (ரஹ்) அவர்களிடம் ஆளனுப்பி 
(தாம் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பைதப் பற்றி)க் ேகட்டார். அதற்கு அபான் (ரஹ்) 
அவர்கள், அவருைடய கண்களில் கற்றாைழச் சாற்ைறப் பிழிந்து கட்டுமாறு 
கூறியனுப்பினார்கள். ேமலும், "(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) 
"இஹ்ராம்'  கட்டியிருந்த ஒருவருக்குக் கண்வலி ஏற்பட்டேபாது,இவ்வாறுதான் அவருைடய 
கண்களில் கற்றாைழச் சாற்ைறப் பிழிந்து கட்டுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2277 நுைபஹ் பின் வஹ்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் பின் உைபதில்லாஹ் பின் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களுக்குக் கண்வலி ஏற்பட்டது. 
அப்ேபாது அவர்கள் கண்ணில் அஞ்சனம் (சுருமா) இட்டுக்ெகாள்ள விரும்பினார்கள். இைத 
அறிந்த அபான் பின் உஸ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் அவ்வாறு ெசய்ய ேவண்டாம் எனத் தைட 
விதித்துவிட்டு, கண்களில் கற்றாைழச் சாற்ைறப் பிழிந்து கட்டுமாறு அவருக்கு உத்தர 
விட்டார்கள். ேமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள் (கண்வலி எற்பட்ேடாருக்கு) அவ்வாறு ெசய் 
தார்கள் என உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என்றும் அறிவித்தார்கள். 
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பாடம் : 13 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் தம் உடைலயும் தைலையயும் கழுவலாம். 
 
2278 அப்துல்லாஹ் பின் ஹுைனன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்அப்வா' எனுமிடத்தில் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி), மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) 
ஆகிய இருவரும் (ஒரு விஷயத்தில்) கருத்து ேவறுபாடு ெகாண்டனர். அதாவது 
அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "இஹ்ராம் கட்டியவர் தமது தைலையக் 
கழுவலாம்' என்று கூறினார்கள். மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் "இஹ்ராம் கட்டியவர் 
தைலையக் கழுவக் கூடாது'என்றார்கள். 
இைதயடுத்து அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அைதப் பற்றிக் ேகட்பதற்காக 
அபூ அய்யூப் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்களிடம் என்ைன அனுப்பிைவத்தார்கள். நான் 
ெசன்றேபாது அவர்கள் கிணற்றின் ேமல் ஊன்றப்பட்டிருக்கும் இரு மரக்குச்சிகளுக்கிைடேய 
ஒரு துணியால் திைரயிட்டுக் குளித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். நான் அவர்களுக்கு முகமன் 
(சலாம்) கூறிேனன். அவர்கள், "யார் அது?' என்று ேகட்டார்கள். "நான் அப்துல்லாஹ் பின் 
ஹுைனன் (வந்திருக்கிேறன்). "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' 

கட்டியிருந்தேபாது எவ்வாறு தமது தைலையக் கழுவுவார்கள்?' என்று உங்களிடம் 
ேகட்பதற்காக அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் என்ைன உங்களிடம் அனுப்பி 
ைவத்தார்கள்'' என்று ெசான்ேனன். அபூ அய்யூப் (ரலி) அவர்கள் தமது ைகையத் திைரயின் 
மீது ைவத்து, தமது தைல ெதன்படும் அளவிற்குத் திைரையக் கீேழ இறக்கினார்கள். பிறகு 
தைலக்குத் தண்ணரீ் ஊற்றிக் ெகாண்டிருந்த மனிதரிடம், "தண்ணரீ் ஊற்று'' என்றார்கள். அவர் 
தண்ணரீ் ஊற்ற, அபூ அய்யூப் (ரலி) அவர்கள், பின்னிருந்து முன்னாகவும் முன்னிருந்து 
பின்னாகவும் தம் ைககைளக் ெகாண்டுெசன்று தமது தைலையத் ேதய்த்துக் கழுவினார்கள். 
பிறகு, "இவ்வாேற நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசய்வைத நான் பார்த்திருக்கிேறன்'' என்று 
கூறினார்கள். - இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2279 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அப்ேபாது அபூஅய்யூப் (ரலி) அவர்கள் தம் ைககைளப் பின்னிருந்து 
முன்னாகவும் முன்னிருந்து பின்னாகவும் தைல முழுவதற்கும் ெகாண்டுெசன்றார்கள். 
(அபூஅய்யூப் (ரலி) அவர்கள் கூறிய ெசய்தி மிஸ்வர் (ரலி) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது) 
மிஸ்வர் (ரலி) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் "(இனி) ஒருேபாதும் நான் 
உங்களிடம் வழக்காடமாட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள் என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 14 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் இறந்துவிட்டால் ெசய்ய ேவண்டியைவ. 
 
2280 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(இஹ்ராம் கட்டியிருந்த) ஒருவர் தமது ஒட்டகத்திலிருந்து விழுந்து, கழுத்து முறிக்கப்பட்டு 
இறந்து ேபானார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவைரத் தண்ணரீாலும் இலந்ைத 
இைலயாலும் நீராட்டுங்கள். அவருைடய இரு ஆைடகளால் அவருக்குப் பிேரத ஆைட 
(கஃபன்) அணிவியுங்கள். அவரது தைலைய மூடாதீர்கள். ஏெனனில், "தல்பியா' கூறியவராக 
அவைர மறுைம நாளில் அல்லாஹ் எழுப்புவான்'' என்று கூறினார்கள். 
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2281 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "அரஃபா' ெபருெவளியில் தங்கியிருந்த ஒருவர், 

தமது வாகனத்திலிருந்து விழுந்துவிட்டார். அது அவரது கழுத்ைத முறித்துவிட்டது. இைதப் 
பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசால்லப்பட்டேபாது, "அவைரத் 
தண்ணரீாலும் இலந்ைத இைலயாலும் நீராட்டுங்கள். இரு ஆைடகளில் அவருக்குப் பிேரத 
ஆைட (கஃபன்) அணிவியுங்கள். அவருக்கு வாசைனத் தூள் ேபாடாதீர்கள். அவரது 
தைலைய மூடாதீர்கள். ஏெனனில், "தல்பியா' ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பவராக மறுைம நாளில் 
அவைர அல்லாஹ் எழுப்புவான்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2282 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒரு மனிதர் "இஹ்ராம்' கட்டியவராக நபி (ஸல்) அவர்களுடன் தங்கியிருந்தார்'' 

என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற காணப்படுகின்றன. 
 
2283 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் "இஹ்ராம்' கட்டியவராக நபி (ஸல்) அவர்களுடன் வந்தார். அப்ேபாது தமது 
ஒட்டகத்திலிருந்து கீேழ விழுந்து,கடுைமயாகக் கழுத்து முறிக்கப்பட்டு இறந்துவிட்டார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவைரத் தண்ணரீாலும் இலந்ைத 
இைலயாலும் நீராட்டி, அவருைடய இரு ஆைடகைள (பிேரத ஆைடயாக) அவருக்கு 
அணிவியுங்கள். அவரது தைலைய மூடாதீர்கள். ஏெனனில், அவர் மறுைம நாளில் 
"தல்பியா' கூறியவராக வருவார்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2284 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "இஹ்ராம்' கட்டிய ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
வந்தார்'' என்று ஹதீஸ் துவங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. ஆயினும், அதில் "ஏெனனில், அவர் மறுைம நாளில் "தல்பியா' 

ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பவராக எழுப்பப்படுவார்'' என்று (சிறிது  வித்தியாசத்துடன்) இடம் 
ெபற்றுள்ளது. "அவர் எந்த இடத்தில் விழுந்தார் என்பைதப் பற்றி சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) 
அவர்கள் குறிப்பிடவில்ைல'' என்று அதிகப்படியாக ஒரு குறிப்பும் அதில் இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
2285 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இஹ்ராம் கட்டியிருந்த ஒருவரின் கழுத்ைத, அவரது வாகன (ஒட்டக)ம் முறித்து விட்டது. 
அதனால் அவர் இறந்துவிட்டார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவைரத் தண்ணரீாலும் இலந்ைத இைலயாலும் நீராட்டி, அவருைடய இரு ஆைடகளில் 
அவருக்குப் பிேரத ஆைட (கஃபன்) அணிவியுங்கள். அவரது தைலைய மூடாதீர்கள். அவரது 
முகத்ைதயும் மைறக்காதீர்கள். ஏெனனில், "தல்பியா'ச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பவராக அவர் 
மறுைம நாளில் எழுப்பப்படுவார்'' என்று கூறினார்கள். 



 

அத்தியாயம் : 15 – ஹஜ்  

    பக்கம் | 772  
 

2286 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் "இஹ்ராம்' கட்டியவராக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தார். 
அப்ேபாது அவரது ஒட்டகம் அவரது கழுத்ைத முறித்துவிட்டது. அதனால் அவர் 
இறந்துவிட்டார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவைரத் தண்ணரீாலும் 
இலந்ைத இைலயாலும் நீராட்டி, அவருைடய இரு ஆைடகளில் அவருக்கு (பிேரத) ஆைட 
அணிவியுங்கள். அவருக்கு நறுமணம் பூசாதீர்கள். அவரது தைலைய மூடாதீர்கள். 
ஏெனனில், அவர் மறுைம நாளில் தமது தைலையக் களிம்பு தடவிப் படியைவத்த 
நிைலயில் ("இஹ்ராம்' கட்டியவராக) எழுப்பப்படுவார்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2287 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இஹ்ராம் கட்டியிருந்த ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்த ேபாது, 

அவரது ஒட்டகம் அவரது கழுத்ைத முறித்துவிட்டது. (அதனால் அவர் இறந்து விட்டார்.) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவரது உடைலத் தண்ணரீாலும் இலந்ைத 
இைலயாலும் நீராட்டும்படி உத்தரவிட்டார்கள். அவருக்கு எந்த நறுமணமும் பூசக்கூடாது; 

அவரது தைலைய மூடக்கூடாது. ஏெனனில், அவர் மறுைம நாளில் தமது தைலையக் 
களிம்பு தடவிப் படியைவத்த நிைலயில் ("இஹ்ராம்' கட்டியவராக) எழுப்பப்படுவார்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
2288 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் "இஹ்ராம்' கட்டியவராக நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். அவர் தமது 
ஒட்டகத்திலிருந்து விழுந்துவிட்டார். அவரது ஒட்டகம் (அந்த இடத்திேலேய) அவைரக் 
ெகான்றுவிட்டது. (அதனால் அவர் இறந்துவிட்டார்.) அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

தண்ணரீாலும் இலந்ைத இைலயாலும் அவருக்கு நீராட்டி, இரு ஆைடயால் பிேரத ஆைட 
(கஃபன்) அணிவிக்கப்பட ேவண்டும் என உத்தரவிட்டார்கள். எந்த நறுமணமும் பூசக் 
கூடாது; அவரது தைல ெவளியில் ெதரிய ேவண்டும் (என்றும் உத்தரவிட்டார்கள்). 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பின்னர் 
இந்த ஹதீைஸ அபூபிஷ்ர் (ரஹ்) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தார்கள். அப்ேபாது "அவரது 
தைலயும் முகமும் ெவளியில் ெதரிய ேவண்டும். ஏெனனில், அவர் மறுைம நாளில் தமது 
தைலையக் களிம்பு தடவிப் படியைவத்த நிைலயில் ("இஹ்ராம்' கட்டியவராக) 
எழுப்பப்படுவார்'' என்று அறிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2289 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(இஹ்ராம் கட்டியிருந்த) ஒரு மனிதரது கழுத்ைத அவரது ஒட்டகம் முறித்துவிட்டது. அவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "அவைரத் தண்ணரீாலும் இலந்ைத இைலயாலும் நீராட்டும்படியும் அவரது 
முகத்ைதயும் தைலையயும் திறந்து ைவக்குமாறும் உத்தரவிட்டார்கள். "ஏெனனில் அவர், 

மறுைம நாளில் "தல்பியா' ெசான்னவராக எழுப்பப்படுவார்'' என்று கூறினார்கள். 
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2290 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (இஹ்ராம் கட்டி) இருந்தார். 
அப்ேபாது அவரது ஒட்டகம் அவரது கழுத்ைத முறித்துவிட்டது. அதனால் அவர் 
இறந்துவிட்டார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவைர நீராட்டுங்கள். ஆனால், எந்த 
நறுமணத்ைதயும் அவருக்குப் பூசாதீர்கள். அவரது முகத்ைத மூடாதீர்கள். ஏெனனில் 
அவர், மறுைம நாளில் "தல்பியா' ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பவராக எழுப்பப்படுவார்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 15 "இஹ்ராம்' கட்டுகின்றவர் "நான் ேநாய் ேபான்ற காரணங்களால் (ஹஜ்ஜின் 
கிரிையகைளச் ெசய்ய முடியாதவாறு தடுக்கப்படும்ேபாது) இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு 
விடுேவன்' என முன் நிபந்தைனயிடுவது ெசல்லும். 
 
2291 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் தந்ைதயின் சேகாதரர் புதல்வியான) ளுபாஆ 
பின்த் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, "நீ ஹஜ் ெசய்ய விரும்புகிறாயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் இன்னும் 
ேநாயாளியாகேவ இருக்கிேறன்'' என்று ெசான்னார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவரிடம், "நீ முன் நிபந்தைனயிட்டு ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டி, "இைறவா, நீ 
எந்த இடத்தில் (ஹஜ்ஜின் கிரிையகைளச் ெசய்ய முடியாதவாறு) என்ைனத் தடுக்கிறாேயா 
அதுதான் நான் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடும் இடமாகும்' என்று கூறிவிடு!'' என்றார்கள். 
ளுபாஆ (ரலி) அவர்கள் மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் (ரலி) அவர்களுைடய துைணவியார் 
ஆவார். 
 
2292 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ளுபாஆ பின்த் அஸ்ஸுைபர் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் ஹஜ் ெசய்ய 
விரும்புகிேறன். ஆனால், நான் ேநாயாளி ஆேவன்'' என்றார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ 
முன் நிபந்தைனயிட்டு ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டி, "(இைறவா!) நீ எந்த இடத்தில் 
(ஹஜ்ஜின் கிரிையகைளச் ெசய்ய முடியாதவாறு) என்ைனத் தடுக்கிறாேயா அது தான் நான் 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடும் இடமாகும்' என்று கூறிவிடு!'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2293 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ளுபாஆ பின்த் அஸ்ஸுைபர் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "எனக்கு (ேநாய் ஏற்பட்டு) உடல் கனத்துவிட்டது. நான் ஹஜ் 
ெசய்ய விரும்புகிேறன். தாங்கள் எனக்கு என்ன உத்தரவிடுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ முன் நிபந்தைனயிட்டு ஹஜ்ஜுக்காக "தல்பியா'க் 
கூறி, "(இைறவா!) நீ எந்த இடத்தில் (ஹஜ்ஜின் கிரிையகைளச் ெசய்ய முடியாதவாறு) 
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என்ைனத் தடுக்கிறாேயா அதுதான் நான் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடும் இடமாகும்' என்று 
கூறிவிடு!'' என்றார்கள். 
பின்னர் ளுபாஆ (ரலி) அவர்கள் (முழுைமயாக) ஹஜ்ைஜ நிைறேவற்றினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் எட்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2294 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ளுபாஆ (ரலி) அவர்கள் ஹஜ் ெசய்ய விரும்பியேபாது, அவருக்கு முன் நிபந்தைனயிட்டுக் 
ெகாள்ள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் உத்தரவுக்கிணங்க அவ்வாேற அவர் (முன் நிபந்தைனயிட்டு ஹஜ்) 
ெசய்தார். -இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2295 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ளுபாஆ (ரலி) அவர்களிடம், "நீ முன் நிபந்தைனயிட்டு ஹஜ்ஜுக்காக 
"இஹ்ராம்' கட்டி, "(இைறவா!) நீ எந்த இடத்தில் (ஹஜ்ஜின் கிரிையகைளச் ெசய்ய 
முடியாதவாறு) என்ைனத் தடுக்கிறாேயா அதுதான் நான் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடும் 
இடமாகும்' என்று கூறிவிடு!'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், இஸ்ஹாக் பின் 
இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் ளுபாஆ (ரலி) 
அவர்களிடம் (ேமற்கண்டவாறு) உத்தரவிட்டார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 16  பிரசவ இரத்தப்ேபாக்கு அல்லது மாதவிடாய் ஏற்பட்ட ெபண் "இஹ்ராம்' 

கட்டலாம்; இஹ்ராமின்ேபாது அவர் குளிப்பது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
2296 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அஸ்மா பின்த் உைமஸ் (ரலி) அவர்களுக்கு "அஷ்ஷஜரா' எனுமிடத்தில் முஹம்மத் பின் 
அபபீக்ர் எனும் குழந்ைத பிறந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்மா பின்த் 
உைமஸ் (ரலி) அவர்கைளக் குளித்துவிட்டு, தல்பியா கூறச் ெசால்லுமாறு (என் தந்ைத) 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2297 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அஸ்மா பின்த் உைமஸ் (ரலி) அவர்கள் துல்ஹுைலஃபா எனுமிடத்தில் பிரசவித்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்,அவைரக் குளித்துவிட்டு "தல்பியா' கூறச் 
ெசால்லுமாறு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள். 
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பாடம் : 17 "இஹ்ராம்' கட்டும் முைறகள்; இஃப்ராத், தமத்துஉ, கிரான் ஆகிய மூன்று 
முைறகளில் ஹஜ் ெசய்யலாம்; உம்ராவுடன் ஹஜ்ைஜ இைணக்கலாம்; ஹஜ்ைஜயும் 
உம்ராைவயும் ேசர்த்துச் ெசய்தவர் ("காரின்')தம் கிரிையகளிலிருந்து எப்ேபாது விடுபடுவார்? 
 
2298 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "விைடெபறும்' ஹஜ் ஆண்டில் 
புறப்பட்ேடாம். (முதலில்) உம்ராச் ெசய்வதற்காக "இஹ்ராம்' கட்டிேனாம். பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எவரிடம் பலிப்பிராணி உள்ளேதா அவர் 
உம்ராவுடன் ஹஜ்ஜுக்காகவும் இஹ்ராம் கட்டிக்ெகாள்ளட்டும். அவ்விரண்ைடயும் 
நிைறேவற்றிய பிறேக அவர் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடேவண்டும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டிருந்த நிைலயில் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன்) 
மக்காவிற்குச் ெசன்ேறன். (மாதவிடாயின் காரணத்தால்) நான் இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி 
(தவாஃப்) வரவில்ைல. ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய (சய)ீ ஓடவு மில்ைல. 
ஆகேவ, இைதப் பற்றி நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் முைறயிட்ேடன். 
அப்ேபாது அவர்கள், "உன் தைல (முடி)ைய அவிழ்த்து வாரிக்ெகாள். ஹஜ்ஜுக்காக 
"இஹ்ராம்' கட்டிக்ெகாள். உம்ராைவ விட்டுவிடு'' என்று ெசான்னார்கள். அவ்வாேற நான் 
ெசய்ேதன். 
நாங்கள் ஹஜ்ைஜ நிைறேவற்றி முடித்தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்ைன (என் சேகாதரர்) அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்களுடன் 
(இஹ்ராம் கட்டுவதற்காக) "தன்ஈம்' எனும் இடத்திற்கு அனுப்பினார்கள். (அங்கிருந்து 
புறப்பட்டு) நான் உம்ராச் ெசய்ேதன். "இது (இந்த உம்ரா) உனது (விடுபட்ட) உம்ராவிற்குப் 
பதிலாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னார்கள். 
உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டியவர்கள் இைறயில்லத்ைதச் சுற்றிவந்து, ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிைடேய ஓடவும் (சய)ீ ெசய்தனர்; பிறகு இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டனர். பின்னர் 
மினாவிலிருந்து திரும்பிய பின் மற்ெறாரு முைற ஹஜ்ஜுக்காகச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்தனர். 
ஹஜ்ைஜயும் உம்ராைவயும் ேசர்த்து (ஹஜ்ஜுல் கிரான்) ெசய்தவர்கள் ஒேரெயாரு 
முைறதான் இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்தனர். 
 
2299 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள், "விைடெபறும்' ஹஜ் ஆண்டில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
புறப்பட்ேடாம். எங்களில் உம்ராச் ெசய்வதற்காக "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களும் இருந்தனர். 
ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களும் இருந்தனர். நாங்கள் மக்காைவ அைடந்ததும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், பலிப்பிராணிையத் தம்முடன் ெகாண்டுவராமல் 
உம்ராவிற்காக ("தமத்துஉ') "இஹ்ராம்' கட்டியவர், (உம்ராைவ முடித்துவிட்டு) 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக்ெகாள்ளட்டும். உம்ராவிற்காக ("கிரான்') "இஹ்ராம்' கட்டி, 

தம்முடன் பலிப் பிராணிையக் ெகாண்டுவந்திருப்பவர் (துல்ஹஜ் பத்தாம் நாளில்) தமது 
பலிப் பிராணிைய அறுத்துப் பலியிடாத வைர இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட ேவண்டாம். 
ஹஜ்ஜுக்காக மட்டும் ("இஃப்ராத்') "இஹ்ராம்' கட்டியிருப்பவர் தமது ஹஜ்ைஜ 
முழுைமயாக்கட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
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அப்ேபாது எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. அரஃபா (துல்ஹஜ் ஒன்பதாம்) நாள் 
வரும்வைர மாதவிடாயுடேனேய நான் இருந்ேதன். நாேனா உம்ராவிற்காக மட்டுேம 
"இஹ்ராம்' கட்டியிருந்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் 
தைலமுடிைய அவிழ்த்து அைத வாரிவிடுமாறும், உம்ராவிற்காக நான் "இஹ்ராம்' 

கட்டியைத விட்டுவிட்டு ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டிக்ெகாள்ளுமாறும் எனக்குக் 
கட்டைளயிட்டார்கள். அவ்வாேற நான் ெசய்ேதன். நான் ஹஜ்ைஜ நிைறேவற்றிய பின் 
என்னுடன் (என் சேகாதரர்) அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கைள அனுப்பி, எந்த 
உம்ராவின் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடாமேலேய நான் ஹஜ்ைஜ அைடந்து ெகாண்ேடேனா 
அந்த உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் கட்டி வருமாறு எனக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். 
 
2300 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள், "விைடெபறும்' ஹஜ் ஆண்டில் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் புறப்பட்ேடாம். (முதலில்) 
உம்ராச் ெசய்வதற்காக நான் "இஹ்ராம்' கட்டிேனன். நான் பலிப்பிராணிையக் ெகாண்டு 
வந்திருக்கவில்ைல. அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "தம்முடன் பலிப்பிராணிையக் ெகாண்டு 

வந்திருப்பவர் உம்ராவுடன் ஹஜ்ஜுக்காகவும் இஹ்ராம் கட்டிக்ெகாள்ளட்டும். 
அவ்விரண்ைடயும் நிைறேவற்றிய பிறேக அவர் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட ேவண்டும்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டு விட்டது. அரஃபா (துல்ஹஜ் ஒன்பதாம்) நாள் 
இரைவ நான் அைடந்தேபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் உம்ராவிற்காக (மட்டும்) 
"இஹ்ராம்' கட்டியிருந்ேதன். (இந்நிைலயில் எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டது) நான் எவ்வாறு 
ஹஜ் ெசய்வது?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உனது தைலமுடிைய 
அவிழ்த்து அைத வாரிவிட்டுக்ெகாள். உம்ராைவ நிறுத்திவிட்டு, ஹஜ் ெசய்துெகாள்'' என்று 
ெசான்னார்கள். அவ்வாேற நான் ஹஜ்ைஜ நிைறேவற்றியதும் நபி (ஸல்) அவர்கள் (என் 
சேகாதரர்) அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு (என்ைன "தன்ஈமு'க்கு 
அைழத்துச் ெசல்லுமாறு) உத்தரவிட, அவர் என்ைனத் தமக்குப் பின்னால் தமது வாகனத்தில் 
அமர்த்திக்ெகாண்டு,நான் நிறுத்திைவத்திருந்த உம்ராவிற்காக "தன்ஈம்' எனும் இடத்தில் 
"இஹ்ராம்' கட்டச் ெசய்தார். 
 
2301 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (விைடெபறும் ஹஜ்ஜுக்காகப்) 
புறப்பட்ேடாம். அப்ேபாது அவர்கள், "உங்களில் ஹஜ், உம்ரா ஆகிய இரண்டிற்கும் (கிரான்) 
"இஹ்ராம்' கட்ட விரும்புகின்றவர், அவ்வாேற ெசய்யட்டும்! ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் (தமத்துஉ) 
"இஹ்ராம்' கட்ட விரும்புகின்றவர், அதற்காக "இஹ்ராம்' கட்டட்டும்! உம்ராவிற்கு மட்டும் 
(இஃப்ராத்) "இஹ்ராம்' கட்ட விரும்புகின்றவர், அதற்காக "இஹ்ராம்' கட்டட்டும்!'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் "இஹ்ராம்' கட்டி, "தல்பியா' 

கூறினார்கள். அவ்வாேற அவர்களுடன் மக்களில் சிலரும் "இஹ்ராம்' கட்டினர். ேவறுசிலர் 
உம்ரா மற்றும் ஹஜ் ஆகிய இரண்டிற்கும் "இஹ்ராம்' கட்டினர். இன்னும் சிலர் உம்ராவிற்கு 
மட்டும் "இஹ்ராம்' கட்டினர். 
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நான் உம்ராவிற்காக மட்டும் "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களில் ஒருவராக இருந்ேதன். 
 
2302 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் துல்ஹஜ் மாத தைலப்பிைறைய எதிர்பார்த்தவர்களாக, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் "விைடெபறும்'ஹஜ்ஜுக்காகப் புறப்பட்ேடாம். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்ட 
விரும்புகின்றவர், உம்ராவிற்கு "இஹ்ராம்' கட்டிக்ெகாள்ளட்டும்; நான் என்னுடன் பலிப் 
பிராணிையக் ெகாண்டு வந்திருக்காவிட்டால் உம்ராவிற்காகேவ நானும் "இஹ்ராம்' 

கட்டியிருப்ேபன்'' என்று ெசான்னார்கள். எனேவ, மக்களில் சிலர் உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' 

கட்டியிருந்தனர். ேவறுசிலர் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தனர். நான் உம்ராவிற்காக 
"இஹ்ராம்'கட்டியவர்களில் ஒருவராக இருந்ேதன். 
நாங்கள் புறப்பட்டு மக்காைவ அைடந்ததும் அரஃபா (துல்ஹஜ் ஒன்பதாவது) நாளில் எனக்கு 
மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. நாேனா எனது உம்ராவின் கிரிையகைளச் ெசய்து 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டிருக்கவில்ைல. எனேவ, இைதப் பற்றி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
முைறயிட்ேடன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ உனது உம்ராைவ விட்டுவிட்டு, உனது 
தைலமுடிைய அவிழ்த்து, அைத வாரிக்ெகாண்டு ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' 

கட்டிக்ெகாள்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற நான் ெசய்ேதன். அல்லாஹ் எங்கள் ஹஜ்ைஜ 
நிைறேவறச் ெசய்து (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்) "முஹஸ்ஸபி'ல்57 தங்கும் 
இரவு வந்தேபாது, என்னுடன் (என் சேகாதரர்) அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) 
அவர்கைள அனுப்பினார்கள். அவர் என்ைனத் தமக்குப் பின்னால் தமது வாகனத்தில் 
அமர்த்திக்ெகாண்டு "தன்ஈம்' ேநாக்கிச் ெசன்றார். அங்கிருந்து நான் உம்ராவிற்காக "தல்பியா' 

கூறிேனன். அல்லாஹ் எங்களுக்கு ஹஜ்ைஜயும் உம்ராைவயும் நிைறேவற்ற 
வாய்ப்பளித்தான். 
(அறிவிப்பாளர் ஹிஷாம் பின் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) இதற்கு (பரிகாரமாக) 
ஏேதனும் பலியிடேலா தர்மேமா ேநான்ேபா (ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து) 
நிகழவில்ைல. 
 
2303 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் துல்ஹஜ் மாதத்தின் தைலப்பிைறைய எதிர்பார்த்தவர்களாக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் புறப்பட்ேடாம். அப்ேபாது நாங்கள் (ஹஜ் 
மாதத்தில் உம்ராச் ெசய்யக் கூடாது என்று எண்ணியிருந்ததால்) ஹஜ்ைஜ மட்டுேம 
நிைறேவற்றும் எண்ணத்துடன் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "உங்களில் உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்ட விரும்புகின்றவர், உம்ராவிற்கு 
"இஹ்ராம்' கட்டிக்ெகாள்ளட்டும்'' என்று கூறினார்கள் என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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2304 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் துல்ஹஜ் மாதத்தின் தைலப்பிைறைய எதிர்பார்த்தவர்களாக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் புறப்பட்ேடாம். எங்களில் சிலர் உம்ராவிற்காக 
(தமத்துஉ) "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தனர்; ேவறுசிலர் ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ராவிற்கும் ேசர்த்து 
(கிரான்) "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தனர்; ேவறுசிலர் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் (இஃப்ராத்) "இஹ்ராம்' 

கட்டியிருந்தனர். நான் உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களில் ஒருவராக இருந்ேதன்'' 

என்று ஹதீஸ் துவங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட இரு ஹதீஸ்களில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ேமலும், இந்த அறிவிப்பில், "ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஹஜ், உம்ரா ஆகிய 
இரண்ைடயும் நிைறேவற்றித்தந்தான்''என அறிவிப்பாளர் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும், அதில் "இதற்கு(ப் பரிகாரமாக)ப் 
பலியிடேலா, தர்மேமா, ேநான்ேபா (ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து) நிகழவில்ைல'' என 
ஹிஷாம் பின் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2305 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள், "விைடெபறும்' ஹஜ் ஆண்டில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
புறப்பட்ேடாம். எங்களில் சிலர் உம்ராவிற்காக (தமத்துஉ) "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தனர்; 

ேவறுசிலர் ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ராவிற்கும் ேசர்த்து (கிரான்) "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தனர்; 

இன்னும் சிலர் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் (இஃப்ராத்) "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தனர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தார்கள். உம்ராவிற்கு மட்டும் 
"இஹ்ராம்' கட்டியவர்கள் (உம்ராைவ முடித்ததும்) இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக் 

ெகாண்டார்கள். ஹஜ்ஜுக்கு மட்டுேம "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களும் அல்லது ஹஜ்ஜுக்கும் 
உம்ராவிற்கும் ேசர்த்து "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களும் "நஹ்ரு'ைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) 
நாள் வரும் வைர இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடவில்ைல. 
 
2306 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஹஜ்ஜுக்காக) நபி (ஸல்) அவர்களுடன் புறப்பட்ேடாம். அப்ேபாது நாங்கள் 
ஹஜ்ைஜ மட்டுேம நிைறேவற்றும் எண்ணத்துடன் ெசன்ேறாம். நாங்கள் "சரிஃப்' 

எனுமிடத்தில், அல்லது அதற்கு அருகில் இருந்தேபாது எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டு 
விட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள் நானிருந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள். அழுதுெகாண்டிருந்த 
என்னிடம், "உனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டதா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' 

என்ேறன். அதற்கு அவர்கள், "இந்த மாதவிடாய்  ெபண்கள்மீது அல்லாஹ் விதியாக்கிய 
(இயற்ைகயான) ஒன்றாகும். எனேவ, நீ  குளிக்கும்வைர, இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி (தவாஃப்) 
வருவைதத் தவிர,ஹாஜிகள் ெசய்கின்ற மற்ெறல்லாக் கிரிையகைளயும் ெசய்துெகாள்'' 

என்றார்கள். ேமலும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியர் சார்பாக 
மாட்ைடக் குர்பானி ெகாடுத்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2307 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஹஜ்ைஜ மட்டும் நிைறேவற்றும் எண்ணத்துடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் (மதீனாவிலிருந்து) புறப்பட்ேடாம். (மக்காவிற்கு அருகிலுள்ள) "சரிஃப்' எனும் 
இடத்திற்கு நாங்கள் வந்தேபாது, எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. நானிருந்த 
இடத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். அழுதுெகாண்டிருந்த 
என்னிடம் "உன் அழுைகக்குக் காரணம் என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இந்த ஆண்டு நான் ஹஜ் ெசய்வதற்காகப் புறப்பட்டு 
வந்திருக்கக் கூடாது என்று கருதுகிேறன்'' என்று கூறிேனன். அவர்கள், "உனக்கு என்ன 
ேநர்ந்தது? உனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது ேபாலும்!'' என்றார்கள். நான், "ஆம்' என்ேறன். 
அப்ேபாது, "இ(ந்த மாதவிடாயான)து ெபண்கள்மீது அல்லாஹ் விதியாக்கிய ஒன்றாகும். 
எனேவ, நீ தூய்ைமயாகும்வைர, இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி (தவாஃப்) வருவைதத் தவிர, 

ஹாஜிகள் ெசய்யும் மற்ெறல்லாக் கிரிையகைளயும்  ெசய்துெகாள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
நான் மக்காைவ அைடந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்களிடம், 

"உங்கள் இஹ்ராைம உம்ராவிற்காக மாற்றறிக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். உடேன 
தம்முடன் பலிப் பிராணிையக் ெகாண்டுவந்திருந்தவர்கைளத் தவிர மற்றவர்கள் 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக்ெகாண்டனர். அப்ேபாது நபி (ஸல்), அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) 
மற்றும் வசதி பைடத்த இன்னும் சிலரிடம் பலிப் பிராணிகள் இருந்தன. (உம்ராவிற்காக 
இஹ்ராம் கட்டிய) அவர்கள் (துல்ஹஜ் எட்டாவது நாளில் மினாவிற்குச்) ெசன்றேபாது 
ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டி, "தல்பியா' கூறினர். "நஹ்ரு'ைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) 
நாளில் நான் (மாதவிடாயிலிருந்து) தூய்ைமயானேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது உத்தரவின் ேபரில், நான் "தவாஃபுல் இஃபாளா'ெசய்ேதன். பின்னர் எங்களிடம் 
மாட்டிைறச்சி ெகாண்டுவரப்பட்டது. நான் "இது என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு மக்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியருக்காகக் குர்பானி ெகாடுத்தார்கள் 
(அதுதான் இந்த இைறச்சி)'' என்று கூறினர். 
 
முஹஸ்ஸபில் தங்கும் (துல்ஹஜ் பதினான்காவது) இரவில் நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
மக்கள் ஹஜ், உம்ரா ஆகிய இரண்ைடயும் நிைறேவற்றிவிட்டுத் திரும்பிச் ெசல்ல, நாேனா 
ஹஜ்ைஜ மட்டுேம நிைறேவற்றிச் ெசல்கிேறன்'' என்று கூறிேனன். நபி (ஸல்) அவர்கள், (என் 
சேகாதரர்) அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் (என்ைனத் தன்ஈமுக்கு 
அைழத்துச் ெசன்று, அங்கு உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டுமாறு) உத்தரவிட, அவர் என்ைனத் 
தமக்குப் பின்னால் தமது ஒட்டகத்தில் அமர்த்திக்ெகாண்டு ெசன்றார். நான் நிைனத்துப் 
பார்க்கிேறன். அப்ேபாது நான் இளவயதுப் ெபண்ணாக இருந்ேதன். (ஒட்டகத்தில் அமர்ந்து 
ெசன்றேபாது) நான் குட்டித்தூக்கம் ேபாடுேவன். அப்ேபாது எனது முகம் (ஒட்டகத்தின் 
ேசணத்திலுள்ள) சாய்வுக் கட்ைடயில் இடித்துக்ெகாள்ளும். நாங்கள் இருவரும் தன்ஈமுக்கு 
வந்து ேசர்ந்த ேபாது, அங்கு நான் உம்ராவிற்காக "தல்பியா'கூறிேனன். அது, மக்கள் முன்ேப 
நிைறேவற்றிய உம்ராவிற்குப் பகரமாக அைமந்தது. 
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2308 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "தல்பியா' கூறி(ப் புறப்பட்டுச் ெசல்லலா)ேனாம். நாங்கள் 
"சரிஃப்' எனுமிடத்தில் இருந்தேபாது எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. நானிருந்த 
இடத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். அப்ேபாது நான் அழுது 

ெகாண்டிருந்ேதன்'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. ஆயினும், ஹம்மாத் பின் சலமா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "நபி (ஸல்), அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) மற்றும் வசதி பைடத்த 
இன்னும் சிலரிடம் பலிப் பிராணிகள் இருந்தன. (உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் கட்டிய) அவர்கள் 
(துல்ஹஜ் எட்டாவது நாளில் மினாவிற்குச்) ெசன்றேபாது ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டி, 

"தல்பியா' கூறினர்'' எனும் குறிப்பும், "நான் இளவயதுப் ெபண்ணாக இருந்ேதன். (ஒட்டகத்தில் 
அமர்ந்து ெசன்றேபாது) நான் குட்டித்தூக்கம் ேபாடுேவன். அப்ேபாது எனது முகம் 
(ஒட்டகத்தின் ேசணத்திலுள்ள) சாய்வுக் கட்ைடயில் இடித்துக்ெகாள்ளும்'' எனும் குறிப்பும் 
இடம் ெபறவில்ைல. 
 
2309 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் (இஃப்ராத்) "இஹ்ராம்' 

கட்டினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2310 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஹஜ் மாதங்களில், ஹஜ்ஜின் புனிதக் கிரிையகளில், ஹஜ்ஜின் இரவு 
(பகல்)களில் (பங்ேகற்கப்) புறப்பட்ேடாம். நாங்கள் "சரிஃப்' எனுமிடத்தில் இறங்கித் 
தங்கிேனாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கூடாரத்திலிருந்து 
புறப்பட்டு) தம் ேதாழர்களிடம் வந்து, "உங்களில் எவரிடம் பலிப் பிராணி இல்ைலேயா அவர் 
தமது இஹ்ராைம உம்ராவிற்காக மாற்றிக்ெகாள்ள விரும்பினால், அவர் அவ்வாேற 
ெசய்துெகாள்ளட்டும்; எவரிடம் பலிப்பிராணி உள்ளேதா (அவர் இவ்வாறு ெசய்ய) 
ேவண்டாம்'' என்றார்கள். தம்மிடம் பலிப்பிராணி இல்லாத நபித்ேதாழர்களில் சிலர் இவ்வாறு 
ெசய்தனர். ேவறுசிலர் இவ்வாறு ெசய்யவில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமும் அவர்களுடனிருந்த வசதி பைடத்த ேதாழர்களில் சிலரிடமும் பலிப் 

பிராணிகள் இருந்தன. (எனேவ அவர்களால் உம்ரா மட்டும் ெசய்து இஹ்ராமிலிருந்து 
விடுபட முடியவில்ைல). இந்நிைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நானிருந்த 
இடத்திற்கு வந்தார்கள். 
அப்ேபாது நான் அழுதுெகாண்டிருந்ேதன். என்னிடம், "உன் அழுைகக்குக் காரணம் என்ன?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான், "நீங்கள் உங்கள் ேதாழர்களிடம் ேபசியைதச் 
ெசவியுற்ேறன். உம்ராைவப் பற்றித் தாங்கள் கூறியைதயும் நான் ேகட்ேடன். என்னால் 
உம்ராச் ெசய்ய முடியாமல் ேபாய்விட்டேத'' என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உனக்கு என்னவாயிற்று?'' என்று ேகட்டார்கள். "நான் ெதாழுைக இல்லாமல் 



 

அத்தியாயம் : 15 – ஹஜ்  

    பக்கம் | 781  
 

இருக்கிேறன்'' என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதனால் உனக்கு ஒரு 
பாதிப்புமில்ைல. ெபண்களில் நீயும் ஒருத்தி. எனேவ, அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
விதியாக்கியைத உனக்கும் விதியாக்கியுள்ளான். நீ ஹஜ் ெசய்துெகாண்டிரு. அல்லாஹ் 
உனக்கு உம்ராச் ெசய்யும் வாய்ப்ைபயும் தரலாம்'' என்று கூறினார்கள். 
ஆகேவ, நான் ஹஜ்ஜுக்காகப் புறப்பட்டு மினாவில் தங்கியிருந்தேபாது, நான் 
(மாதவிடாயிலிருந்து) தூய்ைமயாேனன். பிறகு நாங்கள் (மினாவிலிருந்து ெசன்று) 
இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி (தவாஃப் ெசய்யலா)ேனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "முஹஸ்ஸப்' எனுமிடத்தில் தங்கியிருந்தார்கள். (அவர்களிடம் நான் ெசன்றேபாது) 
அவர்கள் (என் சேகாதரர்) அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கைள அைழத்து, "உன் 
சேகாதரிைய ஹரமுக்கு ெவளிேய (தன்ஈமுக்கு) அைழத்துச் ெசல். அவர் உம்ராவிற்கு 
"இஹ்ராம்' கட்டி, இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றட்டும்! (உம்ராச் ெசய்து முடிக்கட்டும்!) 
நான் இங்ேகேய உங்கள் இருவைரயும் எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்ேபன்'' என்றார்கள். 
உடேன நாங்கள் புறப்பட்டு (தன்ஈமுக்கு)ச் ெசன்ேறாம். நான் (அங்கு) "இஹ்ராம்' கட்டிக் 
ெகாண்டு (வந்து) இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி வந்ேதன். ஸஃபா மற்றும் மர்வாவில் 
சுற்றிவந்ேதன். பிறகு (உம்ராைவ முடித்து) நாங்கள் நடுநிசி ேநரத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்துேசர்ந்ேதாம். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது கூடாரத்தில் 
தங்கியிருந்தார்கள். "(உம்ராைவ) முடித்துவிட்டாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' 

என்ேறன். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்கள் புறப்பட 
அனுமதியளித்தார்கள்; பின்னர் இைறயில்லத்திற்குச் ெசன்று சுப்ஹுத் ெதாழுைகக்கு முன் 
அைதச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்தார்கள். பிறகு மதீனாைவ ேநாக்கிப் புறப்பட்டார்கள். 
 
2311 இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்களில் சிலர் ஹஜ் (இஃப்ராது)க்கு மட்டும் "இஹ்ராம்' கட்டினர். ேவறுசிலர் ஹஜ்ஜுக்கும் 
உம்ராவிற்கும் ேசர்த்து (கிரான்) "இஹ்ராம்' கட்டினர். இன்னும் சிலர் உம்ராச் ெசய்து 
முடித்துவிட்டு, ஆசுவாசமாக "ஹஜ்(ஜுத் தமத்து)' ெசய்வதற்காக "இஹ்ராம்'கட்டினர். 
- காசிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ஹஜ்ைஜ நிைறேவற்றுவதற்காக வந்தார்கள்... (மற்ற விவரங்கள் 
ேமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன.) 
 
2312 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹஜ்ைஜ மட்டுேம நிைறேவற்றும் எண்ணத்துடன் துல்கஅதா மாதம் இருபத்ைதந்தாவது 
நாள் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (மதீனாவிலிருந்து) புறப்பட்ேடாம். 
நாங்கள் மக்காைவ ெநருங்கியதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பலிப் 
பிராணிையத் தம்முடன் ெகாண்டுவந்தவர் இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்து, ஸஃபா 
மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய ஓடி முடித்தவுடன் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு 
விடேவண்டும்'' என்று கட்டைளயிட்டார்கள். பிறகு துல்ஹஜ் பத்தாவது நாள் எங்களிடம் 
மாட்டிைறச்சி ெகாண்டுவரப்பட்டது. நான், "இது என்ன (இைறச்சி)?'' என்று ேகட்ேடன். 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியருக்காக அறுத்துப் பலியிட்டார்கள். 
(அந்த இைறச்சிதான் இது)'' என்று பதிலளிக்கப்பட்டது. 
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இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் இந்த ஹதீைஸ காசிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்களிடம் எடுத்துக் 
கூறிேனன். அப்ேபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இந்த ஹதீைஸ, உள்ளது 
உள்ளபடி அம்ரா உமக்கு அறிவித்துள்ளார்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2313 இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மக்கள் எல்லாரும் (ஹஜ், உம்ரா 
ஆகிய) இரு கிரிையகைளயும் நிைறேவற்றிவிட்டுத் திரும்புகின்றனர். நான் மட்டும் (ஹஜ் 
என்கிற) ஒேரெயாரு கிரிையைய நிைறேவற்றிவிட்டுத் திரும்புகிேறேன?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ (சற்றுக்) காத்திருந்து, (மாதவிடாயிலிருந்து) 
தூய்ைமயைடந்ததும் "தன்ஈமு'க்குச் ெசன்று, அங்கு உம்ராவிற்காக "தல்பியா' கூறிக்ெகாள். 
பிறகு நாைள நாம் இன்னின்ன இடத்தில் சந்திப்ேபாம். ஆனால், உம்ராவிற்கான நற்பலன் (நீ 
ஏற்றுக்ெகாண்ட) "உனது சிரமத்திற்கு' அல்லது "உனது ெபாருட்ெசலவிற்கு' தக்கவாறுதான் 
கிட்டும்!'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2314 அப்துல்லாஹ் பின் அவ்ன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன அறிவித்த ேமற்கண்ட ஹதீஸ் காசிம் பின் 
முஹம்மத் (ரஹ்), இப்ராஹீம் பின் யஸீத் பின் ைகஸ் (ரஹ்) ஆகிேயார் வழியாக இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் எது யாருைடய அறிவிப்பு என்று 
எனக்குத் ெதரியவில்ைல. 
 
2315 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹஜ்ைஜ மட்டுேம நிைறேவற்றும் எண்ணத்துடன் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் (மதீனாவிலிருந்து) புறப்பட்ேடாம். நாங்கள் மக்கா ெசன்றைடந்ததும் 
இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்ேதாம். அதன் பிறகு, பலிப்பிராணிைய (தம்முடன்) 
ெகாண்டுவராதவர்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள். அவ்வாேற பலிப்பிராணிையக் ெகாண்டுவராதவர்கள் 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டனர். நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரும் பலிப்பிராணிையக் 
ெகாண்டுவராததால் அவர்களும் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக்ெகாண்டனர். 
எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டதால் நான் இைறயில்லத்ைதச் சுற்றிவரவில்ைல. (ஹஜ் 
முடிந்து) "அல்முஹஸ்ஸப்' எனுமிடத்தில் தங்கும் (துல்ஹஜ் பதினான்காவது) இரவு 
வந்தேபாது, நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மக்கள் அைனவரும் 
ஹஜ்ைஜயும் உம்ராைவயும் முடித்துத் திரும்புகின்றனர். நான் ஹஜ்ைஜ மட்டுேம முடித்து 

விட்டுத் திரும்புகிேறேன?'' என்ேறன். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நாம் மக்கா 
வந்தைடந்த இரவுகளில் நீ இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி (தவாஃப்) வரவில்ைலயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் "இல்ைல' என்ேறன். "அவ்வாறாயின், நீ உன் சேகாதரர் (அப்துர் 
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ரஹ்மான்) உடன் "தன்ஈமு'க்குச் ெசன்று அங்கிருந்து உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டி 
(உம்ராைவ நிைறேவற்றி)க்ெகாள். பிறகு இன்னின்ன இடத்தில் நாம் சந்திப்ேபாம்'' என்று 
கூறினார்கள். 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மற்ெறாரு துைணவியார்) ஸஃபிய்யா (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: "நான் உங்கைளப் புறப்படவிடாமல் தடுத்துவிடுேவன் என 
எண்ணுகிேறன்'' என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெசல்லமாக), "உன் 
கழுத்தறுந்து ேபாக! உனக்குத் ெதாண்ைட வலி வர! (காரியத்ைதக் ெகாடுத்துவிட்டாேய!) 
நஹ்ருைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் நீ (கஅபாைவச்) சுற்றி வரவில்ைலயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். (அப்படியானால்) பரவாயில்ைல நீ புறப்படு!'' என்றார்கள். 
(ெதாடர்ந்து) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிலிருந்து புறப்பட்டு ஒரு குன்றில் 
ஏறிக்ெகாண்டிருந்தேபாது (உம்ராைவ முடித்துத் திரும்பிய) என்ைனச் சந்தித்தார்கள். 
அப்ேபாது நான் குன்றிலிருந்து இறங்கிக் ெகாண்டிருந்ேதன். அல்லது அவர்கள் 
இறங்கிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்; நான் ஏறிக்ெகாண்டிருந்ேதன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2316 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ைஜ நிைறேவற்றும் 
எண்ணேமா உம்ராைவ நிைறேவற்றும் எண்ணேமா ெகாள்ளாமல் (ெபாதுவாக) "தல்பியா' 

ெசான்னவர்களாக (மதீனாவிலிருந்து) புறப்பட்ேடாம்'' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
2317 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹஜ் மாதம் நான்காவது நாள், அல்லது 
ஐந்தாவது நாள் அன்று (மக்காவிற்கு) வந்தார்கள். அப்ேபாது நானிருந்த இடத்திற்குக் 
ேகாபத்துடன் வந்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! உங்கைளக் ேகாபப்படுத்தியவர் 
யார்? அவைர, அல்லாஹ் நரகத்தில் நுைழவிப்பானாக!'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு அவர்கள், 

"உனக்குத் ெதரியுமா? நான் மக்களிடம் (பலிப் பிராணிையக் ெகாண்டுவராதவர்கள் தமது 
ஹஜ்ைஜ உம்ராவாக ஆக்கிக்ெகாள்ளட்டும் என) ஓர் உத்தரவு பிறப்பித்ேதன். 
ஆனால், அவர்கேளா தயக்கம் காட்டுகிறார்கள். நான் பின்னால் அறிந்துெகாண்டைத முன்ேப 
அறிந்திருந்தால், (என்னுடன்) பலிப்பிராணிையக் ெகாண்டு வந்திருக்கமாட்ேடன்; இங்கு வந்த 
பிறகு வாங்கியிருப்ேபன்; பின்னர் மக்கள் (தம் ஹஜ்ைஜ உம்ராவாக ஆக்கி) 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டைதப் ேபான்று நானும் விடுபட்டிருப்ேபன்'' என்றார்கள். 
(ஹகம் பின் உைதபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் தயக்கம் காட்டுவைதப் 
ேபான்றுள்ளது'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று எண்ணுகிேறன் என இடம் 

ெபற்றுள்ளது.) 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2318 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹஜ் மாதம் நான்காவது நாள், அல்லது ஐந்தாவது நாள் 
(மக்காவிற்கு) வந்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பிக்கிறது. ேமலும், அதில் "மக்கள் தயக்கம் 
காட்டுகிறார்கள்' எனும் வாசகத்தில் ஹகம் பின் உைதபா (ரஹ்) அவர்கள் ெவளியிட்ட 
ஐயம் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
2319 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டி (மக்காவிற்கு) வந்ேதன். இைறயில்லாம் கஅபாைவச் 
சுற்றி (தவாஃப்) வருவதற்கு முன்ேப எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. ஆகேவ, 

(தவாஃைபத் தவிர உம்ராவின்) அைனத்துக் கிரிையகைளயும் நிைறேவற்றிவிட்டு, 

ஹஜ்ஜுக்காக ("இஹ்ராம்' கட்டி) "தல்பியா' கூறிேனன். (மினாவிலிருந்து) புறப்படும் 
(நஃப்ருைடய) நாளில் நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "நீ (கஅபாைவச்) சுற்றி வந்தேத 
உனது ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ராவிற்கும் ேபாதுமானதாகும். (எனேவ, நீ உம்ராச் ெசய்ய ேவண்டிய 
தில்ைல)'' என்று ெசான்னார்கள். ஆனால், அைத நான் ஏற்க மறுத்துவிட்ேடன். 
ஆகேவ, என்ைன (என் சேகாதரர்) அப்துர் ரஹ்மான் (ரலி) அவர்களுடன் "தன்ஈமு'க்கு 
அனுப்பி ைவத்தார்கள். நான் ஹஜ் முடிந்த பின் உம்ராச் ெசய்ேதன். 
 
2320 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மக்காவிற்கு அருகிலுள்ள) "சரிஃப்' எனும் இடத்தில் எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. 
"அரஃபா'வில் தூய்ைம அைடந்ேதன். அப்ேபாது என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீ ஸஃபா மற்றும் மர்வாவில் சுற்றி (சய)ீ வந்தேத உனது ஹஜ்ஜுக்கும் 
உம்ராவிற்கும் ேபாதுமானதாகிவிட்டது'' என்றார்கள். 
 
2321 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மக்கள் அைனவரும் (ஹஜ், உம்ரா 
ஆகிய இரண்ைடயும் நிைறேவற்றிவிட்டு) இரு நற்பலன்களுடன் திரும்பிச் ெசல்ல, நான் 
மட்டும் (ஹஜ்ைஜ மாத்திரம் நிைறேவற்றி அதற்குரிய) ஒரு நற்பலனுடன் திரும்பிச் 
ெசல்வதா?'' என்று ேகட்ேடன். எனேவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் (என் சேகாதரர்) அப்துர் 
ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் என்ைனத் "தன்ஈமு'க்கு அைழத்துச் ெசல்லுமாறு 
உத்தரவிட்டார்கள். அப்துர் ரஹ்மான் (ரலி) என்ைனத் தமது ஒட்டகத்தில் தமக்குப் பின்னால் 
அமர்த்திக்ெகாண்(டு, தன்ஈைம ேநாக்கிப் பயணம் ேமற்ெகாண்)டார். அப்ேபாது நான் எனது 
முகத்திைரைய உயர்த்தி, கழுத்து வழியாக அைதக் கழற்றலாேனன். உடேன அவர் தமது 
ஒட்டகத்ைத அடிப்பைதப் ேபான்று எனது காலில் அடித்தார். நான் அவரிடம், "(அந்நிய 
ஆண்கள்) எவேரனும் (என்ைனப் பார்ப்பைதக்) காண்கிறரீா? (பிறகு ஏன் என்ைன 
அடிக்கிறரீ்?)'' என்று ேகட்ேடன். பிறகு நான் (தன்ஈமில்) உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டி, 

"தல்பியா' ெசான்ேனன். (உம்ரா முடிந்த பிறகு) நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து 

ேசர்ந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள் "முஹஸ்ஸபி'ல் தங்கியிருந்தார்கள். 
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2322 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் (என் சேகாதரி) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைள எனது 
வாகனத்தில் எனக்குப் பின்னால் உட்காரைவத்து (அைழத்துச் ெசன்று) "தன்ஈமி'ல் உம்ரா 
ேமற்ெகாள்ளச் ெசய்யுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2323 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் (மக்காைவ ேநாக்கி) வந்ேதாம். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் உம்ராவிற்காக 
("இஹ்ராம்' கட்டியவர்களாக) வந்தார்கள். நாங்கள் (மக்காவிற்கு அருகிலுள்ள) "சரிஃப்' 

எனுமிடத்திற்கு வந்தேபாது, ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. 
நாங்கள் இைறயில்லம் கஅபா,ஸஃபா மற்றும் மர்வா ஆகியவற்ைறச் சுற்றிேனாம். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம், எங்களில் தம்முடன் பலிப்பிராணிையக் 
ெகாண்டுவராதவர்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக்ெகாள்ளுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். 
அப்ேபாது நாங்கள், "(இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டால் எங்களுக்கு) எதுெவல்லாம் 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள், "அைனத்துேம அனுமதிக்கப் 

ெபற்றுள்ளன'' என்றார்கள். ஆகேவ, நாங்கள் (எங்கள்) மைனவி யருடன் தாம்பத்திய உறவு 
ெகாண்ேடாம். நறுமணம் பூசிக்ெகாண்ேடாம். (ைதக்கப்ெபற்ற) எங்கள் ஆைடகைள அணிந்து 

ெகாண்ேடாம். அன்ைறய தினத்திற்கும் அரஃபாவுக்குமிைடேய நான்கு இரவுகேள இருந்தன. 
பின்னர் நாங்கள் "தர்வியா' (துல்ஹஜ் எட்டாம்)நாளில் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டி, 

"தல்பியா' ெசான்ேனாம். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிருந்த இடத்திற்குச் ெசன்றேபாது, அவர்கள் அழுதுெகாண்டிருப்பைதக் கண்டார்கள். 
அப்ேபாது, "உனது பிரச்சிைன என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
"எனது பிரச்சிைன என்னெவன்றால், எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. மக்கள் 
அைனவரும் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டிருக்க, நான் மட்டும் இஹ்ராமிலிருந்து 
விடுபடவில்ைல; இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி (தவாஃப்) வரவுமில்ைல. இப்ேபாது மக்கள் 
அைனவரும் ஹஜ்ஜுக்காகப் ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கின்றனர்'' என்றார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இ(ந்த மாதவிடாயான)து, ெபண்கள்மீது அல்லாஹ் 
விதியாக்கியதாகும். ஆகேவ, நீ குளித்துவிட்டுப் பின்னர் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டி 
"தல்பியா' ெசால்லிக்ெகாள்'' என்றார்கள். அவ்வாேற அவர்கள் ெசய்துவிட்டு, தங்க ேவண்டிய 
(புனித) இடங்களில் தங்கினார்கள். மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ைம யைடந்ததும் 
கஅபாைவயும், ஸஃபா மற்றும் மர்வாைவயும் சுற்றினார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீ உனது ஹஜ்ஜிலிருந்தும் உம்ராவிலிருந்தும் விடுபட்டு விட்டாய்'' என்று 
கூறினார்கள். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் 
இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி (தவாஃப்) வராமேலேய ஹஜ் ெசய்து முடித்து விட்ேடேன எனக் 
கவைலப்படுகிேறன்'' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (என் சேகாதரரிடம்) 
"அப்துர் ரஹ்மாேன! நீ இவைர அைழத்துச் ெசன்று, "தன்ஈமி'லிருந்து உம்ராச் 
ெசய்யைவப்பாயாக!'' என்றார்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்) "முஹஸ்ஸபி'ல் 
தங்கியிருந்த இரவில் இது நடந்தது. 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில் லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிருந்த இடத்திற்குச் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் அழுதுெகாண்டிருந்தார்கள்...'' என்பதிலிருந்ேத ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
2324 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசய்த ஹஜ்ஜின்ேபாது 
உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. ேமலும் அதில், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இதமாக நடந்துெகாள்ளும் மனிதராக இருந்தார்கள். 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ஒன்ைற ஆைசப்பட்டேபாது, அவரது வழியிேலேய அவைர 
விட்டுவிட்டார்கள். அதனால்தான், அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களுடன் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைள "தன்ஈமி'ல் உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டச் ெசய்தார்கள்'' என 
அதிகப்படியாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அறிவிப்பாளர் அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள், "எனேவ, ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ஹஜ் 
ெசய்யும்ேபாது, நபி (ஸல்) அவர்களுடன் அவர்கள் ெசய்தைதப் ேபான்ேற ெசய்வார்கள்'' 

என்று கூறியதாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2325 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்டி "தல்பியா' ெசான்னவர்களாக நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் (மதீனாவிலிருந்து) புறப்பட்ேடாம். எங்களுடன் ெபண்களும் 
குழந்ைதகளும் இருந்தனர். நாங்கள் மக்காவிற்கு வந்ததும் இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி வந்து, 

ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய (சய)ீ ஓடிேனாம். அப்ேபாது எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தம்முடன் பலிப்பிராணிையக் ெகாண்டுவராதவர்கள் 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு (ஹலால் ஆகி)க்ெகாள்ளட்டும்'' என்றார்கள். நாங்கள், "எந்த 
வைகயில் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட ேவண்டும்?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள், 

"எல்லா வைகயிலும் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடுங்கள்'' என்றார்கள். ஆகேவ, நாங்கள் 
மைனவியரிடம் ெசன்ேறாம் (தாம்பத்திய உறவு ெகாண்ேடாம்); (ைதக்கப்பட்ட) ஆைடகைள 
அணிந்ேதாம்; நறுமணம் பூசிக்ெகாண்ேடாம். துல்ஹஜ் எட்டாவது நாள் (யவ்முத் தர்வியா) 
வந்தேபாது, ஹஜ்ஜுக்காகத் தல்பியா கூறிேனாம். (ஹஜ் மற்றும் உம்ரா ஆகிய இரண்டிற்கும் 
ேசர்த்து "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்த) நாங்கள் ஏற்ெகனேவ ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய 
ஓடியேத எங்களுக்குப் ேபாதுமானதாக அைமந்தது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், எங்களில் ஏழு ேபர் ஓர் ஒட்டகத்திலும், ஏழு ேபர் ஒரு மாட்டிலும் கூட்டுச் ேசர்ந்து 
(பலியிட்டுக்)ெகாள்ள உத்தரவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2326 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு, (துல்ஹஜ் எட்டாவது நாளில்) மினாைவ ேநாக்கிச் 
ெசல்லும் ேபாது (ஹஜ்ஜுக்காக) "இஹ்ராம்' கட்டி, தல்பியா ெசால்லுமாறு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். எனேவ, நாங்கள் (மக்காவிற்கு அருகிலுள்ள) "அல்அப்தஹ்' 

எனுமிடத்தில் (ஹஜ்ஜுக்காக) "இஹ்ராம்' கட்டி, "தல்பியா' ெசான்ேனாம். 
 
2327 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுைடய ேதாழர்களும் (ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ராவிற்கும் ேசர்த்து 
(கிரான்) "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்ததால் இரண்டுக்கும் ேசர்த்து) ஒேரெயாரு தடைவேய தவிர, 

ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றி (சய)ீ வரவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் பக்ர் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அவர்கள் ஆரம்பத்தில் சுற்றிவந்த (ஒேரெயாரு தடைவேய 
தவிர)'' என்று கூடுதலாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
2328 அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மக்கள் சிலருடன் இருந்தேபாது, ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் 
பின்வருமாறு கூறியைதக் ேகட்ேடன்: 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்களான நாங்கள் தனியாக ஹஜ்ஜுக்காக மட்டும் 
"இஹ்ராம்' கட்டி "தல்பியா' ெசான்ேனாம். நபி (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹஜ் மாதம் நான்காவது 
நாள் காைலயில் (ஹஜ்ஜுக்கு "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களாக) வந்தார்கள். அப்ேபாது 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக் ெகாள்ளுமாறு எங்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள்: 
"இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு, (உங்கள்) மைனவியருடன் உடலுறவு ெகாள்ளுங்கள்'' 

என்றார்கள். 
- அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ஆனால், இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடுவைத நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கட்டாயமாக்கவில்ைல. மாறாக, அைத அனுமதிக்கேவ ெசய்தார்கள். - 

ெதாடர்ந்து ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அப்ேபாது நாங்கள், "நமக்கும் அரஃபாவுக்குமிைடேய ஐந்து நாட்கேள எஞ்சியுள்ள நிைலயில், 

நாம் நம் மைனவியருடன் உறவுெகாள்ள ேவண்டுெமன நபி (ஸல்) அவர்கள் 
உத்தரவிடுகிறார்கேள! நம் இனஉறுப்புகளில் இந்திரியத் துளிகள் ெசாட்டிக்ெகாண்டிருக்க, 

(மைனவியருடன் கூடிய பின் உடனடியாக) நாம் அரஃபாவுக்குச் ெசல்வதா?'' என்று 
(வியப்புடன்) ேபசிக்ெகாண்ேடாம். 
- அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இைதக் கூறியேபாது ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் தமது 
ைகைய அைசத்து ைசைக ெசய்து காட்டியைத இப்ேபாதும் நான் பார்ப்பைதப் 
ேபான்றுள்ளது. 
(ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நாங்கள் ேபசிக்ெகாண்டைதக் ேகள்விப்பட்ட) நபி 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களிைடேய எழுந்து, "நான் உங்கைளெயல்லாம் விட அல்லாஹ்விற்கு 
மிகவும் அஞ்சுபவனும், மிகவும் உண்ைம ேபசுபவனும், அதிகமாக நன்ைம புரிபவனும் 
ஆேவன் என்பைத நீங்கள் அறிந்ேத உள்ளரீ்கள். நான் என்னுடன் பலிப்பிராணிையக் 
ெகாண்டு வந்திருக்காவிட்டால்,நீங்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடுவைதப் ேபான்று நானும் 
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இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டிருப்ேபன். (ஹஜ்ஜுைடய மாதத்தில் உம்ராச் ெசய்யலாம் என) 
நான் பின்னர் அறிந்தைத முன்னேர அறிந்திருந்தால், எனது பலிப்பிராணிைய நான் 
ெகாண்டுவந்திருக்கமாட்ேடன். எனேவ, நீங்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்!'' 
என்றார்கள். நாங்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்ேடாம்; ெசவியுற்ேறாம்; கீழ்ப்படிந்ேதாம். 
அப்ேபாது (யமன் நாட்டில்) ஸகாத் வசூலிக்கும் நிர்வாகப் ெபாறுப்பில் இருந்த அலீ (ரலி) 
அவர்கள் (ஹஜ்ஜுக்கு) வந்தார்கள். அவர்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் எதற்காக 
"இஹ்ராம்' கட்டி, "தல்பியா' ெசான்னரீ்?'' என்று ேகட்டார்கள். அலீ (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எதற்காக "இஹ்ராம்' கட்டியுள்ளார்கேளா அதற்காகேவ "இஹ்ராம்' கட்டியுள்ேளன்'' 

என்றார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் "நீர் இஹ்ராமிேலேய நீடித்து, (ஹஜ்ைஜயும் உம்ராைவயும் 
முடித்த பின்) குர்பானிப் பிராணிைய அறுத்துப் பலியிடுவரீாக!'' என்று கூறினார்கள். அலீ 
(ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுக்காக ஒரு குர்பானிப் பிராணிையக் ெகாண்டு 

வந்திருந்தார்கள். அப்ேபாது சுராக்கா பின் மாலிக் பின் ஜுஅஷும் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! (ஹஜ்ைஜ உம்ராவாக மாற்றிக்ெகாள்ளும் இச்சலுைக) 
இவ்வாண்டிற்கு மட்டுமா? அல்லது என்ைறக்குமா?'' என்று ேகட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"என்ைறக்கும்தான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
2329 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டி, 

"தல்பியா' ெசான்ேனாம். நாங்கள் மக்காவிற்கு வந்ததும் எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், நாங்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு, எங்களது இஹ்ராைம உம்ராவாக 
மாற்றிக்ெகாள்ளுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். அது எங்களுக்குச் சிரமமாகத் ேதான்றியது; 

மனேவதைனயும் அளித்தது. இச்ெசய்தி நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியது. அவர்களுக்கு 
வானிலிருந்து ஏேதனும் ெசய்தி எட்டியதா, அல்லது மக்களின் தரப்பிலிருந்து ேபாய்ச் 
ேசர்ந்ததா என்று எங்களுக்குத் ெதரியவில்ைல. இந்நிைலயில் அவர்கள், "மக்கேள! நீங்கள் 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக்ெகாள்ளுங்கள். என்னுடன் பலிப்பிராணி இருந்திராவிட்டால் 
நீங்கள் ெசய்தைதப் ேபான்ேற நானும் ெசய்திருப்ேபன்'' என்றார்கள். ஆகேவ, நாங்கள் 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்ேடாம்; மைனவியருடன் தாம்பத்திய உறவு ெகாண்ேடாம். 
(சாதாரணமாக) இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டவர் ெசய்வைதெயல்லாம் ெசய்ேதாம். துல் ஹஜ் 
எட்டாவது நாளானேபாது,மக்காவிலிருந்து (மினாைவ ேநாக்கிப்) புறப்படும் ேவைளயில் 
நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டி, "தல்பியா' ெசான்ேனாம். 
 
2330 அபூஷிஹாப் மூசா பின் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் துல்ஹஜ் பிைற எட்டுக்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன்னால் உம்ராவிற்குப் பின் ஹஜ் 
(தமத்துஉ) ெசய்ய நாடி மக்காவிற்குச் ெசன்ேறன். அப்ேபாது மக்கள், "(இப்படி உம்ராவிற்குப் 
பின் ஹஜ்ஜுத் தமத்துஉ ெசய்தால்) உமது ஹஜ் தற்ேபாது மக்காவாசிகளின் ஹஜ்ஜாக 
மாறிவிடுகிறது (குைறந்த நன்ைமேய உமக்குக் கிைடக்கும்)'' என்று கூறினர். நான் அதாஉ 
பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம் ெசன்று இது ெதாடர்பாக விளக்கம் ேகட்ேடன். அதற்கு 
அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள், ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் 
(பின்வருமாறு) அறிவித்தார்கள் என்றார்கள்: 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்முடன் பலிப்பிராணிையக் ெகாண்டுவந்த 
ஆண்டில் நானும் அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்ேறன். அப்ேபாது (அவர்களுடன் வந்த) 
மக்கள் அைனவரும் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (தம் ேதாழர்களிடம்), "நீங்கள் இைறயில்லத்ைதச் சுற்றிவந்து, ஸஃபா 
மற்றும் மர்வா இைடேய ஓடிவிட்டு,தைலமுடிையக் குைறத்து இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு 
(மக்காவில்) தங்கிக்ெகாள்ளுங்கள். துல்ஹஜ் பிைற எட்டு அன்று ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' 

கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் இதற்கு முன்னால் (ஹஜ்ஜுக்கு எனச்) ெசய்துவந்த 
இஹ்ராைம (உம்ராைவ நிைறவு ெசய்து ஹஜ்ஜுக்குச் ெசய்யும்) "தமத்துஉ' ஆக மாற்றிக் 

ெகாள்ளுங்கள்'' என்றார்கள். 
அதற்குத் ேதாழர்கள், "நாங்கள் ஹஜ் எனக் குறிப்பிட்ட இஹ்ராைம எவ்வாறு உம்ராவாக 
ஆக்கிக்ெகாள்வது?'' என்று ேகட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் 
கட்டைளயிடுவைதச் ெசய்யுங்கள். ஏெனனில், நான் என்னுடன் பலிப்பிராணிையக் ெகாண்டு 
வரவில்ைலயாயின்,  உங்களுக்கு நான் கட்டைளயிட்டைதப் ேபான்ேற நானும் 
ெசய்திருப்ேபன். பலிப்பிராணி(ையக் ெகாண்டுவந்ததால் அது) உரிய இடத்ைத அைடவதற்கு 
முன் (பலியிடும்வைர) நான் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடலாகாது'' என்றார்கள். உடேன 
ேதாழர்கள் அவ்வாேற ெசய்தனர். 
 
2331 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் (மக்காவுக்கு) வந்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களது இஹ்ராைம உம்ராவாக மாற்றிக்ெகாண்டு, இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடுமாறு 
உத்தரவிட்டார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பலிப் 
பிராணியிருந்ததால் தமது இஹ்ராைம உம்ராவாக ஆக்கிக்ெகாள்ள அவர்களால் 
இயலவில்ைல. 
 
பாடம் : 18  ஹஜ்ஜுடன் உம்ராவும் ெசய்து பயனைடதல். 
 
2332 அபூநள்ரா முன்திர் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் (ஹஜ் மாதத்தில் முதலில் உம்ராவிற்கு "இஹ்ராம்' கட்டி 
அைத நிைறேவற்றியவுடன் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு, துல்ஹஜ் பிைற எட்டு அன்று 
மீண்டும் "இஹ்ராம்' கட்டி) ஹஜ்ஜுத் தமத்துஉ ெசய்யுமாறு உத்தரவிட்டுவந்தார்கள். 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் அதற்குத் தைட விதித்துவந்தார்கள். 
எனேவ, நான் இைதப்பற்றி ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் கூறி (தீர்ப்புக் 
ேகாரி)ேனன். அதற்கு ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், சரியான ஆளிடம்தான் இந்த விஷயம் 
வந்துள்ளது. நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுத் தமத்துஉ 
ெசய்துள்ேளாம். பின்னர் உமர் (ரலி) அவர்கள் (ஆட்சிக்கு) வந்தேபாது அவர்கள், "அல்லாஹ் 
தன் தூதருக்கு, தான் நாடியைத தான் நாடிய ஒரு காரணத்திற்காக அனுமதித்து வந்தான். 
ஆனால், குர்ஆன் அதற்குரிய இடத்தில் உள்ளது. ஆகேவ, அல்லாஹ்விற்காக ஹஜ்ைஜயும் 
உம்ராைவயும் அவன் உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டுள்ளபடி முழுைமயாக்குங்கள். 
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இப்ெபண்களின் திருமணத்ைத உத்தரவாதப்படுத்துங்கள். இனி, தவைண முைறயில் 
(குறிப்பிட்ட காலம்வைரக்கும் என்று) ஒரு ெபண்ைண மணமுடித்தவர் (என்னிடம்) ெகாண்டு 

வரப்பட்டால், அவைரக் கல்லால் அடித்துக் ெகால்லாமல் விடமாட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் இந்த ஹதீஸ் வந்துள்ளது. அதில், "...எனேவ, 

உங்களது உம்ராவிலிருந்து ஹஜ்ைஜத் தனியாகப் பிரித்திடுங்கள். அதுேவ உங்கள் 
ஹஜ்ைஜயும் முழுைமயாக்கும்; உங்கள் உம்ராைவயும் முழுைமயாக்கும்'' என உமர் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2333 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "லப்ைபக்க பில்ஹஜ்' எனத் தல்பியாச் 
ெசான்னவர்களாக (ஹஜ்ஜுக்குச்) ெசன்ேறாம். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(மக்காவிற்கு வந்ததும்) அந்த இஹ்ராைம உம்ராவாக மாற்றிக்ெகாள்ளுமாறு எங்களுக்குக் 
கட்டைளயிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 19  நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசய்த ஹஜ். 
 
2334 முஹம்மத் பின் அலீ பின் அல் ஹுைசன் பின் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு முைற) ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். ஜாபிர் 
(ரலி) அவர்கள் (என்னுடன் வந்த) மக்கைளப் பற்றி விசாரித்துவிட்டு இறுதியில் என்ைனப் 
பற்றி விசாரித்தார்கள். "நான் ஹுைசன் பின் அலீ (ரலி) அவர்களின் ேபரன் முஹம்மத் 
பின் அலீ'' என்று (என்ைன) அறிமுகப்படுத்திேனன். உடேன ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், 

(அன்ெபாழுகத்) தமது ைகைய எனது தைலைய ேநாக்கி நீட்டி, (பிறகு ைகையக் கீேழ 
ெகாண்டு ெசன்று) எனது அங்கியின் ேமல் ெபாத்தாைனயும்,அடுத்து கீழ்ப் ெபாத்தாைனயும் 
கழற்றி, எனது ெநஞ்சில் ைகைய ைவத்தார்கள். -அப்ேபாது நான் இளவயதுச் சிறுவனாக 
இருந்ேதன்- ேமலும், "என் சேகாதரர் மகேன, வருக. நீர் விரும்பியைதப் பற்றி என்னிடம் 
ேகள்'' என்றார்கள். அவர்களிடம் சில விளக்கங்கைளக் ேகட்ேடன். -அப்ேபாது ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்கள் கண்பார்ைவயற்றவராய் இருந்தார்கள்.- ெதாழுைக ேநரம் வந்ததும் அவர்கள் தமது 
ேமல் துண்ைட ேபார்த்திக்ெகாண்டு எழுந்தார்கள். அவர்கள் அைதத் தமது ேதாள்மீது ேபாடப் 
ேபாட, அது சிறியதாக இருந்ததால் ேதாளில் உட்காராமல் அதன் இரு ஓரங்களும் கீேழ  

விழுந்துெகாண்டிருந்தன. அப்ேபாது அவர்களது ேமல்சட்ைட அருகிலிருந்த ஒரு ெகாக்கியில் 
மாட்டப்ெபற்றிருந்தது. பிறகு அவர்கள் (ேமல்சட்ைட அணியாமேலேய ேமல்துண்டுடன்) 
எங்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள். 
 
பிறகு அவர்களிடம் நான், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்த ஹஜ்ைஜப் பற்றி 
எனக்குச் ெசால்லுங்கள்'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "ஒன்பது' எனத் தமது விரலால் 
ைசைக ெசய்து காட்டிவிட்டுப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவிற்குச் ெசன்ற பின்) "ஒன்பது' ஆண்டுகள் 
ஹஜ் (கடைமயாகததால் அைத) நிைறேவற்றாமேலேய தங்கியிருந்தார்கள். பத்தாவது 
ஆண்டில் மக்களிைடேய "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இந்த ஆண்டில்) ஹஜ் 
ெசய்யப்ேபாகிறார்கள்'' என அறிவிப்புச் ெசய்யைவத்தார்கள். 
உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பின்பற்றி அவர்கைளப் ேபான்ேற தாமும் 
(ஹஜ்) கிரிையகைளச் ெசய்யும் ேநாக்கத்துடன் ஏராளமான மக்கள் மதீனாவிற்கு(த் திரண்டு) 
வந்தனர். 
 
பிறகு நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (மதீனாவிலிருந்து) 
புறப்பட்ேடாம். "துல்ஹுைலஃபா' எனும் இடத்திற்கு நாங்கள் வந்துேசர்ந்தேபாது, (அபூபக்ர் 
(ரலி) அவர்களின் துைணவியார்) அஸ்மா பின்த் உைமஸ் (ரலி) அவர்களுக்கு முஹம்மத் 
பின் அபபீக்ர் (ரலி) பிறந்தார். உடேன அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைள) அனுப்பி "நான் எப்படி ("இஹ்ராம்') கட்ட 
ேவண்டும்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ 
குளித்துவிட்டு, (பிரசவப்ேபாக்கு இருப்பதால்) ஒரு துணியால் கச்ைச கட்டிக்ெகாண்டு, 

"இஹ்ராம்' கட்டிக்ெகாள்'' என்று கூறியனுப்பினார்கள். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கிருந்த (துல்ஹுைலஃபா) 
பள்ளிவாசலில் ெதாழுதுவிட்டு, "கஸ்வா' எனும் ஒட்டகத்தில் ஏறினார்கள். 
(துல்ஹுைலஃபாவிற்கு அருகிலுள்ள) "அல்ைபதாஉ' எனுமிடத்தில் அவர்களது ஒட்டகம் 
நிைலக்கு வந்து பயணத்திற்குத் தயாரானேபாது நான் பார்த்ேதன்; எனது பார்ைவெயட்டும் 
தூரத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னாலும், வலப் பக்கத்திலும், 

இடப் பக்கத்திலும், பின்னாலும் (ஏராளமான) மக்கள் வாகனத்திலும் கால்நைடயாகவும் 
வந்து குழுமியிருப்பைதக் கண்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு 
நடுவில் இருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களுக்குக் குர்ஆன் வசனங்கள் அருளப்ெபற்றன. 
அவற்றின் விளக்கத்ைத அவர்கள் அறிவார்கள். அவர்கள் எைதச் ெசய்தாலும் அைத 
நாங்களும் அப்படிேய ெசய்ேதாம். 
 
அவர்கள் "லப்ைபக். அல்லாஹும்ம லப்ைபக். லப்ைபக் லா ஷரீக்க லக்க லப்ைபக். 
இன்னல் ஹம்த வந்நிஅமத்த லக். வல்முல்க லா ஷரீக்க லக் (இேதா, உன் அைழப்ேபற்று 
வந்துவிட்ேடன் இைறவா! உன் அைழப்ேபற்று வந்துவிட்ேடன். உனக்ேக நான் கீழ்ப்படிகி 
ேறன். உனக்கு இைண யாருமில்ைல. உனக்ேக எல்லாப் புகழும். அருட்ெகாைடயும் 
ஆட்சியும் உனக்ேக உரியன. உனக்கு இைணயாளர் எவருமில்ைல)'' என்று ஏகத்துவ 
உறுதிெமாழியுடன் தல்பியாச் ெசான்னார்கள். மக்கள், தாம் கூறிவருகின்ற முைறயில் (சற்று 
கூடுதல் குைறவு வாசகங்களுடன்) தல்பியா கூறினர். ஆனால், அதில் எைதயும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆட்ேசபிக்கவில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெதாடர்ந்து தமது தல்பியாைவேய ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்ேபாது நாங்கள் ஹஜ்ைஜத் தவிர ேவெறைதயும் எண்ணியிருக்கவில்ைல. (ஹஜ் 
காலத்தில் ெசய்யும்) அந்த உம்ராைவ நாங்கள் அறிந்திருக்கவுமில்ைல. நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இைறயில்லம் கஅபாவுக்கு வந்(து தவாஃப் 
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ெசய்)தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கஅபாவில் "ஹஜருல் அஸ்வத்' உள்ள 
மூைலயில் தமது ைகைய ைவத்து முத்தமிட்டார்கள். (தம் ேதாள்கைளக் குலுக்கியவாறு) 
ேவகமாக மூன்று முைறயும், (சாதாரணமாக) நடந்தவாறு நான்கு முைறயும் 
சுற்றிவந்தார்கள். 
 
பிறகு மகாமு இப்ராஹீைம முன்ேனாக்கிச் ெசன்று, "இப்ராஹீம் நின்ற இடத்ைத நீங்கள் 
ெதாழுமிடமாக ஆக்கிக்ெகாள்ளுங்கள்'' (2:125) எனும் வசனத்ைத ஓதிக்காட்டினார்கள். 
அப்ேபாது மகாமு இப்ராஹீம் தமக்கும் கஅபாவிற்கும் இைடேய இருக்குமாறு 
நின்று, இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். குல் ஹுவல்லாஹு அஹத், குல் யாஅய்யுஹல் 
காஃபிரூன் ஆகிய இரு அத்தியாயங்கைள அவ்விரு ரக்அத்களிலும் ஓதினார்கள். 
- இவ்விரு அத்தியாயங்கைளயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
ெதாழுைகயில் ஓதினார்கள் என்ேற ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து என் தந்ைத முஹம்மத் 
பின் அலீ பின் ஹுைசன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள் என நான் அறிேவன் என்று 
அறிவிப்பாளர் ஜஅஃபர் பின் முஹம்மத் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹஜருல் அஸ்வத்' அைமந்துள்ள 
மூைலக்குத் திரும்பிச் ெசன்று, அதில் தமது ைகைய ைவத்து முத்தமிட்டார்கள். பின்னர் 
(அருகிலிருந்த) அந்த (ஸஃபா) வாசல் வழியாக "ஸஃபா' மைலக் குன்ைற ேநாக்கிப் 
புறப்பட்டார்கள். ஸஃபாைவ ெநருங்கியதும் "ஸஃபாவும், மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் 
சின்னங்கள்'' எனும் (2:158ஆவது) வசனத்ைத ஓதிக் காட்டிவிட்டு, "அல்லாஹ் ஆரம்பமாகக் 
குறிப்பிட்டுள்ள இடத்திலிருந்ேத நானும் ஆரம்பிக்கிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அவ்வாேற, முதலில் "ஸஃபா' மைலக் குன்ைற ேநாக்கிச் ெசன்று, அதன் மீது ஏறினார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களுக்கு இைறயில்லம் கஅபா ெதன்பட்டது. உடேன "லாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹ்' (அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல), அல்லாஹு அக்பர் 
(அல்லாஹ் மிகப் ெபரியவன்) என ஓரிைற உறுதிெமாழியும் தக்பரீும் ெசான்னார்கள். 
 
ேமலும், லா இலாஹ இல்லல்லாஹு, வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க லஹு, லஹுல் முல்க்கு, வ 
லஹுல் ஹம்து. வ ஹுவ அலா குல்லி ைஷயின் கதீர். லா இலாஹ இல்லல்லாஹு 
வஹ்தஹு, அன்ஜஸ வஅதஹு, வ நஸர அப்தஹு. வ ஹஸமல் அஹ்ஸாப வஹ்தஹ் 
(அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு 
இைணயாக எவரும் இல்ைல. அவனுக்ேக ஆட்சியதிகாரம் உரியது. அவனுக்ேக 
புகழைனத்தும். அவன் அைனத்தின் மீதும் ஆற்றல் பைடத் தவன். (அந்த) அல்லாஹ்ைவத் 
தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல. அவன் தனித்தவன். அவன் தனது வாக்குறுதிைய 
நிைறேவற்றித் தந்தான். தன் அடியாருக்கு உதவி ெசய்துவிட்டான். தன்னந்தனியாக 
கூட்டணிக்குலங்கள் அைனத்ைதயும் ேதாற்கடித்துவிட்டான்)''என்றும் கூறினார்கள். 
பிறகு ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய (ஓடு பாைதயில்) பிரார்த்தித்துவிட்டு, 

ேமற்கண்டவாறு மூன்று முைற கூறினார்கள். 
பிறகு மர்வாவில் இறங்கி, பள்ளத்தாக்கின் நடுப்பகுதியில் கால் பதித்தேபாது, அங்கிருந்து 
(ேதாள்கைளக் குலுக்கியபடி) ஓடலானார்கள். பள்ளத்தாக்கின் நடுப்பகுதிையத் தாண்டியதும் 
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(சாதாரணமாக) நடக்கலானார்கள். ஸஃபாவில் ெசய்தைதப் ேபான்ேற மர்வாவிலும் 
ெசய்தார்கள். 
மர்வாவில் அவர்கள் தமது இறுதிச் சுற்ைற முடித்ததும், "நான் (ஹஜ்ஜுைடய) மாதத்தில் 
உம்ராச் ெசய்யலாம் எனப்) பின்னர் அறிந்துெகாண்டைத முன்ேப அறிந்திருந்தால், நான் 
பலிப்பிராணிகைள என்னுடன் ெகாண்டுவந்திருக்கமாட்ேடன்; இைத உம்ராவாக 
மாற்றியிருப்ேபன். எனேவ, பலிப்பிராணிையத் தம்முடன் ெகாண்டுவராதவர்கள் 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு, தமது இஹ்ராைம உம்ராவாக மாற்றிக்ெகாள்ளட்டும்!'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது சுராக்கா பின் மாலிக் பின் ஜுஅஷும் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து(வந்து), 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! இ(ச்சலுைகயான)து, இந்த ஆண்டிற்கு மட்டுமா, அல்லது 
என்ைறக்குமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் விரல்களில் 
ஒன்ைற மற்ெறான்றுடன் ேகாத்துக்ெகாண்டு, "ஹஜ்ஜுக்குள் உம்ரா நுைழந்து 

ெகாண்டது'' என்று இரண்டு முைற கூறினார்கள். பிறகு (சுராக்கா (ரலி) அவர்களுக்கு), 
"இல்ைல; என்ைறக்கும் தான் (இச்சலுைக); என்ைறக்கும் தான் (இச்சலுைக)'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
 
(அந்த ஹஜ்ஜின்ேபாது) அலீ (ரலி) அவர்கள் யமன் நாட்டிலிருந்து நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்காகக் குர்பானி ஒட்டகங்களுடன் வந்தார்கள். அப்ேபாது (அலீயின் துைணவி 
யார்) ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள், சாயமிடப்பட்ட ஆைடயணிந்து, கண்களுக்கு அஞ்சனம் தீட்டி 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டிருப்பவர்களில் ஒருவராகக் காட்சியளித்தார்கள். அைத அலீ 
(ரலி) அவர்கள் ஆட்ேசபித்தார்கள். அப்ேபாது ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள், "என் தந்ைத (நபி) 
அவர்கள்தாம் இப்படிச் ெசய்யுமாறு எனக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள்'' என்றார்கள். 
- அலீ (ரலி) அவர்கள் இராக்கிலிருந்தேபாது (இைதப் பின்வருமாறு) குறிப்பிடுவார்கள்: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஃபாத்திமா ெசய்தது குறித்துப் புகார் 
ெசய்வதற்காகவும், ஃபாத்திமா கூறியபடி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்தாம் 
அவ்வாறு ெசய்யச் ெசான்னார்களா என்று ேகட்டறிவதற்காகவும் ெசன்ேறன். ஃபாத்திமாமீது 
ஆட்ேசபம் ெசய்தைத,அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எனது குற்றச்சாட்ைடக் ேகட்டுவிட்டு), "அவர் 
(ஃபாத்திமா) ெசான்னது உண்ைமேய; அவர் ெசான்னது உண்ைமேய'' என்றார்கள். 
பிறகு, "நீர் இஹ்ராம் கட்டி, ஹஜ் ெசய்ய முடிவு ெசய்தேபாது என்ன (தல்பியா) 
ெசான்னரீ்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அலீ (ரலி) அவர்கள், "இைறவா! உன் தூதர் எதற்காக 
"இஹ்ராம்' கட்டியுள்ளார்கேளா அதற்காகேவ நானும் "இஹ்ராம்' கட்டிேனன்''என்று (தல்பியா) 
ெசான்ேனன் என்றார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என்னுடன் 
பலிப்பிராணிகள் உள்ளன. எனேவ, ("என்ைனப் ேபான்ேற' எனக்கூறி நீரும் இஹ்ராம் 
கட்டியுள்ளதால்) நீர் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட ேவண்டாம்''என்றார்கள்.- 

ெதாடர்ந்து முஹம்மத் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
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அலீ (ரலி) அவர்கள் யமனிலிருந்து ெகாண்டுவந்த பலிப்பிராணிகைளயும் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (மதீனாவிலிருந்து) ெகாண்டுவந்த பலிப் பிராணிகைளயும் ேசர்த்து ெமாத்தம் நூறு 
பலிப் பிராணிகள் ேசர்ந்தன. 
பிறகு மக்கள் அைனவரும் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு, தைலமுடிையக் குைறத்துக் 
ெகாண்டனர்; நபி (ஸல்) அவர்கைளயும்,தம்முடன் பலிப்பிராணிகைளக் ெகாண்டுவந்திருந்த 
மக்கைளயும் தவிர! துல்ஹஜ் எட்டாவது நாள் வந்தேபாது, மக்கள் மினாைவ ேநாக்கிச் 
ெசன்றனர். அப்ேபாது ஹஜ்ஜுக்காக (இஹ்ராம் கட்டி) "தல்பியா' கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வாகனத்தில் ஏறிச்ெசன்று (மினாவில்) 
லுஹ்ர், அஸ்ர், மஃக்ரிப், இஷா, ஃபஜ்ர் ஆகிய (ஐேவைளத்) ெதாழுைககைளத் ெதாழுதார்கள். 
ஃபஜ்ர் ெதாழுதுவிட்டுச் சூரியன் உதயமாகும் வைர சிறிது ேநரம் அங்ேகேய தங்கினார்கள். 
பிறகு (அரஃபா அருகிலுள்ள) "நமிரா' எனுமிடத்தில் தமக்காக முடியினாலான கூடாரம் 
ஒன்று அைமக்குமாறு உத்தரவிட்டார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தார்கள். அவர்கள் (முஸ்தலிஃபாவிலுள்ள) "மஷ்அருல் ஹராம்' எனும் 
ேமட்டுக்கு அருகில் தங்குவார்கள் எனக் குைறஷியர் ெபரிதும் நம்பிக்ெகாண்டிருந்தனர். 
அறியாைமக் காலத்தில் குைறஷியர் அங்கு தங்குவது வழக்கம். ஆனால், அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைதக் கடந்து அரஃபாவிற்குச் ெசன்றுவிட்டார்கள். அங்கு 
"நமிரா'வில் தமக்காக அைமக்கப்ெபற்றிருந்த கூடாரத்ைதக் கண்டு அங்கு இறங்கித் 
தங்கினார்கள். 
 
சூரியன் உச்சி சாய்ந்ததும் "கஸ்வா' எனும் தமது ஒட்டகத்தில் (ேசணம் பூட்டுமாறு) 
உத்தரவிட்டார்கள். ேசணம் பூட்டப்ெபற்றதும் ("உரனா') பள்ளத்தாக்கின் மத்திய பகுதிக்கு 
வந்து மக்களுக்கு உைர நிகழ்த்தினார்கள்: 
 "உங்களது புனிதமிக்க இந்நகரத்தில் உங்களது புனிதமிக்க இம்மாதத்தில் இன்ைறய தினம் 
எந்த அளவு புனிதமானேதா அந்த அளவிற்கு உங்கள் உயிர்களும் உங்கள் உைடைமகளும் 
உங்களுக்குப் புனிதமானைவ ஆகும். அறிக! அறியாைமக் காலத்தின் அைனத்து 
விவகாரங்களும் என் பாதங்களுக்குக் கீேழ புைதக்கப்பட்டைவ ஆகும். அறியாைமக் 
காலத்தில் நிகழ்ந்துவிட்ட உயிர்க்ெகாைலகளுக்கான பழிவாங்குதல்கள் அைனத்தும் (என் 
பாதங்களுக்குக் கீேழ) புைதக்கப்பட்டைவ ஆகும். (அவற்ைற நான் தள்ளுபடி ெசய்கிேறன்.) 
முதற்கட்டமாக, நம்மிைடேய நைடெபற்ற ெகாைலகளில் ரபஆீ பின் அல்ஹாரிஸின் 
மகனது ெகாைலக்கான பழிவாங்கைல நான் தள்ளுபடி ெசய்கிேறன். அவன் பனூ சஅத் 
குலத்தாரிைடேய பால்குடிப் பாலகனாக இருந்துவந்தான். அவைன ஹுைதல் குலத்தார் 
ெகான்றுவிட்டனர். அறியாைமக் காலத்தில் இருந்த வட்டியும் என் பாதங்களுக்குக் கீேழ 
புைதக்கப்படுகிறது. (அவற்ைறயும் நான் தள்ளுபடி ெசய்கிேறன்.) நம்மவர் ெகாடுத்திருந்த 
வட்டிகளில் முதற்கட்டமாக (என் ெபரிய தந்ைத) அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிபிற்கு 
வரேவண்டிய வட்டிைய நான் தள்ளுபடி ெசய்கிேறன். அதில் (அசைலத் தவிர) கூடுதலான 
ெதாைக அைனத்தும் தள்ளுபடி ெசய்யப்படுகிறது. ெபண்கள் விஷயத்தில் அல்லாஹ்ைவ 
அஞ்சிக்ெகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வின் அைடக்கலத்தால் அவர்கைள நீங்கள் (ைகப்) 
பிடித்துள்ளரீ்கள். அல்லாஹ்வின்  கட்டைளயால் அவர்களது கற்ைப நீங்கள் அனுமதிக்கப் 
ெபற்றதாக ஆக்கியுள்ளரீ்கள். அவர்களிடம் உங்களுக்குள்ள உரிைம என்னெவன்றால், நீங்கள் 
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ெவறுக்கும் எவைரயும் உங்கள் விரிப்பில் (அதாவது உங்களது வடீ்டில்) அவர்கள் 
அனுமதிக்காமல் இருப்பதாகும். அவ்வாறு அவர்கள் அனுமதித்தால் காயம் 
ஏற்படாதவைகயில் அவர்கைள நீங்கள் அடிக்கலாம். உங்களிடம் அவர்களுக்குள்ள உரிைம 
யாெதனில்,முைறயான உணவும் உைடயும் அவர்களுக்கு நீங்கள் அளிப்பதாகும். 
 
உங்களிைடேய நான் (மிக முக்கியமான) ஒன்ைற விட்டுச் ெசல்கிேறன். அைத நீங்கள் 
பலமாகப் பற்றிக்ெகாண்டால் நீங்கள் ஒருேபாதும் வழிதவறேவமாட்டீர்கள். அது 
அல்லாஹ்வின் ேவதமாகும்'' என்று கூறிவிட்டு, "(மறுைம நாளில்) உங்களிடம் என்ைனப் 
பற்றி விசாரிக்கப்படும்ேபாது நீங்கள் என்ன ெசால்வரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
மக்கள், "நீங்கள் (இைறச்ெசய்திகள் அைனத்ைதயும் எங்களிடம்) ெதரிவித்துவிட்டீர்கள்; 

(உங்களது நபித்துவப் ெபாறுப்ைப) நீங்கள் நிைறேவற்றி விட்டீர்கள்; (சமுதாயத்தார்மீது) 
அக்கைறயுடன் நடந்துெகாண்டீர்கள் என நாங்கள் சாட்சியமளிப்ேபாம்'' என்று கூறினர். 
உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது சுட்டுவிரைல வாைன ேநாக்கி 
உயர்த்தி ைசைக ெசய்துவிட்டுப் பிறகு அைத மக்கைள ேநாக்கித் தாழ்த்தி, "இைறவா! 
இதற்கு நீேய சாட்சி'' என்று மூன்று முைற கூறினார்கள். 
 பிறகு ெதாழுைக அறிவிப்பும் இகாமத்தும் ெசால்லச்ெசய்து, லுஹ்ர் ெதாழுைக 
ெதாழுவித்தார்கள். பிறகு இகாமத் மட்டும் ெசால்லச்ெசய்து, அஸ்ர் ெதாழுைகயும் 
ெதாழுவித்தார்கள். அவ்விரண்டுக்குமிைடேய (கூடுதலாக) ேவெறதுவும் அவர்கள் 
ெதாழவில்ைல. 
 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒட்டகத்தில் ஏறி, அரஃபாவிற்கு 
வந்து, அங்கிருந்த ("ஜபலுர் ரஹ்மத்' மைல அடிவாரத்தில்) பாைறகள்மீது தமது "கஸ்வா' 

எனும் ஒட்டகத்ைத நிறுத்தினார்கள். கால்நைடயாக நடந்துவந்த மக்கள் திரைள தம் 
முன்னிறுத்தி, கிப்லாைவ முன்ேனாக்கி, சூரியன் மைறயத் ெதாடங்கும்வைர அப்படிேய 
வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள். 
சூரியனின் ெபான்னிறம் சற்று மைறந்து சூரியனின் தைலப்பகுதி மைறந்துவிட்ட பிறகு 
உசாமா (ரலி) அவர்கைளத் தமக்குப் பின்னால் (தமது வாகனத்தில்) அமர்த்திக்ெகாண்டு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டார்கள். "கஸ்வா' எனும் தமது ஒட்டகத்தின் 
கடிவாளத்ைத அவர்கள் இறுக்க, அதன் தைல, (பயணி கைளப்பைடயும்ேபாது) கால் ைவக்கும் 
வைளயத்தில் பட்டது. அப்ேபாது தமது வலக் ைகயால் ைசைக ெசய்து, "மக்கேள! நிதானம்! 
நிதானம்! (ெமதுவாகச் ெசல்லுங்கள்)'' என்றார்கள். ஒவ்ெவாரு மணல் ேமட்ைடயும் 
அைடயும் ேபாது, ஒட்டகம் ேமட்டில் ஏறும்வைர கடிவாளத்ைதச் சற்றுத் தளர்த்தினார்கள். 
இவ்வாறு முஸ்தலிஃபாவிற்கு வந்ததும் அங்கு ஒேரெயாரு "ெதாழுைக அறிவிப்பு'ம் இரு 
இகாமத்களும் ெசால்லி மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் (ேசர்த்துத்) ெதாழுவித்தார்கள். 
அவ்விரண்டுக்குமிைடேய (கூடுதலாக) ேவெறதுவும் ெதாழவில்ைல. 
 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒருக்களித்துப் படுத்திருந்துவிட்டு, ஃபஜ்ர் 
உதயமானதும் ெதாழுைக அறிவிப்பும் இகாமத்தும் ெசால்லி ஃபஜ்ர் ெதாழுவித்தார்கள். 
அப்ேபாது அதிகாைல ெவளிச்சம் நன்கு புலப்பட்டது. பிறகு "கஸ்வா' ஒட்டகத்தில் 
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ஏறி, மஷ்அருல் ஹராமிற்கு ("குஸஹ்' மைலக்கு) வந்து, கிப்லாைவ முன்ேனாக்கி 
இைறவனிடம் பிரார்த்தித்தார்கள். அல்லாஹ் மிகப்ெபரியவன் என்று (தக்பரீு)ம், லா 
இலாஹ இல்லல்லாஹ் (அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல) என்று 
(தஹ்லீலு)ம், "அவன் தனித்தவன்' என்று (ஓரிைற உறுதிெமாழியு)ம் கூறினார்கள். நன்கு 
விடியும்வைர அங்ேகேய தங்கியிருந்தார்கள். 
 
பிறகு சூரியன் உதயமாவதற்கு முன் அங்கிருந்து புறப்பட்டார்கள். அப்ேபாது ஃபள்ல் பின் 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கைளத் தமக்குப் பின்னால் (வாகனத்தில்) அமர்த்திக்ெகாண்டு 
ெசன்றார்கள். -ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அழகிய முடியும் ேதாற்றமும் 
ெவள்ைள நிறமும் உைடய வசீகரமான ஆண் மகனாக இருந்தார்கள்.- அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டேபாது,அவர்கைளக் கடந்து ெபண்கள் சிலர் ெசன்றனர். 
ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அப்ெபண்கைளக் கூர்ந்து பார்க்கலானார்கள். உடேன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபள்ல் (ரலி) அவர்களின் முகத்தின் மீது தமது 
ைகைய ைவத்(து மைறத்)தார்கள். உடேன ஃபள்ல் (ரலி) அவர்கள் தமது முகத்ைத ேவறு 
பக்கம் திருப்பி (அப்ெபண்கைள)ப் பார்க்கலானார்கள். மீண்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது ைகைய மறு பக்கமும் ெகாண்டுெசன்று, ஃபள்ல் (ரலி) அவர்களின் முகத்தின் 
மீது ைவத்து, அப்ெபண்கைளப் பார்க்கவிடாமல் திருப்பினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (முஸ்தலிஃபாவிற்கும் மினாவிற்கும் இைட 
யிலுள்ள) "பத்னு முஹஸ்ஸிர்' எனும் இடத்துக்கு வந்தேபாது, தமது ஒட்டகத்ைதச் சிறிது 
விைரவாகச் ெசலுத்தினார்கள். பின்னர் "ஜம்ரத்துல் அகபா' ெசல்லும் சாைலயின் நடுவில் 
பயணம் ெசய்து, அந்த மரத்திற்கு அருகிலுள்ள "ஜம்ரத்துல் அகபா'விற்குச் ெசன்று, சுண்டி 
எறியும் அளவிற்கு ஏழு சிறு கற்கைள ஜம்ராவின் மீது எறிந்தார்கள். ஒவ்ெவாரு கல்ைலயும் 
எறியும்ேபாது தக்பரீ் கூறினார்கள். அந்தப் பள்ளத்தாக்கின் நடுேவ நின்று கற்கைள 
எறிந்தார்கள். 
 
பின்னர் மினாவிலுள்ள பலியிடும் இடத்திற்குச் ெசன்று, அறுபத்து மூன்று ஒட்டகங்கைளத் 
தமது ைகயால் அறுத்துப் பலியிட்டார்கள். பிறகு எஞ்சிய (முப்பத்ேதழு) ஒட்டகங்கைள அலீ 
(ரலி) அவர்களிடம் ெகாடுத்(துப் பலியிடச்ெசய்)தார்கள். தமது பலி ஒட்டகங்களிலும் அலீ 
(ரலி) அவர்கைள நபியவர்கள் கூட்டாக்கிக்ெகாண்டார்கள். 
 பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட, அறுக்கப்பட்ட ஒவ்ேவார் 
ஒட்டகத்திலிருந்தும் ஓர் இைறச்சித் துண்டு ெகாண்டுவரப்பட்டு, ஒரு பாத்திரத்திலிட்டுச் 
சைமக்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அலீ (ரலி) அவர்களும் அதன் 
இைறச்சிைய உண்டார்கள்; குழம்ைபப் பருகினார்கள். 
 
 பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாகனத்தில் ஏறி, ("தவாஃபுல் இஃபாளா' 

ெசய்வதற்காக) இைறயில்லம் கஅபாைவ ேநாக்கிச் ெசன்றார்கள். மக்காவிேலேய லுஹ்ர் 
ெதாழுதுவிட்டு, அப்துல் முத்தலிப் மக்களிடம் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது அம்மக்கள் "ஸம்ஸம்' 

கிணற்றிலிருந்து நீரிைறத்து விநிேயாகித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அப்துல் முத்தலிபின் மக்கேள! நீரிைறத்து விநிேயாகியுங்கள். "ஸம்ஸம்' 
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கிணற்றில் நீரிைற(த்து விநிேயாகிக்கும் ெபாறு)ப்பில் உங்கைள மக்கள் மிைகத்து 

விடுவார்கள் என்று (அச்சம்) இல்லாவிட்டால், உங்களுடன் நானும் நீரிைறப்ேபன்'' என்று 
ெசான்னார்கள்.அப்ேபாது அவர்கள் ஒரு வாளித் தண்ணைீர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெகாடுக்க, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிலிருந்து சிறிது நீைரப் 
பருகினார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2335 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஹம்மத் பின் அலீ பின் அல்ஹுைசன் பின் அலீ (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஹஜ்ைஜப் பற்றிக் ேகட்ேடன்'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. ேமலும் 
அதில், "(அறியாைமக் காலத்தில்) அபூ சய்யாரா என்பவர் தமது ேசணம் பூட்டப்படாத 
கழுைதயில் அரபியைர (முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து மினாவிற்கு) அைழத்துச் ெசல்பவராக 
இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "மஷ் அருல் ஹராைம'த் தாண்டிச் 
ெசன்றேபாது, அந்த இடத்ேதாடு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பயணத்ைதச் 
சுருக்கிக்ெகாள்வார்கள்; அதுதான் அவர்கள் தங்கும் இடமாக அைமயும் என்பதில் அவர்கள் 
உறுதிேயாடு இருந்தனர். ஆனால்,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அ(ங்கு தங்குவ) 
தற்கு முன்வரவில்ைல. ேநராக அரஃபா ேநாக்கிச் ெசன்று (அதன் அருகிலுள்ள 
"நமிரா'வில்தான்) தங்கினார்கள்'' என்று அதிகப்படியாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 20 "அரஃபா' ெபருெவளி முழுவதும் தங்குமிடம்தான் என்பது ெதாடர்பாக 
வந்துள்ளைவ. 
 
2336 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் (மினாவில் மஸ்ஜிதுல் ைகஃப் அருகிலுள்ள) இவ்விடத்தில் அறுத்துப் பலியிட்ேடன். 
ஆனால், மினா முழுவதும் பலியிடும் இடமாகும். எனேவ, (மினாவில்) நீங்கள் 
தங்கியிருக்கும் இடங்களிேலேய பலியிட்டுக்ெகாள்ளுங்கள். நான் (அரஃபா நடுவிலுள்ள 
"ஜபலுர் ரஹ்மத்' மைலக்குக் கீேழ) தங்கிேனன். ஆனால், அரஃபா முழுவதும் தங்குமிடமாகும்.  
நான் (முஸ்தலிஃபாவில் "மஷ்அருல் ஹராம்' குன்றின் அருகில்) தங்கிேனன். ஆனால், 

முஸ்தலிஃபா முழுவதும் தங்குமிடமாகும். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2337 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா(விலுள்ள கஅபா)விற்கு வந்ததும் "ஹஜருல் 
அஸ்வது'க்குச் ெசன்று அைதத் ெதாட்டு முத்தமிட்டார்கள். பின்னர் வலப் புறமாக 
நடந்துெசன்று (கஅபாைவச்) சுற்றலானார்கள். மூன்று சுற்றுகள் (ேதாள்கைளக் 
குலுக்கியவாறு) ேவகமாகவும் நான்கு சுற்றுகள் சாதாரணமாக நடந்தும் சுற்றினார்கள். 
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பாடம் : 21  அரஃபா ெபருெவளியில் தங்குவதும், "பின்பு மக்கள் திரும்புகிற இடத்திலிருந்து 
நீங்களும் திரும்புங்கள்' (2:199) எனும் இைறவசனத் ெதாடரும். 
 
2338 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அறியாைமக் காலத்தில் ஹஜ்ஜின்ேபாது) குைறஷியரும் அவர்களுைடய சமயச் 
சார்புைடேயாரும் (தங்கைள உயர்வாகக் கருதிக்ெகாண்டு) முஸ்தலிஃபாவிேலேய 
தங்கிவிடுவார்கள் ("ஹரம்' புனித எல்ைலையவிட்டு ெவளிேயறமாட்டார்கள்). அவர்கள் 

"கடினமான (சமயப் பற்றுைடய)வர்கள்' (ஹும்ஸ்) எனப் ெபயரிடப்பட்டுவந்தனர். மற்ற 
எல்லா அரபியரும் "அரஃபா'ெபருெவளியில் தங்குவார்கள். இஸ்லாம் வந்தேபாது வலிவும் 
மாண்பும் உைடய அல்லாஹ், (குைறஷிக் குலத்தவரான) தன் தூதருக்கு (துல்ஹஜ் 
ஒன்பதாம் நாளில்) "அரஃபாத்' ெசன்று, அங்ேக தங்கியிருந்துவிட்டு, அங்கிருந்ேத புறப்பட 
ேவண்டும் எனக் கட்டைளயிட்டான். அக்கட்டைளேய "பின்பு மக்கள் திரும்புகிற 
இடத்திலிருந்து நீங்களும் திரும்புங்கள்' (2:199) எனும் இைறவசனமாகும். 
 
2339 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அறியாைமக் காலத்தில் ஹஜ்ஜின்ேபாது) அரபுகள் இைறயில்லம் கஅபாைவ 
நிர்வாணமாகேவ சுற்றிவருவார்கள். "ஹும்ஸ்' (கடினமான சமயப் பற்றுைடயவர்)கைளத் 
தவிர! "ஹும்ஸ்' என்ேபார் குைறஷியரும் அவர்கள் ெபற்ெறடுத்த மக்களும் ஆவர். அரபுகள் 
நிர்வாணமாகேவ (கஅபாைவச்) சுற்றிவருவார்கள். ஹும்ஸ்கள் ஏேதனும் ஆைட 
வழங்கினால் தவிர! ஆண்கள் ஆண்களுக்கும், ெபண்கள் ெபண்களுக்கும் ஆைட 
வழங்குவதுண்டு. கடினமான சமயப்பற்றுைடய ஹும்ஸ்கள் (துல்ஹஜ் ஒன்பதாம் நாளில்) 
முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து ெவளிேயறமாட்டார்கள். மற்ற அரபுகள் அைனவரும் அரஃபாத் 
ெசன்றைட(ந்து அங்கு தங்கு)வார்கள். 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஹும்ஸ்கைளப் பற்றிேய வலிவும் மாண்பும் 
உைடய அல்லாஹ் "பின்பு மக்கள் திரும்புகிற இடத்திலிருந்து நீங்களும் திரும்புங்கள்'' 

என்று கூறுகின்றான். (அரபு) மக்கள் அைனவரும் அரஃபாவிலிருந்ேத திரும்பிச்ெசல்வார்கள். 
ஹும்ஸ்கள் மட்டும் முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து திரும்பிச்ெசல்வார்கள். அவர்கள், "நாங்கள் 
"ஹரம்' (புனித) எல்ைலயிலிருந்ேத திரும்பிச்ெசல்ேவாம்'' என்று கூறுவார்கள். பின்னர் இந்த 
வசனம் (2:199) அருளப் ெபற்றதும் அரஃபாத்திலிருந்ேத அவர்களும் திரும்பிச்ெசன்றனர். 
 
2340 ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (இஸ்லாத்ைத ஏற்பதற்கு முன் ஒரு முைற) எனது ஒட்டகம் ஒன்ைறத் ெதாைலத்து 
விட்ேடன். அரஃபா நாளன்று நான் எனது ஒட்டகத்ைதத் ேதடிக்ெகாண்டு ெசன்றேபாது, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அரஃபா' ெபருெவளியில் மக்களுடன் 
தங்கியிருப்பைதக் கண்ேடன். அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இவர் 
(முஸ்தலிஃபாவில் தங்கும்) "ஹும்ஸ்'களில் ஒருவராயிற்ேற! இவருக்கு இங்கு என்ன 
ேவைல?'' என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேடன். குைறஷியர் கடினமான சமயப் பற்றுைடயவர் 
(ஹும்ஸ்)களாகேவ கருதப்பட்டனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 22 (மற்ெறாருவரின் இஹ்ராமுடன்) சம்பந்தப்படுத்தி இஹ்ராம் கட்டுவது ெசல்லும். 
 
2341 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (யமன் நாட்டிலிருந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தேபாது, 

அவர்கள் (துல்ஹுைலஃபாவில்) "அல்பத்ஹா' பள்ளத்தாக்கில் தங்கியிருந்தார்கள். அவர்கள் 
என்னிடம், "ஹஜ் ெசய்வதற்காகவா வந்துள்ளரீ்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். 
"நீர் எதற்காக "இஹ்ராம்' கட்டியுள்ளரீ்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எதற்காக "இஹ்ராம்' கட்டியுள்ளார்கேளா அதற்காகேவ நானும் "இஹ்ராம்' கட்டியுள்ேளன்'' 

என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நன்ேற ெசய்தீர். நீர் (ெசன்று) 
இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃப் ெசய்து), ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய 
சுற்றி (ெதாங்ேகாட்டம் ஓடி)விட்டு, இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக்ெகாள்க'' என்றார்கள். 
அவ்வாேற நான் (ெசன்று) இைறயில்லத்ைதயும் ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேயயும் 
சுற்றி விட்டுப் பின்னர் பனூ ைகஸ் குலத்ைதச் ேசர்ந்த (என் ெநருங்கிய உறவினரான) ஒரு 
ெபண்ணிடம் ெசன்ேறன். அவர் எனது தைலயில் ேபன் பார்த்து விட்டார். பின்னர் (துல்ஹஜ் 
எட்டாவது நாளில்) நான் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டி தல்பியாச் ெசான்ேனன். இவ்வாேற 
(ஹஜ்ஜுக்காகச் ெசய்த இஹ்ராைம உம்ராவாக மாற்றிக்ெகாள்ளலாம் என்ேற) நான் 
மக்களுக்குத் தீர்ப்பும் வழங்கிவந்ேதன். உமர் (ரலி) அவர்களின் ஆட்சியின்ேபாது என்னிடம் 
ஒரு மனிதர், "அபூமூசா!' அல்லது "அப்துல்லாஹ் பின் ைகஸ்!' உங்களது ஒரு தீர்ப்ைப 
நிறுத்திைவயுங்கள். ஏெனனில், உங்களுக்குப் பின்னர் இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவர் 
(கலீஃபா) ஹஜ்ஜின் கிரிையகளில் ெசய்துள்ள மாற்றத்ைத நீங்கள் அறியமாட்டீர்கள்'' என்று 
கூறினார். அதன் பின்னர் நான், "மக்கேள! நாம் யாருக்ேகனும் மார்க்கத் தீர்ப்பு ஏேதனும் 
வழங்கியிருந்தால் (அைத உடனடியாக ெசயல்படுத்திவிடாமல்) அவர் 
எதிர்பார்த்திருக்கட்டும். ஏெனனில், இைற நம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவர் உங்களிடம் 
வருவார். அவைரேய நீங்கள் பின்பற்றுங்கள்'' என்று கூறிேனன். உமர் (ரலி) அவர்கள் 
வந்ததும் அவர்களிடம் நான் நடந்தைதச் ெசான்ேனன். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள் "நாம் 
அல்லாஹ்வின் ேவதப்படி ெசயலாற்றுவெதனில், அல்லாஹ்வின் ேவதம் ஹஜ்ைஜயும் 
உம்ராைவயும் முழுைமயாக்கும்படி கட்டைளயிடுகிறது. நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் வழிமுைறப்படி ெசயலாற்றுவெதனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

பலிப்பிராணி தனது இடத்ைத அைடயாத வைர (அதாவது குர்பானி ெகாடுக்காத வைர) 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2342 அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்பத்ஹா' பள்ளத்தாக்கில் தங்கியிருந்தேபாது 
அவர்களிடம் நான் வந்ேதன். அவர்கள் என்னிடம், "நீர் எதற்காக "இஹ்ராம்' கட்டியுள்ளரீ்?'' 

என்று ேகட்டார்கள். நான், "நபி (ஸல்) அவர்கள் எதற்காக "இஹ்ராம்'கட்டியுள்ளார்கேளா 
அதற்காகேவ "இஹ்ராம்' கட்டியுள்ேளன்'' என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நீர் உம்முடன் பலிப்பிராணிையக் ெகாண்டுவந்துள்ளரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் 
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"இல்ைல' என்ேறன். "அவ்வாறாயின் நீர் இைறயில்லத்ைதயும் ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாைவயும் சுற்றிவந்துவிட்டுப் பின்னர் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக்ெகாள்வரீாக''என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அவ்வாேற நான் இைறயில்லத்ைதயும் 
ஸஃபா மற்றும் மர்வாைவயும் சுற்றி விட்டுப் பின்னர் என் கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்த (ெநருங்கிய 
உறவுக்காரப்) ெபண் ஒருவரிடம் ெசன்ேறன். அவர் எனக்குத் தைல கழுவி, தைல 
வாரிவிட்டார். 
நான் இவ்வாேற (ஹஜ்ஜுக்காகச் ெசய்த இஹ்ராைம உம்ராவாக மாற்றிக்ெகாள்ளலாம் 
என்ேற) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களது ஆட்சிக் காலத்திலும், உமர் (ரலி) அவர்களது ஆட்சி யி(ன் 
ஆரம்பக் காலத்தி)லும் மக்களுக்குத் தீர்ப்பளித்துவந்ேதன். நான் ஹஜ் காலத்தில் ஓரிடத்தில் 
நின்றுெகாண்டிருந்தேபாது என்னிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் 
தைலவர் (உமர்) ஹஜ்ஜின் கிரிையகளில் ஏற்படுத்திய புதிய நைடமுைறைய நீங்கள் 
அறியமாட்டீர்கள்'' என்று ெசான்னார். உடேன நான் "மக்கேள! நாம் யாருக்ேகனும் ஏேதனும் 
மார்க்கத் தீர்ப்பு அளித்திருந்தால் அவர்கள் (அைதச் ெசயல்படுத்திவிடாமல்) நிறுத்தி 
ைவக்கட்டும்! இேதா! இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவர் உங்களிடம் வரப்ேபாகிறார். 
அவைரேய நீங்கள் பின்பற்றுங்கள்'' என்று கூறிேனன். உமர் (ரலி) அவர்கள் வந்தேபாது 
அவர்களிடம் நான், "இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! ஹஜ்ஜின் கிரிையகளில் 
நீங்கள் ஏற்படுத்திய இந்த நைடமுைற என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "நாம் அல்லாஹ்வின் ேவதப்படி ெசயல்படுவெதனில், வலிவும் மாண்பும் உைடய 
அல்லாஹ் "அல்லாஹ்விற்காக ஹஜ்ைஜயும் உம்ராைவயும் முழுைமயாக்குங்கள்' 

(2:196) என்று கூறுகின்றான். நாம் நம் நபி (ஸல்) அவர்களின் வழிமுைறப்படி 
ெசயல்படுவெதனில், நபி (ஸல்) அவர்கள் குர்பானிப் பிராணிகைளப் பலியிடாத வைர 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
 
2343 அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு பணி நிமித்தம்) என்ைன யமன் நாட்டுக்கு 
அனுப்பியிருந்தார்கள். நான் அவர்கள் ஹஜ் ெசய்த ஆண்டில் அவர்களிடம் சரியாக வந்து 

ேசர்ந்ேதன். அப்ேபாது என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூமூசா! நீர் 
"இஹ்ராம்' கட்டியேபாது எவ்வாறு (தல்பியா) ெசான்னரீ்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் எதற்காக "இஹ்ராம்' கட்டியுள்ளார்கேளா அதற்காகேவ நான் "இஹ்ராம்' 

கட்டுகிேறன்'' என்று கூறிேனன் என்ேறன். அதற்கு அவர்கள், "நீர் (உம்முடன்) ஏேதனும் பலிப் 
பிராணி ெகாண்டுவந்துள்ளரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "இல்ைல' என்ேறன். 
"அவ்வாறாயின், நீர் ெசன்று இைறயில்லத்ைதயும் ஸஃபா மற்றும் மர்வாைவயும் சுற்றி 
வந்துவிட்டுப் பின்னர் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக்ெகாள்க'' என்றார்கள். மற்ற விவரங்கள் 
ேமற்கண்ட இரு ஹதீஸ்களில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளன. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2344 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"(ஹஜ் பருவத்தில் உம்ராவிற்கு இஹ்ராம் கட்டி, அைத நிைறேவற்றிவிட்டுப் பிறகு 
துல்ஹஜ் எட்டாவது நாள் ஹஜ்ஜுக்கு இஹ்ராம் கட்டிப் பயனைடயும் முைறயான) 
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"தமத்துஉ' ெசல்லும்'' என நான் மார்க்கத் தீர்ப்பு வழங்கிவந்ேதன். இந்நிைலயில் என்னிடம் 
ஒரு மனிதர் (வந்து), "நீங்கள் உங்களது தீர்ப்ெபான்ைற நிறுத்திைவயுங்கள்.  
இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவர் (உமர் -ரலி) அவர்கள் ஹஜ்ஜின் கிரிையகள் 
விஷயத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தியுள்ளைத நீங்கள் அறியமாட்டீர்கள்'' என்று கூறினார். நான் 
பின்னால் உமர் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது, அைதப் பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கு உமர் 
(ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுைடய ேதாழர்களும் ஹஜ் பருவத்தில் 
உம்ராச் ெசய்துள்ளனர் என நான் அறிந்துள்ேளன். ஆயினும்,ஹாஜிகள் தம் 
துைணவியருடன் (அரஃபாவில் உள்ள) "அராக்' பகுதியில் தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட்டு 
(குளித்து)விட்டு, தம் தைலயிலிருந்து நீர் ெசாட்டிக் ெகாண்டிருக்க (அரஃபா ேநாக்கிச்) 
ெசல்வைத நான் ெவறுத்ேதன் (ஆகேவதான், ஹஜ் பருவத்தில் உம்ராச் ெசய்ய ேவண்டாம் 
என நான் ஆைணயிட்ேடன்)'' என்றார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 23 "தமத்துஉ' முைற ஹஜ் ெசல்லும். 
 
2345 அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் "தமத்துஉ' ெசய்ய ேவண்டாம் எனத் தைட விதித்துவந்தார்கள். 
(இதற்கு மாறாக) அலீ (ரலி) அவர்கள் "தமத்துஉ' ெசய்யுமாறு உத்தரவிட்டுவந்தார்கள். 
இைதெயாட்டி உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் அலீ (ரலி) அவர்களிடம் ஏேதா ெசான்னார்கள். 
பின்னர் அலீ (ரலி) அவர்கள், "நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
"தமத்துஉ' ெசய்துள்ேளாம் என்பைத நீங்கள் அறிவரீ்கள் (தாேம!)'' என்றார்கள். அதற்கு 
உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள், "ஆம்; ஆயினும் அப்ேபாது நாம் அஞ்சியவர்களாகத்தாேம 
இருந்ேதாம்!'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2346 சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மக்கா ெசல்லும் வழியில்) "உஸ்ஃபான்' எனுமிடத்தில் அலீ (ரலி) அவர்களும் உஸ்மான் 
(ரலி) அவர்களும் சந்தித்துக்ெகாண்டனர். உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் "தமத்துஉ' ெசய்வதற்கு, 

அல்லது (ஹஜ் பருவத்தில்) உம்ராச் ெசய்வதற்குத் தைட விதித்துவந்தார்கள். எனேவ, 

அவர்களிடம் அலீ (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்த ஒரு 
ெசயலில் நீங்கள் என்ன விரும்புகிறரீ்கள்? அதற்கு நீங்கள் தைட விதிக்கிறரீ்களா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள், "(இந்த முடிவில்) நீங்கள் எம்ைம 
விட்டுவிடுங்கள்!'' என்று கூற, அதற்கு அலீ (ரலி) அவர்கள் "என்னால் உங்கைள விட்டுவிட 
முடியாது'' என்று ெசான்னார்கள். தமது நிைலயில் உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் (உறுதியாக) 
இருப்பைதக் கண்ட அலீ (ரலி) அவர்கள் ஹஜ்,உம்ரா ஆகிய இரண்டிற்கும் (கிரான்) ேசர்த்து 
(இஹ்ராம் கட்டி) தல்பியாச் ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2347 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"தமத்துஉ' முைறயில் ஹஜ் ெசய்வதானது, முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்களுக்கு 
மட்டுேம உரிய சலுைகயாக இருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2348 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அது -அதாவது ஹஜ் காலத்தில் "தமத்துஉ' ெசய்வது- (நபித்ேதாழர்களாகிய) எங்களுக்கு 
மட்டுேம உரிய சலுைகயாக இருந்தது. 
 
2349 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
தவைண முைறத் திருமணம் (முத்ஆ), ஹஜ் காலத்தில் "தமத்துஉ' ெசய்வது ஆகிய இரு 
"முத்ஆ'க்களும் (நபித்ேதாழர்களாகிய) எங்கைளத் தவிர ேவெறவருக்கும் ெபாருந்தாது. 
 
2350 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபிஷ்ஷஅஸா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்ராஹீம் அந்நகஈ (ரஹ்) மற்றும் இப்ராஹீம் அத்ைதமீ (ரஹ்) ஆகிேயாரிடம் 
ெசன்று, "நான் இவ்வருடம் ஹஜ்ைஜயும் உம்ராைவயும் ேசர்த்துச் ெசய்ய (தமத்துஉ) முடிவு 
ெசய்துள்ேளன்'' என்ேறன். 
அதற்கு இப்ராஹீம் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள், "ஆனால், உங்கள் தந்ைத (அபுஷ் ஷஅஸா) 
அவர்கள் இவ்வாறு (தமத்துஉ ெசய்ய) முடிவு ெசய்பவராக இருக்கவில்ைல'' என்றார்கள். 
இப்ராஹீம் அத்ைதமீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் தந்ைத யஸீத் பின் ஷரீக் (ரஹ்) அவர்கள் (மதீனாவிற்கு அருகிலுள்ள) "அர்ரபதா' 

எனும் இடத்தில் அபூதர் (ரலி) அவர்கைளக் கடந்துெசன்றார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் அபூதர் 
(ரலி) அவர்களிடம் இைத (தமத்துஉ) பற்றி வினவியேபாது அபூதர் (ரலி) அவர்கள், 

"தமத்துஉ ெசய்வது, (நபித்ேதாழர்களாகிய) எங்களுக்கு மட்டுேம உரிய சலுைகயாக 
இருந்தது. அது உங்களுக்கு உரியதன்று''என விைடயளித்தார்கள். 
 
2351 ஃகுைனம் பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடம் "தமத்துஉ' முைறையப் பற்றிக் ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள் (நபித்ேதாழர்களாகிய) நாங்கள் அவ்வாறு ெசய்துள்ேளாம். இேதா இவர் 
(முஆவியா) அன்ைறய நாளில் "உருஷில்' அதாவது மக்காவில் இைறமறுப்பாளராக 
இருந்தார்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட தகவல் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "இேதா இவர் -அதாவது முஆவியா (ரலி) அவர்கள்'' என்ற குறிப்பும் இடம் 

ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட தகவல் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஹஜ் காலத்தில் உம்ராச் ெசய்வது 
(தமத்துஉ)' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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2352 முதர்ரிஃப் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அஷ்ஷிக்கீர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள், "நான் இன்ைறய தினம் உமக்கு ஒரு 
ஹதீைஸ அறிவிக்கப்ேபாகிேறன்;அதன் மூலம் உமக்கு அல்லாஹ் இதற்குப் பின்னாலும் 
பயனளிப்பான். அறிந்துெகாள்க: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் வடீ்டாரில் 
சிலைர, (ஹஜ் மாதத்தின்) பத்தாவது நாளில் உம்ராவிற்கு இஹ்ராம் கட்ட 
அனுமதித்தார்கள். இந்த நைடமுைறைய மாற்றக்கூடிய எந்த இைறவசனமும் அருளப் 

ெபறவில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அைதத் தைட ெசய்யாமேலேய 
இறந்தும்விட்டார்கள். பின்னர் ஒவ்ெவாரு மனிதரும் தாம் விரும்பியைதத் தமது ெசாந்தக் 
கருத்தாகக் கூறினர்'' என்றார்கள். 
 
2353 ேமற்கண்ட தகவல் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "பின்னர் ஒரு மனிதர் 
(அதாவது உமர் (ரலி) அவர்கள்) தாம் விரும்பியைதத் தமது ெசாந்தக் கருத்தாகக் 
கூறினார்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2354 முதர்ரிஃப் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அஷ்ஷிக்கீர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள், "நான் உமக்கு ஒரு ஹதீைஸ 
அறிவிக்கப் ேபாகிேறன். அதன் மூலம் அல்லாஹ் உமக்குப் பயனளிக்கக்கூடும்; 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ைஜயும் உம்ராைவயும் ேசர்த்து, (தமத்துஉ) 
ெசய்யச் ெசான்னார்கள். பின்னர் அவர்கள் இறக்கும்வைர அதற்குத் தைட விதிக்கவில்ைல. 
அைதத் தைட ெசய்யும் எந்த இைறவசனமும் அருளப்ெபறவுமில்ைல. நான் (எனக்கு 
ஏற்பட்ட மூலேநாய்க்காகச்) சூடிட்டுக்ெகாள்ளும்வைர எனக்கு (வானவர்களால்) சலாம் 
ெசால்லப்பட்டுவந்தது. நான் சூடிட்டுக்ெகாண்டேபாது, எனக்கு சலாம் ெசால்வது ைகவிடப் 

பட்டது. பின்னர் சூடிட்டுக்ெகாள்வைத நான் ைகவிட்ேடன்; (சலாம்) ெதாடர்ந்தது'' என்று 
கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட தகவல் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களிலும் வந்துள்ளது. 
 
2355 முதர்ரிஃப் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அஷ்ஷிக்கீர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் எந்த ேநாயால் இறந்துேபானார்கேளா அந்த 
ேநாயின்ேபாது என்னிடம் ஆளனுப்பி (என்ைன அைழத்தார்கள். நான் ெசன்றேபாது 
பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
நான் உமக்குச் சில ஹதீஸ்கைள அறிவிக்கப்ேபாகிேறன். எனக்குப் பின்னர் அவற்றின் 
மூலம் அல்லாஹ் உமக்குப் பயனளிக்கக் கூடும். நான் உயிேராடு வாழ்ந்தால் அவற்ைற 
யாருக்கும் அறிவிக்க ேவண்டாம். நான் இறந்துவிட்டால் நீர் விரும்பினால் அவற்ைற 
(மக்களிடம்) அறிவியுங்கள். 
எனக்கு (வானவர்களால்) சலாம் ெசால்லப்பட்டுவந்தது. அறிக: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஹஜ்ைஜயும் உம்ராைவயும் (ஹஜ் காலத்தில்) ேசர்த்துள்ளார்கள். பின்னர் 
அந்நைடமுைறைய மாற்றக்கூடிய எந்த இைறவசனமும் அருளப் ெபறவில்ைல. நபி (ஸல்) 
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அவர்கள் அைதத் தைட ெசய்யவுமில்ைல. பின்னர் ஒரு மனிதர் அவ்(வாறு தமத்துஉ 
ெசய்யும்) விஷயத்தில் தாம் விரும்பியைதத் தமது ெசாந்தக் கருத்தாகக் கூறினார். 
 
2356 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அறிந்துெகாள்க: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ைஜயும் உம்ராைவயும் 
ேசர்த்தார்கள். அ(ைதத் தைட ெசய்யும் விதத்)தில் குர்ஆன் வசனம் ஏதும் அருளப் 

ெபறவில்ைல. (பின்னர்) ஒரு மனிதர் தாம் விரும்பியைதத் தமது ெசாந்தக் கருத்தாகக் 
கூறினார். 
 
2357 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "தமத்துஉ' ெசய்துள்ேளாம். அ(ைதத் 
தைட ெசய்யும் விதத்)தில் குர்ஆன் வசனம் ஏதும் அருளப்ெபறவில்ைல. (பின்னர்) ஒரு 
மனிதர் தாம் விரும்பியைதத் தமது ெசாந்தக் கருத்தாகக் கூறினார். 
 
2358 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் "தமத்துஉ' ெசய்தார்கள்; அவர்களுடன் நாங்களும் "தமத்துஉ' 

ெசய்ேதாம்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2359 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"தமத்துஉ' முைற ஹஜ் பற்றிய வசனம் (2:196) இைறேவதத்தில் அருளப்ெபற்றது. அவ்வாறு 
ெசய்யுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். 
"தமத்துஉ' முைற ஹஜ் பற்றிய அந்த வசனத்ைதக் காலாவதியாக்கக்கூடிய ேவெறந்த 
வசனமும் பின்னர் அருளப்ெபறவு மில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தாம் 
இறக்கும்வைர அதற்குத் தைட விதிக்கவுமில்ைல. பின்னர் ஒரு மனிதர் (மட்டும்) தாம் 
விரும்பியைதத் தமது ெசாந்தக் கருத்தாகக் கூறினார். 
 
2360 ேமற்கண்ட தகவல் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆனால், அதில் "அவ்வாறு ெசய்யுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குக் 
கட்டைளயிட்டார்கள்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. "நாங்கள் அைத அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெசயல்படுத்திேனாம்'' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 24  ஹஜ்ஜுடன் உம்ராைவயும் ெசய்து பயனைடந்தவர் (முத்தமத்திஉ), அதற்காகப் 
பலிப்பிராணிைய அறுப்பது கடைமயாகும்; பலிப்பிராணி இல்லாதவர் ஹஜ் நாட்களில் 
மூன்று ேநான்புகளும் வடீு திரும்பியதும் ஏழு ேநான்புகளும் ேநாற்பது அவசியமாகும். 
 
2361 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது உம்ராவுடன் 
ஹஜ்ைஜயும் நிைறேவற்றினார்கள்.அவர்கள் பலிப்பிராணிைய (ஹஜ்ஜில்) அறுத்துப் 
பலியிட்டார்கள். (மதீனாவாசிகள் "இஹ்ராம்'  கட்டும் எல்ைலயான) துல்ஹுைலஃபாவில் 
இருந்ேத தம்முடன் பலிப்பிராணிைய நபியவர்கள் ெகாண்டுவந்தார்கள். முதலில் 
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உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் கட்டி தல்பியா கூறி, பின்னர் ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்டி 
தல்பியா கூறினார்கள். மக்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் உம்ராவிற்கும் 
ஹஜ்ஜுக்குமாக "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்தனர். மக்களில் சிலர் பலிப்பிராணிைய அறுத்துப் 
பலியிடுபவர்களாக இருந்தனர். (அதற்காக) அவர்கள் பலிப்பிராணிையத் தம்முடன் 
ெகாண்டுவந்திருந்தனர். ேவறுசிலேரா அறுத்துப் பலியிடுபவர்களாக இருக்கவில்ைல. 
(ஏெனனில், அவர்கள் தம்முடன் பலிப்பிராணிைய ெகாண்டு வந்திருக்கவில்ைல.) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிற்கு வந்ததும், மக்களிடம் "உங்களில் பலிப் 
பிராணிையக் ெகாண்டுவந்தவர்கள்,தமது ஹஜ்ைஜ நிைறவு ெசய்யாதவைர 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடக்கூடாது. பலிப்பிராணிையக் ெகாண்டுவராதவர்கள் இைற 
யில்லம் கஅபாைவயும், ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேயயும் சுற்றி வந்துவிட்டு, தமது 
தைலமுடிைய குைறத்துக்ெகாண்டு இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக்ெகாள்ளட்டும். பின்னர் 
ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டி அறுத்துப் பலியிடட்டும். பலிப்பிராணி கிைடக்காதவர்கள், 

ஹஜ்ஜின் நாட்களில் மூன்று ேநான்புகளும் (ஹஜ்ைஜ முடித்து) தமது வடீு திரும்பியதும் 
ஏழு ேநான்புகளும் ேநாற்றுக்ெகாள்ளட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிற்கு வந்ததும் (கஅபாைவ ஏழு முைற) 
சுற்றிவந்து விட்டு, முதல் ேவைலயாக (கஅபாவின்) மூைலைய (ஒட்டிப் பதிக்கப்ெபற்றுள்ள 
ஹஜருல் அஸ்வைத)த் ெதாட்டு முத்தமிட்டார்கள். ஏழில் மூன்று சுற்றுகள் (ேதாள்கைளக் 
குலுக்கி) ேவகமாக நடந்தும், நான்கு சுற்றுகள் ெமதுவாக நடந்தும் சுற்றி (தவாஃபுல் குதூம்) 
வந்தார்கள். இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி முடித்ததும் மகாமு இப்ராஹீமில் இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுதார்கள். பின்னர் சலாம் ெகாடுத்துவிட்டு ேநராக ஸஃபாவுக்குச் ெசன்று, ஸஃபா 
மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய ஏழு தடைவச் சுற்றி (சய)ீ வந்தார்கள். 
பிறகு ஹஜ்ைஜ முடிக்கும்வைர அவர்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடாமலிருந்தார்கள். 
துல்ஹஜ் பத்தாவது நாள் (யவ்முந் நஹ்ர்) அன்று தமது பலிப்பிராணிைய அறுத்துப் 
பலியிட்டார்கள். பிறகு அங்கிருந்து திரும்பி இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃபுல் 
இஃபாளா) வந்துவிட்டுப் பின்னர் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டார்கள். 
மக்களில் பலிப்பிராணிையக் ெகாண்டுவந்து அறுத்துப் பலியிட்டவர்களும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்தைதப் ேபான்ேற ெசய்தனர். 
 
2362 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ேதாழர்களும் உம்ராவுடன் ஹஜ்ைஜ 
நிைறேவற்றியைதப் பற்றிய ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் வாயிலாகவும் 
அறிவிக்கப்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 25 ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் இஹ்ராம் கட்டியவர் (முஃப்ரித்) இஹ்ராமிலிருந்து 
விடுபடுகின்ற ேநரததில்தான் ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ராவிற்கும் ேசர்த்து "இஹ்ராம்'கட்டியவரும் 
(காரின்) இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட ேவண்டும். 
 
2363 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஹஜ்ஜின்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மக்களின் நிைல 
என்ன?  நீங்கள் உம்ராவின் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடாமலிருக்கும்ேபாேத, அவர்கள் 
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இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுவிட்டார்கேள?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"நான் என் தைலக்குக் களிம்பு தடவிப் படியைவத்துவிட்ேடன். ேமலும், எனது பலிப் 
பிராணிக்கு அைடயாள மாைல ெதாங்கவிட்டுவிட்ேடன். ஆகேவ, நான் (ஹஜ்ைஜ முடித்து 
அந்தப் பிராணிைய) பலியிடாதவைர இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடமாட்ேடன்'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! உங்கள் நிைல என்ன? நீங்கள் உங்கள் உம்ராவின் 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடாமிலிருக்கிறரீ்கேள?'' என்று நான் ேகட்ேடன் என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. 
 
2364 ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "மக்களின் நிைல என்ன? நீங்கள் உங்கள் உம்ராவின் 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடாமலிருக்கும் ேபாேத, அவர்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு 
விட்டார்கேள?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் எனது பலிப்பிராணிக்கு 
அைடயாள மாைல ெதாங்கவிட்டுவிட்ேடன். ேமலும், நான் என் தைலக்குக் களிம்பு தடவிப் 
படியைவத்துவிட்ேடன். ஆகேவ, நான் ஹஜ் ெசய்து முடிக்காத வைர இஹ்ராமிலிருந்து 
விடு படமாட்ேடன்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
2365 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், ேமற்கண்ட ஹதீஸில் (2363) உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2366 ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "விைடெபறும்' ஹஜ் ஆண்டில், (தவாஃபும் சயயீும் ெசய்துவிட்டு) 
உம்ராவின் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக்ெகாள்ளுமாறு தம் துைணவியருக்கு 
உத்தரவிட்டார்கள். அப்ேபாது நான், "நீங்கள் ஏன் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடவில்ைல?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் என் தைலக்குக் களிம்பு தடவிப் படிய 
ைவத்துவிட்ேடன். ேமலும், எனது பலிப்பிராணிக்கு அைடயாள மாைல ெதாங்க 
விட்டுவிட்ேடன். ஆகேவ, நான் (ஹஜ்ைஜ முடித்து) எனது பலிப்பிராணிைய அறுத்துப் 
பலியிடாத வைர இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடமாட்ேடன்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 26 (ஹஜ், உம்ராைவ நிைறேவற்ற முடியாமல் எதிரிகளால்) தடுக்கப்பட்டால் 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக்ெகாள்ளலாம்; ஒேர இஹ்ராமில் ஹஜ்ைஜயும் உம்ராைவயும் 
ேசர்த்து (கிரான்) ெசய்யலாம் என்பதன் விளக்கம். 
 
2367 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் (மக்காவில் ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃப் முற்றுைக 
யிட்டிருந்த) குழப்பமான காலகட்டத்தில் உம்ராவிற்காக (மக்காவிற்கு)ப் புறப்பட்டுச் 
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ெசன்றார்கள். அப்ேபாது அவர்கள், "நான் கஅபாவிற்குச் ெசல்ல முடியாதவாறு 
தடுக்கப்பட்டால், (ஹுைதபியா சம்பவத்தின்ேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் நாங்கள் ெசய்தைதப் ேபான்று ெசய்ேவாம்'' என்று கூறி விட்டு, உம்ராவிற்காக 
("இஹ்ராம்' கட்டி) தல்பியாச் ெசால்லிப் புறப்பட்டார்கள். "ைபதாஉ' எனும் இடம் வந்ததும் 
தம் ேதாழர்கைள ேநாக்கி, "(தடுக்கப்படும்ேபாது இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடலாம் என்பதில் 
ஹஜ், உம்ரா ஆகிய) அைவயிரண்டும் ஒன்றுதான். நான் உம்ராவுடன் ஹஜ் ெசய்ய முடிவு 
ெசய்துவிட்ேடன் என்பதற்கு உங்கைளச் சாட்சியாக்குகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு இைறயில்லம் கஅபாவிற்கு வந்து, அைத ஏழுமுைற சுற்றி (தவாஃப்) வந்தார்கள்; 

ஸஃபா மற்றும் மர்வா இைடேயயும் ஏழு முைற சுற்றி (சய)ீ வந்தார்கள். அைதவிடக் 
கூடுதலாக்கவில்ைல. அதுேவ (ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ராவிற்கும்) ேபாதுமானதாகும் என்று 
கருதினார்கள்; பலிப்பிராணிைய அறுத்துப் பலியிடவும் ெசய்தார்கள். 
 
2368 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களுடன் ேபாரிடுவதற்காக ஹஜ்ஜாஜ் பின் 
யூசுஃப் (மக்காைவ) முற்றுைகயிட்டிருந்த காலகட்டத்தில், (ஹஜ்ஜுக்குச் ெசல்லத் 
திட்டமிட்டிருந்த) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் (அவர்களின் புதல்வர்களான) 
அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்), சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) ஆகிேயார், 

"இந்த ஆண்டு நீங்கள் ஹஜ் ெசய்யாமலிருப்பதால் உங்களுக்கு எந்தத் தீங்கும் ஏற்பட்டு 

விடப்ேபாவதில்ைல. மக்களிைடேய (உள்நாட்டுப்)ேபார் மூண்டு இைறயில்லம் 
கஅபாவிற்குச் ெசல்ல முடியாமல் நீங்கள் தடுக்கப்படுவரீ்கள் என்று நாங்கள் அஞ்சுகிேறாம்'' 

என்று கூறினர். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "அங்கு ெசல்ல முடியாமல் நான் 
தடுக்கப்பட்டால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நான் இருந்தேபாது, குைறஷி 
இைறமறுப்பாளர்கள் அவர்கைளக் கஅபாவிற்குச் ெசல்லவிடாமல் தடுத்தேவைளயில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்தைதப் ேபான்ேற நானும் ெசய்ேவன்'' என்று 
கூறிவிட்டு, "நான் உம்ராச் ெசய்ய முடிவு ெசய்துள்ேளன் என்பதற்கு உங்கைளச் 
சாட்சியாக்குகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு புறப்பட்டு "துல்ஹுைலஃபா'விற்குச் 
ெசன்றதும் உம்ராவிற்காக ("இஹ்ராம்' கட்டி) தல்பியாச் ெசான்னார்கள். ேமலும், 

"கஅபாவிற்குச் ெசல்ல எனக்கு வழி விடப்பட்டால் நான் உம்ராச் ெசய்து முடிப்ேபன். அங்கு 
ெசல்ல முடியாமல் நான் தடுக்கப்பட்டால் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நான் 
இருந்தேபாது அவர்கள் ெசய்தைதப் ேபான்று நானும் ெசய்ேவன்'' என்று கூறிவிட்டு, 

"உங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது'' எனும் (33:21ஆவது) 
வசனத்ைத ஓதிக்காட்டினார்கள். 
ெதாடர்ந்து பயணம் ெசய்து "ைபதாஉ' எனும் இடத்ைத அைடந்தேபாது, "(ஹஜ், உம்ரா ஆகிய) 
அவ்விரண்டின் நிைலயும் ஒன்ேற;உம்ராவிற்குச் ெசல்ல முடியாமல் நான் தடுக்கப்படுவது, 

ஹஜ்ஜுக்குச் ெசல்ல முடியாமல் நான் தடுக்கப்படுவைதப் ேபான்றுதான். நான் உம்ராவுடன் 
ஹஜ்ஜும் ெசய்ய முடிவு ெசய்துள்ேளன் என்பதற்கு உங்கைளச் சாட்சியாக்குகிேறன்'' என்று 
கூறிவிட்டுச் ெசன்று "குைதத்' எனுமிடத்தில் ஒரு பலிப்பிராணிைய விைலக்கு 
வாங்கினார்கள். பிறகு ஹஜ் மற்றும் உம்ரா ஆகிய இரண்டிற்கும் ேசர்த்து ஒேரெயாரு 
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தடைவ (ஏழுமுைற) கஅபாைவயும், (ஏழுமுைற) ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்குமிைடேயயும் 
சுற்றி (தவாஃப் மற்றும் சய)ீ வந்தார்கள். பின்னர் துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளன்று ஹஜ்ைஜ 
நிைறவு ெசய்து, ஹஜ் மற்றும் உம்ரா ஆகிய இரண்டிலிருந்தும் விடுபட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃப், அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கைள 
முற்றுைகயிட்டிருந்தேபாது, இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ஹஜ் ெசய்ய விரும்பினார்கள்'' 

என்று இச்ெசய்தி துவங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளன. அதன் இறுதியில், "ஹஜ்ைஜயும் உம்ராைவயும் ேசர்த்துச் 
ெசய்பவருக்கு ஒரு தவாஃேப ேபாதும்'' என்று இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுவார்கள் 
என்றும், "(உம்ரா, ஹஜ் ஆகிய) அவ்விரண்டிலிருந்தும் முழுைமயாக விடுபடாத வைர 
அவர்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடவில்ைல'' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2369 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கைள ஹஜ்ஜாஜ் முற்றுைகயிட்டிருந்த ேபாது, 

இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ஹஜ் ெசய்ய விரும்பினார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம், 

"மக்களிைடேய ேபார்மூளும் நிைல ஏற்பட்டுள்ளது. எனேவ, உங்கைள ஹஜ் ெசய்யவிடாமல் 
அவர்கள் தடுப்பார்கள் என நாங்கள் அஞ்சுகிேறாம்'' என்று ெசால்லப்பட்டது. அதற்கு இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "உங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் அழகிய முன்மாதிரி 
இருக்கிறது. (அவ்வாறு நான் தடுக்கப்பட்டால்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெசய்தைதப் ேபான்று நானும் ெசய்ேவன். நான் உம்ராச் ெசய்ய முடிவு ெசய்துவிட்ேடன் 
என்பதற்கு உங்கைளச் சாட்சியாக்குகிேறன்'' என்று கூறியபடி புறப்பட்டார்கள். "ைபதாஉ' 

எனும் இடத்திற்கு ெவளிேய வந்ததும், "(தடுக்கப்படும் விஷயத்தில்) ஹஜ் மற்றும் உம்ரா 
ஆகிய இரண்டின் நிைலயும் ஒன்ேற. நான் உம்ராவுடன் ஹஜ்ஜும் ெசய்ய முடிவு 
ெசய்துவிட்ேடன் என்பதற்கு நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். (இப்னு 
ரும்ஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உங்கைளச் சாட்சியாக்குகிேறன்' என இடம் 

ெபற்றுள்ளது). ேமலும், "குைதத்' எனுமிடத்தில் பலிப்பிராணிைய விைலக்கு வாங்கி, அைதத் 
தம்முடன் ெகாண்டுெசன்றார்கள். பின்னர் புறப்பட்டுச் ெசன்று ஹஜ் மற்றும் உம்ரா 
இரண்டிற்கும் ேசர்த்து இஹ்ராம் கட்டி தல்பியாச் ெசான்னார்கள். 
 
மக்காவிற்கு வந்ததும் கஅபாைவயும் ஸஃபா மற்றும் மர்வாைவயும் சுற்றி வந்தார்கள். 
(ஹஜ் மற்றும் உம்ரா இரண்டிற்கும் ேசர்த்து ஏழு சுற்று ெகாண்ட ஒரு தவாஃேப 
ெசய்தார்கள்.) அைதவிடக் கூடுதலாகச் ெசய்யவில்ைல. (துல்ஹஜ் பத்தாவது நாள்வைர) 
பலியிடவுமில்ைல; தைலைய மழிக்கவு மில்ைல; முடிையக் குைறக்கவுமில்ைல; 

இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடவுமில்ைல. துல்ஹஜ் பத்தாவது நாள் வந்த பிறேக அறுத்துப் 
பலியிட்டார்கள்; தைலைய மழித்துக்ெகாண்டார்கள். ஆரம்பத்தில் ெசய்த தவாஃேப ஹஜ் 
மற்றும் உம்ரா இரண்டிற்கும் ேபாதும் என்று கருதினார்கள். ேமலும், "இவ்வாேற 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்தார்கள்'' என்றும் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2370 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் "அவர்கள் உங்கைள இைறயில்லத்துக்குச் 
ெசல்லவிடாமல் தடுப்பார்கள்' என்று ெசால்லப்பட்டேபாது, "அப்ேபாது நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்தைதப் ேபான்று ெசய்ேவன்' என்று கூறினார்கள்'' என இடம் 
ெபற்றுள்ளது; ஹதீஸின் இறுதியில் "இவ்வாேற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெசய்தார்கள்''என இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என்ற குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 27  ஹஜ்ைஜயும் உம்ராைவயும் ேசர்த்துச் ெசய்வதும் (கிரான்), ஹஜ்ைஜ மட்டும் 
தனியாகச் ெசய்வதும் (இஃப்ராத்). 
 
2371 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ("விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் ("இஹ்ராம்' கட்டி) தல்பியாச் ெசான்ேனாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்துல்லாஹ் பின் அவ்ன் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் ("இஹ்ராம்' கட்டி) தல்பியாச் ெசான்னார்கள்'' என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
2372 பக்ர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ராவிற்கும் ேசர்த்து 
தல்பியாச் ெசான்னைத நான் ெசவியுற்ேறன்''என்று கூறினார்கள். நான் அ(வ்வாறு அனஸ் 
(ரலி) அவர்கள் கூறிய)ைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். அதற்கு 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டுேம தல்பியாச் ெசான்னார்கள்'' என்றார்கள். 
பின்னர் நான் அனஸ் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியைத அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். அப்ேபாது அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "நம்ைம நீங்கள் 
சிறுவர்களாகேவ எண்ணுகிறரீ்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "லப்ைபக்க 
உம்ரத்தன் வ ஹஜ்ஜன்' (நான் உம்ராவிற்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் தல்பியாச் ெசால்கிேறன்) என்று 
கூறியைத நான் ெசவியுற்ேறன்'' என்றார்கள். 
 
2373 பக்ர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ், உம்ரா ஆகிய இரண்ைடயும் ேசர்த்துச் 
ெசய்தைத நான் கண்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் 
இைதப் பற்றிக் ேகட்டேபாது அவர்கள், "நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு (மட்டுேம) தல்பியாச் 
ெசான்ேனாம்'' என்றார்கள். நான் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம் திரும்பிவந்து, இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் ெசான்னைத அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். அப்ேபாது அனஸ் (ரலி) அவர்கள் 
"நாங்கள் சிறுவர்களாகேவ இருந்ேதாம் ேபாலும்'' என்றார்கள். 
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பாடம் : 28  ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டியவர், மக்காவிற்கு வந்ததும் தவாஃபும் சயயீும் 
ெசய்வது அவசியம். 
 
2374 வபரா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒரு முைற) இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது 
அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "நான் (ஹஜ்ஜின்ேபாது) அரஃபாவுக்குச் ெசல்வதற்கு முன் 
கஅபாைவச் சுற்றிவருவது சரியா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், 

"ஆம் (சரிதான்)' என்றார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "நீ 
அரஃபா ெசல்வதற்கு முன் கஅபாைவச் சுற்றிவராேத!' எனக் கூறுகின்றாேர?'' என்று ேகட்டார். 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள்,  "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ் 
ெசய்துள்ளார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் "அரஃபா' ெசல்வதற்கு முன் கஅபாைவச் சுற்றினார்கள். 
நீர் (ஒரு முஸ்லிம்;அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பின்பற்றுபவர் என்பதில்) 
உண்ைமயாளராய் இருந்தால், நீர் கைடப்பிடிப்பதற்குத் தகுதியானது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் ெசால்லா? அல்லது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் ெசால்லா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
 
2375 வபரா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "நான் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' 

கட்டியவுடன், இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி வரலாமா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "(அவ்வாறு கஅபாைவச் சுற்றிவர) உமக்கு என்ன தைட?''என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "இன்ன மனிதரின் புதல்வர் அவ்வாறு (தவாஃப்) 
ெசய்வைத ெவறுப்பைத நான் கண்ேடன். ஆனால், அவைரவிட நீங்கேள எங்கள் 
அன்புக்குரியவர்.(பஸ்ராவின் ஆளுநரான) அவைர உலகம் ேசாதித்துவிட்டிருக்கிறது'' என்று 
கூறினார். அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "நம்மில் யாைரத்தான்' அல்லது "உங்களில் 
யாைரத் தான்' இவ்வுலகம் ேசாதிக்காமல் விட்டது?'' என்று கூறிவிட்டுப் பின்னர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டியவுடன் 
இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி வந்தைதயும் ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய ஓடி 
(சய)ீ வந்தைதயும் நாங்கள் கண்ேடாம். நீர் (ஒரு முஸ்லிம்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைளப் பின்பற்றுபவர் என்பதில்) உண்ைமயாளராய் இருந்தால், அல்லாஹ்வின் 
ெநறிையயும் அவனுைடய தூதரின் வழிமுைறையயும் பின்பற்றுவேத இன்ன மனிதரின் 
வழிமுைறைய நீர் பின்பற்றுவைதவிட மிகவும் தகுதியானதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2376 அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "ஒருவர் உம்ராவிற்காக (மக்கா நகருக்கு) வந்து 
இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்துவிட்டார். ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிைடேய "சய'ீ ெசய்யவில்ைல. இந்நிைலயில், அவர் தம் மைனவியுடன் 
தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபடலாமா? (அதாவது இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடலாமா?)'' என்று 
ேகட்ேடாம். அதற்கு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்காவிற்கு) வந்தேபாது 
இைறயில்லம் கஅபாைவ ஏழு முைறச் சுற்றிவந்தார்கள். பிறகு மகாமு இப்ராஹீமிற்குப் 
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பின்னால் (நின்று) இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். பிறகு ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிைடேயயும் ஏழு முைற (ஓடினார்கள்). உங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் ஓர் 
அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது'' என்று இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 29 (ஹஜ்ஜின்ேபாது) கஅபாைவச் சுற்றி வந்து, ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய 
"சய'ீ ெசய்த பின் (ஹஜ் முடியும்வைர) அந்த இஹ்ராமிேலேய நீடிப்பது, (அதாவது) 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடாமல் இருப்பது அவசியமாகும். 
 
2377 முஹம்மத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இராக்வாசிகளில் ஒருவர் என்னிடம், "நீங்கள் உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடம் 
"ஒருவர் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்'கட்டி, (மக்காவிற்கு வந்ததும்) இைறயில்லம் கஅபாைவச் 
சுற்றி (தவாஃபுல் குதூம்) வந்தார். இந்நிைலயில் அவர் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுக் 

ெகாள்ளலாமா, அல்லது கூடாதா?' என்று ேகளுங்கள். உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் 
"இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடலாகாது' என்று பதிலளித்தால் "விடுபடலாம் என ஒரு மனிதர் 
கூறுகிறாேர?' என்று ேகளுங்கள்'' என்றார். 
அவ்வாேற நான் உர்வா (ரஹ்) அவர்களிடம் (ெசன்று) ேகட்டேபாது அவர்கள், "ஹஜ்ஜுக்காக 
"இஹ்ராம்' கட்டியவர் ஹஜ்ைஜ முடிக்காமல் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடலாகாது'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். நான் "அப்படியானால், விடுபடலாம் என ஒருவர் கூறுகிறாேர?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு உர்வா (ரஹ்) அவர்கள், "அவர் ெசான்னது தவறு'' என்றார்கள். 
பின்னர் அந்த மனிதர் என் எதிேர வந்து அ(வர் கூறியனுப்பிய)து பற்றி என்னிடம் ேகட்டார். 
அ(ப்ேபாது உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய)ைத நான் அவரிடம் ெதரிவித்ேதன். அதற்கு அந்த 
மனிதர் என்னிடம், "உர்வா (ரஹ்) அவர்களிடம் "அப்படியானால் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு ெசய்துள்ளதாக ஒரு மனிதர் ெதரிவித்து வந்தாேர? அஸ்மா (ரலி), 
ஸுைபர் (ரலி) ஆகிேயாரின் நிைல என்ன? அவர்களும் அவ்வாறு ெசய்துள்ளனேர?' என்று 
நீங்கள் ேகளுங்கள்'' என்றார். 
அவ்வாேற நான் (மீண்டும்) உர்வா (ரஹ்) அவர்களிடம் வந்து அைதத் ெதரிவித்ேதன். 
அப்ேபாது உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் "யார் அவர்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "எனக்குத் 
ெதரியாது'' என்ேறன். அதற்கு உர்வா (ரஹ்) அவர்கள், "அவருக்கு என்ன ேநர்ந்தது? 

என்னிடேம வந்து ேநரடியாகக் ேகட்க மறுக்கிறாேர? அவர் (மார்க்க விஷயங்களில் 
பிடிவாதம் காட்டக்கூடிய) ஓர் இராக்வாசி என்ேற நான் கருதுகிேறன்'' என்றார்கள். நான் 
"எனக்குத் ெதரியாது'' என்று (மீண்டும்) ெசான்ேனன். 
உர்வா (ரஹ்) அவர்கள், "அவர் ெபாய்யுைரத்துவிட்டார்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெசய்த ஹஜ்ைஜப் பற்றி ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் ெதரிவித்துள்ளார்கள்; 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிற்கு வந்ததும் முதல் ேவைலயாக அங்கத் 
தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். பிறகு இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃபுல் குதூம்) 
வந்தார்கள். 
பின்னர் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு வந்தேபாது, முதல் ேவைலயாக இைறயில்லம் 
கஅபாைவச் சுற்றிவந்தார்கள். பின்னர் அைதத் தவிர (ஹஜ்ைஜ உம்ராவாக மாற்றுதல், 
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ஹஜ்ேஜாடு உம்ராைவச் ேசர்த்தல் ேபான்ற) ேவெறதுவும் நிகழவில்ைல. பின்னர் உமர் 
(ரலி) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு வந்தேபாது, அ(பூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ெசய்த)ைதப் ேபான்ேற 
ெசய்தார்கள். பின்னர் உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் ஹஜ் ெசய்தார்கள். அவர்கள் (மக்காவிற்கு 
வந்ததும்) முதல் ேவைலயாக இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி வருவைதேய நான் 
கண்ேடன்; பின்னர் அைதத் தவிர (ஹஜ்ைஜ உம்ராவாக மாற்றுதல், ஹஜ்ேஜாடு உம்ராைவச் 
ேசர்த்தல் ேபான்ற) ேவெறதுவும் நிகழவில்ைல. 
பின்னர் முஆவியா (ரலி), அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) ஆகிேயாரும் (அவ்வாேற 
ெசய்தனர்.) பின்னர் என் தந்ைத ஸுைபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) அவர்களுடன் நான் 
ஹஜ் ெசய்ேதன். அவர்களின் முதல் ேவைலயாக இருந்ததும் கஅபாைவச் சுற்றுவதாகத் 

தான் இருந்தது. அைதத் தவிர ேவெறான்றும் நடக்க வில்ைல. பின்னர் முஹாஜிர்களும் 
அன்சாரிகளும் அவ்வாறு ெசய்வைதேய நான் கண்ேடன்; பின்னர் அைதத் தவிர 
ேவெறதுவும் நிகழவில்ைல. 
 
பின்னர் அவ்வாறு ெசய்தவர்களில் இறுதியானவராக இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கைளேய நான் 
கண்ேடன். அவர்கள் ஹஜ்ைஜ உம்ராவாக மாற்றவில்ைல. இேதா அவர்களுடன் இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்கேள இருக்கிறார்கள். அவர்களிடேம மக்கள் ேகட்க ேவண்டியதுதாேன! 
முன்ேனார்களில் எவரும் தம் பாதங்கைள (மக்காவில்) பதித்ததும் முதல் ேவைலயாக 
இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றிவராமல் இருந்ததில்ைல. பின்னர் (ஹஜ்ைஜ முடிக்காமல்) 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடமாட்டார்கள். என் தாயார் (அஸ்மா-ரலி), என் சிறிய தாயார் 
(ஆயிஷா-ரலி) ஆகிேயார் (மக்காவிற்கு) வந்ததும் முதல் ேவைலயாக இைறயில்லம் 
கஅபாைவச் சுற்றிவராமல் ேவெறைதயும் ெதாடங்கமாட்டார்கள். பின்னர் (ஹஜ்ைஜ 
முடிக்கும்வைர) இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடாமல் இருப்பார்கள். 
என் தாயார் (அஸ்மா-ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "நானும் என் சேகாதரி (ஆயிஷா-ரலி) 
அவர்களும் (உன் தந்ைத) ஸுைபர் (ரலி) அவர்களும் மற்றும் இன்னின்ன மனிதரும் 
உம்ராவிற்குச் ெசன்றேபாது ஹஜருல் அஸ்வைதத் ெதாட்டதும் (அதாவது தவாஃபும் 
"சய'ீயும் ெசய்து முடித்ததும்) இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுவிட்ேடாம்'' என்று 
ெதரிவித்தார்கள். (எனேவ இராக்ைகச் ேசர்ந்த) அந்த மனிதர் ெபாய்யான தகவைலேய 
குறிப்பிட்டுள்ளார்'' என்று உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
 
2378 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களாக (ஹஜ்ஜுக்கு)ப் புறப்பட்ேடாம். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உங்களில்) தம்முடன் பலிப்பிராணிையக் ெகாண்டு 
வந்திருப்பவர் தமது இஹ்ராமிேலேய நீடிக்கட்டும்; பலிப்பிராணிையக் ெகாண்டுவராதவர் 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடட்டும்'' என்று ெசான்னார்கள். அப்ேபாது என்னுடன் பலிப்பிராணி 
இல்லாததால் நான் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுவிட்ேடன். (என் கணவர்) ஸுைபர் (ரலி) 
அவர்களுடன் பலிப்பிராணி இருந்ததால் அவர்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடவில்ைல. 
அப்ேபாது நான் எனது ஆைடைய அணிந்து புறப்பட்ேடன்; ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் அருகில் 
அமர்ந்ேதன். உடேன அவர்கள் "என்னிடமிருந்து எழுந்து (ெசன்று) விடு'' என்றார்கள். 
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அப்ேபாது நான், "உங்கள் மீது (ஆைசேயாடு) பாய்ந்துவிடுேவன் என அஞ்சுகிறரீ்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன்.  
- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2379 ேமற்கண்ட தகவல் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் புறப்பட்ேடாம்'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. ஆயினும் அதில், ("என்னிடமிருந்து 
எழுந்துவிடு'' என்பதற்குப் பதிலாக) "என்ைனவிட்டு விலகிச் ெசன்றுவிடு'' என்று ஸுைபர் 
(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். அதற்கு நான், "உங்கள்மீது (ஆைசேயாடு) பாய்ந்துவிடுேவன் 
என நீங்கள் அஞ்சுகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2380 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிைமயான அப்துல்லாஹ் பின் 
ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் (மக்காவில் "அல்முஅல்லா'  ெபாது ைமயவாடி அருகிலுள்ள) 
"அல்ஹுஜூன்' எனும் மைலையக் கடந்து ெசல்லும்ேபாெதல்லாம் பின்வருமாறு அவர்கள் 
கூறுவைத நான் ேகட்டுள்ேளன்: 
அல்லாஹ், தன் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குக் கருைண புரியட்டும்! சாந்தி அளிக்கட்டும்! 
நாங்கள் (ஒரு பயணத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இங்கு வந்து 
தங்கிேனாம். அப்ேபாது எங்களிடம் (பயணத்திற்கான) மூட்ைட முடிச்சுகள் குைறவாகேவ 
இருந்தன; பயண வாகனங்களும் உணவுகளும் குைறவாகேவ இருந்தன. அப்ேபாது நானும் 
என் சேகாதரி ஆயிஷாவும் (என் கணவர்) ஸுைபர் (ரலி) அவர்களும் இன்ன மனிதரும் 
இன்ன மனிதரும் உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்'கட்டி தல்பியாச் ெசான்ேனாம். நாங்கள்  

கஅபாைவச் சுற்றி ("சய'ீயும் ெசய்து) வந்ததும் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுவிட்ேடாம். 
பிறகு மாைலயில் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டிேனாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹாரூன் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அஸ்மா (ரலி) அவர்களின் 
முன்னாள் அடிைம கூறியதாவது''என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. "அப்துல்லாஹ்' எனும் 
அவர்களது ெபயர் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 30 "தமத்துஉ' வைக ஹஜ். 
 
2381 முஸ்லிம் அல்குர்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "தமத்துஉ' வைக ஹஜ் பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள் அனுமதியளித்தார்கள். -இப்னுஸ் ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் அதற்குத் தைட 
விதித்துவந்தார்கள்- எனேவ, இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இேதா இப்னுஸ் ஸுைபர் 
(ரலி) அவர்களின் தாயார் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தமத்துஉ' ெசய்யத் 
தம்ைம அனுமதித்தார்கள் எனக் கூறுகிறார்கள். ஆகேவ, அவரிடம் ெசன்று அைதப் பற்றிக் 
ேகளுங்கள்'' என்றார்கள். 
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அவ்வாேற அவர்களிடம் நாங்கள் ெசன்ேறாம். அவர்கள் கனத்த உடலுைடய கண் 
பார்ைவயற்ற ெபண்மணியாக இருந்தார்கள். அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "தமத்துஉ' ெசய்வதற்கு அனுமதியளித்தார்கள்'' எனக் குறிப்பிட்டார்கள். 
 
2382 ேமற்கண்ட தகவல் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்துர் ரஹ்மான் பின் மஹ்தீ அல்அம்பரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

"தமத்துஉ' எனும் ெசால்ேல காணப்படுகிறது. "தமத்துஉ முைற ஹஜ்' என இடம்ெபற 

வில்ைல. முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் "முத்அத்துல் ஹஜ்' ("தமத்துஉ' ஹஜ்) பற்றிக் கூறினார்களா? அல்லது "முத்அத்துந் 
நிசா' (தவைண முைறத் திருமணம்) பற்றிக் கூறினார்களா? என எனக்குத் ெதரியவில்ைல'' 

என்று முஸ்லிம் அல்குர்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2383 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டி "தல்பியா'ச் ெசான்னார்கள். 
அவர்களுைடய ேதாழர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டி "தல்பியா'ச் ெசான்னார்கள். 
எனேவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடவில்ைல; அவர்களுைடய 
ேதாழர்களில் தம்முடன் பலிப்பிராணிையக் ெகாண்டுவந்தவர்களும் இஹ்ராமிலிருந்து 
விடுபடவில்ைல. மற்றவர்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டார்கள். பலிப்பிராணிையக் 
ெகாண்டுவந்தவர்களில் தல்ஹா பின் உைபதில்லாஹ் (ரலி) அவர்களும் ஒருவராக 
இருந்ததால் அவர்களும் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடவில்ைல. 
 
2384 ேமற்கண்ட தகவல் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "தம்மிடம் பலிப்பிராணி இல்லாதவர்களில் தல்ஹா பின் உைபதில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்களும் மற்ெறாரு மனிதரும் அடங்குவர்; எனேவ, அவர்கள் இருவரும் இஹ்ராமிலிருந்து 
விடுபட்டனர்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 31 ஹஜ்ஜுைடய மாதங்களில் உம்ராச் ெசய்யலாம். 
 
2385 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அ(றியாைமக் காலத்த)வர்கள், ஹஜ்ஜுைடய மாதங்களில் உம்ராச் ெசய்வது பூமியில் 
நடக்கும் பாவங்களிேலேய மிகக் ெகாடியபாவம் எனக் கருதிவந்தனர். (துல்கஅதா,துல்ஹஜ், 

முஹர்ரம் என மூன்று மாதங்கள், ேபார் ெசய்யத் தைடவிதிக்கப்பட்ட புனித மாதங்களாகத் 
ெதாடர்ந்து வந்ததால்) முஹர்ரம் மாதத்திற்கான தைடைய ஸஃபருக்கு மாற்றிக் 

ெகாள்வார்கள். (ஹஜ் பயணத்திற்கான சுைமையச் சுமந்த ஒட்டகங்களின் முதுகில்) 
"வடு மைறந்து 

காலடித் தடங்கள் அழிந்து 

ஸஃபர் மாதம் கழிந்தால் 

உம்ராச் ெசய்யலாம்; உம்ராச் ெசய்பவர்'' 

என்றும் அவர்கள் கூறிவந்தனர். 
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நபி (ஸல்) அவர்களும் நபித்ேதாழர்களும் (துல்ஹஜ் மாதம்) நான்காவது நாள் காைல, 

ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டியவர்களாக (மக்காவிற்கு) வந்தேபாது, (தம் ேதாழர்களிடம்) 
அவர்களது இஹ்ராைம உம்ராவாக ஆக்கிக்ெகாள்ளுமாறு நபியவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள். 
இது நபித்ேதாழர்களுக்கு மிகக் கடினமாகத் ெதரிந்தது. இதனால் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! (இவ்வாறு உம்ராவிற்குப் பிறகு) இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடுவதால் 
எந்தச் ெசயல்கள் அனுமதிக்கப்படும்?'' என்று ேகட்டனர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"எல்லாமும்தான் அனுமதிக்கப்படும்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
2386 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டி துல்ஹஜ் மாதம் 
நான்காவது நாள் (காைல மக்காவிற்கு) வந்து, சுப்ஹுத் ெதாழுைக ெதாழுவித்தார்கள். 
சுப்ஹுத் ெதாழுைகைய முடித்ததும், "தமது இஹ்ராைம உம்ராவாக ஆக்கிக்ெகாள்ள 
விரும்புபவர் அைத உம்ராவாக ஆக்கிக் ெகாள்ளட்டும்'' என்றார்கள். 
 
2387 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ரவ்ஹ் பின் உபாதா (ரஹ்), யஹ்யா பின் கஸீர் (ரஹ்) ஆகிேயாரின் 
அறிவிப்புகளில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' 

கட்டினார்கள்'' என்று நஸ்ர் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்களது முந்ைதய அறிவிப்பில் இடம் 

ெபற்றைதப் ேபான்ேற உள்ளது. 
அபூஷிஹாப் அப்து ரப்பிஹி பின் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டிேனாம்'' என்று 
காணப்படுகிறது. 
நஸ்ர் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்கைளத் தவிர மற்ற அைனவரின் அறிவிப்புகளிலும் 
"அல்பத்ஹா எனுமிடத்தில் சுப்ஹுத் ெதாழுதார்கள்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2388 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுைடய ேதாழர்களும் (துல்ஹஜ் மாதம் முதல்)பத்தின் 
நான்காவது நாளில் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டி, தல்பியாச் ெசான்னவர்களாக 
(மக்காவிற்கு) வந்தார்கள். (ேதாழர்கள்) தமது இஹ்ராைம உம்ராவாக ஆக்கிக்ெகாள்ளுமாறு 
நபியவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள். 
 
2389 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்காவிற்கு அருகிலுள்ள) "தூ தவா' எனும் 
பள்ளத்தாக்கில் சுப்ஹுத் ெதாழுைக ெதாழுதார்கள். துல்ஹஜ் நான்காவது நாள் மக்காவிற்கு 
வந்து, தம் ேதாழர்களில் பலிப்பிராணிையத் தம்முடன் ெகாண்டுவந்தவர்கள் தவிர 
மற்றவர்கள் தமது இஹ்ராைம உம்ராவாக மாற்றிக்ெகாள்ளுமாறு கட்டைளயிட்டார்கள். 
 
2390 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இது, நாம் (உம்ராவிற்கும் ஹஜ்ஜுக்குமிைடேய இைடெவளிவிட்டுப்) பயனைடந்த 
உம்ராவாகும். ஆகேவ, "(உங்களில்) எவரிடம் பலிப்பிராணி இல்ைலேயா அவர் முழுைமயாக 
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இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு விடட்டும். ஏெனனில், மறுைம நாள்வைர ஹஜ்ஜுடன் 
உம்ராவும் ேசர்ந்திருக்கும்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2391 அபூஜம்ரா அள்ளுபஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் "தமத்துஉ' வைக ஹஜ் ெசய்ேதன். அவ்வாறு ெசய்யலாகாெதன என்ைனச் சிலர் 
தடுத்தனர். நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று அைதப் பற்றிக் கூறிேனன். 
அைதச் ெசய்யுமாறு எனக்கு அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். 
பின்னர் (ஒரு நாள்) நான் இைறயில்லம் கஅபாவுக்குச் ெசன்று (அதன் அருகில்) 
உறங்கிேனன். அப்ேபாது ஒருவர் எனது கனவில் ேதான்றி "ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட உம்ராவும் 
பாவச் ெசயல் கலவாத ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜும் (உமக்குக் கிைடத்துவிட்டன)''என்று 
கூறினார். 
 
உடேன நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று நான் (கனவில்) கண்டைத 
அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் "அல்லாஹ் மிகப் ெபரியவன்; அல்லாஹ் 
மிகப் ெபரியவன். (இந்த ஹஜ் முைற) அபுல்காசிம் (ஸல்) அவர்களின் வழி முைறயாகும்'' 

என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 32  இஹ்ராம் கட்டும்ேபாது, பலி ஒட்டகத்தின் கழுத்தில் மாைல ெதாங்கவிடுவதும், 

அதற்கு அைடயாளமிடுவதும். 
 
2392 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ("விைடெபறும்' ஹஜ்ஜுக்காகச் ெசன்றேபாது) 
"துல்ஹுைலஃபா'வில் லுஹ்ர் ெதாழுைக ெதாழுதுவிட்டுத் தமது பலி ஒட்டகத்ைதக் 
ெகாண்டுவரச் ெசால்லி, அதன் வலப்பக்கத்திமில் பகுதியில் கீறி அைடயாளமிட்டார்கள்; 

இரத்தத்ைத அதிலிருந்து துைடத்தார்கள்; இரு ெசருப்புகைள (அதன் கழுத்தில் 
அைடயாளத்திற்காக) ெதாங்கவிட்டார்கள். பின்னர் தமது வாகன ஒட்டகத்தில் ஏறி அமர்ந்து, 

"ைபதாஉ' எனும் குன்றில் அது ேநராக நின்றதும் ஹஜ்ஜுக்காகத் தல்பியாச் ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "துல்ஹுைலஃபா'விற்கு வந்தேபாது'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. "அங்கு லுஹ்ர் ெதாழுதார்கள்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
(இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றியவர் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுவிடுவார்.) 
 
2393 அபூஹஸ்ஸான் அல்அஃரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பனுல் ஹுைஜம் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதர் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், 

"ஒருவர் (மக்காவிற்கு வந்து) இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி வந்ததும் இஹ்ராமிலிருந்து 
விடுபட்டுவிடுவார்'' எனும் இந்தத் தீர்ப்பு என்ன (சரிதானா)? இது மக்கைளக் "கவர்ந்துள்ளது' 

அல்லது "குழப்பியுள்ளது' என்று ேகட்டார். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "(இது) 
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உங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் வழி முைறயாகும்; நீங்கள் ெவறுத்தாலும் சரிேய'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
 
2394 அபூஹஸ்ஸான் அல்அஃரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்தவர் 
இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுவிடுவார்;இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி வருதேல உம்ராவாகும் 
எனும் கருத்தாக்கம் மக்களிைடேய பரவலாகிவிட்டிருக்கிறது'' என்று ெசால்லப்பட்டது. 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "(ஆம்; இது) உங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
வழிமுைறயாகும்; நீங்கள் ெவறுத்தாலும் சரிேய'' என்றார்கள். 
 
2395 இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள், "ஹஜ் ெசய்பவேரா மற்றவேரா (அதாவது உம்ராச் ெசய்பவேரா) 
இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றிவந்துவிட்டால் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டுவிடுவார் என 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிவந்தார்கள்'' என்று அறிவித்தார்கள். 
நான் அதாஉ (ரஹ்) அவர்களிடம், "எந்த ஆதாரத்ைத ைவத்து இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் இப்படிக் கூறுகிறார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "பின்னர் அைவ 
(பலிப்பிராணிகள் அறுப்பதற்காகச்) ெசன்றைடயும் இடம், பைழைமயான அந்த ஆலயமாகும்'' 

எனும் (22:33ஆவது) இைற வசனத்திலிருந்தும், நபி (ஸல்) அவர்கள் "விைடெபறும்' 

ஹஜ்ஜின்ேபாது அவர்(களுடன் வந்தவர்)களுக்கு இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடும்படி இட்ட 
கட்டைளைய ஆதாரமாகக் ெகாண்டும்தான் இப்படிக் கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
நான், "இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடுவது அரஃபாவில் (ேபாய்த்) தங்கிய பின்புதாேன?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள், "அது, அரஃபாவில் தங்கியதற்குப் பின்பும் அதற்கு 
முன்பும் (அனுமதிக்கப்பட்டேத)'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிவந்தார்கள் என 
விைடயளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 33  உம்ராவில் தைலமுடிையக் குைறத்துக்ெகாள்வது. 
 
2396 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் முஆவியா (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் அறிவரீ்களா? நான் "மர்வா' அருகில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தைலமுடிையக் கத்தரிக்ேகாலால் (கத்தரித்துக்) 
குைறத்துள்ேளன்'' என்றார்கள். "இைத நான் உங்களுக்கு எதிரான ஆதாரமாகேவ அறிகிேறன்'' 

 என்று நான் ெசான்ேனன். 
 
2397 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தைலமுடிைய நான் 
கத்தரிக்ேகாலால் (கத்தரித்துக்) குைறத்ேதன்; அப்ேபாது அவர்கள் மர்வாவின் மீதிருந்தார்கள்' 

அல்லது "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தைலமுடி கத்தரிக்ேகாலால் 
குைறக்கப்படுவைத நான் கண்ேடன்; அப்ேபாது அவர்கள் மர்வாவின் மீதிருந்தார்கள்' என்று 
கூறினார்கள். 
(ஹஜ்ஜில் தமத்துஉம் கிரானும் ெசல்லும்.) 
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2398 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் உரத்த குரலில் ஹஜ்ஜுக்காகத் 
தல்பியா முழங்கியவர்களாகப் புறப்பட்ேடாம். நாங்கள் மக்காவிற்கு வந்ததும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், எங்களில் தம்முடன் பலிப்பிராணிையக் 
ெகாண்டுவந்திருப்பவைரத் தவிர மற்றவர்கள் தமது இஹ்ராைம உம்ராவாக ஆக்கிக் 
ெகாள்ளுமாறு எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். துல்ஹஜ் எட்டாவது நாளன்று நாங்கள் 
மினாவுக்குச் ெசன்றேபாது (ெசல்ல நாடிய ேபாது), ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்டித் 
தல்பியாச் ெசான்ேனாம். 
 
2399 ஜாபிர் (ரலி), அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுக்காக உரத்த குரலில் தல்பியா 
முழங்கியவர்களாகப் புறப்பட்ேடாம். 
- அபூநள்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்களிடம் 
ஒருவர் வந்து, "இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களும் இப்னுஸ் ஸுைபர் (ரலி) அவர்களும் 
(தவைண முைறத் திருமணம், "தமத்துஉ' ஹஜ் ஆகிய) இரு "முத்ஆ'க்கள் விஷயத்தில் 
கருத்து ேவறுபாடு ெகாண்டனர்'' என்றார். அதற்கு ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "நாங்கள் 
அவ்விரண்ைடயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (இருக்கும் காலத்தில்) 
ெசய்ேதாம். பின்னர் உமர் (ரலி) அவர்கள் (தமது ஆட்சியில்) அவ்விரண்ைடயும் ெசய்யக் 
கூடாெதன எங்களுக்குத் தைட விதித்தார்கள். எனேவ, நாங்கள் அவ்விரண்ைடயும் திரும்பச் 
ெசய்வதில்ைல'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 34  நபி (ஸல்) அவர்கள் தல்பியாச் ெசான்னதும் பலியிட்டதும். 
 
2400 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அலீ (ரலி) அவர்கள் யமன் நாட்டிலிருந்து (ஹஜ்ஜுக்கு) வந்தேபாது அவர்களிடம் நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "எதற்காக ("இஹ்ராம்'கட்டி) தல்பியாச் ெசான்னரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அலீ (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் எதற்காக ("இஹ்ராம்'கட்டி) தல்பியாச் 
ெசான்னார்கேளா அதற்காகேவ நானும் தல்பியாச் ெசான்ேனன்'' என்றார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "என்னுடன் பலிப்பிராணி இருந்திராவிட்டால் நிச்சயமாக நானும் இஹ்ராமிலிருந்து 
விடுபட்டிருப்ேபன்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2401 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ் மற்றும் உம்ரா இரண்டிற்கும் ேசர்த்து, 

லப்ைபக்க உம்ரத்தன் வ ஹஜ்ஜன்; லப்ைபக்க உம்ரத்தன் வ ஹஜ்ஜன் (நான் உம்ராவிற்கும் 
ஹஜ்ஜுக்கும் தல்பியாச் ெசால்கிேறன்; நான் உம்ராவிற்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் தல்பியாச் 
ெசால்கிேறன்) என்று தல்பியாச் ெசான்னைத நான் ெசவியுற்றுள்ேளன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2402 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் யஹ்யா பின் அபஇீஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "லப்ைபக்க உம்ரத்தன் வ ஹஜ்ஜன்'என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன் என அனஸ் 
(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ஹுைமத் அத்தவலீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"லப்ைபக்க பி உம்ரத்தின் வ ஹஜ்ஜின்' (உம்ராவிற்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் தல்பியாச் 
ெசால்கிேறன்) என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன் என அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்'' 

என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2403 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது ஆைணயாக! (இறுதி நாட்களில்) மர்யமின் 
புதல்வர் (ஈசா) அவர்கள் (மக்கா - மதீனா இைடேய உள்ள) "ஃபஜ்ஜுர் ரவ்ஹா' 

எனுமிடத்தில் ஹஜ்ஜுக்காக அல்லது உம்ராவிற்காக அல்லது அவ்விரண்டுக்குமாகத் 
தல்பியாச் ெசால்வார்கள். 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்துள்ள இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "முஹம்மதின் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது ஆைணயாக!'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா 
அவன்மீது ஆைணயாக' என்று கூறினார்கள் என ஹதீஸ் துவங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 35  நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசய்த உம்ராக்களின் எண்ணிக்ைகயும் காலமும். 
 
2404 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நான்கு உம்ராக்கள் ெசய்தார்கள். தமது ஹஜ்ஜுடன் 
ெசய்த உம்ராைவத் தவிர மற்ற அைனத்ைதயும் துல்கஅதா மாதத்திேலேய அவர்கள் 
ெசய்தார்கள்; 1. "ஹுைதபியாவிலிருந்து' அல்லது "ஹுைதபியா ஒப்பந்தம் நடந்தேபாது' 

துல்கஅதா மாதத்தில் ெசய்த உம்ரா. 2. அடுத்த ஆண்டு துல்கஅதா மாதத்தில் ெசய்த உம்ரா. 
3. ஹுைனன் ேபாரில் கிைடத்த ேபார்ச் ெசல்வங்கைளப் பங்குைவத்த இடமான 
ஜிஃரானாவிலிருந்து துல்கஅதா மாதத்தில் ெசய்த உம்ரா. 4. அவர்கள் தமது ஹஜ்ஜுடன் 
ெசய்த உம்ரா (ஆகிய நான்குேம அைவ). 
- கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எத்தைன ஹஜ் 
ெசய்தார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு, "அவர்கள் ஒேரெயாரு ஹஜ் மட்டுேம ெசய்தார்கள்; 
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நான்கு உம்ராக்கள் ெசய்தார்கள்'' என்று விைடயளித்தார்கள். மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
2405 அபூஇஸ்ஹாக் அம்ர் அஸ்ஸபஈீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
எத்தைன அறப்ேபார்களில் நீங்கள் கலந்துெகாண்டீர்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், "பதிேனழு அறப்ேபார்களில் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நான் 
கலந்து ெகாண்ேடன்)'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
ெதாடர்ந்து அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பத்ெதான்பது ேபார்களில் 
கலந்துெகாண்டார்கள். அவர்கள் (மதீனாவிற்கு) நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) ெசன்ற பிறகு 
ஒேரெயாரு ஹஜ் -விைடெபறும் ஹஜ்- மட்டுேம ெசய்தார்கள்'' என்றும் கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள், "(நாடு துறந்து 
ெசல்வதற்கு முன்) அவர்கள் மக்காவில் இருந்தேபாது மற்ெறாரு ஹஜ் ெசய்துள்ளார்கள்'' 

என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். 
 
2406 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களும் என் (சிற்றன்ைன) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் 
அைறேயாடு சாய்ந்து அமர்ந்திருந்ேதாம். அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் பல் துலக்கும் 
குச்சியால் பல் துலக்கிக்ெகாண்டிருந்த சப்தத்ைத நாங்கள் ேகட்ேடாம். நான் (இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்களிடம்), "அபூ அப்திர் ரஹ்மான்! நபி (ஸல்) அவர்கள் ரஜப் மாதத்தில் உம்ராச் 
ெசய்துள்ளார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்' என்றார்கள். நான் ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்களிடம், "அன்ைனேய! அபூஅப்திர் ரஹ்மான் கூறியைதத் தாங்கள் 
ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அவர் என்ன 
ெசால்கிறார்?'' என்று ேகட்டார்கள். "நபி (ஸல்) அவர்கள் ரஜப் மாதத்தில் உம்ராச் 
ெசய்துள்ளார்கள் என்று ெசால்கிறார்'' என்ேறன். 
அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அபூஅப்திர் ரஹ்மானுக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு 
அளிக்கட்டும்! என் ஆயுள்மீது அறுதியாக! நபி (ஸல்) அவர்கள் ரஜப் மாதத்தில் உம்ராச் 
ெசய்யவில்ைல. நபியவர்கள் உம்ராச் ெசய்தேபாெதல்லாம் அவர்களுடன் அபூஅப்திர் 
ரஹ்மானும் இருந்திருக்கிறார் (ஆனால், இப்ேபாது அவர் மறந்துவிட்டார்)'' என்று 
கூறினார்கள். 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்த இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
"இல்ைல' என்ேறா, அல்லது "ஆம்'என்ேறா ெசால்லவில்ைல; அைமதியாக இருந்தார்கள். 
 
2407 முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களும் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலுக்குள் 
நுைழந்ேதாம். அங்ேக ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் அைறேயாடு சாய்ந்து அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். அப்ேபாது மக்கள் பள்ளிவாசலில் முற்பகல் 
ேநரத்ெதாழுைக (ளுஹா) ெதாழுதுெகாண்டிருந்தனர். நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ரலி) அவர்களிடம் மக்களின் அந்தத் ெதாழுைகையப் பற்றிக் ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள், 
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"இது (மார்க்க அடிப்பைடயற்ற) புதிய நைடமுைற (பித்அத்)''என்றார்கள்.122 பிறகு 
அவர்களிடம், "அபூஅப்திர் ரஹ்மான்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எத்தைன 
உம்ராக்கள் ெசய்துள்ளார்கள்?'' என்று உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் 
ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "நான்கு உம்ராக்கள் ெசய்தார்கள்; 

அவற்றில் ஒன்ைற ரஜப் மாதத்தில் ெசய்தார்கள்'' என்றார்கள். நாங்கள் அவர்களது 
ெசால்ைலப் ெபாய்யாக்கேவா அைத மறுக்கேவா விரும்பவில்ைல. இதற்கிைடேய 
அைறயினுள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் பல் துலக்கும் சப்தத்ைதக் ேகட்ேடாம். அப்ேபாது 
உர்வா (ரஹ்) அவர்கள், "இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைனேய! அபூஅப்திர் ரஹ்மான் 
அவர்கள் ெசால்வைத நீங்கள் ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அவர் என்ன ெசால்கிறார்?'' என்று ேகட்டார்கள். "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் நான்கு உம்ராக்கள் ெசய்துள்ளார்கள்; அவற்றில் ஒன்று ரஜப் மாதத்தில் 
நடந்தது என்று ெசால்கிறார்'' என்று உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள், "அபூஅப்திர் ரஹ்மானுக்கு அல்லாஹ் கருைண புரிவானாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உம்ராச் ெசய்யும்ேபாெதல்லாம் அவர்களுடன் அவரும் இருந்திருக்கிறார் 
(இப்ேபாது மறந்துவிட்டார் ேபாலும்!). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒருேபாதும் 
ரஜப் மாதத்தில் உம்ராச் ெசய்தேத இல்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 36  ரமளான் மாதத்தில் உம்ராச் ெசய்வதன் சிறப்பு. 
 
2408 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் அன்சாரிப் ெபண்ணிடம், "நீ எங்களுடன் ஹஜ் 
ெசய்வதற்கு என்ன தைட?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அப்ெபண்மணி, "எங்களிடம் நீர் 
இைறப்பதற்கான இரண்டு ஒட்டகங்கள் மட்டுேம உள்ளன; ஓர் ஒட்டகத்தில் என் கணவரும் 
மகனும் ஏறி ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்றுவிட்டனர். மற்ேறார் ஒட்டகத்ைத எங்களுக்காக அவர் 
விட்டுச் ெசன்றுள்ளார். அதன் மூலம் நாங்கள் நீர் இைறத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறாம்'' என்றார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ரமளான் மாதம் வந்துவிட்டால் அப்ேபாது நீ 
உம்ராச் ெசய்துெகாள். ஏெனனில், ரமளானில் உம்ராச் ெசய்வது ஹஜ்ஜுக்கு நிகரான 
(பலனுைடய)தாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர் அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அப்ெபண்ணின் ெபயைரக் குறிப்பிட்டார்கள்; ஆனால், அைத 
நான் மறந்துவிட்ேடன். 
 
2409 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் உம்மு சினான் எனப்படும் ஓர் அன்சாரிப் ெபண்ணிடம், "நீ எங்களுடன் 
ஹஜ் ெசய்வதற்கு உனக்கு என்ன தைட?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அப்ெபண்மணி, "என் 
பிள்ைளயின் தந்ைதயிடம் (அதாவது என் கணவரிடம்) தண்ணரீ் இைறக்கும் இரு 
ஒட்டகங்கள் இருந்தன. ஒன்றில் அவரும் அவருைடய மகனும் ஹஜ்ஜுக்குச் 
ெசன்றுவிட்டனர்; மற்ெறான்றில் எங்களின் அடிைம தண்ணரீ் இைறத்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்'' 
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என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ரமளானில் ெசய்யப்படும் ஓர் உம்ரா ஹஜ்ஜுக்கு 
நிகரானதாகும்; அல்லது என்ேனாடு ஹஜ் ெசய்வதற்கு நிகரானதாகும்'' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 37 மக்காவினுள் ேமற்புறக்கணவாய் (அஸ்ஸனிய்யத்துல் உல்யா) வழியாக 
நுைழவதும் கீழ்ப்புறக் கணவாய் (அஸ்ஸனிய்யத்துஸ் ஸுஃப்லா) வழியாக 
ெவளிேயறுவதும் விரும்பத் தக்கதாகும்; (ெபாதுவாக) ஓர் ஊருக்குள் நுைழயும் வழி 
ஒன்றாகவும், ெவளிேயறும் வழி ேவெறான்றாகவும் இருப்பது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
2410 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அஷ்ஷஜரா' எனும் இடத்தின் வழியாக 
(மதீனாவிலிருந்து) ெவளிேயறுவார்கள். (திரும்பும்ேபாது) "அல் முஅர்ரஸ்' எனும் இடத்தின் 
வழியாக நுைழவார்கள். மக்காவிற்குள் ெசல்லும்ேபாது ேமற்புறக்கணவாய் 
(அஸ்ஸனிய்யத்துல் உல்யா) வழியாக நுைழந்து, கீழ்ப்புறக் கணவாய் (அஸ்ஸனிய்யத்துஸ் 
ஸுஃப்லா) வழியாக ெவளிேயறுவார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஸுைஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்பத்ஹாவிலுள்ள 
அஸ்ஸனிய்யத்துல் உல்யா வழியாக நுைழவார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2411 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா நகருக்கு வந்த ேபாது, அதன் ேமற்புறம் (அஸ்ஸனிய்யத்துல் 
உல்யா) வழியாக நுைழந்து அதன் கீழ்ப்புறம் (அஸ்ஸனிய்யத்துஸ் ஸுஃப்லா) வழியாக 
ெவளிேயறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2412 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றி ஆண்டில் மக்காவின் 
ேமற்பகுதியிலுள்ள "கதாஉ' (எனும் கணவாய்) வழியாக நுைழந்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹிஷாம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: என் 
தந்ைத உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் (ேமற்பகுதியிலுள்ள "கதாஉ', கீழ்ப் பகுதியிலுள்ள "குதாஉ' 

ஆகிய) அவ்விரண்டு வழிகளிலும் நுைழவார்கள்; ெபரும்பாலும் "கதாஉ' (எனும் கணவாய்) 
வழியாகேவ நுைழவார்கள். 
 
பாடம் : 38 மக்காவினுள் நுைழய விரும்புகின்றவர் "தூத் தவா' எனும் இடத்தில் இரவில் 
தங்குவதும், மக்காவினுள் நுைழவதற்காகக் குளிப்பதும், பகல் ேநரத்தில் அதனுள் 
நுைழவதும் விரும்பத்தக்கைவயாகும். 
 
2413 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தூத் தவா' எனுமிடத்தில் இரவில் தங்கி விட்டுக் 
காைலயில் மக்காவில் நுைழந்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
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இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களும் அவ்வாேற ெசய்வார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உைபதுல்லாஹ் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "சுப்ஹுத் ெதாழுகும் 

வைர தங்கியிருப்பார்கள்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2414 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் மக்காவிற்கு வந்தால், "தூத் தவா'வில் இரவில் தங்காமல் 
இருக்கமாட்டார்கள். காைலயில் (சுப்ஹுத் ெதாழுது) குளித்துவிட்டுப் பின்னர் பகல் 
ேநரத்தில் மக்காவினுள் நுைழவார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களும் அவ்வாேற ெசய்வார்கள் என 
அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள். 
 
2415 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவிலிருந்து) மக்கா ெசல்லும்ேபாது "தூத் 
தவா' எனும் இடத்தில் இறங்குவார்கள்;சுப்ஹுத் ெதாழும்வைர அங்ேகேய இரவில் 
தங்கியிருப்பார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுத இடம் அங்குள்ள 
ெகட்டியான ேமட்டின் மீது அைமந்துள்ளது. அங்கு தற்ேபாது பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டுள்ள 
இடம் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுத) அந்த இடமன்று. அந்தப் பள்ளி 
வாசலுக்குக் கீழ்ப்புறமாக அைமந்துள்ள ெகட்டியான ேமேட (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெதாழுத) அந்த இடமாகும். 
 
2416 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ("தூத் தவா'வில்) கஅபாவின் திைசயில் அைமந்த 
ஓர் உயரமான மைலயின் இரு குன்றுகைள ேநாக்கி (அல்லாஹ்ைவ வணங்கி)னார்கள். 
(அதாவது தற்ேபாது) அங்கு கட்டப்பட்டுள்ள பள்ளிவாசைல, ேமட்டுப் புறத்தில் அைமந்த 
ெதாழும் இடத்திற்கு இடப்பக்கமாக ஆக்கிக்ெகாண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெதாழுத இடம், கறுப்பு ேமட்டிற்குக் கீேழ சுமார் பத்து முழம் தள்ளி இருந்தது. 
உமக்கும் கஅபாவிற்கும் இைடேய அைமந்த உயரமான மைலயின் இரு குன்றுகைள 
ேநாக்கித் ெதாழுதார்கள். - இைத நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 39  உம்ராவின் தவாஃபிலும், ஹஜ்ஜின் முதல் தவாஃபிலும் விைரந்து நடப்பது 
("ரமல்' ெசய்வது) விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
2417 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைறயில்லம் கஅபாவில் முதல் தவாஃப் ெசய்யும் 

ேபாது, (முதல்) மூன்று சுற்றுகளில் விைரந்து நடப்பார்கள். (பிந்திய) நான்கு சுற்றுகளில் 
(சாதரணமாக) நடப்பார்கள். ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றிவரும்ேபாது "பத்னுல் 
மசீல்' பகுதியில் மட்டும் விைரந்து நடப்பார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களும் இவ்வாேற ெசய்வார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2418 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காகேவா அல்லது உம்ராவிற்காகேவா 
(மக்காவிற்கு) வந்ததும் முதலில் தவாஃப் ெசய்வார்கள்; அதில் (முதல்) மூன்று சுற்றுகளில் 
விைரந்து நடப்பார்கள்; (பிந்திய) நான்கு சுற்றுகளில் (சாதராணமாக) நடப்பார்கள். பிறகு 
இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். பிறகு ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றுவார்கள். 
 
2419 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிற்கு வந்தேபாது அவர்கைள நான் 
பார்த்ேதன்; அவர்கள் முதலாவது தவாஃபில் "ஹஜருல் அஸ்வைத'த் ெதாட்டு 
முத்தமிட்டார்கள். ஏழு சுற்றுகளில் (முதல்) மூன்று சுற்றுகளில் விைரந்து நடந்தார்கள். 
 
2420 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கஅபாைவச் சுற்றிவரும்ேபாது முதல்) மூன்று 
சுற்றுகளில் "ஹஜருல் அஸ்வத்' முதல் (மறுபடியும்) "ஹஜருல் அஸ்வத்'வைர விைரவாக 
நடந்தார்கள். (பிந்திய) நான்கு சுற்றுகளில் (சாதரணமாக) நடந்தார்கள். 
 
2421 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் (கஅபாைவச் சுற்றி வரும்ேபாது) "ஹஜருல் அஸ்வத்' முதல் 
"ஹஜருல் அஸ்வத்' வைர விைரவாக நடந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவ்வாேற ெசய்தார்கள் என்றும் கூறினார்கள். 
 
2422 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹஜருல் அஸ்வதி'லிருந்து "ஹஜருல் அஸ் 
வத்'வைர தவாஃபின் (முதல்) மூன்று சுற்றுகளில் விைரவாக நடந்தைத நான் பார்த்ேதன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2423 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தவாஃபின்ேபாது) "ஹஜருல் அஸ்வதி'லிருந்து 
"ஹஜருல் அஸ்வத்'வைர தவாஃபின் (முதல்) மூன்று சுற்றுகளில் விைரந்து நடந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2424 அபுத்துஃைபல் ஆமிர் பின் வாஸிலா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் தவாஃபின்ேபாது (முதல்) மூன்று சுற்றுகளில் 
விைரந்து நடப்பதும் பிந்திய நான்கு சுற்றுகளில் (சாதாரணமாக) நடப்பதுமான இந்த 
"ரமல்' பற்றி என்ன கருதுகிறரீ்கள்? அது நபிவழியா? ஏெனனில், உங்களுைடய சமூகத்தார் 
அைத நபிவழிெயனக் கூறுகின்றனேர?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள், "அவர்கள் ெசால்வது உண்ைமயும் ெபாய்யுமாகும்'' என்றார்கள். 
நான் "அவர்கள் ெசால்வது உண்ைமயும் ெபாய்யுமாகும் எனும் உங்களுைடய ெசால் (லின் 
ெபாருள்) என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிற்கு வந்தேபாது இைணைவப்பாளர்கள், 
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"முஹம்மதும் அவருைடய ேதாழர்களும் (மதீனாவிற்குப் ேபாய்) ெமலிந்துவிட்டதால் 
அவர்களால் இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி வர முடியாது' என்று கூறினர். நபியவர்கள் 

மீது இைணைவப்பாளர்கள் ெபாறாைம ெகாண்டவர்களாய் இருந்தனர். 
எனேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்களிடம் தவாஃபின்ேபாது (முதல்) 
மூன்று சுற்றுகளில் விைரந்து நடக்குமாறும் (பிந்திய) நான்கு சுற்றுகளில் (சாதாரணமாக) 
நடக்குமாறும் கட்டைளயிட்டார்கள்'' என்றார்கள். 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் "வாகனத்தில் அமர்ந்தவாறு ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றிவருவது (சய)ீ பற்றி எனக்குக் கூறுங்கள். அது நபிவழியா? 

ஏெனனில், உங்கள் சமூகத்தார் அைதயும் நபிவழிெயனக் கூறுகின்றனேர?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கும் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அவர்கள் ெசால்வது உண்ைமயும் 
ெபாய்யுமாகும்'' என்றார்கள். நான், "அவர்கள் ெசால்வது உண்ைமயும் ெபாய்யுமாகும் எனும் 
உங்களுைடய ெசால்(லின் ெபாருள்) என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(ஹஜ்ஜுக்காக மக்கா வந்தேபாது) அவர்கைளச் சுற்றிலும் ஏராளமான மக்கள் "இேதா 
முஹம்மத்; இேதா முஹம்மத்' எனக் கூறியவாறு திரண்டுவிட்டனர். இல்லங்களிலிருந்து 
இளம்ெபண்கள்கூட ெவளிேய வந்து விட்டனர். (ெபாதுவாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு முன்பாக மக்கள் அடிக்கப்ப(ட்டு விரட்டப்ப)டுவதில்ைல. எனேவ, ஏராளமான 
மக்கள் அவர்கைளச் சூழ்ந்து ெகாண்டதால் வாகனத்தில் (அமர்ந்தவாறு ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றி) வந்தார்கள். ஆயினும், (அதனிைடேய காலால்) நடப்பதும் 
ஓடுவதுேம சிறந்ததாகும்''என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "மக்காவாசிகள் ெபாறாைம ெகாண்ட சமுதாயத்தாராய் இருந்தனர்'' என்று இடம் 

ெபற்றுள்ளது. "அவர்கள் ெபாறாைம ெகாண்டவர்களாய் இருந்தனர்'' எனும் (விைனச் ெசால்) 
வாசகம் இல்ைல. 
 
2425 அபுத்துஃைபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான், இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தவாஃபின் ேபாதும், ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றிவரும்ேபாதும் விைரந்து 
நடந்தார்கள். (எனேவ) அது நபிவழியாகும் என உங்களுைடய சமூகத்தார் கூறுகின்றனேர?'' 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அவர்கள் ெசால்வது 
உண்ைமயும் ெபாய்யுமாகும்'' என்றார்கள். 
 
2426 அபுத்துஃைபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் 
பார்த்ததாகேவ எண்ணுகிேறன்''என்ேறன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அைதப் 
பற்றி எனக்கு விவரமாகச் ெசால்லுங்கள்'' என்றார்கள். அதற்கு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "மர்வா' அருகில் (அைதச் சுற்றிவரும்ேபாது) ஓர் ஒட்டகத்தின் மீதிருந்தைத 
நான் கண்ேடன். அப்ேபாது அவர்கைளச் சுற்றி ஏராளமான மக்கள் திரண்டிருந்தனர்'' 

என்ேறன். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அவர்கள்தாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள். அவர்கைளவிட்டு மக்கள் விரட்டப்படேவா வலுக்கட்டாயப் படுத்தப்படேவா 

மாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2427 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுைடய ேதாழர்களும் (உம்ரத்துல் 
களாவிற்காக மக்காவிற்கு) வந்தேபாது,யஸ்ரிபின் (மதீனாவின்) காய்ச்சலால் உடல் 
நலிவுற்றிருந்தனர். அப்ேபாது (மக்கா நகர) இைணைவப்பாளர்கள், "நாைளய தினம் 
(மதீனாவின்) காய்ச்சலால் நலிவைடந்து, அதனால் சிரமத்ைதச் சந்தித்த ஒரு கூட்டத்தார் 
உங்களிடம் வரப்ேபாகிறார்கள்'' என்று (ஏளனமாகப்) ேபசிக்ெகாண்டனர். 
அதன்படி இைணைவப்பாளர்கள் (கஅபாவிற்கு அருகிலுள்ள அைர வட்டப்பகுதியான) 
ஹிஜ்ைர ஒட்டிய இடத்தில் உட்கார்ந்துெகாண்(டு நபித்ேதாழர்கைளப் பார்ைவயிட்)டனர். 
அப்ேபாது இைணைவப்பாளர்களுக்குத் தமது பலத்ைதக் காட்டுவதற்காக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கஅபாைவச் சுற்றிவரும்ேபாது முதல்) மூன்று சுற்றுகள் விைரந்து 
நடக்குமாறும்,ஹஜருல் அஸ்வதுக்கும் ருக்னுல் யமானிக்கும் இைடேய (ெமதுவாக) நடந்து 
ெசல்லுமாறும் கட்டைளயிட்டார்கள். 
அப்ேபாது இைணைவப்பாளர்கள், "(மதீனாவின்) காய்ச்சலால் இவர்கள் 
பலவனீமைடந்துள்ளனர் என நீங்கள் கருதினரீ்கள். இவர்கேளா இன்னின்னைதவிட பலம் 
வாய்ந்தவர்களாக இருக்கின்றனர்'' என்று (தம்மிைடேய) ேபசிக்ெகாண்டனர். தவாஃபின் 
அைனத்துச் சுற்றுகளிலும் விைரந்து நடக்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டைளயிடாததற்குக் காரணம்,மக்கள்மீது ெகாண்ட இரக்கேமயாகும். 
 
2428 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய) ெதாங்ேகாட்டம் 
ஓடியதும், இைறயில்லத்ைதச் சுற்றிவரும் ேபாது விைரந்து நடந்ததும் 
இைணைவப்பாளர்களுக்குத் தமது பலத்ைதக் காட்டுவதற்காகத்தான். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 40 (கஅபாவின்) இரு யமனிய மூைலகைளத் ெதாட்டு முத்தமிடேல விரும்பத் 
தக்கதாகும்; மற்ற இரு (ஷாமிய) மூைலகைள அல்ல. 
 
2429 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ஹஜருல் அஸ்வத், ருக்னுல் யமான ீஆகிய) இரு 
யமனிய மூைலகைளத் தவிர,இைறயில்லம் கஅபாவில் ேவெறந்த இடத்ைதயும் ெதாட்டு 
முத்தமிட்டைத நான் பார்த்ததில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2430 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைறயில்லம் கஅபாவில் "ஹஜருல் அஸ்வத்'  

மூைலையயும், அைதெயாட்டி ஜுமஹியரின் குடியிருப்புகைள ேநாக்கி அைமந்துள்ள 
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(ருக்னுல் யமான)ீ மூைலையயும் தவிர ேவெறந்த மூைலகைளயும் ெதாட்டு முத்தமிட 
மாட்டார்கள். 
 
2431 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கஅபாவில்) ஹஜருல் அஸ்வத், ருக்னுல் யமான ீ
ஆகிய இரு மூைலகைளத் தவிர ேவெறந்த இடத்ைதயும் ெதாட்டு முத்தமிடமாட்டார்கள். 
 
2432 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கூட்ட ெநரிசலுள்ள ேநரத்திலும் கூட்ட ெநரிசலற்ற ேநரத்திலும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ருக்னுல் யமான,ீ ஹஜருல் அஸ்வத் ஆகிய இவ்விரு மூைலகைளயும் 
ெதாட்டு முத்தமிட்டைதப் பார்த்ததிலிருந்து நானும் அவ்விரண்டு மூைலகைளயும் 
முத்தமிடுவைதக் ைகவிட்டதில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2433 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ஹஜருல் அஸ்வைதத் தமது ைகயால் ெதாட்டு, பின்னர் தமது 
ைகைய முத்தமிட்டைத நான் கண்ேடன். ேமலும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவ்வாறு ெசய்தைத நான் பார்த்ததிலிருந்து நானும் அவ்வாறு ெசய்வைதக் ைகவிட்ட 

தில்ைல'' என இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2434 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஹஜருல் அஸ்வத், ருக்னுல் யமான ீ ஆகிய) 
இவ்விரு யமனிய மூைலகைளத் தவிர (கஅபாவின்) ேவெறந்த இடத்ைதயும் ெதாட்டு 
முத்தமிட்டைத நான் கண்டதில்ைல. 
 
பாடம் : 41  தவாஃபின்ேபாது ஹஜருல் அஸ்வத்ைத முத்தமிடுவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
2435 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் ஹஜருல் அஸ்வைத முத்தமிட்டு 
விட்டு, "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நீ ஒரு கல் என்பைத நான் அறிேவன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உன்ைன முத்தமிடுவைத நான் கண்டிராவிட்டால் 
நான் உன்ைன முத்தமிட்டிருக்கமாட்ேடன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2436 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்கள் ஹஜருல் அஸ்வைத முத்தமிட்டுவிட்டு, "நான் உன்ைன 
முத்தமிடுகிேறன். (ஆனால்,) நீ ஒரு கல் என்பைத நான் நன்கு அறிேவன். ஆயினும், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உன்ைன முத்தமிடுவைத நான் கண்ேடன். (எனேவ 
நானும் உன்ைன முத்தமிட்ேடன்)'' என்றார்கள். 
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2437 அப்துல்லாஹ் பின் சர்ஜிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முன்தைல வழுக்ைகயானவர் (அதாவது உமர் (ரலி) அவர்கள்), ஹஜருல் அஸ்வைத 
முத்தமிடும் ேபாது, "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் உன்ைன முத்தமிடுகிேறன். நீ 
தீங்ேகா நன்ைமேயா ெசய்ய முடியாத ஒரு கல் என்பைத நான் அறிேவன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உன்ைன முத்தமிடுவைத நான் கண்டிராவிட்டால் உன்ைன 
முத்தமிட்டிருக்கமாட்ேடன்''என்று கூறியைத நான் பார்த்ேதன். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் அல்முகத்தமீ, அபூகாமில் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில் "சின்ன வழுக்கத் தைலயைர நான் பார்த்ேதன்' என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
2438 ஆபிஸ் பின் ரபஆீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் (ரலி) அவர்கள் ஹஜருல் அஸ்வைத முத்தமிட்டுவிட்டு, "நான் உன்ைன 
முத்தமிடுகிேறன்;  நீ ஒரு கல் என்பைத நான் அறிேவன்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உன்ைன முத்தமிடுவைத நான் கண்டிராவிட்டால் நான் உன்ைன முத்தமிட்டிருக்க 
மாட்ேடன்'' என்று கூறியைத நான் கண்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2439 சுைவத் பின் ஃகஃபலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் (ரலி) அவர்கள் ஹஜருல் அஸ்வைத முகம் பதித்து முத்தமிட்டு, "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உன்னிடம் மிகுந்த ஈடுபாடுெகாண்டிருந்தைத நான் கண்ேடன். 
(எனேவ உன்ைன நான் முத்தமிடுகிேறன்)'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட தகவல் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஆயினும், அபுல்காசிம் (முஹம்மத் - ஸல்) அவர்கள் உன்னிடம் மிகுந்த ஈடுபாடு 
ெகாண்டிருந்தைத நான் கண்ேடன்'' என உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது; "முகம் பதித்தார்கள்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 42  ஒட்டகம் முதலான வாகனப் பிராணிகள் மீதமர்ந்து தவாஃப் ெசய்யலாம்; 

வாகனத்திலிருப்பவர் முைன வைளந்த ைகத்தடி ேபான்றவற்றால் ஹஜருல் அஸ்வைதத் 
ெதா(ட்டு முத்தமி)டலாம். 
 
2440 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது ஒட்டகத்தின் 
மீதமர்ந்து தவாஃப் ெசய்தார்கள். அப்ேபாது,முைன வைளந்த ைகத்தடியால் ஹஜருல் 
அஸ்வைதத் ெதாட்(டு, முத்தமிட்)டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2441 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது தமது வாகனத்தின் 
மீதமர்ந்து இைறயில்லத்ைதச் சுற்றிவந்தார்கள்; அப்ேபாது அவர்கள் தமது முைன வைளந்த 
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ைகத்தடியால் ஹஜருல் அஸ்வைதத் ெதாட்(டு, முத்தமிட்)டார்கள். மக்கள் தம்ைமப் பார்(த்து 
ஹஜ்ஜின் கிரிையகைளப் படி)க்க ேவண்டும்; தம்மிடம் (மார்க்க விளக்கங்கள்) ேகட்க 
ேவண்டும்;அதற்ேகற்ப தாம் மக்களின் பார்ைவயில் படேவண்டும் என்பதற்காகேவ 
(வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள்). ஏெனனில், அப்ேபாது மக்கள் (திரளாக) அவர்கைளச் 
சூழ்ந்துெகாண்டிருந்தனர். 
 
2442 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது தமது வாகனத்தின் மீதமர்ந்து 
இைறயில்லம் கஅபாைவயும் ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேயயும் சுற்றிவந்தார்கள். 
மக்கள் தம்ைமப் பார்(த்து ஹஜ்ஜின் கிரிையகைளப் படி)க்க ேவண்டும்; தம்மிடம் (மார்க்க 
விளக்கங்கள்) ேகட்க ேவண்டும்; (அதற்ேகற்ப) தாம் மக்களின் பார்ைவயில் பட ேவண்டும் 
என்பதற்காகேவ (வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள்). ஏெனனில், அப்ேபாது மக்கள் (திரளாக) 
அவர்கைளச் சூழ்ந்துெகாண்டிருந்தனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அலீ பின் கஷ்ரம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "தம்மிடம் அவர்கள் (மார்க்க 
விளக்கங்கள்) ேகட்க ேவண்டும் என்பதற்காக'' என்பது மட்டும் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
2443 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது தமது ஒட்டகத்தின் மீதமர்ந்து 
கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்தார்கள்; அப்ேபாது (ைகத்தடியால்) ஹஜருல் அஸ்வைதத் 
ெதாட்(டு, முத்தமிட்)டார்கள். (கூட்ட ெநரிசலில்) தம்ைமவிட்டு மக்கள் 
விரட்டியடிக்கப்படுவைத அவர்கள் ெவறுத்தேத அ(வர்கள் வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்த)தற்குக் 
காரணமாகும். 
 
2444 அபுத்துஃைபல் அலீ பின் வாஸிலா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றிவந்தேபாது 
ஹஜருல் அஸ்வைதத் தம்மிடமிருந்த முைன வைளந்த ைகத்தடியால் ெதாட்டு, அந்தக் 
ைகத்தடிைய முத்தமிட்டைத நான் கண்ேடன். 
 
2445 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"நான் உடல் நலிவுற்றுள்ேளன்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
(ஹஜ்ஜின்ேபாது) நான் முைறயிட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நீ மக்களுக்கப்பாலிருந்து 
வாகனத்தில் அமர்ந்து (கஅபாைவச்) சுற்றிவருவாயாக!'' என்று ெசான்னார்கள். அவ்வாேற 
நான் சுற்றிவந்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அத்தூர்' எனும் 
(52ஆவது) அத்தியாயத்ைத ஓதியவாறு கஅபாவின் ஒரு பக்கத்தில் (சுப்ஹுத் ெதாழுைக) 
ெதாழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். 
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பாடம் : 43 ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய ஓடுவது ("சய'ீ ெசய்வது) முக்கியக் 
கடைமயாகும்; அைதச் ெசய்யாமல் ஹஜ் நிைறேவறாது. 
 
2446 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (என் சிறிய தாயார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "ஒருவர் ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றிவராவிட்டாலும் அவர்மீது குற்றமில்ைல என்று நான் கருதுகிேறன்'' 

என்ேறன். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "ஏன் (எைத ைவத்து அப்படிச் ெசால்கிறாய்)?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான், "ஏெனனில், அல்லாஹ் "ஸஃபாவும் மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் 
சின்னங்களில் உள்ளைவ ஆகும். எனேவ, யார் அந்த (கஅபா) ஆலயத்தில் ஹஜ்ேஜா 
உம்ராேவா ெசய்கிறாேரா, அவர்மீது அவ்விரண்ைடயும் சுற்றிவருவது குற்றமன்று' (2:158)  

என்று கூறுகின்றான்'' என்ேறன். 
அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றிவராத மனிதரின் 
ஹஜ்ைஜேயா உம்ராைவேயா அல்லாஹ் முழுைமயாக்கமாட்டான். அவ்விரண்ைடயும் 
சுற்றாமல் இருப்பது குற்றமில்ைல என்றிருந்தால், நீ கூறும் கருத்து வரும். ("சுற்றுவது 
குற்றமன்று' என்ேற குர்ஆனில் வந்துள்ளது.) இந்த வசனம் ஏன் அருளப்ெபற்றெதன 
உனக்குத் ெதரியுமா?அறியாைமக் காலத்தில் அன்சாரிகள் கடேலாரத்தில் அைமந்திருந்த 
"இசாஃப்', "நாயிலா' ஆகிய சிைலகளுக்காக "இஹ்ராம்' கட்டிவந்து, ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றுவர்; பின்னர் தைலைய மழித்துக் ெகாள்வர். இஸ்லாம் வந்தேபாது 
அவ்விரண்டுக்குமிைடேய சுற்றிவருவைத அன்சாரிகள் ெவறுத்தனர். அறியாைமக் 
காலத்தில் தாம் ெசய்துவந்த ஒரு காரியம் என்பதால் அவர்கள் அைத ெவறுத்தனர். 
அப்ேபாது வலிவும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ் "ஸஃபாவும் மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் 
சின்னங்கள்' என்று ெதாடங்கும் (2:158ஆவது) வசனத்ைத இறுதிவைர அருளினான். பின்னர் 
அன்சாரிகள் (ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய) சுற்றிவந்தனர்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2447 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (என் சிறிய தாயார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "நான் ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றிவராமலிருப்பதில் என்மீது குற்றேமதுமில்ைல என்று கருதுகிேறன்'' 

என்ேறன். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "ஏன் (எைத ைவத்து அப்படிச் ெசால்கிறாய்)?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான், "ஏெனனில் அல்லாஹ் "ஸஃபாவும் மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் 
சின்னங்கள். அவ்விரண்ைடயும் சுற்றிவருவது குற்றமன்று'  (2:158) என்று கூறுகின்றான்'' 

என்ேறன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
"அவ்விரண்ைடயும் சுற்றாமலிருப்பது குற்றமில்ைல' என்றிருந்தால் நீ கூறும் கருத்து வரும். 
அன்சாரிகள் சிலர் ெதாடர்பாகேவ இந்த வசனம் அருளப்ெபற்றது. அவர்கள் அறியாைமக் 
காலத்தில் "இஹ்ராம்' கட்டினால் (மதீனாவிற்கு அருகில் "முஷல்லல்'எனும் குன்றிலிருந்த) 
"மனாத்' எனும் சிைலக்காக "இஹ்ராம்' கட்டுபவர்களாய் இருந்தனர். எனேவ, ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றிவருவைத அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டதாகக் கருதவில்ைல. 
நபி (ஸல்) அவர்களுடன் அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக வந்தேபாது அைதப் பற்றி நபியவர்களிடம் 
ெதரிவித்தனர். அப்ேபாதுதான் அல்லாஹ் இந்த (2:158ஆவது) வசனத்ைத அருளினான். என் 
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ஆயுள் மீது அறுதியாக! ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றிவராதவரின் ஹஜ்ைஜ 
அல்லாஹ் முழுைமயாக்குவதில்ைல. 
 
2448 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றிவராத எவர்மீதும் (குற்றம்) ஏதுமிருப்பதாக நான் கருதவில்ைல. 
(எனேவ) அவ்விரண்டுக்குமிைடேய நான் சுற்றி வராமலிருப்பைத நான் ஒரு 
ெபாருட்டாகேவ எண்ண மாட்ேடன்'' என்ேறன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "என் 
சேகாதரி (அஸ்மாவின்) மகேன! நீ ெசால்வது தவறு. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் முஸ்லிம்களும் (ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய) சுற்றிவந்தனர். எனேவ, 

அது ஒரு நபிவழியாக ஆகிவிட்டது. "முஷல்லல்' எனும் இடத்திலிருந்த சிைலகளுக்காக 
"இஹ்ராம்' கட்டியவர்கேள ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றி வராமலிருந்தனர். 
இஸ்லாம் வந்தேபாது, அைதப் பற்றி நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வினவிேனாம். 
அப்ேபாதுதான் வலிவும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ், "ஸஃபாவும் மர்வாவும் 
அல்லாஹ்வின் சின்னங்கள். எனேவ, யார் அந்த (கஅபா) ஆலயத்தில் ஹஜ்ேஜா, உம்ராேவா 
ெசய்கிறாேரா, அவர்மீது அவ்விரண்ைடயும் சுற்றிவருவது குற்றமில்ைல'' எனும் (2:158ஆவது) 
வசனத்ைத அருளினான். (இவ்வசனத்தில்) "அவ்விரண்ைடயும் சுற்றாமலிருப்பது 
குற்றமில்ைல' என்றிருந்தால்தான் நீ ெசால்லும் கருத்து வரும்'' என்றார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ நான் அபூபக்ர் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் ஹிஷாம் 
(ரஹ்) அவர்களிடம் ெசான்னேபாது,அைதக் ேகட்டு அவர்கள் வியப்பைடந்தார்கள். ("இந்த 
வசனத்திற்கு) இதுதான் (சரியான) விளக்கமாகும். அறிஞர்களில் பலர் "ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றிவராத அரபுகள் "இவ்விரு கற்(குன்று)களுக்கிைடேய சுற்றிவருவது 
அறியாைமக் காலச்ெசயலாகும்' என்றார்கள் என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன். 
(ஆனால்) அன்சாரிகளில் ேவறுசிலேரா "இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றிவருமாேற நாம் 
பணிக்கப்பட்டுள்ேளாம். ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய அவ்வாறு (சுற்றிவருமாறு) நாம் 
பணிக்கப்படவில்ைல'' என்று கூறினர். அப்ேபாதுதான் வலிவும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ் 
"ஸஃபாவும் மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் சின்னங்கள்...' என்று (2:158ஆவது) ெதாடங்கும் 
வசனத்ைத அருளினான். இந்த வசனம் இவ்விருசாரார் ெதாடர்பாகவும் அருளப் 
ெபற்றிருக்கலாம் என நான் கருதுகிேறன்'' என்று அபூபக்ர் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2449 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்ேடன்'' என்று ெதாடங்கி, ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும் அதில், பின்வருமாறும் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று காணப்படுகிறது: 
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அன்சாரிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் 
ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றிவருவைதப் பாவமாகக் கருதிவந்ேதாம்'' என்று 
கூறினர். அப்ேபாது வலிவும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ், "ஸஃபாவும் மர்வாவும் 
அல்லாஹ்வின் சின்னங்கள். எனேவ, யார் அந்த  (கஅபா) ஆலயத்தில் ஹஜ்ேஜா உம்ராேவா 
ெசய்கிறாேரா, அவர்மீது அவ்விரண்ைடயும் சுற்றிவருவது குற்றமன்று'' (2:158) எனும் 
வசனத்ைத அருளினான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்விரண்டுக்கும் 
இைடேய சுற்றிவருவைத (தமது) வழிமுைறயாக்கினார்கள். எனேவ, 

அவ்விரண்டுக்குமிைடேய சுற்றுவைதக் ைகவிட எவருக்கும் (உரிைம) இல்ைல. 
 
2450 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரிகளும் "ஃகஸ்ஸான்' குலத்தாரும் இஸ்லாத்ைத ஏற்பதற்கு முன் "மனாத்' எனும் 
சிைலக்காக "இஹ்ராம்' கட்டி "தல்பியா' கூறுபவர்களாய் இருந்தனர். எனேவ, ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றிவருவைத அவர்கள் பாவமாகக் கருதினர். (ஆனால்,) அதுேவ 
அவர்களின் மூதாைதயரிைடேய நிலவிவந்த மரபாக இருந்தது. அன்சாரிகள் இஸ்லாத்ைதத் 
தழுவியேபாது,அைதப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வினவினர். 
இதுெதாடர்பாகேவ அல்லாஹ், "ஸஃபாவும் மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் சின்னங்கள். 
எனேவ, யார் அந்த (கஅபா) ஆலயத்தில் ஹஜ்ேஜா உம்ராேவா ெசய்கிறாேரா, அவர்மீது 
அவ்விரண்ைடயும் சுற்றுவது குற்றமன்று. யார் கூடுதலாக நன்ைம ெசய்கிறாேரா 
(அவருக்கு) அல்லாஹ் நன்றி பாராட்டக்கூடியவனும் நன்கறிந்தவனும் ஆவான்'' (2:158) எனும் 
வசனத்ைத அருளினான். 
 
2451 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரிகள் (ஆரம்பக் காலத்தில்) ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய சுற்றிவருவைத 
ெவறுப்பவர்களாய் இருந்தனர்; "ஸஃபாவும் மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் சின்னங்கள். 
எனேவ, யார் அந்த (கஅபா) ஆலயத்தில் ஹஜ்ேஜா உம்ராேவா ெசய்கிறாேரா, அவர்மீது 
அவ்விரண்ைடயும் சுற்றிவருவது குற்றமன்று'' (2:158) எனும் வசனம் அருளப்படும்வைர. 
 
பாடம் : 44 ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய ஓடுவது (சய)ீ ஒேர தடைவதான் என்பது 
பற்றிய விளக்கம். 
 
2452 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஹஜ் மற்றும் உம்ராவின்ேபாது) நபி (ஸல்) அவர்களும் நபித்ேதாழர்களும் ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிைடேய ஒேரெயாரு தடைவ தவிர (கூடுதலாகச்) சுற்றிவரவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஆரம்பத்தில் சுற்றிவந்த ஒேரெயாரு தடைவ தவிர'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 45 ஹஜ் ெசய்பவர் துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளன்று "ஜம்ரத்துல் அகபா'வில் 
கல்ெலறியத் துவங்கும்வைர ெதாடர்ந்து தல்பியாச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பது விரும்பத் 
தக்கதாகும். 
 
2453 உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
("விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது) அரஃபாவிலிருந்து திரும்புைகயில் நான் வாகனத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் இருந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் முஸ்தலிஃபாவுக்கு அருகிலுள்ள இடப்புறப் பள்ளத்தாக்ைக அைடந்ததும் 
ஒட்டகத்ைத மண்டியிடைவத்துவிட்டுச் ெசன்று, சிறுநீர் கழித்துவிட்டுத் திரும்பிவந்தார்கள். 
நான் அவர்களுக்கு அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்யத் தண்ணரீ் ஊற்றிேனன். அவர்கள் 
சுருக்கமாக அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள். நான், "ெதாழப்ேபாகிறரீ்களா, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ெதாழுைக உனக்கு முன்னால் (உள்ள 
முஸ்தலிஃபாவில்)தான்'' எனக் கூறி விட்டு, வாகனத்தில் ஏறி முஸ்தலிஃபா வந்ததும் 
ெதாழுதார்கள். பின்னர் முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து புறப்படும் அதிகாைலயில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது வாகனத்தில் அவர்களுக்குப் பின்னால் ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் இருந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளரான குைறப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஜம்ரா'ைவ அைடயும்வைர "தல்பியா' ெசால்லிக்ெகாண்ேட 
இருந்தார்கள் என ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக அப்துல்லாஹ் பின் 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் ெதரிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2454 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ("விைடெபறும்' ஹஜ்ஜில்) முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து 
புறப்படும்ேபாது, தமது வாகனத்தில் தமக்குப் பின்னால் (என் சேகாதரர்) ஃபள்ல் பின் 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கைள ஏற்றிக்ெகாண்டார்கள். ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில்) "ஜம்ரத்துல் 
அகபா'வில் கல்ெலறியும்வைர தல்பியாச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்'' என என்னிடம் 
ெதரிவித்தார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2455 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் ("விைடெபறும்' ஹஜ் பயணத்தின் 
ேபாது) அவர்களது வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்தவரான ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அரஃபா நாள்' மாைலயிலும் "முஸ்தலிஃபா 
நாள்' காைலயிலும் திரும்பிக்ெகாண்டிருந்த மக்களிடம், "ெமதுவாகச் ெசல்லுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒட்டகத்தின் 
ேவகத்ைதக் கட்டுப்படுத்திக்ெகாண்டு, மினாவிலுள்ள "முஹஸ்ஸிர்' ஓைடக்குள் நுைழந்ததும், 

"ஜம்ராவில் எறிவதற்காக, சுண்டி எறியப்படும் சிறு கற்கைள எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்'' 
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என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஜம்ரத்துல் அகபா'வில் கல்ெலறியும் 
வைர ெதாடர்ந்து தல்பியாச் ெசால்லிக் ெகாண்ேடயிருந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஜம்ரத்துல் அகபா'வில் கல்ெலறியும்வைர 
ெதாடர்ந்து தல்பியாச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
ேமலும் அதில், ("சுண்டி எறியப்படும் சிறுகற்கள்' என்று கூறும்ேபாது) "ஒரு மனிதன் கல் 
சுண்டி விைளயாடுவைதப் ேபான்று தமது ைகயால் ைசைக ெசய்தார்கள்'' எனக் கூடுதலாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2456 அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் முஸ்தலிஃபாவில் இருந்தேபாது, அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "அல் 
பகரா அத்தியாயம் யாருக்கு அருளப்ெபற்றேதா அவர் (முஹம்மத் - ஸல்) இந்த இடத்தில் 
"லப்ைபக். அல்லாஹும்ம, லப்ைபக்'' என்று (தல்பியா) கூறியைத நான் ெசவியுற்ேறன்'' 

என்றார்கள். 
 
2457 அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து புறப்படும்ேபாது 
தல்பியாச் ெசான்னார்கள். அப்ேபாது "இவர் ஒரு கிராமவாசியா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "மக்கள் மறந்துவிட்டனரா,அல்லது 
வழிதவறிவிட்டனரா? "அல்பகரா' அத்தியாயம் யாருக்கு அருளப்ெபற்றேதா அவர் (முஹம்மத் 
- ஸல்) இந்த இடத்தில் "லப்ைபக். அல்லாஹும்ம, லப்ைபக்' என (தல்பியா)ச் ெசான்னைத 
நான் ெசவியுற்றுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2458 அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்) மற்றும் அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) ஆகிேயார் 
கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், முஸ்தலிஃபாவில் "அல்பகரா அத்தியாயம் 
யாருக்கு அருளப்ெபற்றேதா அவர் (முஹம்மத் - ஸல்) இந்த இடத்தில் "லப்ைபக். 
அல்லாஹும்ம, லப்ைபக்' என (தல்பியா)ச் ெசான்னைத நான் ெசவியுற்றுள்ேளன்'' என்று 
கூறினார்கள். பிறகு அவர்கள் தல்பியாச் ெசான்னார்கள்; அவர்களுடன் நாங்களும் தல்பியாச் 
ெசான்ேனாம். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 46  அரஃபா நாளில் மினாவிலிருந்து அரஃபாவிற்குப் ேபாகும்ேபாது தல்பியாவும் 
தக்பரீும் கூறல். 
2459 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (அரஃபா நாள்) காைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
மினாவிலிருந்து அரஃபாவிற்குச் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது எங்களில் சிலர் தல்பியா (லப்ைபக்...) 
கூறிக்ெகாண்டிருந்தனர். ேவறுசிலர் தக்பரீ் (அல்லாஹு அக்பர்) கூறிக்ெகாண்டிருந்தனர். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2460 அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "நாங்கள் "அரஃபா' தினத்தன்று 
காைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். அப்ேபாது எங்களில் 
சிலர் "தக்பரீ்' ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தனர். ேவறுசிலர் "தல்பியா'ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தனர். 
நாங்கேளா தக்பரீ் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்ேதாம்'' என்று கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அப்துல்லாஹ் பின் அபசீலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் எனக்கு இந்தச் ெசய்திைய அறிவித்த அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் 
(ரஹ்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் உங்கைளக் கண்டு 
வியப்பைடகிேறன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன ெசய்து 
ெகாண்டிருந்தார்கள் என்று நீங்கள் உங்கள் தந்ைதயிடம் எப்படி வினவாமலிருந்தீர்கள்?'' 

என்று ேகட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2461 முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் அஸ்ஸகஃப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களும் மினாவிலிருந்து அரஃபாவிற்குப் 
ேபாகும்ேபாது, நான் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் இருந்தேபாது இன்ைறய தினத்தில் என்ன ெசய்வரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "அன்று எங்களில் சிலர் "தல்பியா'  கூறிக்ெகாண்டிருந்தனர்; 

அதற்கு ஆட்ேசபம் ெதரிவிக்கப்பட வில்ைல. ேவறுசிலர் "தக்பரீ்' கூறிக்ெகாண்டிருந்தனர்; 

அதற்கும் ஆட்ேசபம் ெதரிவிக்கப்படவில்ைல'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
2462 முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் அஸ்ஸகஃப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் "அரஃபா' நாளன்று காைலயில் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம், "இன்ைறய 
தினத்தில் தல்பியா கூறுவைதப் பற்றித் தாங்கள் என்ன ெசால்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடனும் நபித்ேதாழர்களுடனும் இவ்வாறு 
ெசன்றிருக்கிேறன். அப்ேபாது எங்களில் சிலர் "தக்பரீ்' கூறிக்ெகாண்டிருப்பர். ேவறுசிலர் 
"தல்பியா' கூறிக்ெகாண்டிருப்பர். எங்களில் யாரும் மற்றவைர குைற கூறமாட்டார்கள்'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 47 அரஃபாவிலிருந்து முஸ்தலிஃபாவிற்குத் திரும்புவதும், அந்த இரவில் 
முஸ்தலிஃபாவில் மஃக்ரிப் மற்றும் இஷா ஆகிய இருெதாழுைககைளயும் ேசர்த்துத் 
ெதாழுவதும். 
 
2463 உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (துல்ஹஜ் 9ஆவது நாள்) அரஃபாவிலிருந்து (முஸ் 
தலிஃபாவிற்குத்) திரும்பிச் ெசல்லும்ேபாது, வழியில் ஒரு பள்ளத்தாக்கில் இறங்கி சிறுநீர் 
கழித்தார்கள். பின்னர் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் (மும்முைற 
உறுப்புகைளக் கழுவி) முழுைமயாக அங்கத் தூய்ைம ெசய்யவில்ைல (சுருக்கமாகேவ 
ெசய்தார்கள்). நான் அவர்களிடம், "(மஃக்ரிப்) ெதாழப்ேபாகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு, 

"ெதாழுைக உமக்கு முன்னால் (உள்ள முஸ்தலிஃபாவில்தான் ெதாழப்பட) உள்ளது'' என்று 
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அவர்கள் கூறி, வாகனத்தில் ஏறிப் புறப்பட்டார்கள். முஸ்தலிஃபா வந்ததும் (தமது 
வாகனத்திலிருந்து) இறங்கி அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் 
முழுைமயாக அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள். ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்பட்டதும் 
மஃக்ரிப் ெதாழுதார்கள். பிறகு ஒவ்ெவாருவரும் தமது ஒட்டகத்ைதத் தத்தமது கூடாரத்தில் 
படுக்க ைவத்தனர். பிறகு இஷாத் ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்பட்டதும் இஷாத் 
ெதாழுதார்கள். அவ்விரு ெதாழுைககளுக்குமிைடேய நபியவர்கள் (கூடுதலாக) ேவெறதுவும் 
ெதாழவில்ைல. 
 
2464 உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரஃபாவிலிருந்து திரும்பிய பின் இயற்ைகக் 
கடைன நிைறேவற்றுவதற்காக (வழியில்) ஒரு பள்ளத்தாக்ைக ேநாக்கிச் ெசன்றார்கள். 
(அவர்கள் திரும்பிவந்ததும் அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம ெசய்வதற்காக) அவர்களுக்கு நான் 
நீர் ஊற்றிேனன். அப்ேபாது "நீங்கள் (மஃக்ரிப்) ெதாழப்ேபாகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள் ெதாழுமிடம் உமக்கு முன்னால் (உள்ள முஸ்தலிஃபாவில்)தான் 
உள்ளது'' என்றார்கள். 
 
2465 உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரஃபாவிலிருந்து திரும்பியேபாது, (வழியில்) ஒரு 
பள்ளத்தாக்ைக அைடந்ததும் (வாகனத்திலிருந்து) இறங்கி சிறுநீர் கழித்தார்கள். ("சிறுநீர் 
கழித்தார்கள்' என்று ெவளிப்பைடயாகேவ உசாமா கூறினார்கள்; "நீர் ஊற்றிக் கழுவினார்கள்' 

என்று சூசகமாகக் கூறவில்ைல.) பிறகு தண்ணரீ் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி அங்கத் தூய்ைம 
ெசய்தார்கள். (தலா ஒவ்ேவார் உறுப்ைபயும் ஒரு முைறேய கழுவினார்கள்.) முழுைமயாக 
அங்கத் தூய்ைம ெசய்யவில்ைல. அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
ெதாழப்ேபாகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ெதாழுைக உமக்கு முன்னால் 
(உள்ள முஸ்தலிஃபாவில்தான் ெதாழப்பட) உள்ளது'' என்றார்கள். பிறகு பயணத்ைதத் 
ெதாடர்ந்து முஸ்தலிஃபா வந்ததும் மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் (ேசர்த்துத்) ெதாழுதார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2466 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் அடிைமயாயிருந்த குைறப் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
நான் உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களிடம் "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குப் பின்னால் (வாகனத்தில்) இருந்தேபாது "அரஃபா' நாள் மாைலயில் என்ன 
ெசய்தீர்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு, "மக்கள் மஃக்ரிப் ெதாழுைகக்காக (தங்கள் ஒட்டகங்க 
ைள)ப் படுக்கைவக்கும் பள்ளத்தாக்கிற்குச் ெசன்ேறாம். அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது ஒட்டகத்ைதப் படுக்க ைவத்தார்கள். பிறகு சிறுநீர் கழித்தார்கள். ("நீர் 
ஊற்றிக் கழுவினார்கள்' என்று சூசகமாக உசாமா கூறவில்ைல; சிறுநீர் கழித்தார்கள் என 
ெவளிப்பைடயாகேவ குறிப்பிட்டார்கள்.) பிறகு அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்வதற்காகத் 
தண்ணரீ் ேகட்டார்கள். பிறகு அங்கத் தூய்ைம ெசய்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் 
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முழுைமயாக அங்கத் தூய்ைம ெசய்யவில்ைல (ஒவ்ேவார் உறுப்ைபயும் தலா ஒரு 
முைறேய கழுவினார்கள்.) 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (தாங்கள்) ெதாழப்ேபாகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், "ெதாழுைக உமக்கு முன்னால் (உள்ள முஸ்தலிஃபாவில்தான் ெதாழப்பட) 
உள்ளது'' என்றார்கள். பிறகு வாகனத்தில் ஏறிப் புறப்பட்டார்கள். நாங்கள் முஸ்தலிஃபாவிற்கு 
வந்து ேசர்ந்ததும் மஃக்ரிப் ெதாழுைக ெதாழுவித்தார்கள். பிறகு மக்கள் தம் ஒட்டகங்கைளத் 
தத்தமது கூடாரங்களில் படுக்கைவத்தார்கள்; இஷாத் ெதாழுைகைய முடிக்கும்வைர 
அவற்ைற அவிழ்த்துவிடவில்ைல. இஷாத் ெதாழுத பிறேக ஒட்டகங்கைள அவிழ்த்(துப் 
பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்)தனர்'' என்று உசாமா (ரலி) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். நான், 

"மறுநாள் காைலயில் நீங்கள் என்ன ெசய்தீர்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் (வாகனத்தில்) ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் அமர்ந்தார்கள். நாேனா (மினாவிற்கு) முந்திச் ெசன்ற குைறஷியருடன் 
நடந்ேதெசன்ேறன்'' என்றார்கள். 
 
2467 உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தைலவர்கள் (தமது பயணத்தில்) இறங்கி இயற்ைகக் 
கடன்கைள நிைறேவற்றும் பள்ளத்தாக்கு வந்தேபாது, (தமது வாகனத்திலிருந்து) 
இறங்கினார்கள். பிறகு சிறுநீர் கழித்தார்கள். ("நீர் ஊற்றிக் கழுவினார்கள்'என்று உசாமா 
சூசகமாகக் கூறவில்ைல; சிறுநீர் கழித்தார்கள் என்று ெவளிப்பைடயாகேவ குறிப்பிட்டார்கள்.) 
பிறகு தண்ணரீ் ெகாண்டுவரச்  ெசால்லிச் சுருக்கமாக அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். 
அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெதாழப்ேபாகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
ெதாழுைக உமக்கு முன்னால் (உள்ள முஸ்தலிஃபாவில்தான் ெதாழப்பட) உள்ளது'' 

என்றார்கள். 
 
2468 உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரஃபாவிலிருந்து (முஸ்தலிஃபாவிற்குத்) 
திரும்பியேபாது அவர்களுக்குப் பின்னால் நான் வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்ேதன். அவர்கள் 
அந்தப் பள்ளத்தாக்கிற்கு வந்துேசர்ந்ததும் தமது வாகன ஒட்டகத்ைதப் படுக்கைவத்து 
விட்டுக் கழிப்பிடம் ேநாக்கிச் ெசன்றார்கள். (தமது ேதைவைய முடித்து) அவர்கள் திரும்பிய 
ேபாது, அவர்களுக்கு நான் நீர் குவைளயிலிருந்து தண்ணரீ் ஊற்றிேனன். அவர்கள் அங்கத் 
தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். பிறகு வாகனத்தில் ஏறிப் புறப்பட்டார்கள். முஸ்தலிஃபா 
வந்ததும் அங்கு மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ேசர்த்து (இஷா ேநரத்தில்) ெதாழுதார்கள். 
 
2469 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரஃபாவிலிருந்து திரும்பியேபாது, அவர்களுக்குப் 
பின்னால் (வாகனத்தில்) உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். உசாமா (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அேத நிைலயில் (மிதமான 
ேவகத்தில்) ெதாடர்ந்து பயணம் ேமற்ெகாண்டு முஸ்தலிஃபா ேபாய்ச்ேசர்ந்தார்கள். 
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2470 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரஃபாவிலிருந்து (முஸ்தலிஃபாவிற்குத்) திரும்பும் 
ேபாது தமக்குப் பின்னால் (தமது வாகனத்தில்) அமரைவத்திருந்த உசாமா (ரலி) 
அவர்களிடம் (பின்வருமாறு) ேகட்கப்பட்டது. அப்ேபாது அவர்களுடன் நான் இருந்ேதன். 
அல்லது உசாமா (ரலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அரஃபாவிலிருந்து திரும்பியேபாது எவ்வாறு பயணித்தார்கள்?'' என்று நான் ேகட்ேடன். 
அதற்கு உசாமா (ரலி) அவர்கள், "நபியவர்கள் மிதமான ேவகத்தில் பயணித்தார்கள். (கூட்ட 
ெநரிசல் காணப்படாத) விசாலமான இடத்ைத அைடந்தால் அவர்கள் விைரவாகச் 
ெசன்றார்கள்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2471 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹுைமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ேமற்கண்ட 
ஹதீஸின் மூலத்தில் இடம்ெபற்றுள்ள "அந்நஸ்' (விைரவு) என்பது "அல் அனக்' (மிதேவகம்) 
என்பைதவிடக் கூடுதல் ேவகமாகும்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2472 அபூஅய்யூப் காலித் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
முஸ்தலிஃபாவில் மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் (ேசர்த்துத்) ெதாழுேதன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு ரும்ஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "எனக்கு இந்த ஹதீைஸ 
அறிவித்த அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் அல் கத்மீ (ரஹ்) அவர்கள், அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களது ஆட்சியில் கூஃபாவின் ஆளுநராக இருந்தார்'' எனும் குறிப்பு 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2473 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது ஹஜ்ஜின்ேபாது) முஸ்தலிஃபாவில் 
மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ேசர்த்துத் ெதாழுதார்கள். 
 
2474 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முஸ்தலிஃபாவில் மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் 
ேசர்த்துத் ெதாழுதார்கள். அவற்றுக்கிைடேய (கூடுதலான ெதாழுைககள்) ேவெறதுவும் 
ெதாழவில்ைல. 
(மஃக்ரிப்) மூன்று ரக்அத்கள் ெதாழுது விட்டு, (ெதாடர்ந்து) இஷாைவ இரண்டு ரக்அத்தாக 
(சுருக்கி)த் ெதாழுதார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
(என் தந்ைத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்விடம் ெசன்றைடயும் 
வைர இவ்வாறு முஸ்தலிஃபாவில் ேசர்த்ேத ெதாழுதுவந்தார்கள். 
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2475 சலமா பின் குைஹல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் (தமது ஹஜ்ஜின்ேபாது) முஸ்தலிஃபாவில் ஒேர 
இகாமத்தில் மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் (ேசர்த்துத்) ெதாழுதார்கள். பிறகு, "இவ்வாேற 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களும் ெதாழுதார்கள்'' என்றும், "அவ்வாேற நபி (ஸல்) அவர்களும் 
ெதாழுவார்கள் என இப்னு உமர் (ரலி) அவர் கள் கூறினார்கள்'' என்றும் அறிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2476 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ஒேரேயார் இகாமத்தில் (ேசர்த்துத்) ெதாழுதார்கள்'' என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2477 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முஸ்தலிஃபாவில் மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் 
(ேசர்த்துத்) ெதாழுதார்கள். ஒேரேயார் இகாமத்தில் மூன்று ரக்அத்கள் மஃக்ரிைபயும் இரண்டு 
ரக்அத்கள் இஷாைவயும் ெதாழுதார்கள். 
 
2478 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுடன் (அரஃபாவிலிருந்து) திரும்பி முஸ்தலிஃபாவிற்கு 
வந்து ேசர்ந்தேபாது, அவர்கள் ஒேரேயார் இகாமத்தில் மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் 
(ேசர்த்துத்) ெதாழுவித்துவிட்டுத் திரும்பினார்கள். பிறகு, "இவ்வாேற இந்த இடத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள்'' என்றும் 
கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 48 (ஹாஜிகள்) துல்ஹஜ் பத்தாம் நாளில் முஸ்தலிஃபாவில் சுப்ஹுத் 
ெதாழுைகைய (அதன் ஆரம்ப ேநரத்தில்) அதிக இருட்டிேலேய ெதாழுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும்; சுப்ஹு ேநரம் வந்துவிட்டது என்பைத உறுதி ெசய்து ெகாண்ட பின்னேர 
அவ்வாறு ஆரம்ப ேநரத்தில் ெதாழ ேவண்டும். 
 
2479 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஹஜ் பயணத்தில்) எந்தத் ெதாழுைகையயும் 
அதற்குரிய ேநரத்தில் ெதாழாமல் ேவறு ேநரத்தில் ெதாழுதைத நான் பார்த்ததில்ைல; 

இரண்டு ெதாழுைககைளத் தவிர. ஒன்று: முஸ்தலிஃபாவில் மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் 
(ேசர்த்துத்) ெதாழுதது. மற்ெறான்று: அன்ைறய (மறு)நாள் ஃபஜ்ர் ெதாழுைகைய அதற்குரிய 
(வழக்கமான) ேநரத்திற்கு முன்னேர (முஸ்தலிஃபாவில்) ெதாழுதது. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "ஃபஜ்ர் ெதாழுைகைய அதற்குரிய (வழக்கமான) ேநரத்திற்கு முன் இருட்டிேலேய 
ெதாழுதது'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 49  ெபண்கள் (முதிேயார், ேநாயாளிகள்) உள்ளிட்ட பலவனீர்கைள, கூட்ட ெநரிசல் 
ஏற்படுவதற்கு முன்ேப இரவின் இறுதியில் முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து மினாவிற்குப் புறப்படச் 
ெசய்வது விரும்பத்தக்கதாகும்; மற்றவர்கள் சுப்ஹுத் ெதாழுைகைய நிைறேவற்றும்வைர 
முஸ்தலிஃபாவிேலேய தங்கியிருப்பது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
2480 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் கூட்ட ெநரிசல் ஏற்படுவதற்கும் முன்ேப 
(முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து மினாவிற்குத்) தாம் புறப்பட்டுச் ெசல்ல சவ்தா (ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் முஸ்தலிஃபா இரவில் அனுமதி ேகட்டார்கள்- 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) சவ்தா கனத்த உடலுைடயவராக 
(ெமதுவாக நடப்பவராக) இருந்தார்கள்- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சவ்தா (ரலி) 
அவர்களுக்கு அனுமதியளித்தார்கள். எனேவ, அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
புறப்படுவதற்கு முன்ேப புறப்பட்டுச் ெசன்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்கைள சுப்ஹுவைர அங்ேகேய தங்கியிருக்கச் ெசய்தார்கள். பிறகு அவர்கள் (சுப்ஹுத் 
ெதாழுதுவிட்டுப்) புறப்படேவ நாங்களும் புறப்பட்டுச் ெசன்ேறாம். 
சவ்தா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி ெபற்று முன்ேப 
ெசன்றைதப் ேபான்று, நானும் அனுமதி ெபற்றிருந்தால் ேவெறந்த மகிழ்ச்சிையயும்விட அது 
எனக்கு மிகவும் உவப்பானதாய் இருந்திருக்கும். 
இதன் அறிவிப்பாளரான காசிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: இந்த ஹதீஸின் மூலத்தில் இடம்ெபற்றுள்ள "ஸபிதா' எனும் ெசால்லுக்கு 
"கனத்த உடலுைடயவர்' என்று ெபாருள். 
 
2481 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சவ்தா (ரலி) அவர்கள் கனத்த உடலுைடய ெமதுவாக நடக்கும் ெபண்ணாக இருந்தார். 
எனேவ, அவர் முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து இரவிேலேய புறப்பட்டுச் ெசல்ல அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதிேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவருக்கு அனுமதியளித்தார்கள். 
சவ்தா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி ெபற்றைதப் 
ேபான்று நானும் அவர்களிடம் அனுமதி ெபற்றிருந்தால் நன்றாயிருந்திருக்கும்! 
இதன் அறிவிப்பாளரான காசிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் இமாமுடேனேய (முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து மினாவிற்குப்) 
புறப்பட்டுச் ெசல்வார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2482 காசிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"சவ்தா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி ெபற்றைதப் 
ேபான்று, நானும் அவர்களிடம் அனுமதி ெபற்றுச் ெசன்று, மினாவில் சுப்ஹுத் ெதாழுது 
விட்டு, மக்கள் வருவதற்கு முன்ேப "ஜம்ரா'வில் கல்ெலறிந்திருந்தால் நன்றாயிருந்திருக்கும் 
என நான் விரும்பிேனன்'' என்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்ேபாது ஆயிஷா 
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(ரலி) அவர்களிடம், "சவ்தா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
அனுமதி ெபற்றிருந்தாரா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "ஆம். 
அவர் கனத்த உடலுைடய ெபண்ணாக இருந்ததால் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் அனுமதி ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு 
அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
2483 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2484 அஸ்மா (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிைமயான அப்துல்லாஹ் பின் ைகசான் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாவது: 
அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் முஸ்தலிஃபா இல்லத்தின் அருேக இருந்தேபாது, என்னிடம் 
"சந்திரன் மைறந்துவிட்டதா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "இல்ைல' என்ேறன். அவர்கள் சிறிது 
ேநரம் ெதாழுதுவிட்டுப் பிறகு "மகேன! சந்திரன் மைறந்துவிட்டதா?''என்று (மீண்டும்) 
ேகட்டார்கள். நான் "ஆம் (மைறந்துவிட்டது)' என்ேறன். "என்னுடன் (மினாவுக்குப்) புறப்படு'' 

என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற நாங்கள் புறப்பட்டுச் ெசன்ேறாம். (மினா வந்ததும்) அவர்கள் 
"ஜம்ரா'வில் கல்ெலறிந்துவிட்டுப் பின்னர் (திரும்பிவந்து) தமது கூடாரத்தில் ெதாழுதார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களிடம் நான், "அம்மா! நாம் விடிவதற்கு முன்ேப (மினாவுக்கு) வந்து 
விட்ேடாம்'' என்ேறன். அவர்கள், "(இதில் தவேறதும்) இல்ைல, மகேன! நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ெபண்களுக்கு (விடியலுக்கு முன்ேப மினாவிற்கு வர) அனுமதியளித்துள்ளார்கள்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "இல்ைல, மகேன! அல்லாஹ்வின் நபி (ஸல்) அவர்கள், பயணத்திலிருந்த தம் 
ெபண்களுக்கு (விடியலுக்கு முன்ேப மினாவிற்கு வர) அனுமதியளித்துள்ளார்கள்'' என்று 
கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2485 சாலிம் பின் ஷவ்வால் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
அப்ேபாது அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைன முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து (மினாவிற்கு) 
இரவி(ன் இருளி)ேலேய அனுப்பிைவத்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2486 உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் இவ்வாேற ெசய்துவந்ேதாம். (அதாவது) 
"ஜம்உ' விலிருந்து மினாவிற்கு இருளிேலேய (விடியலுக்கு முன்ேப) புறப்பட்டுச் ெசல்ேவாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அம்ர் பின் முஹம்மத் அந்நாகித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("ஜம்உ' என்ப 
தன் மற்ெறாரு ெபயரான) "முஸ்தலிஃபா விலிருந்து...'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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2487 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பலவனீர்(களான ெபண்)களுடன்' அல்லது "பயணச் 
சுைமகளுடன்' என்ைனயும் "ஜம்உ' (முஸ்தலிஃபா)விலிருந்து (மினாவிற்கு) இரவிேலேய 
அனுப்பிைவத்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2488 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் குடும்பத்துப் பலவனீர்கைள முன்கூட்டிேய 
(மினாவிற்கு) அனுப்பிைவத்தார்கள். அவர்களில் நானும் ஒருவன் ஆேவன். 
இைத உைபதுல்லாஹ் பின் அபயீஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2489 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் குடும்பத்துப் பலவனீர்கைள முன்கூட்டிேய 
(மினாவிற்கு) அனுப்பிைவத்தார்கள். அவர்களில் நானும் ஒருவனாயிருந்ேதன். 
இைத அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2490 இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிகாைலக்கு முந்ைதய (சஹர்) ேநரத்திேலேய 
தம் பயணச்சாமான்களுடன் என்ைன (முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து மினாவிற்கு) அனுப்பி 
ைவத்தார்கள் என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் ெசான்னார்கள் என அதாஉ (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். நான் அதாஉ (ரஹ்) அவர்களிடம், "இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இரவு நன்கு இருக்கேவ) நீண்ட இரவில் என்ைன 
(மினாவிற்கு) அனுப்பிைவத்தார்கள்' என்று கூறினார்கள் எனும் ெசய்தி தங்களுக்கு 
எட்டியதா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் "இல்ைல; ேமற்கண்டவாறு 
அதிகாைலக்கு முந்ைதய (சஹர்) ேநரத்திேலேய என்ைன அனுப்பிைவத்தார்கள் என்று 
மட்டுேம கூறினார்கள்'' என்றார்கள். நான் அவரிடம், "இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
"நாங்கள் ஃபஜ்ருக்கு முன்ேப ஜம்ராவில் கல்ெலறிந்ேதாம் என்று கூறினார்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள், "இல்ைல; ேமற்கண்டவாறு மட்டுேம 
கூறினார்கள்'' என்று விைடயளித்தார்கள். "ஃபஜ்ைர எங்கு ெதாழுவித்தார்கள்?'' என்று நான் 
ேகட்க, "இல்ைல; ேமற்கண்டவாறு மட்டுேம கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
 
2491 சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் தமது குடும்பத்திலுள்ள பலவனீர்கைள முன் 
கூட்டிேய (ஃபஜ்ருக்கு முன்ேப மினாவிற்கு) அனுப்பிவிடுவார்கள். அதன்படி, அவர்கள் 
முஸ்தலிஃபாவில் "மஷ்அருல் ஹராம்' எனுமிடத்தில் இரவில் தங்கியிருந்து, அங்கு தமக்குத் 
ெதரிந்தவைகயில் அல்லாஹ்ைவ நிைனவு கூர்வார்கள். பிறகு, இமாம் முஸ்தலிஃபாவில் 
தங்கித் திரும்புவதற்கு முன்ேப இவர்கள் (மினாவிற்குத்) திரும்பிவிடுவர். அவர்களில் சிலர் 
ஃபஜ்ர் ெதாழுைகக்காக முன்கூட்டிேய மினாவிற்குச் ெசன்றுவிடுவர். இன்னும் சிலர் 
அதற்குப் பின் ெசல்வர். மினாவுக்குச் ெசன்றதும் "ஜம்ரா'வில் கல்ெலறிவர். "(முதிேயார், 

ெபண்கள், ேநாயாளிகள் ேபான்ற) இத்தைகய (நலிந்த)வர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் (இவ்வாறு ெசய்ய) அனுமதி யளித்துள்ளார்கள்''என்று அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 50 "பத்னுல் வாதி' பள்ளத்தில் மக்கா தமக்கு இடப் பக்கமிருக்கும்படி நின்று, 

"ஜம்ரத்துல் அகபா'வின் மீது கல்ெலறிவதும், ஒவ்ெவாரு கல்ைல எறியும்ேபாது தக்பரீ் 
கூறுவதும். 
 
2492 அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "பத்னுல் வாதி' பள்ளத்தில் நின்று "ஜம்ரத்துல் 
அகபா'வின் மீது ஏழு சிறு கற்கைள எறிந்தார்கள். ஒவ்ெவாரு கல்ைல எறியும்ேபாதும் 
தக்பரீும் கூறிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம், "மக்கள் ேமற்பரப்பில் 
நின்றல்லவா கல்ைல எறிகின்றனர்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "எவைனத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைலேயா அவன்மீது 
ஆைணயாக! "அல்பகரா' அத்தியாயம் எவருக்கு அருளப்ெபற்றேதா (அந்த அல்லாஹ்வின் 
தூதர்-ஸல்) அவர்கள் (கல்ைல எறிந்தபடி) நின்றிருந்த இடம் இதுதான்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2493 சுைலமான் பின் மஹ்ரான் அல்அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃப் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீதிருந்தபடி, "ஜிப்ரீல் 
(அைல) அவர்கள் ெதாகுத்தளித்த முைறப்படி குர்ஆைனத் ெதாகு(த்துப் பதிவு ெசய்யு)ங்கள். 
(அல்பகரா அத்தியாயம், அந்நிசா அத்தியாயம், ஆலு இம்ரான் அத்தியாயம் என்ெறல்லாம் 
கூறுவைதத் தவிர்த்து) பசுமாட்ைடப் பற்றிக் குறிப்பிடும் அத்தியாயம், மகளிர் பற்றிக் 
குறிப்பிடும் அத்தியாயம், இம்ரானின் சந்ததியர் பற்றிக் குறிப்பிடும் அத்தியாயம் (எனப் 
ெபயரிட்டு, குர்ஆன் வசனங்கைள ஜிப்ரீல் ெகாண்டுவந்த வரிைச முைறப்படி பதிவு 
ெசய்யுங்கள்)'' என்றார். 
 
நான் இப்ராஹீம் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கைளச் சந்ததித்தேபாது ஹஜ்ஜாஜ் கூறியைதத் 
ெதரிவித்ேதன். அப்ேபாது இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்கள் ஹஜ்ஜாைஜக் கடிந்துைரத்துவிட்டுப் 
பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள்: நான் (ஹஜ்ஜின் 
ேபாது) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களுடன் இருந்ேதன். அவர்கள் (மினாவில்) 
"ஜம்ரத்துல் அகபா'விற்குச் ெசன்று அதைன ஒட்டியுள்ள "பத்னுல் வாதி' பள்ளத்தாக்கில் 
இறங்கி ஜம்ராைவ ேநாக்கி நின்று அதன் மீது ஏழு சிறு கற்கைள எறிந்தார்கள். ஒவ்ெவாரு 
கல்ைல எறியும்ேபாதும் தக்பரீும் கூறினார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் நான், "அபூஅப்திர் 
ரஹ்மான்! மக்கள் இப்பள்ளத்தாக்கின் ேமற்பரப்பில் நின்றவாறு கல்ைல எறிகின்றனேர?'' 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "எவைனத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைலேயா 
அவன்மீது சத்தியமாக! "அல் பகரா' அத்தியாயம் எவருக்கு அருளப்ெபற்றேதா அவர்கள் 
(கல்ைல எறிந்தபடி) நின்றிருந்த இடம் இதுதான்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ெசய்தி ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 



 

அத்தியாயம் : 15 – ஹஜ்  

    பக்கம் | 844  
 

அவற்றில் "ஹஜ்ஜாஜ், "அல்பகரா அத்தியாயம் எனச் ெசால்லாதீர்கள்' என்று கூறியைதக் 
ேகட்ேடன் என அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக அறிவிப்பு ஆரம்பிக்கிறது. மற்ற 
விவரங்கள் ேமற்கண்ட அறிவிப்பில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
2494 அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களுடன் ஹஜ் ெசய்ேதன். அவர்கள் 
இைறயில்லம் கஅபா தமக்கு இடப்பக்கமாகவும், மினா தமக்கு வலப்பக்கமாகவும் 
இருக்கும்படி (பத்னுல் வாதி பள்ளத்தாக்கில்) நின்று ஜம்ராவின் மீது ஏழு சிறு கற்கைள 
எறிந்தார்கள். ேமலும், "அல்பகரா அத்தியாயம் எவருக்கு அருளப்ெபற்றேதா அவர்கள் 
(கல்ைல எறிந்தபடி) நின்றிருந்த இடம் இதுதான்'' என்றும் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2495 ேமற்கண்ட ெசய்தி மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "ஜம்ரத்துல் அகபா'விற்குச் ெசன்ற 
ேபாது...'' என்று அறிவிப்பு ெதாடங்குகிறது. 
 
2496 அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஹஜ்ஜின்ேபாது) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "பத்னுல் வாதி' 
பள்ளத்தாக்கில் நின்று (ஜம்ராவின் மீது) கல்ைல எறிந்துெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது 
அவர்களிடம் "மக்கள் பள்ளத்தாக்கின் ேமற்பரப்பில் நின்று ஜம்ராவின் மீது கல்ைல 
எறிகின்றனேர? (ஆனால் தாங்கள் பள்ளத்தில் நின்று கல்ைல எறிகின்றரீ்கேள?)'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "எவைனத் தவிர 
ேவறு இைறவன் இல்ைலேயா அவன்மீது சத்தியமாக! "அல்பகரா' அத்தியாயம் எவருக்கு 
அருளப்ெபற்றேதா அவர்கள் இங்கிருந்ததுதான் (ஜம்ராவின் மீது) கல்ைல எறிந்தார்கள்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 51 நஹ்ருைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் வாகனத்தில் அமர்ந்தவாறு 
"ஜம்ரத்துல் அகபா'வின் மீது கல் எறிவது விரும்பத் தக்கதாகும் என்பதும், "நீங்கள் உங்களது 
ஹஜ்ஜின் கிரிையகைள (என்னிடமிருந்து) கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்ற நபி (ஸல்) 
அவர்களின் ெசால்லின் விளக்கமும். 
 
2497 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் நஹ்ருைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் தமது வாகன ஒட்டகத்தில் 
அமர்ந்தவாறு (ஜம்ரத்துல் அகபாவின் மீது) கல் எறிவைத நான் கண்ேடன். ேமலும் 
அவர்கள், "நீங்கள் உங்களது ஹஜ்ஜின் கிரிையகைள (என்னிடமிருந்து இந்த ஆண்டிேலேய) 
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில் நான், எனது இந்த ஹஜ்ஜிற்குப் பிறகு ஹஜ் (ெசய்ேவனா,) 

ெசய்யமாட்ேடனா என்பைத அறியமாட்ேடன்'' என்று கூறிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2498 உம்முல் ஹுைஸன் பின்த் இஸ்ஹாக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ் 
ெசய்ேதன். அவர்கள் தமது வாகனத்தில் அமர்ந்தபடி "ஜம்ரத்துல் அகபா'வின் மீது கல் 
எறிந்துவிட்டுத் திரும்பிச் ெசன்றைத நான் கண்ேடன். அப்ேபாது அவர்களுடன் பிலால் (ரலி) 
அவர்களும் உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களும் இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ஒட்டகத்ைதப் பிடித்து இழுத்துச் ெசன்றார். 
மற்ெறாருவர் ெவயில் படாமலிருக்க அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தைலமீது 
தமது ஆைடைய உயர்த்திப் பிடித்து (நிழலிட்டுக்) ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நிைறய விஷயங்கைளக் கூறினார்கள். 
"அல்லாஹ்வின் ேவதத்தின்படி உங்கைள வழி நடத்தக்கூடிய, உறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட, 

கறுப்பு நிற அடிைமெயாருவர் உங்களுக்குத் தைலவராக ஆக்கப்பட்டாலும் அவரது 
ெசால்ைலக் ேகளுங்கள்; (அவருக்குக்) கீழ்ப்படியுங்கள்'' என்று அவர்கள் கூறியைதயும் நான் 
ெசவியுற்ேறன். 
 
2499 உம்முல் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நான் ஹஜ் 
ெசய்ேதன். உசாமா (ரலி), பிலால் (ரலி) ஆகிய இருவைரயும் நான் கண்ேடன். அவர்களில் 
ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களது ஒட்டகத்தின் கடிவாளத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்டிருந்தார். 
மற்றவர் ெவயில் படாமலிருக்கத் தமது ஆைடைய உயர்த்திப் பிடித்து அவர்கைள 
மைறத்துக்ெகாண்டிருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஜம்ரத்துல் அகபா'வில் 
கல் எறியும்வைர (இவ்வாறு ெசய்துெகாண்டிருந்தனர்).169 

முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ஆகிய நான்) கூறுகிேறன்: 
இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூஅப்திர் ரஹீம் (ரஹ்) அவர்களது 
இயற்ெபயர் காலித் பின் அபயீஸீத் என்பதாகும். அவர் முஹம்மத் பின் சலமா (ரஹ்) 
அவர்களின் தாய்மாமன் ஆவார். அவரிடமிருந்து வகீஉ பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரஹ்), ஹஜ்ஜாஜ் 
அல்அஃவர் (ரஹ்) ஆகி ேயார் ஹதீஸ்கைள அறிவித்துள்ளனர். 
 
பாடம் : 52 சுண்டி விைளயாடும் கற்கள் அளவிற்குச் சிறுகற்கள் அைமவது விரும்பத் 
தக்கதாகும். 
 
2500 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், சுண்டி விைளயாடும் கற்கள் அளவிலான சிறிய கற்கைளேய (ஜம்ராக் 
களில்) எறிந்தைத நான் கண்ேடன்.  

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 53 கல்ெலறிய உகந்த ேநரம். 
 
2501 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் 
முற்பகல் ேநரத்திலும் அதற்கடுத்த நாட்களில் சூரியன் உச்சியிலிருந்து சாய்ந்ததும் கற்கைள 
எறிந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் (அவ்வாறு) ெசய்வார்கள்' எனும் 
வாசகம் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 54 ஜம்ராவில் எறியப்படும் சிறு கற்கள் (எண்ணிக்ைக) ஏழு என்பதன் விளக்கம். 
 
2502 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூறினார்கள்: 
இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றிய பின் கற்களால் துப்புரவு ெசய்வது ஒற்ைற எண்ணிக்ைக 
(மூன்று) ஆகும். (ஹஜ்ஜின்ேபாது) கற்கைள எறிவதும் ஒற்ைற எண்ணிக்ைக (ஏழு) 
ஆகும்; ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிைடேய ெதாங்ேகாட்டம் ஓடுவதும் ஒற்ைற எண்ணிக்ைக 
(ஏழு) ஆகும்; கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃப்) வருவதும் ஒற்ைற எண்ணிக்ைக (ஏழு) ஆகும். 
உங்களில் ஒருவர் இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றிய பின் கற்களால் துப்புரவு ெசய்யும் 
ேபாது ஒற்ைற எண்ணிக்ைகயில் துப்புரவு ெசய்யட்டும்! 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 55 (ஹஜ் கிரிையகளுக்குப் பின்) தைலமுடிையக் குைறப்பைதவிட முழுைமயாக 
மழிப்பேத சிறந்ததாகும்; குைறத்துக்ெகாள்ளவும் அனுமதி உண்டு. 
 
2503 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஹஜ் கிரிையகளுக்குப் பின்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது தைலைய 
மழித்தார்கள். அவர்களுைடய ேதாழர்களில் சிலரும் மழித்துக்ெகாண்டனர். ேவறுசிலர் 
(சிறிதளவு) முடிையக் குைறத்துக்ெகாண்டனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "மழித்துக்ெகாள்பவர்களுக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக!'' என்று ஓரிரு முைற 
பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு "முடிைய குைறத்துக்ெகாண்டவர்களுக்கும் (அருள் புரிவானாக)'' 
என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2504 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இைறவா, மழித்துக்ெகாள்பவர்களுக்கு அருள் 
புரிவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தேபாது மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! குைறத்துக் 
ெகாள்பவர்களுக்கும் (ேசர்த்துப் பிரார்த்தியுங்கள்)'' என்றனர். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "இைறவா! மழித்துக்ெகாள்பவர்களுக்கு அருள் புரிவாயாக!'' என்றார்கள். 
மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! குைறத்துக்ெகாள்பவர்களுக்கும்...'' என்றனர். அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முடிையக் குைறத்துக்ெகாள்பவர்களுக்கும் (இைறவா, அருள் 
புரிவாயாக!)'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
2505 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மழித்துக்ெகாள்பவர்களுக்கு அல்லாஹ் அருள் 
புரிவானாக!'' என்று பிரார்த்தித்ததும் மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர,  குைறத்துக் 
ெகாள்பவர்களுக்கும் (பிரார்த்தியுங்கள்)'' என்றனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹ், மழித்துக்ெகாள்பவர்களுக்கு அருள் புரிவானாக!'' எனப் பிரார்த்தித்தார்கள். மக்கள் 
(மீண்டும்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! குைறத்துக்ெகாள்பவர்களுக்கும்...'' என்றனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மறுபடியும்) "அல்லாஹ், மழித்துக்ெகாள்பவர்களுக்கு 
அருள்புரிவானாக!'' எனப் பிரார்த்தித்தார்கள். மக்கள் (திரும்பவும்) "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
குைறத்துக்ெகாள்வர்களுக்கும்...'' என்றனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"குைறத்துக்ெகாள்பவர்களுக்கும் (அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக)'' எனப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
2506 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், நான்காவது தடைவயில் "குைறத்துக்ெகாள்பவர்களுக்கும் (அல்லாஹ் அருள் 
புரிவானாக)' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள் என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
2507 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா, மழித்துக்ெகாள்பவர்களுக்கு மன்னிப்பு 
அளிப்பாயாக!'' எனப் பிரார்த்தித்ததும் மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! "குைறத்துக் 
ெகாள்பவர்களுக்கும் (பிரார்த்தியுங்கள்)'' என்றனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இைறவா, மழித்துக்ெகாள்பவர்களுக்கு மன்னிப்பு அளிப்பாயாக!'' என்று (மீண்டும்) 
பிரார்த்தித்தார்கள். மக்கள் (மீண்டும்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! குைறத்துக் 
ெகாள்பவர்களுக்கும் (பிரார்த்தியுங்கள்)'' என்றனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இைறவா, மழித்துக்ெகாள்பவர்களுக்கு மன்னிப்பு அளிப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
மக்கள் (மறுபடியும்) "அல்லாஹ்வின் தூதேர! குைறத்துக்ெகாள்பவர்களுக்கும்...'' என்றதும், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குைறத்துக்ெகாள்பவர்களுக்கும் (மன்னிப்பு 
அளிப்பாயாக)'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2508 உம்முல் ஹுைஸன் பின்த் இஸ்ஹாக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது தைலைய மழித்துக் 
ெகாள்பவர்களுக்காக மூன்று முைறயும், முடிையக் குைறத்துக்ெகாள்பவர்களுக்காக ஒரு 
முைறயும் பிரார்த்தித்தைத நான் ெசவியுற்ேறன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் வகீஉ பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "விைடெபறும் ஹஜ் 
ஜின்ேபாது' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
2509 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "விைடெபறும்' ஹஜ்ஜில் (ஹஜ் கிரிையகைள 
முடித்ததும்) தமது தைலைய மழித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 56 துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில் (முதலில்) கல்ெலறிவதும் பிறகு அறுத்துப் 
பலியிடுவதும் பிறகு தைலைய மழிப்பதும் நபிவழி (சுன்னா) ஆகும். மழிக்கும் ேபாது 
தைலயின் வலப்பக்கத்திலிருந்து ெதாடங்குவதும் நபிவழியாகும். 
 
2510 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ("விைடெபறும்' ஹஜ்ஜில்) மினாவிற்குச் ெசன்ற 
ேபாது, (முதலில்) ஜம்ர(த்துல் அகப)ôவிற்குச் ெசன்று கற்கைள எறிந்தார்கள். பின்னர் 
மினாவிலிருந்த தமது கூடாரத்திற்கு வந்து அறுத்துப் பலியிட்டார்கள். பிறகு நாவிதரிடம் 
தமது தைலயின் வலப்பக்கத்ைதயும் பின்னர் இடப்பக்கத்ைதயும் காட்டி, "எடு' என்றார்கள். 
பிறகு அந்த முடிைய மக்களிைடேய விநிேயாகிக்க (உத்தரவிடலா)னார்கள். 
 
2511 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது (தைலயின்) வலப்பக்கத்ைத நாவிதரிடம் காட்டி "எடு' என்றார்கள். 
பிறகு அந்த முடிையத் தமக்கு அருகிலிருந்த மக்களிைடேய விநிேயாகிக்கச் ெசய்தார்கள். 
பின்னர் தமது (தைலயின்) இடப்பக்கத்ைத நாவிதரிடம் காட்டினார்கள். அவர் அைத 
மழித்தார். அந்த முடிைய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்மு சுைலம் (ரலி) 
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அபூகுைறப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் பின்வருமாறு காணப்படுகிறது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முதலில் (தமது தைலயின்) வலப்பக்கத்திலிருந்து 
ஆரம்பித்தார்கள். ஓரிரு முடிகைள மக்களிைடேய விநிேயாகிக்கச் ெசய்தார்கள். பின்னர் 
இடப்பக்கத்ைதக் காட்டி அவ்வாேற (மழிக்கச்) ெசய்தார்கள். பிறகு, "அபூதல்ஹா இங்ேக 
இருக்கிறாரா?'' என்று ேகட்டார்கள். (அவர் வந்ததும்) அவரிடம் அந்த முடிையக் 
ெகாடுத்தார்கள். 
 
2512 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில்) "ஜம்ரத்துல் 
அகபா'வில் கல்ெலறிந்துவிட்டுப் பிறகு பலி ஒட்டகத்ைத ேநாக்கிச் ெசன்று அைத 
அறுத்தார்கள். நாவிதரும் அங்ேக அமர்ந்திருந்தார். அவரி டம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது தைலையக் ைகயால் சுட்டிக் காட்டினார்கள். வலப் பக்கத்ைத அவர் 
மழித்ததும் முடிையத் தமக்கு அருகிலிருந்தவர்களிைடேய விநிேயாகிக்கச் ெசய்தார்கள். 
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பிறகு நாவிதரிடம் "மறு பக்கத்ைத மழி'' என்றார்கள். பின்னர் "அபூதல்ஹா எங்ேக?'' என்று 
ேகட்டு, (அவர்கள் வந்ததும்) அவர்களிடம் அந்த முடிையக் ெகாடுத்தார்கள். 
 
2513 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில்) "ஜம்ரத்துல் 
அகபா'வில் கற்கைள எறிந்து, தமது பலிப்பிராணிைய அறுத்துப் பலியிட்டதும் தமது 
தைலைய மழித்தார்கள். நாவிதரிடம் தமது தைலயின் வலப்பக்கத்ைதக் காட்டியேபாது, 

அவர் அைத மழித்தார். அபூதல்ஹா அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கைள அைழத்து, அவர்களிடம் 
அந்த முடிையக் ெகாடுத்தார்கள். பிறகு நாவிதரிடம் தமது தைலயின் இடப்பக்கத்ைதக் 
காட்டி "மழி' என்றார்கள். அவர் மழித்ததும் அைத அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடம் ெகாடுத்து 
"இைத மக்களிைடேய விநிேயாகிப்பரீாக!'' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 57 ஒருவர் பலியிடுவதற்கு முன் தைல முடிைய மழித்துவிட்டாேலா, கல் 
எறிவதற்கு முன் பலியிட்டுவிட்டாேலா (குற்றமில்ைல). 
 
2514 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது மக்களின் 
ேகள்விகளுக்கு விைடயளித்தவாறு மினாவில் நின்றுெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது 
அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெதரியாமல் நான் பலியிடுவதற்கு 
முன்ேப தைலைய மழித்துவிட்ேடன்'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"குற்றமில்ைல. (இப்ேபாது) பலியிடுவரீாக!''என்றார்கள். பின்னர் மற்ெறாரு மனிதர் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெதரியாமல் நான் கல்ெலறிவதற்கு முன்ேப அறுத்துப் பலியிட்டு 
விட்ேடன்'' என்றார். அதற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குற்றமில்ைல. 
(இப்ேபாது) கல்ெலறிவரீாக!''என்றார்கள். அன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
முந்திச் ெசய்யப்பட்டது என்ேறா, அல்லது பிந்திச்ெசய்யப்பட்டது என்ேறா ேகட்கப்பட்ட 
(இத்தைகய) ேகள்விகள் அைனத்திற்கும் "குற்றமில்ைல. (இப்ேபாது) ெசய்யுங்கள்'' என்ேற 
விைடயளித்தார்கள். 
 
2515 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ("விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது) தமது வாகனத்தில் 
அமர்ந்திருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் மக்கள் (சில விளக்கங்கைள) ேகட்கலாயினர். 
அவர்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் அறுத்துப் பலியிடுவதற்கு முன் 
கல்ெலறிய ேவண்டும் என அறிந்திருக்கவில்ைல. எனேவ, கல்ெலறிவதற்கு முன்ேப 
பலியிட்டுவிட்ேடன்''என்றார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குற்றமில்ைல. 
(இப்ேபாது) கல்ெலறிவரீாக!'' என்றார்கள். மற்ெறாருவர், "தைலைய மழிப்பதற்கு முன் 
பலியிட ேவண்டும் என்பைத அறியாமல், நான் பலியிடுவதற்கு முன்பாக தைலைய 
மழித்துவிட்ேடன்'' என்று ேகட்கலானார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"குற்றமில்ைல. (இப்ேபாது) பலியிடுவரீாக!'' என்றார்கள். 
அன்ைறய தினத்தில் மறதியால், அல்லது அறியாைமயால் ஒரு மனிதர் சில 
கிரிையகைளவிடச் சிலவற்ைற முந்திச் ெசய்துவிட்டதாகக் ேகட்ட ேகள்விகள் 
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அைனத்திற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "குற்றமில்ைல; (இப்ேபாது) அைதச் 
ெசய்யுங்கள்'' என்று விைடயளிப்பைதேய நான் ெசவியுற்ேறன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2516 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் உைர நிகழ்த்திக் 
ெகாண்டிருந்தேபாது, அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் (வந்து) நின்று, "நான் இன்னின்ன 
கிரிையகளுக்கு முன் இன்னின்ன கிரிையகைளச் ெசய்ய ேவண்டும் என அறிந்திருக்க 
வில்ைல'' என்றார். பிறகு மற்ெறாரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் 
இன்னின்ன கிரிையகளுக்கு முன் இன்ன கிரிையையச் ெசய்ய ேவண்டும் என (தவறாக) 
நிைனத்துக் ெகாண்டுவிட்ேடன் எனக்கூறி, (கல்ெலறிதல், பலிப்பிராணிைய அறுத்தல், 

தைலமுடி கைளயுதல் ஆகிய) இம்மூன்று விஷயங்கைளக் குறிப்பிட்டார். அவற்றுக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குற்றமில்ைல. (இப்ேபாது) ெசய்யுங்கள்'' என்ேற 
விைடயளித்தார்கள். 
 
2517 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேவறு இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் பக்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
இடம்ெபற்றுள்ள "இம்மூன்று விஷயங்கைள' என்பைதத் தவிர மற்ற விவரங்கள் 
அைனத்தும் இடம் ெபற்றுள்ளன; "இம்மூன்று விஷயங்கைள' எனும் வாசகம் அவரது 
அறிவிப்பில் இடம்ெபறவில்ைல. 
யஹ்யா அல்உமவ ீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் பலியிடுவதற்கு முன் தைலைய 
மழித்துவிட்ேடன். கல்ெலறிவதற்கு முன் அறுத்துப் பலியிட்டுவிட்ேடன்'' என்பன ேபான்ற 
வாசகங்கள் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
2518 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "நான் அறுத்துப் பலியிடுவதற்கு முன்  

தைலைய மழித்துவிட்ேடன்'' என்றார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "குற்றமில்ைல; 

(இப்ேபாது) பலியிடுவரீாக!'' என்றார்கள். அவர், "நான் கல்ெலறிவதற்கு முன் அறுத்துப் 
பலியிட்டு விட்ேடன்'' என்றார். அதற்கும் "குற்றமில்ைல; (இப்ேபாது) கல்ெலறிவரீாக!'' என்று 
நபி (ஸல்) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2519 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மினாவில் ஓர் ஒட்டகத்தின் 
மீதிருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்தார்'' என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
2520 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் 
"ஜம்ரத்துல் அகபா'விற்கு அருகில் நின்றுெகாண்டிருந்தேபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் கல்ெலறிவதற்கு முன் தைலைய மழித்துவிட்ேடன்'' 
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என்றார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குற்றமில்ைல; (இப்ேபாது) 
கல்ெலறிவரீாக!''என்றார்கள். மற்ெறாரு மனிதர் வந்து, "நான் கல்ெலறிவதற்கு முன் 
அறுத்துப் பலியிட்டுவிட்ேடன்'' என்றார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"குற்றமில்ைல; (இப்ேபாது) கல்ெலறிவரீாக!'' என்றார்கள். இன்ெனாரு மனிதர் வந்து, "நான் 
கல்ெலறிவதற்கு முன் கஅபாவுக்குத் திரும்பிச் ெசன்று (தவாஃபுல் இஃபாளா ெசய்து) 
விட்ேடன்'' என்றார். அதற்கு, "குற்றமில்ைல; (இப்ேபாது ெசன்று) கல்ெலறிவரீாக!'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
அன்ைறய நாளில் அவர்களிடம் ேகட்கப்பட்ட அைனத்துக் ேகள்விகளுக்கும் அவர்கள் 
"குற்றமில்ைல. (இப்ேபாது) ெசய்யுங்கள்''என்ேற விைடயளித்தைத நான் கண்ேடன். 
 
2521 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில் நிைறேவற்ற ேவண்டிய 
கிரிையகளான) பலியிடுதல், தைலமுடிைய மழித்தல், கல்ெலறிதல் ஆகியவற்ைற முன் 
பின்னாகச் ெசய்வைதப் பற்றிக் ேகட்கப்பட்ட ேபாது "குற்றமில்ைல (இப்ேபாது ெசய்யுங்கள்)'' 
என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 58 துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில் "தவாஃபுல் இஃபாளா' ெசய்வது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
2522 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நஹ்ருைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் 
"தவாஃபுல் இஃபாளா'ச் ெசய்துவிட்டுத் திரும்பிச் ெசன்று மினாவில் லுஹ்ர் ெதாழுைகையத் 
ெதாழுதார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களும் "நஹ்ரு' ைடய நாளில் "தவாஃபுல் இஃபாளா'ச் ெசய்து 
விட்டுத் திரும்பிச் ெசன்று மினாவில் லுஹ்ர் ெதாழுவார்கள். அவ்வாறுதான் நபி (ஸல்) 
அவர்களும் ெசய்தார்கள் என்றும் அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள். 
 
2523 அப்துல் அஸீஸ் பின் ருஃைபஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் அறிந்த ஏேதனும் ஒரு ெசய்திைய என்னிடம் கூறுங்கள்! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தர்வியா”வுைடய (துல்ஹஜ் எட்டாவது) நாளில் 
எங்கு லுஹ்ர் ெதாழுதார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "மினாவில்' என்று 
பதிலளித்தார்கள். நான், "(கிரிையகைள முடித்து) மினாவிலிருந்து புறப்படும் (துல்ஹஜ் 
12 அல்லது 13ஆவது) நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கு அஸ்ர் 
ெதாழுதார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு, "அல்அப்தஹ் எனுமிடத்தில்' என்று 
பதிலளித்துவிட்டு, பிறகு "உன்னுைடய தைலவர்கள் ெசய்வைதப் ேபான்று நீயும் ெசய்து 
ெகாள்'' என்று அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
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பாடம் : 59  (மினாவிலிருந்து புறப்படும்) "நஃப்ரு'ைடய (துல்ஹஜ் 12 அல்லது 13ஆவது) 
நாளில் "அல்முஹஸ்ஸபி'ல் தங்குவதும், அங்கு ெதாழுவதும் விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
2524 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்அப்தஹ்' எனும் இடத்தில் நபி (ஸல்) அவர்களும், அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) 
ஆகிேயாரும் தங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தனர். 
 
2525 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் "அல்முஹஸ் ஸப்' என்ற இடத்தில் தங்குவைத நபிவழியாகக் 
கருதுவார்கள்; "நஃப்ரு'ைடய (துல்ஹஜ் 12 அல்லது 13ஆவது) நாளில் "அல்ஹஸ்பா' வில் 
(அல்முஹஸ்ஸப்) லுஹ்ர் ெதாழுவார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுக்குப் பின் கலீஃபாக்களும் 
அல்முஹஸ்ஸபில் தங்கினர். 
 
2526 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்அப்தஹ்' எனும் இடத்தில் தங்குவது நபிவழியன்று. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அங்கு தங்கியதற்குக் காரணம்,அந்த இடம் (மதீனாவிற்குப்) புறப்பட்டுச் 
ெசல்வதற்கு வசதியாக அைமந்திருந்ததுதான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2527 சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி), இப்னு உமர் (ரலி) ஆகிேயார் "அல்அப்தஹ்' எனும் இடத்தில் 
தங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தனர். 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம் பின்வருமாறு ெதரிவித்தார்கள்: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அங்கு தங்கமாட்டார்கள். ேமலும் அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அங்கு தங்கியதற்குக் காரணம், அது (மதீனாவிற்குப்) புறப்பட்டுச் ெசல்ல 
வசதியான இடமாக அைமந்திருந்ததுதான்'' என்றும் கூறினார்கள். 
 
2528 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்முஹஸ்ஸப்' என்ற இடத்தில் தங்குவது (ஹஜ்ஜின் கிரிையகளில்) எதுவுமில்ைல. அது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஓய்ெவடுப்பதற்காகத்) தங்கிய ஓர் இடம்; 

அவ்வளவுதான். - இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2529 (நபி (ஸல்) அவர்களின் முன்னாள் அடிைம) அபூராஃபிஉ அஸ்லம் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மினாவிலிருந்து புறப்பட்டுச் ெசன்றேபாது 
"அல்அப்தஹ்' எனுமிடத்தில் இறங்கித் தங்குமாறு என்ைனப் பணிக்கவில்ைல. நானாகச் 
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ெசன்று அந்த இடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது கூடாரத்ைத அைமத்ேதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து அங்கு தங்கினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், குைதபா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அபூராஃபிஉ (ரலி) அவர்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்களின் பயணச்சாமான்கைளக் ெகாண்டுெசன்றார்கள்'' எனும் குறிப்பு 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2530 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்கா ெவற்றிக்குப் பின் ஹுைனன் ெசல்லத் 
திட்டமிட்டேபாது) "அல்லாஹ் நாடினால் நாைள நாம் "பனூ கினானா' பள்ளத்தாக்கில் 
(அல்முஹஸ்ஸபில்) தங்குேவாம். அந்த இடத்தில்தான் குைறஷியர் "நாங்கள் 
இைறமறுப்பில் நிைலத்திருப்ேபாம்' என்று சூளுைரத்தனர்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2531 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ("விைடெபறும்' ஹஜ்ஜில்) மினாவில் இருந்தேபாது எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நாைள நாம் பனூ கினானா -அதாவது அல்முஹஸ்ஸப்- 
பள்ளத்தாக்கில் தங்குேவாம். அந்த இடத்தில்தான் குைறஷியர் "நாங்கள் இைறமறுப்பில் 
நிைலத்திருப்ேபாம்' என்று சூளுைரத்தனர். 
அதன் விவரம் வருமாறு: குைறஷியரும் பனூ கினானா குலத்தாரும் பனூ ஹாஷிம் 
மற்றும் பனுல் முத்தலிப் குலத்தாருக்ெகதிராக (அவர்கைளச் சமூக பகிஷ்காரம் ெசய்வதாக) 
உறுதிெமாழி எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் தங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைள ஒப்பைடக்காதவைர அவ்விரு குலத்தாருடன் திருமண உறேவா வணிகரீதியான 
ெகாடுக்கல் வாங்கேலா ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது என்று தீர்மானம் ெசய்தனர். 
 
2532 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் நமக்கு (மக்கா) ெவற்றியளித்தால் இன்ஷா அல்லாஹ் 
(நாைள) நாம் குைறஷியர் "நாங்கள் இைற மறுப்பில் நிைலத்திருப்ேபாம்' என்று 
சூளுைரத்துக்ெகாண்ட ("அல்முஹஸ்ஸப்' எனும்) இடத்தில் தங்குேவாம்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 60 "அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' (துல்ஹஜ் 11,12,13 ஆகிய) நாட்களின் இரவுகளில் மினாவில் 
தங்குவது கட்டாயம் ஆகும்; (ஹாஜிகளுக்கு) தண்ணரீ் விநிேயாகிப்ேபார் அ(ங்கு 
தங்குவ)ைதத் தவிர்க்க அனுமதி உண்டு. 
 
2533 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ரலி) அவர்கள், (ஹாஜிகளுக்குத்) தண்ணரீ் 
விநிேயாகிப்பதற்காக மினாவுைடய இரவுகளில் மக்காவில் தங்கிக்ெகாள்ள, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி ேகட்டார்கள். அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2534 பக்ர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்முஸன ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களுடன் இைறயில்லம் கஅபா அருகில் அமர்ந்திருந்ேதன். 
அப்ேபாது அவர்களிடம் ஒரு கிராமவாசி வந்து, "உங்கள் தந்ைதயின் சேகாதரர் மக்கள், 

(ஹாஜிகளுக்கு) ேதனும் பாலும் விநிேயாகிக்கின்றனர். நீங்கேளா (உலர்ந்த திராட்ைசப்) 
பழரசம் விநிேயாகிப்பைத நான் காண்கிேறேன, ஏன்? உங்களுக்கு வறுைம ஏற்பட்டு விட்டதா, 

அல்லது கருமித்தனம் ெசய்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அைனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியது. 
எங்களுக்கு எந்த வறுைமயும் ஏற்பட்டுவிடவில்ைல; கருமித்தனமும் ெசய்ய வில்ைல. (ஒரு 
முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் தமக்குப் பின்னால் (தமது வாகனத்தில்) உசாமா (ரலி) 
அவர்கள் இருக்க, எங்களிடம் வந்து தண்ணரீ் ேகட்டார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 
நாங்கள் பழரசம் ெகாண்டுவந்(து ெகாடுத்)ேதாம். அவர்கள் அைதப் பருகிவிட்டு மீதிைய 
உசாமா (ரலி) அவர்களுக்குப் பருகக் ெகாடுத்தார்கள். பிறகு, "நன்ேற ெசய்தீர்கள்! நன்ேற 
ெசய்தீர்கள்! இவ்வாேற ெசய்துவாருங்கள்!'' என்று (எங்கைளப் பாராட்டிக்) கூறினார்கள். 
எனேவ,நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் (உத்தரவுப்படிேய ெசய்து 
வருகிேறாம். அந்த) உத்தரவிற்கு மாற்றம் ெசய்ய நாங்கள் விரும்பவில்ைல'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 61 (ஹஜ்ஜில் அறுக்கப்படும்) பலிப் பிராணிகளின் இைறச்சி, ேதால் மற்றும் ேசணம் 
ஆகியவற்ைறத் தர்மம் ெசய்ய ேவண்டும். 
 
2535 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்முைடய பலி ஒட்டகங்கைள (அறுத்துப் 
பலியிடும் ெபாறுப்ைப)க் கவனிக்க என்ைன நியமித்தார்கள். ேமலும், அவற்றின் இைறச்சி, 
ேதால் மற்றும் ேசணம் ஆகிய அைனத்ைதயும் தர்மம் ெசய்யுமாறும், அவற்றில் எைதயும் 
உரிப்பவருக்கான கூலியாகக் ெகாடுக்கக் கூடாது என்றும் எனக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். 
உரிப்பவருக்குரிய கூலிைய நாேம ெகாடுக்க ேவண்டும் என்றும் அவர்கள் கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் உரிப்பவருக்குரிய கூலி பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. 
 
2536 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் நபி (ஸல்) அவர்கள் தம்முைடய பலி ஒட்டகங்கைள (அறுத்துப் பலியிடும் 
ெபாறுப்ைப)க் கவனிக்குமாறு எனக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். ேமலும் அவற்றின் இைறச்சி, 
ேதால் மற்றும் ேசணம் ஆகிய அைனத்ைதயும் ஏைழகளிைடேய பங்கிடுமாறும், 

 உரிப்பதற்கான கூலியாக அவற்றில் எைதயும் ெகாடுக்கக் கூடாது என்றும் எனக்குக் 
கட்டைளயிட்டார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 62 பலிப்பிராணியில் கூட்டுச் ேசர்வதும், மாடு மற்றும் ஒட்டகம் ஆகிய 
ஒவ்ெவான்றும் ஏழு நபர்களுக்குப் ேபாதுமாகும் என்பதும். 
 
2537 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஹுைதபியா ஆண்டில் ஏழு ேபருக்காக ஓர் ஒட்டகத்ைதயும், ஏழு ேபருக்காக ஒரு 
மாட்ைடயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அறுத்துப் பலியிட்ேடாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2538 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுக்கு இஹ்ராம் கட்டிக் ெகாண்டு 
புறப்பட்ேடாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒரு பலிப்பிராணியில் ஏழு 
ேபர் வதீம் ஒட்டகத்திலும் மாட்டிலும் கூட்டுச் ேசர்ந்துெகாள்ளுமாறு எங்களுக்குக் 
கட்டைளயிட்டார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2539 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்றேபாது, ஏழு 
ேபருக்காக ஓர் ஒட்டகத்ைதயும், ஏழு ேபருக்காக ஒரு மாட்ைடயும் அறுத்துப் பலியிட்ேடாம். 
 
2540 அபுஸ்ஸுைபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
நாங்கள் ஹஜ் மற்றும் உம்ராவில் ஓர் ஒட்டகத்தில் ஏழு ேபர் வதீம் கூட்டுச் ேசர்த்ேதாம்'' 

என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடம், "இஹ்ராமிற்குப் 
பிறகு வாங்கப்பட்ட பலிப்பிராணியில் ("அல்ஜஸூர்') கூட்டுச் ேசர்ந்துெகாள்வைதப் ேபான்று 
இஹ்ராமின் ேபாது வாங்கப்பட்ட பலிப்பிராணியில் ("அல்பதனத்') கூட்டுச் ேசர்ந்து 
ெகாள்ளலாமா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "அதுவும் பலிப்பிராணிகளில் 
உள்ளேத!'' என்று கூறினார்கள். 
ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் ஹுைதபியா உடன்படிக்ைகயில் பங்ேகற்றார்கள். அவர்கள், "நாங்கள் 
அன்ைறய தினத்தில் எழுபது ஒட்டகங்கைள அறுத்துப் பலியிட்ேடாம். ஓர் ஒட்டகத்தில் 
தலா ஏழு ேபர் கூட்டுச் ேசர்ந்துெகாண்ேடாம்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2541 அபுஸ்ஸுைபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் ஹஜ் பற்றிக் கூறுைகயில், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள், நாங்கள் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடும்ேபாது பலிப் பிராணிைய அறுத்துப் 
பலியிடுமாறும், பலிப்பிராணியில் ஒரு குழுவினர் கூட்டுச் ேசர்ந்துெகாள்ளுமாறும் 
எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். ஹஜ்ஜின் இஹ்ராைமக் கைளந்துெகாள்ளுமாறு 
மக்களுக்கு உத்தரவிட்டேபாேத இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டைளயிட்டார்கள். 
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2542 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் உம்ராவிற்கு ("இஹ்ராம்' கட்டி) 
"தமத்துஉ' ெசய்தேபாது, நாங்கள் ஏழு ேபர் கூட்டுச் ேசர்ந்து ஒரு மாட்ைட அறுத்துப் 
பலியிட்ேடாம். 
 
2543 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் சார்பாக ஒரு மாட்ைட அறுத்துப் பலியிட்டார்கள். 
 
2544 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது ஹஜ்ஜின்ேபாது) தம் துைணவியர் சார்பாக 
அறுத்துப் பலியிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் பக்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "தமது ஹஜ்ஜின் ேபாது 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் சார்பாக ஒரு மாட்ைட (அறுத்துப் பலியிட்டார்கள்)'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 63 ஒட்டகத்ைத நிற்கைவத்து, (அதன் இடப்பக்க முன் காைல மடக்கிக்) 
கட்டிப்ேபாட்டு அறுத்தல். 
 
2545 ஸியாத் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், ஒரு மனிதர் தமது ஒட்டகத்ைதப் படுக்க ைவத்து அறுத்துக் 
ெகாண்டிருந்தேபாது அவரிடம் ெசன்று, "இைதக் கிளப்பி (அதன் இடப்பக்க முன் காைல 
மடக்கிக்) கட்டி, நிற்கைவத்து அறுப்பரீாக! அதுேவ உங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
வழிமுைறயாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 64 புனித (ஹரம்) எல்ைலக்குத் தாேம ெசல்லும் எண்ணம் இல்லாதவர், ஹரமுக்குப் 
பலிப்பிராணிைய (மற்றவர்களுடன்) அனுப்பிைவப்பது விரும்பத்தக்கதாகும். 
பலிப்பிராணியின் கழுத்தில் அைடயாள மாைல ெதாங்கவிடுவதும் அதற்காக மாைலகள் 
ெதாடுப்பதும் விரும்பத்தக்கதாகும். அவ்வாறு அனுப்பிைவப்பவர் "இஹ்ராம்' கட்டியவராக 
ஆகமாட்டார்; அைத முன்னிட்டு அவருக்கு எதுவும் தைட ெசய்யப்பட்டதாகவும் ஆகாது. 
 
2546 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவிலிருந்ேத பலிப்பிராணிைய அனுப்பி 
ைவப்பார்கள். எனேவ, அவர்களது பலிப் பிராணியின் கழுத்தில் (அது பலிப் பிராணி 
என்பதற்கு அைடயாளமாகத்) ெதாங்கவிடப்படும் மாைலைய நான் திரிப்ேபன். (பிலிப் 
பிராணிைய அனுப்பிய) பின்னர் "இஹ்ராம்' கட்டியவர் தவிர்த்துக்ெகாள்ளும் எைதயும் 
அவர்கள் தவிர்த்துக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 



 

அத்தியாயம் : 15 – ஹஜ்  

    பக்கம் | 857  
 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2547 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது பலிப்பிராணியின் கழுத்தில் 
ெதாங்கவிடப்படும் அைடயாள மாைலைய நான் திரிப்பைத இப்ேபாதும் நான் காண்பைதப் 
ேபான்றுள்ளது'' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2548 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பலிப்பிராணிக்குக் கழுத்தில் ெதாங்க 
விடப்படும் அைடயாள மாைலைய என்னுைடய இவ்விரு ைககளால் திரித்துள்ேளன். (பலிப் 
பிராணிைய அனுப்பிய) பின்னர் ("இஹ்ராம்' கட்டியவைரப் ேபான்று தாம்பத்திய உறவு 
ேபான்ற) எதிலிருந்தும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விலகியிருக்கவுமில்ைல; 

(ைதக்கப்பட்ட ஆைட,நறுமணம் ேபான்ற) எைதயும் அவர்கள் ைகவிடவுமில்ைல. 
 
2549 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பலி ஒட்டகங்களின் அைடயாள மாைலகைள 
நான் என் ைககளாேலேய திரித்ேதன். அந்த மாைலகைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவற்றின் கழுத்தில் ேபாட்டு, அவற்றுக்கு அைடயாளச் சின்னமுமிட்டு, 

இைறயில்லம் கஅபாவிற்கு அவற்ைற அனுப்பிைவத்தார்கள். அவர்கள் மதீனாவிேலேய 
தங்கியிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த எதுவும் ("இஹ்ராம்' கட்டியவைரப் 
ேபான்று) தைட ெசய்யப்பட்டதாக ஆகவில்ைல. 
 
2550 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பலிப்பிராணிகைள (ேவெறாருவர் மூலம்) அனுப்பி 
ைவப்பார்கள். நான் அவற்றுக்கு என் ைககளாேலேய அைடயாள மாைலகைளத் திரி(த்துத் 
தயாரி)ப்ேபன். பின்னர் இஹ்ராம் கட்டாதவர் (தமக்குத்) தடுத்துக்ெகாள்ளாத எைதயும் 
அல்லாஹ்வின் தூதரும் தடுத்துக்ெகாண்டதில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2551 இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன (ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள்) கூறியதாவது: 
நான் அந்தப் பலிப் பிராணிகளின் அைடயாள மாைலகைள, எங்களிடமிருந்த கம்பளியால் 
திரித்(துத் தயாரித்)ேதன். (பலிப் பிராணிகைள அனுப்பிய பின்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இஹ்ராமின் நிைலேயதும் இல்லாமல் எங்களிைடேய (சாதாரணமாகேவ) 
இருந்தார்கள். "இஹ்ராம் கட்டாதவர் தம் துைணவியிடம் ேமற்ெகாள்ளும்' அல்லது "ஆடவர் 
தம் துைணவியிடம் ேமற்ெகாள்ளும்' அைனத்ைதயும் ேமற்ெகாண்டார்கள். 
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2552 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பலிப்பிராணியான ஆட்டிற்குரிய அைடயாள 
மாைலையத் திரித்(துத் தயாரித்)ேதன். அந்த ஆட்ைட (ஹரமிற்கு) அனுப்பிவிட்டு, 

இஹ்ராமற்ற நிைலயிேலேய அவர்கள் எங்களிைடேய தங்கியிருந்தார்கள். 
 
2553 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பலிப்பிராணிகளுக்கான அைடயாள 
மாைலகைளத் திரித்(துத் தயாரித்)ததுண்டு. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவற்ைறத் தம் பலிப்பிராணிகளின் கழுத்தில் ெதாங்கவிட்டு, (ஹரமிற்கு) அனுப்பி 
ைவப்பார்கள். பிறகு "இஹ்ராம்' கட்டியவர் தவிர்த்துக் ெகாள்ளும் எைதயும் தவிர்த்துக் 
ெகாள்ளாதவர்களாக (எங்களிைடேய) அவர்கள் தங்கியிருப்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2554 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு முைற இைறயில்லம் கஅபாவிற்குப் பலி 
ஆட்ைட அனுப்பிைவத்தேபாது, அதன் கழுத்தில் அைடயாள மாைலையத் ெதாங்க 
விட்டார்கள். - இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2555 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் பலி ஆடுகளின் கழுத்தில் அைடயாள மாைலகைளத் ெதாங்கவிட்டு அவற்ைற 
(ஹரமிற்கு) அனுப்பிைவப்ேபாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இஹ்ராமற்ற நிைலயிேலேய இருந்தார்கள்; ("இஹ்ராம்' கட்டியவைரப் ேபான்று) 
அவர்களுக்கு எதுவும் தைட ெசய்யப்பட்டதாக இருக்கவில்ைல. 
 
2556 அம்ரா பின்த் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு ஸியாத் (ஸியாத் பின் அபசீுஃப் யான்) அவர்கள், ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுக்குக் 
கடிதம் எழுதி, "(மக்காவிற்கு) பலிப்பிராணிைய அனுப்பி ைவக்கின்றவருக்கும் அப்பிராணி 
அறுக்கப்படும்வைர,ஹாஜிகளுக்குத் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ள அைனத்தும் தைட 
ெசய்யப்படும் என இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கேள? நானும் எனது 
பலிப்பிராணிைய (மக்காவிற்கு) அனுப்பியுள்ேளன். எனேவ, உங்களது தீர்ப்ைப எனக்கு 
எழுதுங்கள்'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியைதப் ேபான்றல்ல. 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பலிப் பிராணியின் அைடயாள 
மாைலகைள, என் ைககளாேலேய திரித்(துத் தயாரித்)ேதன். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது ைகயால் அந்த மாைலையப் பலிப்பிராணியின் கழுத்தில் 
ெதாங்கவிட்டார்கள். பிறகு (அந்தப்) பிராணிைய என் தந்ைத (அபூபக்ர்-ரலி) உடன் 
அனுப்பிைவத்தார்கள். (மக்காவில்) பலிப் பிராணி பலியிடப்படும்வைர அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அனுமதித்திருந்த எதுவும் தைட ெசய்யப்படவில்ைல'' 

என்று (பதில் கடிதத்தில்) குறிப்பிட்டார்கள். 
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2557 மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(பலிப் பிராணிைய அனுப்பிைவத்தவரும் "இஹ்ராம்' கட்டியவைரப் ேபான்ேற நடந்துெகாள்ள 
ேவண்டுமா என்று நான் ேகட்டதற்கு) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் (ஆச்சரியப்பட்டு) திைரக்குப் 
பின்னாலிருந்து ைக தட்டுவைத நான் ெசவியுற்ேறன். (ெதாடர்ந்து) அவர்கள், "நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பலிப்பிராணிகளின் அைடயாள மாைலகைளத் 
திரி(த்துத் தயாரி)ப்ேபன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பலிப்பிராணிகைள 
(ஹஜ் காலத்தில் மக்காவிற்கு) அனுப்புவார்கள். "இஹ்ராம்'கட்டியவர் தடுத்துக்ெகாள்ளக் 
கூடிய எைதயும் - தமது பலிப்பிராணி பலியிடப்படும்வைர - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தமக்காகத்) தடுத்துக்ெகாள்ளவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 65 ேதைவப்பட்டால், பலியிடுவதற்காகக் ெகாண்டுெசல்லப்படும் ஒட்டகத்தில் ஏறிப் 
பயணம் ெசய்யலாம். 
 
2558 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் ஒரு பலி ஒட்டகத்ைத இழுத்துக் ெகாண்டு (நடந்து) ெசல்வைதக் கண்ட 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அவரிடம்), "அதில் ஏறிச் ெசல்க'' என்றார்கள். அவர் 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! இது, பலி ஒட்டகமாயிற்ேற!'' என்றார். அதற்கு "அதில் ஏறிச்ெசல்க'' 

என்று கூறிய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது 
தடைவ "உனக்குக் ேகடுதான்'' என்று (ெசல்லமாகக் கண்டித்துச்) ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஒருவர், கழுத்தில் அைடயாள மாைல ெதாங்கவிடப்பட்ட ஒரு பலி ஒட்டகத்ைத 
இழுத்துக்ெகாண்டு (நடந்து) ெசன்றேபாது...'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
2559 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர், கழுத்தில் அைடயாள மாைல ெதாங்க 
விடப்பட்ட ஒரு பலி ஒட்டகத்ைத இழுத்துக்ெகாண்டு (நடந்து) ெசன்றுெகாண்டிருந்தார். 
அப்ேபாது அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குக் ேகடுதான், அதில் 
ஏறிச் ெசல்க'' என்றார்கள். அதற்கு அவர், "(இது) பலி ஒட்டகமாயிற்ேற, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர?'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குக் ேகடுதான், அதில் 
ஏறிச்ெசல்க. உமக்குக் ேகடுதான், அதில் ஏறிச்ெசல்க'' என்று (மீண்டும் மீண்டும்) கூறினார்கள். 
 
2560 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், பலி ஒட்டகெமான்ைற இழுத்துக்ெகாண்டு (நடந்து) 
ெசன்றுெகாண்டிருந்த ஒரு மனிதைரக் கடந்து ெசன்றார்கள். அவரிடம், "அதில் ஏறிச் ெசல்க'' 

என்றார்கள். அதற்கு அவர், "இது பலி ஒட்டகமாயிற்ேற?'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அதில் ஏறிச் ெசல்க'' என இரண்டு, அல்லது மூன்று முைற கூறினார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2561 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கைளக் கடந்து "ஒரு பலி ஒட்டகம்' அல்லது "ஒரு பலிப்பிராணி' ெகாண்டு 
ெசல்லப்பட்டது. அப்ேபாது (அைத இழுத்துக்ெகாண்டு நடந்து ெசன்றுெகாண்டிருந்த 
மனிதரிடம்) நபி (ஸல்) அவர்கள், "அதில் ஏறிச்ெசல்க'' என்றார்கள். அவர், "இது "பலி 
ஒட்டகம்' அல்லது "பலிப்பிராணி' ஆயிற்ேற?'' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இருக்கட்டும் 
(அதில் ஏறிச் ெசல்க)''என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 அதில் "நபி (ஸல்) அவர்கைளக் கடந்து ஒரு பலி ஒட்டகம் ெகாண்டுெசல்லப்பட்டது'' என்று 
(ஐயப்பாடின்றி) ஹதீஸ் ஆரம்பிக்கிறது. 
 
2562 அபுஸ்ஸுைபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் பலிப்பிராணியில் ஏறிச்ெசல்வைதப் பற்றிக் 
ேகட்கப்பட்டது. அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் அதில் ஏறிச்ெசல்ல ேவண்டிய 
நிைலக்குக் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டால் பயண வாகனம் கிைடக்கும்வைர முைறேயாடு அதில் 
ஏறிச்ெசல்க' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
இைத இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2563 அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடம் பலிப்பிராணியில் ஏறிச் ெசல்வைதப் பற்றிக் ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "பயண வாகனம் கிைடக்கும்வைர அதில் 
முைறேயாடு ஏறிச் ெசல்க' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
இைத மஅகில் பின் உைபதில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 66 ெசல்லும் வழியில் பலிப்பிராணி பாதிப்புக்குள்ளாகிவிட்டால் என்ன ெசய்ய 
ேவண்டும்? 
 
2564 மூசா பின் சலமா அல்ஹுதலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் சினான் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்களும் உம்ராவிற்குச் ெசன்ேறாம். சினான் 
தம்முடன் ஒரு பலி ஒட்டகத்ைத இழுத்துக்ெகாண்டு (நடந்து)வந்தார். அந்த ஒட்டகம் 
வழியில் கைளத்துப்ேபாய் நின்றுவிட்டது. இது (இப்படிேய) ெசல்ல இயலாமல் 
நின்றுவிட்டால், இைத எப்படி நான் ெகாண்டுெசல்ேவன் என்று ெதரியாமல் அவர் விழித்தார். 
ேமலும், அவர் "நான் ஊர் ெசன்றதும் இதுெதாடர்பாக விரிவாகக் ேகட்டறிேவன்'' என்று 
ெசால்லிக்ெகாண்டார். இதற்கிைடயில் முற்பகல் ேநரம் ஆகிவிட்டது. நாங்கள் 
"அல்பத்ஹா' எனும் இடத்தில் இறங்கித் தங்கிேனாம். அப்ேபாது சினான் (ரஹ்) அவர்கள், 

"இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ெசல்லுங்கள். அவர்களிடம் இைதப்பற்றி நாம் 
ேபசுேவாம்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் (ெசன்று) 
தமது பலி ஒட்டகத்தின் நிைல பற்றிக் கூறினார். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
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கூறினார்கள்: விவரம் ெதரிந்தவரிடம்தான் வந்துேசர்ந்திருக்கிறரீ். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பதினாறு பலி ஒட்டகங்களுடன் ஒரு மனிதைர (மக்காவிற்கு) அனுப்பி 
ைவத்தார்கள். அவற்ைறக் கவனித்துக்ெகாள்ளும் ெபாறுப்ைபயும் அவரிடேம 
ஒப்பைடத்தார்கள். அவர் (சிறிது தூரம்) ெசன்று விட்டுத் திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! பலி ஒட்டகங்களில் ஒன்று கைளத்துப் ேபாய் (பயணத்ைதத் ெதாடர முடியாமல்) 
நின்றுவிட்டால், அைத நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அந்த இடத்திேலேய) அைத அறுத்துவிடுக; அதன் 
(கழுத்தில் ெதாங்கவிடப்பட்டுள்ள) ெசருப்புகளில் அதன் இரத்தத்ைதத் ேதாய்த்து அைத 
அதன் விலாப்பகுதியில் பதித்துவிடுக. நீேயா உன் பயணக் குழுவினரில் எவருேமா அைத 
உண்ண ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதிெனட்டு பலி ஒட்டகங்களுடன் ஒரு 
மனிதைர அனுப்பிைவத்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. ேமற்கண்ட ஹதீஸின் 
ஆரம்பத்திலுள்ள குறிப்புகள் அவற்றில் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
2565 துஐப் அபூகபஸீா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பலி ஒட்டகங்களுடன் என்ைன (மக்காவிற்கு) 
அனுப்பி ைவத்தார்கள். அப்ேபாது, "இவற்றில் ஏேதனும் ஒன்று பாதிப்புக்குள்ளாகி  
இறந்துவிடுேமா என நீர் அஞ்சினால், உடேன அைத அறுத்துவிடுவரீாக! பிறகு அதன் 
(கழுத்தில் கிடக்கும்) ெசருப்பில் அதன் இரத்தத்ைத நைனத்து, அதன் விலாப் புறத்தில் அ(ந்த 
அைடயாளத்)ைதப் பதித்துவிடுவரீாக! நீேரா உன் பயணக் குழுவினரில் எவருேமா அைத 
உண்ணாதீர்'' என்று கூறினார்கள். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 67  "விைடெபறும்' தவாஃப் ("தவாஃபுல் வதா') கடைமயாகும் என்பதும் மாதவிடாய் 
ஏற்பட்ட ெபண்ணுக்கு அந்தக் கடைமயில்ைல என்பதும். 
 
2566 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஹஜ்ைஜ முடித்ததும்) மக்கள் பல்ேவறு முைனகளில் 
திரும்பிச் ெசன்றுெகாண்டிருந்தனர். (இைதக் கண்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(ஹஜ் ெசய்த) எவரும் இைறயில்லம் கஅபாைவ இறுதியாகச் சந்தித்(து தவாஃப் 
ெசய்)திடாமல் மக்காவிலிருந்து புறப்பட்டுச் ெசல்ல ேவண்டாம்!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2567 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைறயில்லம் கஅபாைவத் தரிசித்(து "தவாஃபுல் வதாஉ' ெசய்)தேல இறுதிச் ெசயலாக 
அைமய ேவண்டும் என (ஹஜ்ஜுக்கு வந்த) மக்கள் கட்டைளயிடப்பட்டனர். ஆயினும், 

மாதவிடாய் ஏற்பட்ட ெபண்ணுக்கு மட்டும் ("தவாஃபுல் வதா'ைவ விட்டுவிட) சலுைக 
அளிக்கப்பட்டது. - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2568 தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களுடன் இருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்களிடம் ைஸத் பின் 
ஸாபித் (ரலி) அவர்கள், "மாதவிடாய் ஏற்பட்ட ெபண் இறுதியாக இைறயில்லம் கஅபாைவச் 
சந்தித்(து "தவாஃபுல் வதா' ெசய்)திடாமேலேய புறப்பட்டுச் ெசல்லலாம் என நீங்கள் தீர்ப்பு 
வழங்குகின்றரீ்களா? (இது சரியா?)'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள், "அவ்வாறில்ைல என நீங்கள் கருதினால், இன்ன அன்சாரிப் ெபண்ணிடம் (ெசன்று) 
இவ்வாறு அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்களா 
(இல்ைலயா) எனக் ேகளுங்கள்'' என்றார்கள். அவ்வாேற ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் 
(ெசன்று,ேகட்டுவிட்டுத்) திரும்பிவந்து, "நீங்கள் ெசான்னது உண்ைம என்ேற கண்ேடன்'' என்று 
சிரித்துக்ெகாண்ேட ெசான்னார்கள். 
 
2569 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுைய (ரலி) 
அவர்களுக்கு, அவர்கள் (துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில்) "தவாஃபுல் இஃபாளா' ெசய்த பின்பு 
மாதவிடாய் ஏற்பட்டது. அவர்களுக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது பற்றி நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூறிேனன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அவர் நம்ைம (புறப்பட விடாமல்) தடுத்துவிட்டாரா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு நான், "அவர் "தவாஃபுல் இஃபாளா' ெசய்துவிட்டார்,அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று 
கூற,  அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால் (பரவாயில்ைல) அவர் 
புறப்படலாம் ("தவாஃபுல் வதா' ெசய்ய ேவண்டியதில்ைல)'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2570 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுைய (ரலி) 
அவர்களுக்கு, "விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது அவர் தூய்ைமயான நிைலயில் "தவாஃபுல் 
இஃபாளா' ெசய்த பின்பு மாதவிடாய் ஏற்பட்டது'' என்று ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்களுக்கு 
மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது பற்றிக் கூறிேனன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
2571 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில்) "தவாஃபுல் இஃபாளா' ெசய்வதற்கு முன்பு ஸஃபிய்யா (ரலி) 
அவர்களுக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிடுேமா என நாங்கள் அஞ்சிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். 
அப்ேபாது எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து, "ஸஃபிய்யா நம்ைம 
(புறப்படவிடாமல்) தடுத்துவிட்டாரா?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள், "அவர் "தவாஃபுல் 
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இஃபாளா' ெசய்துவிட்டார்'' என்று கூறிேனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அப்படியானால் பிரச்சிைனயில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
2572 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
("விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுைய (ரலி) அவர்களுக்கு மாதவிடாய் 
ஏற்பட்டுவிட்டது'' என்று கூறிேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் 
நம்ைம (புறப்பட விடாமல்) தடுத்துவிடுவார் ேபாலிருக்கிறேத! அவர் உங்களுடன் "தவாஃப்' 

(இஃபாளா) ெசய்யவில்ைலயா?''என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம் (ெசய்துவிட்டார்)'' 
என்ேறாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அப்படியானால் நீங்கள் புறப்படுங்கள்!'' 
என்று ெசான்னார்கள். 
 
2573 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஹஜ்ைஜ முடித்த பின்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துைணவியார்) 
ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுைய (ரலி) அவர்களிடம், ஓர் ஆண் தன் மைனவியிடம் நாடுகின்ற 
(தாம்பத்தியத்)ைத நாடினார்கள். அப்ேபாது, "அவருக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ளது, 

அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் 
நம்ைம (புறப்பட விடாமல்) தடுத்து விட்டாரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது மக்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர் "நஹ்ரு'ைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் "தவாஃபுஸ் 
ஸியாரத்' (தவாஃபுல் இஃபாளா) ெசய்துவிட்டார்'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவ்வாறாயின், அவர் உங்களுடன் புறப்படட்டும்!'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
2574 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (தமது ஹஜ்ைஜ முடித்துக்ெகாண்டு மக்காவிலிருந்து) புறப்பட 
விரும்பிய ேபாது, ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்கள் (மாதவிடாய் ஏற்பட்டதால்) தமது கூடார 
வாசலில் கவைல அைடந்தவராகத் துக்கத்துடன் இருந்தார். அப்ேபாது அவரிடம் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (ெசல்லமாக), "உன் கழுத்து அறுபட; ெதாண்ைட வலி வர! நீ "நஹ்ரு' ைடய 
(துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் "தவாஃபுல் இஃபாளா' ெசய்தாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று கூற, நபி (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால் நீ 
புறப்படு'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "கவைல அைடந்தவராகத் துக்கத்துடன் இருந்தார்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபற 
வில்ைல. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் 
ெபற்றுள்ளன. 
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பாடம் : 68  ஹாஜிகளும் மற்றவர்களும் கஅபாவிற்குள் நுைழவதும், அதனுள் ெதாழுவதும், 

அதன் அைனத்துப் பகுதிகளிலும் பிரார்த்திப்பதும் விரும்பத்தக்கைவயாகும். 
 
2575 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மக்கா ெவற்றி நாளில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் உசாமா பின் ைஸத் 
(ரலி), பிலால் (ரலி), உஸ்மான் பின் தல்ஹா அல்ஹஜப ீ (ரலி) ஆகிேயாரும் இைறயில்லம் 
கஅபாவிற்குள் ெசன்றனர். உஸ்மான் தாழிட்டார். அவர்கள் (நீண்ட ேநரம்) உள்ேள 
இருந்தார்கள். பின்னர் பிலால் (ரலி) அவர்கள் ெவளிேய வந்தேபாது அவர்களிடம் நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உள்ேள) என்ன ெசய்தார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு பிலால் (ரலி) அவர்கள், "இரண்டு தூண்கைளத் தமக்கு இடப்பக்கமும் ஒரு தூைணத் 
தமக்கு வலப் பக்கமும் மூன்று தூண்கைளத் தமக்குப் பின்புறமும் இருக்குமாறு (நின்று) 
ெதாழுதார்கள்'' என்று விைடயளித்தார்கள். அன்று இைறயில்லம் கஅபாவில் ஆறு தூண்கள் 
இருந்தன. 
 
2576 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றி நாளில் (ஒட்டகத்தின் மீதமர்ந்தபடி) 
வந்து, இைறயில்லம் கஅபாவின் முற்றத்தில் இறங்கினார்கள். பிறகு (கஅபாவின் 
காவலராயிருந்த) உஸ்மான் பின் தல்ஹா (ரலி) அவர்களிடம் (அவர்கைள அைழத்துவரும் 
படி) ஆளனுப்பினார்கள். உஸ்மான் பின் தல்ஹா (ரலி) அவர்கள் சாவியுடன் வந்து 
கஅபாவின் கதைவத் திறந்தார்கள். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்களும் பிலால் (ரலி), உசாமா பின் 
ைஸத் (ரலி), உஸ்மான் பின் தல்ஹா (ரலி) ஆகிேயாரும் கஅபாவிற்குள் நுைழந்தார்கள். 
உள்ேள நுைழந்ததும் கதைவத் தாழிடும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உத்தரவிட,அவ்வாேற தாழிடப்பட்டது. பின்னர் அவர்கள் நீண்ட ேநரம் அதனுள் தங்கியிருந்து 
விட்டுப் பிறகு கதைவத் திறந்தார்கள். 
(இச்ெசய்தி அறிந்து) நான் மக்கைள முந்திக்ெகாண்டு (கஅபாவிற்குச்) ெசன்ேறன். 
கஅபாவிலிருந்து ெவளிேயறிக்ெகாண்டிருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள நான் 
எதிர்ெகாண்ேடன். அவர்களுக்குப் பின்னால் பிலால் (ரலி) அவர்கள் வந்தார்கள். உடேன 
நான் பிலால் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கஅபாவினுள் 
ெதாழுதார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். நான் "எந்த இடத்தில்?'' என்று 
ேகட்க, அதற்கு பிலால் (ரலி) அவர்கள், "இரு தூண்களுக்கிைடேய ேநராக'' என்று 
கூறினார்கள். நான் பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எத்தைன ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள்'' என்று ேகட்க மறந்துவிட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2577 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மக்கா ெவற்றி ஆண்டில் உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) 
அவர்களது ஒட்டகத்தின் மீது (பயணம் ெசய்து) வந்து, கஅபாவின் முற்றத்தில் தமது 
ஒட்டகத்ைத மண்டியிட்டு அமரச் ெசய்தார்கள். பிறகு உஸ்மான் பின் தல்ஹா (ரலி) 
அவர்கைள அைழத்(துவரச் ெசய்)து, "என்னிடம் கஅபாவின் சாவிையக் ெகாண்டுவாருங்கள்'' 
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என்று கூறினார்கள். (சாவிையப் ெபறுவதற்காக) உஸ்மான் பின் தல்ஹா (ரலி) அவர்கள் 
தம் அன்ைனயிடம் ெசன்றேபாது, அவர் அைதத் தர மறுத்தார். அப்ேபாது உஸ்மான் பின் 
தல்ஹா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அதன் சாவிைய என்னிடம் 
தந்துவிடுங்கள்! இல்லாவிட்டால், என் முதுகந்தண்டிலிருந்து இந்த வாள் ெவளிேயறும்'' 

என்று கூறினார்கள். பின்னர் அவர் அந்தச் சாவிைய உஸ்மான் பின் தல்ஹா (ரலி) 
அவர்களிடம் ெகாடுக்க, அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டுவந்து அைதக் 
ெகாடுத்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் கஅபாவின் கதைவத் திறந்தார்கள்... 
மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
2578 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்காெவற்றி நாளில்) இைறயில்லம் கஅபாவினுள் 
நுைழந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களுடன் உசாமா (ரலி), பிலால் (ரலி), உஸ்மான் பின் 
தல்ஹா (ரலி) ஆகிேயார் இருந்தனர். அவர்கள் உள்ேள ெசன்று,தாழிட்டுக்ெகாண்டு நீண்ட 
ேநரம் தங்கியிருந்தார்கள். பின்னர் கதவு திறக்கப்ெபற்றேபாது, நாேன முதல் ஆளாக உள்ேள 
நுைழந்ேதன். அப்ேபாது ெவளிேய வந்துெகாண்டிருந்த பிலால் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கஅபாவினுள் எந்த இடத்தில் ெதாழுதார்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு பிலால் (ரலி) அவர்கள், "அவ்விரு முன் தூண்களுக்கிைடேய' என்று 
பதிலுைரத்தார்கள். நான் பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எத்தைன (ரக்அத்கள்) ெதாழுதார்கள்?'' என்று ேகட்க மறந்துவிட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2579 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் கஅபாவிற்குப் ேபாய்ச்ேசர்ந்ேதன். அங்கு நபி (ஸல்) அவர்களும் பிலால் (ரலி), உசாமா 
(ரலி) ஆகிேயாரும் கஅபாவிற்குள் நுைழந்திருந்தார்கள். உள்ேள ெசன்றதும் உஸ்மான் பின் 
தல்ஹா (ரலி) அவர்கள் கஅபாவின் தைலவாயிைல மூடிவிட்டார்கள். பிறகு நீண்ட ேநரம் 
அதனுள் இருந்தார்கள். பின்னர் கதவு திறக்கப்ெபற்றேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவளிேய 
வந்தார்கள். நான் படியில் ஏறி கஅபாவிற்குள் நுைழந்ேதன். (ெவளிேய வந்து 
ெகாண்டிருந்தவர்களிடம்), "நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்த இடத்தில் ெதாழுதார்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "இங்கு தான்'' என (ஓர் இடத்ைதக் காட்டி)க் கூறினார்கள். நான் 
அவர்களிடம் "நபி (ஸல்) அவர்கள் எத்தைன ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள்?'' என்று ேகட்க 
மறந்துவிட்ேடன். 
 
2580 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் உசாமா பின் ைஸத் (ரலி), பிலால் (ரலி), 
உஸ்மான் பின் தல்ஹா (ரலி) ஆகிேயாரும் இைறயில்லம் கஅபாவினுள் நுைழந்து 
தாழிட்டுக்ெகாண்டனர். அவர்கள் கதைவத் திறந்ததும் முதல் ஆளாக நாேன உள்ேள 
புகுந்ேதன். அப்ேபாது (ெவளிேய வந்த) பிலால் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கஅபாவினுள் ெதாழுதார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 
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"ஆம், வலப்பக்கமிருக்கும் இரு தூண்களுக்கிைடேய ெதாழுதார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2581 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் உசாமா பின் ைஸத் (ரலி), பிலால் (ரலி), 
உஸ்மான் பின் தல்ஹா (ரலி) ஆகிேயாரும் கஅபாவிற்குள் நுைழவைத நான் கண்ேடன். 
அப்ேபாது அந்த நால்வருடன் ேவெறவரும் கஅபாவிற்குள் நுைழயவில்ைல. பின்னர் 
தாழிடப்பட்டுவிட்டது. 
என்னிடம் "பிலால் (ரலி) அவர்கள்' அல்லது "உஸ்மான் பின் தல்ஹா (ரலி) அவர்கள்', 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கஅபாவின் நடுவில் வலப்பக்கமிருக்கும் இரு 
தூண்களுக்கிைடேய ெதாழுதார்கள்'' எனக் குறிப்பிட்டார்கள். 
 
2582 இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம், "இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "நீங்கள் 
இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃப்) வரும்படிேய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளரீ்கள்; 

கஅபாவினுள் நுைழயுமாறு உங்களுக்கு உத்தரவிடப்படவில்ைல' என்று கூறியைதத் தாங்கள் 
ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள், கஅபாவிற்குள் நுைழய 
ேவண்டாம் என இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் தைட விதிக்கவில்ைல. ஆயினும், 

அவர்கள் உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் எனப் பின்வருமாறு கூறியைதச் 
ெசவியுற்ேறன்: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இைறயில்லம் கஅபாவிற்குள் நுைழந்ததும் அதன் அைனத்துப் 
பகுதிகளிலும் பிரார்த்தித்துவிட்டு,  உள்ேள ெதாழாமேலேய ெவளிேயறிவிட்டார்கள். ெவளிேய 
வந்ததும் கஅபாவின் (வாசல்) முன் நின்று இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். ேமலும் 
"இதுேவ உங்கள் ெதாழும் திைச (கிப்லா) ஆகும்'' என்றும் கூறினார்கள். 
அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "அதன் பகுதிகள் என்பது என்ன? அதன் ஒவ்ெவாரு 
மூைலையயுமா குறிப்பிடுகிறரீ்கள்?''என்று ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள், "இல்ைல; இைறயில்லத்தின் ஒவ்ெவாரு திைசயிலும் (பிரார்த்தித்தார்கள்)'' 
என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2583 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இைறயில்லம் கஅபாவிற்குள் நுைழந்தார்கள். அதனுள் ஆறு தூண்கள் 
இருந்தன. ஒவ்ெவாரு தூணுக்கு அருகிலும் நின்று அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். 
ஆனால், ெதாழவில்ைல. 
 
2584 இஸ்மாயலீ் பின் அபகீாலித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது 
உம்ர(த்துல் களா)வின்ேபாது இைறயில்லம் கஅபாவிற்குள் நுைழந்தார்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "இல்ைல' என்றார்கள். 
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பாடம் : 69 இைறயில்லம் கஅபாைவ இடித்துக் கட்டுதல். 
 
2585 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஆயிஷா!) உன்னுைடய (குைறஷி) 
சமுதாயத்தார் இைறமறுப்பிற்கு ெநருங்கிய காலத்தவர்கள் (புதிதாக இஸ்லாத்ைத 
ஏற்றவர்கள்) என்பது மட்டும் இல்ைலயாயின், கஅபாைவ இடித்துவிட்டு இப்ராஹீம் (அைல) 
அவர்கள் அைமத்த அடித்தளத்தின் மீேத நான் அைதக் கட்டியிருப்ேபன். ஏெனனில், 

குைறஷியர் இந்த ஆலயத்ைத (புதுப்பித்து)க் கட்டியேபாது, அ(தன் அடித்தளத்)ைதவிடச் 
சுருக்கி (சற்று உள்ளடக்கி)க் கட்டிவிட்டனர். ேமலும்,அதற்கு ஒரு பின்புற வாசைலயும் நான் 
அைமத்திருப்ேபன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2586 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன்னுைடய சமுதாயத்தார் கஅபாைவ(ப் 
புதுப்பித்து)க் கட்டியேபாது, இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் இட்ட அடித்தளத்ைத (விடச் 
சற்று)க் குைறத்துவிட்டார்கள் என்பைத நீ அறிவாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் இட்ட அடித்தளத்திற்கு அைத 
நீங்கள் மாற்றிவிடலாமல்லவா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உன்னுைடய சமுதாயத்தார் இைறமறுப்பிற்கு ெநருக்கமான காலத்தவர்கள் 
(புதிதாக இஸ்லாத்ைத ஏற்றவர்கள்) என்பது மட்டும் இல்ைலயாயின், அவ்வாேற நான் 
ெசய்திருப்ேபன்'' என்றார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளரான அப்துல்லாஹ் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) 
(நான் இந்த ஹதீைஸ) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) (அவர்களிடம் ெதரிவித்தேபாது) 
அவர்கள், "ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் இைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
ேகட்டிருந்தால் அது சரிேய! (இைறயில்லம் கஅபாவின்) "ஹிஜ்ர்' பகுதிைய அடுத்துள்ள இரு 
(ஷாமிய) மூைலகைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முத்தமிடாததற்குக் 
காரணம், இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் அைமத்த அடித்தளத்தின் மீது இைறயில்லம் 
முழுைமயாக்கப்படாமல் இருந்தேத ஆகும் என்று நான் கருதுகிேறன்''என்றார்கள். 
 
2587 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன் சமுதாயத்தார் "அறியாைமக் 
காலத்திற்கு' அல்லது "இைறமறுப்பிற்கு'ெநருக்கமானவர்கள் (புதிதாக இஸ்லாத்ைத 
ஏற்றவர்கள்) என்பது மட்டும் இல்ைலயாயின், கஅபாவின் கருவூலங்கைள அல்லாஹ்வின் 
பாைதயில் ெசலவிட்டிருப்ேபன். ேமலும், "ஹிஜ்ர்' எனும் அைரவட்டப் பகுதிைய கஅபாவுடன் 
இைணத்து,கஅபாவின் தைல வாயிைல (கீழிறக்கி)ப் பூமிேயாடு ேசர்ந்தாற்ேபால் 
ஆக்கியிருப்ேபன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2588 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆயிஷா! உன் சமுதாயத்தார் 
இைணைவப்புக்கு ெநருக்கமான காலத்தவர்கள் என்பது மட்டும் இல்ைலயாயின், கஅபாைவ 
நான் இடித்துவிட்டு, (உயர்ந்திருக்கும் அதன் தளத்ைதத்) தைரேயாடு ேசர்ந்தாற்ேபால் 
ஆக்கியிருப்ேபன். ேமலும், கிழக்ேக ஒன்றும் ேமற்ேக ஒன்றுமாக அதற்கு இரு வாயில்கைள 
அைமத்திருப்ேபன். "ஹிஜ்ர்'பகுதியில் ஆறு முழங்கைளக் கூடுதலாக்கியிருப்ேபன். 
ஏெனனில், குைறஷியர் கஅபாைவ(ப் புதுப்பித்து)க் கட்டியேபாது அைதக் குைறத்து (சற்று 
உள்ளடக்கிக் கட்டி)விட்டனர்'' என்றார்கள். 
 
2589 அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யஸீத் பின் முஆவியா ஆட்சிக்காலத்தில் ஷாம்வாசிகள் (அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் 
(ரலி) அவர்களுக்கு எதிராக மக்காைவ முற்றுைகயிட்டு) ேபார் ெதாடுத்தேபாது, 

இைறயில்லம் கஅபா தீக்கிைரயானது. அப்ேபாது நடந்தைவ நடந்து முடிந்தன. 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள், மக்கள் ஹஜ் பருவத்தில் ஒன்றுகூடும் 
வைர இைறயில்லத்ைத அேத நிைலயிேலேய விட்டு ைவத்தார்கள்.(பனூ உமய்யாக்களான) 
ஷாம்வாசிகளுக்கு எதிராக "மக்களுக்கு எழுச்சியூட்டுவதற்காகேவ'அல்லது "அவர்கைள 
ேராஷம்ெகாள்ளச் ெசய்வதற்காகேவ' அவ்வாறு விட்டுைவத்தார்கள். (ஹஜ்ைஜ முடித்து) 
மக்கள் புறப்பட்டேபாது அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள், "மக்கேள! கஅபா 
விஷயத்தில் எனக்கு ஆேலாசைன கூறுங்கள். அைத இடித்துவிட்டுப் புதிதாகக் 
கட்டுவதா, அல்லது அதில் பழுதைடந்த பகுதிைய மட்டும் ெசப்பனிடுவதா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "எனக்கு இது ெதாடர்பாக ஒரு ேயாசைன ேதான்றுகிறது. 
அதில் பழுதைடந்த பகுதிைய மட்டும் நீங்கள் ெசப்பனிடுங்கள். மக்கள் இஸ்லாத்ைத 
ஏற்றேபாதிருந்த அேத நிைலயில் கஅபாைவ விட்டுவிடுங்கள்; மக்கள் இஸ்லாத்ைத 
ஏற்றேபாதும், நபி (ஸல்) அவர்கள் இைறத்தூதராக நியமிக்கப்ெபற்றேபாதும் இருந்த 
நிைலயில் அதன் கற்கைளயும் (விட்டுவிடுங்கள்)'' என்றார்கள். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவரது இல்லம் 
தீக்கிைரயானால் அைதப் புதுப்பிக்காத வைர அவரது மனம் திருப்தியைடவதில்ைல. 
இந்நிைலயில் இைறயில்லத்தின் விஷயத்தில் மட்டும் எப்படி (நீங்கள் இவ்வாறு கூறுவரீ் 
கள்)? நான் (கஅபாைவ இடித்துப் புதுப்பிப்பதா, அல்லது பழுதைடந்தைதச் ெசப்பனிடுவதா 
எனும் விஷயத்தில்) என் இைறவனிடம் நன்முடிவு ேவண்டி மூன்று முைற பிரார்த்திப்ேபன். 
பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வருேவன்'' என்றார்கள். நன்முடிவு ேவண்டி மூன்று முைற 
பிரார்த்தித்தேபாது, இடித்துவிட்டுப் புதுப்பிக்கும் முடிவுக்கு வந்தார்கள். அப்ேபாது மக்கள் 
முதலில் கஅபாவின் மீது ஏறும் மனிதர்மீது வானத்திலிருந்து ஏேதனும் ேவதைன இறங்கி 
விடும் என அச்சம் ெதரிவித்தனர். இறுதியாக ஒரு மனிதர் கஅபாவின் மீேதறி அதிலிருந்து 
ஒரு கல்ைல கீேழ தள்ளினார். அவருக்கு எதுவும் ேநராதைதக் கண்ட மக்கள், 

ஒவ்ெவாருவராக (இடிக்கும் பணியில்) ஈடுபட்டு அைதத் தைரமட்டமாக்கினர். பின்னர் 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் கட்டடப் பணி நிைறவைடயும்வைர 
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(இைறயில்லத்திற்குத் தாற்காலிகத்) தூண்கள் அைமத்து அவற்றின்மீது திைரயும் 
ெதாங்கவிட்டார்கள். 
 
ேமலும், அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் "என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(உன்னுைடய சமுதாய) 
மக்கள் இைற மறுப்பிற்கு ெநருக்கமான காலத்தவர்கள் (புதிதாக இஸ்லாத்ைத ஏற்றவர்கள்) 
என்றில்ைலயாயின் - என்னிடம் கஅபாவின் கட்டடத்ைத வலுப்படுத்தக்கூடிய அளவு 
ெபாருளாதாரம் இல்ைல என்பது (ஒருபுறம்) இருக்க - நான் "ஹிஜ்ர்' பகுதியில் ஐந்து 
முழங்கைள கஅபாவுடன் ேசர்த்துவிட்டிருப்ேபன். பின்னர் மக்கள் நுைழவதற்கு ஒரு 
வாயிலும் ெவளிேயறுவதற்கு ஒரு வாயிலுமாக (இரு வாயில்கைள) அதற்கு 
அைமத்திருப்ேபன்' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன். இன்று என்னிடம் 
ெபாருளாதாரமிருப்பைதக் காண்கிேறன். மக்கைள அஞ்சும் நிைலயிலும் நான் இல்ைல'' 

என்று கூறி(விட்டு, கஅபாைவப் புதுப்பிக்கலா)னார்கள். 
பின்னர் கஅபாவில் "ஹிஜ்ர்' பகுதியில் ஐந்து முழங்கைளக் கூடுதலாக்கினார்கள்; மக்கள் 
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கேவ (ஹிஜ்ர் பகுதிைய அகழ்ந்து) ஓர் அடித்தளத்ைத 
ெவளியாக்கினார்கள். அதன் மீேத கஅபாைவ எழுப்பினார்கள். (முடிவில்) கஅபாவின் உயரம் 
பதிெனட்டு முழங்களாக இருந்தது. அதன் உயரத்ைத அதிகமாக்கிய பின்பும் அது 
குைறவாகேவ பட்டது. எனேவ, ேமலும் பத்து முழங்கைள அதிகமாக்கினார்கள்; அத்துடன் 
உள்ேள நுைழவதற்கு ஒரு வாயில்; ெவளிேயறுவதற்கு ஒரு வாயில் என 
இைறயில்லத்திற்கு இரு வாயில்கைள அைமத்தார்கள். 
 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் ெகால்லப்பட்டேபாது, ஹஜ்ஜாஜ் பின் 
யூசுஃப் இந்த விவரங்கைளத் ெதரிவித்து (கலீஃபா) அப்துல் மலிக் பின் மர்வானுக்கு ஒரு 
கடிதம் வைரந்தார். அதில் அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் (ஹிஜ்ர் 
பகுதிைய அகழ்ந்து அங்கிருந்த) ஓர் அடித்தளத்தின் மீது கஅபாைவ எழுப்பியுள்ளார்; அைத 
மக்காவின் நியாயவான்கள் பலரும் பார்த்துள்ளனர்'' என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதற்கு 
அப்துல் மலிக் பின் மர்வான், "நாம் இப்னுஸ் ஸுைபைர எந்த விஷயத்திலும் 
களங்கப்படுத்த விரும்பவில்ைல, எனேவ, அவர் உயர்த்திக்கட்டியைத அப்படிேய 
விட்டுவிடுவரீாக! "ஹிஜ்ர்'பகுதியிலிருந்து அவர் அதிகப்படுத்தியைத (மட்டும்) பைழயபடிேய 
மாற்றி அைமப்பரீாக! அவர் புதிதாகத் திறந்துவிட்ட வாயிைல மூடிவிடுவரீாக!'' என்று பதில் 
எழுதினார். எனேவ, ஹஜ்ஜாஜ் ("ஹிஜ்ர்' பகுதிச் சுவைர) இடித்து முன்பிருந்த அைமப்பிற்ேக 
மாற்றி அைமத்தார். 
 
2590 அப்துல்லாஹ் பின் உைபத் பின் உைமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல் மலிக் பின் மர்வான் ஆட்சிக் காலத்தில், அவரிடம் ஹாரிஸ் பின் அப்தில்லாஹ் 
பின் அபரீபஆீ (ரஹ்) அவர்கள் ஒரு தூதுக் குழுவில் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது அப்துல் மலிக் 
பின் மர்வான், "அபூகுைபப் (இப்னுஸ் ஸுைபர்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து தாம் 
ேகட்டதாகக் கூறும் ெசய்திைய, அவர் அவர்களிடமிருந்து ேகட்டிருக்கமாட்டார் என்ேற நான் 
எண்ணுகிேறன்'' என்றார். அதற்கு ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள், "ஆம் (அபூகுைபப் உண்ைமேய 
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ெசால்கிறார்). இைத நானும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றுள்ேளன்'' 

என்றார்கள். 
அதற்கு அப்துல் மலிக் பின் மர்வான், "ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் 
ெசவியுற்றைதக் கூறுங்கள்'' என்றார். அதற்கு ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ெசான்னார்கள்: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"உன்னுைடய சமுதாயத்தார் இைறயில்லம் கஅபாவின் கட்டடத்ைதச் சுருக்கிவிட்டனர். 
அவர்கள் இைணைவப்பிற்கு ெநருக்கமான காலத்தவர்கள் (புதிதாக இஸ்லாத்ைத 
ஏற்றவர்கள்) என்றில்ைலயாயின், அவர்கள் விட்டுவிட்டைத நான் மறுபடியும் இைணத்துக் 
கட்டியிருப்ேபன். எனக்குப் பின் உன் சமுதாயத்தாருக்கு அைத (விரிவாக்கிக்) கட்ட 
ேவண்டுெமன்ற எண்ணம் ேதான்றினால் (அவ்வாறு ெசய்யட்டும்!) என் அருகில் வா! 
அவர்கள் விட்டுவிட்ட (இடத்)ைத உனக்கு நான் காட்டித்தருகிேறன்''என்று கூறிவிட்டு, 

(கஅபா அருகில்) ஏழு முழங்கள் அளவிற்கு இடத்ைத எனக்குக் காட்டினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அப்துல்லாஹ் பின் 
உைபத் பின் உைமர் (ரஹ்) அவர்களின் அறிவிப்பிேலேய ேமற்கண்டவாறு 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
வலீத் பின் அதாஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் பின்வருமாறு கூடுதலாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "நான் பூமிேயாடு ஒட்டினாற்ேபால் ஒரு கிழக்கு வாசைலயும் ஒரு 
ேமற்கு வாசைலயும் அதற்கு அைமத்திருப்ேபன்'' என்று கூறிவிட்டு, "ஏன் உன் சமுதாயத்தார் 
கஅபாவின் வாசைல (பூமிேயாடு ஒட்டினாற்ேபால் அைமக்காமல்) உயர்த்தினார்கள் என்று 
உனக்குத் ெதரியுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் "இல்ைல (ெதரியாது)' 
என்றார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "சுய ெகௗரவத்திற்காகத்தான்; தாம் விரும்பியவைரத் தவிர 
ேவெறவரும் நுைழயக் கூடாது என்பதற்காகேவ (அவ்வாறு உயர்த்தினர்). எவேரனும் 
ஒருவர் அதனுள் நுைழய முற்பட்டால், அதில் ஏறும்வைர அவர்கள் அவைர 
விட்டுவிடுவார்கள். அவர் (ேமேல ஏறி) உள்ேள நுைழயப்ேபாகும் ேபாது அவைரப் பிடித்துக் 
கீேழ தள்ளிவிடுவார்கள்'' என்றார்கள். 
பிறகு ஹாரிஸ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம் அப்துல் மலிக் பின் மர்வான், 

"ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைத நீங்கள் ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். பிறகு அப்துல் மலிக் பின் மர்வான் 
தம்மிடமிருந்த குச்சியால் தைரையச் சிறிது ேநரம் குத்திக் கீறி(யபடி ஆழ்ந்து 
ேயாசித்து)விட்டு, "இைறயில்லத்ைதயும் இப்னுஸ் ஸுைபர் ேமற்ெகாண்டைதயும் (அேத 
நிைலயில்) விட்டிருக்க ேவண்டுெமன (இப்ேபாது) விரும்புகிேறன்'' என்றார். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2591 அபூகஸஆ சுைவத் பின் ஹுைஜர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல் மலிக் பின் மர்வான் இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி(தவாஃப்)வந்து ெகாண்டிருந்த 
ேபாது, "அல்லாஹ் இப்னுஸ் ஸுைபைர அழிக்கட்டும்! அவர் இைற நம்பிக்ைகயாளர்களின் 
அன்ைன (ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள்மீது) ெபாய்யுைரக்கிறார். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
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"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), ஆயிஷா! உன் சமுதாயத்தார் 
இைறமறுப்பிற்கு ெநருக்கமான காலத்தவர்கள் (புதிதாக இஸ்லாத்ைத ஏற்றவர்கள்) 
என்றில்ைலயாயின், நான் இைறயில்லம் கஅபாைவ இடித்துவிட்டு "ஹிஜ்ர்' பகுதிைய 
அதனுடன் அதிகமாக்கியிருப்ேபன். ஏெனனில், உன் சமுதாயத்தார் அதன் கட்டடத்ைதச் 
சுருக்கிவிட்டனர் என்று கூறினார்கள்' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் தம்மிடம் கூறியதாக 
அவர் கூறுகிறார்'' என்றார். 
அப்ேபாது ஹாரிஸ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அபரீபஆீ (ரஹ்) அவர்கள், "இவ்வாறு 
கூறாதீர்கள், இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! ஏெனனில், இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் 
அன்ைன இப்படிக் கூறியைத நானும் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். அப்துல் மலிக் பின் 
மர்வான், "கஅபாைவ இடி(த்துப் புதுப்பி)ப்பதற்கு முன்ேப இைத நான் ேகட்டிருந்தால், 

நிச்சயமாக இப்னுஸ் ஸுைபர் கட்டிய அைமப்பிேலேய கஅபாைவ நான் விட்டிருப்ேபன்'' 

என்றார். 
 
பாடம் : 70  கஅபாவின் வைளந்த சுவரும் அதன் தைலவாயிலும். 
 
2592 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (புனித கஅபாைவ 
ஒட்டியுள்ள ஹிஜ்ர் எனும்) வைளந்த சுவைரப் பற்றி, "இதுவும் கஅபாவில் ேசர்ந்ததா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அவர்கள், "ஆம்' என்று விைடயளித்தார்கள். நான், "அப்படியானால்,கஅபாவுடன் 
இைத அவர்கள் ஏன் இைணக்கவில்ைல?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "உன் 
(குைறஷி) சமூகத்தாருக்கு நிதிப்பற்றாக்குைற ஏற்பட்டிருந்தது'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
நான், "கஅபாவின் வாயிைல உயரமாக ைவத்திருப்பதன் காரணம் என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தாம் நாடியவர்கைள உள்ேள 
அனுமதிப்பதற்காகவும், தாம் நாடியவர்கைள உள்ேள ெசல்லவிடாமல் தடுப்பதற்காகவுேம 
உன் சமுதாயத்தார் இவ்வாறு ெசய்தனர். உன் சமூகத்தார் அறியாைமக் காலத்துக்கு 
ெநருக்கமானவர்கள் (புதிதாக இஸ்லாத்ைத ஏற்றவர்கள்) என்பதால், அவர்களின் மனத்தில் 
ெவறுப்பு ேதான்றும் என்ற அச்சம் (மட்டும்) எனக்கு இல்லாதிருந்தால், நான் இந்த வைளந்த 
சுவைர கஅபாவுடன் இைணத்து அதன் வாயிைல(க் கீழிறக்கி) பூமியுடன் ேசர்ந்தாற்ேபால் 
ஆக்க முடிவு ெசய்திருப்ேபன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
2593 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஹிஜ்ர் (எனும் வைளந்த சுவைரப்) 
பற்றிக் ேகட்ேடன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. ேமலும் அதில், "ஏணி ைவக்காமல் ஏற முடியாத 
அளவிற்குக்  கஅபாவின் தைலவாயில் உயரமாக இருக்கக் காரணம் என்ன என்று 
ேகட்ேடன்'' என்றும் இடம் ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 71 உடல் ஊனம், முதுைம உள்ளிட்ட காரணங்களால் இயலாதவருக்காகேவா, இறந்து 
ேபானவருக்காகேவா பிறர் ஹஜ் ெசய்தல். 
 
2594 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் சேகாதரர்) ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் 
பின்னால் வாகனத்தில் இருந்தேபாது, "கஸ்அம்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு ெபண் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் மார்க்க விளக்கம் ேகட்க வந்தார். ஃபள்ல் 
அப்ெபண்ைணக் கூர்ந்து ேநாக்கலானார்; அப்ெபண்ணும் ஃபள்ைலப் பார்த்தார். உடேன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபள்லின் முகத்ைத ேவறு பக்கம் திருப்பி 
விடலானார்கள். அப்ெபண், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அல்லாஹ் தன் அடியார்களுக்கு 
விதியாக்கிய ஹஜ் கடைம, முதியவரான என் தந்ைதக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அவரால் 
வாகனத்தில் அமர்ந்து ெசல்ல இயலாது. அவர் சார்பாக நான் ஹஜ் ெசய்யலாமா?'' என்று 
ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். இது 
"விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின் ேபாது நைடெபற்றது. 
 
2595 ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"கஸ்அம்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு ெபண் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
என் தந்ைத முதியவராக உள்ளார். இந்நிைலயில், அவருக்கு அல்லாஹ் விதியாக்கிய ஹஜ் 
கடைம ஏற்பட்டுள்ளது. அவரால் தமது ஒட்டகத்தின் முதுகில் அமர இயலாது'' என்றார். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர் சார்பாக நீ ஹஜ் ெசய்யலாம்'' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 72 சிறுவனின் ஹஜ் ெசல்லும் என்பதும் அவைன ஹஜ்ஜுக்கு அைழத்துச் 
ெசன்றவருக்கும் நற்பலன் உண்டு என்பதும். 
 
2596 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "அர்ரவ்ஹா' எனும் இடத்தில் ஒரு பயணக் குழுவினைரச் 
சந்தித்தார்கள். அப்ேபாது "இக்கூட்டத்தினர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் 
"முஸ்லிம்கள்' என்றார்கள். அப்ேபாது அக்குழுவினர், "நீங்கள் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர்'' என்றார்கள். அப்ேபாது 
(அக்குழுவிலிருந்த) ஒரு ெபண், தன் குழந்ைதையத் தூக்கி, "இவனுக்கும் ஹஜ் உண்டா?'' 

என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; (அதற்காக) உனக்கும் நற்பலன் உண்டு'' என 
விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2597 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண்மணி தம் குழந்ைதைய உயர்த்திக்காட்டி, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவனுக்கும் 
ஹஜ் உண்டா?'' என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; (அதற்காக) உனக்கும் நற்பலன் 
உண்டு'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
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2598 (இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிைம) குைறப் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண்மணி (தம்) குழந்ைதைய உயர்த்திக்காட்டி, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவனுக்கும் 
ஹஜ் உண்டா?'' என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; (அதற்காக) உனக்கும் நற்பலன் 
உண்டு'' என விைடயளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 73 ஆயுளில் ஒரு முைறேய ஹஜ் கடைமயாகும். 
 
2599 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முைற) எங்களிைடேய உைரயாற்றினார்கள். 
அப்ேபாது, "மக்கேள! அல்லாஹ் உங்கள் மீது ஹஜ்ைஜ விதியாக்கிவிட்டான். எனேவ, ஹஜ் 
ெசய்யுங்கள்'' என்றார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "ஒவ்ேவார் ஆண்டிலுமா (ஹஜ் ெசய்ய 
ேவண்டும்), அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (பதிலளிக்காமல்) அைமதியாக இருந்தார்கள். அவர் மூன்று முைற அவ்வாேற 
ேகட்டேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் "ஆம்' என்று ெசால்லிவிட்டால் 
அது (ஒவ்ேவார் ஆண்டிலும்) கடைமயாகிவிடும். பின்னர் உங்களால் அைத நிைறேவற்ற 
முடியாமலாகிவிடும்'' என்று கூறிவிட்டு, "நான் எைத (ெசய்யுங்கள் என்ேறா, ெசய்ய 
ேவண்டாெமன்ேறா ஒன்றும் கூறாமல்) உங்களு(ைடய முடிவு)க்கு விட்டுவிட்ேடேனா 
அைத(ப் பற்றி எதுவும் ேகட்காமல்) நீங்களும் விட்டு விடுங்கள். உங்களுக்கு முன் 
வாழ்ந்தவர்கள் அழிந்தெதல்லாம், அவர்கள் தங்கள் இைறத்தூதர்களிடம் அதிகமாகக் ேகள்வி 
ேகட்டதாலும் அவர்களுடன் கருத்து மாறுபாடு ெகாண்டதாலும்தான். ஒன்ைறச் ெசய்யுமாறு 
உங்களுக்கு நான் கட்டைளயிட்டால், அைத உங்களால் முடிந்த அளவிற்குச் ெசய்யுங்கள். 
ஒன்ைறச் ெசய்ய ேவண்டாெமன உங்களுக்கு நான் தைட விதித்தால் அைத(ச் ெசய்யாமல்) 
விட்டுவிடுங்கள்!'' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 74 ஒரு ெபண் (மணமுடிக்கத்தகாத) தன் ெநருங்கிய உறவினருடன் ஹஜ் முதலான 
பயணம் ேமற்ெகாள்ளல். 
 
2600 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எந்தப் ெபண்ணும் (மணமுடிக்கத்தகாத) ெநருங்கிய ஆண் உறவினருடன் தவிர மூன்று 
நாட்களுக்கான பயணம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டாம். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மூன்று நாட்களுக்கு 
ேமல் (பயணம் ேமற்ெகாள்ளக் கூடாது)'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. அப்துல்லாஹ் பின் 
நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மூன்று நாட்களுக்கான பயணம் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்டாம்'' என்ேற இடம் ெபற்றுள்ளது. 
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2601 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவயும் இறுதி நாைளயும் நம்பிக்ைக ெகாண்ட ஒரு ெபண், (மணமுடிக்கத் தகாத) 
ெநருங்கிய ஆண் உறவினருடன் தவிர மூன்று இரவுகள் ெதாைலவிற்குப் பயணம் 
ேமற்ெகாள்ள அனுமதி இல்ைல. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2602 கஸஆ பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ஒரு ஹதீைஸச் ெசவியுற்ேறன். அது 
எனக்கு ஆச்சரியத்ைதத் தந்தது. நான், "இைதத் தாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான் ேகட்காதைதயா அவர்கள் கூறியதாகச் 
ெசால்ேவன்? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எனது இந்த (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ 
பள்ளிவாசல், மஸ்ஜிதுல் ஹராம், மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா ஆகிய மூன்று பள்ளிவாசல்கைளத் 
தவிர மற்ற இடங்களுக்கு (நன்ைமைய நாடிப் புனிதப்) பயணம் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்டாம்' என்று கூறியைதயும், "எந்தப் ெபண்ணும் (மணமுடிக்கத் தகாத) ெநருங்கிய ஆண் 
உறவினருடன், அல்லது கணவருடன் தவிர இரண்டு நாள் (ெதாைலவிற்குப்) பயணம் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டாம்' என்று கூறியைதயும் நான் ேகட்ேடன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2603 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான்கு ெசய்திகைளச் ெசவியுற்ேறன். 
அைவ என்ைன வியப்பைடயச் ெசய்தன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "எந்தப் 
ெபண்ணும் கணவன், அல்லது (மண முடிக்கத் தகாத) ெநருங்கிய ஆண் உறவினருடன் 
தவிர இரண்டு நாள் பயணத் ெதாைலவிற்குப் பயணம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டாம் எனத் 
தைட விதித்தார்கள். ெதாடர்ந்து எஞ்சிய ஹதீைஸயும் கூறினார்கள். 
 
2604 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எந்தப் ெபண்ணும் (மணமுடிக்கத் தகாத) ெநருங்கிய ஆண் உறவினருடன் தவிர மூன்று 
நாட்கள் பயணம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டாம். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2605 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எந்தப் ெபண்ணும் (மணமுடிக்கத் தகாத) ெநருங்கிய ஆண் உறவினருடன் தவிர மூன்று 
இரவுகளுக்கு ேமல் பயணம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டாம். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "(மணமுடிக்கத்தகாத) ெநருங்கிய ஆண் உறவினருடன் தவிர மூன்று நாட்களுக்கு 
அதிகமாக (பயணம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டாம்)'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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2606 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முஸ்லிமான எந்தப் ெபண்ணும் (மண முடிக்கத் தகாத) ெநருங்கிய ஆண் உறவினர் 
தன்னுடன் இருந்ேத தவிர, ஓரிரவு பயணத் ெதாைலவிற்குப் பயணம் ேமற்ெகாள்ள அனுமதி 
இல்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2607 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவயும் இறுதி நாைளயும் நம்பிக்ைகெகாண்ட எந்தப் ெபண்ணும் (மண முடிக்கத் 
தகாத) ெநருங்கிய ஆண் உறவினருடன் தவிர ஒரு நாள் பயணத் ெதாைலவிற்குப் பயணம் 
ேமற்ெகாள்ள அனுமதி இல்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2608 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பிக்ைக ெகாண்ட ஒரு ெபண், (மணமுடிக்கத் 
தகாத) தன் ெநருங்கிய ஆண் உறவினருடன் தவிர ஒரு பகல் ஓர் இரவு பயணத் 
ெதாைலவிற்குப் பயணம் ேமற்ெகாள்ள அனுமதி இல்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2609 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எந்தப் ெபண்ணும் (மணமுடிக்கத் தகாத) தன் ெநருங்கிய ஆண் உறவினருடன் தவிர 
மூன்று நாட்கள் பயணம் ேமற்ெகாள்ள அனுமதி இல்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2610 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பிக்ைக ெகாண்ட ஒரு ெபண், அவளுைடய 
தந்ைத, அல்லது மகன், அல்லது கணவன்,அல்லது சேகாதரன், அல்லது (மண முடிக்கத் 
தகாத) ெநருங்கிய ஆண் உறவினருடன் தவிர மூன்று நாட்கேளா, அதற்கு ேமலாகேவா 
பயணம் ேமற்ெகாள்வதற்கு அனுமதி இல்ைல. 
அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2611 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஒரு ெபண்ணுடன் எந்த (அந்நிய) ஆடவனும் தனிைமயில் இருக்கேவண்டாம்; (மண 
முடிக்கத் தகாத) ெநருங்கிய ஆண் உறவினருடன் அவள் இருக்கும்ேபாது தவிர; ஒரு ெபண் 
(மணமுடிக்கத் தகாத) ெநருங்கிய ஆணுடன் தவிர பயணம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டாம்'' என்று 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (தமது) ெசாற்ெபாழிவில் குறிப்பிட்டார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் 
எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் மைனவி ஹஜ் ெசய்யப் புறப்பட்டுவிட்டாள். 
இன்னின்ன ேபாரில் என் ெபயர் பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. (இந்நிைலயில் நான் என்ன 
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ெசய்வது?)'' என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் ெசன்று உம்முைடய மைனவியுடன் 
ஹஜ் ெசய்வரீாக!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஒரு ெபண்ணுடன் எந்த (அந்நிய) ஆடவனும் தனிைமயில் இருக்க ேவண்டாம்; 

(மணமுடிக்கத் தகாத) ெநருங்கிய ஆண் உறவினருடன் தவிர'' எனும் (ஆரம்பக்) குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 75 ஹஜ் முதலான பயணத்திற்காக வாகனத்தில் ஏறியதும் ஓத ேவண்டிய 
பிரார்த்தைன. 
 
2612 அலீ பின் அப்தில்லாஹ் அல்அஸ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் மக்களுக்கு (பின்வரும் பிரார்த்தைனைய)க் கற்றுத் தந்தார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்ேகனும் பயணம் புறப்பட்டால், தமது ஒட்டகத்தில் 
ஏறி அமர்ந்தவுடன் மூன்று முைற தக்பரீ் ("அல்லாஹு அக்பர்') கூறுவார்கள். பிறகு 
"சுப்ஹானல்லதீ சக்கர லனா ஹாதா, வ மா குன்னா லஹு முக்ரினனீ, வ இன்னா இலா 
ரப்பினா ல முன்கலிபூன். அல்லாஹும்ம, இன்னா நஸ்அலுக ஃப ீசஃபரினா ஹாதா அல்பிர்ர 
வத்தக்வா, வ மினல் அமலி மா தர்ளா. அல்லாஹும்ம, ஹவ்வின் அைலனா சஃபரனா 
ஹாதா. வத்வி அன்னா புஅதஹ். அல்லா ஹும்ம அன்த்தஸ் ஸாஹிபு 
ஃபிஸ்ஸஃபரி, வல்ஃகலீஃபத்து ஃபில்அஹ்ல். அல்லாஹும்ம, இன்ன ீ அஊது பிக்க மின் 

வஉஸாயிஸ் ஸஃபரி, வ கஆபத்தில் மன்ழரி, வ சூயில் முன்கலபி ஃபில்மாலி 
வல்அஹ்ல்'' என்று கூறுவார்கள். 
 
(ெபாருள்: நாங்கள் இ(ந்த வாகனத்)ைதக் ைகயாளும் திறன் ெபற்றிராத 
நிைலயில், எங்களுக்கு இைதப் பணியைவத்த (இைற)வன் தூயவன். நாங்கள் எங்கள் 
இைறவனிடேம திரும்பிச் ெசல்லக்கூடியவர்களாய் உள்ேளாம். இைறவா, இப்பயணத்தில் 
நன்ைமையயும், இைறயச்சத்ைதயும், நீ திருப்தியைடயக்கூடிய (நற்)ெசயல்கைளயும் 
உன்னிடம் ேவண்டுகிேறாம். இைறவா,இப்பயணத்ைத எங்களுக்கு எளிதாக்குவாயாக! 
இப்பயணத்தின் தூரத்ைதச் சுருக்குவாயாக! இைறவா, நீேய என் பயணத் ேதாழனாகவும் என் 
குடும்பத்தின் பிரதிநிதியாகவும் இருப்பாயாக! இைறவா, பயணத்தின் சிரமங்களிலிருந்தும், 

நிைலகுைலயச் ெசய்யும் துயரக் காட்சியிலிருந்தும், ெசல்வத்திலும் குடும்பத்திலும் 
நிகழ்ந்துவிடும் தீய மாற்றங்களிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்.) 
திரும்பி வரும்ேபாதும் இவ்வாேற பிரார்த்திப்பார்கள். ஆனால், அவற்றுடன் பின்வரும் 
வரிகைளயும் கூடுதலாக ஓதுவார்கள்: "ஆயிபூன, தாயிபூன, ஆபிதூன லி ரப்பினா 
ஹாமிதூன்'' (பாவமன்னிப்புக் ேகாரி மீண்டவர்களாகவும், எங்கள் இைறவைன 
வழிபட்டவர்களாகவும் அவைனேய ேபாற்றிப் புகழ்ந்தவர்களாகவும் திரும்புகிேறாம்). 
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2613 அப்துல்லாஹ் பின் சர்ஜிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பயணம் புறப்படும்ேபாது பயணத்தின் 
சிரமங்களிலிருந்தும்,  துயரத்ேதாடு திரும்பி வருவதிலிருந்தும், வளர்ச்சியிலிருந்து வழீ்ச்சிக்கு 
மாறுவதிலிருந்தும், அநீதிக்குள்ளானவனின் (சாபப்) பிரார்த்தைனக்கு உள்ளாவதிலிருந்தும், 

குடும்பத்திலும் ெசல்வத்திலும் தீய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துவிடுவதிலிருந்தும் இைறவனிடம் 
பாதுகாப்புக் ேகாருவார்கள். (அல்லாஹும்ம இன்ன ீ அஊது பிக்க மின் வஉஸாயிஸ் 
ஸஃபரி, வ கஆபத்தில் முன்கலபி, வல்ஹவ்ரி பஅதல் கவ்னி, வ தஅவத்தில் மழ்லூமி, வ 
சூயில் மன்ழரி ஃபில்அஹ்லி வல்மால்'' என்று கூறுவார்கள்.) 
 
2614 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் சர்ஜிஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்துல் வாஹித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ெசல்வத்திலும் குடும்பத்திலும் 
(ஃபில்மாலி வல்அஹ்ல்)...' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
முஹம்மத் பின் காஸிம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் பயணத்திலிருந்து திரும்பிவரும் 
ேபாது "குடும்பத்தில்' (ஃபில் அஹ்லி) எனும் ெசாற்ெறாடைர முதலில் கூறுவார்கள் என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ேமற்கண்ட இவ்விருவரின் அறிவிப்பிலும் "அல்லாஹும்ம இன்ன ீ அஊது பிக்க மின் 
வஉஸாயிஸ் ஸஃபர்'' (இைறவா,பயணத்தின் சிரமங்களிலிருந்து உன்னிடம் பாதுகாப்புக் 
ேகாருகிேறன்) எனும் வாசகம் இடம்ெபற் றுள்ளது. 
 
பாடம் : 76  ஹஜ் முதலான பயணங்களிலிருந்து திரும்பும்ேபாது ஓத ேவண்டியைவ. 
 
2615 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேபார், அல்லது பைட, அல்லது ஹஜ், அல்லது 
உம்ராவிலிருந்து திரும்பும்ேபாது குன்றுகள் அல்லது ேமடுகள்மீது ஏறினால், மூன்று முைற 
தக்பரீ் (அல்லாஹு அக்பர்) கூறுவார்கள். பிறகு "லா இலாஹ இல்லல்லாஹு, 

வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க லஹு. லஹுல் முல்க்கு. வ லஹுல் ஹம்து. வஹுவ அலா 
குல்லி ைஷயின் கதீர். ஆயிபூன,தாயிபூன, ஆபிதூன, சாஜிதூன, லி ரப்பினா ஹாமிதூன. 
ஸதகல்லாஹு வஅதஹு; வ நஸர அப்தஹு; வ ஹஸமல் அஹ்ஸாப வஹ்தஹ்'' என்று 
கூறுவார்கள். (ெபாருள்: அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல. அவன் 
தனித்தவன். அவனுக்கு இைணயானவர் எவருமில்ைல. ஆட்சியதிகாரம் அவனுக்ேக. புகழும் 
அவனுக்ேக. அவன் அைனத்தின் மீதும் ஆற்றல் உள்ளவன். பாவமன்னிப்புக் ேகாரி 
மீண்டவர்களாகவும், எங்கள் இைறவைன வழிபட்டவர்களாகவும், சிரம்பணிந்தவர்களாகவும் 
அவைனேய ேபாற்றிப் புகழ்ந்தவர்களாகவும் திரும்புகிேறாம். அல்லாஹ் தன் வாக்குறுதிைய 
ெமய்யாக்கிவிட்டான்; தன் அடியாருக்கு ெவற்றியளித்தான்; கூட்டுப் பைடகைளத் 
தன்னந்தனியாக அவேன ேதாற்கடித்தான்.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் அய்யூப் பின் அபதீமீமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இரண்டு முைற தக்பரீ் 
(அல்லாஹு அக்பர்) கூறுவார்கள்''என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2616 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் (ஓர் அறப்ேபாரிலிருந்து) திரும்பிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். 
அப்ேபாது (நபி (ஸல்) அவர்களுடன்) நானும் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களும் இருந்ேதாம். 
(நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்கள் நபியவர்களுக்குப் 
பின்னால் அவர்களது ஒட்டகத்தில் இருந்தார்கள். மதீனாவின் ேமற்புறத்தில் நாங்கள் 
இருந்தேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆயிபூன, தாயிபூன, ஆபிதூன லி ரப்பினா ஹாமிதூன'' 

(பாவமன்னிப்புக் ேகாரி மீண்டவர்களாகவும், எங்கள் இைறவைன வழிபட்டவர்களாகவும், 

அவைனேய ேபாற்றிப் புகழ்ந்தவர்களாகவும் திரும்புகிேறாம்) என மதீனாவிற்குள் வரும் 
வைர ெசால்லிக்ெகாண்ேடயிருந்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 77 ஹஜ் அல்லது உம்ராவிலிருந்து திரும்பும்ேபாது துல்ஹுைலஃபாவில் இறங்கித் 
தங்குவதும் அங்கு ெதாழுவதும். 
 
2617 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்காவிலிருந்து திரும்பும்ேபாது) 
"துல்ஹுைலஃபா' விலுள்ள "அல்பத்ஹா' எனும் விசாலமான பள்ளத்தாக்கில் தமது 
ஒட்டகத்ைத மண்டியிடைவத்து, அங்கு ெதாழுதார்கள். நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களும் அவ்வாேற ெசய்வார்கள். 
 
2618 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒட்டகத்ைத மண்டியிடைவத்துத் ெதாழுது 
வந்த, "துல்ஹுைலஃபா'விலுள்ள "அல்பத்ஹா' பள்ளத்தாக்கில் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களும் 
தமது ஒட்டகத்ைத மண்டியிடைவப்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2619 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ஹஜ் அல்லது உம்ராவிலிருந்து திரும்பும்ேபாது, 

"துல்ஹுைலஃபா'வில் "அல்பத்ஹா' பள்ளத்தாக்கில் தமது ஒட்டகத்ைத மண்டியிட 
ைவத்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்குதான் தமது ஒட்டகத்ைத 
மண்டியிடச் ெசய்வார்கள். 
 
2620 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "துல்ஹுைலஃபா'வில் இரவின் இறுதி ேநரத்தில் 
ஓய்ெவடுக்கும் இடத்தில் (உறங்கிக் ெகாண்டு) இருந்தேபாது "வளமிக்க பள்ளத்தாக்கில் 
நீங்கள் இருக்கிறரீ்கள்'' என (கனவில்) கூறப்பட்டது. 
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2621 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "துல்ஹுைலஃபா'வில் (அல்அகீக்) பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் இரவின் 
இறுதி ேநரத்தில் ஓய்ெவடுக்கும் இடத்தில் (உறங்கிக்ெகாண்டு) இருந்தேபாது, "வளமிக்க 
பள்ளத்தாக்கில் நீங்கள் இருக்கிறரீ்கள்'' என (கனவில்) கூறப்பட்டது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான மூசா பின் உக்பா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓய்ெவடுக்கும் இடத்ைதத் ேதடியவராக 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் தமது ஒட்டகத்ைத மண்டியிடைவத்து, 

ஓய்ெவடுக்கும் பள்ளிவாசலுக்கருகில் உள்ள இடத்தில், சாலிம் (ரஹ்) அவர்களும் எங்கள் 
ஒட்டகங்கைள மண்டியிடைவத்தார்கள். அந்த இடம் பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் உள்ள பள்ளி 
வாசலுக்குக் கீேழ இருந்தது. பள்ளிவாசலுக்கும் கிப்லாவுக்குமிைடேய நடுவில் (நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஓய்ெவடுத்த) அந்த இடம் இருந்தது. 
 
பாடம் : 78 இைணைவப்பவர் எவரும் இைறயில்லம் கஅபாவில் ஹஜ் ெசய்யக்கூடாது; 

நிர்வாணமாக எவரும் கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃப்) வரக்கூடாது என்பதும், "ெபரிய ஹஜ் 
நாள்' பற்றிய விவரமும். 
 
2622 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"விைடெபறும்' ஹஜ்ஜுக்கு முந்ைதய ஹஜ்ஜின்ேபாது, அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைள 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஹஜ் பயணக் குழுவிற்குத்) தைலவராக 
ஆக்கியிருந்தார்கள். அப்ேபாது துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில் (மினாவில் ைவத்து) "இந்த 
ஆண்டுக்குப் பிறகு இைணைவப்பாளர் எவரும் ஹஜ் ெசய்யக் கூடாது; இந்த ஆலயத்ைத 
நிர்வாணமாக எவரும் சுற்றி (தவாஃப்) வரக் கூடாது'' என்று ெபாது அறிவிப்புச் ெசய்யும் 
குழுவினரில் ஒருவனாக என்ைனயும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அனுப்பிைவத்தார்கள்.220 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களின் இந்த ஹதீைஸ ஆதாரமாகக் ெகாண்ேட ஹுைமத் பின் 
அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள், "துல் ஹஜ் பத்தாவது நாேள ெபரிய ஹஜ் நாளாகும்'' 

எனக் கூறிவந்தார்கள். 
 
பாடம் : 79  ஹஜ், உம்ரா, அரஃபா நாள் ஆகியவற்றின் சிறப்பு. 
 
2623 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ், அரஃபா (துல்ஹஜ் 9ஆவது) நாளில் அடியார்களுக்கு நரக விடுதைலயளிக்கும் 
அளவிற்கு ேவெறந்த நாளிலும் நரக விடுதைல அளிப்பதில்ைல. அன்ைறய தினம் அவன் 
(அரஃபாவிலுள்ளவர்கைள) ெநருங்கி, வானவர்களிடம் அவர்கைளக் குறித்துப் ெபருைம 
பாராட்டுகிறான். "இவர்கள் எைத நாடி (இங்கு குழுமி)யுள்ளார்கள்?'' என்று (ெபருமிதத்ேதாடு) 
ேகட்கிறான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில்  வந்துள்ளது. 
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2624 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் உம்ராச் ெசய்வது, மறு உம்ராவைர (ஏற்படும் சிறு) பாவங்களுக்குப் பரிகாரமாகும். 
(பாவச்ெசயல் கலவாத) ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜுக்குச் ெசார்க்கத்ைத தவிர ேவறு கூலி 
இல்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் எட்டு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2625 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தீய ேபச்சுகள் மற்றும் பாவச்ெசயல்களில் ஈடுபடாமல் இந்த(க் கஅபா) ஆலயத்திற்கு வந்(து 
ஹஜ் ெசய்)தவர், அன்று பிறந்த பாலகைனப் ேபான்று திரும்புகிறார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "தீய ேபச்சுகள் மற்றும் பாவச்ெசயல்களில் ஈடுபடாமல் ஒருவர் ஹஜ் ெசய்தால்'' 

என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 80 ஹாஜிகள் மக்காவில் தங்குவதும் அங்குள்ள வடீுகைள வாரிசுரிைமயாகப் 
ெபறுவதும். 
 
2626 உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் மக்காவில் தங்கள் 
(ெபரிய தந்ைதயின்) வடீ்டில் தங்குவரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(என் ெபரிய தந்ைதயின் புதல்வர்) அகீல், குடியிருப்புகள் 
அல்லது வடீுகளில் எைதேயனும் நமக்காக விட்டுைவத்துள்ளாரா, என்ன?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
(நபியவர்களின் ெபரிய தந்ைதயான) அபூதாலிபின் ெசாத்துக்களுக்கு அகீலும் தாலிபும் 
வாரிசானார்கள். (அபூதாலிபின் மற்ற இரு புதல்வர்களான) ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்களும் அலீ 
(ரலி) அவர்களும் முஸ்லிம்களாக இருந்ததால் (தம் தந்ைதயின் ெசாத்துக்களில்) எதற்கும் 
வாரிசாக (முடிய)வில்ைல. (அப்ேபாது) அகீலும் தாலிபும் இைறமறுப்பாளர்களாக இருந்தனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2627 உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசய்த ஹஜ்ஜின் ேபாது, நாங்கள் மக்காைவ ெநருங்கிய ேவைளயில் 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் நாைள எங்கு 
தங்குவரீ்கள்?''  என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "(அபூதாலிபின் மகன்) அகீல் நமக்கு வடீு 
எைதேயனும் விட்டு ைவத்துள்ளாரா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இன்ஷா அல்லாஹ் நாைளய 
தினம் தாங்கள் எங்கு தங்குவரீ்கள்?''என்று ேகட்ேடன். -இது மக்கா ெவற்றியின்ேபாது 
நடந்ததாகும்.- அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அகீல் நமக்கு வடீு எைதேயனும் 
விட்டுைவத்துள்ளாரா?''  என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 81 மக்காவிலிருந்து ஹிஜ்ரத் ெசய்தவர், ஹஜ்ைஜயும் உம்ராைவயும் நிைறேவற்றிய 
பின் மூன்று நாட்களுக்கு மிகாமல் மக்காவில் தங்கியிருக்கலாம். 
 
2628 அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஹுைமத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சாயிப் பின் யஸீத் (ரலி) அவர்களிடம் (கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) 
அவர்கள், (முஹாஜிர் ஹஜ் கிரிையகைள நிைறேவற்றிவிட்டு, மினாவிலிருந்து திரும்பிய 
பிறகு) மக்காவில் தங்குவது பற்றி (ஹதீஸ்) எைதேயனும் ெசவியுற்றுள்ளரீ்களா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு சாயிப் (ரலி) அவர்கள், "முஹாஜிர் (மினாவிலிருந்து) திரும்பிய பிறகு 
மூன்று இரவுகள் மக்காவில் தங்க அனுமதி உண்டு' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என்று அலாஉ பின் அல்ஹள்ரமீ (ரலி) அவர்கள் ெசால்ல நான் 
ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். "அைதவிட அதிகமாக்கக் கூடாது'' என்று ெசான்னைதப் ேபான்று 
இருந்தது. 
 
2629 அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஹுைமத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் தம் அைவேயாரிடம், "(முஹாஜிர், 

ஹஜ் கிரிையகைள நிைறேவற்றிவிட்டு) மக்காவில் தங்குவது பற்றி நீங்கள் என்ன 
ெசவியுற்றுள்ளரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது (அங்கிருந்த) சாயிப் பின் யஸீத் (ரலி) 
அவர்கள், "முஹாஜிர் தமது (ஹஜ்) கிரிையகைள நிைறேவற்றிவிட்டு மக்காவில் மூன்று 
இரவுகள் தங்கலாம்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று அலாஉ 
பின் அல் ஹள்ரமீ (ரலி) அவர்கள் ெசால்ல நான் ேகட்டுள்ேளன் என்றார்கள். 
 
2630 அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஹுைமத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சாயிப் பின் யஸீத் (ரலி) அவர்களிடம் உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் 
(முஹாஜிர் மக்காவில் தங்குவைதப் பற்றிக்) ேகட்டார்கள். அதற்கு சாயிப் (ரலி) அவர்கள், 

"முஹாஜிர் (மினாவிலிருந்து) திரும்பிய பிறகு மூன்று இரவுகள் மக்காவில் 
தங்கியிருக்கலாம் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று அலாஉ 
பின் அல்ஹள்ரமீ (ரலி) அவர்கள் ெசால்ல நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2631 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முஹாஜிர், (ஹஜ்) கிரிையகைள நிைற ேவற்றிய பிறகு மக்காவில் மூன்று இரவுகள் 
தங்கியிருக்கலாம். 
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இைத அலாஉ பின் அல்ஹள்ரமீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 82  மக்காவும், அதன் ேவட்ைடப் பிராணிகளும், புற்பூண்டுகளும், மரங்களும், அங்கு 
கண்ெடடுக்கப்படும் ெபாருளும் -அைத அறிவிப்புச் ெசய்பவருக்குத் தவிர- என்ெறன்றும் 
புனிதமானைவ ஆகும். 
 
2632 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றி நிகழ்ந்த நாளில், "இனி ஹிஜ்ரத் 
(மக்காைவத் துறப்பது) என்பது கிைடயாது. ஆயினும், அறப்ேபார் புரிவதும் (அதற்காகவும் 
பிற நற்ெசயல்கள் புரியவும்) நாட்டம் ெகாள்வதும்தான் உள்ளது. நீங்கள் ேபாருக்குப் 
புறப்படும்படி அைழக்கப்பட்டால் ேபாருக்குச் ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். ேமலும் 
(அேத) மக்காெவற்றி நாளில், "(மக்கேள!) அல்லாஹ் வானங்கைளயும் பூமிையயும் பைடத்த 
நாள் முதலாய் இந்த நகரத்ைத அவன் புனிதமாக்கியுள்ளான். அல்லாஹ் புனிதமாக்கிய 
காரணத்தால் இது மறுைம நாள் வைர புனிதமானதாகேவ இருக்கும். ேமலும், எனக்கு 
முன்னர் (வாழ்ந்த) யாருக்கும் இங்கு ேபார் புரிய அனுமதி தரப்படவில்ைல. எனக்கும் கூட 
(இந்த மக்காெவற்றி நாளில்) பகலில் சிறிது ேநரம் மட்டுேம (இங்கு ேபார் புரிய) அனுமதி 
வழங்கப்பட்டது. அல்லாஹ் இந்த நகரத்ைத புனிதமாக்கியுள்ள காரணத்தால் இது மறுைம 
நாள்வைர புனிதமானதாகேவ திகழும். இங்கு அதன் முட்கள் ெவட்டப்படக் கூடாது. அதன் 
ேவட்ைடப் பிராணி விரட்டப்படக்கூடாது. இங்ேக கீேழ விழுந்து கிடக்கும் ெபாருைள, அைத 
அறிவிப்புச் ெசய்(து உரியவரிடம் ேசர்ப்)பவர் தவிர ேவெறவரும் எடுக்கக் கூடாது. 
இங்குள்ள புற்பூண்டுகைளப் பறிக்கக் கூடாது'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
 
உடேன (என் தந்ைத) அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! "இத்கிர்' புல்ைலத் 
தவிரவா? ஏெனனில், அது அவர்களுைடய உேலாகத் ெதாழிலாளர்களுக்கு (உைல மூட்டவு)ம், 

அவர்களுைடய வடீுக(ளின் ேமல்கூைர)களுக்கும் பயன்படுகிறேத?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஆம்) "இத்கிைர'த் தவிர'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "வானங்கைளயும் பூமிையயும் பைடத்த நாள் முதலாய்'' எனும் குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. "ேபார் புரிய' என்பதற்குப் பகரமாக "உயிர்ச் ேசதம் விைளவிக்க' என்று 
காணப்படுகிறது. ("இங்கு கீேழ விழுந்து கிடக்கும் ெபாருைள, அைத அறிவிப்புச் ெசய்பவர் 
தவிர ேவெறவரும் எடுக்கக் கூடாது'' என்பைதக் குறிக்க) "லா யல்தகிது லுக்தத்தஹு 
இல்லா மன் அர்ரஃபஹா' எனும் வாசகம் இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
2633 சயதீ் பின் அபசீயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(யஸீதின் ஆட்சியில் மதீனாவின் ஆளுநராயிருந்த) அம்ர் பின் சயதீ், (அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களுக்கு எதிராக) மக்காைவ ேநாக்கிப் பைடப் பிரிவுகைள 
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அனுப்பியேபாது, அவரிடம் அபூ ஷுைரஹ் அல்அதவ ீ (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
கூறினார்கள்: தைலவேர! எனக்கு அனுமதி தாருங்கள்! மக்கா ெவற்றிக்கு மறுநாள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிய ெசய்திைய உங்களுக்கு நான் 
அறிவிக்கிேறன். என் காதுகள் அைதக் ேகட்டிருக்கின்றன. எனது உள்ளம் அைத நிைனவில் 
ைவத்துள்ளது. அைத அவர்கள் கூறியேபாது என் கண்கள் அவர்கைளப் பார்த்திருக்கின்றன. 
அவ்வுைரயின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் 
புகழ்ந்துவிட்டு, "அல்லாஹ்ேவ மக்கா நகருக்குப் புனிதத்ைத வழங்கினான். அதற்குப் 
புனிதத்ைத வழங்கியவர்கள் மனிதர்கள் அல்லர். எனேவ, அல்லாஹ்ைவயும் இறுதி 
நாைளயும் நம்பக்கூடிய எவருக்கும் இங்கு (சண்ைடயிட்டு) இரத்தத்ைதச் சிந்துவதற்ேகா, 

இங்குள்ள மரம் ெசடிெகாடிகைள ெவட்டுவதற்ேகா அனுமதி இல்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(மக்கா ெவற்றி நாளில் ஒரு பகற்ெபாழுது மட்டும்) இங்கு ேபாரிட்டதால் (அைதக் 
காரணமாகக் காட்டி) இைதப் ெபாது அனுமதி என்று யாேரனும் கருதினால், "அல்லாஹ் தன் 
தூதருக்கு மட்டும்தான் அனுமதியளித்தான். உங்களுக்கு அவன் அனுமதி வழங்கவில்ைல' 

என்று ெசால்லிவிடுங்கள். எனக்குக்கூட (ேநற்ைறய) பகலில் சிறிது ேநரம் மட்டுேம இங்கு 
(ேபார் புரிய) அல்லாஹ் அனுமதியளித்தான். இன்று அதன் முந்ைதய புனிதத் தன்ைமக்கு 
அது மீண்டு வந்துவிட்டது. (நான் ெசான்ன விஷயங்கள் யாவற்ைறயும் இங்கு) 
வந்திருப்பவர்கள் வராதவர்களுக்குச் ெசால்லிவிடுங்கள்''என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
அப்ேபாது "அதற்கு அம்ர் பின் சயதீ் என்ன பதிலளித்தார்?'' என்று அபூஷுைரஹ் (ரலி) 
அவர்களிடம் ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு "அபூஷுைரேஹ! உம்ைமவிட இைதப் பற்றி நான் 
நன்கறிேவன். நிச்சயமாக (புனித நகரமான) மக்கா, குற்றவாளிக்கும் மரண தண்டைனக்குப் 
பயந்து (மக்காவிற்குள்) ஓடிவந்த (ெகாைலக் குற்றம் புரிந்த)வனுக்கும், திருட்டுக் குற்றம் 
புரிந்துவிட்டு ஓடிவந்தவனுக்கும் பாதுகாப்பளிக்காது என்று அம்ர் கூறினார்'' என்றார்கள். 
 
2634 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
வலிவும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ், தன் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு மக்கா நகர 
ெவற்றிைய அளித்தேபாது, அவர்கள் மக்கள் மத்தியில் நின்று அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் 
புகழ்ந்துவிட்டு, "அல்லாஹ் மக்காைவ (துவம்சம் ெசய்வைத)விட்டும் யாைனப் பைடையத் 
தடுத்தான். அதன் மீது (தற்ேபாது) தன் தூதருக்கும் (எனக்கும்) ஓரிைற 
நம்பிக்ைகயாளர்களுக்கும் அதிகாரம் வழங்கியுள்ளான். இந்த மக்கா நகரில் எனக்கு முன்பு 
எவருக்கும் ேபாரிடுவதற்கு அனுமதியளிக்கப்பட்டதில்ைல. எனக்கும்கூட (இதில் 
ேபாரிடுவதற்கு) பகலின் சிறிது ேநரம் மட்டுேம அனுமதி வழங்கப்பட்டது. எனக்குப் பின்பும் 
அது எவருக்கும் ஒருேபாதும் அனுமதிக்கப்படாது. ஆகேவ, இதன் ேவட்ைடப் பிராணிகள் 
விரட்டப்படக் கூடாது. இதன் முட்கள் ெவட்டப்படக் கூடாது. இங்கு கீேழ விழுந்து கிடக்கும் 
ெபாருள், அைத அறிவிப்புச் ெசய்பவருக்ேக தவிர ேவெறவருக்கும் அனுமதிக்கப்படாது. 
எவர்,ெகால்லப்பட்ட தன் உறவினர் ெதாடர்பான உரிைம ெபற்றிருக்கிறாேரா அவர் இரண்டு 
முடிவுகளில் ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளலாம். ஒன்று, (சட்டப்படி) இழப்படீ்டுத் 
ெதாைக ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்; அல்லது பழிவாங்கிக்ெகாள்ளலாம்''என்று கூறினார்கள். 
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அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (ெசடிெகாடிகள் பிடுங்கப்படாது என்பதில்) 
"இத்கிர்' புல்ைலத் தவிரவா?ஏெனனில், அைத நாங்கள் எங்கள் சவக்குழிகளுக்கும் 
வடீுகளுக்கும் பயன்படுத்துகிேறாேம?'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இத்கிர் புல்ைலத் தவிர'' என்று விைடயளித்தார்கள். அப்ேபாது யமன்வாசிகளில் 
ஒருவரான அபூஷாஹ் (ரலி) என்பவர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (இைத) எனக்கு 
எழுதிக்ெகாடுங்கள்'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அபூஷாஹுக்கு 
எழுதிக் ெகாடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) வலீத் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) அவ்ஸாய ீ (ரஹ்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! (இைத) எனக்கு எழுதிக் ெகாடுங்கள் எனும் அபூஷாஹ் (ரலி) அவர்களது ெசால் 
எைதக் குறிக்கிறது?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதரிடமிருந்து 
அவர் ேகட்ட இந்த உைரைய (எழுதிக் ெகாடுக்கச் ெசான்னைத)ேய குறிக்கிறது'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2635 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கா ெவற்றி ஆண்டில் "குஸாஆ' குலத்தார், "பனூ ைலஸ்' குலத்தாரில் ஒருவைரக் 
ெகாைல ெசய்துவிட்டனர். (அறியாைமக் காலத்தில்) தங்களில் ஒருவைர "பனூ ைலஸ்' 

குலத்தார் ெகாைல ெசய்ததற்குப் பதிலாகேவ "குஸாஆ' குலத்தார் இைதச் ெசய்தனர். 
இைதப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவிக்கப்பட்டேபாது, அவர்கள் 
தமது வாகனத்தின் மீேதறி உைரயாற்றினார்கள்: 
"வலிவும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ் இந்த(ப் புனித) மக்கா நகைரவிட்டும் யாைனப் 
பைடையத் தடுத்து நிறுத்தினான். மக்காவின் மீது தன் தூதருக்கும் 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்களுக்கும் அல்லாஹ் ஆதிக்கம் அளித்தான். எச்சரிக்ைக! மக்காவினுள் 
ேபார் ெசய்வது எனக்கு முன்னர் யாருக்கும் அனுமதிக்கப்பட்டதில்ைல. எனக்குப் பின்னரும் 
எவருக்கும் ஒருேபாதும் அனுமதிக்கப்படப்ேபாவதில்ைல. கவனத்தில் ெகாள்க! எனக்குக்கூட 
பகலில் சிறிது ேநரம் ேபாரிடேவ அனுமதிக்கப்பட்டது. எச்சரிக்ைக! (இங்கு) ேபார் ெசய்வது 
இந்த நிமிடத்திலிருந்து (முற்றாகத்) தைட ெசய்யப்பட்டுவிட்டது. இங்குள்ள முட்கள் 
பிடுங்கப்படக் கூடாது. இதன் மரங்கள் ெவட்டப்படக் கூடாது. இங்ேக கீேழ விழுந்து 
கிடக்கும் ெபாருட்கைள (அவற்ைறப் பற்றி) மக்களுக்கு அறிவிப்புச் ெசய்பவைரத் தவிர 
ேவறு யாரும் எடுக்கக் கூடாது. ஒருவர் ெகாைல ெசய்யப்பட்டுவிட்டால், அவருைடய 
உறவினர்கள் இழப்படீு ெபறுதல், அல்லது பழிவாங்குதல் ஆகிய இரண்டு முடிவுகளில் 
ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுக்கலாம். 
அப்ேபாது யமன்வாசிகளில் அபூஷாஹ் எனப்படும் ஒருவர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
(இந்த உைரைய) எனக்கு எழுதித் தரச் ெசால்லுங்கள்'' என்று ேகட்டுக்ெகாண்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அபூஷாஹிற்கு (என் உைரைய) எழுதிக் 
ெகாடுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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அப்ேபாது குைறஷியரில் ஒருவர் (மக்காவின் ெசடிெகாடிகைள ெவட்டக்கூடாது 
என்பதிலிருந்து) "இத்கிர்' புல்லிற்கு விலக்கு அளியுங்கள். ஏெனனில், நாங்கள் அைத எங்கள் 
வடீுகளி(ன் கூைரகளி)லும் எங்கள் சவக் குழிகளிலும் பயன்படுத்திக்ெகாண்டிருக்கிேறாம்'' 

என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இத்கிர் புல்ைலத் தவிர'' 

என்றார்கள். 
 
பாடம் : 83 அவசியமின்றி (புனித) மக்காவிற்குள் ஆயுதம் எடுததுச் ெசல்வதற்கு வந்துள்ள 
தைட. 
 
2636 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்காவிற்குள் ஆயுதம் எடுத்துச் ெசல்வதற்கு உங்களில் எவருக்கும் அனுமதி இல்ைல. 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 84 "இஹ்ராம்' கட்டாமல் மக்காவிற்குள் நுைழயலாம். 
 
2637 யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றி 
ஆண்டில் தைலயில் இரும்புத் ெதாப்பியுடன் (இஹ்ராம் கட்டாத நிைலயில்) மக்காவினுள் 
நுைழந்தார்கள். அைத அவர்கள் கழற்றியேபாது ஒரு மனிதர் வந்து, "இப்னு கத்தல் (அபயம் 
ேவண்டி) கஅபாவின் திைரகைளப் பிடித்துக்ெகாண்டிருக்கிறான்' என்று கூறினார். அப்ேபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "அவைனக் ெகான்றுவிடுங்கள்' என உத்தரவிட்டார்கள் என அனஸ் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்து இப்னு ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் தங்களுக்கு 
அறிவித்தார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2638 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல் அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டாமல் தைலயில் கறுப்புத் 
தைலப்பாைக அணிந்த நிைலயில் மக்காவிற்குள் நுைழந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் குைதபா பின் சயதீ் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "மக்கா ெவற்றி நாளில் நுைழந்தார்கள்'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
- ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றி நாளில் தைலயில் கறுப்புத் தைலப்பாைக அணிந்து 
ெகாண்டு (மக்காவினுள்) நுைழந்தார்கள். 
 
2639 அம்ர் பின் ஹுைரஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்கா ெவற்றி நாளில்) தைலயில் கறுப்புத் 
தைலப்பாைக கட்டிய நிைலயில் மக்களுக்கு உைர நிகழ்த்தினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2640 அம்ர் பின் ஹுைரஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்கா ெவற்றி நாளில்) தைலயில் கறுப்புத் 
தைலப்பாைக கட்டி, அதன் இரு ஓரங்கைளயும் தம் ேதாள்களுக்குமிைடேய 
ெதாங்கவிட்டவர்களாகச் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீதிருந்தைத இப்ேபாதும் நான் 
பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ெசாற்ெபாழிவு ேமைட 
மீதிருந்தைத' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 85  மதீனா நகரின் சிறப்பும், அந்நகரத்திற்காக வளம் ேவண்டி நபி (ஸல்) அவர் கள் 
பிரார்த்தித்ததும், மதீனாவும் அதன் ேவட்ைடப் பிராணிகளும் மரங்களும் புனிதமானைவ 
என்பதும், அதன் புனித எல்ைலகளின் அளவு பற்றிய விவரமும். 
 
2641 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் மக்காைவப் புனித நகரமாக அறிவித்து, மக்காவாசிகளுக்காகப் 
பிரார்த்தித்தார்கள். இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் மக்காைவப் புனித நகரமாக அறி 
வித்தைதப் ேபான்று நான் மதீனாைவப் புனித நகரமாக அறிவிக்கிேறன். இப்ராஹீம் (அைல) 
அவர்கள் மக்காவாசிகளுக்காகப் பிரார்த்தித்தைதப் ேபான்று நான் மதீனாவின் 
(அளைவகளான) "ஸாஉ'மற்றும் "முத்'து ஆகியவற்றில் இரு மடங்கு (வளம் ஏற்படப்) 
பிரார்த்திக்கிேறன். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் பின் ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2642 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் பின் ஆஸிம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உைஹப் பின் காலித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற "இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் மக்காவாசிகளுக்காகப் 
பிரார்த்தித்தைதப் ேபான்று இரு மடங்கு (வளம் ேவண்டி) நான் பிரார்த்திக்கிேறன்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. - சுைலமான் பின் பிலால் (ரஹ்) மற்றும் அப்துல் அஸீஸ் பின் 
அல்முக்தார் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் 
பிரார்த்தித்தைதப் ேபான்ேற' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2643 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் மக்காைவப் புனித நகரமாக அறிவித்தார்கள். நான், இதன் 
(அதாவது மதீனாவின்) இரு கருங்கல் மைலகளுக்கு இைடப்பட்ட பகுதிையப் 
புனிதமானதாக அறிவிக்கிேறன். 
இைத ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2644 நாஃபிஉ பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மர்வான் பின் அல்ஹகம் மக்களிைடேய உைரயாற்றியேபாது மக்காைவப் பற்றியும், 

மக்காவாசிகள் மற்றும் மக்காவின் புனிதம் பற்றியும் குறிப்பிட்டார். மதீனாைவப் பற்றிேயா 
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மதீனாவாசிகள் மற்றும் மதீனாவின் புனிதம் பற்றிேயா குறிப்பிடவில்ைல. அப்ேபாது 
ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் மர்வாைன அைழத்து, "நீர் மக்காைவப் பற்றியும் 
மக்காவாசிகள் மற்றும் மக்காவின் புனிதம் பற்றியும் கூறினரீ். மதீனாைவப் பற்றிேயா 
மதீனாவாசிகைளப் பற்றிேயா மதீனாவின் சிறப்பு பற்றிேயா கூறவில்ைலேய ஏன்? 

மதீனாவின் இரு கருங்கல் மைலகளுக்கு இைடப்பட்ட பகுதிைய அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் புனிதமானதாக அறிவித்துள்ளார்கள். இந்த விஷயம் எங்களிடமுள்ள ஒரு 
"கவ்லான'ீ (குலத்தாரின் ெமல்லிய) ேதால் ஏட்டில் பதியப்ெபற்றுள்ளது. நீர் விரும்பினால் 
அைத உமக்கு நான் வாசித்துக்காட்டுேவன்'' என்று கூறினார்கள். மர்வான் (சிறிது ேநரம்) 
அைமதியாக இருந்தார். பிறகு, "அதில் சிலவற்ைற நானும் ெசவியுற்றுள்ேளன்'' என்றார். 
 
2645 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் மக்காைவப் புனித நகரமாக அறிவித்தார்கள். நான் 
மதீனாவின் இரு கருங்கல் மைலகளுக்கு இைடப்பட்ட பகுதிையப் புனிதமானதாக 
அறிவிக்கிேறன். அதன் முள்மரங்கள் ெவட்டப்படக் கூடாது; அதன் ேவட்ைடப் பிராணிகள் 
ேவட்ைடயாடப்படக் கூடாது. 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2646 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மதீனாவின் இரு கருங்கல் மைலகளுக்கு இைடப்பட்ட பகுதியின் மரங்கைள ெவட்டுவது, 

அதன் ேவட்ைடப் பிராணிகைளக் ெகால்வது ஆகியவற்றுக்கு நான் தைட விதிக்கிேறன். 
மக்கள் அறிந்துெகாள்பவர்களாயிருந்தால் மதீனாேவ அவர்களுக்குச் சிறந்ததாகும். எவரும் 
அைத ெவறுத்து அைத விட்டுச் ெசன்றால், அவைர விடச் சிறந்தவைர அதில் அல்லாஹ் 
குடியமர்த்தாமல் இருப்பதில்ைல. அங்கு ஏற்படும் பசி பட்டினிையயும் கடினமான 
வாழ்க்ைகையயும் சகித்துக்ெகாண்டு அங்கு நிைலத்திருப்பவருக்கு மறுைம நாளில் நான் 
பரிந்துைரப்பவனாக அல்லது சாட்சியம் அளிப்பவனாக இருப்ேபன். 
இைத சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2647 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஅத் பின் அப ீ வக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "மதீனாவாசிகளுக்குத் தீங்கிைழக்க எவேரனும் விரும்பினால் "ெநருப்பில் ஈயம் 
கைரவைதப் ேபான்று' அல்லது "தண்ணரீில் உப்பு கைரவைதப் ேபான்று' அவைர அல்லாஹ் 
கைரத்துவிடுவான்'' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என) 
அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2648 ஆமிர் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் (மதீனாவிற்கு அருகில்) "அகீக்' 

எனுமிடத்திலிருந்த தமது ெபரிய வடீ்டிற்கு வாகனத்தில் புறப்பட்டார்கள். (வழியில்) 
அடிைமெயாருவர் "ஒரு மரத்ைத ெவட்டிக்ெகாண்டிருப்பைத' அல்லது "இைலகைளப் 
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பறித்துக்ெகாண்டிருப்பைத'க் கண்டார்கள். உடேன (அவைரப் பிடித்து) அவரது 
ேமலாைடையக் கழற்றிக்ெகாண்டார்கள். சஅத் (ரலி) அவர்கள் திரும்பிவந்தேபாது 
அவர்களிடம் அந்த அடிைமயின் வடீ்டார் வந்து தங்கள் அடிைமயிடமிருந்து ைகப்பற்றியைத 
"அந்த அடிைமயிடம்' அல்லது "தங்களிடம்' திரும்பித் தருமாறு ேகட்டார்கள். அப்ேபாது சஅத் 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு ெவகுமதியாக வழங்கிய 
எைதயும் திருப்பித் தருவதிலிருந்து நான் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்'' எனக் 
கூறி, அவர்களிடம் அைதத் தர மறுத்துவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2649 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முைற) அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடம், 

"உங்கள் சிறுவர்களில் ஒரு சிறுவைன எனக்குப் பணிவிைட ெசய்வதற்காகத்  ேதடி 
(அைழத்து)வாருங்கள். (நான் ைகபருக்குப் புறப்பட ேவண்டும்)'' என்று கூறினார்கள். 
ஆகேவ, அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் என்ைன வாகனத்தில் தமக்குப் பின்னால் 
அமரைவத்துக்ெகாண்டு (ைகபைர ேநாக்கிப்) புறப்பட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (வழியில்) தங்கும்ேபாெதல்லாம் அவர்களுக்கு நான் பணிவிைடகள் ெசய்து 
வந்ேதன். 
 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனா ேநாக்கி) வந்துெகாண்டிருந்தேபாது, 

"உஹுத் மைல' அவர்களுக்குத் ெதன்பட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இந்த மைல நம்ைம ேநசிக்கிறது. நாமும் அைத ேநசிக்கிேறாம்''என்று 
ெசான்னார்கள். பிறகு பார்ைவயில் மதீனா பட்டேபாது, "இைறவா! இப்ராஹீம் (அைல) 
அவர்கள் மக்காைவப் புனித நகரமாக அறிவித்தைதப் ேபான்று, இந்த இரு 
மைலகளுக்கிைடேய உள்ள பகுதிையப் புனித (நகர)மாக நான் அறிவிக்கிேறன். இைறவா! 
மதீனாவாசிகளின் (அளைவகளான) "முத்'து மற்றும் "ஸாஉ' ஆகியவற்றில் நீ வளத்ைத 
ஏற்படுத்துவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், அவற்றில் ("இந்த இரு 
மைலகளுக்கிைடேய உள்ள பகுதிைய' என்பதற்குப் பதிலாக) "இந்த இரு கருங்கல் 
மைலகளுக்கிைடேய உள்ள பகுதிைய' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2650 ஆஸிம் பின் சுைலமான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மதீனாைவப் புனித நகரமாக அறிவித்தார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

"ஆம்; இங்கிருந்து இதுவைர (மதீனா புனிதமானது என்று நபியவர்கள் அறிவித்தார்கள். 
ேமலும் ெசான்னார்கள்:) அதில் யார் (மார்க்கத்தில் இல்லாத ெசயல்) ஒன்ைறப் புதிதாக 
உருவாக்குகின்றாேனா அவன்மீது அல்லாஹ்வின் சாபமும், வானவர்கள் மற்றும் மக்கள் 
அைனவரின் சாபமும் ஏற்படும். (இது ஒரு கடுைமயான எச்சரிக்ைக) அவன் ெசய்த 
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கடைமயான வழிபாடு மற்றும் கூடுதலான வழிபாடு எைதயுேம அல்லாஹ் 
ஏற்கமாட்டான்'' என்று கூறினார்கள் என விைடயளித்தார்கள். 
அப்ேபாது மூசா பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள் "("ஒன்ைறப் புதிதாக உருவாக்குகின்றவன்') 

அல்லது புதியவற்ைறப் புகுத்துபவனுக்குப் புகலிடம் அளிக்கின்றவன்'' என்று (ேசர்த்துக் 
ெகாள்ளுமாறு) கூறினார்கள். 
 
2651 ஆஸிம் பின் சுைலமான் அல்அஹ்வல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாைவப் 
புனித (நகர)மாக அறிவித்தார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்; அது புனித 
(நகர)மாகும். அதன் மரங்கள் ெவட்டப்படக் கூடாது. யார் அவ்வாறு ெசய்கிறாேரா அவர்மீது 
அல்லாஹ்வின் சாபமும் வானவர்கள் மற்றும் மக்கள் அைனவரின் சாபமும் ஏற்படும்'' 

என்று கூறினார்கள். 
 
2652 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! மதீனாவாசிகளின் முகத்தலளைவயில் நீ 
வளத்ைத ஏற்படுத்துவாயாக! (குறிப்பாக) அவர்களது (அளைவகளான) "ஸாஉ' மற்றும் 
"முத்'து ஆகியவற்றில் நீ வளத்ைத ஏற்படுத்துவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
2653 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! மக்காவில் நீ ஏற்படுத்திய வளத்ைதப் 
ேபான்று இரு மடங்ைக மதீனாவில் ஏற்படுத்துவாயாக!'' எனப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2654 யஸீத் பின் ஷரீக் அத்ைதமீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் தமது வாளின் உைறயில் ஏடு ஒன்ைறத் 
ெதாங்கவிட்டவர்களாக எங்களிைடேய உைரயாற்றினார்கள். அவர்கள் (தமது உைரயில்) 
"நம்மிடம் அல்லாஹ்வின் ேவதத்ைதயும் (நபியவர்களிடமிருந்து கிைடக்கப்ெபற்ற) இந்த 
ஏட்ைடயும் தவிர நாம் ஓதுகின்ற நூேலதும் உள்ளெதனக் கூறுகின்றவர் ெபாய்யுைரத்து 
விட்டார்'' என்று கூறி (விட்டு, அைத விரித்துக் காட்டலா)னார்கள். அதில், (உயிரீட்டிற்காகவும் 
ஸகாத்தாகவும் வழங்கப்படும்) ஒட்டகங்களின் வயது விவரங்களும் காயங்களுக்கான 
தண்டைன குறித்தும் எழுதப்ெபற்றிருந்தன. ேமலும், அதில் பின்வருமாறு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியதாகவும் எழுதப்பட்டிருந்தது: மதீனா நகரமானது, (அங்குள்ள) "அய்ர்' 

மைலயிலிருந்து "ஸவ்ர்' (எனும் சிறிய) மைலவைர புனிதமானதாகும். அதில் யார் 
(மார்க்கத்தின் ெபயரால்) புதிதாக ஒன்ைற ஏற்படுத்துகின்றாேனா, அல்லது புதியவற்ைறப் 
புகுத்துபவனுக்கு அைடக்கலம் அளிக்கின்றாேனா அவனுக்கு அல்லாஹ்வின் சாபமும் 
வானவர்கள் மற்றும் அைனத்து மக்களின் சாபமும் உண்டாகும். ேமலும், அவன் ெசய்த 
கடைமயான வழிபாட்ைடயும் கூடுதலான வழிபாட்ைடயும் மறுைம நாளில் அவனிடமிருந்து 
அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான். முஸ்லிம்களில் யார் அைடக்கலம் அளித்தாலும் அது 
ஒன்ேறயாகும். (மற்ற முஸ்லிம்கள் தரும் அைடக்கலத்திற்குச் சமமானதாகும்.) அவர்களில் 
கீழ்நிைலயில் உள்ளவர்கள்கூட அைடக்கலம் அளிக்க முன்வரலாம். தன் தந்ைத அல்லாத 
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ஒருவைரத் தன் தந்ைத என வாதிடுபவனுக்கு, அல்லது தன்ைன விடுதைல ெசய்த 
உரிைமயாளர் அல்லாத ஒருவைரத் தன் உரிைமயாளர் எனக் கூறுபவனுக்கு 
அல்லாஹ்வின் சாபமும் வானவர்கள் மற்றும் அைனத்து மக்களின் சாபமும் ஏற்படும். 
அவன் ெசய்த கடைமயான வழிபாடு மற்றும் கூடுதலான வழிபாடு எைதயுேம மறுைம 
நாளில் அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) மற்றும் ஸுைஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) 
ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "அவர்களில் கீழ்நிைலயில் உள்ளவர்கள்கூட அைடக்கலம் அளிக்க 
முன்வரலாம்' என்பேதாடு ஹதீஸ் முடிகிறது. அதற்குப் பின்னுள்ள குறிப்புகள் இடம் 
ெபறவில்ைல. இவ்விருவரின் அறிவிப்பில் "அந்த ஏடு அலீ (ரலி) அவர்களது வாளில் 
ெதாங்கவிடப்பட்டிருந்தது' எனும் குறிப்பும் காணப்படவில்ைல. 
 
2655 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ேமற்கண்ட அறிவிப்பில் உள்ள விவரங்களுடன், 

"ஒரு முஸ்லிம் ெகாடுத்த அைடக்கலத்ைத எவன் முறிக்கிறாேனா அவனுக்கு 
அல்லாஹ்வின் சாபமும் வானவர்கள் மற்றும் அைனத்து மக்களின் சாபமும் உண்டாகும். 
ேமலும், அவன் ெசய்த கடைமயான வழிபாடு மற்றும் கூடுதலான வழிபாடு எதுவுேம 
ஏற்கப்படாது'' என்பதும் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இவற்றில் "தன் தந்ைத அல்லாத ஒருவைர' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "மறுைம நாளில்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "தன்ைன விடுதைல ெசய்த உரிைமயாளர் அல்லாதவைரத் தன் காப்பாளராக 
ஆக்கிக்ெகாள்பவருக்கு...'' எனும் ெசாற்ெறாடரும், சாபம் பற்றிய குறிப்பும் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
2656 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மதீனா புனித நகரமாகும். அதில் யார் (மார்க்கத்தின் ெபயரால்) புதிதாக ஒன்ைறப் 
புகுத்துகின்றாேனா, அல்லது புதியவற்ைறப் புகுத்துபவனுக்கு அைடக்கலம் அளிக்கின்றாேனா 
அவனுக்கு அல்லாஹ்வின் சாபமும் வானவர்கள் மற்றும் அைனத்து மக்களின் சாபமும் 
ஏற்படும். அவன் ெசய்த கூடுதலான வழிபாடு மற்றும் கடைமயான வழிபாடு எைதயும் 
மறுைம நாளில் அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2657 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "மறுைம நாளில்' எனும் குறிப்பு இடம் 
ெபறவில்ைல. 
ேமலும், "முஸ்லிம்களில் யார் அைடக்கலம் அளித்தாலும் அது ஒன்ேறயாகும். (மற்ற 
முஸ்லிம்கள் தரும் அைடக்கலத்திற்குச் சமமானதாகும்.) அவர்களில் சாமானிய மக்கள்கூட 
அைடக்கலம் அளிக்க முன்வரலாம். ஒரு முஸ்லிம் ெகாடுத்த அைடக்கலத்ைத எவன் 
முறிக்கிறாேனா அவனுக்கு அல்லாஹ்வின் சாபமும் வானவர்கள் மற்றும் அைனத்து 
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மக்களின் சாபமும் ஏற்படும். அவன் ெசய்த கூடுதலான வழிபாடு மற்றும் கடைமயான 
வழிபாடு எைதயுேம மறுைம நாளில் அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான்'' என்பதும் கூடுதலாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2658 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மதீனாவில் மான்கள் ேமய்ந்துெகாண்டிருப்பைத நான் கண்டால் அவற்ைற (விரட்டேவா 
பிடிக்கேவா முயன்று) பதீிக்குள்ளாக்கமாட்ேடன். (ஏெனனில்) "மதீனாவின் இரு கருங்கல் 
மைலகளுக்கு இைடப்பட்ட பகுதி புனிதமானதாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். 
 
2659 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவின் இரு கருங்கல் மைலகளுக்கு 
இைடப்பட்ட பகுதிையப் புனிதமானதாக அறிவித்தார்கள். ஆகேவ, நான் மதீனாவின் இரு 
கருங்கல் மைலகளுக்கு இைடப்பட்ட பகுதியில் மான்கைளக் கண்டால்,அவற்ைறப் 
பதீிக்குள்ளாக்கமாட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாைவச் சுற்றி 
பன்னிரண்டு ைமல் ெதாைலதூரத்ைதப் பாதுகாக்கப்பட்ட (புனித) எல்ைலயாக 
அறிவித்தார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2660 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கள் (ேபரீச்சங்கன்றுகைள நட்டு  அதில்) முதலாவதாகப் பழுக்கும் கனிையக் 
காணும்ேபாது, அைத நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டுவருவார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு, "இைறவா! எங்கள் கனிகளில் எங்களுக்கு வளம் 
அருள்வாயாக! எங்கள் நகரத்தில் வளம் ெகாழிக்கச் ெசய்வாயாக! எங்கள் (அளைவகளான) 
"ஸாஉ' மற்றும் "முத்'து ஆகியவற்றில் வளத்ைத ஏற்படுத்துவாயாக! இைறவா! இப்ராஹீம் 
(அைல) அவர்கள் உன் அடியாரும் உன் உற்ற நண்பரும் உன் தூதரும் ஆவார்கள். நான் 
உன் அடிைமயும் தூதரும் ஆேவன். இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் மக்கா நகருக்காக 
உன்னிடம் பிரார்த்தித்தைதப் ேபான்று நான் மதீனாவிற்காக உன்னிடம் பிரார்த்திக்கிேறன். 
அவர்கள் மக்காவிற்காகப் பிரார்த்தித்த அளவிற்கு,அல்லது அதனுடன் மற்ெறாரு மடங்கும் 
(வளம் ேவண்டி) நான் பிரார்த்திக்கிேறன்'' என்பார்கள். பிறகு அ(ங்கு கனிையக் ெகாண்டு 
வந்த)வரின் சிறு குழந்ைதைய அைழத்து அதனிடம் அந்தக் கனிையக் ெகாடுப்பார்கள். 
 
2661 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் முதலாவதாகப் பழுக்கும் கனி ெகாண்டுவரப் 
பட்டால், "இைறவா! எங்கள் நகரத்தில் எங்களுக்கு வளத்ைத ஏற்படுத்துவாயாக! எங்கள் 
கனிகளிலும் எங்கள் (அளைவகளான) "முத்'து மற்றும் "ஸாஉ' ஆகியவற்றிலும் 
(தற்ேபாதுள்ள) வளத்துடன் மற்ெறாரு மடங்கு வளத்ைத வழங்குவாயாக'' என்று 
பிரார்த்தித்துவிட்டு, அங்கு வந்திருக்கும் குழந்ைதகளில் மிகச் சிறிய குழந்ைதக்கு அந்தக் 
கனிையக் ெகாடுப்பார்கள். 
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பாடம் : 86  மதீனாவில் குடியிருக்குமாறும் அங்கு ஏற்படும் ெநருக்கடிகைளச் சகித்துக் 
ெகாள்ளுமாறும் வந்துள்ள ஆர்வமூட்டல். 
 
2662 மஹ்ரீயின் முன்னாள் அடிைமயான அபூசயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) மதீனாவில் மக்களுக்குப் பஞ்சமும் கஷ்டமும் ஏற்பட்டன. அப்ேபாது நான் 
அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று "நான் குழந்ைத குட்டிகள் அதிகம் 
உைடயவன்; எங்களுக்குக் கடுைம(யான ெநருக்கடி) ஏற்பட்டுள்ளது. எனேவ, நான் என் 
குடும்பத்தாருடன் (மதீனாைவவிட்டு) ஏேதனும் ஒரு ெசழிப்பான ஊருக்கு இடம்ெபயர 
விரும்புகிேறன்'' என்று கூறிேனன். அதற்கு அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள், "அவ்வாறு ெசய்யாேத! 
மதீனாைவேய (உங்கள் இருப்பிடமாக) ைவத்துக்ெகாள்! ஏெனனில், நாங்கள் (ஒரு முைற) 
அல்லாஹ்வின் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் (மதீனாவிலிருந்து) புறப்பட்டு "உஸ்ஃபான்' எனும் 
இடத்திற்குச் ெசன்ேறாம். அங்கு பல இரவுகள் தங்கிேனாம். அப்ேபாது மக்களில் சிலர், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நாம் எந்த (நிம்மதியான) நிைலயிலும் இல்ைல. நம் 
குடும்பத்தார் தனிைமயில் உள்ளனர். அவர்கைளக் குறித்து அச்சமற்ற நிைலயில் நாம் 
இல்ைல'' என்று கூறினர். 
இச்ெசய்தி நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது, "நீங்கள் ெசான்னதாக எனக்கு எட்டியுள்ள 
இத்தகவல் என்ன? "நான் எவன்மீது சத்தியம் ெசய்ேவேனா' அல்லது "என் உயிர் எவன் 
ைகயிலுள்ளேதா' அவன்மீது சத்தியமாக! "நீங்கள் விரும்பினால்' எனது ஒட்டகத்தில் 
ேசணத்ைதப் பூட்டுமாறு கட்டைளயிட்டு, அதன் முடிச்சுகள் எைதயும் அவிழ்க்காமல் 
(விைரந்து) நான் மதீனாவிற்குச் ெசல்ல ேவண்டும்; அல்லது (அவ்வாறு ெசல்ல) "நான் 
எண்ணுகிேறன்' என்று கூறிவிட்டு, "இைறவா! இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் மக்காைவப் 
புனித நகரமாக ஆக்கினார்கள். நான் மதீனாவின் இரு கருங்கல் மைலகளுக்கு இைடப்பட்ட 
பகுதிையப் புனிதமானதாக ஆக்கிேனன். மதீனாவிற்குள் இரத்தம் சிந்தப்படக் கூடாது. அங்கு 
ேபாருக்காக ஆயுதம் ஏந்தப்படக்கூடாது. அங்கு தீனிக்காகத் தவிர எந்தத் தாவரமும் 
ெவட்டப்படக் கூடாது. இைறவா! எங்கள் நகரில் எங்களுக்கு வளம் ேசர்ப்பாயாக! இைறவா! 
எங்கள் (ெபரிய அளைவயான) "ஸாஉ'வில் எங்களுக்கு வளத்ைத ஏற்படுத்துவாயாக! 
இைறவா! எங்கள் (சிறிய அளைவயான) "முத்'துவிலும் எங்களுக்கு வளத்ைத 
ஏற்படுத்துவாயாக! இைறவா! எங்கள் "ஸாஉ'விலும், எங்கள் "முத்'துவிலும், எங்கள் 
நகரத்திலும் எங்களுக்கு வளம் ேசர்ப்பாயாக! இைறவா! இப்ேபாதுள்ள வளத்துடன் 
இரு(மடங்கு) வளத்ைத ஏற்படுத்துவாயாக!'' (என்று பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு) "என் உயிர் 
எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! மதீனாவின் அைனத்து கணவாய்களிலும் 
சாைல முைனகளிலும் இரு வானவர்கள் இருந்து அைதக் காவல் புரிந்து 
ெகாண்ேடயிருக்கின்றனர்; நீங்கள் மதீனா ெசன்றைடயும் வைர (அவ்வாறு காவல் புரிந்து 
ெகாண்டிருக்கின்றனர்)'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு மக்களிடம், "புறப்படுங்கள்' என்றார்கள். அவ்வாேற நாங்கள் மதீனா ேநாக்கிப் 
புறப்பட்ேடாம். "நாங்கள் எவன்மீது சத்தியம் ெசய்ேவாேமா' அல்லது "எவன்மீது சத்தியம் 
ெசய்யப்படுேமா' அவன்மீது ஆைணயாக! (இங்கு அறிவிப்பாளர் ஹம்மாம் பின் இஸ்மாயலீ் 
(ரஹ்) அவர்கேள ஐயத்துடன் அறிவிக்கிறார்கள்.) நாங்கள் மதீனாவிற்குள் நுைழந்து எங்கள் 
ஒட்டகங்களிலிருந்து ேசணங்கைள நாங்கள் இறக்கி ைவத்திருக்கவில்ைல. அதற்குள் 
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எங்கள்மீது அப்துல்லாஹ் பின் ஃகத்ஃபானின் மக்கள் தாக்குதல் ெதாடுத்தனர். அதற்கு முன் 
(தாக்குதல் ெதாடுக்க) எந்தத் தூண்டுேகாலும் அவர்களுக்கு இருக்கவில்ைல. 
 
2663 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இைறவா! எங்கள் (அளைவகளான) "ஸாஉ' மற்றும் 
"முத்'து ஆகியவற்றில் எங்களுக்கு வளத்ைத ஏற்படுத்துவாயாக! இப்ேபாதுள்ள வளத்துடன் 
இன்னும் இரு (மடங்கு) வளத்ைதத் தருவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2664 மஹ்ரீயின் முன்னாள் அடிைமயான அபூசயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடம் "அல்ஹர்ரா' (ேபார் நடந்த) நாட்களில் 

ெசன்று, நான் மதீனாவிலிருந்து இடம்ெபயர்ந்து ெசல்வது ெதாடர்பாக ஆேலாசைன 
ேகட்ேடன். ேமலும், அவர்களிடம் (மதீனாவின்) விைலவாசி (உயர்ந்துள்ளது) பற்றியும், எனது 
ெபரிய குடும்பம் பற்றியும் அவர்களிடம் முைறயிட்ேடன். மதீனாவின் ெநருக்கடிையயும் பசி 
பட்டினிையயும் சகித்துக்ெகாண்டு என்னால் இருக்க முடியாது என்றும் ெதரிவித்ேதன். 
அப்ேபாது அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள், "உமக்குக் ேகடுதான். அ(வ்வாறு 
மதீனாைவவிட்டுச் ெசல்வ)தற்கு உம்ைம நான் அனுமதிக்கமாட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "மதீனாவின் இடர்பாடுகைளச் சகித்துக்ெகாண்டு இறந்துேபாகும் எந்த 
மனிதருக்கும் மறுைம நாளில் நான் பரிந்துைரப்பவனாக, அல்லது சான்றுைரப்பவனாக 
இருப்ேபன்; அவர் முஸ்லிமாக இருந்தால்!' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' 

என்றார்கள். 
2665 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் மக்காைவப் புனித நகரமாக அறிவித்தைதப் ேபான்று நான் 
மதீனாவின் இரு கருங்கல் மைலகளுக்கு இைடப்பட்ட பகுதிையப் புனிதமானதாக 
அறிவிக்கிேறன். 
இைத அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
(இைத அறிவிப்பவரான) அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபசீயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
பிறகு (என் தந்ைத) அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் எவரது ைகயிலாவது (மதீனாவின்) பறைவ 
இருக்கக் கண்டால், உடேன அவரது கரத்திலிருந்து அைத விடுவித்துப் பறக்க 
விட்டுவிடுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2666 சஹ்ல் பின் ஹுைனஃப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்தால் மதீனாைவச் சுட்டிக்காட்டி, "இது 
பாதுகாப்பான புனித நகரம்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2667 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் மதீனாவிற்கு (நாடு துறந்து) வந்த ேபாது, மதீனாவில் ெபருேநாய் ஏற்பட்டிருந்தது. 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் பிலால் (ரலி) அவர்களும் ேநாய்வாய்ப்பட்டனர். தம் ேதாழர்கள் 
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ேநாய்வாய்ப்படுவைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண்டேபாது, "இைறவா! நீ 
மக்காைவ எங்கள் ேநசத்திற்குரியதாக ஆக்கியைதப் ேபான்று, அல்லது அைதவிட அதிகமாக 
மதீனாைவ எங்கள் ேநசத்திற்குரியதாக ஆக்குவாயாக! ேமலும், இந்நகைர 
ஆேராக்கியமானதாகவும் ஆக்குவாயாக! இதன் (அளைவகளான) "ஸாஉ'மற்றும் "முத்'து 
ஆகியவற்றில் எங்களுக்கு நீ வளத்ைத வழங்குவாயாக! இங்குள்ள காய்ச்சைல "ஜுஹ்ஃபா' 

எனுமிடத்திற்கு இடம்ெபயரச் ெசய்வாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2668 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மதீனாவின் இடர்பாடுகைளச் சகித்துக்ெகாண்டவருக்காக மறுைம நாளில் நான் 
பரிந்துைரப்பவனாக, அல்லது சான்றுைரப்பவனாக இருப்ேபன். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2669 ஸுைபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிைமயான யுஹன்னஸ் 
பின் அபமீூசா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(இப்னுஸ் ஸுைபர் (ரலி) அவர்கைள ஹஜ்ஜாஜின் ராணுவம் முற்றுைகயிட்ட) குழப்பமான 
காலகட்டத்தில் நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அருகில் அமர்ந்திருந்ேதன். 
அப்ேபாது அவர்களிடம் அவர்களுைடய அடிைமப் ெபண்களில் ஒருவர் வந்து சலாம் 
ெசால்லிவிட்டு, "அபூஅப்திர் ரஹ்மான் அவர்கேள! ெநருக்கடியான ஒரு காலகட்டம் நமக்கு 
ஏற்பட்டுள்ளது. எனேவ,நான் (மதீனாவிலிருந்து) ெவளிேயற விரும்புகிேறன்'' என்று 
கூறினார். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் "ேபைதப் ெபண்ேண! உட்கார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மதீனாவின் இடர்பாடுகைளயும் கஷ்ட 
நஷ்டங்கைளயும் சகித்துக்ெகாள்ளும் எவருக்கும் மறுைமநாளில் நான் சான்றுைரப்பவனாக, 

அல்லது பரிந்துைரப்பவனாக இருப்ேபன்' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
 
2670 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அதன் (அதாவது மதீனாவின்) இடர்பாடுகைளயும் கஷ்ட நஷ்டங்கைளயும் சகித்துக் 
ெகாண்டவருக்காக மறுைம நாளில் நான் சான்றுைரப்பவனாக, அல்லது பரிந்துைரப்பவனாக 
இருப்ேபன்.- இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2671 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் சமுதாயத்தாரில் எவர் மதீனாவின் இடர்பாடுகைளயும் கஷ்ட நஷ்டங்கைளயும் 
சகித்துக் ெகாள்கிறாேரா அவருக்காக மறுைமநாளில் பரிந்துைரப்பவனாக, அல்லது 
சான்றுைரப்பவனாக நான் இருப்ேபன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 87 ெகாள்ைள ேநாயும் தஜ்ஜாலும் நுைழய முடியாமல் மதீனா பாதுகாக்கப் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
2672 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மதீனாவின் நுைழவாயில்களில் வானவர்கள் இருப்பர். மதீனாவிற்குள் ெகாள்ைள ேநாயும் 
தஜ்ஜாலும் நுைழய முடியாது.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2673 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இறுதி நாள் ெநருங்கும்ேபாது) மஸீஹுத் தஜ்ஜால் கிழக்குத் திைசயிலிருந்து 
மதீனாைவக்குறிைவத்து வந்து, "உஹுத்'மைலக்குப் பின்னால் இறங்குவான். பின்னர் 
வானவர்கள் அவனது முகத்ைத ஷாம் திைச (வடக்கு) ேநாக்கித் திருப்பிவிடுவார்கள். 
அங்குதான் அவன் மடிவான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 88  மதீனா தன்னிலுள்ள தீயவர்கைள அகற்றிவிடும். 
 
2674 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்களுக்கு ஒரு காலம் வரும். அன்று ஒருவர் தம் தந்ைதயின் சேகாதரர் மகைனயும் தம் 
உறவினைரயும் "ெசழிப்பான இடத்திற்கு வா! ெசழிப்பான இடத்திற்கு வா!' என அைழப்பார். 
ஆனால், அவர்கள் (உண்ைமைய) அறிந்திருப்ேபாராயின் மதீனாேவ அவர்களுக்குச் 
சிறந்ததாகும். என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! அவர்களில் 
எவேரனும் மதீனாைவ ெவறுத்து அதிலிருந்து ெவளிேயறினால், அவருக்குப் பதிலாக 
அவைரவிடச் சிறந்தவைர அங்கு அல்லாஹ் அமர்த்தாமல் இருப்பதில்ைல. கவனியுங்கள்: 
மதீனா, (ெகால்லனின்) உைலையப் ேபான்று அசுத்தங்கைள அகற்றிவிடும். இரும்பின் 
துருைவ (ெகால்லனின்) உைல நீக்கிவிடுவைதப் ேபான்று, மதீனா தன்னிலுள்ள தீயவர்கைள 
ெவளிேயற்றாமல் இறுதி நாள் நிகழாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2675 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எல்லா ஊர்கைளயும் தூக்கிச் சாப்பிடக்கூடிய, "யஸ்ரிப்' என மக்கள் கூறக்கூடிய ஓர் ஊருக்கு 
(நாடு துறந்து ெசல்லுமாறு) நான் கட்டைளயிடப்பட்ேடன். அதுதான் மதீனாவாகும். 
இரும்பின் துருைவ (ெகால்லனின்) உைல நீக்கிவிடுவைதப் ேபான்று மதீனா (தீய) 
மனிதர்கைள ெவளிேயற்றிவிடும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "உைல, துருைவ நீக்கிவிடுவைதப் ேபான்று' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது."இரும்பு' 

எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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2676 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கிராமவாசி ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக் 
ெகாள்வதாக) விசுவாசப் பிரமாணம் ெசய்தார். (பின்னர்) அந்தக் கிராமவாசிக்கு மதீனாவில் 
கடுைமயான காய்ச்சல் ஏற்பட்டது. ஆகேவ, அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"முஹம்மேத! என் விசுவாசப் பிரமாணத்திலிருந்து என்ைன விடுவித்துவிடுங்கள்'' என்று 
ெசான்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அைத ஏற்க) மறுத்துவிட்டார்கள். 
பின்னர் (மீண்டும்) வந்து, "என் விசுவாசப் பிரமாணத்திலிருந்து என்ைன நீக்கிவிடுங்கள்'' 

என்றார். அப்ேபாதும் நபி (ஸல்) அவர்கள் மறுத்து விட்டார்கள். பிறகு (மீண்டும்) வந்து, "என் 
விசுவாசப் பிரமாணத்திலிருந்து என்ைன நீக்கிவிடுங்கள்'' என்றார். அப்ேபாதும் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மறுத்துவிடேவ, அந்தக் கிராமவாசி (மதீனாவிலிருந்து) ெவளிேயறினார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மதீனா, (ெகால்லனின்) உைல ேபான்றேத ஆகும். 
அது தன்னிலுள்ள தீயவர்கைள ெவளிேயற்றிவிடும்; அதிலுள்ள நல்லவர்கள் 
தூய்ைமயாவார்கள்''  என்று ெசான்னார்கள். 
 
2677 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அது (அதாவது மதீனா) தூயது (ைதபா) ஆகும். ெநருப்பு, ெவள்ளியின் அழுக்ைக நீக்குவைதப் 
ேபான்று மதீனா தன்னிலுள்ள தீயவர்கைள ெவளிேயற்றும். 
இைத ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2678 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உயர்ந்ேதான் அல்லாஹ்ேவ மதீனாவுக்கு "தாபா' (தூயது) எனப் ெபயரிட்டான். 
இைத ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 89 மதீனாவாசிகளுக்குக் ேகடு நிைனப்பவர்கைள, அல்லாஹ் உருக்குைலத்து 
விடுவான். 
 
2679 அபுல்காசிம் (முஹம்மத் -ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இந்த ஊர் (அதாவது மதீனா)வாசிகளுக்குக் ேகடு நிைனப்பவர்கைள, நீரில் உப்பு கைரவைதப் 
ேபான்று அல்லாஹ் கைரந்துேபாகச் ெசய்துவிடுவான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2680 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அவ்வூர் (அதாவது மதீனா)வாசிகளுக்குக் ேகடு நிைனப்பவர்கைள, நீரில் உப்பு கைரவைதப் 
ேபான்று அல்லாஹ், கைரந்துேபாகச் ெசய்துவிடுவான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("ேகடு' என்பைதக் 
குறிக்க) "சூஉ' என்பதற்குப் பகரமாக "ஷர்ரு' (தீங்கு) எனும் ெசால் ஆளப்பட்டுள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2681 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மதீனாவாசிகளுக்குக் ேகடு நிைனப்பவைன, நீரில் உப்பு கைரவைதப் ேபான்று அல்லாஹ், 

கைரந்துேபாகச் ெசய்துவிடுவான். 
இைத சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஅத் பின் மாலிக் அப ீவக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அசம்பாவிதம்' அல்லது "ேகடு' என 
(ஐயப்பாட்டுடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2682 அபூஹுைரரா (ரலி) மற்றும் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! மதீனாவாசிகளுக்கு (அவர்களது 
அளைவயான) "முத்'துவில் வளம் ஏற்படுத்துவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். ேமலும், 

"இவ்வூர்வாசிகளுக்குக் ேகடு நிைனப்பவர்கைள, நீரில் உப்பு கைரவைதப் ேபான்று 
அல்லாஹ், கைரந்துேபாகச் ெசய்துவிடுவான்'' (என்று கூறினார்கள்). 
 
பாடம் : 90 (ெசழிப்பான) நகரங்கள் ெவற்றிெகாள்ளப்படும் ேபாதும் மதீனாவிேலேய 
தங்கியிருக்குமாறு வந்துள்ள ஆர்வமூட்டல். 
 
2683 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஷாம் (சிரியா) நாடு ெவற்றி ெகாள்ளப்படும்; உடேன ஒரு கூட்டத்தார் தம் குடும்பத்தாருடன் 
வாகனங்கைள விரட்டிக்ெகாண்டு மதீனாவிலிருந்து ெவளிேயறுவர். ஆயினும், மதீனாேவ 
அவர்களுக்குத் சிறந்ததாகும்; அவர்கள் அறிந்திருந்தால்! 
 பின்னர் யமன் ெவற்றி ெகாள்ளப்படும்; உடேன ஒரு கூட்டத்தார் தம் குடும்பத்தாருடன் 
வாகனங்கைள விரட்டிக்ெகாண்டு மதீனாவிலிருந்து ெவளிேயறுவர். ஆயினும், மதீனாேவ 
அவர்களுக்குச் சிறந்ததாகும்; அவர்கள் அறிந்திருந்தால்! 
 பின்னர் இராக் ெவற்றி ெகாள்ளப்படும்; உடேன ஒரு கூட்டத்தார் தம் குடும்பத்தாருடன் 
வாகனங்கைள விரட்டிக்ெகாண்டு மதீனாவிலிருந்து ெவளிேயறுவர். ஆயினும், மதீனாேவ 
அவர்களுக்குச் சிறந்ததாகும்; அவர்கள் அறிந்திருந்தால்! 
இைத சுஃப்யான் பின் அபஸீுைஹர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2684 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யமன் நாடு ெவற்றி ெகாள்ளப்படும்; உடேன ஒரு கூட்டத்தார் தம் குடும்பத்தாைரயும் தமது 
கட்டுப்பாட்டில் உள்ேளாைரயும் ஏற்றிக்ெகாண்டு வாகனங்கைள விரட்டியவர்களாக 
மதீனாவிலிருந்து ெவளிேயறிவிடுவர். ஆயினும், மதீனாேவ அவர்களுக்குச் சிறந்ததாகும்; 

அவர்கள் அறிந்திருந்தால்! பின்னர் "ஷாம்' (சிரியா) நாடு ெவற்றி ெகாள்ளப்படும்; உடேன 
ஒரு கூட்டத்தார் தம் குடும்பத்தாைரயும் தமது கட்டுப்பாட்டில் உள்ேளாைரயும் 
ஏற்றிக்ெகாண்டு வாகனங்கைள விரட்டியவர்களாக மதீனாவிலிருந்து ெவளிேயறுவர்; 

ஆயினும், மதீனாேவ அவர்களுக்குச் சிறந்ததாகும்; அவர்கள் அறிந்திருந்தால்! பின்னர் இராக் 
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ெவற்றி ெகாள்ளப்படும்; உடேன ஒரு கூட்டத்தார் தம் குடும்பத்தாைரயும் தமது 
கட்டுப்பாட்டில் உள்ேளாைரயும் ஏற்றிக்ெகாண்டு வாகனங்கைள விரட்டியவர்களாக 
மதீனாவிலிருந்து ெவளிேயறுவர். ஆயினும், மதீனாேவ அவர்களுக்குச் சிறந்ததாகும்; 

அவர்கள் அறிந்திருந்தால்! 
இைத சுஃப்யான் பின் அபஸீுைஹர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 91  மதீனாவாசிகள் மதீனாைவ விட்டுச் ெசல்லும்ேபாது. 
 
2685 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாைவப் பற்றி (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
மதீனாவாசிகள், மதீனா சிறந்த நிைலயில் இருக்கும்ேபாேத, அைத  வனவிலங்குகள் மற்றும் 
பறைவகளின் சரணாலயமாக விட்டுச் ெசல்வர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ஆகிய நான்) கூறுகிேறன்: 
(இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த ஸுைஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களின் ஆசிரியரான) 
இந்த அபூஸஃப்வான் என்பாரின் ெபயர் அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில் மலிக் என்பதாகும். 
அநாைதயாயிருந்த அவர், இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்களின் ெபாறுப்பில் பத்து ஆண்டுகள் 
வளர்ந்தார். 
 
2686 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மதீனா சிறந்த நிைலயில் இருக்கும்ேபாேத அைதவிட்டு மக்கள் ெசன்றுவிடுவர். வன 
விலங்குகளும் பறைவகளும் அைதச் சூழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும். பின்னர் "முைஸனா' 

குலத்ைதச் ேசர்ந்த இரு இைடயர்கள் தம் ஆடுகைளச் சப்தமிட்டு ஓட்டிக்ெகாண்டு 
மதீனாைவ ேநாக்கி வருவர். அங்கு வனவிலங்குகைளேய காண்பர். (அல்லது 
ெவறுைமயானதாகக் காண்பர்.) அவர்கள் "அல்வதா'மைலக்குன்ைற அைடந்ததும் 
மூர்ச்ைசயுற்று முகங்குப்புற விழுந்துவிடுவர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 92  (நபியவர்களின்) கப்றுக்கும் மிம்பருக்கும் இைடப்பட்ட பகுதி, ெசார்க்கப் 
பூஞ்ேசாைலகளில் ஒரு பூஞ்ேசாைலயாகும். 
 
2687 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது இல்லத்திற்கும் எனது ெசாற்ெபாழிவு ேமைட(மிம்பரு)க்கும் இைடப்பட்ட பகுதியானது, 

ெசார்க்கத்துப் பூஞ்ேசாைலகளில் ஒரு பூஞ்ேசாைலயாகும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் அல் அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2688 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது ெசாற்ெபாழிவு ேமைட(மிம்பரு)க்கும் எனது இல்லத்திற்கும் இைடப்பட்ட 
பகுதியானது, ெசார்க்கத்துப் பூஞ்ேசாைலகளில் ஒரு பூஞ்ேசாைலயாகும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் அல் அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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2689 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது இல்லத்திற்கும் எனது ெசாற்ெபாழிவு ேமைட(மிம்பரு)க்கும் இைடப்பட்ட பகுதியானது, 

ெசார்க்கத்துப் பூஞேசாைலகளில் ஒரு பூஞ்ேசாைலயாகும். எனது ெசாற்ெபாழிவு 
ேமைடயானது, எனது (அல்கவ்ஸ்ர்) தடாகத்தின் மீது அைமந்துள்ளது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 93  "உஹுத் ” மைல நம்ைம ேநசிக்கிறது; நாமும் அைத ேநசிக்கிேறாம். 
 
2690 அபூஹுைமத் அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் "தபூக்' ேபாரின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் புறப்பட்ேடாம். 
பிறகு நாங்கள் (ேபாைர முடித்துக்ெகாண்டு மதீனாவிற்கும் சிரியாவிற்கும் இைடேய உள்ள) 
"வாதில் குரா' எனும் இடத்திற்கு வந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் 
விைரந்து மதீனா ெசல்லப் ேபாகிேறன். எனேவ, உங்களில் விரும்பியவர் என்னுடன் 
விைரந்து வரலாம். விரும்பியவர் (இங்ேகேய) தங்கியிருக்கலாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
நாங்கள் புறப்பட்டு மதீனாைவ ெநருங்கியேபாது, "இது "தாபா' (தூய நகரம்) ஆகும்; இது 
உஹுத் மைல; இது நம்ைம ேநசிக்கிறது. நாமும் அைத ேநசிக்கிேறாம்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
2691 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"உஹுத்' மைல நம்ைம ேநசிக்கிறது. நாமும் அைத ேநசிக்கிேறாம். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
- அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உஹுத் மைலையக் கூர்ந்து ேநாக்கி, "உஹுத் 
மைல நம்ைம ேநசிக்கிறது; நாமும் அைத ேநசிக்கிேறாம்'' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 94  மக்கா மற்றும் மதீனாப் பள்ளிவாசல்களில் ெதாழுவதன் சிறப்பு. 
 
2692 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது இந்த (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலில் ெதாழுவதானது, மற்றப் பள்ளிவாசல்களில் 
ெதாழும் ஆயிரம் ெதாழுைககைளவிடச் சிறந்ததாகும்; (மக்காவிலுள்ள) "மஸ்ஜிதுல் 
ஹராம்' பள்ளிவாசைலத் தவிர. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2693 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 

எனது இந்த (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலில் ெதாழுவதானது, மற்றப் பள்ளிவாசல்களில் 
ெதாழும் ஆயிரம் ெதாழுைககைள விடச் சிறந்ததாகும்; (மக்காவிலுள்ள) "மஸ்ஜிதுல் ஹராம்' 

பள்ளிவாசைலத் தவிர! 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2694 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலில் ெதாழுவதானது, 

மற்றப் பள்ளிவாசல்களில் ெதாழும் ஆயிரம் ெதாழுைககைளவிடச் சிறந்ததாகும்; 

(மக்காவிலுள்ள) "மஸ்ஜிதுல் ஹராம்' பள்ளிவாசைலத் தவிர! ஏெனனில்,அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைறத்தூதர்களில் இறுதியானவர் ஆவார்கள். அவர்கள் எழுப்பிய 
பள்ளிவாசல், (இைறத் தூதர் எழுப்பிய) பள்ளிவாசல்களில் இறுதியானதாகும். 
(இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும்) அபூசலமா பின் அப்திர் 
ரஹ்மான் (ரஹ்) மற்றும் அபூஅப்தில்லாஹ் அல்அஃகர்ரு (ரஹ்) ஆகிேயார் கூறினர்: 
 
(ெபாதுவாக) அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்ேத (ஹதீஸ்கைள) அறிவிப்பார்கள் என்பதில் நாங்கள் ஐயம் 
ெகாள்ளவில்ைல. அதுேவ இந்த ஹதீைஸ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து 
உறுதிப்படுத்திக்ெகாள்ள நாங்கள் தவறியதற்குக் காரணமாகும். அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் இறந்த பிறகு நாங்கள் இந்த ஹதீஸ் குறித்து விவாதித்ேதாம். அைதப் பற்றி நாம் 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடம்  ேபசாமலிருந்தது குறித்து எங்கைள நாங்கேள ெநாந்து 
ெகாண்ேடாம். அைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றிருந்தால், அைத நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என 
அறிவித்திருப்பார்கேள என்று கூறிேனாம். இந்நிைலயில் எங்களிடம் அப்துல்லாஹ் பின் 
இப்ராஹீம் பின் காரிழ் (ரஹ்) அவர்கள் வந்து அமர்ந்தார்கள். அவர்களிடம் நாங்கள் இந்த 
ஹதீைஸயும் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் ேகட்கத் தவறிய அந்த 
விஷயத்ைதயும் ெதரிவித்ேதாம். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் இப்ராஹீம் பின் காரிழ் 
(ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நான் இைறத்தூதர்களில் 
இறுதியானவன் ஆேவன்; எனது பள்ளிவாசல் (இைறத்தூதர்கள் எழுப்பிய பள்ளிவாசல்களில்) 
இறுதிப் பள்ளிவாசல் ஆகும் என்று கூறினார்கள் என்ேற அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
கூறியைத நான் ேகட்ேடன்'' என்றார்கள். 
 
2695 யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூசாலிஹ் தக்வான் (ரஹ்) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
பள்ளிவாசலில் ெதாழுவதன் சிறப்புக் குறித்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியைதத் 
தாங்கள் ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "இல்ைல;ஆயினும், 

அப்துல்லாஹ் பின் இப்ராஹீம் பின் காரிழ் (ரஹ்) அவர்கள் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
பின்வருமாறு கூறினார்கள் என என்னிடம் ெதரிவித்தார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எனது இந்த (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளி 
வாசலில் ெதாழுவதானது, மற்ற பள்ளிவாசல்களில் "ஆயிரம் ெதாழுைககள் ெதாழுவைதவிட' 

அல்லது "ஆயிரம் ெதாழுைககள் ெதாழுவைதப் ேபான்று' சிறந்ததாகும். (மக்காவிலுள்ள) 
"மஸ்ஜிதுல் ஹராம்' பள்ளிவாசைலத் தவிர! 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2696 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது இந்த (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலில் ெதாழுவதானது, மற்றப் பள்ளிவாசல்களில் 
ஆயிரம் ெதாழுைககள் ெதாழுவைத விடச் சிறந்ததாகும். (மக்காவிலுள்ள) "மஸ்ஜிதுல் 
ஹராம்' பள்ளிவாசைலத் தவிர! 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத இன்ேனார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2697 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண் கடுைமயாக ேநாய்வாய்ப்பட்ட ேபாது, "அல்லாஹ் எனக்கு நிவாரணமளித்தால் 
நிச்சயம் நான் புறப்பட்டுச் ெசன்று (ெஜரூசலத்திலுள்ள) "ைபத்துல் மக்திஸ்' பள்ளிவாசலில் 
ெதாழுேவன்'' என்று கூறினார். அவருக்கு உடல் நலம் ஏற்பட்டது. பின்னர் அவர் பயணம் 
ெசல்ல ஆயத்தமாகி நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களிடம் 
ெசன்று சலாம் ெசான்னார்; அ(வர்களிடம் தமது பயணத்திற்கான காரணத்)ைதத் 
ெதரிவித்தார். அப்ேபாது ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் "நீ அமர்ந்து, (பயணத்திற்காக) நீ தயார் 
ெசய்து ைவத்தவற்ைற (இங்ேகேய) சாப்பிடு. பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்று ெதாழு. ஏெனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இ(ந்த மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ ஆலயத்)தில் ெதாழுவதானது, மற்ற பள்ளிவாசல்களில் 
ஆயிரம் ெதாழுைககள் ெதாழுவைதவிடச் சிறந்ததாகும்; கஅபா (அைமந்துள்ள "மஸ்ஜிதுல் 
ஹராம்') பள்ளிவாசைலத் தவிர' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 95 மூன்று பள்ளிவாசல்கைளத் தவிர ேவெறதற்கும் (புனிதப்) பயணம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாது. 
 
2698 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது இந்த (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசல், (மக்காவிலுள்ள) மஸ்ஜிதுல் ஹராம், 

(ெஜரூசலத்திலுள்ள) மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா ஆகிய மூன்று பள்ளிவாசல்கைளத் தவிர 
ேவெறதற்கும் (அதிக நன்ைமைய எதிர்பார்த்து) பயணம் ேமற்ெகாள்ளப்படாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2699 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், அதில் "மூன்று பள்ளிவாசல்களுக்கு மட்டுேம 
பயணம் ேமற்ெகாள்ளப்படும்'' என (ேநர்மைற வாசகத்துடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2700 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கஅபா (அைமந்துள்ள) பள்ளிவாசல், எனது (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசல், 

(ெஜரூலத்திலுள்ள) ஈலியா (அல்அக்ஸா) பள்ளிவாசல் ஆகிய மூன்று பள்ளிவாசல்களுக்கு 
மட்டுேம (அதிக நன்ைம நாடி) பயணம் ேமற்ெகாள்ளப்ப(ட ேவண்)டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 96  "இைறயச்சத்தின் மீது நிறுவப்ெபற்ற பள்ளிவாசல்' என்பது, மதீனாவிலுள்ள 
"மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளிவாசல் ஆகும். 
 
2701 அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அப்துர் ரஹ்மான் பின் அப ீசயதீ் அல்குத்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் என்ைனக் கடந்து 
ெசன்றார்கள். அவர்களிடம் நான், "இைறயச்சத்தின் மீது நிறுவப்ெபற்ற பள்ளிவாசல் 
(என 9:108ஆவது வசனத்தில் கூறப்ெபற்றுள்ளது) குறித்து தங்கள் தந்ைதயிடமிருந்து நீங்கள் 
எவ்வாறு ெசவியுற்றரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அப்துர் ரஹ்மான் பின் சயதீ் (ரஹ்) 
அவர்கள், "என் தந்ைத (அபூ சயதீ் அல்குத்ரீ - ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் துைணவியரில் ஒருவரது இல்லத்தில் இருந்தேபாது அவர்களிடம் நான் 
ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ மற்றும் மஸ்ஜிதுல் குபா இவ்விரு 
பள்ளிவாசல்களில் இைறயச்சத்தின் மீது நிறுவப்ெபற்ற பள்ளிவாசல் (என்று அல்லாஹ் 
குறிப்பிட்டுள்ளது) எது?' என்று ேகட்ேடன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ைகப்பிடி சிறு கற்கைள அள்ளி, 
அைதப் பூமியில் எறிந்தார்கள். பிறகு இேதா உங்களது இந்தப் பள்ளிவாசல்தான் என்று 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ பள்ளிவாசைலக் குறிப்பிட்டுச்) ெசான்னார்கள்'' என்றார்கள். நான் (அப்துர் 
ரஹ்மான் பின் அப ீ சயதீ் (ரஹ்) அவர்களிடம்) "தங்கள் தந்ைதயிடமிருந்து நானும் 
இவ்வாேற ெசவியுற்ேறன் என நான் உறுதிெமாழிகிேறன்'' என்று கூறிேனன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபசீயதீ் (ரஹ்) அவர்கைளப் பற்றிய குறிப்பு இடம் 
ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 97  "குபா'ப் பள்ளிவாசலின் சிறப்பும் அதில் ெதாழுவது மற்றும் அைதத் தரிசிப்பதன் 
சிறப்பும். 
 
2702 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாகனத்திலும் நடந்தும் "குபா'விற்குச் ெசல்வார்கள். 
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2703 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாகனத்திலும் நடந்தும் "குபா'ப் பள்ளிவாசலுக்குச் 
ெசன்று அங்கு இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அங்கு இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவார்கள்'' எனும் குறிப்பு அப்துல்லாஹ் பின் 
நுைமர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் 
அறிவிப்பில் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2704 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாகனத்திலும் நடந்தும் "குபா'விற்குச் ெசல்வார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2705 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாகனத்திலும் நடந்தும் "குபா'விற்குச் ெசல்வார்கள். 
 
2706 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாகனத்திலும் நடந்தும் "குபா'விற்குச் ெசல்வார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2707 அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ஒவ்ெவாரு சனிக்கிழைமயும் "குபா'விற்குச் ெசல்வார்கள். "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ஒவ்ெவாரு சனிக்கிழைமயும் அங்கு ெசல்வைத நான் பார்த்ேதன்'' என்று 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுவார்கள். 
 
2708 அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒவ்ெவாரு சனிக்கிழைமயும் "குபா'விற்குச் 
ெசல்வார்கள். அங்கு வாகனத்திலும் நடந்தும் ெசல்வார்கள்'' என அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இவ்வாேற அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களும் ெசய்துவந்தார்கள். 
 
2709 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒவ்ெவாரு சனிக்கிழைமயும்' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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அத் யாயம் : 16 – மணம் 
 
பாடம் : 1 திருமணத்ைத ஆைசப்படும் ஒருவருக்கு அதற்கான வசதி இருந்தால், அவர் 
மணமுடிப்பது விரும்பத்தக்கதாகும்; வசதி இல்லாதவர் ேநான்பு ேநாற்பதில் ஈடுபட 
ேவண்டும். 
 
2710 அல்கமா பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களுடன் மினாவில் நடந்துெகாண்டிருந்ேதன். 
அப்ேபாது அவர்கைள உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் சந்தித்து அவர்களுடன் ேபசிக்ெகாண்ேட 
நடந்தார்கள். அப்ேபாது உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடம், "அபூஅப்திர் ரஹ்மான்! தங்களுக்கு நான் ஓர் இளம் ெபண்ைண மணமுடித்து 
ைவக்கட்டுமா? உங்கள் கடந்த கால (இளைம) நிகழ்வுகைள அவள் உங்களுக்கு நிைனவு 
படுத்தக்கூடும்'' என்றார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் 
இப்படிச் ெசால்லிவிட்டீர்கள். ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு 
அல்லவா கூறினார்கள்: 
இைளஞர் சமுதாயேம! உங்களில் தாம்பத்தியம் நடத்த சக்தி ெபற்றவர் மணமுடித்துக் 
ெகாள்ளட்டும்! ஏெனனில், அது (தகாத) பார்ைவையக் கட்டுப்படுத்தும்; கற்ைபக் காக்கும். 
அதற்கு இயலாேதார் ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாள்ளட்டும். ஏெனனில் ேநான்பு, (ஆைசையக்) 
கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகும். - இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2711 அல்கமா பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களுடன் "மினா'வில் நடந்துெகாண்டிருந்ேதன். 
அப்ேபாது அவர்கைள உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் சந்தித்து, "அபூஅப்திர் ரஹ்மாேன! இங்ேக 
வாருங்கள்'' என்று கூறி, தனியான இடத்திற்கு அவர்கைள அைழத்துச் ெசன்றார்கள். 
(திருமணத்ைதப் பற்றிப் ேபசுவைதத் தவிர ேவறு) ேதைவ உஸ்மான் (ரலி) அவர்களுக்குக் 
கிைடயாது என்பைத உணர்ந்த அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "அல்கமா 
இங்ேக வா'' என என்ைன அைழத்தார்கள். நான் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்களிடம் 
உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள், "அபூஅப்திர் ரஹ்மான்! தங்களுக்கு நான் ஒரு கன்னிப்ெபண்ைண 
மணமுடித்து ைவக்கட்டுமா? நீங்கள் அனுபவித்த இளைமக் காலத்ைத அது உங்களுக்கு 
மீட்டுத் தரக்கூடும்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள், "நீங்கள் இப்படிச் ெசால்லிவிட்டீர்கள்...'' என்று ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்று குறிப்பிட்டார்கள். 
 
2712 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம், "இைளஞர் சமுதாயேம! உங்களில் 
தாம்பத்தியம் நடத்த சக்தி ெபற்ேறார் திருமணம் ெசய்துெகாள்ளட்டும். அது (தகாத) 
பார்ைவையக் கட்டுப்படுத்தும்; கற்ைபக் காக்கும்.அதற்கு இயலாேதார் ேநான்பு ேநாற்றுக் 

ெகாள்ளட்டும்! ஏெனனில் ேநான்பு, (ஆைசையக்) கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகும்'' என்று 

கூறினார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2713 அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் என் தந்ைதயின் சேகாதரர் அல்கமா (ரஹ்) அவர்களும் அஸ்வத் (ரஹ்) அவர்களும் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். அன்று நான் இைளஞனாக 
இருந்ேதன்.அப்ேபாது அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என 
ேமற்கண்ட ஹதீைஸ அறிவித்தார்கள். அைத எனக்காகேவ அவர்கள் அறிவித்தார்கள் 
என்ேற நான் கருதிேனன். நான் தாமதியாமல் (உடனடியாக) மணமுடித்துக் ெகாண்ேடன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். நாேன (அங்கு ெசன்ற) மக்களில் இளவயதினனாக 
இருந்ேதன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பிக்கிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட அறிவிப்புகளில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. ஆனால், "நான் தாமதியாமல் (உடனடியாக) 
மணமுடித்துக்ெகாண்ேடன்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
2714 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்களில் சிலர் நபியவர்களின் துைணவியரிடம் (ெசன்று), 
நபியவர்கள் தனிைமயில் ெசய்யும் வழிபாடுகள் குறித்து வினவினர். (அவர்கள் கூறிய 
மறுெமாழிையக் ேகட்ட பின் நபியவர்கள் ெசய்யும் வழிபாடுகைளக் குைறவாக 
எண்ணிக்ெகாண்டு) அவர்களில் ஒருவர், "நான் ெபண்கைள மணமுடிக்கமாட்ேடன்'' என்று 
ெசான்னார். மற்ெறாருவர் "நான் புலால் உண்ண மாட்ேடன்'' என்றார். இன்ெனாருவர், "நான் 
படுக்ைகயில் உறங்கமாட்ேடன்'' என்றார். (இைத அறிந்த) நபி (ஸல்) அவர்கள் இைறவைன 
வாழ்த்திப் ேபாற்றிவிட்டு, "சிலருக்கு என்ன ேநர்ந்தது? அவர்கள் இப்படிெயல்லாம் 
கூறுகின்றனர். ஆனால், நான் (இரவில்) ெதாழுகிேறன்; உறங்கவும் ெசய்கிேறன். ேநான்பும் 
ேநாற்கிேறன்; ேநான்ைப விட்டு விடவும் ெசய்கிேறன். ெபண்கைள மணந்தும் ெகாள்கிேறன். 
என் வழிமுைறைய எவர் புறக்கணிக்கிறாேரா அவர் என்ைனச் சார்ந்தவர் அல்லர்'' 

என்றார்கள். 
 
2715 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஸ்மான் பின் மழ்ஊன் (ரலி) அவர்கள் துறவறம் ேமற்ெகாள்ள (விரும்பி, அனுமதி 
ேகட்டேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதி மறுத்தார்கள். அவருக்கு 
மட்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித்திருந்தால் (ஆண்ைம நீக்கம் 
ெசய்துெகாள்வதற்காக) நாங்கள் காயடித்துக் ெகாண்டிருப்ேபாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2716 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர் கள் கூறியதாவது: 
துறவறம் ேமற்ெகாள்ள உஸ்மான் பின் மழ்ஊன் (ரலி) அவர்களுக்கு அனுமதி 
மறுக்கப்பட்டது. அவருக்கு மட்டும் அனுமதியளிக்கப்பட்டிருந்தால், (ஆண்ைம நீக்கம் 
ெசய்துெகாள்வதற்காக) நாங்கள் காயடித்துக்ெகாண்டிருப்ேபாம். 
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2717 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஸ்மான் பின் மழ்ஊன் (ரலி) அவர்கள் துறவறம் ேமற்ெகாள்ள விரும்பினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவைரத் தடுத்துவிட்டார்கள். அவருக்கு (மட்டும்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித்திருந்தால், (ஆண்ைம நீக்கம் ெசய்து 

ெகாள்வதற்காக) நாங்கள் காயடித்துக்ெகாண்டிருப்ேபாம். 
 
பாடம் : 2 ஒரு ெபண்ைணப் பார்த்த ஒருவருக்குத் தவறான எண்ணம் ஏற்பட்டால், உடேன 
அவர் தம் மைனவியிடேமா அடிைமப் ெபண்ணிடேமா ெசன்று தமது ஆைசையப் பூர்த்தி 
ெசய்து ெகாள்வது நல்லது. 
 
2718 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முைற) ஒரு ெபண்ைணப் பார்த்தார்கள். (இது 
ேபான்ற சமயத்தில் எப்படி நடந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்பைதக் காட்டுவதற்காக) உடேன 
அவர்கள் தம் துைணவியார் ைஸனப் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது அவர் 
தமக்குரிய ஒரு ேதாைலப் பதனிட்டுக் ெகாண்டிருந்தார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது ேதைவைய நிைறேவற்றிவிட்டுப் பிறகு தம் ேதாழர்களிடம் புறப்பட்டு 
வந்து, "ஒரு ெபண் (நடந்து வந்தால்) ைஷத்தான் (தூண்டிவிடும்) ேகாலத்திேலேய 
முன்ேனாக்கி வருகிறாள்; ைஷத்தான் (தூண்டிவிடும்) ேகாலத்திேலேய திரும்பிச் 
ெசல்கிறாள். எனேவ, உங்களில் ஒருவரது பார்ைவ ஒரு ெபண்ணின் மீது விழுந்து 
(இச்ைசையக் கிளறி)விட்டால், உடேன அவர் தம் துைணவியிடம் ெசல்லட்டும். ஏெனனில், 

அது, அவரது மனத்தில் ேதான்றும் (ெகட்ட) எண்ணத்ைத அகற்றிவிடும்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ெபண்ைணப் பார்த்தார்கள்'' என 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. ேமலும் அதில், "நபியவர்கள் உடேன தம் துைணவியார் ைஸனப் 
(ரலி) அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது அவர் ஒரு ேதாைலப் பதனிட்டுக் 

ெகாண்டிருந்தார்'' என்று காணப்படுகிறது. ("தமக்குரிய' எனும் குறிப்பு இல்ைல.) அத்துடன், 

"அவள் ைஷத்தான் (தூண்டிவிடும்) ேகாலத்திேலேய திரும்பிச் ெசல்கிறாள்'' எனும் குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
2719 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவைர ஒரு ெபண்(ணின் அழகு) கவர்ந்து, அவரது உள்ளத்தில் தவறான 
எண்ணம் ேதான்றினால், உடேன அவர் தம் மைனவிைய நாடிச் ெசன்று, அவளுடன் உறவு 
ெகாள்ளட்டும். ஏெனனில், அது அவரது மனத்தில் ேதான்றும் (ெகட்ட) எண்ணத்ைத 
அகற்றிவிடும். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 3 தவைண முைறத் திருமணம் (இஸ்லாத் தின் ஆரம்பத்தில்) அனுமதிக்கப்பட்டு, 

பின்னர் காலாவதியாக்கப்பட்டது. பின்னர் (மீண்டும்) அனுமதிக்கப்பட்டு, (மறுபடியும்) 
காலாவதியாகப்பட்டது. (இறுதியாக) அதற்கு விதிக்கப்பட்ட தைட மறுைம நாள்வைர 
நீடிக்கும். 
 
2720 ைகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்உத் (ரலி) அவர்கள் "எங்களுடன் துைணவியர் எவரும் இல்லாத 
நிைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நாங்கள் ஓர் அறப்ேபாரில் 
கலந்துெகாண்டிருந்ேதாம். நாங்கள் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) "நாங்கள் 
காயடித்து (ஆண்ைம நீக்கம் ெசய்து)ெகாள்ளலாமா?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள் 
அப்படிச் ெசய்ய ேவண்டாெமன்று எங்கைளத் தடுத்தார்கள். அதன் பிறகு துணிைய 
(மணக்ெகாைடயாக)க் ெகாடுத்துப் ெபண்கைள ஒரு குறிப்பிட்ட காலம்வைர மணமுடித்துக் 
ெகாள்ள எங்களுக்கு அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! அல்லாஹ் உங்களுக்கு அனுமதித்த 
தூயவற்ைறத் தைட ெசய்யப்பட்டைவயாக ஆக்கிவிடாதீர்கள்! வரம்பு மீறாதீர்கள்! 
அல்லாஹ் வரம்பு மீறுேவாைர ேநசிக்க மாட்டான்'' (5:87) எனும் வசனத்ைத ஓதிக் 
காட்டினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"பிறகு அவர்கள் எங்களுக்கு இந்த (5:87ஆவது) வசனத்ைத ஓதிக்காட்டினார்கள்'' என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. "பிறகு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள்'' என இடம்ெபற 
வில்ைல. 
 
2721 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்ேனார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நாங்கள் இைளஞர்களாயிருந்ேதாம். (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! நாங்கள் காயடித்து (ஆண்ைம நீக்கம் ெசய்து)ெகாள்ளலாமா?' என்று ேகட்ேடாம்'' என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஓர் அறப்ேபாரில் கலந்து 
ெகாண்டிருந்ேதாம்'' எனும் (ஆரம்பக்) குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
2722 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) மற்றும் சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) ஆகிேயார் 
கூறியதாவது: 
(நாங்கள் "ஹுைனன்'  அல்லது "அவ்தாஸ்' ேபாரில் இருந்தேபாது) எங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதருைடய அறிவிப்பாளர் ஒருவர் வந்து, "அல்முத்ஆ' (தவைண முைறத்) 
திருமணம் ெசய்து ெகாள்ள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களுக்கு 
(தாற்காலிகமாக) அனுமதியளித்துள்ளார்கள் என்று அறிவிப்புச் ெசய்தார். 
 
2723 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) மற்றும் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) ஆகிேயார் 
கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து "அல்முத்ஆ' (தவைண முைறத் 
திருமணம்) ெசய்துெகாள்ள எங்களுக்கு (தாற்காலிகமாக) அனுமதியளித்தார்கள். 
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2724 அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் உம்ராவிற்காக வந்தேபாது, அவர்கள் தங்கியிருந்த 
இடத்திற்கு நாங்கள் ெசன்ேறாம். அவர்களிடம் மக்கள் பல விஷயங்கைளப் பற்றி 
(விளக்கம்) ேகட்டார்கள். பிறகு அவர்களிடம் "அல்முத்ஆ' (தவைணமுைறத் திருமணம்) 
பற்றியும் ேபசினர். அப்ேபாது ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "ஆம்; நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்திலும் அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) ஆகிேயாரது காலத்திலும் 
"அல்முத்ஆ' (தவைண முைறத் திருமணம்) ெசய்துள்ேளாம்'' என்றார்கள். 
 
2725  ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்திலும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களது 
காலத்திலும் ஒரு ைகயளவுப் ேபரீச்சம் பழம் மற்றும் மாவு ஆகியவற்ைறக் ெகாடுத்து, சில 
நாட்களுக்காக நாங்கள் "அல்முத்ஆ' (தவைணமுைறத் திருமணம்) ெசய்துவந்ேதாம். உமர் 
(ரலி) அவர்கள் (தமது ஆட்சியில்) அம்ர் பின் ஹுைரஸ் (ரலி) அவர்கள் ெதாடர்பான 
விஷயத்தில் அத்திருமணத்திற்குத் தைட விதித்துவிட்டார்கள். 
 
2726 அபூநள்ரா முன்திர் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்களிடம் 
ஒருவர் வந்து, "இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களும் இப்னுஸ் ஸுைபர் (ரலி) அவர்களும் 
("தமத்துஉ' வைக ஹஜ் மற்றும் தவைணமுைறத் திருமணம் ஆகிய) இரு "முத்ஆ'க்கள் 
விஷயத்தில் கருத்து ேவறுபாடு ெகாண்டனர்'' என்று கூறினார். அப்ேபாது ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்கள், "நாங்கள் அவ்விரண்ைடயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
(இருக்கும் காலத்தில்) ெசய்ேதாம். பின்னர் உமர் (ரலி) அவர்கள் (தமது ஆட்சியில்) 
அவ்விரண்ைடயும் ெசய்யலாகாெதன எங்களுக்குத் தைடவிதித்தார்கள். எனேவ, நாங்கள் 
அவ் விரண்ைடயும் திரும்பச் ெசய்வதில்ைல'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
2727 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவ்தாஸ்' ேபார் ஆண்டில் மூன்று நாட்களுக்கு 
"அல்முத்ஆ' (தவைண முைறத் திருமணம்) ெசய்துெகாள்ள அனுமதியளித்தார்கள். பின்னர் 
அதற்குத் தைடவிதித்தார்கள். 
 
2728 சப்ரா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்கா ெவற்றியின்ேபாது) எங்களுக்கு "அல்முத்ஆ' 

(தவைண முைறத் திருமணம்) ெசய்துெகாள்ள அனுமதியளித்தார்கள். நானும் மற்ெறாரு 
மனிதரும் "பனூ ஆமிர்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு ெபண்ணிடம் ெசன்ேறாம். அவள் கழுத்து 
நீண்ட இளம் ஒட்டகத்ைதப் ேபான்று (அழகாக) இருந்தாள். எங்களில் ஒருவைரத் திருமணம் 
ெசய்துெகாள்ளுமாறு அவளிடம் நாங்கள் ேகாரிேனாம். அவள், "(மணக்ெகாைடயாக) நீங்கள் 
என்ன ெகாடுப்பரீ்கள்?'' என்று ேகட்டாள். நான், "எனது ேமலாைடைய'' என்ேறன். என்னுடன் 
வந்திருந்தவர் "எனது ேமலாைடைய'' என்று கூறினார். என்னுடன் வந்திருந்தவரின் 
ேமலாைட எனது ேமலாைடையவிடத் தரமானதாக இருந்தது. ஆனால், நான் அவைரவிட 
(வயது குைறந்த) இைளஞனாயிருந்ேதன். அவள் என்னுடன் வந்திருந்தவரின் 
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ேமலாைடையக் கூர்ந்து பார்த்தேபாது, அது அவளுக்குப் பிடித்தது. அேத சமயத்தில், அவள் 
என்ைனப் பார்த்த ேபாது, நானும் அவளுக்குப் பிடித்திருந்ேதன். பிறகு அவள், (என்ைனப் 
பார்த்து) "நீரும் உமது ேமலாைடயுேம எனக்குப் ேபாதும்'' என்றாள். நான் (அவைள 
மணமுடித்து) அவளுடன் மூன்று நாட்கள் தங்கியிருந்ேதன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்முத்ஆ முைறயில் மணமுடிக்கப்பட்ட ெபண்ைணத் தம்மிடம் 
ைவத்திருப்பவர், அப்ெபண்ைண அவளது வழியில் விட்டுவிடட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2729 ரபஉீ பின் சப்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தந்ைத (சப்ரா பின் மஅபத் -ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களுடன் மக்கா ெவற்றிப்ேபாரில் கலந்து ெகாண்டார்கள். அவர்கள் கூறினார்கள்: நாங்கள் 
மக்காவில் பதிைனந்து நாட்கள் (முப்பது இரவு - பகல்கள்) தங்கியிருந்ேதாம். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்முத்ஆ' (தவைணமுைறத் திருமணம்) 
ெசய்துெகாள்ள எங்களுக்கு அனுமதியளித்தார்கள். ஆகேவ, நானும் எனது குடும்பத்ைதச் 
ேசர்ந்த (என் தந்ைதயின் சேகாரர் புதல்வர்) ஒருவரும் (ெபண் ேதடிப்) புறப்பட்ேடாம். நான் 
அவைரவிட அழகில் சிறந்தவனாக இருந்ேதன். அவர் சுமாரான அழகுைடயவராகேவ 
இருந்தார். 
எங்களில் ஒவ்ெவாருவருடனும் ஒரு ேபார்ைவ இருந்தது. எனது ேபார்ைவ மிகப் 
பைழயதாயிருந்தது. என் தந்ைதயின் சேகாதரர் புதல்வரது ேபார்ைவ புதியதாகவும் 
மிருதுவாகவும் இருந்தது. நாங்கள் மக்காவிற்குக் "கீழ் புறத்தில்' அல்லது "ேமற்புறத்தில்' 

இருந்தேபாது, கழுத்து நீண்ட இளம் ஒட்டகத்ைதப் ேபான்ற (அழகான) கன்னிப்ெபண் ஒருத்தி 
எங்கைளச் சந்தித்தாள். அவளிடம் நாங்கள், "எங்களில் ஒருவைர "அல்முத்ஆ' (தவைண 
முைறத் திருமணம்) ெசய்துெகாள்ள இைசவு உண்டா?'' எனக் ேகட்ேடாம். அவள், "நீங்கள் 
இருவரும் (எனக்காக) என்ன ெசலவிடுவரீ்கள்?'' என்று ேகட்டாள். எங்களில் 
ஒவ்ெவாருவரும் எங்களிடமிருந்த ேபார்ைவைய விரித்துக் காட்டிேனாம். அவள் எங்கள் 
இருவைரயும் கூர்ந்து ேநாக்கலானாள். என்னுடன் வந்திருந்தவர் அவளது ஒரு பக்கத்ைதக் 
கூர்ந்து ேநாக்கிவிட்டு, "இவரது ேபார்ைவ பைழயது; எனது ேபார்ைவ புதியது; 

ெமன்ைமயானது'' என்று ெசான்னார். உடேன அவள், "இவரது ேபார்ைவேய பரவாயில்ைல 
(அதுேவ ேபாதும்)'' என மூன்று முைற, அல்லது இரு முைற கூறினாள். பிறகு அவைள 
நான் "அல்முத்ஆ' (தவைண முைறத்) திருமணம் ெசய்துெகாண்ேடன். நான் (அங்கிருந்து) 
புறப்படவில்ைல. அதற்குள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அத்திருமணத்திற்குத் 
தைட விதித்துவிட்டார்கள். 
 
- ேமற்கண்ட தகவல் சப்ரா அல்ஜுஹன ீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் மக்கா ெவற்றி ஆண்டில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மக்காைவ ேநாக்கிப் புறப்பட்ேடாம்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. அப்ெபண் "அந்த மனிதர் (எனக்கு) ஒத்துவருவாரா?'' என்று ேகட்டதாகவும் 
இடம் ெபற்றுள்ளது. என்னுடன் வந்திருந்தவர், "இவரது ேபார்ைவ இற்றுப்ேபான பைழய 
ேபார்ைவ எனக் கூறினார்'' என்றும் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 



அத்தியாயம் : 16 – திருமணம்  

    பக்கம் | 910  
 

2730 சப்ரா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (மக்கா ெவற்றியின்ேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதன். 
அப்ேபாது அவர்கள், "மக்கேள! நான் "அல்முத்ஆ' (தவைண முைறத்) திருமணம் 
ெசய்துெகாள்ள உங்களுக்கு அனுமதியளித்திருந்ேதன். (இப்ேபாது) அல்லாஹ் 
அத்திருமணத்திற்கு மறுைம நாள்வைரத் தைட விதித்துவிட்டான். எனேவ, 

"அல்முத்ஆ' திருமணம் ெசய்த ெபண்ைணத் தம்மிடம் ைவத்திருப்பவர், அவைள அவளது 
வழியில் விட்டுவிடட்டும். அவளுக்கு நீங்கள் (மணக்ெகாைடயாகக்) ெகாடுத்திருந்த 
எைதயும் (திரும்ப) எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டாம்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜருல் அஸ்வதுக்கும் கஅபாவின் 
தைலவாயிலுக்கும் நடுவில் நின்று ெகாண்டிருப்பைத நான் கண்ேடன்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
2731 சப்ரா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் மக்கா ெவற்றி ஆண்டில் மக்காவிற்குள் நுைழந்தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "அல்முத்ஆ' (தவைண முைறத்) திருமணம் ெசய்துெகாள்ள 
உத்தரவிட்டார்கள். பின்னர் மக்காவிலிருந்து புறப்படுவதற்குள் அதிலிருந்து எங்கைளத் 
தடுத்துவிட்டார்கள். 
 
2732 சப்ரா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கா ெவற்றி ஆண்டில் நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்முத்ஆ' (தவைண முைறத்) திருமணம் 
ெசய்துெகாள்ளுமாறு தம் ேதாழர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள். ஆகேவ, நானும் பனூ சுைலம் 
குலத்ைதச் ேசர்ந்த என் நண்பர் ஒருவரும் புறப்பட்டுச் ெசன்று பனூ ஆமிர் குலத்ைதச் 
ேசர்ந்த ஓர் இளம்ெபண்ைணச் சந்தித்ேதாம். அவள் நீண்ட கழுத்துைடய இளம் 
ஒட்டகத்ைதப் ேபான்று (அழகாக) இருந்தாள். எங்கள் இருவரிடம் இருந்த இரு 
ேபார்ைவகைளக் காட்டி அவைள நாங்கள் ெபண் ேகட்ேடாம். அவள் (எங்கைளக்) கூர்ந்து 
பார்த்தேபாது, என் நண்பைரவிட நான் அழகனாக இருப்பைதக் கண்டாள். எனது 
ேபார்ைவையவிட என் நண்பரின் ேபார்ைவ அழகானதாக இருந்தைதயும் அவள் கண்டாள். 
சிறிது ேநரம் அவள் மனத்திற்குள் ேயாசித்துவிட்டு, என் நண்பைர விடுத்து என்ைன 
(கணவராக)த் ேதர்ந்ெதடுத்தாள். 
அவ்வாறு மணமுடிக்கப்பட்ட ெபண்கள் எங்களுடன் மூன்று நாட்கள் இருந்தனர். பின்னர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்ெபண்கைளவிட்டுப் பிரிந்துவிடுமாறு 
கட்டைளயிட்டார்கள். 
 
2733 சப்ரா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்முத்ஆ' (தவைண முைறத்) திருமணம் 
ெசய்யலாகாெதனத் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2734 சப்ரா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றி நாளில் "அல்முத்ஆ' (தவைண 
முைறத்) திருமணம் ெசய்யலாகாெதனத் தைட விதித்தார்கள். 
 
2735 சப்ரா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றியின் காலகட்டத்தில் "அல்முத்ஆ' 

(தவைண முைறத்) திருமணத்திற்குத் தைட விதித்தார்கள். நான் இரு சிவப்புப் 
ேபார்ைவகைளக் ெகாடுத்து "அல்முத்ஆ' (தவைண முைறத்) திருமணம் முடித்திருந்ேதன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2736 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் சேகாதரர்) அப்துல்லாஹ் பின் அஸ் ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் (ஒரு நாள்) மக்காவில் 
(ெசாற்ெபாழிவாற்ற) எழுந்து நின்று, "அல்லாஹ், மக்களில் சிலருைடய கண்கைளக் 
குருடாக்கியைதப் ேபான்று அவர்களின் உள்ளங்கைளயும் குருடாக்கிவிட்டான்;அவர்கள் 
"அல்முத்ஆ' திருமணம் (தற்ேபாதும்) ெசல்லும் எனத் தீர்ப்பளிக்கின்றனர்'' என்று கூறி, ஒரு 
மனிதைரச் சாைடயாக விமர்சித்தார்கள். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) 
அவர்கைள அந்த மனிதர் அைழத்து, "நீர் ஒரு விவரமற்ற முரடர்; என் ஆயுளின் (அதிபதி) 
மீதாைணயாக! பயபக்தியாளர்களின் தைலவர் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது) 
காலத்தில் "அல்முத்ஆ' திருமணம் நைடமுைறயில் இருந்தது'' என்று கூறினார். அதற்கு 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள், "(அது அப்ேபாேத மாற்றப்பட்டுவிட்டது 
என்பைத அறிந்து) உம்ைம நீர் பக்குவப்படுத்திக்ெகாள்வரீாக! (இந்த விவரம் ெதரிந்த 
பின்பும்) அவ்வாறு நீர்("அல்முத்ஆ' திருமணம்) ெசய்தால், (அது விபசாரக் குற்றம் என்பதால்) 
உம்ைமக் கல்லால் எறிந்து ெகால்ேவன்'' என்று கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
என்னிடம் காலித் பின் அல்முஹாஜிர் பின் ைசஃபில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள், "நான் ஒரு 
மனிதருக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது அவரிடம் ஒருவர் வந்து "அல் முத்ஆ' 

(தவைண முைறத்) திருமணம் குறித்துத் தீர்ப்புக் ேகட்டார். அப்ேபாது அந்த மனிதர் அதற்கு 
அனுமதியளித்தார். அப்ேபாது  (தீர்ப்பளித்த) அந்த மனிதரிடம் இப்னு அபஅீம்ரா அல்அன்சாரி 
(ரலி) அவர்கள், "நிதானி(த்துத் தீர்ப்பளி)ப்பரீாக!'' என்றார்கள். அதற்கு அவர், "அவ்வாறில்ைல! 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! பயபக்தியாளர்களின் தைலவர் (நபி (ஸல்) அவர்களது) 
காலத்தில் அது ("அல்முத்ஆ' திருமணம்) நைடெபற்றது'' என்று கூறினார். 
அதற்கு இப்னு அபஅீம்ரா (ரலி) அவர்கள், "அல்முத்ஆ (தவைண முைறத்) 
திருமணம், இஸ்லாத்தின் ஆரம்பத்தில் நிர்ப்பந்தத்திற்குள்ளானவருக்கு மட்டும் ெசத்த 
பிராணி, இரத்தம், பன்றி இைறச்சி ஆகியைவ அனுமதிக்கப்பட்டைதப் ேபான்று 
அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது.பிறகு அல்லாஹ் இந்த மார்க்கத்ைத உறுதியாக்கியதும் 
அத்திருமணத்திற்குத் தைட விதித்துவிட்டான்'' என்று கூறினார்கள். 
இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சப்ரா பின் மஅபத் 
அல்ஜுஹன ீ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என அவர்களுைடய புதல்வர் ரபஉீ பின் சப்ரா 
(ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு என்னிடம் ெதரிவித்தார்கள்: 
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நான் பனூ ஆமிர் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு ெபண்ைண இரு சிவப்புப் ேபார்ைவகைளக் 
ெகாடுத்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் "அல்முத்ஆ' (தவைண 
முைறத்) திருமணம் ெசய்திருந்ேதன். பின்னர், "அல்முத்ஆ' திருமணம் ெசய்யலாகாெதன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் தைட விதித்துவிட்டார்கள். 
ெதாடர்ந்து இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ரபஉீ பின் சப்ரா (ரஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீைஸ உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) 
அவர்களிடம் அறிவித்தேபாது நான் அங்கு அமர்ந்திருந்ேதன். 
 
2737 சப்ரா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்முத்ஆ' (தவைண முைறத்) திருமணம் 
ெசய்யலாகாெதனத் தைட ெசய்தார்கள். "அறிந்துெகாள்ளுங்கள். இன்ைறய நாளிலிருந்து 
மறுைம நாள்வைர அதற்குத் தைட விதிக்கப்ெபறுகிறது. ஒருவர் (ஏற்ெகனேவ 
"அல்முத்ஆ' முைறயில் மணமுடிக்கும்ேபாது அப்ெபண்களிடம்) எைதேயனும் 
ெகாடுத்திருந்தால், அைத அவர் (திரும்பப்) ெபற ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2738 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபர் ேபார்நாளில் "அல்முத்ஆ' (தவைண முைறத்) 
திருமணத்திற்கும் நாட்டுக் கழுைதகளின் இைறச்சிையப் புசிப்பதற்கும் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) 
அவர்கள் இன்ன மனிதரிடம் "நீர் ஒரு நிைலெகட்ட மனிதர்...'' என்று கூறிவிட்டு, ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்று அறிவித்தார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2739 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ைகபர் ேபார்நாளில் "அல்முத்ஆ' (தவைண முைறத்) திருமணத்திற்கும் 
நாட்டுக் கழுைதகளின் இைறச்சிக்கும் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2740 முஹம்மத் பின் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "அல்முத்ஆ' (தவைண முைறத்) திருமணம் ெதாடர்பாக 
ெமன்ைமயான தீர்ப்பு வழங்குவைதச் ெசவியுற்ற (என் தந்ைத) அலீ (ரலி) அவர்கள், "இப்னு 
அப்பாேஸ! நிதானம்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ைகபர் ேபார்நாளில் அதற்கும் 
("அல்முத்ஆ'), நாட்டுக்கழுைதயின் இைறச்சிைய உண்பதற்கும் தைட விதித்துவிட்டார்கள்'' 

என்றார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2741 முஹம்மத் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) அலீ (ரலி) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ைகபர் ேபார்நாளில் "அல்முத்ஆ' (தவைணமுைறத்) திருமணத்திற் 
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கும், நாட்டுக் கழுைதயின் இைறச்சிையப் புசிப்பதற்கும் தைட விதித்தார்கள்'' என்று 
கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 ஒரு ெபண்ைணயும் அவளுைடய தந்ைதயின் சேகாதரிையயும் (அத்ைத), அல்லது 
ஒரு ெபண்ைணயும் அவளுைடய தாயின் சேகாதரிையயும் (காலா) ேசர்த்து மண 
முடிப்பதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
2742 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ஒருவர்) ஒரு ெபண்ைணயும் அவளுைடய தந்ைதயின் சேகாதரிையயும் ஒருேசர 
மைனவியராக்கிக் ெகாள்ளலாகாது. (இைதப் ேபான்ேற) ஒரு ெபண்ைணயும் அவளுைடய 
தாயின் சேகாதரிையயும் ஒருேசர மைனவியராக்கிக் ெகாள்ளலாகாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2743 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (பின்வரும்) நான்கு ெபண்கைள ஒருேசர 
மைனவியராக்கிக் ெகாள்ளலாகாெதனத் தைட விதித்தார்கள். ஒரு ெபண்ணும் அவளுைடய 
தந்ைதயின் சேகாதரியும், ஒரு ெபண்ணும் அவளுைடய தாயின் சேகாதரியுேம அந்த 
நால்வர். 
 
2744 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ஒருவர்) ஒரு ெபண்ைணயும் அவளுைடய சேகாதரனின் மகைளயும் ஒருேசர 
மணக்கலாகாது. (இைதப் ேபான்ேற) ஒரு ெபண்ைணயும் அவளுைடய சேகாதரியின் 
மகைளயும் ஒருேசர மணக்கலாகாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2745 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் ஒரு ெபண்ைணயும் அவளுைடய தந்ைதயின் சேகாதரிையயும், ஒரு ெபண்ைணயும் 
அவளுைடய தாயின் சேகாதரிையயும் (ஒருேசர) மைனவியராக்கிக் ெகாள்வைத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட ெசய்தார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: 
இைத ைவத்து, ஒரு ெபண்ணின் தந்ைதயின் சேகாதரிையயும் அவளுைடய தாயின் 
சேகாதரிையயும் ஒேர தரத்திேலேய நாங்கள் கருதுகிேறாம். 
 
2746 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ஒருவர்) ஒரு ெபண்ைணயும் அவளுைடய தந்ைதயின் சேகாதரிையயும், அல்லது 
அவளுைடய தாயின் சேகாதரிையயும் (ஒருேசர) மணக்கலாகாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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2747 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு ெபண்ைண, தம் சேகாதர (இஸ்லாமிய)ன் ெபண் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, எவரும் 
(இைடயில் குறுக்கிட்டுத்) தமக்காகப் ெபண் ேபசலாகாது. ஒருவர், தம் சேகாதர 
(இஸ்லாமிய)ன் (ஒரு ெபாருளுக்கு) விைல ேபசிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, (அைதவிட 
அதிகம் தருவதாக) விைல ேபசலாகாது. ஒருவர் ஒரு ெபண்ைணயும் அவளுைடய 
தந்ைதயின் சேகாதரிையயும், அல்லது அவளுைடய தாயின் சேகாதரிையயும் (ஒருேசர) 
மணக்கலாகாது. ஒரு ெபண் தன் (இஸ்லாமிய) சேகாதரியின் பாத்திரத்ைதக் 
கவிழ்த்து(விட்டு அைதத் தனதாக்கி)க்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு அவைள மணவிலக்குச் 
ெசய்யுமாறு (தாம் மணக்கப் ேபாகின்றவரிடம்) ேகாரலாகாது. அவள், (முதல் மைனவி 
இருக்கேவ) மணந்துெகாள்ளட்டும். ஏெனனில், இவளுக்காக அல்லாஹ் விதித்துள்ளது 
நிச்சயம் இவளுக்குக் கிைடக்கும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2748 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண்ைணயும் அவளுைடய தந்ைதயின் சேகாதரிையயும், அல்லது அவளுைடய 
தாயின் சேகாதரிையயும் ஒருேசர மணமுடிப்பதற்கும், (ஒரு ெபண்) தன் (இஸ்லாமிய) 
சேகாதரியின் (வாழ்க்ைகப்) பாத்திரத்ைதக் கவிழ்த்து (அைதத் தனதாக்கி)விடுவதற்காக 
அவைள மணவிலக்குச் ெசய்யுமாறு (தாம் மணக்கப்ேபாகின்றவரிடம்) ேகாருவதற்கும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். ஏெனனில், வலிவும் மாண்பும் 
உைடய அல்லாஹ் இவளுக்கும் வாழ்வாதாரத்ைத வழங்குபவன் ஆவான். 
 
2749 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒரு ெபண்ைணயும் அவளுைடய தந்ைதயின் 
சேகாதரிையயும், ஒரு ெபண்ைணயும் அவளுைடய தாயின் சேகாதரிையயும் ஒருேசர 
மைனவியாக்கிக் ெகாள்வதற்குத் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 5 இஹ்ராம் கட்டியிருப்பவர் திருமணம் ெசய்வதற்கு வந்துள்ள தைடயும், அவர் 
ெபண் ேகட்பது ெவறுக்கத்தக்கதாகும் என்பதும். 
 
2750 நுைபஹ் பின் வஹ்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் பின் உைபதில்லாஹ் பின் மஅமர் (ரஹ்) அவர்கள் (தம்முைடய புதல்வர்) தல்ஹா 
பின் உமருக்கு ைஷபா பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்களின் மகைளத் திருமணம் ெசய்ய 
விரும்பினார். எனேவ, (அவ்வாண்டு) ஹாஜிகளின் தைலவராயிருந்த அபான் பின் உஸ்மான் 
பின் அஃப்பான் (ரஹ்) அவர்களி டம் ஆளனுப்பி (அத்திருமணத்திற்கு) வருமாறு கூறினார். 
அப்ேபாது அபான் (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இஹ்ராம் 
கட்டியவர் (தாமும்) திருமணம் ெசய்யக்கூடாது. (பிறரால்) திருமணம் ெசய்து 
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ைவக்கப்படவும் கூடாது. ெபண் ேகட்கவும் கூடாது' என்று கூறினார்கள் என (என் தந்ைத) 
உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்று கூறி (மறுத்து)விட்டார்கள். 
 
2751 நுைபஹ் பின் வஹ்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் பின் உைபதில்லாஹ் பின் மஅமர் (ரஹ்) அவர்கள், தம் மகனுக்கு ைஷபான் பின் 
(ஜுைபர் பின்) உஸ்மான் (ரஹ்) அவர்களின் மகைளப் ெபண் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார். 
எனேவ, அப்ேபாது ஹஜ் காலத்தில் இருந்த அபான் பின் உஸ்மான் (ரஹ்) அவர்களிடம் 
என்ைன அனுப்பி (அத்திருமணத்திற்குச் சாட்சியாக இருந்து நடத்திைவக்க வருமாறு 
ேகாரி)னார்கள். 
அதற்கு அபான் (ரஹ்) அவர்கள், "அவைர நான் ஒரு (விவரமற்ற) கிராமவாசியாகேவ 
கருதுகிேறன். நிச்சயமாக இஹ்ராம் கட்டியவர் (தாமும்) திருமணம் ெசய்யக் கூடாது. 
(பிறரால்) திருமணம் ெசய்து ைவக்கப்படவும் கூடாது'' என்று ெசான்னார்கள். இவ்வாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என (என் தந்ைத) உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்கள் எமக்கு அறிவித்தார்கள் என்றும் கூறி (மறுத்து)விட்டார்கள். 
 
2752 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இஹ்ராம் கட்டியவர் (தாமும்) திருமணம் ெசய்யக் கூடாது. (பிறரால்) திருமணம் ெசய்து 
ைவக்கப்படவும் கூடாது. ெபண் ேகட்கவும் கூடாது. 
இைத உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2753 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இஹ்ராம் கட்டியவர் மணமுடிக்கவும் கூடாது. ெபண் ேகட்கவும் கூடாது. 
இைத உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2754 நுைபஹ் பின் வஹ்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் பின் உைபதில்லாஹ் பின் மஅமர் (ரஹ்) அவர்கள், ஒரு ஹஜ்ஜின்ேபாது தம்முைடய 
புதல்வர் தல்ஹாவுக்கு ைஷபா பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்களின் புதல்விையத் திருமணம் 
ெசய்ய விரும்பினார். அப்ேபாது ஹாஜிகளின் தைலவராக அபான் பின் உஸ்மான் (ரஹ்) 
அவர்கள் இருந்தார்கள். எனேவ, உமர் பின் உைபதில்லாஹ், "நான் (என் மகன்) தல்ஹா பின் 
உமருக்குத் திருமணம் ெசய்ய ேவண்டும் என ஆைசப்படுகிேறன்'' என்று கூறி அபான் (ரஹ்) 
அவர்களிடம் ஆளனுப்பினார்கள். அப்ேபாது அபான் (ரஹ்) அவர்கள், "உம்ைம நான் ஒரு 
முரட்டு இராக்கியராகேவ கருதுகிேறன். "இஹ்ராம் கட்டியவர் மணமுடிக்கக் கூடாது' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என (என் தந்ைத) உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்று கூறி (மறுத்து)விட்டார்கள். 
 
2755 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் கட்டிய நிைலயில் ைமமூனா (ரலி) அவர்கைளத் திருமணம் 
ெசய்தார்கள். - இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில், முஹம்மத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
பின்வருமாறு கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 
இந்த ஹதீைஸ நான் இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடம் அறிவித்ேதன். 
அப்ேபாது அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ைமமூனா (ரலி) அவர்கைள இஹ்ராம் இல்லாத 
(ஹலால்) நிைலயிேலேய திருமணம் ெசய்தார்கள்'' என யஸீத் பின் அல் அஸம்மு (ரஹ்) 
அவர்கள் என்னிடம் ெதரிவித்தார்கள் என்றார்கள். 
 
2756 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைமமூனா (ரலி) அவர்கைள இஹ்ராம் கட்டிய 
நிைலயில் திருமணம் ெசய்தார்கள். 
 
2757 ைமமூனா பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் இல்லாத (ஹலால்) நிைலயிேலேய 
என்ைனத் திருமணம் ெசய்தார்கள். 
 இதன் அறிவிப்பாளரான யஸீத் பின் அல்அஸம்மு (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் என் தாயின் சேகாதரியும் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் 
தாயின் சேகாதரியும் ஆவார்கள். 
 
பாடம் : 6 தம் சேகாதர (இஸ்லாமிய)ன் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கும் ஒரு ெபண்ைண மற்றவர் 
ெபண் ேகட்கலாகாது. ஒன்று முதலில் ெபண் ேகட்டவர் இவருக்கு அனுமதியளிக்கும் வைர,  

அல்லது அைதக் ைகவிடும்வைர இவர் ெபாறுத்திருக்க ேவண்டும். 
 
2758 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் வியாபாரம் ெசய்யும்ேபாது, மற்றவர் (தைலயிட்டு) வியாபாரம் ெசய்ய 
ேவண்டாம். உங்களில் ஒருவர் ெபண் ேபசும்ேபாது, மற்றவர் (குறுக்கிட்டுத் தமக்காகப்) 
ெபண் ேபச ேவண்டாம். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2759 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர், தம் சேகாதர (இஸ்லாமிய)ன் வியாபாரம் ெசய்துெகாண்டிருக்கும் ேபாது 
(தைலயிட்டுத் தமக்காக) வியாபாரம் ெசய்ய ேவண்டாம். தம் சேகாதர (இஸ்லாமிய)ன் 
ெபண் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது (குறுக்கிட்டுத்) தமக்காகப் ெபண் ேபசேவண்டாம். 
முதலில் ேபசியவர் இவருக்கு அனுமதியளித்தால் தவிர! 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத இன்ேனார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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2760 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கிராமத்திலிருந்து (விற்பைனச்சரக்கு ெகாண்டு)வருபவருக்காக உள்ளூர்வாசி விற்றுக் 
ெகாடுக்க ேவண்டாம் என்றும், அல்லது வாங்கும் ேநாக்கமின்றி விைலைய ஏற்றி 
விடுவதற்காக அதிக விைலக்குக் ேகட்க ேவண்டாம் என்றும், அல்லது தம் சேகாதர 
(இஸ்லாமிய)ன் ெபண் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது (இைடமறித்துத்) தமக்காகப் ெபண் 
ேகட்க ேவண்டாம் என்றும், அல்லது தம் சேகாதர (இஸ்லாமிய)ன் வியாபாரம் ெசய்து 

ெகாண்டிருக்கும்ேபாது (தைலயிட்டு) விற்பைன ெசய்ய ேவண்டாம் என்றும், தன் சேகாதரி 
(சக்களத்தி)யின் (வாழ்க்ைகப்) பாத்திரத்திலுள்ளைதக் ெகாட்டி (அைதத் தனதாக்கி) 
விடுவதற்காக ஒரு ெபண் (தன் மணாளரிடம்) தம் சேகாதரிைய மணவிலக்குச் ெசய்யுமாறு 
ேகட்கேவண்டாம் என்றும் (இைவயைனத்திற்கும்) நபி (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அம்ருந் நாகித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "தம் சேகாதர (இஸ்லாமிய)ன் 
விைல ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அைதவிட (அதிக விைல தருவதாகக் கூறி) விைல 
ேபச ேவண்டாம் என்றும் நபி (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள்'' என அதிகப்படியாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2761 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வாங்கும் எண்ணமின்றி விைல ஏற்றிவிடுவதற்காக அதிக விைலக்குக் ேகட்க ேவண்டாம். 
தம் சேகாதர (இஸ்லாமிய)ன் வியாபாரம் ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது, (குறுக்கிட்டு) 
மற்றவர் வியாபாரம் ெசய்ய ேவண்டாம். கிராமத்திலிருந்து (விற்பைனச் சரக்கு ெகாண்டு) 
வருபவருக்காக உள்ளூர்வாசி விற்றுக்ெகாடுக்க ேவண்டாம். தம் சேகாதர (இஸ்லாமிய)ன் 
ெபண் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது (இைடயில் குறிக்கிட்டுத் தமக்காகப்) ெபண் ேபச 
ேவண்டாம். ஒரு ெபண் தன் சக்களத்தியின் பாத்திரத்திலுள்ளைதக் ெகாட்டிக் 
கவிழ்ப்பதற்காக அவைள மணவிலக்குச் ெசய்யுமாறு (தம் மணாளரிடம்) ேகட்க ேவண்டாம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2762 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "தம் சேகாதர (இஸ்லாமிய)ன் வியாபாரம் 
ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது,எவரும் (குறுக்கிட்டு விைலைய) அதிகமாக்கி விடேவண்டாம்'' 

என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2763 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிம் தம் சேகாதர முஸ்லிம் விைல ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது (குறுக்கிட்டு 
அைத விட அதிக விைல தருவதாக) விைல ேபச ேவண்டாம். (இைதப் ேபான்ேற) அவர் 
ெபண் ேபசிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது (இைடமறித்துப்) ெபண் ேபசேவண்டாம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2764 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "தம் சேகாதர (இஸ்லாமிய)னின் விைலமீது விைல ேபச ேவண்டாம்; அவன் 
ெபண் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ெபண் ேபசேவண்டாம்'' என (சிறிய ேவறுபாட்டுடன்) 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2765 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளர் மற்ேறார் இைற நம்பிக்ைகயாளரின் சேகாதரர் ஆவார். 
எனேவ, தம் சேகாதரர் வியாபாரம் ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது தாம் (குறுக்கிட்டு) 
வியாபாரம் ெசய்ய ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளருக்கு அனுமதி இல்ைல. தம் சேகாதரர் ெபண் 
ேபசிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது (இைடமறித்துத் தமக்காக) அவர் ெபண் ேபசமாட்டார். 
சேகாதரர் அைதக் ைகவிடும்வைர (ெபாறுத்திருப்பார்). 
இைத உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீது (நின்று) 
அறிவித்தார்கள். 
 
பாடம் : 7 மணக்ெகாைடயின்றி ெபண் ெகாடுத்துப் ெபண் எடுக்கும் திருமணத்திற்கு 
("ஷிஃகார்') வந்துள்ள தைடயும் அத்திருமணம் ெசல்லாது என்பதும். 
 
2766 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஷிஃகார்' முைறத்திருமணத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைடவிதித்தார்கள். 
ஒருவர் மற்ெறாருவரிடம் "நான் என் மகைள உனக்குத் திருமணம் ெசய்து தருகிேறன்; நீ 
உன் மகைள எனக்குத் திருமணம் ெசய்து தர ேவண்டும்'' என்று (முன் நிபந்தைன) விதித்து 
மணமுடித்து ைவப்பதற்ேக "ஷிஃகார்' எனப்படும். இதில் இரு ெபண்களுக்கும் "மஹ்ர்' 

(மணக்ெகாைட) இராது. 
 
2767 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், உைபதுல்லாஹ் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் நாஃபிஉ (ரஹ்) 
அவர்களிடம் "ஷிஃகார்' என்றால் என்ன? என்று ேகட்ேடன்'' (அதற்குத்தான் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளவாறு விளக்கம் கூறினார்கள்) என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2768 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மஹ்ரின்றி ெபண் ெகாடுத்துப்ெபண் எடுக்கும் (ஷிஃகார் முைறத்) திருமணத்திற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். 
 
2769 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மஹ்ரின்றி ெபண் ெகாடுத்துப் ெபண் எடுத்தல் ("ஷிஃகார்') இஸ்லாத்தில் இல்ைல. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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2770 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மஹ்ரின்றி ெபண் ெகாடுத்துப் ெபண் எடுக்கும் (ஷிஃகார் முைறத்) திருமணத்திற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அப்துல்லாஹ் பின் நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஒருவர் 
மற்ெறாருவரிடம் நான் என் மகைள உனக்குத் திருமணம் ெசய்து தருகிேறன்; நீ உன் 
மகைள எனக்குத் திருமணம் ெசய்து தர ேவண்டும்' என்ேறா, அல்லது "நான் என் 
சேகாதரிைய உனக்குத் திருமணம் ெசய்து தருகிேறன்; நீ உன் சேகாதரிைய எனக்குத் 
திருமணம் ெசய்து தர ேவண்டும்' என்ேறா (முன் நிபந்தைனயிட்டுக்) கூறுவேத "ஷிஃகார்' 

ஆகும்'' என அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அப்துல்லாஹ் பின் நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது 
கூடுதலான தகவல் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
2771 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மஹ்ரின்றி ெபண் ெகாடுத்துப்ெபண் எடுக்கும் (ஷிஃகார் முைறத்) திருமணத்திற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 திருமண (ஒப்பந்த)த்தின்(ேபாது ேபசப்பட்ட) நிபந்தைனகைள நிைறேவற்றல். 
 
2772 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நிைறேவற்றப்பட ேவண்டிய நிபந்தைனகளில் முதன்ைமயானது யாெதனில், உங்கள் 
மைனவியைர உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டவர்களாக ஆக்கிக்ெகாள்வதற்காக நீங்கள் 
(அவர்களிடமிருந்து) ஏற்றுக்ெகாண்ட நிபந்தைனேய ஆகும். 
இைத உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 9 கன்னி கழிந்த ெபண்ணின் சம்மதத்ைதத் திருமணத்தின்ேபாது வாய் ெமாழியாகப் 
ெபற ேவண்டும்; கன்னிப் ெபண்ணின் ெமௗனம் சம்மதேம. 
 
2773 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கன்னி கழிந்த ெபண்ைண, அவளது 
(ெவளிப்பைடயான) உத்தரவு ெபறப்படாமல் மண முடித்துக்ெகாடுக்க ேவண்டாம். கன்னிப் 
ெபண்ணிடம் (ஏேதனும் ஒரு முைறயில்) அனுமதி ெபறாமல் மணமுடித்துக்ெகாடுக்க 
ேவண்டாம்'' என்று ெசான்னார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! கன்னிப் ெபண்ணின் 
அனுமதி(ைய) எப்படி(ப் ெபறுவது)? (அவள் ெவட்கப்படக்கூடுேம?)'' என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவள் ெமௗனமாக இருப்பேத (அவளது 
சம்மதமாகும்)'' என்று கூறினார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹிஷாம் பின் அபஅீப்தில் லாஹ் (ரஹ்), ைஷபான் பின் அப்திர் ரஹ்மான் 
(ரஹ்), முஆவியா பின் சல்லாம் (ரஹ்) ஆகிேயாரின் வாசகங்கள் ஒன்று ேபால 
அைமந்துள்ளன. 
 
2774 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "ஒரு கன்னிப் ெபண்ைண அவளுைடய 
வடீ்டார் மணமுடித்துக்ெகாடுக்கும் ேபாது  அவளிடம் அனுமதி ெபற ேவண்டுமா, 

இல்ைலயா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்; அவளிடம் அனுமதி ெபற ேவண்டும்'' 

என்றார்கள். நான், "அவ்வாறாயின், அவள் ெவட்கப்படுவாேள?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவள் ெமௗனமாக இருந்தால், அதுேவ அவளது 
சம்மதம்தான்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2775 யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர் களிடம், "விதைவ, தன் காப்பாளைரவிடத் தனது 
விஷயத்தில் (முடிவு ெசய்ய) மிகவும் தகுதி வாய்ந்தவள். கன்னிப் ெபண்ணிடேமா, அவள் 
விஷயத்தில் அனுமதி ெபறப்பட ேவண்டும். அவளது ெமௗனேம சம்மதமாகும்'' என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து நாஃபிஉ பின் ஜுைபர் 
(ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்க, அவரிடமிருந்து அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஃபள்ல் (ரஹ்) அவர்கள் 
உங்களுக்கு அறிவித்தார்களா என்று ேகட்ேடன் அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2776 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கன்னி கழிந்த ெபண், தன் காப்பாளைரவிடத் தனது விஷயத்தில் (முடிவு ெசய்ய) மிகவும் 
தகுதி வாய்ந்தவள். கன்னிப் ெபண்ணிடம் அனுமதி ெபறப்பட ேவண்டும். அவளது ெமௗனம் 
அவளது அனுமதி ஆகும். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2777 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "கன்னி கழிந்த ெபண், தன் காப்பாளைரவிடத் தனது விஷயத்தில் (முடிவு ெசய்ய) 
மிகவும் தகுதி வாய்ந்தவள். கன்னிப் ெபண்ணிடம் அவளுைடய தந்ைத அவள் ெதாடர்பாக 
அனுமதி ெபற ேவண்டும். அவளது ெமௗனம் அவளது அனுமதி ஆகும்'' என்று இடம் 

ெபற்றுள்ளது. அறிவிப்பாளர் சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் 
"அவளது ெமௗனம் அவளது இைசவாகும்' என்று கூறினார்கள். 
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பாடம் : 10 இளவயதுக் கன்னிக்கு அவளுைடய தந்ைத மணமுடித்துைவத்தல். 
 
2778 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆறு வயதுைடயவளாக இருந்த ேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்ைன மணந்துெகாண்டார்கள். நான் (பருவமைடந்து) ஒன்பது வயதுைடயவளாக இருந்த 
ேபாது, அவர்கள் என்னுடன் தாம்பத்திய உறைவத் ெதாடங்கினார்கள். 
அதாவது நாங்கள் (நாடு துறந்து) மதீனாவிற்கு வந்தேபாது, எனக்குக் காய்ச்சல் ஏற்பட்டு 
(என் தைல முடி உதிர்ந்து)விட்டது. பின்னர் என் தைலமுடி பிடரிவைர வளர்ந்தது. நான் 
என் ேதாழியர் சிலருடன் ஏற்றப் பலைகயில் விைளயாடிக்ெகாண்டிருந்தேபாது, (என் தாயார்) 
உம்மு ரூமான் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் வந்து என்ைனச் சப்தமிட்டு அைழத்தார். நான் 
அவரிடம் ெசன்ேறன். அவர் என்ைன எதற்காக அைழத்தார் என்று எனக்குத் ெதரிய 
வில்ைல. அவர் எனது ைகையப் பிடித்துக் ெகாண்டுவந்து, கதவுக்கருகில் என்ைன 
நிறுத்தினார். (அவர் ேவகமாக இழுத்துவந்ததால் எனக்கு மூச்சு வாங்கியது.) ஆஹ்... ஆஹ்... 
என்ேறன். பின்னர் மூச்சிைறப்பு நின்றதும் என்ைன (எனது) அைறக்குள் அனுப்பினார். அங்கு 
சில அன்சாரிப் ெபண்கள் இருந்தனர். அவர்கள், "நன்ைமயுடனும் வளத்துடனும் வருக! 
(இைறவனின்) நற்ேபறு உண்டாகட்டும்'' என்று (வாழ்த்துக்) கூறினர். என் தாயார் என்ைன 
அப்ெபண்களிடம் ஒப்பைடக்க, அவர்கள் எனது தைலையக் கழுவி என்ைன 
அலங்கரித்துவிட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முற்பகல் ேநரத்தில் திடீெரன 
என்னிடம் வந்தார்கள். அவர்களிடம் அப்ெபண்கள் என்ைன ஒப்பைடத்தனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2779 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆறு வயதுைடயவளாக இருந்தேபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைன மணந்து 
ெகாண்டார்கள். நான் (பருவமைடந்து) ஒன்பது வயதுைடயவளாக இருந்தேபாது, என்னுடன் 
தாம்பத்திய உறைவத் ெதாடங்கினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2780 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஏழு வயதுைடயவளாக இருந்த ேபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைன மணந்து 
ெகாண்டார்கள். நான் (பருவமைடந்து) ஒன்பது வயதுைடயவளாக இருந்தேபாது,  

அவர்களிடம் அனுப்பிைவக்கப்பட்ேடன். அப்ேபாது விைளயாட்டுப் ெபாம்ைமகள் என்னுடன் 
இருந்தன. நான் பதிெனட்டு வயதுைடயவளாக இருந்தேபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைன 
விட்டு இறந்தார்கள். 
 
2781 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஏழு வயதுைடயவளாக இருந்தேபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைன 
மணந்துெகாண்டார்கள். நான் (பருவமைடந்து) ஒன்பது வயதுைடயவளாக இருந்தேபாது, 

அவர்கள் என்னுடன் தாம்பத்திய உறைவத் ெதாடங்கினார்கள். நான் பதிெனட்டு 
வயதுைடயவளாக இருந்தேபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைனவிட்டு இறந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 11 ஷவ்வால் மாதத்தில் மணமுடிப்பதும் மணமுடித்துைவப்பதும் தாம்பத்திய 
உறைவத் ெதாடங்குவதும் விரும்பத்தக்கைவயாகும். 
 
2782 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைன ஷவ்வால் மாதத்தில் மணந்து 

ெகாண்டார்கள்; ஷவ்வால் மாதத்திேலேய என்னுடன் தாம்பத்திய உறைவத் 
ெதாடங்கினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரில் அவர்களுடன் 
என்ைனவிட அதிக ெநருக்கத்திற்குரியவர் யார்? 

இதன் அறிவிப்பாளரான உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் தங்கள் (குடும்பப்) ெபண்கைள ஷவ்வால் மாதம் (மணமுடித்து) 
அனுப்பிைவப்பைதேய விரும்புவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் ெசயல் குறித்த (இறுதிக்) குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 12 ஒருவர் தாம் மணமுடிக்க விரும்பும் ெபண்ணின் முகத்ைதயும் இரு முன் 
ைககைளயும் பார்ப்பது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
2783 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்களிடம் ஒரு 
மனிதர் வந்து, தாம் அன்சாரிகளில் ஒரு ெபண்ைண மணமுடிக்கப்ேபாவதாகத் ெதரிவித்தார். 
அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்துவிட்டீரா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர் "இல்ைல' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவ்வாறாயின், நீர் ெசன்று அவைளப் பார்த்துக்ெகாள்ளும்! ஏெனனில், 

அன்சாரிகளின் கண்களில் சிறிது (குைற) உண்டு'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
2784 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் அன்சாரிகளில் ஒரு ெபண்ைண 
மணமுடிக்கப்ேபாகிேறன்'' என்றார். அவரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் அந்தப் ெபண்ைணப் 
பார்த்துவிட்டீரா? ஏெனனில், அன்சாரிகளின் கண்களில் சிறிது (குைற)உள்ளது''என்றார்கள். 
அதற்கு அந்த மனிதர், "அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்து விட்ேடன்'' என்றார். "எவ்வளவு 
மணக்ெகாைடயில் (மஹ்ர்) அவைள மணக்கப்ேபாகிறரீ்?'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ேகட்டார்கள். அவர், "நான்கு ஊக்கியாக்கள்'' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "(ஓ!) நான்கு 
ஊக்கியாக்களா? ெவள்ளிைய நீங்கள் இந்த மைலப்பகுதியிலிருந்து குைடந்ெதடுக்கிறரீ்கள் 
ேபாலும். உமக்கு (உதவித் ெதாைகயாக)க் ெகாடுப்பதற்கு எம்மிடம் எதுவுமில்ைல. 
ஆயினும், நாம் உம்ைம ஒரு பைடப்பிரிவுக்கு அனுப்புேவாம். அப்ேபாது, நீர் ேபார்ச் 

ெசல்வத்திலிருந்து அைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளக்கூடும்'' என்றார்கள். 
அவ்வாேற நபி (ஸல்) அவர்கள் "பனூ அப்ஸ்' குலத்தாைர ேநாக்கி ஒரு பைடப்பிரிைவ 
அனுப்பியேபாது அவர்களுடன் அந்த மனிதைரயும் அனுப்பிைவத்தார்கள். 
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பாடம் : 13 மணக்ெகாைடயும், அது குர்ஆைனக் கற்பித்தலாகேவா இரும்பு ேமாதிரமாகேவா 
அளவில் குைறந்ததாகேவா கூடியதாகேவா இருக்கலாம் என்பதும்; சக்திக்கு மீறாதிருப்பின் 
ஐநூறு திர்ஹங்கள் ெகாடுப்பது விரும்பத்தக்கதாகும் என்பதும். 
 
2785 சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண்மணி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
என்ைனத் தங்களுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்க (மஹ்ரின்றி என்ைனத் தாங்கள் மணந்து 

ெகாள்ளுமாறு ேகாரி) வந்துள்ேளன்'' என்று ெசான்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவைர ேநாக்கிப் பார்ைவைய உயர்த்தி ேநராகப் பார்த்துவிட்டுப் பார்ைவையத் 
தாழ்த்திக்ெகாண்டார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது தைலையத் 
ெதாங்கவிட்டுக்ெகாண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது விஷயத்தில் 
எந்த முடிவுக்கும் வரவில்ைல என்பைதக் கண்ட அந்தப் ெபண்மணி (அந்த இடத்திேலேய) 
அமர்ந்துெகாண்டார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்களில் ஒருவர் எழுந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! தங்களுக்கு அவர் ேதைவயில்ைலெயன்றால், அவைர எனக்கு 
மணமுடித்துைவயுங்கள்'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(மணக்ெகாைடயாகச் ெசலுத்த) உம்மிடம் ஏேதனும் ெபாருள் உண்டா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! என்னிடம் ஏதுமில்ைல, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர!'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம் குடும்பத்தாரிடம் ெசன்று 
ஏதாவது கிைடக்குமா என்று பார்'' என்றார்கள். அவர் ேபாய்ப் பார்த்து விட்டுத் திரும்பிவந்து, 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ஏதும் கிைடக்கவில்ைல, அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று 
ெசான்னார். "இரும்பாலான ஒரு ேமாதிரமாவது கிைடக்குமா என்று பார்'' என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசால்லியனுப்பினார்கள். அவர் (மீண்டும்) 
ெசன்றுவிட்டுத் திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இரும்பு ேமாதிரம்கூடக் 
கிைடக்கவில்ைல, அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஆனால், இேதா இந்த எனது ேவட்டி 
உள்ளது; அதில் பாதி அவளுக்கு'' என்று ெசான்னார். 
-அறிவிப்பாளர் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அவரிடம் ஒரு ேமல் துண்டு கூட 
இல்ைல. (அதனால்தான் தனது ேவட்டியில் பாதிைய அவளுக்குத் தருவதாகச் ெசான்னார்.)- 
 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமது (ஒரு) ேவட்டிைய ைவத்துக் 
ெகாண்டு நீர் என்ன ெசய்வரீ்? இந்த ேவட்டிைய நீர் அணிந்துெகாண்டால், அவள்மீது ஏதும் 
இருக்காது. அவள் அணிந்துெகாண்டால், உம்மீது ஏதும் இருக்காது'' என்றார்கள், 

பிறகு அந்த மனிதர் நீண்ட ேநரம் அங்ேகேய அமர்ந்துவிட்டு எழுந்தார். அவர் 
திரும்பிச்ெசல்வைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பார்த்தேபாது, அவைர அைழத்து 
வரும்படி உத்தரவிட்டார்கள். அவர் அைழக்கப்பட்டார். அவர் வந்தேபாது, "உம்முடன் 
குர்ஆனில் என்ன (அத்தியாயம் மனப்பாடமாக) உள்ளது?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர், "இன்ன 
அத்தியாயம், இன்ன அத்தியாயம் என்னிடம் உள்ளது'' என்று எண்ணி எண்ணிச் ெசான்னார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவற்ைற நீர் மனப்பாடமாக ஓதுவரீா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அவர், "ஆம் (ஓதுேவன்)'' என்று ெசான்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள், "உம்முடன் உள்ள குர்ஆன் அத்தியாயங்களுக்காக இப்ெபண் உமக்குரியவளாக 
ஆக்கப்பட்டுவிட்டாள்; நீர் ெசல்லலாம்!'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2786 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சில அறிவிப்பாளர்கள் ேவறு சிலைரவிடக் கூடுதலாக அறிவித்துள்ளனர். 
ஆயினும், ஸாயிதா பின் குதாமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இப்ெபண்ைண உமக்குத் 
திருமணம் முடித்துக் ெகாடுத்துவிட்ேடன். நீர் ெசன்று அவளுக்குக் குர்ஆைனக் கற்றுக் 

ெகாடுப்பரீாக!'' என்று கூறினார்கள் என இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
2787 அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவி யார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துைணவியருக்குக்) ெகாடுத்த மணக்ெகாைட (மஹ்ர்) 
எவ்வளவு?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
துைணவியருக்கு வழங்கிய மணக்ெகாைட, பன்னிரண்டு ஊக்கியாவும் ஒரு நஷ்ஷுமாகும்'' 

என்று கூறிவிட்டு, "நஷ்ஷு என்றால் என்னெவன்று ெதரியுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் 
"இல்ைல' என்ேறன். அவர்கள், "அைர ஊக்கியாவாகும்; (ஆகெமாத்தம்) அது ஐநூறு 
திர்ஹங்கள் ஆகும். இதுேவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியருக்கு 
வழங்கிய மணக்ெகாைடயாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2788 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் (ஆைடயின்) மீது மஞ்சள் நிற(முள்ள 
வாசைனத் திரவிய)த்தின் அைடயாளத்ைதக் கண்ட நபி (ஸல்) அவர்கள், "இது என்ன?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
ஒரு ேபரீச்சங் ெகாட்ைடயின் எைடயளவு தங்கத்ைத (மணக்ெகாைடயாக)க் ெகாடுத்து ஒரு 
ெபண்ைண மணமுடித்துக்ெகாண்ேடன்'' என்று பதிலளித்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"பாரக்கல்லாஹு லக்க'' (அல்லாஹ் உங்களுக்கு வளத்ைத வழங்குவானாக) என்று 
(வாழ்த்துக்) கூறிவிட்டு, "ஓர் ஆட்ைடயாவது (அறுத்து) மணவிருந்து (வலீமா) அளியுங்கள்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2789 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) 
அவர்கள் ஒரு ேபாரீச்சங்ெகாட்ைடயின் எைடயளவு தங்கத்ைத (மணக்ெகாைடயாக)க் 
ெகாடுத்து (ஒரு ெபண்ைண) மணமுடித்துக் ெகாண்டார்கள். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ஓர் ஆட்ைடயாவது (அறுத்து) மணவிருந்து (வலீமா) அளியுங்கள்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
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2790 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் ஒரு ேபரீச்சங்ெகாட்ைடயின் எைடயளவு 
தங்கத்ைத (மணக்ெகாைடயாக)க் ெகாடுத்து ஒரு ெபண்ைண மணமுடித்துக் ெகாண்டார்கள். 
அவரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஓர் ஆட்ைடயாவது (அறுத்து)மண விருந்து (வலீமா) 
அளியுங்கள்'' என்று ெசான் னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் வஹ்ப் பின் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நான் ஒரு ெபண்ைண மண 
முடித்துக்ெகாண்ேடன்'' என அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2791 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் திருமணத்தின் மகிழ்ச்சி (ேரைக)ையக் 
கண்டார்கள். அப்ேபாது நான், "ஓர் அன்சாரிப் ெபண்ைண மணமுடித்துக் ெகாண்ேடன்'' 

என்ேறன். அவர்கள், "அவளுக்கு எவ்வளவு மஹ்ர் ெகாடுத்தீர்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் 
"ஒரு ேபரீச்சங்ெகாட்ைட (எைடயளவு)'' என்ேறன். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இஸ்ஹாக் பின் 
இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஒரு ேபரீச்சங்ெகாட்ைட(யின் எைடயளவு) 
தங்கத்ைத'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2792 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் ஒரு ேபரீச்சங்ெகாட்ைடயின் எைடயளவு 
தங்கத்ைத (மணக்ெகாைடயாக)க் ெகாடுத்து ஒரு ெபண்ைண மணமுடித்துக் ெகாண்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்களுைடய 
பிள்ைளகளில் ஒருவர் "தங்கத்தில் (ஒரு ேபரீச்சங்ெகாட்ைடயின் எைடயளைவ மணக் 

ெகாைடயாகக் ெகாடுத்தார்கள்)'' என்று கூறினார் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 14 ஒருவர் தம் அடிைமப் ெபண்ைண விடுதைல ெசய்து, பின்னர் அவைள 
மணமுடித்துக் ெகாள்வதன் சிறப்பு. 
 
2793 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஹிஜ்ரீ ஏழாவது ஆண்டு) ைகபர்மீது ேபார் 
ெதாடுத்தார்கள். அப்ேபாது ைகபருக்கு அருகில் (ஓரிடத்தில்) நாங்கள் (இறுதி இரவின்) 
இருட்டிேலேய ைவகைறத் ெதாழுைகையத் ெதாழுேதாம். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வாகனத்தில் ஏறிப் பயணமானார்கள். 
(என் வளர்ப்புத் தந்ைத) அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களும் வாகனத்தில் ஏறிப் பயணமானார்கள். 
நான் அபூதல்ஹா அவர்களுக்குப் பின்னால் வாகனத்தில் அமர்ந்துெகாண்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபர் சாைலயில் (தமது வாகனத்ைதச்) 
ெசலுத்தினார்கள். அப்ேபாது எனது முழங்கால், (அருகில் ெசன்றுெகாண்டிருந்த) 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ெதாைடையத் ெதாட்டுக் ெகாண்டிருந்தது. 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ேவட்டி ெதாைடயிலிருந்து 
விலகியது; நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ெதாைடயின் ெவண்ைமையப் 
பார்த்ேதன். 
அந்த (ைகபர்) ஊருக்குள் அவர்கள் பிரேவசித்தேபாது, "அல்லாஹு அக்பர் (அல்லாஹ் மிகப் 
ெபரியவன்); ைகபர் பாழா(வது உறுதியா)கிவிட்டது. நாம் ஒரு சமுதாயத்தாரின் களத்தில் 
(அவர்களுடன் ேபாரிட) இறங்குேவாமாயின், எச்சரிக்கப்பட்ட அவர்களுக்கு அது மிகக் ெகட்ட 
காைலயாகேவ அைமயும்'' என்று மூன்று முைற கூறினார்கள். (அந்த ஊர்) மக்கள் தங்கள் 
அலுவல்களுக்காகப் புறப்பட்டு வந்தேபாது (எங்கைளக் கண்டதும்), "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக, முஹம்மத் (வந்துவிட்டார்)''என்று கூறினர். 
- (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுைஹப் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: எம்முைடய நண்பர்களில் சிலர் "முஹம்மதும் (அவரது) ஐந்து அணிகள் 
ெகாண்ட பைடயும் (வந்துவிட்டனர்) என்று அந்த மக்கள் கூறினர்''என அறிவித்தனர்.- 

பிறகு தாக்குதல் மூலம் ைகபைர நாங்கள் ைகப்பற்றிேனாம். (ேபாருக்குப் பின்) ேபார்க் 
ைகதிகள் திரட்டப்பட்டேபாது, திஹ்யா (அல்கல்ப-ீரலி) அவர்கள் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! ைகதிகளில் ஓர் அடிைமப் ெபண்ைண எனக்கு (ேபார்ச் ெசல்வமாக)த் தாருங்கள்'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் ெசன்று ஓர் 
அடிைமப் ெபண்ைணப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்றார்கள். திஹ்யா (ரலி) அவர்கள், 

(கணவைன இழந்திருந்த) ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுைய அவர்கைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள். 
இந்நிைலயில் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! குைறழா, நளரீ் குலத்தாரின் தைலவரான ஹுையயின் மகள் ஸஃபிய்யாைவ 
திஹ்யாவுக்கு வழங்கிவிட்டீர்கேள! ஸஃபிய்யா, உங்களுக்குத் தவிர ேவெறவருக்கும் 
ெபாருத்தமாகமாட்டார்'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

திஹ்யாைவயும் அப்ெபண்ைணயும் அைழத்துவாருங்கள்'' என்றார்கள். ஸஃபிய்யாவுடன் 
திஹ்யா (ரலி) அவர்கள் வந்தார்கள். ஸஃபிய்யாைவக் கண்டதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (திஹ்யா (ரலி) அவர்களிடம்), "ைகதிகளில் இவரல்லாத மற்ேறார் 
அடிைமப் ெபண்ைண நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். பிறகு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ஸஃபிய்யாைவ விடுதைல ெசய்து தாேம மணந்துெகாண்டார்கள். 
-(இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளரான) அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ஸாபித் பின் அஸ்லம் 
அல்புனான ீ (ரஹ்) அவர்கள், "அபூ ஹம்ஸா! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்களுக்கு மணக்ெகாைடயாக (மஹ்ர்) என்ன ெகாடுத்தார்கள்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "அவைரேய மணக்ெகாைடயாக ஆக்கினார்கள்; 

(அதாவது) அவைர விடுதைல ெசய்து (அைதேய மணக்ெகாைடயாக ஆக்கி) அவைர 
மணந்துெகாண்டார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.- 

பிறகு, நாங்கள் (ைகபரிலிருந்து திரும்பி வரும்) வழியில் ("சத்துஸ் ஸஹ்பா' எனுமிடத் 
தில்) இருந்தேபாது, (புது மணப்ெபண்) ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்கைள (என் தாயார்) உம்மு 
சுைலம் (ரலி) அவர்கள் (அலங்கரித்துத்) தயார்படுத்தி, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் இரவில் ஒப்பைடத்தார்கள். காைலயில் புது மாப்பிள்ைளயாக இருந்த 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தம்மிடம் ஏேதனும் (உணவுப் ெபாருட்கள்) 
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ைவத்திருப்பவர், அைத (நம்மிடம்) ெகாண்டுவாருங்கள்'' என்று கூறி, ேதால் 
விரிப்ெபான்ைறயும் விரித்தார்கள். அப்ேபாது (அங்கிருந்தவர்களில்) ஒருவர் பாலாைடக் 
கட்டிையக் ெகாண்டுவரலானார்; மற்ெறாருவர் ேபரீச்சம் பழங்கைளக் ெகாண்டு 

வரலானார்; இன்ெனாருவர் ெநய்ையக் ெகாண்டுவரலானார். அவற்ைற ஒன்றாகக் கலந்து 
"ைஹஸ்' எனும் ஒரு வைகப் பலகாரத்ைதத் தயார் ெசய்தனர். அதுேவ அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அளித்த மணவிருந்தாக (வலீமா) அைமந்தது. 
 
2794 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் பதிேனாரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (ேபார்க் ைகதியான) ஸஃபிய்யாைவ விடுதைல (ெசய்து 
திருமணம்) ெசய்தார்கள்; ேமலும்,அவரது விடுதைலையேய மணக்ெகாைடயாக (மஹ்ர்) 
ஆக்கினார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ஹிஷாம் பின் அபஅீப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்கைள மணந்து ெகாண்டார்கள்; அவரது விடுதைலையேய மஹ்ராக 
ஆக்கினார்கள்'' என்று இடம்ெபற் றுள்ளது. 
 
2795 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"தம்முைடய அடிைமப் ெபண்ைண (அடிைமத்தைளயிலிருந்து) விடுதைல ெசய்து, தாேம 
அவைள மணந்துெகாண்ட ஒருவருக்கு இரட்ைட நன்ைமகள் உண்டு'' என அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
2796 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ைகபர் ேபார் நாளில் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுக்குப் பின்னால் வாகனத்தில் 
அமர்ந்திருந்ேதன். எனது பாதம், (பக்கத்து ஒட்டகத்தில் பயணம் ெசய்த) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது பாதத்ைதத் ெதாட்டது. சூரியன் உதிக்கத் துவங்கிய ேநரத்தில் 
நாங்கள் ைகபர்வாசிகளிடம் ெசன்றைடந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள் தம் கால்நைடகைள 
ஓட்டிக்ெகாண்டு ேகாடரிகள்,ேபரீச்சங்கூைடகள் மற்றும் மண்ெவட்டிகளுடன் 
(ேதாட்டந்துரவுகைள ேநாக்கிப்) புறப்பட்டுவந்தனர். (எங்கைளக் கண்டதும்) "முஹம்மதும் 
(அவருைடய) ஐந்து அணிகள் ெகாண்ட பைடயினரும் (வந்து விட்டனர்)'' என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ைகபர் பாழா(வது உறுதியா)கிவிட்டது. நாம் ஒரு 
சமுதாயத்தாரின் களத்தில் இறங்கிவிட்ேடாமாயின் எச்சரிக்கப்பட்ட அம்மக்களுக்கு அது 
ெகட்ட காைலயாகேவ அைமயும்'' என்று கூறினார்கள். 
வலிவும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ் ைகபர்வாசிகைளத் ேதாற்கடித்தான். (ேபார்ச் 
ெசல்வங்களில்) திஹ்யா அல்கல்ப ீ (ரலி) அவர்களது பங்கில் ஓர் அழகிய இளம் ெபண் 
ேபாய்ச்ேசர்ந்தார். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏழு அடிைமகைளக் 
ெகாடுத்து அப்ெபண்ைண  (திஹ்யா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து) வாங்கிக்ெகாண்டார்கள். பிறகு 
அப்ெபண்ைண (என் தாயார்) உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களிடம் ஒப்பைடத்து, தமக்காக 
அலங்காரமும் ஆயத்தமும் ெசய்யைவத்தார்கள். 
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-அறிவிப்பாளர் ஸாபித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "உம்மு 
சுைலம் (ரலி) அவர்களது இல்லத்திேலேய அப்ெபண்ைணக் காத்திருப்புக் காலத்தில் (இத்தா) 
தங்கைவத்(துப் பரிேசாதித்)தார்கள்'' என்று கூறினார்கள் என நான் கருதுகிேறன்.- 

ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுைய (ரலி) அவர்கேள அப்ெபண் ஆவார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ேபரீச்சம் பழம், பாலாைடக் கட்டி, ெநய் ஆகியவற்ைற(க் கலந்து தயாரித்த 
"ைஹஸ்' எனும் பலகாரத்ைத)ேய  மணவிருந்தாக (வலீமா) ஆக்கினார்கள். (முன்னதாக) 
பூமியில் நன்கு மண்ைணப் பறித்து (குழியாக்கி), ேதால் விரிப்ெபான்று ெகாண்டு 

வரப்பட்டு, அதனுள் அவ்விரிப்பு (விரித்து) ைவக்கப்பட்டது. பாலாைடக் கட்டியும் ெநய்யும் 
ெகாண்டுவரப்(பட்டு, அதில் ெகாட்டப்)பட்டது. மக்கள் அதிலிருந்து எடுத்து வயிராற 
உண்டனர். மக்கள், "அவைர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மணந்து 
மைனவியாக்கிக்ெகாண்டார்களா, அல்லது குழந்ைத ெபற்றுத்தரும் அடிைமப் ெபண்ணாக 
(உம்முல் வலத்) ஆக்கிக்ெகாண்டார்களா என்று எங்களுக்குத் ெதரியவில்ைல. அவருக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பர்தா இட்டு மைறத்தால், அவர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மைனவி ஆவார்; பர்தா இட்டு மைறக்காவிட்டால், அவர் அடிைமப் 
ெபண் (உம்முல் வலத்) ஆவார்'' என்று ேபசிக்ெகாண்டனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாகனத்தில் ஏறிப் புறப்பட நாடியேபாது, அவருக்குத் 
திைரயிட்டு மைறத்தார்கள். அவர் ஒட்டகத்தின் கைடக்ேகாடியில் அமர்ந்திருந்தார். 
அப்ேபாது மக்கள் அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்தாம் என்று 
அறிந்துெகாண்டனர். அவர்கள் மதீனா ெநருங்கியேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது வாகனத்ைத விைரவாகச் ெசலுத்தினார்கள்; நாங்களும் (எங்கள் 
வாகனங்கைள) விைரவாகச் ெசலுத்திேனாம். அப்ேபாது (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது) "அல்அள்பா' எனும் அந்த ஒட்டகத்திற்குக் கால் இடறியது. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒட்டகத்திலிருந்து) விழுந்துவிட்டார்கள்; ஸஃபிய்யா (ரலி) 
அவர்களும் விழுந்துவிட்டார்கள். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து 
ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்கைள (திைரயிட்டு) மைறத்தார்கள். அப்ேபாது ெபண்கள் எட்டிப் 
பார்த்து, "அந்த யூதப் ெபண்ைண அல்லாஹ் (தனது அருளிலிருந்து) 
அப்புறப்படுத்துவானாக!'' என்று கூறினர். 
அறிவிப்பாளர் ஸாபித் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் (அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம்), "அபூ ஹம்ஸா! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
விழுந்துவிட்டார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "ஆம்,  

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விழுந்து 

விட்டார்கள்'' என விைடயளித்தார்கள். 
 
2796-ஆ ெதாடர்ந்து அனஸ் (ரலி) அவர் கள் கூறினார்கள்: 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) ைஸனப் (ரலி) அவர்களின் 
மணவிருந்திலும் (வலீமா) நான் கலந்துெகாண்ேடன். அவ்விருந்தில் ெராட்டிையயும் 
இைறச்சிையயும் வயிறு நிரம்ப உண்ணக் ெகாடுத்தார்கள். (முன்னதாக) மக்கைள 
அைழப்பதற்காக என்ைன அனுப்பிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். (விருந்து) முடிந்ததும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து ெசல்ல நானும் அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து 
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ெசன்ேறன். இரண்டு மனிதர்கள் எழுந்து ெசல்லாமல் சுவாரசியமாகப் 
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் (மற்ற) 
துைணவியரிடம் ெசன்று, அவர்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் "சலாமுன் அைலக்கும்' என 
முகமன் ெசால்லிவிட்டு, "வடீ்டாேர! எப்படி இருக்கிறரீ்கள்?'' என (குசலம்) 
விசாரிக்கலானார்கள். அதற்கு அவர்கள் "நலமுடன் உள்ேளாம், அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
தங்களின் (புதிய) துைணவி எப்படி?''என்று ேகட்கலாயினர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நன்று' என்றார்கள். 
ேபசி முடிந்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்பிச் ெசல்ல, அவர்களுடன் 
நானும் திரும்பிேனன். (புது மணப்ெபண் தங்கியிருந்த வடீ்டின்) வாசைல 
அைடந்ததும், அப்ேபாதும் அவ்விருவரும் சுவாரசியமாகப் ேபசிக்ெகாண்டிருப்பைதக் 
கண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்பிச் ெசல்வைதக் கண்ட 
அவ்விருவரும் எழுந்து ெவளிேயறிவிட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அந்த 
இருவரும் ெவளிேயறிவிட்டார்கள் என்று "நான் அவர்களுக்குத் ெதரிவித்ேதனா' அல்லது 
"இைறயறிவிப்பின் மூலம் ெதரிவிக்கப்பட்டதா' என்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (புது மணப்ெபண்ணிருந்த வடீ்டுக்குத்) திரும்பி 
வந்தார்கள். அவர்களுடன் நானும் திரும்பிவந்ேதன். அவர்கள் தமது காைல வாசற்படியில் 
ைவத்ததும் எனக்கும் தமக்குமிைடேய திைரையத் ெதாங்கவிட்டார்கள். உயர்ந்ேதான் 
அல்லாஹ், "நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! நபியின் வடீுகளில் அனுமதிக்கப்பட்டால் தவிர 
உணவுண்ணச் ெசல்லாதீர்கள்...'' எனும் இந்த (33:53ஆவது) வசனத்ைத அருளினான். 
 
2797 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ைகபர் ேபாருக்குப் பின்) திஹ்யா அல் கல்ப ீ (ரலி) அவர்களது (ேபார்ச் ெசல்வத்தின்) 
பங்கில் ஸஃபிய்யா அவர்கள் ேபாய்ச்ேசர்ந்தார்கள். மக்கள் ஸஃபிய்யா அவர்கைளப் பற்றி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பாராட்டிப் ேபசினர். "ைகதிகளில் அவைரப் 
ேபான்று (அழகான) ேவெறவைரயும் நாங்கள் பார்க்கவில்ைல'' என்று (கூறி, அவைர 
மணந்துெகாள்ளுமாறு) கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திஹ்யா (ரலி) 
அவர்களிடம் ஆளனுப்பி (அவர்கைள வர வைழத்து) ஸஃபிய்யாவுக்குப் பகரமாக திஹ்யா 
(ரலி) அவர்கள் விரும்பியவற்ைறக் ெகாடுத்தார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஸஃபிய்யா அவர்கைள என் தாயாரிடம் ஒப்பைடத்து, "இவைர அலங்காரம் 
ெசய்க'' என்றார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபரிலிருந்து (மதீனா ேநாக்கிப்) 
புறப்பட்டார்கள். ைகபைரக் கடந்துவந்ததும் (ஓரிடத்தில்) இறங்கி, ஸஃபிய்யாவுக்காகக் 
கூடாரம் அைமத்தார்கள். (அங்கு இரவில் தங்கினார்கள்.) விடிந்ததும், "உணவுப் 
ெபாருட்களில் ஏேதனும் எஞ்சியவற்ைற ைவத்திருப்பவர், அவற்ைற நம்மிடம் ெகாண்டு 

வரவும்'' என்றார்கள். 
அப்ேபாது ஒரு மனிதர் தமது ேதைவேபாக எஞ்சிய ேபரீச்சம் பழங்கைளயும் மாைவயும் 
ெகாண்டுவந்தார். (மற்றவர்கள் அவரவரிடமிருந்த உணவுப் ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு 

வந்தனர்.) அதில் "ைஹஸ்' பலகாரத்தின் ஒரு குவியைலேய உருவாக்கி,அதிலிருந்து 
உண்ணத் ெதாடங்கினர். பிறகு அவர்களுக்கு அருகிலிருந்த மைழ நீர் குட்ைடயிலிருந்து 
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தண்ணரீ் அருந்தினர். அதுேவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஸஃபிய்யா (ரலி) 
அவர்கைள மணந்ததற்காக அளித்த மண விருந்தாக (வலீமா) அைமந்தது. 
பிறகு நாங்கள் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்து, மதீனாவின் சுவர்கைளக் கண்டதும் அதற்காக 
நாங்கள் குதூகலித்ேதாம். நாங்கள் எங்கள் வாகனத்ைத விைரவாகச் ெசலுத்திேனாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் தமது வாகனத்ைத விைரவாகச் ெசலுத்தினார்கள். 
அப்ேபாது ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் 
பின்னால் வாகனத்தில் இருந்தார்கள். தமக்குப் பின்னால் (இருக்ைகயைமத்து) அவைர 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அமரைவத்திருந்தார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ஒட்டகம் கால் இடறி விழுந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்களும் ஒட்டகத்திலிருந்து 
விழுந்துவிட்டனர். மக்களில் யாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளேயா 
ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்கைளேயா பார்க்கவில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தாேம எழுந்து,ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்கைள (திைரயிட்டு) மைறத்தார்கள். பிறகு நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "நமக்கு எந்தப் பாதிப்பும் ேநரவில்ைல'' என்றார்கள். பின்னர் நாங்கள் 
மதீனாவுக்குள் நுைழந்ேதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இளம் துைணவியர் 
புதுமணப்ெபண்ைணப் பார்ப்பதற்காகப் புறப்பட்டு வந்தனர். அவர் கீேழ விழுந்தைதக் குறித்து 
அகமகிழ்ந்தனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 15 ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்களின் திருமணமும், பர்தா பற்றிய வசனம் 
அருளப்ெபற்றதும், மணாளர் மணவிருந்து (வலீமா) அளிப்பதற்கான சான்றும். 
 
2798 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ைஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) அவர்கள் மணவிலக்குச் ெசய்தைதயடுத்து) ைஸனப் (ரலி) 
அவர்களது காத்திருப்புக் காலம் (இத்தா) முடிந்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ைஸத் (ரலி) அவர்களிடம், "ைஸனபிடம் என்ைன (மணந்துெகாள்வைத)ப் பற்றிப் ேபசு'' 

என்றார்கள். எனேவ, ைஸத் (ரலி) அவர்கள் ைஸனப் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். 
அப்ேபாது அவர் மாவு பிைசந்து ெகாண்டிருந்தார். 
ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
ைஸனைபக் கண்டதும் என் மனத்தில் அவைரப் பற்றி மரியாைத ஏற்பட்டது. அவைர 
ஏெறடுத்துப் பார்க்கவும் என்னால் இயலவில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவைர(த் தாம் மணந்துெகாள்வது) பற்றிக் கூறியேத அதற்குக் காரணம். 
எனேவ, அவ்வாேற திரும்பி அவருக்கு எனது முதுைகக் காட்டியபடி நின்று, "ைஸனப்! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உன்ைன (மணக்க விரும்புவது) பற்றி உன்னிடம் 
கூறுவதற்காக (என்ைன) அனுப்பிைவத்துள்ளார்கள்'' என்ேறன். அதற்கு அவர், "நான் என் 
இைறவனிடம் (முடிவு ேவண்டிப் பிரார்த்தித்து) அனுமதி ெபறாமல் ஏதும் 
ெசய்வதற்கில்ைல'' என்று கூறிவிட்டுத் தாம் ெதாழுமிடத்திற்குச் ெசன்று (ெதாழ) 
நின்றுவிட்டார். 
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அப்ேபாது (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு) குர்ஆன் வசனம் (33:37)  

அருளப்ெபற்றது. (அதில், "(நபிேய! ைஸத், தம் மைனவியான ைஸனைப விவாகரத்துச் 
ெசய்துவிட்ட பின்னர், உமக்கு நாம் அவைர மணமுடித்து ைவத்ேதாம் என்று அல்லாஹ் 
அறிவித்தான்.) அைதயடுத்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து அனுமதி 
ெபறாமேலேய ைஸனபின் இல்லத்திற்குள் நுைழந்தார்கள். 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நண்பகல் ேவைளயில் எங்களுக்கு ெராட்டியும் இைறச்சியும் (மணவிருந்தாக) உண்ணக் 
ெகாடுத்தது எனக்கு நிைனவில் உள்ளது. 
 
அப்ேபாது மக்கள் (விருந்து) உண்டுவிட்டுப் புறப்பட்டுச் ெசன்றனர். சிலர் மட்டும் உண்ட 
பின்பும் அவ்வடீ்டிேலேய ேபசிக்ெகாண்டு அமர்ந்திருந்தனர். எனேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெவளியில் புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள். நானும் அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து 
ெசன்ேறன். அவர்கள் தம் துைணவியரின் அைறகளுக்குச் ெசன்று அவர்களுக்கு சலாம் 
(முகமன்) கூறலானார்கள். அப்ேபாது துைணவியர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தங்கள் (புது) 
மைனவிைய எவ்வாறு கண்டீர்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். பிறகு மக்கள் (ைஸனப் (ரலி) 
அவர்கள் இருந்த) வடீ்டிலிருந்து புறப்பட்டு விட்டனர் என்ற ெசய்திைய நான் அவர்களிடம் 
ெதரிவித்ேதனா,அல்லது அவர்கள் (வஹீ மூலம் அறிந்து) என்னிடம் ெதரிவித்தார்களா 
என்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல. அந்த வடீ்டிற்குச் ெசன்று நுைழந்தார்கள். அவர்களுடன் 
நானும் நுைழயப்ேபாேனன். அப்ேபாது அவர்கள் தமக்கும் எனக்குமிைடேய திைரயிட்டு 
விட்டார்கள். அப்ேபாது பர்தா பற்றிய இைறவசனமும் அருளப்ெபற்று, மக்களுக்குக் கிைடக்க 
ேவண்டிய அறிவுைர கிைடத்தது. 
 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் ராஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் கூடுதலாக 
இடம்ெபற்றிருப்பதாவது: "இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டவர்கேள! நபியின் இல்லங்களில் 
(அைழப்பின்றி) நுைழயாதீர்கள். அவ்வாறு (நபியின் இல்லத்தில் நடக்கும்) விருந்துக்காக 
உங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டாலும், அப்ேபாதும்கூட உணவு தயாராவைத எதிர்பார்த்து 
(அங்ேக காத்து)இராதீர்கள்'' என்று ெதாடங்கும் (33:53ஆவது) வசனேம பர்தா பற்றிய அந்த 
வசனமாகும். 
 
2799 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைஸனப் (ரலி) அவர்கைள மணந்துெகாண்ட ேபாது 
அளித்த மணவிருந்ைதப் ேபான்று தம் துைணவியரில் ேவெறவைர மணந்தேபாதும் 
அளித்தைத நான் பார்க்கவில்ைல; ஏெனனில், (ைஸனப் (ரலி) அவர்கைள மணந்தேபாது) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் ஆட்ைட அறுத்(து மணவிருந்தளித்)தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2800 அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுைஹப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைஸனப் (ரலி) 
அவர்கைள மணந்துெகாண்டேபாது அளித்த மணவிருந்ைதவிட "அதிகமாக'  அல்லது 
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"சிறப்பாக'த் தம் துைணவியரில் ேவெறவைர மணந்தேபாதும் மணவிருந்தளிக்கவில்ைல' 

 என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். அப்ேபாது ஸாபித் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள், (அனஸ் 
(ரலி) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மணவிருந்தாக என்ன 
அளித்தார்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "மக்களுக்கு 
ெராட்டிையயும் இைறச்சிையயும் உண்ணக்ெகாடுத்தார்கள்; (உண்ண முடியாமல்) மக்கள் 
அைத விட்டுச்ெசன்றனர்'' என விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2801 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்கைள மணமுடித்தேபாது 
மக்கைள  (வலீமா விருந்துக்கு) அைழத்தார்கள். மக்கள் (விருந்து) உண்டுவிட்டு, பிறகு 
அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்ேட இருந்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுந்துேபாகத் தயாராவைதப் 
ேபான்று காட்டலானார்கள். ஆனால், மக்கள் எழுந்தபாடில்ைல. அைதக் கண்டேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (ஒேரயடியாக) எழுந்துவிட்டார்கள். அவர்கள் எழுந்துவிடேவ 
(அவர்களுடன்) மற்றவர்களும் எழுந்துவிட்டனர். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஆஸிம் (ரஹ்) மற்றும் இப்னு அப்தில் அஃலா (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் 
கூடுதலாகப் பின்வரும் தகவல் இடம்ெபற்றுள்ளது: 
ஆனால், மூன்று ேபர் மட்டும் அமர்ந்து (ேபசிக்)ெகாண்ேடயிருந்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(ைஸனப் (ரலி) அவர்கள் இருந்த வடீ்டுக்குள்) ெசல்லப்ேபானார்கள். அப்ேபாதும் அவர்கள் 
(மூவரும்) அமர்ந்து (ேபசிக்) ெகாண்ேடயிருந்தார்கள். பிறகு அவர்கள் (மூவரும்) எழுந்து 
ெசன்றுவிட்டார்கள். 
நான் ெசன்று, அவர்கள் எழுந்து ெசன்றுவிட்டார்கள் என நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெதரிவித்ேதன். மீண்டும் (ெவளிேய) வந்து பார்த்துவிட்டு நபி (ஸல்) அவர்கள் உள்ேள 
ெசன்றார்கள். நானும் அவர்களுடன் உள்ேள நுைழயப்ேபாேனன். அதற்குள் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எனக்கும் தமக்குமிைடேய திைரையப் ேபாட்டுவிட்டார்கள். 
 அப்ேபாதுதான் வலிவும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ், "இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! 
நபியின் இல்லங்களில் (அைழப்பின்றி) நுைழயாதீர்கள்'' என்று ெதாடங்கும் (33:53ஆவது) 
வசனத்ைத அருளினான். 
 
2802 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பர்தாவின் சட்டத்ைத (எடுத்துைரக்கும் வசனம் இறங்கிய சூழ்நிைல குறித்து) மக்களிேலேய 
அதிகமாக அறிந்தவன் நான்தான். உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் அைதப் 
பற்றிக் ேகட்டுவந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் 
(ரலி) அவர்களின் மணாளராக ஆனார்கள். ைஸனப் (ரலி) அவர்கைள அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மதீனா நகரில் மணமுடித்திருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் உச்சிப் 
ெபாழுதுக்குப் பின் மக்கைள மணவிருந்துக்காக (வலீமா) அைழத்திருந்தார்கள். (விருந்து 
முடிந்து) மக்கள் எழுந்து ெசன்ற பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (சற்று 
ேநரம்) அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர்களுடன் ேவறுசிலரும் அமர்ந்திருந்தனர். இறுதியில் 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து ெசன்றுவிட்டார்கள். அவர்களுடன் நானும் 
ெசன்ேறன். அவர்கள் (தம் துைணவியார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் அைற வாசைல 
அைடந்தார்கள். பிறகு (விருந்து நடந்த வடீ்டில்) அமர்ந்திருந்தவர்கள் ெவளிேயறியிருப்பர் 
எனக் கருதித் திரும்பிவந்தார்கள். நானும் அவர்களுடன் திரும்பிேனன். அப்ேபாதும் அந்தச் 
சில ேபர் அங்ேகேய அமர்ந்திருந்தனர். 
எனேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்பிவிட, அவர்களுடன் நானும் 
இரண்டாவது முைறயாகத் திரும்பிேனன். ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் அைறைய 
அைடந்தார்கள். மீண்டும் (புதுமணப் ெபண்ணிருந்த) வடீ்டிற்குத் திரும்பினார்கள். 
அவர்களுடன் நானும் திரும்பிேனன். இப்ேபாது அந்தச் சிலர் எழுந்து ெசன்றுவிட்டிருந்தனர். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கும் தமக்குமிைடேய திைரெயான்ைற 
இட்டார்கள். அப்ேபாதுதான், அல்லாஹ் பர்தா(வின் சட்டத்ைதக் கூறும்) வசனத்ைத 
அருளினான். 
 
2803 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்கைள) 
மணமுடித்துத் தாம்பத்திய உறைவத் ெதாடங்கினார்கள். அப்ேபாது என் தாயார் உம்மு 
சுைலம் (ரலி) அவர்கள் "ைஹஸ்' எனும் பலகாரத்ைதச் ெசய்து, அைத ஒரு (கல்) 
பாத்திரத்தில் ைவத்து, "அனேஸ! இைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டு 

ெசன்று, இைத என் தாயார் உங்களுக்காகக் ெகாடுத்தனுப்பியுள்ளார். அவர் உங்களுக்கு 
சலாம் ெசால்லச் ெசான்னார்; அல்லாஹ்வின் தூதேர! இது உங்களுக்கு எங்களால் (முடிந்த) 
சிறிதளவு (அன்பளிப்பு) ஆகும் என்றும் கூறினார் எனச் ெசால்'' என்றார்கள். 
அவ்வாேற நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அைதக் ெகாண்டுெசன்று, "என் 
தாயார் உங்களுக்கு சலாம் கூறுகிறார். அல்லாஹ்வின் தூதேர! இது உங்களுக்கு எங்களால் 
முடிந்த சிறிதளவு (அன்பளிப்பு) ஆகும் என்று கூறினார்'' என்ேறன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைத (ஓரிடத்தில்) ைவ'' என்று கூறிவிட்டு, "நீ ெசன்று எனக்காக 
இன்ன மனிதைரயும் இன்ன மனிதைரயும் இன்ன மனிதைரயும் மற்றும் நீ 
சந்திப்பவர்கைளயும் அைழப்பாயாக!'' என்று கூறி, சிலரது ெபயைரக் குறிப்பிட்டார்கள். 
அவ்வாேற அவர்கள் ெபயர் குறிப்பிட்டவர்கைளயும் நான் சந்தித்தவர்கைளயும் அைழத்ேதன். 
-இைத அறிவிப்பவரான அபூஉஸ்மான் அல்ஜஅத் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: நான் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "அவர்கள் எத்தைன ேபர் இருந்தார்கள்?'' 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு, "ஏறக்குைறய முன்னூறு ேபர் இருந்தார்கள்'' என அனஸ் (ரலி) 
அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
(ெதாடர்ந்து அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:) என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அனஸ்! அந்தப் பாத்திரத்ைத எடு'' என்றார்கள். அப்ேபாது மக்கள் வந்து 
நுைழந்தனர். (வடீ்டின்) திண்ைணயும் அைறயும் நிரம்பியது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "பத்துப் பத்துப் ேபராக வட்டமாக அமர்ந்து, ஒவ்ெவாருவரும் தமது ைகக்கு 
அருகிலிருக்கும் பகுதியிலிருந்து (எடுத்து) உண்ணட்டும்'' என்றார்கள். அவ்வாேற அவர்கள் 
(பத்துப் ேபர் வந்து) வயிறு நிரம்ப உண்டனர். ஒரு குழுவினர் சாப்பிட்டுவிட்டுச் ெசன்றதும் 
மற்ெறாரு குழுவினர் வந்தனர். இவ்வாறு அவர்கள் அைனவரும் உண்டனர். 
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 அப்ேபாது, "அனஸ்! அந்தப் பாத்திரத்ைதத் தூக்கு'' என்றார்கள். நான் அந்தப் பாத்திரத்ைதத் 
தூக்கியேபாது, நான் அைதக் கீேழ ைவத்த ேநரத்தில் அதிகமாக இருந்ததா, அல்லது தூக்கிய 
ேநரத்தில் அதிகமாக இருந்ததா என எனக்குத் ெதரியவில்ைல. 
(எல்லாரும் புறப்பட்டுச் ெசன்ற பிறகு) மக்களில் ஒரு குழுவினர் மட்டும் (எழுந்து 
ெசல்லாமல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வடீ்டில் அமர்ந்து 
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அமர்ந்திருந்தார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் (ைஸனப் (ரலி) 
அவர்கள்) தமது முகத்ைதச் சுவர் பக்கம் திருப்பிக்ெகாண்டிருந்தார். அ(ங்கு 
அமர்ந்திருந்த)வர்கள் (எழுந்து ெசல்லாமல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குச் 
சுைமயாக இருந்தனர். 
எனேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டுத் தம்முைடய மற்றத் 
துைணவியரிடம் ெசன்று சலாம் (முகமன்) ெசால்லி (நலம் விசாரித்து)விட்டுத் திரும்பி 
வந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்பிவந்தைதக் கண்டேபாது, 

அக்குழுவினர் நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குச் சுைமயாக 
இருந்துவிட்ேடாம் என்று எண்ணினர். ஆகேவ, வடீ்டு வாசைல ேநாக்கி விைரந்துவந்து 
அைனவரும் ெவளிேயறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து திைரையத் ெதாங்க விட்டுவிட்டு வடீ்டிற்குள் 
நுைழந்துெகாண்டார்கள். நான் அந்த அைறயில் அமர்ந்துெகாண்டிருந்ேதன். சிறிது ேநரம்தான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந்திருப்பார்கள். அதற்குள் ெவளிேயறி என்னிடம் 
வந்தார்கள். அப்ேபாது (அவர்களுக்கு) இந்த (33:53ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றிருந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டுவந்து மக்களுக்கு அவ்வசனங்கைள ஓதிக் 
காட்டினார்கள். "இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டவர்கேள! நபியின் இல்லங்களில் (அைழப்பின்றி) 
நுைழயாதீர்கள். அவ்வாறு (அங்கு நடக்கும்) விருந்திற்காக உங்களுக்கு 
அனுமதியளிக்கப்பட்டாலும், அப்ேபாதும்கூட உணவு தயாராவைத எதிர்பார்த்து (அங்ேக 
காத்து)இராதீர்கள். மாறாக, (உணவு தயார்;வாருங்கள் என) நீங்கள் அைழக்கப்படும்ேபாது 
நுைழயுங்கள். சாப்பிட்டு முடிந்ததும் கைலந்து ெசன்றுவிடுங்கள். ேபசிக்ெகாண்டிருப்பதில் 
ஆர்வமாய் இருந்து விடாதீர்கள். நிச்சயமாக, உங்களது இச்ெசயல் நபிக்கு ேவதைன 
அளிக்கிறது'' என்பேத அந்த வசனமாகும். 
அறிவிப்பாளர் அபூஉஸ்மான் அல்ஜஅத் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: "இந்த 
வசனம் இறங்கிய சூழ்நிைல குறித்தும்,நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியர் பர்தாவில் 
இருந்தது குறித்தும் மக்களிேலேய நன்கறிந்தவன் நாேன ஆேவன்'' என்று அனஸ் பின் 
மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
2804 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ைஸனப் (ரலி) அவர்கைள மணந்துெகாண்டேபாது. (என் தாயார்) 
உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் ஒரு கல் பாத்திரத்தில் "ைஹஸ்' எனும் பலகாரத்ைத 
ைவத்து அைத (என்னிடம் ெகாடுத்து) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அன்பளிப்பாக அனுப்பி 
ைவத்தார்கள். (அவ்வாேற நான் ெகாண்டுெசன்று ெகாடுத்ேதன்.) அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ ெசன்று, நீ சந்திக்கின்ற முஸ்லிம்கைள எனக்காக அைழ(த்து 



அத்தியாயம் : 16 – திருமணம்  

    பக்கம் | 935  
 

வா)'' என்றார்கள். அவ்வாேற நான் சந்தித்தவர்கைள அைழத்(து வந்)ேதன். அவர்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து சாப்பிட்டுவிட்டுப் புறப்பட்டுச் ெசன்றனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தமது ைகைய அந்தப் பலகாரத்தின் மீது ைவத்துப் பிரார்த்தித்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ் 
நாடிய சில பிரார்த்தைனைய அவர்கள் கூறினார்கள். 
நான் சந்தித்த அைனவைரயும் ஒருவர் விடாமல் அைழத்ேதன். அவர்கள் அைனவரும் 
(வந்து) வயிறு நிரம்பச் சாப்பிட்டுவிட்டுச் ெசன்றனர். அவர்களில் ஒரு குழுவினர் மட்டும் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இருக்க, நீண்ட ேநரம் ேபசிக்ெகாண்ேட (அமர்ந்து) இருந்தனர். 
அவர்களிடம் (எழுந்து ெசல்லுமாறு) ஏேதனும் கூற நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவட்கப் 
பட்டார்கள். எனேவ, அவர்கைள நபியவர்கள் அப்படிேய வடீ்டில் விட்டுவிட்டு (தாம் மட்டும் 
எழுந்து) ெவளிேய ெசன்றார்கள். அப்ேபாது வலிவும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ், 

"இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டவர்கேள! நபியின் இல்லங்களில் (அைழப்பின்றி) நுைழயாதீர்கள்'' 

என்று ெதாடங்கும் (33:53ஆவது) வசனத்ைத அருளினான். 
கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
"அவரது பாத்திரத்ைதப் பார்த்துக்ெகாண்டிராதீர்கள் (ஃைகர நாழிரீன இனாஹு)'' என்பதன் 
ெபாருள், "உணவு தயாராவைத எதிர்பார்த்து இராதீர்கள்'' என்பதாகும். 
 
பாடம் : 16 விருந்துக்கான அைழப்ைப ஏற்பது ெதாடர்பாக வந்துள்ள கட்டைள. 
 
2805 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் மணவிருந்துக்கு (வலீமா) அைழக்கப்பட்டால், அைத ஏற்றுச் ெசல்லட்டும்! 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2806 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் விருந்துக்கு (வலீமா) அைழக்கப்பட்டால், அைத ஏற்றுச் ெசல்லட்டும்! 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான காலித் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள், "வலீமா 
என்பது மணவிருந்ைதேய குறிக்கும் என உைபதுல்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
 
2807 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் மணவிருந்துக்கு (வலீமா) அைழக்கப்பட்டால், அைத ஏற்றுச் ெசல்லட்டும். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2808 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் விருந்துக்கு அைழக்கப்பட்டால் ெசல்லுங்கள். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2809 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தம் சேகாதரைர விருந்துக்கு அைழத்தால், அைத ஏற்று அவர் 
ெசல்லட்டும். அது மணவிருந்தாக இருந்தாலும் சரி, மற்ற விருந்தாக இருந்தாலும் சரி. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2810 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மணவிருந்துக்ேகா, மற்ற விருந்துக்ேகா அைழக்கப்பட்டவர் அைத ஏற்றுச் ெசல்லட்டும். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2811 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் விருந்துக்கு அைழக்கப்பட்டால் ெசல்லுங்கள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2812 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இந்த (மண)விருந்துக்கு நீங்கள் அைழக்கப்பட்டால் அைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், (நஃபில் எனும் 
கூடுதல்) ேநான்பு ேநாற்றிருந்த நிைலயில்கூட மணவிருந்துக்கும் மற்ற விருந்துகளுக்கும் 
ெசன்றுவந்தார்கள். 
 
2813 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆட்டுக்கால் விருந்துக்கு நீங்கள் அைழக்கப்பட்டாலும், ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2814 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் உணவு உண்ண அைழக்கப்ெபற்றால், ஏற்றுக்ெகாள்ளட்டும்.(அங்கு ெசன்று) 
விரும்பினால் உண்ணட்டும். இல்ைலேயல் (உண்பைத) விட்டுவிடட்டும். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில்"உணவு 
உண்ண' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2815 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் (விருந்துக்கு) அைழக்கப்ெபற்றால் ஏற்றுக்ெகாள்ளட்டும்.அவர் ேநான்பு 
ேநாற்றிருந்தால் (அைழத்தவருக்காகப்) பிரார்த்திக்கட்டும்; ேநான்பு ேநாற்காமலிருந்தால் 
உண்ணட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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2816 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஏைழகைள விட்டுவிட்டு, ெசல்வர்கள் மட்டுேம அைழக்கப்படும் மணவிருந்து (வலீமா) 
உணேவ, ெகட்ட உணவாகும். (அைழப்ைப ஏற்று) விருந்துக்குச் ெசல்லாதவர் 
அல்லாஹ்விற்கும் அவனுைடய தூதருக்கும் மாறு ெசய்துவிட்டார். 
 
2817 சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடம் "அபூபக்ர் அவர்கேள! 
ெசல்வர்களின் உணேவ உணவுகளில் தீயதாகும்'' எனும் இந்த ஹதீஸ் எப்படி (சரிதானா)? 

என்று ேகட்ேடன். அைதக் ேகட்டு அவர்கள் சிரித்துவிட்டு, " "ெசல்வர்களின் உணேவ 
உணவுகளில் மிகத் தீயதாகும்' என்றில்ைல அந்த ஹதீஸ்'' என்றார்கள். 
என் தந்ைதயும் ெசல்வராயிருந்ததால் அந்த ஹதீைஸக் ேகட்டு நான் 
பதற்றமைடந்திருந்ேதன். எனேவ, ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடம் அந்த ஹதீைஸப் பற்றிக் 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் அப்துர் ரஹ்மான் அல்அஃரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் தம்மிடம் 
கூறினார்கள் என  ேமற்கண்ட அபூ ஹுைரரா (ரலி) அவர்களின் ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற (அதாவது எைழகைள விட்டுவிட்டு, ெசல்வர்கள் மட்டுேம அைழக்கப்படும் 
மணவிருந்து உணேவ, ெகட்ட உணவாகும் என்று) அறிவித்தார்கள். 
 
2818 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. 
 
2819 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வருபவர்கள் (ஏைழகள்) தடுக்கப்பட்டு, மறுப்பவர்கள் (ெசல்வர்கள்) அைழக்கப்படும் 
மணவிருந்து (வலீமா) உணேவ, ெகட்ட உணவாகும். விருந்து அைழப்ைப ஏற்காதவர் 
அல்லாஹ்விற்கும் அவனுைடய தூதருக்கும் மாறு ெசய்துவிட்டார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 17 மூன்று முைற மணவிலக்கு அளிக்கப்பட்ட ெபண் ேவெறாரு கணவைன 
மணந்து, அவன் அவளுடன் தாம்பத்திய உறவுெகாண்டு,பின்னர் அவனும் மணவிலக்குச் 
ெசய்து, அவளது காத்திருப்புக் காலம் (இத்தா) முடியாத வைர அவள் முதல் கணவனுக்கு 
(வாழ்க்ைகப்பட) அனுமதிக்கப்படமாட்டாள். 
 
2820 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
ரிஃபாஆ அல்குறழ ீ (ரலி) அவர்களின் துைணவியார் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் 
ரிஃபாஆவிடம் (மைனவியாக) இருந்ேதன். அவர் என்ைன ஒட்டுெமாத்தமாக மணவிலக்குச் 
ெசய்துவிட்டார். ஆகேவ, நான் (அவருக்குப் பிறகு) அப்துர் ரஹ்மான் பின் அஸ்ஸபரீ் 
அவர்கைள மணமுடித்துக்ெகாண்ேடன். அவருடன் (இன உறுப்பு என்று) இருப்பது (இந்த 
முகத்திைரத்) துணியின் குஞ்சத்ைதப் ேபான்றதுதான்'' என்று கூறினார். இைதக் ேகட்டு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னைகத்தார்கள். பின்னர், "நீ (உன் முதல் கணவர்) 
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ரிஃபாஆவிடம் திரும்பிச்ெசல்ல விரும்புகிறாயா? நீ (உன் இரண்டாவது கணவரான) இவரிடம் 
(தாம்பத்திய) இன்பத்ைத அனுபவிக்காத வைரயிலும், இவர் உன்னிடம் (தாம்பத்திய) 
இன்பத்ைத அனுபவிக்காத வைரயிலும் அது முடியாது'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
அப்ேபாது (என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
அமர்ந்துெகாண்டிருந்தார்கள். காலித் பின் சயதீ் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் (தமக்கு 
உள்ேள நுைழய அனுமதிக்கப்படுவைத) எதிர்பார்த்தவராக வாசலில் இருந்தார். அவர், 

"அபூபக்ேர! இந்தப் ெபண் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பகிரங்கமாகச் 
ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பைத நீங்கள் ெசவியுறவில்ைலயா? (நீங்கள் இவைரத் தடுக்கக் 
கூடாதா?'' என்று ேகட்டார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2821 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ரிஃபாஆ அல்குறழ ீ (ரலி) அவர்கள் தம் துைணவியாைர ஒட்டுெமாத்தமாக மணவிலக்குச் 
ெசய்துவிட்டார்கள். அவருக்குப் பிறகு அப்துர் ரஹ்மான் பின் அஸ்ஸபரீ் (ரலி) அவர்கைள 
அவர் மணமுடித்துக்ெகாண்டார். அப்ேபாது அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் ரிஃபாஆ (ரலி) அவர்களிடம் (மைனவியாக) இருந்ேதன். 
என்ைன அவர் மூன்று தலாக்குகளில் இறுதித் தலாக்கும் ெசால்லிவிட்டார். அவருக்குப் 
பிறகு நான் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அஸ்ஸபரீ் என்பாைர மணந்துெகாண்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (இரண்டாவது கணவரான) அவருக்கு (இனஉறுப்பு என்று) 
இருப்பெதல்லாம் இேதா இந்த முகத்திைரயின் குஞ்சத்ைதப் ேபான்றதுதான்'' என்று கூறித் 
தமது முகத்திைரயின் குஞ்சத்ைதப் பிடித்துக் காட்டினார். இைதக் ேகட்டு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னைகத்தார்கள்.பிறகு, "நீ (முதல் கணவர்) ரிஃபாஆவிடேம 
திரும்பச் ெசல்ல விரும்புகிறாய் ேபாலும். (இரண்டாவது கணவரான) இவர் உன்னிடம் 
(தாம்பத்திய) இன்பத்ைத அனுபவிக்காத வைரயிலும், நீ அவரிடம் (தாம்பத்திய) இன்பத்ைத 
அனுபவிக்காத வைரயிலும் அது முடியாது'' என்றார்கள். 
அப்ேபாது (என் தந்ைத) அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்தார்கள். காலித் பின் சயதீ் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் 
தமக்கு உள்ேள வர அனுமதி கிைடக்காததால் அைறயின் வாசலில் உட்கார்ந்திருந்தார். 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைள காலித் (ரலி) அவர்கள் அைழத்து, "அபூபக்ேர! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் முன்னிைலயில் பகிரங்கமாக இப்படிப் ேபசக்கூடாெதன நீங்கள் 
இப்ெபண்ைணக் கண்டிக்கக் கூடாதா?'' என்று ேகட்கலானார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2822 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ரிஃபாஆ அல்குறழ ீ (ரலி) அவர்கள் தம் மைனவிைய மணவிலக்குச் ெசய்து 
விட்டார்கள். பின்னர் அவைர அப்துர் ரஹ்மான் பின் அஸ்ஸபரீ் மணந்துெகாண்டார். 
இந்நிைலயில் அப்ெபண் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதேர! ரிஃபாஆ 
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அவர்கள் என்ைன மூன்று தலாக்குகளில் இறுதித் தலாக்கும் ெசால்லிவிட்டார்'' என்று 
கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
2823 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "ஒரு ெபண் ஒருவருக்கு வாழ்க்ைகப் 
பட்டிருந்தாள். பின்னர் அவைள அவர் மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்டார். எனேவ, அவள் 
ேவெறாருவைர மணந்துெகாண்டாள். அக்கணவன் அவளுடன் தாம்பத்திய உறவு 
ெகாள்வதற்கு முன் அவைள மணவிலக்குச் ெசய்துவிடுகிறான். இந்நிைலயில் அவள் 
முந்ைதய கணவருக்கு அனுமதிக்கப்பட்டவளாக ஆவாளா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அவர்கள் "இ(ரண்டாவது கண)வர் அவளிடம் (தாம்பத்திய) இன்பத்ைத 
அனுபவிக்காத வைர அது முடியாது'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2824 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் தம் மைனவிைய மூன்று தலாக் ெசால்லிவிட்டார். ஆகேவ, அவைள 
இன்ெனாருவர் மணந்துெகாண்டார். பின்னர் அவளிடம் தாம்பத்திய உறவு ெகாள்வதற்கு 
முன் அவரும் தலாக் ெசால்லிவிட்டார். இந்நிைலயில் அவைள அவளுைடய முந்ைதய 
கணவர் மணமுடித்துக்ெகாள்ள விரும்பினார். ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (இது குறித்துக்) ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இல்ைல; முந்ைதய கணவர் (தாம்பத்திய இன்பம்) அனுபவித்தைதப் ேபான்ேற 
(அவளுைடய இரண்டாவது கணவரான) இவரும் அவளிடம் இன்பம் அனுபவிக்காத வைர 
அது முடியாது'' என்று கூறிவிட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 18 தாம்பத்திய உறவின்ேபாது ஓத ேவண்டிய விரும்பத்தகுந்த பிரார்த்தைன. 
 
2825 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தம் மைனவியுடன் தாம்பத்திய உறவு ெகாள்ள விைழயும்ேபாது 
"பிஸ்மில்லாஹி; அல்லாஹும்ம ஜன்னிப்னஷ் ைஷத்தான வ ஜன்னிபிஷ் ைஷத்தான மா 
ரஸக்த்தனா' (அல்லாஹ்வின் திருப்ெபயரால்; இைறவா! எங்கைளவிட்டு ைஷத்தாைன 
விலக்கிைவப்பாயாக! எங்களுக்கு நீ வழங்கும் (குழந்ைதச்) ெசல்வத்ைதவிட்டும் 
ைஷத்தாைன விலக்கிைவப்பாயாக!'') என்று பிரார்த்தித்து, அதன் பின் அந்தத் தம்பதியருக்குக் 
குழந்ைத விதிக்கப்பட்டால், அக்குழந்ைதக்கு ஒரு ேபாதும் ைஷத்தான் தீங்கிைழப்பதில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில், ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "பிஸ்மில்லாஹி' ("அல்லாஹ்வின் திருப் 
ெபயரால்') எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில் 
"பிஸ்மில்லாஹ்' இடம்ெபற்றுள்ளது; மன்ஸூர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
"பிஸ்மில்லாஹ் கூறியதாகேவ கருதுகிேறன்' என இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 19 ஒருவர் தம் மைனவியிடம் முன்புறமாகவும் பின்புறமாகவும் ெபண் உறுப்பில் 
புணரலாம்; ஆசனவாயில் புணரலாகாது. 
 
2826 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் தம் மைனவியிடம் பின்புறத்திலிருந்து பிறவி உறுப்பில் உடலுறவு ெகாண்டால் 
(பிறக்கும்) குழந்ைத மாறுகண் ெகாண்டதாக இருக்கும் என்று யூதர்கள் ெசால்லிவந்தார்கள். 
எனேவ, "உங்கள் மைனவியர் உங்களுக்கு விைளநிலம் (ேபான்றவர்கள்). எனேவ, நீங்கள் 
விரும்பும் வைகயில் உங்களது விைளநிலத்திற்குச் ெசல்லுங்கள்'' எனும் (2:223ஆவது) இைற 
வசனம் அருளப்ெபற்றது. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2827 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பின்புறத்திலிருந்து பிறவி உறுப்பில் புணரப்பட்ட ெபண் கருவுற்றால் அவள் 
(ெபற்ெறடுக்கும்) குழந்ைத மாறுகண் ெகாண்டதாக இருக்கும் என்று யூதர்கள் ெசால்லி 
வந்தார்கள். அப்ேபாதுதான் "உங்கள் மைனவியர் உங்களின் விைளநிலம் (ேபான்றவர்கள்). 
எனேவ, நீங்கள் விரும்பும் வைகயில் உங்களது விைளநிலத்திற்குச் ெசல்லுங்கள்'' எனும் 
(2:223ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றது. 
 
2828 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் எட்டு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து நுஅமான் பின் ராஷித் 
(ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "விரும்பினால் அவள் கவிழ்ந்து படுத்திருக்கும் 
நிைலயில்; விரும்பினால் மல்லாந்து படுத்திருக்கும் நிைலயில். ஆயினும், ெபண் 
உறுப்பில்'' என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 20 ஒரு ெபண், தன் கணவனின் படுக்ைகக்குச் ெசல்ல மறுப்பது தைட 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
2829 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு ெபண் (தாம்பத்தியத்ைதப் பகிர்ந்து ெகாள்ள மறுத்து) தன் கணவனின் படுக்ைகைய 
ெவறுத்து (தனியாக) இரைவக் கழித்தால், ெபாழுது விடியும்வைர அவைள வானவர்கள் 
சபித்துக்ெகாண்டிருக்கின்றனர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அவள்(கணவனின் படுக்ைகக்குத்) திரும்பும்வைர (சபிக்கின்றனர்)'' என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
2830 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! ஒருவர் தம் மைனவிைய 
அவளது படுக்ைகக்கு அைழத்து, அவள் அவருக்கு (உடன்பட) மறுத்தால் வானிலுள்ளவன் 
அவள் மீது ேகாபம் ெகாண்டவனாகேவ இருக்கிறான்; அவள்மீது கணவன் திருப்தி 
ெகாள்ளும்வைர. 
 
2831 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் தம் மைனவிையப் படுக்ைகக்கு அைழத்து, அவரிடம் அவள் ெசல்லாமலிருக்க, அைத 
முன்னிட்டு அவள்மீது ேகாபம் ெகாண்ட நிைலயில் அவர் இரைவக் கழிப்பாராயின், 

 விடியும்வைர அவைள வானவர்கள் சபித்துக்ெகாண்ேடயிருக்கின்றனர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 21 மைனவியின் (தாம்பத்திய) இரகசியத்ைத ெவளியிடுவது தைட ெசய்யப் 
பட்டுள்ளது. 
 
2832 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கணவனும் மைனவியும் பரஸ்பரம் தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட்டுப் பின்னர் மைனவியின் 
(தாம்பத்திய) இரகசியத்ைத (பிறரிடம்) பரப்புகின்ற மனிதேன அல்லாஹ்விடம் மறுைம 
நாளில் தகுதியால் மிகவும் ேமாசமானவன் ஆவான். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2833 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மறுைம நாளில் அல்லாஹ்விடம் மாெபரும் நம்பிக்ைக(த் துேராகம்) யாெதனில், கணவனும் 
மைனவியும் பரஸ்பரம் தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட்டுவிட்டுப் பின்னர் அவளது 
இரகசியத்ைத அவன் (மக்களிைடேய) பரப்புவேதயாகும். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 22 புணர்ச்சி இைடமுறிப்பின் ("அஸ்ல்') சட்டம். 
 
2834 அப்துல்லாஹ் பின் முைஹரீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் அபூஸிர்மா (ரஹ்) அவர்களும் (பள்ளிவாசலில் அமர்ந்திருந்த) அபூசயதீ் அல்குத்ரீ 
(ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அபூஸிர்மா அவர்கள், "அபூசயதீ் அவர்கேள! 
"அஸ்ல்' பற்றித் தாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைதச் 
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ெசவியுற்றுள்ளரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள், "ஆம்' என்று 
கூறிவிட்டு(ப் பின்வருமாறு) அறிவித்தார்கள்: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பனூ முஸ்தலிக் ("முைரசீஉ') ேபாரில் 
கலந்து ெகாண்ேடாம். அப்ேபாது,உயர்ந்த அரபு இனப் ெபண்கைளப் ேபார்க்ைகதிகளாகப் 
பிடித்ேதாம். நீண்ட காலம் நாங்கள் திருமணம் ெசய்துெகாள்ளாதவர்களாக (இருந்ததால், 

தாம்பத்திய உறவில் நாட்டம் ெகாண்டவர்களாக) இருந்ேதாம். அேத ேநரத்தில், (ேபார்க் 
ைகதிகைள விடுதைல ெசய்து) நஷ்டஈடு ெபறுவதற்கு ஆைசயும்பட்ேடாம், ஆகேவ, (ேபார்க் 
ைகதிகளான ெபண்களிடம்) தாம்பத்திய சுகம் அைடயவும், (அேத சமயம் அவர்கள் 
கருவுற்றுவிடக் கூடாது என்பதற்காக) "அஸ்ல்' ெசய்து ெகாள்ளவும் விரும்பிேனாம். 

 இந்நிைலயில் "நம்மிைடேய அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருக்க, அவர்களிடம் 
ேகட்காமல் நாம் "அஸ்ல்'ெசய்வதா?'' என்று நாங்கள் ேபசிக்ெகாண்ேடாம். பின்னர் அது 
ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நாங்கள் ேகட்ேடாம். அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவ்வாறு நீங்கள் (அஸ்ல்) ெசய்யாமலிருப்பதால் உங்கள் மீது 
(குற்றம்) இல்ைல. பைடக்க ேவண்டுெமன அல்லாஹ் எழுதிவிட்ட எந்த ஓர் உயிரும் 
மறுைம நாள்வைர உருவாகிேய தீரும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2835 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஏெனனில், அல்லாஹ் மறுைம நாள்வைர தான் பைடக்கவிருப்பவற்ைற எழுதி 
(முடித்து)விட்டான்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2836 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (பனூ முஸ்தலிக் ேபாரில்) சில ேபார்க் ைகதிகைளப் ெபற்ேறாம். (எங்களுக்குப் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட ெபண் ைகதிகளுடன் உடலுறவு ெகாள்ளவும்) "அஸ்ல்' ெசய்து 
ெகாள்ளவும் விரும்பிேனாம். அது குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வினவிேனாம். அப்ேபாது அவர்கள், "நீங்கள் (அஸ்ல்) ெசய்துெகாண்டுதான் இருக்கிறரீ்களா? 

நீங்கள் (அஸ்ல்) ெசய்துெகாண்டு தான் இருக்கிறரீ்களா? நீங்கள் (அஸ்ல்) ெசய்துெகாண்டு 
தான் இருக்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டுவிட்டு, "மறுைம நாள்வைர உருவாக ேவண்டிய எந்த 
உயிரும் கட்டாயம் உருவாகிேய தீரும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2837 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் அைத (அஸ்ைல)ச் ெசய்யாமலிருப்பதால் உங்கள்மீது எந்தக் குற்றமுமில்ைல. 
ஏெனனில், அதுெவல்லாம் (அதாவது கருத்தரிப்பதும் கருத்தரிக்காமல் இருப்பதும்) விதி 
யாகும்'' என்றார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அனஸ் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) மஅபத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்களிடம், "இைத நீங்கள் 
அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் 
"ஆம்' என்றார்கள். 
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2838 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அவ்வாறு நீங்கள் (அஸ்ல்) ெசய்யாமலிருப்பதால் உங்கள்மீது எந்தக் 
குற்றமுமில்ைல. ஏெனனில், அதுெவல்லாம் விதியாகும்'' என்று கூறினார்கள் என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
பஹ்ஸ் பின் அசத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் "நான் அனஸ் 
பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்களிடம் "நீங்கள் இைத அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து 
ெசவியுற்றரீ்களா?' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள்'' என்று கூறியதாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2839 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் "அஸ்ல்' (புணர்ச்சி இைடமுறிப்பு) குறித்து வினவப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள், "அவ்வாறு (அஸ்ல்) ெசய்யாமலிருப்பதால் உங்கள்மீது எந்தக் குற்றமுமில்ைல. 
அதுெவல்லாம் விதியாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
(அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களின் அடிைமயாயிருந்த) முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) 
அவர்கள் "உங்கள்மீது எந்தக் குற்றமுமில்ைல' என்பது, தைடயுத்தரவுக்கு ெநருக்கமான 
ெசால்லாட்சி என்று கூறினார்கள். 
 
2840 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அருகில் "அஸ்ல்' (புணர்ச்சி இைடமுறிப்பு) பற்றிப் ேபசப்பட்டது. 
அப்ேபாது அவர்கள், "என்ன அது?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "பாலூட்டும் தம் 
மைனவியுடன் தாம்பத்திய உறவு ெகாள்ள விரும்பும் ஒருவர், அதனால் அவள் கருவுற்று 
விடுவைத விரும்பாமல் இருக்கலாம். (அவ்வாேற) தம் அடிைமப்ெபண்ேணாடு உறவு 
ெகாள்ள விரும்பும் ஒருவர்,அதனால் அவள் கருவுற்றுவிடுவைத விரும்பாமல் இருக்கலாம். 
(அப்ேபாது "அஸ்ல்' ெசய்துெகாள்வார்)'' என்று விைடயளித்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"அவ்வாறு ெசய்யாமலிருப்பதால் உங்கள்மீது எந்தக் குற்றமுமில்ைல. அதுெவல்லாம் 
விதியாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல் லாஹ் பின் அவ்ன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ நான் ஹசன் பின் அபில் ஹசன் யசார் (ரஹ்) அவர்களிடம் அறிவித்ேதன். 
அப்ேபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இது ஒரு கண்டனத்ைதப் 
ேபான்றுள்ளது'' என்று கூறினார்கள். 
- அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அப்துர் ரஹ்மான் பின் பிஷ்ர் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், மஅபத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள், "நாங்கள் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடம் 
"அஸ்ல் ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிய ஹதீஸ் எைதேயனும் 
நீங்கள் ெசவியுற்றுள்ளரீ்களா?' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
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உள்ளைதப் ேபான்று "அதுெவல்லாம் விதியாகும்'  என்பதுவைர அறிவித்தார்கள்'' என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2841 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "புணர்ச்சி இைடமுறிப்பு' (அஸ்ல்) குறித்துப் 
ேபசப்பட்டது. அப்ேபாது அவர்கள், "அைத உங்களில் ஒருவர் ஏன் ெசய்கிறார்?'' என்று 
ேகட்டுவிட்டு, -(கவனிக்கவும்: "உங்களில் எவரும் அவ்வாறு ெசய்ய ேவண்டாம்''என்று 
அவர்கள் குறிப்பிடவில்ைல)- "பைடக்கப்பட உள்ள எந்த உயிைரயும் அல்லாஹ் பைடத்ேத 
தீருவான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2842 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "புணர்ச்சி இைடமுறிப்பு' (அஸ்ல்) ெசய்வைதப் 
பற்றிக் ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "விந்தின் அைனத்து (உயிரணு)க் 
கூறுகளிலிருந்தும் குழந்ைத உருவாவதில்ைல. (ஒேர உயிரணு ேபாதும்.) அல்லாஹ் 
ஒன்ைறப் பைடக்க நாடிவிட்டால் அவைன எதுவும் தடுக்க முடியாது'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2843 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "என்னிடம் ஓர் அடிைமப் 
ெபண் இருக்கிறாள். அவேள எங்களுக்குப் பணிவிைட ெசய்பவளாகவும் தண்ணரீ் 
சுமப்பவளாகவும் உள்ளாள். அவளிடம் நான் ெசன்றுவருகிேறன். (அேத சமயம்) அவள் 
கருவுற்றுவிடுவைத நான் விரும்பவில்ைல'' என்று கூறினார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"நீ விரும்பினால் "புணர்ச்சி இைட முறிப்பு' (அஸ்ல்) ெசய்துெகாள். ஆயினும், அவளுக்கு 
விதிக்கப்பட்டுள்ளது அவளிடம் நிச்சயம் வந்துேசரும்''என்றார்கள். அம்மனிதர் சில நாட்கள் 
கழிந்த பின் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அந்த அடிைமப் ெபண் 
கருவுற்றுவிட்டாள்'' என்று கூறினார். அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவளுக்கு விதிக்கப்பட்டது நிச்சயம் அவளிடம் வந்துேசரும் என உம்மிடம் நான் 
ஏற்ெகனேவ கூறிவிட்ேடேன!'' என்றார்கள். 
 
2844 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "என்னிடம் ஓர் அடிைமப் ெபண் இருக்கிறாள். நான் 
அவளிடம் "புணர்ச்சி இைடமுறிப்பு'ச் ெசய்துவருகிேறன்'' என்று கூறினார். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "அ(வ்வாறு அஸ்ல் ெசய்வ)து அல்லாஹ் நாடியுள்ள எைதயும் தடுத்து 
விடப்ேபாவதில்ைல'' என்றார்கள். அந்த மனிதர் (சில நாட்களுக்குப் பின்) வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் உங்களிடம் குறிப்பிட்ட அந்த அடிைமப் ெபண் கருவுற்று 
விட்டாள்'' என்றார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் 
அடிைமயும் அவனுைடய தூதரும் ஆேவன்'' என்றார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 
2845 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
குர்ஆன் அருளப்ெபறும் காலத்தில் நாங்கள் "புணர்ச்சி இைடமுறிப்பு' (அஸ்ல்) ெசய்து 
ெகாண்டிருந்ேதாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அது தைட 
ெசய்யப்பட ேவண்டிய ஒன்றாக இருந்தால் அவ்வாறு ெசய்யக் கூடாெதனக் குர்ஆேன 
நமக்குத் தைட விதித்திருக்கும்'' என சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
எனக் கூடுதலாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
2846 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் "புணர்ச்சி இைடமுறிப்பு' 

(அஸ்ல்) ெசய்துெகாண்டிருந்ேதாம். 
 
2847 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் "புணர்ச்சி இைட முறிப்பு'ச் 
ெசய்துெகாண்டிருந்ேதாம். இைதப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குத் 
தகவல் எட்டியேபாது, அவ்வாறு ெசய்ய ேவண்டாம் என எங்களுக்கு அவர்கள் தைட 
விதிக்கவில்ைல. 
 
பாடம் : 23 கருவுற்றிருக்கும் ெபண்ேபார்க் ைகதிையப் புணருவது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
2848 அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு கூடாரத்தின் வாசலில் நின்றுெகாண்டிருந்த, மகப்ேபறு காலத்ைத ெநருங்கிய ஒரு 
(ைகதிப்) ெபண்ைணக் கடந்து நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அவ(ைளச் சிைறப்பிடித்தவ)ர் அவளுடன் உறவுெகாள்ள விரும்புகிறார் ேபாலும்!''  
என்றார்கள். அதற்கு மக்கள் "ஆம்' என்ற(ஆேமாதித்த)னர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "நான் அவைரக் கடுைமயாகச் சபிக்க விரும்பிேனன். அ(ந்தச் சாபமான)து, 

அவருடன் அவரது சவக்குழிக்குள்ளும் நுைழயும். அவர் தமக்கு அனுமதிக்கப்படாத 
ஒருவைன எவ்வாறு தம் வாரிசாக ஆக்கிக்ெகாள்ள முடியும்? அவர் தமக்கு 
அனுமதிக்கப்படாத ஒருவைனத் தம்முைடய ஊழியனாக எவ்வாறு பயன்படுத்த முடியும்?' 

 என்று ேகட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 24 பாலூட்டிக்ெகாண்டிருக்கும் காலத்தில் மைனவியுடன் தாம்பத்திய உறவு 
("அல்ஃகீலா') ெகாள்ளலாம்; அப்ேபாது "புணர்ச்சி இைடமுறிப்பு'ச் ெசய்வது ெவறுக்கத் 
தக்கதாகும். 
 
2849 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பாலூட்டிக்ெகாண்டிருக்கும் காலத்தில் மைனவியுடன் தாம்பத்திய உறவுெகாள்ள 
("அல்ஃகீலா') ேவண்டாெமன நான் தைட விதிக்க விரும்பிேனன். ேராமர்களும் பாரசீகர்களும் 
அவ்வாறு ெசய்தும், அவர்களுைடய குழந்ைதகளுக்கு எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படாமலிருப்பைத 
நான் நிைனவுகூர்ந்ேதன் (எனேவ, தைட விதிக்கும் எண்ணத்ைதக் ைகவிட்டு விட்ேடன்). 
இைத ஜுதாமா பின்த் வஹ்ப் அல் அசதிய்யா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இவரது 
ெபயர் ஜுஃதாமா என்று அறிவிப்பாளர் கலஃப் (ரஹ்) கூறுகிறார். ஆனால், யஹ்யா (ரஹ்) 
அவர்கள் அறிவித்துள்ளபடி "ஜுதாமா' ("ஃதால்' ஙு அல்ல; "தால்'கு) என்பேத சரி. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2850 உக்காஷா (ரலி) அவர்களின் சேகாதரி ஜுதாமா பின்த் வஹ்ப் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
நான் மக்களில் சிலருடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அைவக்குச் ெசன்ேறன். 
அப்ேபாது அவர்கள், "பாலூட்டிக்ெகாண்டிருக்கும் காலத்தில் மைனவியுடன் தாம்பத்திய 
உறவு ெகாள்ள ("அல்ஃகீலா') ேவண்டாெமன நான் தைட விதிக்க விரும்பிேனன். பிறகு 
ேராமர்களும் பாரசீகர்களும் தம் குழந்ைதகள் பால் அருந்திக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, அவர்கள் 
தம் மைனவியருடன் தாம்பத்திய உறவு ெகாண்டும் அதனால் அவர்களுைடய 
குழந்ைதகளுக்கு எந்தப்பாதிப்பும் ேநராமலிருப்பது குறித்து நான் ேயாசித்ேதன். (எனேவ, 

தைட விதிக்கும் எண்ணத்ைதக் ைகவிட்டு விட்ேடன்)'' என்று கூறிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
பின்னர் அவர்களிடம் "புணர்ச்சி இைடமுறிப்பு' (அஸ்ல்) ெசய்வைதப் பற்றி வினவினர். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது மைறமுகமான சிசுக்ெகாைல 
யாகும்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உைபதுல்லாஹ் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் 
அல்முக்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் வழியாக அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "என்ன பாவத்திற்காகக் 
ெகால்லப்பட்டாள் என உயிருடன் புைதக்கப்பட்டவள் விசாரிக்கப்படும்ேபாது'' எனும் 
(81:8,9 ஆவது) வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள சிசுக் ெகாைலக்கு "அஸ்ல்' ஒத்திருக்கிறது என 
அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2851 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுதாமா பின்த் வஹ்ப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் ("பாலூட்டிக்ெகாண்டிருக்கும் காலத்தில் மைனவியுடன் தாம்பத்திய உறவு ெகாள்வது' 

என்பைதக் குறிக்க "ஃகீலா'என்பதற்குப் பகரமாக) "ஃகியால்' எனும் ெசால் ஆளப்பட்டுள்ளது. 
மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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2852 உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடம் 
கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் என் மைனவியுடன் 
(உறவு ெகாள்ளும்ேபாது) "புணர்ச்சி இைடமுறிப்பு' (அஸ்ல்) ெசய்கிேறன்'' என்றார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஏன் (அவ்வாறு) ெசய்கிறாய்?''என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அம்மனிதர், "அவளது குழந்ைதயின் மீது' அல்லது "அவளுைடய குழந்ைதகள் 
மீது'பரிவுகாட்டு(வதற்காகேவ அவ்வாறு ெசய்)கிேறன் என்றார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அ(வ்வாறு பாலூட்டும் மைனவியுடன் தாம்பத்திய உறவு ெகாள்வ)து 
குழந்ைதக்குப் பாதிப்ைப ஏற்படுத்துவதாயிருந்தால், பாரசீகர்களுக்கும் ேராமர்களுக்கும் 
பாதிப்ைப ஏற்படுத்தியிருக்குேம!'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஸுைஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இக்காரணத்திற்காகேவ நீ 
அவ்வாறு ெசய்கிறாய் எனில்,அவ்வாறு ெசய்யலாகாது. அது பாரசீகர்களுக்கும் 
ேராமர்களுக்கும் எந்தப் பாதிப்ைபயும் ஏற்படுத்தவில்ைலேய!'' என்று கூறினார்கள் என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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அத் யாயம் : 17  பால்கு  (சட்டம்) 
 
பாடம் : 1 பிறப்பால் ஏற்பட்ட (இரத்த) உறவால் மணமுடிக்கத் தைட விதிக்கப்பட்டவர்கள், 

பால்குடி உறவாலும் தைட விதிக்கப்படுவர். 
 
2853 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் இருந்தார்கள். அப்ேபாது நான் 
ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களது வடீ்டில் (யாேரா) ஒரு மனிதர் உள்ேள ெசல்ல அனுமதி 
ேகட்கும் குரைலக் ேகட்ேடன். உடேன நான்,  "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இேதா உங்கள் 
(துைணவியார் ஹஃப்ஸாவின்) வடீ்டுக்குள் ெசல்ல ஒருவர் அனுமதி ேகட்கிறார்'' என்று 
ெசான்ேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் இன்ன மனிதர் என 
நான் கருதுகிேறன்'' என்று ஹஃப்ஸாவின் பால்குடித் தந்ைதயின் சேகாதரர் குறித்துச் 
ெசான்னார்கள். நான் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இன்ன மனிதர் உயிருடன் இருந்தால் அவர் 
என்ைனத் திைரயின்றி சந்தித்திருக்க முடியும்தாேன!'' என்று என்னுைடய பால்குடித் 
தந்ைதயின் சேகாதரர் குறித்துக் ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"ஆம் (முடியும்); பிறப்பு எந்த உறவுகைளெயல்லாம் (மணமுடிக்கத்தகாத) ெநருங்கிய 
உறவுகளாக்குேமா அந்த உறவுகைளெயல்லாம் பால்குடியும் ெநருங்கிய உறவுகளாக்கி 
விடும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
2854 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "பிறப்பால் ஏற்பட்ட (இரத்த) உறவால் 
மணமுடிக்கக்கூடாதவர்கைள, பால்குடி உறவாலும் மணமுடிக்கக்கூடாது''  என்று 
ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 2 பால்குடித் தந்ைதயின் (இரத்த) உறவினரும் (மணமுடிக்கத் தகாத) ெநருங்கிய 
உறவினர்தாம். 
 
2855 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபுல்குஐஸின் சேகாதரர் அஃப்லஹ் (ரலி) அவர்கள் வந்து என் வடீ்டில் நுைழவதற்கு 
அனுமதி ேகட்டார். அவர் என் பால்குடித் தந்ைதயின் சேகாதரர் ஆவார். பர்தா (ஹிஜாப்) 
சட்டம் அருளப்பட்ட பின் இந்தச் சம்பவம் நைடெபற்றது. அப்ேபாது நான் அவருக்கு 
அனுமதியளிக்க மறுத்துவிட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்ததும் நான் 
ெசய்தது குறித்து அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். நான் அவருக்கு அனுமதியளிக்க ேவண்டும் 
என அப்ேபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு உத்தரவிட்டார்கள். 
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2856 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அபூகுஐஸின் புதல்வர் அஃப்லஹ் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார். அவர் என் 
பால்குடித் தந்ைதயின் சேகாதரர் ஆவார்''என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும், ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்), "(அவருைடய) மைனவிதான் 
எனக்குப் பாலூட்டினார்; அவர் எனக்குப் பாலூட்டவில்ைல. (எனேவ அஃப்லஹ் அவர்களுக்கு 
நான் அனுமதியளிக்கமாட்ேடன்)'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உன் இரு ைககளும் அல்லது உனது வலக்ைக மண்ைணக் 
கவ்வட்டும்'' என்று கூறினார்கள் என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2857 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபுல்குஐஸின் சேகாதரர் அஃப்லஹ் (ரலி) அவர்கள் வந்து, என் வடீ்டில் நுைழவதற்கு 
அனுமதி ேகட்டார். -அபுல்குஐஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் பால்குடித் தந்ைத ஆவார்.- 
பர்தா (ஹிஜாப்) சட்டம் அருளப்பட்ட பின் இச்சம்பவம் நைடெபற்றது. அப்ேபாது நான், 

"அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி 
ேகட்காமல் அஃப்லஹ் (ரலி) அவர்களுக்கு அனுமதியளிக்கமாட்ேடன். ஏெனனில், 

அபுல்குஐஸ் எனக்குப் பாலூட்டவில்ைல; அவருைடய துைணவிதான் எனக்குப் 
பாலூட்டினார்'' என்று கூறிேனன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்ததும் 
நான் அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (என் பால்குடித் தந்ைத) அபுல் குஐஸின் 
சேகாதரர் அஃப்லஹ் வந்து என் வடீ்டில் நுைழவதற்கு அனுமதி ேகட்டார். உங்களிடம் 
அனுமதி ேகட்காமல் அவருக்கு அனுமதியளிக்க எனக்கு விருப்பமில்ைல. (எனேவ, 

அவருக்கு நான் அனுமதியளிக்க வில்ைல)'' என்று ெதரிவித்ேதன். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அவருக்கு அனுமதியளி'' என்று கூறினார்கள். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இதன் அடிப்பைடயில்தான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "இரத்த உறவால் எந்த 
உறவுகைளெயல்லாம் (மணமுடிக்கத்தகாத) ெநருங்கிய உறவுகளாக நீங்கள் ஆக்குவரீ்கேளா 
அந்த உறவுகைளப் பால்குடி உறவின் மூலமும் ெநருங்கிய உறவுகளாக 
ஆக்கிவிடுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். 
 
2858 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உனது வலக்ைக மண்ைணக் கவ்வட்டும். அவர் (அஃப்லஹ்) உன் (பால்குடித்) 
தந்ைதயின் சேகாதரர் ஆவார்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும், "அபுல்குஐஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுக்குப் பாலூட்டிய ெசவிலித் தாயின் கணவர் 
ஆவார்' என்றும் காணப்படுகிறது. 
 
 2859 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் பால்குடித் தந்ைதயின் சேகாதரர் (அஃப்லஹ் (ரலி) அவர்கள்) வந்து, என் வடீ்டில் 
நுைழவதற்கு அனுமதி ேகட்டார். அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் இது குறித்து ஆேலாசைன ேகட்காமல் அவருக்கு அனுமதியளிக்க முடியாது' 

என்று மறுத்துவிட்ேடன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்ததும் நான், 
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"என் பால்குடித் தந்ைதயின் சேகாதரர் வந்து என் வடீ்டில் நுைழவதற்கு அனுமதி ேகட்டார். 
நான் அவருக்கு அனுமதி மறுத்துவிட்ேடன்'' என்று ெதரிவித்ேதன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன் (பால்குடித்) தந்ைதயின் சேகாதரர் உன் வடீ்டிற்குள் வரட்டும்'' 

என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது நான், "(அவருைடய) மைனவி தான் எனக்குப் பாலூட்டினார்; 

அவர் எனக்குப் பாலூட்டவில்ைலேய?'' என்று ேகட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (மீண்டும்) என்னிடம், "அவர் உன்னுைடய (பால்குடித்) தந்ைதயின் சேகாதரர் 
ஆவார். எனேவ, அவர் உன் வடீ்டிற்குள் வரட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
அபுல்குஐஸின் சேகாதரர் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களது வடீ்டில் நுைழவதற்கு அனுமதி 
ேகட்டார்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், (ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் பால்குடித் தந்ைத) அபுல்குஐஸ் (ரலி) அவர்கேள 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் அனுமதிேகட்டார் என வந்துள்ளது. 
 
2860 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "என் பால்குடித் தந்ைதயின் சேகாதரர் அபுல்ஜஅத் (ரலி) 
அவர்கள் வந்து என் வடீ்டிற்குள் நுைழய அனுமதி ேகட்டார். நான் அைத மறுத்துவிட்ேடன். 
பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்ததும் இது குறித்து அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன்'' என்று 
கூறினார்கள். 
- ஹிஷாம் பின் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் "அபுல்குஐஸ்தான் அவர் (அதாவது ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களின் பால்குடித் தந்ைதயின் சேகாதரர்) ஆவார்'' என்று கூறினார்கள்.- 

அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உனது வலக் ைக, அல்லது உனது ைக மண்ைணக் 
கவ்வட்டும்! நீ அவருக்கு அனுமதியளித்திருக்க ேவண்டாமா?'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2861 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "என் பால்குடித் தந்ைதயின் சேகாதரர் அஃப்லஹ் (ரலி) 
அவர்கள் என் வடீ்டிற்குள் நுைழவதற்கு அனுமதி ேகட்டார். நான் அவருக்கு (அனுமதி 
அளிக்காமல்) திைரயிட்டுக் ெகாண்ேடன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
இைதத் ெதரிவித்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "நீ 
அவரிடம் திைரயிட்டு (மைறத்து)க்ெகாள்ள ேவண்டாம். ஏெனனில், இரத்த உறவால் எந்த 
உறவுகெளல்லாம் (மணமுடிக்கத்தகாத) ெநருங்கிய உறவுகளாக ஆகுேமா, அந்த 
உறவுகெளல்லாம் பால்குடி உறவாலும் ெநருங்கிய உறவுகளாகிவிடும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2862 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் பால்குடித் தந்ைதயின் சேகாதரர்) அஃப்லஹ் பின் குஐஸ் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் 
எனது வடீ்டிற்குள் நுைழவதற்கு அனுமதி ேகட்டார். அவருக்கு நான் அனுமதியளிக்க 
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மறுத்துவிட்ேடன். பின்னர் அவர் (ஒருவைர என்னிடம்) அனுப்பி, "என் சேகாதரரின் மைனவி 
உங்களுக்குப் பாலூட்டியிருக்கிறார்; நான் உங்களுக்குப் பால்குடித் தந்ைதயின் சேகாதரர் 
ஆேவன் (எனேவ நீங்கள் எனக்கு அனுமதியளியுங்கள்)'' என்று கூறினார். அப்ேபாதும் 
அவருக்கு நான் அனுமதியளிக்க மறுத்துவிட்ேடன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வந்ததும் இைதத் ெதரிவித்ேதன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம், "அவர் உன் வடீ்டிற்குள் வரட்டும்; ஏெனனில், அவர் உன் (பால்குடித்) தந்ைதயின் 
சேகாதரர் ஆவார்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 3 பால்குடிச் சேகாதரரின் மகைள மணப்பது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
2863 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நம் (பனூ ஹாஷிம் குடும்பத்துப் 
ெபண்கள் தம்)ைம விட்டுவிட்டு, குைறஷியரில் (ேவறு ெபண்கைள மணப்பதில்) நீங்கள் 
ஆர்வம் காட்டுவது ஏன்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "உங்களிடம் (நம் 
குடும்பத்துப் ெபண்) யாரும் இருக்கிறாரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது நான், "ஆம்! (என் 
ெபரிய தந்ைத) ஹம்ஸா (ரலி) அவர்களின் புதல்வி இருக்கிறார்'' என்று ெசான்ேனன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவர் எனக்கு (திருமணம் ெசய்ய) 
அனுமதிக்கப்பட்டவர் அல்லர். ஏெனனில், அவர் என்னுைடய பால்குடிச் சேகாதரரின் புதல்வி 
ஆவார்''என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2864 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹம்ஸா (ரலி) அவர்களின் புதல்விைய மணமுடித்துக்ெகாள்ளும்படி நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் கருத்துத் ெதரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "அவர் எனக்கு 
(திருமணம் ெசய்ய) அனுமதிக்கப்பட்டவர் அல்லர். ஏெனனில், அவர் என் பால்குடிச் 
சேகாதரரின் மகளாவார். ேமலும், இரத்த உறவால் எந்த உறவுகெளல்லாம் (மணமுடிக்கத் 
தகாத) ெநருங்கிய உறவுகளாக ஆகுேமா, அந்த உறவுகெளல்லாம் பால்குடி உறவாலும் 
ெநருங்கிய உறவுகளாக ஆகிவிடும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2865 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அவர் என் பால்குடிச் சேகாதரரின் 
புதல்வியாவார்'' என்பதுடன் ஹதீஸ் முடிவைடகிறது. சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

"இரத்த உறவு' என்பைதக் குறிக்க "ரஹிம்' எனும் ெசால்லுக்குப் பதிலாக "நசப்' எனும் ெசால் 
ஆளப்பட்டுள்ளது. 
 
2866 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஹம்ஸா (ரலி) 
அவர்களின் மகள் விஷயத்தில் உங்களது நிைல என்ன?'' அல்லது, "ஹம்ஸா பின் அப்தில் 
முத்தலிப் (ரலி) அவர்களின் மகைள நீங்கள் ெபண் ேகட்கக் கூடாதா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
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அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஹம்ஸா என் பால்குடிச் சேகாதரர் ஆவார். (எனேவ, நான் 
அவருைடய மகைள மணப்பது எனக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதன்று)'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 மைனவியின் மகைளயும் மைனவியின் சேகாதரிையயும் மணப்பதற்கு வந்துள்ள 
தைட. 
 
2867 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியாரான) அபூசுஃப்யானின் புதல்வி உம்மு ஹபபீா 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டிற்கு வந்தேபாது, நான் 
அவர்களிடம், "என் சேகாதரியான அபூசுஃப்யானின் புதல்வி விஷயத்தில் தங்களுக்கு நாட்டம் 
உண்டா?'' என்று ேகட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் என்ன ெசய்ய 
ேவண்டும்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "அவைள நீங்கள் மணந்துெகாள்ள ேவண்டும்'' 

என்ேறன். அவர்கள், "இைத நீேய விரும்புகிறாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "(ஆம்! 
மைனவிெயன்று) தங்களுக்கு நான் ஒருத்தி மட்டும் இல்ைலேய! (தங்களுக்குத் 
துைணவியாகும்)பாக்கியத்தில் என்னுடன் என் சேகாதரிக்கும் பங்கு கிைடப்பைத நான் 
ெபரிதும் விரும்புகிேறன்'' என்று ெசான்ேனன். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அ(வைள மணப்ப)து எனக்கு அனுமதிக்கப் 

பட்டதன்று'' என்றார்கள். (சேகாதரிகைள ஒேர ேநரத்தில் மணப்பது கூடாது என்பேத 
காரணம்.)நான், "தாங்கள் அபூசலமாவின் மகள் "துர்ரா'ைவப் ெபண் ேகட்பதாகக் ேகள்விப் 

பட்ேடேன!''என்று கூறிேனன். அதற்கு அவர்கள், "(அதாவது என் துைணவியார்) உம்மு 
சலமாவுக்கு (முந்ைதய கணவன் மூலம்) பிறந்த மகைளயா?'' என்று ேகட்க, நான் 
"ஆம்' என்ேறன். அவர்கள், "அவள் (உம்மு சலமாவின் மகள்) எனது மடியில் வளர்ப்பு 
மகளாக (இருந்து வருகிறாள். அப்படி) இல்லாவிட்டாலும் கூட, அவைள நான் மணக்க 
முடியாது. (ஏெனனில்,) அவள் என் பால்குடிச் சேகாதரரின் புதல்வியாவாள். எனக்கும் 
அவளுைடய தந்ைத (அபூசலமாவு)க்கும் "ஸுைவபா' (எனும் அடிைமப் ெபண்) 
பாலூட்டியிருக்கிறார். ஆகேவ, உங்கள் ெபண் மக்கைளேயா உங்கள் சேகாதரிகைளேயா 
(மணந்து ெகாள்ளும்படி) என்னிடம் ேகாராதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்படிேய ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
2868 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியாரான உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
(அபூசுஃப்யானின் புதல்வியான) என் சேகாதரி "அஸ்ஸா'ைவத் தாங்கள் மணந்து 

ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறிேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைத 
நீேய விரும்புகிறாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஆம். 
(மைனவிெயன்று) தங்களுக்கு நான் ஒருத்தி மட்டும் இல்ைலேய! (தங்களுக்குத் 
துைணவியாகும்) பாக்கியத்தில் என்னுடன் என் சேகாதரிக்கும் பங்கு கிைடப்பைத நான் 
ெபரிதும் விரும்புகிேறன்'' என்று ெசான்ேனன். 
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அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(சேகாதரிகைள ஒேர ேநரத்தில் 
மணமுடிப்பது கூடாது என்பதால்) அ(வைள மணப்ப)து எனக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதன்று'' 

என்றார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் அபூசலமாவின் மகள் "துர்ரா'ைவ 
மணந்துெகாள்ள விரும்புகிறரீ்கள் என்று நாங்கள் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறாேம!'' என்று 
ெசான்ேனன். அதற்கு அவர்கள், "(அதாவது என் துைணவியார் உம்மு சலமாவின் முந்ைதய 
கணவர்) அபூசலமாவின் மகைளயா?'' என்று ேகட்க, நான் "ஆம்' என்ேறன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவள் (அபூ சலமாவின் மகள்) எனது மடியில் வளர்ப்பு மகளாக 
(இருந்துவருகிறாள். அப்படி) இல்லாவிட்டாலும்கூட, அவைள நான் மணக்க முடியாது. 
(ஏெனனில்,) அவள் என் பால்குடிச் சேகாதரரின் புதல்வியாவாள். எனக்கும் (அவளுைடய 
தந்ைத) அபூசலமாவிற்கும் "ஸுைவபா' (எனும் அடிைமப் ெபண்) பாலூட்டியிருக்கிறார். 
ஆகேவ, உங்கள் ெபண் மக்கைளேயா உங்கள் சேகாதரிகைளேயா (மணந்துெகாள்ளும்படி) 
என்னிடம் ேகாராதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் (உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்களுைடய சேகாதரியின் ெபயர்) "அஸ்ஸா' என்ற 
குறிப்பு காணப்படவில்ைல. யஸீத் பின் அபஹீபபீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டுேம 
அது இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 5 (ஒரு குழந்ைத ெசவிலித் தாயிடம்) ஓரிரு முைற பால் உறிஞ்சிக் குடிப்பது 
ெதாடர்பான சட்டம். 
 
2869 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஒரு குழந்ைத ெசவிலித்தாயிடம்) ஒரு 
தடைவேயா, இரு தடைவகேளா மட்டும் பால் உறிஞ்சிக் குடிப்பதால் (அவ்விருவருக்கு 
மிைடேய) பால்குடி உறவு ஏற்பட்டுவிடாது'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2870 (நபி (ஸல்) அவர்களின் ெபரிய தந்ைத அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் துைணவியாரான) 
உம்முல் ஃபள்ல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டில் இருந்தேபாது, ஒரு கிராமவாசி வந்தார். 
அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம்,அல்லாஹ்வின் தூதேர! எனக்கு ஏற்ெகனேவ ஒரு மைனவி 
இருக்கும் நிைலயில் நான் மற்ெறாரு ெபண்ைண மணந்துெகாண்ேடன். என்னுைடய முதல் 
மைனவி, "நான் உம்முைடய புதிய மைனவிக்கு ஒரு தடைவேயா அல்லது இரு 
தடைவகேளா பாலூட்டியிருக்கிேறன். (எனேவ, இந்தத் திருமணம் ெசல்லாது) என்று 
கூறுகிறார்'' எனத் ெதரிவித்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு 
தடைவேயா இரு தடைவகேளா மட்டும் (உறிஞ்சிக் குடிக்கும் வைகயில்) பாலூட்டுவதால் 
(மணமுடிக்கத் தகாத) ெநருங்கிய உறவு ஏற்பட்டுவிடாது'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2871 (நபி (ஸல்) அவர்களின் ெபரிய தந்ைத அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் துைணவியாரான) 
உம்முல் ஃபள்ல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பனூ ஆமிர் பின் ஸஃஸஆ குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஒரு தடைவ மட்டும் உறிஞ்சிப் பால் குடிப்பதால் 
(மணமுடிக்கத்தகாத) ெநருங்கிய உறவு ஏற்படுமா?'' என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"இல்ைல' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2872 (நபி (ஸல்) அவர்களின் ெபரிய தந்ைத அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் துைணவியாரான) 
உம்முல் ஃபள்ல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு தடைவேயா அல்லது இரு தடைவகேளா 
மட்டும் பால் குடிப்பதால் (மணமுடிக்கத்தகாத) ெநருங்கிய உறவு ஏற்படாது. அல்லது ஒரு 
தடைவேயா அல்லது இரு தடைவகேளா மட்டும் உறிஞ்சிப் பால் குடிப்பதால் (மண 
முடிக்கத் தகாத) ெநருங்கிய உறவு ஏற்படாது'' என்று கூறினார்கள். 
 
2873 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இரு தடைவகள் மட்டும் பால் 
குடிப்பது' "இரு தடைவகள் மட்டும் உறிஞ்சிப் பால் குடிப்பது' என்ற வாக்கியத்திற்கு முன்  

"அல்லது' )ரீணூ( என்பதற்குப் பதிலாக "மற்றும்' )ணூ( எனும் ெசால் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2874 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு தடைவேயா இரு தடைவகேளா மட்டும் (உறிஞ்சிப் பால் குடிக்கும் வைகயில்) 
பாலூட்டுவது, (மணமுடிக்கத் தகாத) ெநருங்கிய உறைவ ஏற்படுத்தாது. 
இைத உம்முல் ஃபள்ல் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2875 (நபி (ஸல்) அவர்களின் ெபரிய தந்ைத அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் துைணவியார்) 
உம்முல் ஃபள்ல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "ஒரு தடைவ மட்டும் உறிஞ்சிப் பால் குடிப்பதால் 
(மணமுடிக்கத் தகாத) ெநருங்கிய உறவு ஏற்படுமா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இல்ைல' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 6 ஐந்து முைற அருந்தினால்தான் பால்குடி உறவு உண்டாகும். 
 
2876 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"குறிப்பிட்ட பத்து தடைவகள் பால் அருந்தினால்தான் பால்குடி உறவு உண்டாகும்'' என்ற 
வசனம் (முதலில்) குர்ஆனில் அருளப்பட்டிருந்தது. 
 பின்னர் பத்து தடைவகள் என்பது, குறிப்பிட்ட ஐந்து தடைவகள் என மாற்றப்பட்டது. 
இவ்வசனம் மக்கள் சிலரால் ஓதப்பட்டுவந்த காலத்தில்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இறந்தார்கள். 
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2877 அம்ரா பின்த் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், எத்தைன முைற பால் குடித்தால் பால்குடி உறவு உண்டாகும் 
என்பைதப் பற்றிக் கூறுைகயில் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: குறிப்பிட்ட பத்து தடைவகள் 
பால் அருந்தினால்தான் (பால்குடி உறவு உண்டாகும்) என்ற சட்டம் குர்ஆனில் இடம் 

ெபற்றிருந்தது. பின்னர் குறிப்பிட்ட ஐந்து தடைவகள் என்ற சட்டம் அருளப்ெபற்றது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 7 பருவ வயைத அைடந்தவருக்குப் பாலூட்டுவது ெதாடர்பான சட்டம். 
 
2878 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) சஹ்லா பின்த் சுைஹல் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! சாலிம் பின் மஅகில் (ரலி) அவர்கள் என் வடீ்டிற்குள் வரும்ேபாது 
(என்ைனத் திைரயின்றி பார்க்க ேநரிடும் என்பதால் என் கணவர்) அபூஹுைதஃபா வின் 
முகத்தில் அதிருப்திைய நான் காண்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். சாலிம் (ரலி) அவர்கள் 
அபூஹுைதஃபாவின் அடிைம(யும் வளர்ப்பு மகனும்) ஆவார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"நீ அவருக்குப் பால் ெகாடுத்துவிடு. (அதனால் ெசவிலித்தாய் - மகன் உறவு ஏற்பட்டு 
விடும்)'' என்று கூறினார்கள். சஹ்லா (ரலி) அவர்கள், "அவர் (சாலிம்) பருவ வயைத 
அைடந்த மனிதராயிற்ேற, அவருக்கு எவ்வாறு நான் பாலூட்டுேவன்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னைகத்தவாறு, "அவர் பருவவயைத 
அைடந்த மனிதர் என்பது எனக்கும் ெதரியும். (உன்னிடமிருந்து பாைலக் கறந்து அவைரக் 
குடிக்கச் ெசய்வாயாக)'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அம்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர் (சாலிம்) பத்ருப் ேபாரில் கலந்து 
ெகாண்டவராவார்'' என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(புன்னைகத்தார்கள் என்பதற்குப் பதிலாக) சிரித்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2879 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைதஃபாவின் அடிைம(யும் வளர்ப்பு மகனுமான) சாலிம் (ரலி) அவர்கள் 
அபூஹுைதஃபா மற்றும் அவருைடய மைனவியுடன் அவர்களது வடீ்டில் இருந்து வந்தார். 
அப்ேபாது (அபூஹுைதஃபாவின் மைனவி சஹ்லா) பின்த் சுைஹல் (ரலி) அவர்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "சாலிம் ஆண்கள் அைடயும் பருவவயைத அைடந்துவிட்டார். 
மற்ற ஆண்கள் அறிவைத அவரும் அறிகிறார். இந்நிைலயில் அவர் எங்கள் வடீ்டிற்குள் 
வருகிறார். இதனால் (அவர் என்ைனத் திைரயின்றி பார்க்க ேநரிடும் என்பதால் என் கணவர்) 
அபூஹுைதஃபாவின் மனத்தில் அதிருப்தி நிலவுகிறது என்று நான் எண்ணுகிேறன்'' என்று 
கூறினார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் சஹ்லாவிடம், "நீ அவருக்குப் பால் 
ெகாடுத்துவிடு. இதனால் அவருக்குச் ெசவிலித் தாய் ஆகிவிடுவாய். (உன்னுைடய கணவர்) 
அபூஹுைதஃபாவின் மனத்தில் நிலவும் அதிருப்தியும் மைறந்துவிடும்'' என்று கூறினார்கள். 
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அவர் (திரும்பிச் ெசன்று) மீண்டும் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) வந்து, "நான் அவருக்குப் பால் 
ெகாடுத்துவிட்ேடன். இதனால் என் கணவர் அபூஹுைதஃபாவின் மனத்தில் நிலவிய 
அதிருப்தியும் மைறந்துவிட்டது'' என்று கூறினார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2880 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) சஹ்லா பின்த் சுைஹல் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! சாலிம் (ரலி) அவர்கள் எங்களுடன் எங்கள் வடீ்டில்தான் 
இருக்கிறார்.  -அவர் (சஹ்லாவின் கணவர்) அபூ ஹுைதஃபாவின் அடிைம(யும் வளர்ப்பு 
மகனும்) ஆவார்.- அவர் ஆண்கள் அைடயும் பருவ வயைத அைடந்துவிட்டார்; மற்ற 
ஆண்கள் அறிகின்றவற்ைற அவரும் அறிகிறார்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நீ அவருக்குப் பால் ெகாடுத்துவிடு. இதனால் நீ அவருக்குச் ெசவிலித் தாய் 
ஆகிவிடுவாய்'' என்று கூறினார்கள். 
இைத அறிவிக்கும் அறிவிப்பாளர் இப்னு அபமீுைலக்கா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
ஓர் ஆண்டு காலமாக, அல்லது சுமார் ஓராண்டு காலமாக இந்த ஹதீைஸ நான் 
(யாரிடமும்) அறிவிக்கவில்ைல. அைத அறிவிக்க நான் அஞ்சிேனன். பின்னர் (ஒரு முைற) 
காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது நான் அவர்களிடம், "நீங்கள் 
என்னிடம் ஒரு ஹதீைஸ அறிவித்தீர்கள். அைத இதுவைர நான் (யாரிடமும்) 
அறிவிக்கவில்ைல'' என்று கூறிேனன். காசிம் (ரஹ்) அவர்கள், "அந்த ஹதீஸ் என்ன?'' என்று 
(என்னிடம்) ேகட்க, நான் அைதத் ெதரிவித்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், "என்னிடமிருந்து 
நீங்கள் அைத (தாராளமாக) அறிவியுங்கள்; ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் அைத 
அறிவித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2881 ைஸனப் பின்த் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "விைரவில் பருவ வயைத 
அைடயவிருக்கும் அந்தச் சிறுவன் உங்களுைடய வடீ்டிற்குள் வருகிறாேன! ஆனால், அவன் 
என் வடீ்டிற்குள் வருவைத நான் விரும்பமாட்ேடன்'' என்று கூறினார். அதற்கு ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (இதற்கான) முன்மாதிரி 
உங்களுக்குக் கிைடக்க வில்ைலயா?'' என்று ேகட்டுவிட்டுப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 
அபூஹுைதஃபாவின் மைனவி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
சாலிம் என் வடீ்டிற்குள் வருகிறார்; அவர் பருவ வயைதயைடந்த மனிதர். இதனால் (அவர் 
என்ைனத் திைரயின்றி பார்க்க ேநரிடும் என்பதால் என் கணவர்) அபூஹுைதஃபாவின் 
மனத்தில் அதிருப்தி நிலவுகிறது'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீ சாலிமுக்குப் பால் ெகாடுத்துவிடு. (அதனால் ெசவிலித் தாய் - மகன் உறவு 
ஏற்பட்டு) அவர் உனது வடீ்டிற்குள் வரலாேம!'' என்று கூறினார்கள். 
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2882 ைஸனப் பின்த் அபசீலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (பால்குடிப் பருவத்ைதக் கடந்துவிட்ட) பால் 
குடிக்கும் அவசியமில்லாத நிைலயில் உள்ள சிறுவன் (திைரயின்றி) என்ைனப் பார்ப்பைத 
என் மனம் விரும்பவில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், 

"எதற்காக (நீங்கள் அவ்வாறு கூற ேவண்டும்)?'' என்று ேகட்டுவிட்டுப் பின்வருமாறு 
கூறினார்கள்: 
 
சஹ்லா பின்த் சுைஹல் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! சாலிம் (என்) வடீ்டிற்குள் வருவதால் (அவர் என்ைனத் 
திைரயின்றிப் பார்க்க ேநரிடுகிறது. அதனால் என் கணவர்) அபூஹுைதஃபாவின் முகத்தில் 
அதிருப்திையக் காண்கிேறன்'' என்று கூறினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீ சாலிமுக்குப் பால் ெகாடுத்துவிடு. (அதனால் ெசவிலித் தாய் - மகன் என்ற 
உறவு ஏற்பட்டுவிடும்)'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு சஹ்லா (ரலி) அவர்கள், "அவர் (சாலிம்) தாடி உள்ளவராயிற்ேற (அவருக்கு எப்படி 
பாலூட்ட முடியும்)?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் (மீண்டும்), "நீ அவருக்குப் 
பாலூட்டிவிடு. அதனால், அபூஹுைதஃபாவின் முகத்திலுள்ள அதிருப்தி மைறந்துவிடும்'' 

என்று கூறினார்கள். 
பின்னர் சஹ்லா (ரலி) அவர்கள், "(நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னைதப் ேபான்று நான் 
ெசய்ேதன்.) அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (அதற்குப் பின்) அபூஹுைதஃபாவின் முகத்தில் 
அதிருப்திைய நான் அறியவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2883 ைஸனப் பின்த் அபசீலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தாயாரும் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியாருமான உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் 
கூறுவார்கள்: (ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைளத் தவிர) நபி (ஸல்) அவர்களுைடய மற்றத் 
துைணவியர் எவரும் பால்குடிப் பருவத்ைதக் கடந்த ஒருவருக்குப் பால் ெகாடுத்து 
("ெசவிலித் தாய் - மகன்' என்ற) உறைவ ஏற்படுத்தி, அவைரத் தங்களது வடீ்டிற்குள் நுைழய 
அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டனர். 
ேமலும், நபி (ஸல்) அவர்களுைடய மற்றத் துைணவியர் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் 
"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சாலிம் (ரலி) 
அவர்களுக்கு மட்டுேம இந்த முைறைய அனுமதித்தார்கள் என்ேற நாங்கள் கருதுகிேறாம். 
(பால்குடிப் பருவத்ைதக் கடந்த பின்) பால்குடி உறைவ ஏற்படுத்தும் இந்த முைறப்படி 
யாரும் எங்களது வடீ்டிற்குள் வந்ததுமில்ைல; எங்கைள(த்திைரயின்றி)ப் பார்த்துமில்ைல'' 

என்று கூறினர். 
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பாடம் : 8 பால்குடி உறவு என்பெதல்லாம், பசிக்காகப் பால் அருந்(தும் பருவத்தில் 
அருந்)தினால்தான் ஏற்படும். 
 
2884 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முைற) என் வடீ்டிற்கு வந்தார்கள். அப்ேபாது 
ஒரு மனிதர் என்னிடம் அமர்ந்திருந்தார். அ(ந்த மனிதர் என் வடீ்டிற்குள் அமர்ந்திருந்த)து 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்குக் ேகாபத்ைத ஏற்படுத்திவிட்டது. ேகாபத்ைத அவர்களது முகத்தில் 
கண்ட நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர் என் பால்குடிச் சேகாதரர் ஆவார்'' என்று 
கூறிேனன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(ஆயிஷா!) உங்கள் பால்குடிச் சேகாதரர்கள் யார் என 
ஆராய்ந்து பாருங்கள். ஏெனனில், பசியால் (பால் அருந்தினால்)தான் பால்குடி உறவு 
ஏற்படும்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 9 கருச்ேசாதைன நடத்திய பின், ெபண் ேபார்க்ைகதியுடன் தாம்பத்திய உறவு 
ெகாள்ளலாம். அவளுக்கு (ஏற்ெகனேவ) கணவன் இருந்தாலும், (ேபாரில்) சிைற 
பிடிக்கப்பட்டதால் அத்திருமணம் முறிந்துவிடும். 
 
2885 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹுைனன் ேபாரின்ேபாது (ஹவாஸின் குலத்தார் 
வசிக்கும்) "அவ்தாஸ்' என்ற பகுதிக்கு ஒரு பைடைய அனுப்பினார்கள். அவர்கள் எதிரிகைள 
எதிர்ெகாண்டு, ேபாரிட்டு அவர்கைள ெவற்றி ெகாண்டனர். (ஹவாஸின் குலத்ைதச் ேசர்ந்த) 
அவர்களின் சில ெபண்கைளயும் அவர்கள் சிைற பிடித்தனர். (ேபாரில் சிைற பிடிக்கப்பட்டு 
அடிைமயாக்கப்பட்ட) அப்ெபண்களுக்கு இைணைவப்பாளர்களான கணவர்கள் இருக்கிறார்கள் 
என்பதால் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய ேதாழர்களில் சிலர் 
அப்ெபண்களுடன் தாம்பத்திய உறவு ெகாள்வைதத் தவறாகக் கருதினர். இது ெதாடர்பாகேவ 
பின்வரும் வசனத்ைத அல்லாஹ் அருளினான்: 
ேமலும், கணவனுள்ள ெபண்களும் (மணமுடிக்க தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், 

ேபாரில்) உங்களுக்கு உைடைமயாகிவிட்ட ெபண்கைளத் தவிர. (இது) அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு விதித்த சட்டமாகும். (4:24) 

அதாவது,  (ேபாரில் சிைற பிடிக்கப்பட்டு அடிைமயாக்கப்பட்ட) அப்ெபண்களின் காத்திருப்பு 
(இத்தா)க் காலம்  முடிந்துவிட்டால்,அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டவர்களாக 
ஆகிவிடுவர். (அவர்களுடன் நீங்கள் தாம்பத்திய உறவு ெகாள்ளலாம்.) 
 
2886 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும், அவற்றில் "அப்ெபண்களின் காத்திருப்பு (இத்தா)க் காலம் முடிந்துவிட்டால்' என்ற 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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2887 அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அவ்தாஸ்' ேபார் நாளில் அவர்கள் சில ெபண்கைளச் சிைற பிடித்தனர். அப்ெபண்களுக்கு 
(ஏற்ெகனேவ) கணவர்கள் இருந்த காரணத்தால் (மற்ெறாருவரின் மைனவியுடன் தாம்பத்திய 
உறவு ெகாள்ள)அஞ்சினர். இது ெதாடர்பாகேவ "ேமலும், கணவனுள்ள ெபண்களும் 
(மணமுடிக்க தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், ேபாரில்) உங்களுக்கு உைடைமயாகி 
விட்ட ெபண்கைளத் தவிர. (இது) அல்லாஹ் உங்களுக்கு விதித்த சட்டமாகும்'' எனும் 
(4:24ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 10 ெபண் யாருைடய அதிகாரத்தின் கீழ் இருக்கிறாேளா அவருக்ேக குழந்ைத உரியது. 
(இருப்பினும், சாயைல ைவத்து) சந்ேதகங்கைளத் தவிர்க்க ேவண்டும். 
 
2888 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களும் அப்து பின் ஸம்ஆ (ரலி) அவர்களும் ஓர் 
இைளஞன் விஷயத்தில் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) வழக்காடினர். 
சஅத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இந்த இைளஞன் என் சேகாதரர் உத்பா பின் 
அபவீக்காஸின் மகன் ஆவான். என் சேகாதரர் (தமது இறப்பின்ேபாது) இந்த இைளஞன் 
தம்முைடய மகன் என்று என்னிடம் வலியுறுத்திக் கூறினார். இந்த இைளஞன் அவரது 
சாயலில் இருப்பைத நீங்கள் கவனியுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு அப்து பின் ஸம்ஆ (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இந்த இைளஞன் என் 
சேகாதரன் ஆவான். என் தந்ைதக்குச் ெசாந்தமான அடிைமப் ெபண்ணுக்கு இவன் 
பிறந்தான்'' எனக் கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அவ்விைளஞனிடம் உத்பாவின் ெதளிவான 
சாயைலக் கண்ட பிறகும் (அப்து பின் ஸம்ஆ (ரலி) அவர்களிடம்), "அப்ேத! அவன் 
உமக்குரியவேன. (ஒரு ெபண் ெபற்ெறடுத்த) குழந்ைத, (அப்)ெபண் யாருைடய அதிகாரத்தின் 
கீழ் இருக்கிறாேளா அவருக்ேக உரியது. விபசாரம் ெசய்தவருக்கு இழப்புதான் ஏற்படும்'' எனக் 
கூறினார்கள். 
 
பிறகு (தம் மைனவி சவ்தா (ரலி) அவர்களிடம்), "சவ்தாேவ! இந்த இைளஞனிடத்தில் 
பர்தாைவப் ேபணிக்ெகாள்'' என்று கூறினார்கள். "அதற்குப் பிறகு சவ்தா (ரலி) அவர்கைள 
அந்த இைளஞன் ஒருேபாதும் கண்டதில்ைல'' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் 
ரும்ஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (அப்து பின் ஸம்ஆ (ரலி) 
அவர்கைள) "அப்ேத!' என்று அைழத்தது இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மஅமர் மற்றும் இப்னு உையனா (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்புகளில் "விபசாரம் 
ெசய்தவருக்கு இழப்புதான் ஏற்படும்'' என்ற குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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2889 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஒரு ெபண் ெபற்ெறடுத்த) குழந்ைத, (அப்)ெபண் 
யாருைடய அதிகாரத்தின் கீழ் இருக்கிறாேளா அவருக்ேக உரியது. விபச்சாரம் ெசய்தவருக்கு 
இழப்புதான் ஏற்படும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 11 அங்க அைடயாளங்கைள ைவத்து உறவு முைறையக் கண்டறியும் நிபுணர், ஒரு 
குழந்ைத யாருக்குரியெதன்று தீர்மானிக்கிறாேரா அதன்படி ெசயல்படுதல். 
 
2890 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ெநற்றிக்ேகாடுகள் ஒளிர்ந்த 
வண்ணம் மகிழ்ச்சியுடன் என்னிடம் வந்தார்கள். அப்ேபாது "உனக்குத் ெதரியுமா? சற்று முன் 
(அங்க அைடயாளங்கைளக் ெகாண்டு தந்ைத பிள்ைளையக் கண்டறியும்) முஜஸ்ஸிஸ் 
என்பார், ைஸத் பின் ஹாரிஸாைவயும் (அவருைடய புதல்வர்) உசாமா பின் ைஸைதயும் 
(அவர்கள் படுத்திருந்தேபாது) அவர்களின் பாதங்கைளப் பார்த்தார். ேமலும், "இந்தப் 
பாதங்களில் ஒன்று மற்ெறான்றிலிருந்து உருவானது'என்று ெசான்னார்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2891 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் என்னிடம் வந்தார்கள். 
அப்ேபாது "ஆயிஷா! "பனூ முத்லிஜ்'குலத்ைதச் ேசர்ந்த முஜஸ்ஸிஸ் என்பவர், என்னிடம் 
வந்தார். அப்ேபாது உசாமாவும் (அவருைடய தந்ைத) ைஸதும் ஒரு துணிையப் 
ேபார்த்தி(க்ெகாண்டு படுத்து) இருப்பைதக் கண்டார். அவர்களிருவரும் தம் தைலகைள 
மூடியிருந்தனர்; (ஆனால்) அவர்களின் பாதங்கள் ெவளிேய ெதரிந்தன. அப்ேபாது 
முஜஸ்ஸிஸ் "இந்தப் பாதங்களில் ஒன்று மற்ெறான்றிலிருந்து உருவானது என்று 
ெசான்னார்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2892 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க, அங்க அைடயாளங்கைளக் ெகாண்டு உறவு 
முைறையக் கண்டறியும் நிபுணர் ஒருவர் (என் வடீ்டிற்கு) வந்தார். உசாமா பின் ைஸத் 
அவர்களும், ைஸத் பின் ஹாரிஸா அவர்களும் அப்ேபாது ஒருக்களித்துப் படுத்திருந்தார்கள். 
அந்த நிபுணர் (இருவரின் பாதங்கைளயும் பார்த்து), "இந்தப் பாதங்களில் ஒன்று 
மற்ெறான்றிலிருந்து உருவானது'' என்று ெசான்னார். அதனால் நபி (ஸல்) அவர்கள் மகிழ்ச்சி 
யைடந்து, அவைரக் கண்டு வியந்தார்கள். ேமலும், அைத எனக்குத் ெதரிவித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் யூனுஸ் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "முஜஸ்ஸிஸ், அங்க 
அைடயாளங்கைளக் ெகாண்டு உறவு முைறையக் கண்டறியும் நிபுணராக இருந்தார்'' எனக் 
கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 12 (புதிதாக மணந்துெகாண்ட) கன்னிப் ெபண்ணுக்கும் கன்னி கழிந்த ெபண்ணுக்கும், 

திருமணத்திற்குப் பின் கணவன் ஒதுக்க ேவண்டிய நாட்களின் அளவு. 
 
2893 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைன மணந்துெகாண்டேபாது, என்னுடன் மூன்று 
நாட்கள் தங்கினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "(புதுமணப் ெபண்ணான உன்னுடன் 
மூன்று நாட்கள் மட்டும் தங்குவதால்) உனக்கு உன் கணவரால் எந்த அவமரியாைதயும் 
கிைடயாது. நீ விரும்பினால் உன்னிடம் ஏழு நாட்கள் தங்குகிேறன். ஆனால், உன்னிடம் ஏழு 
நாட்கள் தங்கினால், என்னுைடய மற்றத் துைணவியரிடமும் ஏழு நாட்கள் தங்குேவன்'' 

என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2894 அப்துல் மலிக் பின் அபபீக்ர் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கைள மணந்து 
ெகாண்டேபாது, (மறுநாள்) காைலயில் தம்முடன் இருந்த உம்மு சலமாவிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(புதுமணப் ெபண்ணான உன்னுடன் மூன்று நாட்கள் 
மட்டும் தங்குவதால்) உனக்கு உன் கணவரால் எந்த அவமரியாைதயும் கிைடயாது. நீ 
விரும்பினால் உன்னிடம் ஏழு நாட்கள் தங்குகிேறன். நீ விரும்பினால் உன்னிடம் மூன்று 
நாட்கள் தங்கிவிட்டு, (மற்றத் துைணவியர்) ஒவ்ெவாருவரின் வடீ்டுக்கும் ெசல்கிேறன்'' என்று 
கூறினார்கள். அதற்கு உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள், "என்னிடம் மூன்று நாட்கள் 
தங்கியிருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
பின்வருமாறு காணப்படுகிறது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்மு சலமா (ரலி) 
அவர்கைள மணந்து அவர்களுடன் தங்கியிருந்தார்கள். (மூன்று நாட்களுக்குப்) பின்னர் 
(மற்றத் துைணவியரின் வடீ்டுக்குச் ெசல்வதற்காக) நபி (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட 
முற்பட்டேபாது, உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் ஆைடையப் 
பிடித்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ விரும்பினால் ேமலும் 
சில நாட்கள் (உன்னுடன்) தங்குகிேறன். (ஆனால்,) அைத உனது கணக்கில் (கழித்து) 
ைவத்துக்ெகாள்ேவன். ஏழு நாட்கள் கன்னிப் ெபண்ணுக்கும், மூன்று நாட்கள் கன்னி கழிந்த 
ெபண்ணுக்கும் உரியைவயாகும்''என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2895 அப்துல் வாஹித் பின் அய்மன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூபக்ர் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து 
பல விஷயங்கைள அறிவித்துள்ளார்கள். அவற்றில் (பின்வரக்கூடிய) இதுவும் ஒன்று: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கைள மணந்தார்கள். 
(அப்ேபாது) அவர்களிடம், "நீ விரும்பினால் நான் உன்னிடமும் ஏழு நாட்கள் தங்குகிேறன்; 

(அைதப் ேபான்று) என்னுைடய மற்றத் துைணவியரிடமும் ஏழு நாட்கள் தங்குேவன்'' என்று 
கூறினார்கள். 
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2896 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் கன்னி கழிந்த ெபண் (ஒருத்தி மைனவியாக) இருக்க, மற்ெறாரு கன்னிப் 
ெபண்ைண மணந்துெகாண்டால், (முதலில்) கன்னிப் ெபண்ணிடம் ஏழு நாட்கள் தங்குவார். 
ஒருவர் கன்னிப்ெபண் (ஒருத்தி மைனவியாக) இருக்க, கன்னி கழிந்த ெபண்ைண மணந்தால் 
(முதலில்) கன்னி கழிந்த ெபண்ணிடம் மூன்று நாட்கள் தங்குவார். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான காலித் பின் மஹ்ரான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
"இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கிறார்கள்' என்று நான் 
ெசான்னால், அது (தவறாகாது) சரிதான். ஆயினும், அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "இதுேவ 
நபிவழியாகும்'' என்று (மட்டுேம) கூறினார்கள். 
 
2897 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் (தாம் மணந்த) கன்னிப் ெபண்ணிடம் ஏழு நாட்கள் தங்குவேத நபிவழியாகும். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான காலித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் நிைனத்தால் 
"இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கிறார்கள்'' என்று 
ெசால்ல முடியும்.(அது தவறில்ைல.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 13 மைனவியருக்கு (இரவுகைள) ஒதுக்கீடு ெசய்வதும், ஒவ்ெவாரு மைனவிக்கும் 
(குைறந்தது) ஓர் இரவு ஒரு பகைல ஒதுக்குவேத நபிவழியாகும் என்பதன் விளக்கமும். 
 
2898 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ஒன்பது துைணவியர் இருந்தனர். அவர்களிைடேய (இரவுகைளப்) 
பங்கிட்டு (ஒவ்ெவாருவரிடமும் ஓர் இரவு வதீம் தங்கிவந்ததால்), முதலாவது 
மைனவியிடம் ஒன்பது நாட்களுக்குப் பிறேக நபியவர்கள் திரும்பச் ெசல்வார்கள். 
எனேவ, யாருைடய வடீ்டில் நபியவர்கள் தங்குவார்கேளா அவரது வடீ்டில் எல்லாத் 
துைணவியரும் ஒவ்ேவார் இரவிலும் ஒன்றுகூடுவர். (ஓர் இரவில்) ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களது வடீ்டில் இருந்தேபாது, ைஸனப் (ரலி) அவர்கள் அங்கு வந்தார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (ஆயிஷா என்று நிைனத்து) ைஸனபிடம் ைகைய நீட்டினார்கள். 
 
அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் "இவர் ைஸனப்'' என்றார்கள். உடேன நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தமது ைகைய விலக்கிக்ெகாண்டார்கள். இதனால் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களும் 
ைஸனப் (ரலி) அவர்களும் வாக்குவாதம் ெசய்தனர். ெதாழுைகக்காக "இகாமத்' 

ெசால்லப்பட்டும்கூட அவர்கள் சப்தமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர். அப்ேபாது அவ்வழிேய ெசன்று 
ெகாண்டிருந்த அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அவ்விருவரின் சப்தத்ைதக் ேகட்டு (ேகாபமுற்று, நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர்களின் வாயில் மண்ைணத் தூவிவிட்டு, 

நீங்கள் ெதாழச் ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களும் (ெதாழச்) 
ெசன்றார்கள். அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "இப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுது 
முடித்ததும், (என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் வருவார்கள்; என்ைனக் கடுைமயாகக் 
கண்டிப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். (அைதப் ேபான்ேற) நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுது 
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முடித்ததும், அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் வந்து கடுஞ்ெசாற்களால் 
அவைரக் கண்டித்தார்கள். ேமலும், "இப்படியா நீ நடந்து ெகாள்கிறாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
பாடம் : 14 மைனவியரில் ஒருவர், தனது முைற நாைள மற்றவருக்கு விட்டுக்ெகாடுக்கலாம். 
 
2899 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கூர்ைமயான அறிவும் திடமான மனமும் ெகாண்ட சவ்தா பின்த் ஸம்ஆ (ரலி) அவர்கைளத் 
தவிர, ேவறு எந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்தும் "அவராக நான் இருக்க ேவண்டும்' என்று நான் 
விரும்பியதில்ைல. சவ்தா (ரலி) அவர்கள் முதுைம அைடந்தேபாது,அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களால் ஒதுக்கப்பட்ட தமக்குரிய முைற நாைள சவ்தா (ரலி) அவர்கள் எனக்கு 
விட்டுக் ெகாடுத்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நீங்கள் எனக்கு ஒதுக்கிய (முைற) நாைள 
நான் ஆயிஷாவிற்கு விட்டுக்ெகாடுத்துவிட்ேடன்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சவ்தா 
கூறினார்கள். எனேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்குரிய முைறநாைளயும் 
சவ்தா (ரலி) அவர்களுக்குரிய முைற நாைளயும் ேசர்த்து இரண்டு நாட்கைள எனக்கு 
ஒதுக்கினார்கள். 
 
2900 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஷரீக் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "எனக்குப் பின் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் மணந்துெகாண்டவர்களில் சவ்தா (ரலி) அவர்கேள முதல் ெபண்மணி 
ஆவார் என்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2901 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குத் தங்கைளேய (மஹ்ரின்றி) ெகாைடயாக 
வழங்க முன்வந்த ெபண்கைளப் பற்றி நான் ேராஷம் ெகாண்டிருந்ேதன். நான், "ஒரு ெபண் 
தன்ைனத் தாேன (ஓர் ஆணுக்கு) அன்பளிப்பாக வழங்கவும் ெசய்வாளா?'' என்று ெசால்லிக் 
ெகாண்ேடன்."(நபிேய! உம் துைணவியரான) அவர்களில் நீங்கள் விரும்பியவர்கைள 
(விரும்பும் காலம்வைர) ஒதுக்கிைவக்கலாம். நீங்கள் விரும்பியவர்கைள (விரும்பும் 
காலம்வைர) உங்களுடன் இருக்கைவக்கலாம். நீங்கள் ஒதுக்கிைவத்தவர்களில் யாைர 
விரும்புகின்றரீ்கேளா அவர்கைள (மறுபடியும்) உங்களுடன் ேசர்த்துக்ெகாள்ளலாம். இதனால் 
உங்கள் மீது குற்றம் ஏதுமில்ைல'' (33:51) எனும் இைறவசனத்ைத அல்லாஹ் அருளியேபாது, 

நான் நபியவர்களிடம் "உங்கள் இைறவன் உங்கள் விருப்பத்ைத விைரவாகப் பூர்த்தி 
ெசய்வைதேய நான் பார்க்கிேறன்'' என்று  ெசான்ேனன். 
 
2902 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான், "ஒரு ெபண் தன்ைனத் தாேன ஓர் ஆணுக்குக் ெகாைடயாக வழங்க ெவட்கப்பட 
மாட்டாளா?'' என்று கூறிவந்ேதன். பின்னர் "(நபிேய! உங்கள் துைணவியராகிய) அவர்களில் 
நீங்கள் விரும்பியவர்கைள (விரும்பும் காலம்வைர) ஒதுக்கிைவக்கலாம். நீங்கள் 
விரும்பியவர்கைள (விரும்பும் காலம்வைர) உங்களுடன் இருக்கைவக்கலாம்'' எனும் 
(33:51ஆவது) வசனத்ைத அல்லாஹ் அருளிய ேபாது, நான் நபியவர்களிடம் "உங்கள் 
இைறவன் உங்கள் விருப்பத்ைத விைரவாகப் பூர்த்தி ெசய்கிறான்'' என்று ெசான்ேனன். 
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2903 அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களின் ஜனாஸாவில் 
(இறுதித் ெதாழுைகயில்) நாங்கள் "சரிஃப்'எனும் இடத்தில் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களுடன் கலந்து ெகாண்ேடாம். அப்ேபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
இவர் நபி (ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியார் ஆவார். இவரது (உடல் ைவக்கப்பட்டுள்ள) 
கட்டிைலத் தூக்கும்ேபாது குலுக்கேவா அைசக்கேவா ெசய்யாதீர்கள்; ெமன்ைமயுடன் 
(எடுத்துச்) ெசல்லுங்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஒன்பது துைணவியர் 
இருந்தனர். எட்டுப் ேபருக்கு அவர்கள் (இரைவப்) பங்கிட்டுவந்தார்கள்; ஒேரெயாருவருக்கு 
மட்டும் பங்கிட்டுத் தரவில்ைல. 
அறிவிப்பாளர் அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் இரைவப் பங்கிட்டுக் 
ெகாடுக்காத அந்தத் துைணவியார் ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுைய பின் அக்தப் ஆவார்'' என்று 
குறிப்பிடுகிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2904 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மதீனாவில் இறந்த நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துைணவியரில் அவர்தாம் இறுதியானவர் என அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்று 
அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 15 மார்க்க (நல்ெலாழுக்க)ம் உைடய ெபண்ைண மணப்பது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
2905 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான்கு (ேநாக்கங்களு)க்காக ஒரு ெபண் மணமுடிக்கப்படுகிறாள்: 
1. அவளது ெசல்வத்திற்காக. 2. அவளது குடும்பப் பாரம்பரியத்திற்காக. 3. அவளது அழகிற்காக. 
4. அவளது மார்க்க (நல்ெலாழுக்க)த்திற்காக. ஆகேவ, மார்க்க (நல்ெலாழுக்க)ம் உைடயவைள 
(மணந்து)ெகாண்டு ெவற்றி அைடந்துெகாள்! (இல்ைலேயல்) உன்னிரு கரங்களும் 
மண்ணாகட்டும்! 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2906 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் காலத்தில் ஒரு ெபண்ைண மணந்ேதன். 
பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கைள நான் சந்தித்தேபாது அவர்கள் என்னிடம், "ஜாபிேர! நீ 
மணமுடித்து விட்டாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம், (மணமுடித்துவிட்ேடன்)'' என்று 
கூறிேனன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(அவள்) கன்னிப் ெபண்ணா? அல்லது கன்னி கழிந்த 
ெபண்ணா?''என்று ேகட்டார்கள். நான் "(அவள்) கன்னி கழிந்த ெபண்'' என்று கூறிேனன். 
(அப்ேபாது) நபி (ஸல்) அவர்கள் "கன்னிப் ெபண்ைண மணந்து ெகாண்டு நீ அவளுடன் 
ெகாஞ்சிக் குலவி மகிழ்ந்திருக்கலாேம!'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! எனக்குச் சேகாதரிகள் சிலர் உள்ளனர்.எனேவ, (வயதில் சிறியவளான 
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அனுபவமில்லாத கன்னிப் ெபண்ைண மணப்பதால்) அவள் எனக்கும் என் 
சேகாதரிகளுக்குமிைடேய பிரச்சிைனயாக இருந்துவிடுவாள் என்று நான் அஞ்சிேனன். 
(எனேவதான், கன்னி கழிந்த ெபண்ைண மணந்துெகாண்ேடன்)'' என்று கூறிேனன். அப்ேபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "அப்படிெயன்றால், இ(வ்வாறு நீ ெசய்த)து சரிதான்!'' என்று கூறிவிட்டு, 

(பின்வருமாறு) ெசான்னார்கள்: 
(மூன்று ேநாக்கங்களுக்காக) ஒரு ெபண் மணமுடிக்கப்படுகிறாள்: 
1. அவளது மார்க்க (நல்ெலாழுக்க)த்திற்காக. 2. அவளது ெசல்வத்திற்காக. 3. அவளது 
அழகிற்காக. ஆகேவ, மார்க்க (நல்ெலாழுக்க)ம் உைடய ெபண்ைண மணந்துெகாள்! 
(இல்ைலேயல்) உன்னிரு கரங்களும் மண்ணாகட்டும். 
 
பாடம் : 16 கன்னிப் ெபண்ைண மணப்பது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
2907 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஒரு ெபண்ைணத் திருமணம் ெசய்துெகாண்ேடன். பின்னர் என்னிடம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ மணமுடித்துவிட்டாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "கன்னிப் ெபண்ைண மணந்துெகாண்டாயா? அல்லது கன்னி கழிந்த 
ெபண்ைண மணந்துெகாண்டாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "கன்னிகழிந்த ெபண்ைண 
மணந்து ெகாண்ேடன்'' என்று பதிலளித்ேதன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "கன்னிப் 
ெபண்கைளவிட்டும்,அவர்களுடன் (ெகாஞ்சிக் குலவி) விைளயாடுவைதவிட்டும் நீ எங்ேக 
விலகிச் ெசன்றுவிட்டாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஓர் அறிவிப்பில் 
ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இந்த ஹதீைஸ (அறிவிப்பாளர்) அம்ர் பின் 
தீனார் (ரஹ்) அவர்களிடம் கூறியேபாது அவர்கள், "நான் இந்த ஹதீைஸ ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து பின்வருமாறு ேகட்டிருக்கிேறன் என்று கூறினார்கள்: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடம்), "கன்னிப் ெபண்ைண மணந்துெகாண்டு அவேளாடு 
நீயும் உன்ேனாடு அவளுமாகக் ெகாஞ்சிக் குலவி மகிழ்ந்திருக்கலாேம!'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
2908 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் (உஹுதுப் ேபாரில்) இறந்துவிட்டார்கள். 
(இறக்கும்ேபாது) ஒன்பது ெபண் மக்கைள (அல்லது ஏழு ெபண் மக்கைள) விட்டுச் 
ெசன்றார்கள். ஆகேவ, (கன்னி கழிந்த) ஒரு ெபண்ைண நான் மணமுடித்துக்ெகாண்ேடன். 
அப்ேபாது என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஜாபிேர! நீ மணமுடித்துக் 
ெகாண்டாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். அதற்கு "கன்னிப் ெபண்ைணயா, 

 கன்னி கழிந்த ெபண்ைணயா (யாைர மணந்தாய்)?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "இல்ைல; 

கன்னி கழிந்த ெபண்ைணத்தான் (மணந்ேதன்), அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று 
பதிலளித்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கன்னிப் ெபண்ைண மணந்து "நீ 
அவளுடனும் அவள் உன்னுடனும் ெகாஞ்சிக் குலவி விைளயாடலாேம' அல்லது "நீ 
அவளுக்கும் அவள் உனக்கும் மகிழ்வூட்டலாேம' '' என்று ேகட்டார்கள். 
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அதற்கு நான், "(என் தந்ைத) அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் "ஒன்பது' அல்லது "ஏழு' ெபண் 
மக்கைள விட்டுவிட்டு இறந்துவிட்டார்கள். (வயதில்) அவர்கைளெயாத்த ஒரு (இளவயதுப்) 
ெபண்ைண (மணமுடித்து) அவர்களிடம் அைழத்துச் ெசல்வைத நான் விரும்பவில்ைல; 

அவர்கைளப் பராமரித்துச் சீராகப் ேபணி நிர்வகிக்கும் (பக்குவமுள்ள) ஒரு ெபண்ைணேய 
(அவர்களிடம்) அைழத்துச் ெசல்ல நான் விரும்பிேனன்'' என்ேறன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அல்லாஹ் உனக்கு "வளத்ைத அளிப்பானாக' என்று, அல்லது "நல்ல 
வார்த்ைதைய' என்னிடம் கூறினார்கள். 
 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபுர்ரபஉீ அஸ்ஸஹ்ரான ீ(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நீ அவளுடனும் அவள் 
உன்னுடனும் ெகாஞ்சிக் குலவி விைளயாடலாேம; நீ அவளுக்கும் அவள் உனக்கும் 
மகிழ்வூட்டலாேம!'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என 
(ஐயப்பாடின்றி) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "திருமணம் முடித்துக் 
ெகாண்டாயா,  ஜாபிேர?' என்று ேகட்டார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி, "மாறாக, அவர்களுக்குத் 
தைல வாரிவிட்டு, அவர்கைள(க் கருத்தாக)ப் பராமரித்துவரும் ஒரு ெபண்ைண (திருமணம் 
ெசய்ய நிைனத்ேத கன்னி கழிந்த ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்)'' என்று கூறிேனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ ெசய்தது சரிதான்'' என்று கூறினார்கள் என்று 
ஹதீஸ் முடிகிறது. 
 
2909 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஒரு ேபாரில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். நாங்கள் 
(ேபாைர முடித்து) திரும்பிக்ெகாண்டிருந்தேபாது, நான் ெமதுவாகச் ெசல்லக்கூடிய என் 
ஒட்டகத்தின் மீது இருந்துெகாண்டு அவசரப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ெபாழுது ஒருவர் 
எனக்குப் பின்னால் வாகனம் ஒன்றில் வந்துேசர்ந்து, தம்மிடமிருந்த ைகத்தடியால் எனது 
ஒட்டகத்ைதக் குத்தினார். உடேன எனது ஒட்டகம் நீ காணுகின்ற ஒட்டகங்களிேலேய மிக 
உயர்தரமானது ேபான்று ஓடலாயிற்று. நான் திரும்பிப் பார்த்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் (என்னிடம்), "ஜாபிேர! என்ன அவசரம் 
உனக்கு?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் புதிதாகத் திருமணம் 
ெசய்துெகாண்டவன்'' என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ மணந்தது கன்னிப் 
ெபண்ைணயா, அல்லது கன்னி கழிந்த ெபண்ைணயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "இல்ைல; 

கன்னி கழிந்த ெபண்ைணேய (மணந்ேதன்)'' என்ேறன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "கன்னிப் ெபண்ைண மணந்துெகாண்டு, அவேளாடு நீயும் உன்ேனாடு அவளுமாகக் 
ெகாஞ்சிக் குலவி மகிழ்ந்திருக்கலாேம?'' என்று ேகட்டார்கள். 
பிறகு மதீனாவிற்கு வந்து (ஊருக்குள்) நுைழயப்ேபானேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(நீங்கள் ஊர் வந்து ேசர்ந்துவிட்ட தகவல் வடீ்டுப் ெபண்கைளச் ெசன்றைடய) 
இரவு (இஷா) ேநரம் வரும்வைர சற்றுப் ெபாறுத்திருங்கள். தைலவிரி ேகாலமாயிருக்கும் 
ெபண்கள் தைலவாரிக் ெகாள்ளட்டும். (கணவைனப்) பிரிந்திருந்த ெபண்கள் சவரக்கத்திையப் 
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பயன்படுத்தி(த் தங்கைள ஆயத்தப்படுத்தி)க்ெகாள்ளட்டும்'' என்று ெசான்னார்கள். ேமலும், "நீ 
(ஊருக்குச்) ெசன்றால் புத்திசாலித்தனமாக நடந்து (குழந்ைதையத் ேதடிக்)ெகாள்; 

புத்திசாலித்தனமாக நடந்து ெகாள்'' என்றும் ெசான்னார்கள். 
- ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஓர் அறப்ேபாருக்குப் புறப்பட்டுச் 
ெசன்ேறன். (ேபாைர முடித்து நாங்கள் திரும்பியேபாது) எனது ஒட்டகம் கைளத்து 
பலமிழந்து ேபானதால் என்ைனத் தாமதப்படுத்திவிட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்து "ஜாபிர்(தானா)?' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். 
"என்ன விஷயம் (ஏன் தாமதம்)?'' என்று ேகட்டார்கள். "எனது ஒட்டகம் கைளத்துப் 
பலமிழந்து ேபானதால் நான் பின்தங்கிவிட்ேடன்'' என்று ெசான்ேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (வாகனத்திலிருந்து) கீேழ இறங்கி, முைனப்பகுதி வைளந்த தமது 
ைகத்தடியால் எனது ஒட்டகத்ைதக் குத்திவிட்டார்கள். பிறகு "ஒட்டகத்தில் ஏறு'' என்றார்கள். 
நான் ஒட்டகத்தில் ஏறிேனன். (அது விைரந்ேதாடியது.) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைளவிட எனது ஒட்டகம் முந்திவிடாதவாறு அைதக் கட்டுப்படுத்திேனன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ திருமணம் ெசய்து ெகாண்டாயா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். அதற்கு, "கன்னிப் ெபண்ைணயா, கன்னி கழிந்த 
ெபண்ைணயா (யாைர மணந்தாய்)?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "இல்ைல; கன்னி கழிந்த 
ெபண்ைணத்தான் (மணந்து ெகாண்ேடன்)'' என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"கன்னிப் ெபண்ைண மணந்து ெகாண்டு அவேளாடு நீயும் உன்ேனாடு அவளுமாகக் 
ெகாஞ்சிக் குலவி மகிழ்ந்திருக்கலாேம?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "எனக்குச் சேகாதரிகள் 
சிலர் உள்ளனர். அவர்கைள அரவைணத்து, அவர்களுக்குத் தைலவாரி, அவர்கைளப் 
பராமரிக்கக்கூடிய ஒரு ெபண்ைண மணக்க ேவண்டும் என்று விரும்பிேனன்'' என்று 
பதிலளித்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இப்ேபாது நீ ஊருக்குச் 
ெசல்லப்ேபாகிறாய். ஊர் ெசன்றதும் புத்திசாலித்தனமாக நடந்துெகாள்; புத்திசாலித்தனமாக 
நடந்துெகாள்'' என்று கூறிவிட்டு, "உனது ஒட்டகத்ைத (எனக்கு) விற்றுவிடுகிறாயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் "சரி' என்ேறன். அவர்கள் என்னிடமிருந்து ஓர் "ஊக்கியா' விைல ேபசி 
அைத வாங்கிக்ெகாண்டார்கள். (ெதாடர்ந்து ஊர் வந்து ேசரும்வைர அதிேலேய நான் 
வந்ேதன்.) 
(எனக்கு முன்ேப) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவிற்குச்) 
ெசன்றுவிட்டார்கள். நான் மறுநாள்தான் ெசன்றைடந்ேதன். நான் பள்ளிவாசலுக்கு 
வந்தேபாது அதன் நுைழவாயிலில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருப்பைதக் 
கண்ேடன். "இப்ேபாது தான் வருகிறாயா?'' என்று என்னிடம் ேகட்டார்கள். நான் 
"ஆம்' என்ேறன். "உனது ஒட்டகத்ைத விட்டுவிட்டு உள்ேள ெசன்று இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழு'' என்று ெசான்னார்கள். அவ்வாேற நான் உள்ேள ெசன்று ெதாழுது விட்டுத் 
திரும்பிவந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்காக ஓர் "ஊக்கியா' எைட 
ேபாடுமாறு பிலால் (ரலி) அவர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள். எனக்காக பிலால் (ரலி) அவர்கள் 
எைட ேபாட்டுச் சற்று தாராளமாகேவ நிறுத்(துத் தந்)தார்கள். பிறகு நான் திரும்பிச் 
ெசன்றேபாது "ஜாபிைர எனக்காக அைழத்துவா'' என்றார்கள். அவ்வாேற நான் 
அைழக்கப்பட்ேடன். நான் (என் மனதிற்குள்) "இப்ேபாது எனது ஒட்டகத்ைத எனக்ேக 
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திரும்பத் தந்துவிடுவார்கேளா! அ(வ்வாறு ஒட்டகத்ைதயும் வாங்கிக்ெகாண்டு விைலையயும் 
ெபற்றுக்ெகாண்டு நபியவர்கைளச் சிரமப்படுத்துவ)ைதவிட ெவறுப்பானது எனக்கு 
ேவெறான்றுமில்ைல'' என்று கூறிக்ெகாண்ேடன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உனது ஒட்டகத்ைத நீேய எடுத்துக்ெகாள்; அதன் கிரயமும் உனக்ேக'' என்றார்கள். 
 
2910 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஒரு (ேபாைர முடித்துத் திரும்பும்) பயணத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் இருந்ேதாம். அப்ேபாது நான் எனது நீர் இைறக்கும் ஒட்டகத்தில் இருந்ேதன். 
அது மக்களின் பின்வரிைசயில் வந்துெகாண்டிருந்தது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம்மிடமிருந்த ஒரு ெபாருளால் அைத "அடித்தார்கள்' அல்லது 
"குத்தினார்கள்'. பின்னர் அது எனக்கு அடங்காமல் மக்கைள முந்திக்ெகாண்டு ஓடத் 
துவங்கியது. பின்னர் அைத நான் கட்டுப்படுத்த ேவண்டியதாயிற்று. அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் உன்ைன மன்னிக்கட்டும்! இ(ந்த 
ஒட்டகத்)ைத இன்னின்ன விைலக்கு எனக்கு நீ விற்றுவிடுகிறாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இது உங்களுக்குரியது'' என்ேறன். அவர்கள், "அல்லாஹ் 
உன்ைன மன்னிக்கட்டும்! இன்னின்ன விைலக்கு இைத நீ எனக்கு விற்றுவிடுகிறாயா?'' 

என்று (மீண்டும்) ேகட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இது உங்களுக்குரியது'' 

என்ேறன். அவர்கள் என்னிடம், "உன் தந்ைத(யின் மைறவு)க்குப் பின் நீ மணமுடித்தாயா?' 

என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். அவர்கள், "கன்னி கழிந்த ெபண்ைணயா, அல்லது 
கன்னிப் ெபண்ைணயா (யாைர மணந்தாய்)?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "கன்னி கழிந்த 
ெபண்ைணத்தான் (மணந்ேதன்)''என்ேறன். "ஏன், கன்னிப் ெபண்ைண மணந்து அவள் 
உனக்கும் நீ அவளுக்கும் மகிழ்வூட்டலாேம; அவள் உன்னுடனும் நீ அவளுடனும் ெகாஞ்சிக் 
குலவி விைளயாடலாேம?'' என்று ேகட்டார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபூநள்ரா முன்திர் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
பின்னர் ("அல்லாஹ் உன்ைன மன்னிக்கட்டும்; இைத நீ இன்னின்ன விைலக்கு எனக்கு 
விற்றுவிடுகிறாயா?' எனும்) இச்ெசால்ேல, "அல்லாஹ் உன்ைன மன்னிக்கட்டும்; 

இன்னின்னைதச் ெசய்'' என்று முஸ்லிம்கள் கூறுகின்ற ெசால்வழக்காக அைமந்தது. 
 
பாடம் : 17 பயன் தரும் இவ்வுலகச் ெசல்வங்களில் மிகவும் ேமலானது, நல்ல மைனவிேய. 
 
2911 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இவ்வுலகம் (முழுவதும்) பயனளிக்கும் ெசல்வங்கேள; பயனளிக்கும் இவ்வுலகச் 
ெசல்வங்களில் மிகவும் ேமலானது, நல்ல மைனவிேய. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 18 ெபண்களுக்கு நலம் நாடுதல். 
 
2912 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெபண் (வைளந்த) விலா எலும்ைபப் ேபான்றவள் ஆவாள். அவைள நீ (ஒேரயடியாக) 
நிமிர்த்தப்ேபானால் அவைள ஒடித்ேத விடுவாய். அவைள நீ அப்படிேய விட்டு விட்டால், 

அவளில் ேகாணல் இருக்கேவ அவைள அனுபவிக்க ேவண்டியதுதான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2913 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெபண் (வைளந்த) விலா எலும்பிலிருந்து பைடக்கப்பட்டிருக்கிறாள். ஒேர (குண) வழியில் 
உனக்கு அவள் ஒருேபாதும் இணங்க மாட்டாள். அவைள நீ அனுபவித்துக் ெகாண்ேட 
இருந்தால், அவளில் ேகாணல் இருக்கேவ அனுபவிக்க ேவண்டியதுதான். அவைள நீ 
(ஒேரயடியாக) நிமிர்த்தப்ேபானால் அவைள ஒடித்ேதவிடுவாய். அவைள "ஒடிப்பது' 

என்பது, அவைள மணவிலக்குச் ெசய்வதாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2914 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவயும் இறுதி நாைளயும் நம்பிக்ைக ெகாண்டவர் ஏேதனும் பிரச்சிைனயில் 
பங்ெகடுத்தால் ஒன்று, நல்லைதேய ேபசட்டும்; அல்லது வாய்மூடி (ெமௗனமாக) 
இருக்கட்டும். ெபண்களுக்கு நன்ைமேய நாடுங்கள். (அவர்களிடம் நல்ல விதமாக 
நடந்துெகாள்ளும்படி கூறும் எனது அறிவுைரைய ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.) ஏெனனில், 

ெபண், விலா எலும்பிலிருந்து பைடக்கப்பட்டிருக்கிறாள். விலா எலும்பிேலேய அதன் 
ேமற்பகுதி மிகவும் ேகாணலானதாகும். நீ அைத (ஒேரயடியாக) நிமிர்த்தப்ேபானால் அைத நீ 
உைடத்ேத விடுவாய். அைத அப்படிேய விட்டுவிட்டால், ேகாணலுள்ளதாகேவ அது நீடிக்கும். 
ஆகேவ,ெபண்களுக்கு நன்ைமேய நாடுங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2915 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறநம்பிக்ைகெகாண்ட ஓர் ஆண் இைற 
நம்பிக்ைகயுள்ள ஒரு ெபண்ைண (முழுைமயாக) ெவறுத்து ஒதுக்க ேவண்டாம். 
அவளிடமிருந்து அவர் ஒரு குணத்ைத ெவறுத்தாலும், மற்ெறாரு குணத்ைதக் கண்டு 
திருப்திெகாள்ளட்டும்'' என்ேறா, அல்லது (இைதப் ேபான்று) ேவெறாரு முைறயிேலா 
கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 19 "ஹவ்வா' இருந்திராவிட்டால் எந்தப் ெபண்ணும் ஒருேபாதும் தன் கணவைன 
ஏமாற்றியிருக்கமாட்டாள். 
 
2916 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூறினார்கள்: 
ஹவ்வா (ஆதிமனிதர் ஆதம் (அைல) அவர்களின் துைணவி ஏவாள்) இருந்திறாவிட்டால், 

எந்தப் ெபண்ணும் தன் கணவைன ஒருேபாதும் ஏமாற்றியிருக்கமாட்டாள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
2917 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இஸ்ரேவலர்கள் இருந்திராவிட்டால் உணவு ெகட்டுப்ேபாயிருக்காது; இைறச்சி 
துர்நாற்றமடித்திருக்காது. ஹவ்வா இருந்திராவிட்டால் எந்தப் ெபண்ணும் ஒருேபாதும் தன் 
கணவைன ஏமாற்றியிருக்கமாட்டாள். 
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அத் யாயம் : 18  மண லக்கு 
 
பாடம் : 1 மாதவிடாயிலிருக்கும் ெபண்ைண அவளது சம்மதமின்றி மணவிலக்குச் ெசய்வது 
தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது; ஆயினும், (மாதவிடாய் காலத்தில்) கணவன் மணவிலக்குச் 
ெசய்தால் மணவிலக்கு நிகழேவ ெசய்யும். எனினும், மைனவிையத் திரும்ப அைழத்துக் 

ெகாள்ளுமாறு அவன் கட்டைளயிடப்படுவான். 
 
2918 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் என் மைனவிைய (மாதவிடாய் 
காலத்தில்) மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்ேடன். ஆகேவ, (என் தந்ைத) உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ரலி) அவர்கள் இைதப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வினவினார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் தந்ைதயிடம், "உங்கள் புதல்வருக்குக் 
கட்டைளயிடுங்கள்; அவர் தம் மைனவிையத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ளட்டும்! பிறகு அவள் 
மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ைமயைடந்து, அடுத்து மீண்டும் அவளுக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுப் 
பின்னர் அதிலிருந்து அவள் தூய்ைமயைடயும்வைர அவைள (தம்மிடேம) 
விட்டுைவக்கட்டும். பிறகு அவர் விரும்பினால், (இரண்டாவது மாதவிடாயிலிருந்து 
தூய்ைமயான) பின்னர் தம்மிடேம (தம் மைனவியாக) ைவத்திருக்கட்டும். அவர் 
விரும்பினால் அவளுடன் தாம்பத்திய உறவு ெகாள்வதற்கு முன்பாக அவைள 
மணவிலக்குச் ெசய்யட்டும். (மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ைமயான) இந்தக் காலகட்டேம 
மைனவியைர மணவிலக்குச் ெசய்ய அல்லாஹ் (2:228ஆவது வசனத்தில்) அனுமதித்துள்ள 
("இத்தா' எனும் காத்திருப்புக் காலத்ைதக் கணக்கிட்டுக்ெகாள்வதற்கு ஏற்ற) கால 
கட்டமாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
- நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் மைனவிைய, அவர் மாதவிடாயிலிருந்த 
சமயத்தில் ஒரு தலாக் ெசால்லிவிட்டார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் அவர்களுக்கு(ப் பின்வருமாறு) கட்டைளயிட்டார்கள்: 
அவர் தம் மைனவிையத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். பிறகு மைனவி 
மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ைமயாகும்வைர தம்மிடேம ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். பிறகு 
தம்மிடம் இருக்கும் அவளுக்கு இரண்டாவது முைற மாதவிடாய் ஏற்பட்டு, அதன் பிறகு 
அந்த மாதவிடாயிலிருந்து அவள் தூய்ைமயைடயும்வைர காத்திருக்க ேவண்டும். பின்னர் 
அவைளத் தலாக் ெசால்ல விரும்பினால் அவளுடன் தாம்பத்திய உறவு ெகாள்வதற்கு முன் 
அவள் (மாதவிடாய் காலத்தில் இல்லாமல்) தூய்ைமயானவளாய் இருக்கும்ேபாது தலாக் 
ெசால்லிக்ெகாள்ளட்டும்! இதுேவ,ெபண்கைள மணவிலக்குச் ெசய்ய அல்லாஹ் 
உத்தரவிட்டுள்ள காலமாகும். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்களிடம் இது ெதாடர்பாகக் ேகட்கப்பட்டேபாது "நீ உன் மைனவிைய ஒரு 
முைற அல்லது இரு முைற தலாக் ெசால்லிக்ெகாள்! (அப்ேபாதுதான் அவைள நீ திரும்ப 
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அைழத்துக்ெகாள்ளலாம்.) இவ்வாறு (நிகழ்ந்தேபாது)தான், (திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ளுமாறு) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு உத்தரவிட்டார்கள். நீ உன் மைனவிைய 
மூன்று தலாக் ெசால்லியிருந்தால், அவள் ேவெறாரு கணவைன மணக்காத வைர அவள் 
உனக்குத் தைட ெசய்யப்பட்டவளாக ஆகிவிடுவாள். ேமலும், உன் மைனவிைய 
மணவிலக்குச் ெசய்யும்ேபாது, அல்லாஹ் உனக்கிட்ட உத்தரவிற்கு நீ மாறு 
ெசய்தவனாகவும் ஆகிவிடுவாய்'' என்று ஒருவரிடம் கூறினார்கள் என அதிகப்படியாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2919 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் என் மைனவிைய மணவிலக்குச் 
ெசய்துவிட்ேடன். அப்ேபாது அவள் மாதவிடாய் காலத்தில் இருந்தாள். ஆகேவ, (என் தந்ைத) 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் இைதப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெதரிவித்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என் 
தந்ைதயிடம்), "உங்கள் புதல்வருக்குக் கட்டைளயிடுங்கள்; அவர் தம் மைனவிையத் திரும்ப 
அைழத்துக்ெகாள்ளட்டும்! பிறகு அவள் மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ைமயைடந்து, அடுத்து 
மறுபடியும் அவளுக்கு மாதவிடாய் ஏற்படும்வைர அவைள(த் தம்மிடேம) விட்டு 
ைவக்கட்டும். பிறகு அவள் மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ைமயைடந்ததும் அவளுடன் 
தாம்பத்திய உறவு ெகாள்வதற்கு முன் அவைள மணவிலக்குச் ெசய்யட்டும். அல்லது 
அவைளத் தம்மிடேம (தம் மைனவியாக) ைவத்திருக்கட்டும். (மாதவிடாயிலிருந்து 
தூய்ைமயைடயும்) இந்தக் காலகட்டேம மைனவியைர மணவிலக்குச் ெசய்ய அல்லாஹ் 
உத்தரவிட்டுள்ள காலகட்டமாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான உைபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் ஹஃப்ஸ் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடம், "(மாதவிடாயின் 
ேபாது ெசான்ன) அந்த ஒரு தலாக் என்னவாகும்? (அது  நிகழுமா, நிகழாதா?)'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அைத ஒரு தலாக்காகக் கணித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்'' 

என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உைபதுல்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடம் ேகட்ட 
வினாைவப் பற்றிய குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
2920 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் மைனவிைய, அவர் மாதவிடாயிலிருந்த 
சமயத்தில் தலாக் ெசால்லிவிட்டார்கள். ஆகேவ, (அவர்களின் தந்ைத) உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ரலி) அவர்கள் (இைதப் பற்றி) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வினவினார்கள். அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு (பின்வருமாறு) 
கட்டைளயிட்டார்கள். 
அவர் தம் மைனவிையத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.பிறகு இரண்டாவது முைற 
மாதவிடாய் ஏற்பட்டுப் பின்னர் அந்த மாதவிடாயிலிருந்து அவள் தூய்ைமயைடயும் வைர 
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காத்திருக்க ேவண்டும். பிறகு அவளுடன் தாம்பத்திய உறவு ெகாள்வதற்கு முன்னால் 
(அவள் மாதவிடாய் காலத்தில் இல்லாமல் தூய்ைமயானவளாய் இருக்கும் ேபாது) தலாக் 
ெசால்லிக்ெகாள்ளட்டும்! இதுேவ, ெபண்கைள மணவிலக்குச் ெசய்ய அல்லாஹ் 
உத்தரவிட்டுள்ள காலமாகும். 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், மாதவிடாயிலிருக்கும் தம் மைனவிைய 
ஒருவர் தலாக் ெசால்வைதப் பற்றி வினவப்பட்டால் பின்வருமாறு பதிலளிப்பார்கள்: 
நீ ஒரு முைற, அல்லது இரு முைற அவைளத் தலாக் ெசால்லியிருந்தால், உன் 
மைனவிையத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாண்டு, பிறகு இரண்டாவது முைற அவளுக்கு 
மாதவிடாய் ஏற்பட்டுப் பிறகு அந்த மாதவிடாயிலிருந்து அவள் தூய்ைமயைடயும்வைர நீ 
காத்திருக்க ேவண்டும். பிறகு அவளுடன் தாம்பத்திய உறவு ெகாள்வதற்கு முன்னால் 
(அவள் மாதவிடாயுடன் இல்லாமல் தூய்ைமயுடன் இருக்கும்ேபாது) தலாக் ெசால்ல 
ேவண்டும். இவ்வாேற எனக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள். 
ஆனால், நீ அவைள மூன்று தலாக் ெசால்லியிருந்தால், நீ உன் மைனவிைய மணவிலக்குச் 
ெசய்யும் விஷயத்தில் அல்லாஹ் பிறப்பித்த கட்டைளக்கு மாறுெசய்துவிட்டாய். 
ஆனால், அவள் உன்னிடமிருந்து பிரிந்துவிட்டாள் (தலாக் நிகழ்ந்துவிட்டது). 
 
2921 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் என் மைனவிைய, அவள் மாதவிடாயிலிருந்தேபாது தலாக் ெசால்லிவிட்ேடன். ஆகேவ, 

(என் தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்கள் இைதப் பற்றி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவித்தார்கள். 
இைதக் ேகட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகாபப்பட்டார்கள். பிறகு (என் 
தந்ைதயிடம்,) "நீங்கள் உங்கள் புதல்வருக்குக் கட்டைளயிடுங்கள்; அவர் தம் மைனவிையத் 
திரும்ப அைழத்துக் ெகாள்ளட்டும்! அவைள அவர் மணவிலக்குச் ெசய்த மாதவிடாய் 
நாட்கைள விடுத்து, அதற்கடுத்த மாதவிடாய்வைர (காத்திருக்கட்டும்). பிறகு அவைள 
மணவிலக்குச் ெசய்ய ேவண்டுெமன அவருக்குத் ேதான்றினால், அவள் அந்த 
மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ைமயைடந்ததும் அவளுடன் தாம்பத்திய உறவு ெகாள்வதற்கு 
முன் அவைளத் தலாக் ெசால்லிக்ெகாள்ளட்டும்! இதுேவ அல்லாஹ் 
கட்டைளயிட்டுள்ளைதப் ேபான்று "இத்தா'வுக்குரிய தலாக் ஆகும். 
 
இதன் அறிவிப்பாளரான சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(என் தந்ைத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் மைனவிைய (அவர் 
மாதவிடாயிலிருந்தேபாது) ஒரு தலாக் ெசால்லியிருந்தார்கள். அது தலாக்காகேவ கருதப் 
பட்டது. பின்னர் அவைர அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் கட்டைளக்ேகற்ப திரும்ப அைழத்துக்ெகாண்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "எனேவ, நான் என் மைனவிைய திரும்ப அைழத்துக்ெகாண்ேடன். நான் அவளக்குச் 
ெசான்ன தலாக்ைகத் தலாக்காகேவ கணித்ேதன்'' என்று அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம் ெபற்றுள்ளது. 
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2922 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் என் மைனவிைய, அவள் மாதவிடாயிலிருந்தேபாது தலாக் ெசால்லிவிட்ேடன். ஆகேவ, 

(என் தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்கள் இைதப் பற்றி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவித்தார்கள். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (என் தந்ைதயிடம்), "உங்கள் புதல்வருக்குக் 
கட்டைளயிடுங்கள்; அவர் தம் மைனவிையத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ளட்டும்! பின்னர் 
அவள் மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ைமயைடந்திருக்கும்ேபாது, அல்லது ("இத்தா'ைவக் 
கணக்கிடுவதற்கு வசதியாக) அவள் கர்ப்பமுற்றிருக்கும்ேபாது அவைளத் தலாக் ெசால்லிக் 

ெகாள்ளட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2923 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் என் மைனவிைய, அவள் மாதவிடாயிலிருந்தேபாது தலாக் ெசால்லிவிட்ேடன். ஆகேவ, 

(என் தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்கள் இைதப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என் தந்ைதயிடம்) "உங்கள் 
புதல்வருக்குக் கட்டைளயிடுங்கள்; அவர் தம் மைனவிையத் திரும்ப அைழத்துக் 
ெகாள்ளட்டும்! அவள் மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ைமயைடந்து, பிறகு இரண்டாவது 
மாதவிடாய் ஏற்பட்டுப் பிறகு அதிலிருந்தும் தூய்ைமயைடயட்டும்! பின்னர் அவர் 
(விரும்பினால்) தலாக் ெசால்லிக்ெகாள்ளட்டும். அல்லது தம்மிடம் (மைனவியாக) 
ைவத்துக்ெகாள்ளட்டும்!'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
2924 முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னால் சந்ேதகிக்க முடியாத சிலர் என்னிடம் "அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் 
தம் மைனவிைய, அவர் மாதவிடாயிலிருந்த ேபாது மூன்று தலாக் ெசால்லிவிட்டார்கள்; 

பின்னர் திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ளுமாறு பணிக்கப்பட்டார்கள்'' என இருபது வருடங்களாக 
அறிவித்துவந்தனர். நான் அவர்கைளச் சந்ேதகிக்க முடியாமலும், (மூன்று தலாக் ெசான்னவர் 
தம் மைனவிைய எப்படித் திரும்ப அைழக்க முடியும் என்பதால்) அந்த ஹதீைஸ(ப் பற்றிய 
உண்ைமைய) அறியாதவனாகவும் இருந்துவந்ேதன். 
இந்நிைலயில், அபூஃகல்லாப் யூனுஸ் பின் ஜுைபர் அல்பாஹிலீ (ரஹ்) அவர்கைளச் 
சந்தித்ேதன். யூனுஸ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் நம்பத்தகுந்தவராய் இருந்தார்கள். 
அவர்கள் என்னிடம் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம் (அைதப் பற்றிக்) ேகட்ேடன். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் என்னிடம் "நான் என் மைனவிைய, அவள் மாதவிடாயிலிருந்தேபாது ஒரு தலாக் 
ெசால்லிவிட்ேடன். அப்ேபாது அவைளத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ளுமாறு எனக்குக் 
கட்டைளயிடப்பட்டது'' என்று கூறினார்கள். 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் "(மாதவிடாய் காலத்தில் ெசய்யப்பட்ட 
இந்த மணவிலக்கு,)மணவிலக்காகக் கருதப்பட்டதா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

"(மண விலக்காகக் கருதப்படாமல்) ேவெறன்ன?ஒருவன் (தனது கடைமைய நிைறேவற்ற) 
இயலாமலும், அைத அறிந்துெகாள்ளாமலும் இருந்துவிட்டால் (மணவிலக்கு நிகழாமல் 
ேபாய்விடுமா) என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும் அவற்றில், "ஆகேவ, உமர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அைதப் பற்றிக் 
ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் ("உங்கள் புதல்வருக்குக் கட்டைளயிடுங்கள்; அவர் தம் 
மைனவிையத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ளட்டும்!' என) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2925 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஆகேவ உமர் (ரலி) அவர்கள் அைதப் பற்றி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வினவினார்கள். அப்ேபாது, "உங்கள் புதல்வருக்குக் கட்டைளயிடுங்கள்; அவர் தம் 
மைனவிையத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ளட்டும்! பிறகு தாம்பத்திய உறவு நைடெபறாத 
தூய்ைமயான நிைலயில் அவைள மணவிலக்குச் ெசய்யட்டும்!'' என்றும், "இத்தாைவ 
எதிர்ெகாள்வதற்கு ஏற்ற நாட்களில் அவைள அவர் மணவிலக்குச் ெசய்யட்டும்!'' என்றும் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2926 யூனுஸ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "ஒருவர் மாதவிடாயிலிருக்கும் தம் 
மைனவிைய மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்டால் (சட்டம் என்ன)?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் உமைர (அதாவது என்ைன) உங்களுக்குத் ெதரியுமா? நான் 
மாதவிடாயிலிருந்த என் மைனவிைய மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்ேடன். ஆகேவ, (என் 
தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று இது குறித்துக் ேகட்டார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் புதல்வர் தம் மைனவிையத் திரும்ப 
அைழத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்; பின்னர் அவள் தனது "இத்தா'ைவ எதிர்பார்த்திருக்க 
ேவண்டும் (பிறகு விரும்பினால் மணவிலக்குச் ெசய்துெகாள்ளட்டும்!) என உத்தரவிடுங்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். 
ெதாடர்ந்து யூனுஸ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "ஒருவர் மாதவிடாயிலிருந்த தம் 
மைனவிையத் தலாக் ெசால்லிவிட்டால், அைத மணவிலக்காக நீங்கள் கருதுவரீ்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "(அைத மணவிலக்காகக் கருதாமல்) ேவெறன்ன? ஒருவன் 
(தனது கடைமைய நிைறேவற்ற) இயலாமலும், (அைத) அறிந்துெகாள்ளாமலும் இருந்து 

விட்டால் (மணவிலக்கு நிகழாமல் ேபாய்விடுமா) என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
2927 யூனுஸ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் என் மைனவிைய, அவள் 
மாதவிடாயிலிருந்தேபாது மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்ேடன். ஆகேவ, (என் தந்ைத) உமர் (ரலி) 
அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அது குறித்துத் ெதரிவித்தார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "(உங்கள் புதல்வர்) தம் மைனவிையத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ளட்டும்! அவள் 
(மாதவிடாயிலிருந்து) தூய்ைமயைடந்ததும் விரும்பினால் அவர் மணவிலக்குச் ெசய்து 
ெகாள்ளட்டும்! (என்று உத்தரவிடுங்கள்)'' என்று கூறினார்கள். 
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நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "(மாதவிடாய் காலத்தில் ெசால்லப்பட்ட) 
அந்த மணவிலக்ைக நீங்கள் மணவிலக்காகக் கருதினரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
"ஒருவன் (தனது கடைமைய நிைறேவற்ற) இயலாமலும், (அைத) அறிந்துெகாள்ளாமலும் 
இருந்துவிட்டால் மணவிலக்ைகத் தடுக்க என்ன உள்ளது?'' என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2928 அனஸ் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், அவர்களால் மணவிலக்குச் ெசய்யப்பட்ட 
அவர்களுைடய மைனவிையப் பற்றிக் ேகட்ேடன். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "நான் என் மைனவிைய, அவள் மாதவிடாயிலிருந்தேபாது மணவிலக்குச் 
ெசய்துவிட்ேடன். இது பற்றி (என் தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ெதரிவிக்கப் 

பட்டேபாது, அவர்கள் அைத நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவித்தார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (என் தந்ைதயிடம்), "நீங்கள் உங்கள் புதல்வருக்குக் கட்டைளயிடுங்கள்; அவர் தம் 
மைனவிையத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ளட்டும்! அவள் (மாதவிடாயிலிருந்து) 
தூய்ைமயைடந்ததும், அவள் தூய்ைமயாக இருக்கும்ேபாது அவைள மணவிலக்குச் ெசய்து 
ெகாள்ளட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். ஆகேவ, நான் என் மைனவிையத் திரும்ப 
அைழத்துக்ெகாண்ேடன். பிறகு அவள் தூய்ைமயுடனிருந்த ேபாது அவைள நான் 
மணவிலக்குச் ெசய்ேதன்'' என்று கூறினார்கள். 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "(உங்கள் மைனவி) மாதவிடாயிலிருந்த 

ேபாது நீங்கள் ெசான்ன தலாக்ைக மணவிலக்காகக் கருதினரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "நான் (எனது கடைமைய நிைறேவற்ற) இயலாமலும் அைத 
அறிந்துெகாள்ளாமலும் இருந்தாலும்கூட, அைத நான் மணவிலக்காகக் கருதாமல் எப்படி 
இருக்க முடியும்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
2929 அனஸ் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: மாதவிடாயிலிருந்த என் 
மைனவிைய நான் மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்ேடன். ஆகேவ, (என் தந்ைத) உமர் (ரலி) 
அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று இைதத் ெதரிவித்தார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், (என் தந்ைதயிடம்), "உங்கள் புதல்வருக்குக் கட்டைளயிடுங்கள்; அவர் தம் 
மைனவிையத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ளட்டும்! பிறகு (மாதவிடாயிலிருந்து) அவள் 
தூய்ைமயைடந்ததும் மணவிலக்குச் ெசய்யட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். 
 
அறிவிப்பாளர் அனஸ் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் ெதாடர்ந்து கூறுகிறார்கள்: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "(மாதவிடாயின்ேபாது ெசால்லப்பட்ட 
அந்தத் தலாக்ைக) மணவிலக்காக நீங்கள் கருதினரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், "(தலாக்காகக் கருதாமல்) ேவெறன்ன?''என்று ேகட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், (மாதவிடாயின்ேபாது நீங்கள் 
ெசான்ன தலாக்ைக) மணவிலக்காகக் கருதுகிறரீ்களா? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 
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(தலாக்காகக் கருதாமல்) ேவெறன்ன? எனக் ேகட்டார்கள்'' என்று (சிறு வித்தியாசத்துடன்) 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2930 தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஒருவர் தம் மைனவிைய, அவள் மாதவிடாயிலிருந்தேபாது மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்டால் 
(சட்டம் என்ன)?'' என்று அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள் "அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (அதாவது நான்) யார் என்று உமக்குத் ெதரியுமா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். அதற்கு அவர்கள், "நான் என் மைனவிைய, அவள் 
மாதவிடாயிலிருந்தேபாது மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்ேடன். ஆகேவ, (என் தந்ைத) உமர் (ரலி) 
அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று இச்ெசய்திையத் ெதரிவித்தார்கள். அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் புதல்வர் தம் மைனவிையத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ளட்டும் 
என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அப்துல்லாஹ் பின் தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(இந்த அளவு மட்டுேம நான் இந்த ஹதீைஸ என் தந்ைத தாவூஸ் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ேறன்.) அவர்கள் இைத விடக் கூடுதலாக ேவெறான்றும் 
கூறியைத நான் ேகட்கவில்ைல. 
 
2931 அபுஸ் ஸுைபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அஸ்ஸா' என்பாரின் முன்னாள் அடிைமயாயிருந்த அப்துர் ரஹ்மான் பின் அய்மன் (ரஹ்) 
அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "ஒருவர் தம் மைனவிைய, அவள் 
மாதவிடாயிலிருந்தேபாது மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்டார். இது குறித்து தாங்கள் என்ன 
கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார். -அப்ேபாது (அங்கிருந்த)  நான் அைதச் ெசவியுற்றுக் 

ெகாண்டிருந்ேதன்.- அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் என் மைனவிைய, அவள் மாதவிடாயிலிருந்தேபாது 
மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்ேடன். ஆகேவ, (என் தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அப்துல்லாஹ் பின் உமர்,மாதவிடாயிலிருந்த தம் மைனவிைய 
மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்டார்'' என்று கூறி, அது குறித்துக் ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "உங்கள் புதல்வர் தம் மைனவிையத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ளட்டும்!'' என்று 
ெசான்னார்கள். அவ்வாேற நான் அவைளத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாண்ேடன். ேமலும், நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "மைனவி மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ைமயைடந்ததும் அவர் மணவிலக்குச் 
ெசய்து ெகாள்ளட்டும்; அல்லது தம்மிடேம (மைனவியாக) ைவத்துக்ெகாள்ளட்டும்!'' 
என்றார்கள். 
ேமலும், அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் "நபி (ஸல்) அவர்கள் "நபிேய! 
ெபண்கைள நீங்கள் மணவிலக்குச் ெசய்தால், அவர்கள் "இத்தா'ைவக் கைடப்பிடிப்பதற்ேகற்ப 
அதன் ஆரம்பப் பகுதியில் மணவிலக்குச் ெசய்யுங்கள்' (65:1)என்ற வசனத்ைத (ஓர் ஓதல் 
முைறப்படி) ஓதிக் காட்டினார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"உர்வா' என்பாரின் முன்னாள் அடிைமயாயிருந்த அப்துர் ரஹ்மான் பின் அய்மன் (ரஹ்) 
அவர்கள், அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
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ேபான்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது நான் அைதச் ெசவியுற்றுக்ெகாண்டிருந்ேதன் என அபுஸ் 
ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள் என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகிேறன்: 
"உர்வா என்பாரின் முன்னாள் அடிைமயாயிருந்த' என்று அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவித்திருப்பது தவறாகும். அப்துர் ரஹ்மான் பின் அய்மன் (ரஹ்) அவர்கள், "அஸ்ஸா' 

என்பாரின் முன்னாள் அடிைமேய ஆவார். 
 
பாடம் : 2 முத்தலாக். 
 
2932 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மற்றும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஆட்சிக் 
காலத்திலும், உமர் (ரலி) அவர்களது ஆட்சியின் (முதல்) இரண்டு ஆண்டுகளிலும் 
முத்தலாக் ஒரு தலாக்காகேவ (நைடமுைறயில்) இருந்தது. பின்னர் உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ரலி) அவர்கள், "நிதானமாகச் ெசயல்பட்டு (மீட்டுக் ெகாள்வதற்கான வாய்ப்ைபப் ெபற்று) 
வந்த ஒரு விஷயத்தில் மக்கள் (இப்ேபாது) அவசரம் காட்டுகிறார்கள். எனேவ, அைத 
(முத்தலாக்ைக) அவர்களுக்ெகதிராக (மீட்டுக்ெகாள்ள இயலாதவாறு) நாம் 
ெசயல்படுத்தினால் என்ன?'' என்று கூறி, அவ்வாேற அைதச் ெசயல்படுத்தினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2933 தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபுஸ்ஸஹ்பா (ரஹ்) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) மற்றும் 
அபூபக்ர் (ரலி) ஆகிேயாரது காலத்திலும் உமர் (ரலி) அவர்களது ஆட்சியில் (முதல்) மூன்று 
வருடங்களிலும் முத்தலாக் ஒரு தலாக்காகேவ கருதப்பட்டுவந்தைத நீங்கள் அறிவரீ்களா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்'என்றார்கள். 
இந்தத் தகவல் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
2934 தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபுஸ்ஸஹ்பா (ரஹ்) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "உங்களிடமுள்ள 
அரிய தகவல்கைளக் கூறுங்கள்; முத்தலாக், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்திலும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களது காலத்திலும் ஒரு தலாக்காக இருக்கவில்ைலயா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "ஆம்;அவ்வாறுதான் இருந்தது. 
பின்னர் உமர் (ரலி) அவர்களது காலத்தில் மக்கள் தலாக்ைக மலிவாக்கி அவசரக் 
ேகாலத்தில் ெசய்ய ஆரம்பித்தேபாது,  உமர் (ரலி) அவர்கள் முத்தலாக்ைக அவர்கள்மீது 
ெசல்லுபடியாக்கினார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
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பாடம் : 3 ஒருவர் தம் மைனவியிடம் "நீ எனக்குத் தைட ெசய்யப்பட்டவள் (ஹராம்)' என்று 
மணவிலக்குச் ெசய்யும் ேநாக்கமின்றி கூறினால், (அது மணவிலக்கு ஆகாது; எனினும், 

சத்திய முறிவுக்கான) பரிகாரம் ெசய்வது கடைமயாகும். 
 
2935 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"(ஒருவர் தம் மைனவிைய ேநாக்கி "நீ எனக்குத் தைட ெசய்யப்பட்டவள்' எனக் கூறித் 
தமக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்ைற) விலக்கிக்ெகாள்வதானது, பரிகாரம் ெசய்ய ேவண்டிய 
சத்தியம் ஆகும்'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிவிட்டு, "உங்களுக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் ஓர் அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது'' எனும் (33:21ஆவது) 
இைறவசனத்ைத ஓதினார்கள். 
 
2936 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "ஒருவர் தம் மைனவிைய ேநாக்கி "நீ எனக்குத் தைட 
ெசய்யப்பட்டவள்' எனக் கூறி(த் தமக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்ைறத் தைட ெசய்யப்பட்டதாக 
ஆக்கி)னால், அது பரிகாரம் ெசய்ய ேவண்டிய சத்தியமாகும்'' என்று கூறிவிட்டு, "உங்களுக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் ஓர் அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது'' என்றும் கூறினார்கள். 
 
2937 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் துைணவியார்) ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்களிடம் 
(அவர்களது அைறயில் அதிகேநரம்) தங்கியிருந்து ேதன் சாப்பிடுவது வழக்கம். ஆகேவ, (இது 
பிடிக்காமல் நபியவர்களின் துைணவியரான) நானும் ஹஃப்ஸாவும் எங்களுக்குள் "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (ைஸனபின் அைறக்குச் ெசன்றுவிட்டு) நம்மில் யாரிடம் முதலில் 
வந்தாலும் "தங்களிடமிருந்து கருேவலம் பிசினின் துர்வாைட வருகிறேத! பிசின் 
சாப்பிட்டீர்களா?' என்று ேகட்க ேவண்டும்'' எனக் கூடிப் ேபசி முடிவு ெசய்துெகாண்ேடாம். 
அவ்வாேற எங்களில் ஒருவரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்தேபாது, முன்பு ேபசி 
ைவத்திருந்தபடி ேகட்ேடாம். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(அப்படிெயல்லாம் இல்ைல.) 
மாறாக, ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷிடம் (அவரது அைறயில்) ேதன் அருந்திேனன். (அவ்வளவு 
தான். சத்தியமாக) இனிேமல் ஒருேபாதும் இவ்வாறு ெசய்யமாட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
ஆகேவ, "நபிேய! உங்களுைடய துைணவியரின் திருப்திைய எதிர்பார்த்து, அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு அனுமதித்த ஒன்ைற நீங்கள் ஏன் விலக்கிக்ெகாள்கிறரீ்கள்?'' என்று ெதாடங்கி 
"நீங்கள் இருவரும் இதற்காக அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ேகாரினால் (அது 
உங்களுக்ேக நன்று)'' என முடியும் (66:1-4) வசனங்கள் அருளப்ெபற்றன. 
(இந்த 66:4ஆவது வசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள) "நீங்கள் இருவரும்' என்பது ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கைளயும் ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கைளயுேம குறிக்கிறது. 
(66:3ஆவது வசனத்தில்) "நபி தம் துைணவியரில் ஒருவரிடம் ஒரு விஷயத்ைத 
இரகசியமாகச் ெசால்லியிருந்தார்''என்று அல்லாஹ் கூறியிருப்பது, "இல்ைல. நான் 
ேதன்தான் அருந்திேனன். (சத்தியமாக ஒருேபாதும் அைத நான் அருந்தமாட்ேடன். இது 
குறித்து யாரிடமும் ெசால்லிவிடாேத)'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியைதேய 
குறிக்கிறது. 
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2938 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இனிப்பும் ேதனும் விருப்பமானைவயாக 
இருந்தன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ர் ெதாழுைகைய முடித்ததும் தம் 
துைணவியரிடம் ெசன்று அவர்களுடன் ெநருக்கமாக இருப்பார்கள். (ஒரு நாள்) ஹஃப்ஸா 
(ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வழக்கத்திற்கு மாறாக 
அதிக ேநரம் இருந்துவிட்டார்கள். அது குறித்து நான் விசாரித்தேபாது, ஹஃப்ஸாவின் 
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு ெபண் அவருக்கு (தாயிஃப் நகர சுத்த)த் ேதன் உள்ள ஒரு ேதால் 
ைபைய அன்பளிப்பாக வழங்கினாள் என்றும்,அதிலிருந்து தயாரித்த பானத்ைத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஹஃப்ஸா புகட்டினார் என்றும் என்னிடம் 
கூறப்பட்டது. 
உடேன நான் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இ(ைத நிறுத்துவ)தற்காக இேதா ஒரு 
தந்திரம் ெசய்ேவாம்'' என்று கூறிக்ெகாண்டு, (நபியவர்களின் துைணவியரில் ஒருவரான) 
சவ்தா (ரலி) அவர்களிடம் அைதப் பற்றிக் கூறி, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உங்களிடம் வரும்ேபாது உங்கைள ெநருங்குவார்கள். அப்ேபாது,அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
கருேவலம் பிசின் சாப்பிட்டீர்களா? என்று ேகளுங்கள். "இல்ைல' என்று உங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறுவார்கள். உடேன "இது என்ன வாைட?' என்று 
அவர்களிடம் ேகளுங்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்மிடமிருந்து 
(துர்)வாைட வசீுவைதக் கடுைமயானதாகக் கருதுவார்கள்.) அப்ேபாது அவர்கள், "எனக்கு 
ஹஃப்ஸா ேதன்(கலந்த) பானம் புகட்டினார்' என்று உங்களிடம் கூறுவார்கள். உடேன நீங்கள் 
"இதன் ேதனகீ்கள் கருேவல மரத்தில் அமர்ந்து (அதன் பிசிைன உட்ெகாண்டு)விட்டு 
வந்திருக்கலாம். (அதனால் தான் வாைட வருகிறது)' என்று ெசால்லுங்கள். நானும் 
இவ்வாேற ெசால்ேவன். ஸஃபிய்யாேவ! நீங்களும் இவ்வாேற ெசால்லுங்கள் என்று 
(மற்ெறாரு துைணவியாரான ஸஃபிய்யாவிடமும்) ெசான்ேனன். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சவ்தா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்றேபாது, (நான் 
ெசான்ன படி ெசய்துவிட்டு) சவ்தா (என்னிடம்) கூறினார்: எவைனத் தவிர ேவறு இைறவன் 
இல்ைலேயா அவன் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டு 
வாசலுக்கு வந்தேபாேத, உனக்குப் பயந்து நீ என்னிடம் ெசான்னபடி அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெசால்ல முைனந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்ைன ெநருங்கியதும் அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் கருேவலம் 
பிசிைனச் சாப்பிட்டீர்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"இல்ைல' என்று பதிலளித்தார்கள். "அப்படியானால் இது என்ன வாைட?'' என்று ேகட்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹஃப்ஸா எனக்குத் ேதன் (கலந்த) பானம் 
புகட்டினார்'' என்று ெசான்னார்கள். நான், "அதன் ேதனகீ்கள் கருேவல மரத்தில் அமர்ந்து 
(அதன் பிசிைன உட்ெகாண்டு)விட்டு வந்திருக்கலாம். (அதனால்தான் ேதனில் வாைட 
ஏற்பட்டுவிட்டது ேபாலும்)'' என்று கூறிேனன். 
(ெதாடர்ந்து ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம் வந்தேபாது,அவர்களிடம் நானும் அவ்வாேற கூறிேனன். பிறகு அவர்கள் 
ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்றேபாது, அவரும் அவ்வாேற கூறினார். பின்னர் 
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ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசன்றேபாது, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! தங்களுக்குச் சிறிதளவு ேதன் தரட்டுமா?'' என்று ேகட்டார். அவர்கள் 
"அது எனக்குத் ேதைவயில்ைல'' என்றார்கள். 
(இது குறித்து) சவ்தா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் தூயவன்! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள (அைத அருந்தவிடாமல்) நாம் தடுத்து 
விட்ேடாேம!'' என்று (வருத்தத்துடன்) கூறுவார்கள். நான் அவரிடம், "சும்மா இருங்கள்! 
(விஷயம் பரவிவிடப் ேபாகிறது)'' என்று ெசால்ேவன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-இேத ஹதீஸ் ேமலும் ஓர் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 ஒருவர் தம் மைனவிக்கு (தம்முடன் ேசர்ந்து வாழவும் பிரிந்துவிடவும்) விருப்ப 
உரிைம அளிப்பதானது, அவரது எண்ணத்ைதப் ெபாறுத்ேத தவிர மணவிலக்கு ஆகாது. 
 
2939 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியருக்கு (அவர்கள் விரும்பினால் 
தம்முடன் ேசர்ந்து வாழலாம்; அல்லது பிரிந்துவிடலாம் என) உரிைமயளிக்குமாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதருக்கு (இைறவனால்) கட்டைளயிடப்பட்டது. அப்ேபாது அவர்கள் 
என்னிடம்தான் முதன்முதலாக விஷயத்ைதச் ெசான்னார்கள்: "(ஆயிஷா!) நான் உனக்கு 
ஒரு விஷயத்ைதச் ெசால்கிேறன்'' (என்று அைதச் ெசால்லிவிட்டு,) "நீ உன் ெபற்ேறாரிடம் 
அனுமதி ேகட்காதவைர அவசரப்பட ேவண்டாம்'' என்று ெசான்னார்கள். என் ெபற்ேறார் 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பிரிந்துவிடும்படி உத்தரவிடப் 
ேபாவதில்ைல என்பது நபியவர்களுக்குத் ெதரிந்திருந்தது. 
பிறகு அவர்கள் "நபிேய! உங்கள் துைணவியரிடம் கூறுங்கள்: நீங்கள் இவ்வுலக 
வாழ்க்ைகையயும் அதன் அலங்காரத்ைதயும் விரும்பினால், வாருங்கள்! உங்களுக்கு 
வாழ்க்ைகக்கு உரியைதக் ெகாடுத்து நல்ல முைறயில் விடுவித்துவிடுகிேறன். நீங்கள் 
அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும் மறு உலைகயும் விரும்பினால்,உங்களிலுள்ள 
(இத்தைகய) நல்லவர்களுக்காக மகத்தான நற்பலைன அல்லாஹ் தயார்ெசய்துள்ளான்'' 

(33:28,29)எனும் வசனங்கைள ஓதினார்கள். அப்ேபாது நான், "இது ெதாடர்பாக என் 
ெபற்ேறாரிடம் நான் எதற்காக அனுமதி ேகட்கேவண்டும்? நான் அல்லாஹ்ைவயும் 
அவனுைடய தூதைரயும் மறு உலைகயுேம விரும்புகிேறன்'' என்று ெசான்ேனன். பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மற்றத் துைணவியரும் என்ைனப் ேபான்ேற 
நடந்துெகாண்டனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2940 முஆதா பின்த் அப்தில்லாஹ் அல்அதவிய்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் "(நபிேய! உங்கள் துைணவியரான) அவர்களில் நீங்கள் 
விரும்பியவர்கைள (விரும்பும் காலம்வைர) ஒதுக்கிைவக்கலாம். நீங்கள் விரும்பியவர்கைள 
(விரும்பும் காலம் வைர) உங்களுடன் இருக்கைவக்கலாம்'' (33:51) எனும் இைறவசனம் 
அருளப்ெபற்ற பின்னரும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களில் ஒரு 
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மைனவியின் நாளில் (மற்ெறாரு மைனவியிடம் ெசல்ல விரும்பினால் அந்நாைள விட்டுக் 

ெகாடுக்கும்படி) எங்களிடம் அனுமதி ேகட்பார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அதற்கு நான், "அவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களிடம் அனுமதி 
ேகட்கும்ேபாது நீங்கள் என்ன ெசால்வரீ்கள்?'' என்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "(அல்லாஹ்வின் தூதேர!) ேவெறாரு மைனவிக்காக எனது நாைள 
விட்டுக் ெகாடுக்கும்படி) நீங்கள் என்னிடம் அனுமதி ேகட்பதாயிருந்தால், நான் யாருக்காக 
ேவண்டியும் தங்கைள விட்டுக் ெகாடுக்கமாட்ேடன்' என்று ெசால்ேவன்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஆதா பின்த் அப்தில் லாஹ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2941 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துைணவியரான) எங்களுக்கு (தமது மணப் 

பந்தத்திலிருந்து விலகிக்ெகாள்ள) விருப்ப உரிைம அளித்தார்கள். அ(வ்வாறு அவர்கள் 
உரிைம அளித்த)ைத நாங்கள் மணவிலக்காகக் கருதவில்ைல. 
 
2942 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் என் மைனவிக்கு விருப்பஉரிைம அளித்து, அவள் என்ைனேய ேதர்ந்ெதடுத்துக் 

ெகாண்டுவிட்டால்,  அவளுக்கு (ஆரம்பத்தில்) ஒன்ெறன்ன! நூறு அல்லது ஆயிர(ம் விவாகர) 
த்திற்கு நான் உரிைம அளித்திருந்தாலும் அைத நான் ெபாருட்படுத்தமாட்ேடன். நான் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் (இது குறித்துக்) ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துைணவியரான) எங்களுக்கு (தமது மணப் பந்தத்திலிருந்து 
விலகிக்ெகாள்ள) விருப்பஉரிைம அளித்தார்கள். அதுெவன்ன தலாக்காகவா ஆகிவிட்டது?'' 

என்று ேகட்டார்கள். 
 
2943 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியருக்கு (தமது மணப் பந்தத்திலிருந்து 
விலகிக்ெகாள்ள) விருப்பஉரிைம அளித்தார்கள். அ(வ்வாறு அவர்கள் உரிைம அளித்த)து 
மணவிலக்காக இருக்கவில்ைல. 
 
2944 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துைணவியரான) எங்களுக்கு (தமது மணப் 
பந்தத்திலிருந்து விலகிக்ெகாள்ள) விருப்பஉரிைம அளித்தார்கள். அப்ேபாது நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள(ச் சார்ந்து வாழ்வைத)ேய ேதர்ந்ெதடுத்ேதாம். 
இ(வ்வாறு உரிைம அளித்த)ைத அவர்கள் தலாக் எனக் கருதவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2945 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துைணவியரான) எங்களுக்கு (விரும்பினால் 
தம்முடன் ேசர்ந்து வாழலாம்; அல்லது பிரிந்துவிடலாம் என) விருப்பஉரிைம அளித்தார்கள். 
அப்ேபாது நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள(ச் சார்ந்து வாழ்வைத)ேய 
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ேதர்ந்ெதடுத்ேதாம். அ(வ்வாறு அவர்கள் உரிைம அளித்த)ைத, (மணவிலக்கில்) எதுவாகவும் 
கருதவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2946 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
(அவர்களது வடீ்டுக்கு) வந்து, உள்ேள வர அனுமதி ேகட்டார்கள். அப்ேபாது மக்கள் பலர்,  

தங்களில் எவருக்கும் உள்ேள ெசல்ல அனுமதி கிைடக்காமல் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது வடீ்டு வாசலிேலேய அமர்ந்திருப்பைதக் கண்டார்கள். அனுமதி கிைடத்ததும் 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் உள்ேள நுைழந்தார்கள். பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் வந்து உள்ேள 
நுைழய அனுமதி ேகட்டார்கள். அவர்களுக்கும் அனுமதி கிைடத்தது. (அவர்களும் உள்ேள 
நுைழந்தார்கள்.) அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்ைமச் சுற்றி தம் 
துைணவியர் இருக்க, ேபச முடியாத அளவிற்குத் துக்கம் ேமலிட்டவர்களாக ெமௗனமாக 
அமர்ந்திருப்பைதக் கண்டார்கள். 
அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் "நபி (ஸல்) அவர்கைளச் சிரிக்க ைவக்க எைதேயனும் 
நான் ெசால்லப்ேபாகிேறன்'' என்று (மனதிற்குள்) ெசால்லிக்ெகாண்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
என் மைனவி (ஹபபீா) பின்த் காரிஜா என்னிடத்தில் குடும்பச் ெசலவுத் ெதாைகைய 
(உயர்த்தித் தருமாறு) ேகட்க, நான் அவைர ேநாக்கி எழுந்து அவரது கழுத்தில் அடித்து 

விட்ேடன் என்றால், நீங்கள் என்ன ெசால்வரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். (இைதக் ேகட்டு) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிரித்தார்கள். "இேதா நீங்கள் காண்கிறரீ்கேள 
இவர்களும் என்னிடம் ெசலவுத் ெதாைகைய (உயர்த்தித் தருமாறு) ேகாரிேய என்ைனச் 
சுற்றிக் குழுமியுள்ளனர்'' என்று கூறினார்கள். உடேன அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (தம்முைடய 
புதல்வி) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைள ேநாக்கி, அவர்களது கழுத்தில் அடிக்க எழுந்தார்கள். 
அடுத்து உமர் (ரலி) அவர்கள் (தம் புதல்வி) ஹஃப்ஸாைவ ேநாக்கி, அவர்களது கழுத்தில் 
அடிப்பதற்காக எழுந்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இல்லாதைத 
நீங்கள் ேகட்கிறரீ்களா?'' என்று அவர்களிருவருேம கூறினர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் துைணவியர், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் இல்லாத எைதயும் ஒருேபாதும் நாங்கள் ேகட்கமாட்ேடாம்'' என்று 
கூறினர். 
 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மாதம் அல்லது இருபத்ெதான்பது 
நாட்கள் தம் துைணவியரிடமிருந்து விலகியிருந்தார்கள். பிறகு "நபிேய! உங்கள் 
துைணவியரிடம் கூறுங்கள்'' என்று ெதாடங்கி, "உங்களிலுள்ள நல்லவர்களுக்காக மகத்தான 
நற்பலைன அல்லாஹ் தயார் ெசய்துள்ளான்'' என்று முடியும் (33:28,29)இந்த வசனங்கள் 
அவர்களுக்கு அருளப்ெபற்றன. 
இைதயடுத்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆரம்பமாக ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்று, "ஆயிஷா! நான் உன்னிடம் ஒரு விஷயத்ைத முன்ைவக்க 
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விரும்புகிேறன். அது ெதாடர்பாக நீ உன் ெபற்ேறாரிடம் ஆேலாசைன ேகட்காத வைர 
அவசரப்பட்டு (எந்த முடிவுக்கும் வந்து)விடக் கூடாது என விரும்புகிேறன்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அது என்ன, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்த (33:28ஆவது) வசனத்ைத ஓதிக் 
காட்டினார்கள். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! உங்கள் (உறைவத் 
துண்டிக்கும்) விஷயத்திலா நான் என் ெபற்ேறாரிடம் ஆேலாசைன ேகட்க ேவண்டும்? 

இல்ைல! நான் அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும் மறு உலகத்ைதயுேம 
ேதர்ந்ெதடுக்கிேறன்''என்று ெசால்லிவிட்டு, "நான் கூறியைதத் தாங்கள் மற்றத் 
துைணவியரில் எவரிடமும் ெதரிவிக்க ேவண்டாெமன உங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்'' 

என்றார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்களில் எவேரனும் 
என்னிடம் (நீ ெசான்னைதப் பற்றிக்) ேகட்டால் நான் அவர்களிடம் அைதத் ெதரிவிக்காமல் 
இருக்கமாட்ேடன். அல்லாஹ் என்ைனக் கடினமான ேபாக்கு உள்ளவனாகேவா, எவைரயும் 
வழிதவறச் ெசய்பவனாகேவா அனுப்பவில்ைல. மாறாக, (இைறெநறிைய) எளிதாக்கிச் 
ெசால்லும் ஆசானாகேவ என்ைன அனுப்பியுள்ளான்''என்றார்கள். 
 
பாடம் : 5 "ஈலா'ச் ெசய்வது, மைனவியரிடமிருந்து விலகியிருப்பது, அவர்களுக்கு விருப்ப 
உரிைம அளிப்பது மற்றும் "அவருக்ெகதிராக நீங்கள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் 
உதவினால்' (66:4) எனும் இைறவசனத் ெதாடர். 
 
2947 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு மாத காலம் தம் துைணவியரிடம் 
ெநருங்கமாட்ேடன் எனச் சத்தியம் ெசய்து) தம் துைணவியரிடமிருந்து விலகியிருந்தேபாது, 

நான் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்ேறன். அங்கு மக்கள் (கவைலேயாடு) சிறு 
கற்கைளத் தைரயில் எறிந்து ெகாண்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
துைணவியைர மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்டார்கள்'' என்று கூறிக்ெகாண்டிருந்தனர். - இது 
பர்தா பற்றிய சட்டம் அருளப்ெபறுவதற்கு முன்பு நடந்த நிகழ்ச்சியாகும்.- "அன்று என்ன 
நடந்தது என்பைத நான் அறிந்ேத தீருேவன்'' என்று (எனக்குள்) நான் கூறிக்ெகாண்ேடன். 
 பிறகு நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் புதல்விேய! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள மன ேவதைனப்படுத்தும் அளவிற்கு உங்களது 
தகுதி உயர்ந்துவிட்டதா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "கத்தாபின் 
புதல்வேர! உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன பிரச்சிைன? (முதலில்) நீங்கள் உங்களது 
ெபட்டகத்ைத (வடீ்ைட)க் கவனியுங்கள் (உங்கள் புதல்வி ஹஃப்ஸாவிற்கு அறிவுைர 
கூறுங்கள்)'' என்று கூறினார்கள். ஆகேவ, நான் (என் புதல்வி)ஹஃப்ஸா பின்த் உமரிடம் 
ெசன்று, "ஹஃப்ஸா! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள மன ேவதைனப்படுத்தும் 
அளவிற்கு உனது தகுதி உயர்ந்துவிட்டதா? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (நீ இவ்வாறு 
ெசய்தால்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உன்ைன ேநசிக்கமாட்டார்கள் என்பைத நீ 
அறிந்ேத உள்ளாய். நான் மட்டும் இல்ைலெயன்றால், உன்ைன அவர்கள் மணவிலக்குச் 
ெசய்திருப்பார்கள்'' என்று கூறிேனன். 
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இைதக் ேகட்டு ஹஃப்ஸா கடுைமயாக அழுதார். நான் ஹஃப்ஸாவிடம் "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இப்ேபாது) எங்ேக இருக்கிறார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
ஹஃப்ஸா, "மாடியிலுள்ள அவர்களது தனி அைறயில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள்'' என்றார்கள். 
உடேன நான் அங்கு ெசன்ேறன். அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
பணியாளர் ரபாஹ், அந்த மாடியைறயின் வாசற்படியில், ெசதுக்கப்பட்ட மரக்கட்ைடயின் மீது 
கால்கைளத் ெதாங்கவிட்டபடி அமர்ந்திருந்தார். அது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஏறுவதற்கும் இறங்கு வதற்கும் பயன்படுத்திய ேபரீச்ச மரக்கட்ைடயாகும். 
 
நான் (அவைரக்) கூப்பிட்டு, "ரபாேஹ! எனக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
அனுமதி ேகள்'' என்ேறன். அப்ேபாது ரபாஹ் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இருந்த) அந்த அைறைய உற்றுப் பார்த்தார். பிறகு என்ைனயும் பார்த்தார். ஆனால், 

பதிேலதும் ெசால்ல வில்ைல. பின்னர் (மீண்டும்) நான், "ரபாேஹ! எனக்காக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (உள்ேள வர) அனுமதி ேகள்'' என்ேறன். 
ரபாஹ் அந்த அைறையப் பார்த்தார். பிறகு என்ைனயும் பார்த்தார். ஆனால், பதிேலதும் 
ெசால்லவில்ைல. பின்னர் நான் குரைல உயர்த்தி, "ரபாேஹ! எனக்காக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (உள்ேள வர) அனுமதி ேகள். நான் (என் மகள்) ஹஃப்ஸா 
வுக்(குப் பரிந்து ேபசுவதற்)காக வந்துள்ேளன் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எண்ணிவிட்டார்கள் என நான் நிைனக்கிேறன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! என் மகளின் 
கழுத்ைத ெவட்டுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டால் கூட 
நிச்சயமாக அவரது கழுத்ைத ெவட்டி விடுேவன்'' என்று உரத்த குரலில் ெசான்ேனன். 
அப்ேபாது ரபாஹ் என்ைன ஏறிவரச் ெசால்லி ைசைக ெசய்தார். உடேன நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அவர்கள் ஒரு பாயில் சாய்ந்து 
படுத்திருந்தார்கள். நான் அமர்ந்தவுடன் அவர்கள் தமது கீழாைடையச் சுருட்டி 
(ஒழுங்குபடுத்தி)னார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் உடலில் அந்த ஆைடையத் தவிர 
ேவெறதுவும் இருக்கவில்ைல. அந்தப் பாய் அவர்களது விலாப் புறத்தில் அைடயாளம் 
பதித்திருந்தது. அப்ேபாது நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தனி அைறைய 
ேநாட்டமிட்ேடன். அங்கு ஒரு "ஸாஉ' அளவு ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைமயும், 

அைறயின்  ஒரு மூைலயில் அேத அளவு கருேவல இைலயும் இருந்தன. நன்கு 
பதனிடப்படாத ஒரு ேதால் அங்கு ெதாங்கவிடப்பட்டிருந்தது. 
 
(இைதக் கண்ட) என் கண்கள் (என்ைனயும் அறியாமல்) கண்ணரீ் ெசாரிந்தன. அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கத்தாபின் புதல்வேர! ஏன் அழுகிறரீ்கள்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் நபிேய! என்னால் எவ்வாறு அழாமலிருக்க முடியும்? 

இந்தப் பாய் உங்களது விலாப் புறத்தில் அைடயாளப்படுத்தியுள்ளேத. (இேதா) இதுதான் 
உங்களது தனிஅைற. இதில் நான் காணுகின்ற (விைல மலிவான) சில ெபாருட்கைளத் 
தவிர ேவெறைதயும் நான் காண வில்ைல. அந்த (பாரசீகம் மற்றும் இத்தாலி அரசர்களான) 
குஸ்ருவும் சீசரும் கனி வர்க்கங்களிலும் நதிகளிலும் (உல்லாசமாக) இருக்கின்றனர். 
நீங்கேளா அல்லாஹ்வின் தூதரும் அவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவரும் ஆவரீ்கள். 
ஆனால், உங்களது தனி அைற இவ்வாறு இருக்கிறேத!'' என்ேறன். 
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அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கத்தாபின் புதல்வேர! நமக்கு மறுைமயும் 
அ(ம்மன்ன)வர்களுக்கு இம்ைமயும் இருப்பது உங்களுக்குத் திருப்தி இல்ைலயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் "ஆம் (திருப்திதான்)'' என்ேறன். 
அந்த அைறக்குள் நுைழந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகத்தில் 
ேகாபத்ைதக் கண்டிருந்ேதன். ஆகேவ, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தங்கள் துைணவியைரப் 
பற்றித் தங்களுக்கு என்ன சஞ்சலம்? நீங்கள் அவர்கைள மணவிலக்குச் ெசய்திருந்தாலும் 
(நீங்கள் சஞ்சலப்பட ேவண்டியதில்ைல. ஏெனனில்,) தங்களுடன் (தங்களுக்கு உதவி 
புரிவதற்கு) அல்லாஹ் இருக்கின்றான். அவனுைடய வானவர்களும் ஜிப்ரீலும் மீக்காயலீும் 
நானும் அபூபக்ரும் இதர இைறநம்பிக்ைகயாளர்களும் தங்களுடன் இருக்கின்ேறாம்'' என்று 
ெசான்ேனன். 
 
நான் ஒரு சிறு விஷயத்ைதக் கூறினாலும் -நான் அல்லாஹ்ைவப் புகழுகிேறன்- நான் 
கூறிய ெசால்ைல அல்லாஹ் ெமய்யாக்கி ைவப்பான் எனும் நம்பிக்ைக எனக்கு இருக்கேவ 
ெசய்தது. அப்ேபாது "உங்கைள அவர் மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்டால் உங்களுக்குப் பதிலாக 
உங்கைளவிடவும் சிறந்த துைணவியைர அவருைடய இைறவன் அவருக்கு வழங்க 
முடியும்'' (66:5) என்ற விருப்ப உரிைம அளிக்கும் இந்த வசனமும், "அவருக்கு எதிராக நீங்கள் 
இருவரும் ஒருவருக்ெகாருவர் உதவிக்ெகாண்டால் அல்லாஹ் அவருைடய அதிபதி 
ஆவான். ஜிப்ரீலும் நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாரில் நல்லவர்களும் வானவர்களும் அதன் பின் 
(அவருக்கு) உதவுவார்கள்'' (66:4) எனும் இைறவசனமும் அருளப்ெபற்றன. அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களின் புதல்வி ஆயிஷா (ரலி) அவர்களும் (என் புதல்வி) ஹஃப்ஸாவுேம நபி (ஸல்) 
அவர்களின் மற்றத் துைணவியைர மிைகத்தவர்களாக இருந்தனர். 
ஆகேவ, நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (உங்கள் துைணவியரான) இவர்கைள நீங்கள் 
மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்டீர்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "இல்ைல'  

என்றார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழந்ேதன். (அங்கு) 
முஸ்லிம்கள் சிறு கற்கைளத் தைரயில் எறிந்துெகாண்டு (ஆழ்ந்த கவைலயுடன்) இருந்தனர்; 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியைர மணவிலக்குச் ெசய்து 

விட்டார்கள்'' என்று கூறிக்ெகாண்டுமிருந்தனர். நான் இங்கிருந்து இறங்கிச்ெசன்று, "தாங்கள் 
தங்கள் துைணவியைர மணவிலக்குச் ெசய்யவில்ைல என அவர்களிடம் 
ெதரிவித்துவிடவா?'' என்று ேகட்ேடன். 
 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; நீங்கள் விரும்பினால் (அவ்வாறு 
ெசய்யுங்கள்)'' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகத்திலிருந்து ேகாபம் 
விலகும் வைரயிலும், பற்கள் ெதரியுமளவிற்கு அவர்கள் சிரிக்கும்வைரயிலும் அவர்களிடம் 
நான் ேபசிக்ெகாண்ேடயிருந்ேதன். -அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிைடேய 
அழகான பற்கள் உைடயவராக இருந்தார்கள்.- பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(அந்த மாடியைறயிலிருந்து) இறங்கினார்கள். நானும் இறங்கிேனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் ேபரீச்ச மரக்கட்ைடையத் தமது கரத்தால் 
பற்றாமேலேய தைரயில் நடப்பைதப் ேபான்று (சாதாரணமாக) நடந்தார்கள். (ஆனால்,) நான் 
அந்த மரக்கட்ைடையப் பிடித்துக்ெகாண்ேட இறங்கிேனன். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
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நீங்கள் இந்த அைறயில் இருபத்ெதான்பது நாட்கள் மட்டுேம தங்கியுள்ளரீ்கள் (ஆனால், ஒரு 
மாதம் மைனவியரிடமிருந்து விலகியிருக்கப்ேபாவதாக சத்தியம் ெசய்திருந்தீர்கேள?)!''என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "மாதம் என்பது இருபத்ெதான்பது நாட்களாகவும் இருக்கும்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
பின்னர் நான் பள்ளிவாசலின் தைலவாயிலில் நின்றுெகாண்டு உரத்த குரலில், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியைர மணவிலக்குச் ெசய்யவில்ைல'' 

என்று கூறிேனன். அப்ேபாது, "பாதுகாப்பு அல்லது பயம் பற்றிய ெசய்தி அவர்களுக்குக் 
கிைடத்தால் அைத அவர்கள் (உடேன) பரப்பிவிடுகின்றனர். அைத இைறத்தூதரிடமும் 
தங்களில் அதிகாரமுள்ேளாரிடமும் ெகாண்டுெசன்றிருந்தால் அைத ஆய்வு ெசய்ேவார் 
அறிந்துெகாண்டிருப்பர்'' (4:83) எனும் இந்த வசனம் அருளப்ெபற்றது. நாேன அச்ெசய்திைய 
ஆய்வு ெசய்தவனாக இருந்ேதன். 
ஆக, மைனவியருக்கு விருப்ப உரிைம அளிப்பது ெதாடர்பான (33:28ஆவது) வசனத்ைத, 

வலிவும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ் அருளினான். 
 
2948 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஓராண்டு காலமாக ஒரு வசனத்ைதப் பற்றி உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடம் 
(விளக்கம்) ேகட்க ேவண்டுெமன்று காத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். ஆனால், அவர்கள் மீதிருந்த 
(மரியாைத கலந்த) அச்சம் காரணமாகக் ேகட்பதற்குத் துணிவு வரவில்ைல. 
(ஒரு முைற) உமர் (ரலி) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காகப் புறப்பட்டுச் ெசன்றேபாது நானும் 
அவர்களுடன் புறப்பட்ேடன். அவர்கள் (ஹஜ்ைஜ முடித்துக்ெகாண்டு) திரும்பி வரும் 
வழியில் நாங்கள் (மர்ருழ் ழஹ்ரான் எனும்) ஒரு சாைலயில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது உமர் 
(ரலி) அவர்கள் தமது இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றுவதற்காக "அராக்' (மிஸ்வாக்) 
மரத்ைத ேநாக்கி ஒதுங்கிச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றிவிட்டு 
வரும்வைர நான் (அவர்கைள எதிர்பார்த்தபடி) அவர்களுக்காக நின்று ெகாண்டிருந்ேதன். 
பிறகு அவர்களுடன் ெசல்லலாேனன். 
அப்ேபாது அவர்களிடம் நான், "இைற நம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரில் (நபியவர்கைளச் சஞ்சலப்படுத்தும் வைகயில்) 
ஒருவருக்ெகாருவர் (கூடிப் ேபசி) உதவி புரிந்தவர்கள் யார்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், "ஹஃப்ஸாவும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களும்தாம்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
உடேன நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ஓராண்டு காலமாக இது குறித்து உங்களிடம் 
நான் ேகட்க ேவண்டுெமன  எண்ணியிருந்ேதன். ஆனால், உங்கள்மீது (எனக்கு) உள்ள 
(மரியாைத கலந்த) அச்சம் காரணமாக எனக்குத் துணிவு வரவில்ைல'' என்று ெசான்ேனன். 
அதற்கு "(இப்படிச்) ெசய்யாதீர்கள். என்னிடம் ஓர் அறிவு இருப்பதாக நீங்கள் 
எண்ணினால், என்னிடம் அது குறித்துக் ேகட்டுவிடுங்கள். (உண்ைமயிேலேய) அைத நான் 
அறிந்திருந்தால், உங்களுக்கு நான் ெதரிவிக்கிேறன்'' என்று கூறிய உமர் (ரலி) அவர்கள், 

பிறகு (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அறியாைமக் காலத்தில் ெபண்களுக்கு எந்த உரிைமயும் 
இருப்பதாக நாங்கள் கருதியதில்ைல. அவர்(களின் உரிைம)கள் ெதாடர்பாக, தான் அருளிய 
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(சட்டத்)ைத அல்லாஹ் அருளும் வைரயிலும்,அவர்களுக்குரிய (ெசலவுத் ெதாைக, 

ெசாத்துரிைம ஆகிய)வற்றின் பங்குகைள அவன் நிர்ணயிக்கும் வைரயிலும் (இந்நிைல 
நீடித்தது). 
இந்நிைலயில் (ஒரு நாள்) நான் ஒரு விவகாரம் குறித்து ஆேலாசித்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். 
அப்ேபாது என் மைனவி, "நீங்கள் இப்படி இப்படிச் ெசய்யலாேம!'' என்று என்னிடம் 
(ஆேலாசைன) கூறினார். அவரிடம் நான், "உனக்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம்? நான் 
தீர்மானிக்க ேவண்டிய ஒரு விஷயத்தில் உன் தைலயடீு எதற்கு?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர் என்னிடம், "கத்தாபின் புதல்வேர! (இப்படிச் ெசால்கின்ற) உங்கைளப் பார்த்து நான் 
வியப்பைடகிேறன். உங்களுடன் விவாதிக்கப்படுவைத நீங்கள் விரும்பவில்ைல. 
ஆனால், உங்களுைடய புதல்வி (ஹஃப்ஸாேவா தம் கணவர்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் விவாதித்ததால் அன்ைறய நாள் முழுக்க அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ேகாபமாக இருந்தார்கள்'' என்று ெசான்னார். 
உடேன நான் எழுந்து, எனது ேமலங்கிைய எடுத்துக்ெகாண்டு, அப்படிேய அங்கிருந்து 
புறப்பட்டு ஹஃப்ஸாவிடம் ெசன்ேறன். "என் அருைம மகேள! நீ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் வாதம் புரிந்து, அதனால் அவர்கள் அன்ைறய தினம் முழுக்கக் 
ேகாபத்துடன் இருந்தார்களாேம (அது உண்ைமயா)?'' என்று ஹஃப்சாவிடம் ேகட்ேடன். 
அதற்கு ஹஃப்ஸா, "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் துைணவியரான) நாங்கள் அவர்களுடன் விவாதிப்பதுண்டு'' என்றார். அதற்கு 
நான், "அல்லாஹ்வின் தண்டைனையயும் அவனுைடய தூதரின் ேகாபத்ைதயும் பற்றி 
உனக்கு நான் எச்சரிக்கிேறன் என்பைத அறிவாயாக! அருைம மகேள! தம்முைடய 
அழகும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்மீது ெகாண்டுள்ள அன்பும் எவைரப் 
பூரிப்பைடய ைவத்துள்ளேதா அவைர (ஆயிஷாைவ)ப் பார்த்து நீயும் 
துணிந்துவிடாேத!'' என்று (அறிவுைர) ெசான்ேனன். 
 
பிறகு நான் ேநராக (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மற்ெறாரு துைணவியான) 
உம்மு சலமாவிடம் (அவருக்கு அறிவுைர கூறச்) ெசன்ேறன். ஏெனனில், அவர் என் 
(தாய்வழி) உறவினராவார். இது குறித்து அவரிடமும் நான் ேபசிேனன். அப்ேபாது உம்மு 
சலமா என்னிடம், "கத்தாபின் புதல்வேர! உம்ைமக் கண்டு நான் வியப்பைடகிேறன். எல்லா 
விஷயங்களிலும் தைலயிட்டுவந்த நீங்கள், இப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கும் அவர்களுைடய துைணவியருக்கும் இைடேயயும் தைலயிடும் அளவிற்கு 
வந்துவிட்டீர்கேள!'' என்று கூறினார். உம்மு சலமா தம் ேபச்சால் என்ைன ஒரு பிடி 
பிடித்துவிட்டார். எனக்கு ஏற்பட்டிருந்த பாதி (ேகாப உணர்ச்சி)ைய உைடத்ெதறிந்துவிட்டார். 
ஆகேவ, நான் அவரிடமிருந்து ெவளிேயறி (வந்து)விட்ேடன். 
அன்சாரிகளில் எனக்ெகாரு நண்பர் இருந்தார். நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது அைவயில்) இல்லாதேபாது கிைடக்கும் ெசய்திகைள அவர் எனக்குத் 
ெதரிவிப்பதும், அவர் இல்லாத ேபாது கிைடக்கும் ெசய்திகைள நான் அவருக்குத் 
ெதரிவிப்பதும் வழக்கம். 
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(அந்தக் கால கட்டத்தில் சிரியா நாட்டு) "ஃகஸ்ஸான்' வமிச மன்னர்களில் ஒருவைனப் 
பற்றிய அச்சம் எங்களுக்கு இருந்துவந்தது. அவன் எங்கள் (மதீனா)மீது பைடெயடுக்கத் 
திட்டமிட்டிருப்பதாக எங்களிடம் ெசால்லப்பட்டிருந்தது. இதனால் அவைனக் குறித்த அச்சம் 
எங்கள் ெநஞ்சங்களில் நிரம்பியிருந்தது. 
இந்நிைலயில் (ஒரு நாள்) அந்த அன்சாரி நண்பர் வந்து (என் வடீ்டுக்) கதைவத் தட்டினார். 
"திறங்கள்; திறங்கள்'என்றார். (கதைவத் திறந்த) உடன் நான், "ஃகஸ்ஸானிய (மன்ன)ன் 
வந்துவிட்டானா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர், "அைதவிடப் ெபரியது நடந்துவிட்டது; 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியரிடமிருந்து விலகிவிட்டார்கள்'' 

என்றார். 
 
உடேன நான், "ஹஃப்ஸா, ஆயிஷா ஆகிேயாரின் மூக்கு மண்ைணக் கவ்வட்டும்!'' என்று 
கூறிவிட்டு, எனது உைடைய எடுத்து (அணிந்து)ெகாண்டு புறப்பட்ேடன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தேபாது, அவர்கள் தமக்குரிய மாடியைறெயான்றில் (தங்கி) 
இருந்தார்கள். ஏணிப்படி வழியாகேவ அந்த அைறக்குச் ெசல்ல முடியும். அங்ேக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய கறுப்புநிறப் பணியாளர் ஒருவர் 
(ரபாஹ்), ஏணியின் முதற்படியில் இருந்தார். அவரிடம் நான், "இேதா உமர் (வந்துள்ளார் என 
அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் கூறி அனுமதி ேகள்)'' என்ேறன். 
எனக்கு அனுமதி கிைடத்தேபாது (அந்த அைறக்குச் ெசன்று) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் (எனக்கும் அவர்களுைடய துைணவியருக்குமிைடேய நைடெபற்ற) 
இந்த உைரயாடல்கைள எடுத்துைரத்ேதன். உம்மு சலமாவின் ேபச்சு வந்தேபாது, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னைகத்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கள் ஓர் ஈச்சம் பாயில் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கும் அந்தப் 
பாய்க்குமிைடேய (விரிப்பு) எதுவும் இருக்கவில்ைல. அவர்களது தைலக்குக் கீேழ ஈச்ச 

நார்கள் நிரப்பப்ெபற்ற ேதால் தைலயைண ஒன்றிருந்தது. அவர்களின் கால்களுக்கு அருகில் 
கருேவல இைலகள் குவிக்கப்பட்டிருந்தன. அவர்களது தைலமாட்டில் பதனிடப்படா 
ேதால்கள் ெதாங்கிக்ெகாண்டிருந்தன. அப்ேபாது அவர்களின் விலாப்புறத்தில் ஈச்சம் பாயின் 
சுவடு (பதிந்து) இருப்பைதக் கண்டு நான் அழுது விட்ேடன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஏன் அழுகிறரீ்கள்?'' என்றார்கள். அதற்கு 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (பாரசீக மற்றும் இத்தாலி மன்னர்களான) குஸ்ருவும் சீசரும் 
இருக்கும் நிைலேய ேவறு! (தாராளமான உலகச்ெசல்வங்களுடன் உல்லாசமாக 
வாழ்கின்றனர்.) தாங்கேளா அல்லாஹ்வின் தூதராயிற்ேற?'' என்ேறன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அ(ம்மன்ன)வர்களுக்கு இம்ைமயும் நமக்கு 
மறுைமயும் இருப்பைத நீங்கள் திருப்திப்படவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
2949 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நான் உமர் (ரலி) அவர்களுடன் (ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்றுவிட்டு மதீனா ேநாக்கி) 
வந்ேதன். நாஙகள் "மர்ருழ் ழஹ்ரான்' எனுமிடத்தில் இருந்தேபாது'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் 
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ெபற்றுள்ளன. ேமலும், அதில் "அவ்விரு ெபண்கைளப் பற்றி நான் ேகட்ேடன். அதற்கு 
"ஹஃப்ஸாவும் உம்மு சலமாவுேம அவ்விருவரும்' என உமர் (ரலி) அவர்கள் 
விைடயளித்தார்கள்''  என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும் "நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் துைணவியரின்) அைறகளுக்குச் ெசன்ேறன். ஒவ்ெவாரு வடீ்டிலும் அழுைகச் 
சப்தம் ேகட்டது என்று உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்றும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியைர ஒரு மாத காலம்வைர ெநருங்கமாட்ேடன்'' எனச் 
சத்தியம் (ஈலா) ெசய்திருந்தார்கள்; இருபத்ெதான்பதாவது நாளானதும் (அந்த 
அைறயிலிருந்து) இறங்கித் தம் துைணவியரிடம் ெசன்றார்கள்'' என்றும் அதிகப்படியாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2950 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் (அவர்கைளச் சங்கடப்படுத்தும் 
வைகயில்) கூடிப் ேபசிச் ெசயல்பட்ட இரு துைணவியர் யார் என்பது பற்றி உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம் ேகட்க ேவண்டும் என்று (நீண்ட நாட்களாக) எண்ணியிருந்ேதன். இவ்வாறு 
ஓராண்டு காலத்ைதக் கடத்தி விட்ேடன். அதற்கான சந்தர்ப்பம் எனக்கு வாய்க்கவில்ைல. 
(இந்நிைலயில் ஹஜ்ஜுக்காக) அவர்களுடன் ெசல்ல ேவண்டிய நிைல ஏற்பட்டது. 
(திரும்பிவரும் வழியில்) நாங்கள் "மர்ருழ் ழஹ்ரான்' எனுமிடத்தில் இருந்தேபாது  உமர் (ரலி) 
அவர்கள் இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றச் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது "(அங்கத் தூய்ைம 
ெசய்வதற்காக) நீர்குவைளைய என்னிடம் ெகாண்டுவாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அைத 
எடுத்துக்ெகாண்டு அவர்களிடம் நான் ெசன்ேறன். அவர்கள் இயற்ைகக் கடைன முடித்துத் 
திரும்பியதும் அவர்களுக்குத் தண்ணைீர ஊற்றலாேனன். அப்ேபாது நான் (ேகட்க 
நிைனத்திருந்த விஷயத்ைத) நிைனவுகூர்ந்ேதன். உடேன நான், "இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளச் சஞ்சலப் 
படுத்தும் வைகயில் கூடிப் ேபசிச் ெசயல்பட்ட) அவ்விரு துைணவியர் யார்?''என்று 
ேகட்ேடன். நான் ேகட்டு முடிப்பதற்குள், "ஆயிஷாவும் ஹஃப்ஸாவும்தாம் (அவ்விருவரும்)'' 
என விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2951 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நீண்ட நாட்களாக நபி (ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியரில் இருவைரப் பற்றி உமர் 
(ரலி) அவர்களிடம் ேகட்க ேவண்டும் என்று ேபராவல் ெகாண்டிருந்ேதன். 
(ஏெனனில், அவ்விருவைரப் பற்றித்தான்) உயர்ந்ேதான் அல்லாஹ் (குர்ஆனில்), "நீங்கள் 
இருவரும் அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ேகாரினால் (அதுேவ நல்லது). உங்கள் 
இருவரின் உள்ளங்களும் ேநரிய வழியிலிருந்து பிறழ்ந்துவிட்டிருக்கின்றன'' (66:4) என்று 
கூறியிருந்தான். 
(ஒரு முைற) உமர் (ரலி) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்றார்கள். நானும் (அந்த ஆண்டு) 
அவர்களுடன் ஹஜ் ெசய்ேதன். (ஹஜ்ைஜ முடித்துக்ெகாண்டு திரும்பும் வழியில்) உமர் 
(ரலி) அவர்கள் (இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றுவதற்காக) ஒதுங்கினார்கள். அவர்களுடன் 
நானும் நீர்குவைளயுடன் ெசன்ேறன். அவர்கள் இயற்ைகக் கடைன முடித்துவிட்டு என்னிடம் 
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திரும்பிவந்தார்கள். நான் அவர்களின் ைககளில் (குவைளயிலிருந்த) தண்ணைீர 
ஊற்றிேனன். அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். அப்ேபாது நான் அவர்களிடம் 
"இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! நபி (ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியரில் 
இருவைரக் குறித்து, "நீங்கள் இருவரும் அல்லாஹ்விடம் பாவ மன்னிப்புக் ேகாரினால் 
(அதுேவ நல்லது). உங்கள் இருவரின் உள்ளங்களும் ேநரிய வழியிலிருந்து பிறழ்ந்து 

விட்டிருக்கின்றன' (66:4) என்று அல்லாஹ் கூறியுள்ளாேன, அந்த இருவர் யார்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "இப்னு அப்பாேஸ! உங்கைளக் கண்டு நான் 
வியப்பைடகிேறன். ஹஃப்ஸாவும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களும்தாம் அந்த இருவர்''என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
(அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் தம்மிடம் 
தம் புதல்வி ெதாடர்பான ஒரு வசனத்ைதக் குறித்துக் ேகட்டைத உமர் (ரலி) அவர்கள் 
விரும்பவில்ைல. ஆகேவதான், "உங்கைளக் கண்டு வியப்பைடகிேறன்'' என்றார்கள். 
ஆயினும், அதற்குரிய பதிைல உமர் (ரலி) அவர்கள் மைறக்கவில்ைல.) 
 
பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் நடந்த நிகழ்ச்சி முழுவைதயும் கூறலானார்கள். அப்ேபாது 
அவர்கள் கூறியதாவது: 
குைறஷிக் குலத்தாராகிய நாங்கள் (மக்காவில் இருந்தேபாது) ெபண்கைள 
மிைகத்தவர்களாகேவ இருந்துவந்ேதாம். (எங்கைள எதிர்த்துப் ேபசாத அளவிற்கு அவர்கைள 
அடக்கிைவத்திருந்ேதாம்.) நாங்கள் (மக்காைவத் துறந்து) மதீனாவிற்கு வந்தேபாது, அங்கு 
ஒரு சமுதாயத்ைதக் கண்ேடாம். அங்கு ஆண்கைளப் ெபண்கள் மிைகக்கக்கூடியவர்களாக 
இருந்தனர். இைத எங்களுைடய ெபண்களும் அப்ெபண்களிடமிருந்து கற்றுக்ெகாள்ளத் 
ெதாடங்கினர். 
எனது வடீு (மதீனாவின்) ேமட்டுப் பகுதி கிராமங்களில் பனூ உமய்யா பின் ைஸத் 
குலத்தாரிைடேய இருந்தது. (ஒரு நாள்) நான் என் மைனவிமீது ேகாபப்பட்ேடன். அவர் 
என்ைன எதிர்த்துப் ேபசினார். அவர் என்ைன எதிர்த்துப் ேபசிய(து எனக்குப் 
பிடிக்கவில்ைல; அ)ைத நான் ெவறுத்ேதன். அப்ேபாது அவர், "நான் உங்கைள எதிர்த்துப் 
ேபசியதற்காக நீங்கள் ஏன் (என்ைன) ெவறுக்கிறரீ்கள்? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நபி 
(ஸல்) அவர்களுைடய துைணவியர்கூட (நபிகளாரின் ேபச்சுக்கு) மறுேபச்சு ேபசத்தான் 
ெசய்கிறார்கள். அவர்களில் சிலர் நபியவர்களிடம் பகலில் இருந்து இரவுவைர 
ேபசுவதில்ைல'' என்று கூறினார். 
உடேன நான் அங்கிருந்து புறப்பட்டு (என் புதல்வி) ஹஃப்ஸாவிடம் ெசன்று, "நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேபச்சுக்கு மறுேபச்சு ேபசுகிறரீ்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு ஹஃப்ஸா "ஆம்' என்று பதிலளித்தார். நான் "உங்களில் சிலர் 
அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் பகலில் இருந்து இரவுவைர ேகாபமாக இருக்கிறரீ்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கும் ஹஃப்ஸா "ஆம்' என்றார். நான், "அவர்களில் இப்படிச் ெசய்தவர் 
நஷ்டமைடந்துவிட்டார்; இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டார். உங்களில் ஒருவர்மீது இைறத்தூதருக்குக் 
ேகாபம் ஏற்பட்டால் அவர்மீது அல்லாஹ்வும் ேகாபமைடந்துவிடுவான் எனும் அச்சம் 
அவருக்கில்ைலயா? அவ்வாறாயின் அவர் அழிந்துேபாய்விடுவார். (எனேவ,)அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கைள நீ எதிர்த்துப் ேபசாேத! அவர்களிடம் (அதிகமாக உன் ேதைவகள்) 
எைதயும் ேகட்டுக்ெகாண்டிராேத! உனக்கு (அவசியத் ேதைவெயனத்) ேதான்றியைத 
என்னிடம் ேகள். உன் அண்ைட வடீ்டுக்காரர் (ஆயிஷா) உன்ைன விட அழகு 
மிக்கவராகவும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பிரியமானவராகவும் 
இருப்பைத ைவத்து (அவர் நபியவர்களிடம் நடந்துெகாள்வைதப் பார்த்து) நீ ஏமாந்து ேபாய் 
(அவைரப் ேபால நடந்துெகாள்ளத் துணிந்து)விடாேத!'' என்று நான் (என் மகளுக்கு 
அறிவுைர) கூறிேனன். 
எனக்கு அன்சாரிகளில் அண்ைட வடீ்டார் ஒருவர் இருந்தார். நாங்கள் இருவரும் (ேமட்டுப் 
பாங்கான எங்கள் கிராமத்திலிருந்து) முைற ைவத்துக்ெகாண்டு (அங்கிருந்து) இறங்கிவந்து, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இருப்ேபாம். அவர் ஒரு நாள் நபியவர்களுடன் 
இருப்பார். நான் ஒரு நாள் நபியவர்களுடன் இருப்ேபன். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் இருக்கும் அன்ைறய நாளின் ேவத அறிவிப்புகள் (நபியவர்களின் ெசால், 

ெசயல்) முதலானவற்ைற என்னிடம் வந்து ெதரிவிப்பார். அைதப் ேபான்ேற நானும் 
ெசய்ேவன். 
 
அந்தக் கால கட்டத்தில் நாங்கள் (சிரியா நாட்டில் வாழும்) "ஃகஸ்ஸான்' குலத்தார் எங்கள் 
(மதீனா) மீது ேபார் ெதாடுப்பதற்காக (தங்கள்) குதிைரகளுக்கு லாடம் அடித்து(த் 
தயாராகி)க்ெகாண்டிருக்கின்றனர் என்று ஒரு ெசய்திையப் ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். 
(இவ்வாறிருக்க ஒரு நாள்) என் நண்பர் (தமது முைற நாளில் எங்கள் பகுதியிலிருந்து) 
இறங்கி (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்றுவிட்டு) இஷா ேநரத்தில் 
என்னிடம் வந்தார்; என் வடீ்டுக் கதைவ (பலமாகத்) தட்டி, என்ைன அைழத்தார். நான் 
ெவளிேய வந்தேபாது "(இன்று) மிகப்ெபரிய சம்பவெமான்று நடந்துவிட்டது'' என்று கூறினார். 
நான், "என்ன அது? ஃகஸ்ஸானியர் (பைடெயடுத்து) வந்துவிட்டனரா?'' என்று ேகட்ேடன். 
"இல்ைல; அைதவிடப் ெபரிய, அைதவிடக் கடுைமயான சம்பவம் நடந்துவிட்டது; நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தம் துைணவியைர மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்டார்கள்'' என்று ெசான்னார். 
உடேன நான் "(என் மகள்) ஹஃப்ஸா நஷ்டமைடந்து இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டார். (கூடிய 
விைரவில்) இப்படி நடக்கத்தான்ேபாகிறது என்று நான் எண்ணியிருந்ேதன்'' என்று 
கூறிவிட்டு, சுப்ஹுத் ெதாழுைக ெதாழுததும் எனது ஆைடைய எடுத்து அணிந்துெகாண்டு 
(அங்கிருந்து) இறங்கி என் மகள் ஹஃப்ஸாவிடம் ெசன்ேறன்; அவர் அழுதுெகாண்டிருந்தார். 
அவரிடம் நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்கைள மணவிலக்குச் ெசய்து 
விட்டார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர் "எனக்குத் ெதரியாது; அேதா அவர்கள் அந்த 
மாடி அைறயில் தனியாக இருக்கிறார்கள்'' என்று கூறினார். உடேன நான் (அங்கு இருந்த) 
நபியவர்களின் கறுப்புநிறப் பணியாளரிடம் (ரபாஹ்) ெசன்று, "உமருக்காக (நபியவர்களின் 
அைறக்குள் வர) அனுமதி ேகள்'' என்ேறன்.அவர் உள்ேள ெசன்றுவிட்டு என்னிடம் வந்து, 

"அவர்களிடம் உங்கைளப் பற்றிச் ெசான்ேனன். அவர்கள் ெமௗனமாக இருந்துவிட்டார்கள்'' 

என்று கூறினார். 
 உடேன நான் அங்கிருந்து புறப்பட்டு ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) அருேக ெசன்று 
அமர்ந்துவிட்ேடன். அங்கு ஒரு கூட்டத்தார் அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர்களில் சிலர் 
(ேகள்விப்பட்ட ெசய்திைய எண்ணி) அழுதுெகாண்டிருந்தனர். நான் சிறிது ேநரம் 
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அமர்ந்திருந்ேதன். பிறகு துக்கம் தாளாமல் (மீண்டும்) அந்தப் பணியாளரிடம் நான் வந்து, 

"உமருக்காக (நபியவர்களின் அைறக்குள் வர) அனுமதி ேகள்'' என்று ெசான்ேனன். அவர் 
உள்ேள ெசன்றுவிட்டுப் பிறகு என்னிடம் வந்து "நான் நபியவர்களிடம் உங்கைளப் பற்றிச் 
ெசான்ேனன். அவர்கள் ெமௗனமாக இருந்துவிட்டார்கள்'' என்று கூறினார். எனேவ, நான் 
திரும்பிேனன். அப்ேபாது அந்தப் பணியாளர் என்ைன அைழத்து, "உள்ேள ெசல்லுங்கள்! 
உங்களுக்கு நபியவர்கள் அனுமதியளித்துவிட்டார்கள்'' என்று கூறினார். உடேன நான் (அந்த 
அைறக்குள்) நுைழந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு சலாம் ெசான்ேனன். 
அங்கு அவர்கள் ெநய்யப்பட்ட பாய் ஒன்றில் சாய்ந்து படுத்திருந்தார்கள். அவர்களது விலாப் 
பகுதியில் அந்தப் பாய் அைடயாளம் பதித்திருந்தது. 
 
பிறகு, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தங்கள் துைணவியைரத் தாங்கள் மணவிலக்குச் 
ெசய்துவிட்டீர்களா?'' என்று ேகட்ேடன். நபியவர்கள் என்ைன ேநாக்கி தமது தைலைய 
உயர்த்தி "இல்ைல (மண விலக்குச் ெசய்யவில்ைல)'' என்று கூறினார்கள். உடேன நான், 

"அல்லாஹு அக்பர் (அல்லாஹ் மிகப் ெபரியவன்)'' என்று ெசான்ேனன். 
பிறகு (அவர்களது ேகாபத்ைதத் தணிக்கப் பின்வருமாறு கூறிேனன்:) "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! குைறஷிக் குலத்தாராகிய நாங்கள் ெபண்கைள அடக்கிைவத்திருந்ேதாம். நாங்கள் 
மதீனாவுக்கு வந்த ேபாது, ஆண்கள்மீது ெபண்கள் ஆதிக்கம் ெசலுத்தும் ஒரு கூட்டத்தாைர 
(அன்சாரிகைள)க் கண்ேடாம். எங்கள் ெபண்களும் அப்ெபண்கைளப் பார்த்து (ஆண்கைள 
எதிர்த்துப் ேபசும் பழக்கத்ைதக்) கற்றுக்ெகாள்ளத் ெதாடங்கிவிட்டனர். நான் ஒரு நாள் என் 
மைனவிமீது ேகாபம் ெகாண்ேடன். அவர் அப்ேபாது என்ைன எதிர்த்துப் ேபசிக் 
ெகாண்டிருந்தார். அவர் என்னிடம் எதிர்த்துப் ேபசிய(ைத நான் விரும்பவில்ைல; அ)ைத 
நான் ெவறுத்ேதன். அப்ேபாது அவர், "நான் உங்கைள எதிர்த்துப் ேபசுவைத ெவறுக்கிறரீ்கேள! 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரும்கூட நபியவர்களின் 
ேபச்சுக்கு மறுேபச்சு ேபசத் தாேன ெசய்கின்றனர். அவர்களில் ஒருவர் நபியவர்களுடன் 
ேகாபித்துக்ெகாண்டு அன்ைறய தினத்தில் இரவுவைர ேபசுவதில்ைல'' என்று கூறினார். நான் 
"அவர்களில் இப்படிச் ெசய்தவர் நஷ்டமைடந்துவிட்டார்; இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டார். 
அவர்களில் ஒருவர்மீது இைறத்தூதருக்குக் ேகாபம் ஏற்பட்டால் அவர்மீது அல்லாஹ்வும் 
ேகாபமைடந்து விடுவான் எனும் அச்சம் அவருக்கில்ைலயா? அவ்வாறாயின் அவர் 
அழிந்துேபாய்விடுவார் என்று ெசான்ேனன்'' என்று கூறிேனன். இைதக் ேகட்டு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னைகத்தார்கள். 
 
பிறகு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் (என் மகள்) ஹஃப்ஸாவிடம் ெசன்று, "உன் 
அண்ைட வடீ்டுக்காரர் (ஆயிஷா) உன்ைனவிட அழகானவராகவும் அல்லாஹ்வின் 
தூதருக்குப் பிரியமான வராகவும் இருப்பைத ைவத்து (அவர் நபியவர்களிடம் அதிக உரிைம 
எடுத்துக்ெகாள்வைதக் கண்டு) நீ ஏமாந்துவிடாேத!'' என்று கூறியைதச் ெசான்ேனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இன்ெனாரு முைற புன்னைகத்தார்கள். 
நான் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (தங்களுடன் அமர்ந்து தங்களது) ெவறுைமையப் 
ேபாக்கட்டுமா?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். உடேன நான் 
அமர்ந்துெகாண்ேடன். பிறகு எனது தைலைய உயர்த்தி அந்த அைறைய ேநாட்டமிட்ேடன். 
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அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! கண்ைணக் கவருகின்ற எந்தப் ெபாருைளயும் நான் 
காணவில்ைல;மூன்ேற மூன்று ேதால்கைளத் தவிர! அப்ேபாது நான் "தங்கள் 
சமுதாயத்தாருக்கு (உலகச் ெசல்வங்கைள)த் தாராளமாக வழங்கும்படி அல்லாஹ்விடம் 
பிரார்த்தியுங்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஏெனனில், பாரசீகர்களுக்கும் இத்தாலியர்களுக்கும் 
-அவர்கள் (ஏக இைறவன்) அல்லாஹ்ைவ வழிபடாதவர்களாக இருந்தும்- உலகச் 
ெசல்வங்கைள அல்லாஹ் தாராளமாக வழங்கியுள்ளாேன?'' என்று கூறிேனன். 
உடேன (தைலயைணயில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நிமிர்ந்து அமர்ந்துெகாண்டு, "உங்களுக்கு இன்னும் (இத்தைகய) சந்ேதகம் உண்டா, கத்தாபின் 
புதல்வேர? அவர்கள், தமக்குரிய இன்பங்கைள இவ்வுலக வாழ்விேலேய (மறுைமக்கு) 
முன்னதாகேவ வழங்கப்பட்டுவிட்ட மக்கள் ஆவர்'' என்று கூறினார்கள். உடேன நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! (அவசரப்பட்டுக் ேகட்டுவிட்ட) எனக்காக பாவமன்னிப்புக் ேகாரிப் 
பிரார்த்தியுங்கள்''என்று ெசான்ேனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் துைணவியர்மீது ஏற்பட்ட கடும் ேகாபத்தின் 
காரணமாக "(என் மைனவியரான) அவர்களிடம் ஒரு மாத காலத்திற்கு நான் ெசல்ல 
மாட்ேடன்' எனச்  சத்தியம் ெசய்திருந்தார்கள். இறுதியில் (66:1ஆவது வசனத்ைத இறக்கி) 
நபியவர்கைள அல்லாஹ் கண்டித்தான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2952 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இருபத்ெதான்பது இரவுகள் கழிந்த பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஆரம்பமாக என்னிடேம வந்தார்கள். அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எங்களிடம் 
ஒரு மாத காலத்திற்கு வரப்ேபாவதில்ைல என்று நீங்கள் சத்தியம் ("ஈலா')  

ெசய்திருந்தீர்கேள! நீங்கள் இருபத்ெதான்பதாவது நாேள வந்துவிட்டீர்கேள! நாட்கைள நான் 
எண்ணிக் கணக்கிட்டு வருகின்ேறன்!'' என்று கூறிேனன். அதற்கு அவர்கள், "இந்த மாதம் 
இருபத்ெதான்பது நாட்கள்தாம்'' என்று பதில் கூறினார்கள். 
பிறகு என்னிடம், "ஆயிஷா! உன்னிடம் நான் ஒரு விஷயத்ைதச் ெசால்கிேறன். அைதப் 
பற்றி நீ உன் ெபற்ேறாரிடம் ஆேலாசைன ேகட்காத வைர அவசரப்பட்டு (எந்த முடிவுக்கும் 
வந்து) விடாேத!'' என்று கூறிவிட்டு, "நபிேய! உங்கள் துைணவியரிடம் கூறுங்கள்'' என்று 
ெதாடங்கி "உங்களிலுள்ள நல்லவர்களுக்காக அல்லாஹ் மகத்தான நன்ைமைய தயார் 
ெசய்துள்ளான்'' என்று முடியும் (33:28,29) வசனங்கைள எனக்கு அவர்கள் ஓதிக்காட்டினார்கள். 
 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! என் ெபற்ேறார் நிச்சயமாக நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
பிரிந்து விடுமாறு எனக்கு ஆேலாசைன கூறமாட்டார்கள் என்பைத நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அறிந்திருந்தார்கள். எனேவ, நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்), "(உங்கள் 
உறைவ முறித்துக்ெகாள்ளும்) இந்த விஷயத்திலா நான் என் ெபற்ேறாரிடம் ஆேலாசைன 
ேகட்கப்ேபாகிேறன்? நான் அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும் மறு உலகத்ைதயுேம 
விரும்புகிேறன்'' என்று ெசான்ேனன். ேமலும், நான் "உங்கைளேய ேதர்ந்ெதடுத்துக் 

ெகாண்ேடன் என்ற தகவைல,உங்களுைடய மற்ற மைனவியரிடம் ெதரிவித்துவிடாதீர்கள்'' 

என்று கூறிேனன். 
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அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ் என்ைன எடுத்துைரப்பவனாகேவ 
அனுப்பியுள்ளான்; அவன் என்ைனக் கடினப்ேபாக்கு உள்ளவனாக அனுப்பவில்ைல'' என்று 
கூறினார்கள். இவ்வாறு அய்யூப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(66:4ஆவது) வசனத்தின் மூலத்தில் உள்ள "ஃபகத் ஸஃகத் குலூபுகுமா'' என்பதற்கு "உங்கள் 
இருவரின் உள்ளங்களும் ேநரிய வழியிலிருந்து பிறழ்ந்துவிட்டிக்கின்றன'' என்று 
ெபாருளாகும். 
 
பாடம் : 6 மூன்று தலாக் ெசால்லப்பட்ட ெபண்ணுக்கு (காத்திருப்புக் கால) ஜவீனாம்சம் 
கிைடயாது. 
 
2953 ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் கணவர்) அபூஅம்ர் பின் ஹஃப்ஸ் (ரலி) அவர்கள் என்ைன (மூன்றாவதாக) 
ஒட்டுெமாத்த தலாக் ெசால்லிவிட்டார். அப்ேபாது அவர் ெவளியூரில் இருந்தார். பின்னர் 
அவருைடய பிரதிநிதி, ெதாலி நீக்கப்படாத சிறிதளவு  ேகாதுைமைய எனக்கு அனுப்பி 
ைவத்தார். அைதக் கண்டு நான் எரிச்சலைடந்ேதன். அதற்கு அந்தப் பிரதிநிதி, 
"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நாங்கள் உனக்கு (ஜவீனாம்சம், தங்கும் வசதி) எைதயும் தர 
ேவண்டியதில்ைல (இது ஒரு உதவியாகத் தரப்பட்டதுதான்)'' என்று கூறிவினார். எனேவ, 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, நடந்தைத அவர்களிடம் 
ெதரிவித்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும், "அவர் உனக்கு 
(ஜவீனாம்சம், தங்கும் வசதி) எைதயும் தர ேவண்டியதில்ைல'' என்று கூறிவிட்டு, உம்மு 
ஷரீக் என்ற ெபண்ணின் இல்லத்தில் என்ைன "இத்தா' இருக்குமாறு பணித்தார்கள். பிறகு 
(ேயாசித்துவிட்டு), "அவர் (உம்மு ஷரீக்) என் ேதாழர்கள் (அடிக்கடி) சந்திக்கும் ெபண்மணி 
ஆவார். நீ (உன் தந்ைதயின் சேகாதரர் புதல்வர்) இப்னு உம்மி மக்தூம் அவர்களிடம் 
(அவர்களது இல்லத்தில்) "இத்தா' இருந்துெகாள். ஏெனனில், அவர் கண் பார்ைவயற்ற மனிதர் 
ஆவார். நீ உன் (துப்பட்டா) துணிைய கழற்றிக்ெகாள்ளலாம். நீ "இத்தா'ைவ 
முழுைமயாக்கியதும் எனக்குத் ெதரிவிப்பாயாக!'' என்று கூறினார்கள். 
அவ்வாேற நான் "இத்தா'ைவ முழுைமயாக்கியதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (வந்து), முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ரலி) அவர்களும் அபூஜஹ்ம் பின் 
ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களும் என்ைனப் ெபண் ேகட்கின்றனர்'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அபூஜஹ்ம் தமது ைகத்தடிையத் ேதாளிலிருந்து 
கீேழ ைவக்கமாட்டார். (ேகாபக்காரர்; மைனவியைரக் கடுைமயாக அடித்துவிடுபவர்). 
முஆவிேயா, அவர் ஓர் ஏைழ;அவரிடம் எந்தச் ெசல்வமும் இல்ைல. நீ உசாமா பின் 
ைஸைத மணந்துெகாள்'' என்று கூறினார்கள். நான் உசாமாைவ விரும்பவில்ைல. பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீ உசாமாைவ மணந்துெகாள்'' என்று (மீண்டும்) 
கூறினார்கள். ஆகேவ, நான் அவைர மணந்துெகாண்ேடன். அவரிடம் (எனக்கு) அல்லாஹ் 
நன்ைமைய ைவத்திருந்தான்; நான் ெபருமிதம் அைடந்ேதன். 
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2954 ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் என் கணவர் (மூன்றாவதாக) என்ைனத் தலாக் 
ெசால்லிவிட்டார். ("இத்தா'க் காலத்தில்) அவர் எனக்குக் குைறந்த அளேவ ஜவீனாம்சம் 
வழங்கினார். அைத நான் கண்டதும், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (இைதப் பற்றி) நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவிப்ேபன்; எனக்கு ஜவீனாம்சம் 
இருக்குமாயின், எனக்குத் தகுதியான (ஜவீனாம்சத்)ைத நான் ெபறுேவன். எனக்கு 
ஜவீனாம்சம் எதுவும் கிைடயாெதனில் அவரிடமிருந்து நான் எைதயும் ெபற்றுக் 
ெகாள்ளமாட்ேடன்'' என்று கூறிவிட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அது 
குறித்துத் ெதரிவித்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனக்கு ஜவீனாம்சமும் 
இல்ைல; உைறவிடமும் இல்ைல'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்களிடம் (அவர்கள் தலாக் ெசால்லப்பட்டு "இத்தா' 

இருந்தேபாது என்ன நடந்தது என்று) ேகட்ேடன். அதற்கு அவர், "மக்ஸூமி குலத்ைதச் 
ேசர்ந்தவரான என் கணவர் என்ைனத் தலாக் ெசால்லிவிட்டார். எனக்கு ("இத்தா'க் கால) 
ஜவீனாம்சம் வழங்க மறுத்தார். எனேவ, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து (அைதப் பற்றி) அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"உனக்கு ஜவீனாம்சம் கிைடயாது; நீ இடம்மாறி, (உன் தந்ைதயின் சேகாதரர் புதல்வர்) இப்னு 
உம்மி மக்தூம் அவர்களிடம் ெசன்று, அவரது இல்லத்தில் (இத்தா முடியும்வைர) இரு! 
ஏெனனில், அவர் கண் பார்ைவயற்ற மனிதர் ஆவார். அவர் அருகில் உனது (துப்பட்டா) 
துணிையக் கழற்றிக்ெகாள்ளலாம்'' என்றார்கள். 
 
2955 அள்ளஹ்ஹாக் பின் ைகஸ் (ரலி) அவர்களின் சேகாதரி ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் கணவர்) அபூஅம்ர் பின் ஹஃப்ஸ் பின் அல்முஃகீரா அல்மக்ஸூமீ என்ைன மூன்று 
(அதாவது மூன்றாவது முைறயாக) தலாக் ெசால்லிவிட்டார்; பின்னர் யமன் நாட்டுக்குச் 
ெசன்றுவிட்டார். அப்ேபாது என் கணவரின் குடும்பத்தார் என்னிடம், "உனக்கு ஜவீனாம்சம் 
எைதயும் நாங்கள் தர ேவண்டியதில்ைல'' என்று கூறினர். அப்ேபாது (என் கணவருைடய 
தந்ைதயின் சேகாதரர் புதல்வர்) காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள், சிலருடன் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ைமமூனா (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் இருந்தார்கள். (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) "அபூஹஃப்ஸ் தம் துைணவிைய (ஃபாத்திமா பின்த் ைகைஸ) 
மூன்று (அதாவது மூன்றாவது முைறயாக) தலாக் ெசால்லிவிட்டார். ("இத்தா'விலிருக்கும்) 
அப்ெபண்ணுக்கு ஜவீனாம்சம் உண்டா?'' என்று ேகட்டனர். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருக்கு ஜவீனாம்சம் கிைடயாது; ஆனால் 
"இத்தா' உண்டு''என்றார்கள். ேமலும், எனக்கு ஆளனுப்பி, "உன் விஷயத்தில் என் உத்தரவுக்கு 
முன் நீயாக முந்தி(க்ெகாண்டு முடிெவடுத்து)விடாேத'' என்று கூறியனுப்பினார்கள். ேமலும், 

என்ைன (என் கணவரின் இல்லத்திலிருந்து) இடம்மாறி உம்மு ஷரீக் (ரலி) அவர்களது 
வடீ்டிற்குச் ெசல்லுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். பிறகு (அந்த உத்தரைவத் திரும்பப் 
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ெபற்றுக்ெகாள்ளும் விதமாக) "உம்மு ஷரீக்கின் வடீ்டிற்கு ஆரம்பக் காலத்து முஹாஜிர்கள் 
(விருந்தாளிகளாக) வருவார்கள். எனேவ, நீ கண் பார்ைவயற்ற (உன் தந்ைதயின் சேகாதரர் 
புதல்வரான) இப்னு உம்மி மக்தூம் அவர்களின் வடீ்டிற்குச் ெசல்! ஏெனனில், நீ உன் 
துப்பட்டாைவக் கழற்றினாலும் அவர் உன்ைனப் பார்க்க முடியாது'' என்று 
கூறியனுப்பினார்கள். ஆகேவ, நான் இப்னு உம்மி மக்தூமிடம் ெசன்ேறன். எனது "இத்தா'க் 
காலம் முடிந்ததும் என்ைன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உசாமா பின் ைஸத் 
பின் ஹாரிஸா (ரலி) அவர்களுக்குத் திருமணம் ெசய்துைவத்தார்கள். 
 
2956 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் "இந்த ஹதீைஸ 
நான் ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்களது வாயிலிருந்து (ேநரடியாக) ெசவியுற்று 
எழுதிைவத்துக்ெகாண்ேடன்' என்று கூறினார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. ேமலும் "நான் 
பனூ மக்ஸூம் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒருவரிடம் (மைனவியாக) இருந்ேதன். அவர் என்ைன 
ஒட்டுெமாத்த தலாக் ெசால்லி விட்டார். அப்ேபாது நான் என் கணவரின் குடும்பத்தாரிடம் 
ஆளனுப்பி எனது ஜவீனாம்சத்ைதக் ேகாரிேனன்'' என்று ஹதீஸ் ெதாடருகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
முஹம்மத் பின் அம்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உனது (மறுமணம்) விஷயத்தில் 
நம்ைமவிட்டு (நீயாக முடிெவடுத்து)விடாேத என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2957 ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர் கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூஅம்ர் பின் ஹஃப்ஸ் பின் அல் முஃகீரா (ரலி) அவர்களிடம் (மைனவியாக) 
இருந்ேதன். அவர் என்ைன (இரு தலாக் ெசால்லி திரும்ப அைழத்துக்ெகாண்டு) இறுதி(யாக 
எஞ்சியிருந்த) மூன்றாவது தலாக் ெசால்லிவிட்டார். 
அப்ேபாது நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, என் (கணவரின்) 
இல்லத்திலிருந்து ெவளிேயறி (ேவறு இடத்தில் "இத்தா' இருந்து)ெகாள்வது ெதாடர்பாகத் 
தீர்ப்புக் ேகட்ேடன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், கண் ெதரியாதவரான 
இப்னு உம்மி மக்தூம் (ரலி) அவர்களது இல்லத்திற்கு இடமாறிக்ெகாள்ள உத்தரவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீைஸ அறிவிப்பவரான அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
(மூன்று) தலாக் ெசால்லப்பட்டுவிட்ட ஒரு ெபண், தனது இல்லத்திலிருந்து ெவளிேயறுவது 
ெதாடர்பான இந்த ஹதீைஸ மர்வான் பின் அல்ஹகம் நம்ப மறுத்தார். 
உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், 

ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் அவ்வாறு (ெசய்யலாம் என்று) கூறிவந்தைத நிராகரித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள்,ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் அவ்வாறு கூறிவந்தைத நிராகரித்தார்கள் 
என்கிற உர்வா (ரஹ்) அவர்களின் குறிப்பும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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2958 உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஅம்ர் பின் ஹஃப்ஸ் பின் அல் முஃகீரா (ரலி) அவர்கள் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) 
அவர்களுடன் யமன் நாட்டிற்குச் ெசன்றிருந்தார்கள். அப்ேபாது அபூஅம்ர் பின் ஹஃப்ஸ் 
(ரலி) அவர்கள் தம் மைனவியின் தலாக்கில் எஞ்சியிருந்த ஒரு தலாக்ைகயும் 
ெசால்லியனுப்பினார். தம் மைனவிக்கு ஜவீனாம்சத்ைதக் ெகாடுக்க ஹாரிஸ் பின் ஹிஷாம் 
(ரலி) அவர்கைளயும் அய்யாஷ் பின் அபரீபஆீ (ரலி) அவர்கைளயும் பணித்தார். அவர்கள் 
இருவரும் அவருைடய மைனவியிடம், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நீ 
கர்ப்பமுற்றவளாக இருந்தால்தான் உனக்கு ஜவீனாம்சம் கிைடக்கும்'' என்று கூறிவிட்டனர். 
உடேன அப்ெபண் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, அவர்கள் இருவரும் கூறியைதத் 
ெதரிவித்தார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "உனக்கு ஜவீனாம்சம் இல்ைல'' என்று 
கூறினார்கள். அப்ேபாது அவர் (தம் கணவரின் இல்லத்திலிருந்து) இடம் மாறிக்ெகாள்ள 
அனுமதி ேகாரினார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித்தார்கள். அப்ேபாது அவர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் எங்ேக (தங்குேவன்)?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு, "இப்னு உம்மி 
மக்தூமின் வடீ்டிற்குச் ெசல்'' என்றார்கள். அவர் கண் பார்ைவயற்றவராக இருந்தார். (எனேவ) 
அப்ெபண் அவர் அருகில் உைடமாற்றினாலும் அவரால் பார்க்க முடியாத நிைலயில் 
இருந்தார். (இப்னு உம்மி மக்தூமின் வடீ்டில்) அப்ெபண்ணின் "இத்தா'க் காலம் முடிந்ததும் 
அவைர உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களுக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் திருமணம் 
ெசய்துைவத்தார்கள். 
பின்னர் (மதீனாவின் அப்ேபாைதய ஆட்சியராயிருந்த) மர்வான் அப்ெபண்ணிடம் கபஸீா 
பின் துைவப் (ரஹ்) அவர்கைள அனுப்பி அந்த ஹதீைஸக் குறித்துக் ேகட்டார். அவர் 
மர்வானுக்கு அந்த ஹதீைஸத் ெதரிவித்தார். அதற்கு மர்வான், "ஒேரெயாரு 
ெபண்ணிடமிருந்துதான் நாம் இந்த ஹதீைஸக் ேகள்விப்படுகிேறாம். மக்கள் எந்த 
நைடமுைறைய வலுவாகக் கைடப்பிடித்துவருவைத நாம் காண்கிேறாேமா அைதேய நாம் 
(ெதாடர்ந்து) ெசயல்படுத்துேவாம்'' என்று கூறினார். "எனக்கும் உங்களுக்குமிைடேய குர்ஆன் 
உள்ளது. (அதில்) அல்லாஹ், "அவர்கைள அவர்களின் வடீுகளிலிருந்து ெவளிேயற்றாதீர்கள்' 

(65:1) என்று கூறியுள்ளான்'' என மர்வான் கூறிய தகவல், ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) 
அவர்களுக்கு எட்டியேபாது, "இது திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ளும் உரிைமயுைடய 
கணவர்களுக்கு உரியதாகும். மூன்று தலாக்கிற்குப் பிறகு (திரும்ப அைழத்தல் ேபான்ற) 
என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டுவிடப்ேபாகிறது? அவள் கர்ப்பமுற்றவளாக இல்லாவிடில் அவளுக்கு 
ஜவீனாம்சம் இல்ைல என நீங்கள் எப்படிக் கூறுகிறரீ்கள்? பிறகு (ஜவீனாம்சம் ெபறாத) 
அந்தப் ெபண்ைண எந்த அடிப்பைடயில் தடுத்து ைவத்துக்ெகாள்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2959 ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அளித்த தீர்ப்ைபக் குறித்துக் ேகட்ேடன். அதற்கு ஃபாத்திமா பின்த் 
ைகஸ் (ரலி) அவர்கள், "என்ைன என் கணவர் ஒட்டுெமாத்த தலாக் ெசால்லிவிட்டார். 
("இத்தா'க் கால) ஜவீனாம்சம் மற்றும் உைறவிடம் விஷயத்தில் அவர்மீது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் வழக்கு ெதாடுத்ேதன். ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் எனக்கு உைறவிடேமா ஜவீனாம்சேமா வழங்கச் ெசய்யவில்ைல. என்ைன 
(என் தந்ைதயின் சேகாதரர் புதல்வர்) இப்னு உம்மி மக்தூம் (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் 
"இத்தா' ேமற்ெகாள்ளுமாறு உத்தரவிட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஏழு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட தகவல் ஷஅப ீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2960 ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்களிடம் (அவர்களது இல்லத்திற்குச்) 
ெசன்ேறாம். எங்களுக்கு அவர்கள் (மதீனாவின்) "ருதப் இப்னு தாப்' (எனும் வைக) ேபரீச்சம் 
பழத்ைத விருந்தாகக் ெகாடுத்தார்கள். ஒரு வைக தானிய மாவுக் கஞ்சிைய எங்களுக்கு 
அருந்தக் ெகாடுத்தார்கள். அவர்களிடம் நான் "மூன்று தலாக்(கும்) ெசால்லப்பட்டுவிட்ட 
ெபண் எங்கு "இத்தா' இருப்பாள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "என் கணவர் என்ைன 
மூன்று தலாக்(கும்) ெசால்லிவிட்டார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், என் 
குடும்பத்தாரிடேம நான் "இத்தா' இருக்க எனக்கு அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
2961 ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மூன்று தலாக்(கும்) ெசால்லப்பட்டுவிட்ட ெபண் குறித்து நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவளுக்கு 
உைறவிடமும் இல்ைல;ஜவீனாம்சமும் இல்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2962 ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்ைன என் கணவர் மூன்று தலாக்(கும்) ெசால்லிவிட்டார். அப்ேபாது ேவறு இடத்திற்கு 
இடம்மாறிச் ெசல்ல நான் விரும்பிேனன். ஆகேவ, நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
(அதற்காக அனுமதி ேகாரிேனன்.) நபி (ஸல்) அவர்கள் "நீ இடம்ெபயர்ந்து, உன் தந்ைதயின் 
சேகாதரர் புதல்வர் அம்ர் பின் உம்மி மக்தூம் அவர்களின் இல்லத்திற்குச் ெசன்று அங்கு 
"இத்தா' இரு'' என்று கூறி னார்கள். 
 
2963 அபூஇஸ்ஹாக் அம்ர் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உைபத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்களுடன் (கூஃபாவின்) ெபரிய பள்ளிவாசலில் 
அமர்ந்திருந்ேதன். எங்களுடன் ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்ேபாது ஃபாத்திமா 
பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் ெதாடர்பான ஹதீைஸ ஷஅப ீ (ரஹ்) அவர்கள் எங்களுக்கு 
அறிவித்தார்கள்: "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) 
அவர்களுக்கு உைறவிடமும் இல்ைல; ஜவீனாம்சமும் இல்ைல'' என அறிவித்தார்கள் 
(என்பதுதான் அந்த ஹதீஸ்). (அங்கிருந்த) அஸ்வத் (ரஹ்) அவர்கள் ஒரு ைகயளவு சிறு 
கற்கைள அள்ளி அவர்மீது எறிந்துவிட்டுப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: "உமக்குக் ேகடுதான்! 
இது ேபான்ற ெசய்திகைள அறிவிக்கிறேீர? உமர் (ரலி) அவர்கள், "ஒரு ெபண்ணின் 
ெசால்லுக்காக நாம் அல்லாஹ்வின் ேவதத்ைதயும் நம் நபியின் வழிமுைறையயும் 
ைகவிடமாட்ேடாம். ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (உண்ைமயிேலேய) நிைனவில் 
ைவத்துள்ளாரா, அல்லது மறந்துவிட்டாரா என்று நமக்குத் ெதரியவில்ைல. மூன்று 
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தலாக்(கும்) ெசால்லப்பட்ட ெபண்ணுக்கு உைறவிடமும் ஜவீனாம்சமும் உண்டு. வலிவும் 
மாண்பும் உைடய அல்லாஹ், "பகிரங்கமான ெவட்கக்ேகடான ெசயைல அப்ெபண்கள் 
ெசய்தாேல தவிர அவர்கைள அவர்களின் வடீுகளிலிருந்து ெவளிேயற்றாதீர்கள்' (65:1) என்று 
கூறியுள்ளான்''என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட தகவல் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2964 ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்ைன என் கணவர் மூன்று தலாக்(கும்) ெசால்லிவிட்டார். எனக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (என் கணவர் மூலம்) உைறவிடமும் ஏற்படுத்தவில்ைல; ஜவீனாம்சமும் 
ஏற்படுத்தவில்ைல. என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீ உன் "இத்தா'க் 
காலத்ைத முழுைமயாக்கியதும் எனக்குத் ெதரிவிப்பாயாக'' என்றார்கள். அவ்வாேற நான் 
அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். என்ைன முஆவியா (ரலி), அபூஜஹ்ம் (ரலி), உசாமா பின் 
ைஸத் (ரலி) ஆகிேயார் ெபண் ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "முஆவியாேவா, ஓர் ஏைழ;அவரிடம் எந்தச் ெசல்வமும் இல்ைல. அபூஜஹ்ேமா 
மைனவியைர அதிகமாக அடிக்கக்கூடியவர். மாறாக, உசாமா பின் ைஸேத (உனக்குப் 
ெபாருத்த மானவர்)'' என்றார்கள். உடேன நான் "உசாமா; (ெபரிய) உசாமா' என ைகயால் 
ைசைக ெசய்(து அதிருப்தி ெதரிவித்)ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வுக்குக் கட்டுப்படுவதும் அவனுைடய தூதருக்குக் கட்டுப்படுவதும் 
உனக்கு நல்லது'' என்றார்கள். பின்னர் உசாமாைவேய நான் மணந்துெகாண்ேடன். நான் 
ெபருமிதம் அைடந்ேதன். 
 
2965 ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் கணவர் அபூஅம்ர் பின் ஹஃப்ஸ் பின் அல்முஃகீரா அவர்கள், அய்யாஷ் பின் அபரீபஆீ 
மூலம் எனக்குத் தலாக் ெசால்லி அனுப்பினார். அவருடன் ஐந்து "ஸாஉ' ேபரீச்சம் பழமும் 
ஐந்து "ஸாஉ' ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைமயும் ெகாடுத்தனுப்பினார். நான் அவரிடம், 

"எனக்கு இைதத் தவிர ேவெறதுவும் ஜவீனாம்சம் இல்ைலயா? நான் உங்கள் வடீ்டில் 
"இத்தா' இருக்கமாட்ேடன்'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு அய்யாஷ் அவர்கள், "இல்ைல 
(ேவெறதுவும் ஜவீனாம்சம் கிைடயாது)'' என்று ெசால்லிவிட்டார். உடேன நான் எனது 
ஆைடைய எடுத்து அணிந்துெகாண்டு,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் உனக்கு எத்தைன தலாக் ெசான்னார்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் "மூன்று (தலாக்)'' என்ேறன். (அவ்வாறாயின்) அவர் ெசான்னது 
உண்ைமேய. உனக்கு ஜவீனாம்சம் இல்ைல. நீ உன் தந்ைதயின் சேகாதரர் புதல்வர் இப்னு 
உம்மி மக்தூம் அவர்களது இல்லத்தில் "இத்தா' இருந்துெகாள். ஏெனனில், அவர் கண் 
பார்ைவயற்றவர். நீ உனது (துப்பட்டா) துணிைய அவர் அருகில் கழற்றிைவக்கலாம். உன் 
"இத்தா'க் காலம் முடிந்ததும் எனக்குத் ெதரிவி'' என்று ெசான்னார்கள். பின்னர் என்ைனப் 
பலர் ெபண் ேகட்டார்கள். அவர்களில் முஆவியா (ரலி), அபூஜஹ்ம் (ரலி) ஆகிேயாரும் 
அடங்குவர். (நான் நபியவர்களிடம் அது குறித்து ெதரிவித்தேபாது) நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"முஆவியா வசதி குைறந்தவர்; ஏைழ. அபூஜஹ்மிடம், ெபண்களிடம் கடுைமயாக 
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நடந்துெகாள்ளும் சுபாவம் உள்ளது. (அல்லது ெபண்கைள அடித்து விடுபவர் என்பைதப் 
ேபான்று.) மாறாக, நீ உசாமா பின் ைஸைதப் பிடித்துக்ெகாள்'' என்றார்கள். 
 
2966 அபூபக்ர் பின் அபில்ஜஹ்ம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்களும் ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்று (அவர்களது நிகழ்ச்சி குறித்து) ேகட்ேடாம். அவர், "நான் அபூஅம்ர் பின் 
ஹஃப்ஸ் பின் அல்முஃகீரா (ரலி) அவர்களிடம் (மைனவியாக) இருந்ேதன். அப்ேபாது அவர் 
நஜ்ரான் ேபாருக்குப் புறப்பட்டார்'' என்று கூறினார் என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. ெதாடர்ந்து 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள தகவல்கள் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
இறுதியில் "எனேவ, நான் (அபூைஸத்) உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கைள மணந்து 
ெகாண்ேடன். அபூைஸத் (ரலி) அவர்களின் மூலம் அல்லாஹ் என்ைன ேமன்ைமப் 
படுத்தினான்; அபூைஸத் (ரலி) அவர்களின் மூலம் அல்லாஹ் என்ைனக் கண்ணியப் 
படுத்தினான்'' என ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2967 அபூபக்ர் பின் அபில்ஜஹ்ம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்களும் அப்துல்லாஹ் 
பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களது (ஆட்சிக்) காலத்தில் ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள், "என் கணவர் 
என்ைன முற்றாகத் தலாக் ெசால்லி, அைத முடிவுக்குக் ெகாண்டுவந்தார்'' என்று 
கூறினார்கள் என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
2968 ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
 என்ைன என் கணவர் மூன்று தலாக்(கும்) ெசால்லிவிட்டார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், எனக்கு (என் கணவர் மூலம் "இத்தா'க் காலத்தில்) 
உைறவிடத்ைதேயா ஜவீனாம்சத்ைதேயா ஏற்படுத்தவில்ைல. 
 
2969 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யஹ்யா பின் சயதீ் பின் அல்ஆஸ் (ரஹ்) அவர்கள் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அல்ஹகம் 
(ரஹ்) அவர்களின் புதல்விையத் திருமணம் ெசய்திருந்தார். பின்னர் அவைர (மூன்று) 
தலாக் ெசால்லி, தம் வடீ்டிலிருந்து ெவளிேயற்றிவிட்டார். நான் அவர்கைள (அவருைடய 
குடும்பத்தாைர) இது குறித்துக் கண்டித்ேதன். அதற்கு அவர்கள், "ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் 
("இத்தா'க் காலத்தில் தமது கணவரின் இல்லத்திலிருந்து) ெவளிேயறினாேர?'' என்று 
கூறினார்கள். ஆகேவ, நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று அைதப் பற்றிக் கூறிேனன். 
அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "இந்த ஹதீைஸக் கூறுவதால் ஃபாத்திமா பின்த் 
ைகஸுக்கு எந்த நன்ைமயும் இல்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
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2970 ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் கணவர் என்ைன மூன்று 
தலாக்(கும்) ெசால்லிவிட்டார். நான் (என் கணவர் வடீ்டில் "இத்தா' ேமற்ெகாண்டால்) 
அத்துமீறி யாரும் புகுந்துவிடலாம் என அஞ்சுகிேறன்'' என்று ெசான்ேனன். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அங்கிருந்து இடம் மாறிக்ெகாள்ள) எனக்கு 
உத்தரவிட்டார்கள். ஆகேவ, நான் இடமாறி ("இத்தா' ேமற்)ெகாண்ேடன். 
 
2971 காசிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"இைதக் கூறுவதால் -அதாவது (மூன்று தலாக்(கும்) ெசால்லப்பட்டுவிட்ட ெபண்ணுக்கு) 
உைறவிடமும் இல்ைல;ஜவீனாம்சமும் இல்ைல என்று  கூறிவருவதால்- ஃபாத்திமா பின்த் 
ைகஸுக்கு எந்த நன்ைமயும் இல்ைல'' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்.23 

- உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (என் சிறிய தாயார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "அப்துர் ரஹ்மான் பின் 
அல்ஹகமுைடய புதல்வியான இன்ன ெபண்ைணப் பார்த்தீர்களா? அவைர அவருைடய 
கணவர் ஒட்டுெமாத்த தலாக் ெசால்லிவிட்டார். (தம் கணவர் வடீ்டில் இத்தா இருக்காமல்) 
அவர் ெவளிேயறி (மற்ேறார் இடத்திற்குச் ெசன்று)விட்டாேர?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அவர் ெசய்தது தவறு'' என்றார்கள். நான், "ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ், 

(தான், மற்ேறார் இடத்தில் "இத்தா' இருந்தது பற்றிக்) கூறிவருவைத நீங்கள் 
ேகள்விப்படவில்ைலயா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "இந்தச் 
ெசய்திையக் கூறிவருவதில் ஃபாத்திமாவுக்கு எந்த நன்ைமயுமில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 7 முற்றாக மணவிலக்குச் ெசய்யப்பட்டுவிட்ட ெபண்ணும் கணவன் இறந்துேபான 
ெபண்ணும் "இத்தா'விலிருக்கும்ேபாது தம் ேதைவக்காக ெவளிேய ெசல்லலாம். 
 
2972 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தாயின் சேகாதரி மணவிலக்குச் ெசய்யப்பட்டார். அவர் ("இத்தா'வில் இருந்தேபாது) 
தமது ேபரீச்சமரத்தின் கனிகைளப் பறிக்க விரும்பினார். (இத்தருணத்தில்) நீ ெவளிேய 
ெசல்லக்கூடாெதன அவைர ஒருவர் கண்டித்தார். ஆகேவ, என் தாயின் சேகாதரி, நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்(து, அது குறித்துத் ெதரிவித்)தேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; நீ (ெசன்று) 
உமது ேபாரீச்சமரத்தின் கனிகைளப் பறித்துக்ெகாள் ஏெனனில், (அதில் கிைடக்கும் 
வருமானத்தில்) நீ தர்மம் ெசய்யக்கூடும்; அல்லது ஏேதனும் நல்லறம் புரியக் கூடும்'' 

என்றார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 கணவன் இறந்துேபான ெபண் உள்ளிட்ேடார் (கர்ப்பமுற்றிருந்தால் அவர்களது) 
"இத்தா'க் காலம், பிரசவத்துடன் முடிந்துவிடும். 
 
2973 உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
என் தந்ைத அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கள், உமர் பின் 
அப்தில்லாஹ் பின் அல்அர்கம் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினார்கள். 
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அதில் சுைபஆ பின்த் அல்ஹாரிஸ் அல்அஸ்ல மிய்யா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சுைபஆ மார்க்கத் தீர்ப்புக் ேகட்டைதப் 
பற்றியும், அதற்கு அவர்கள் அளித்த பதில் பற்றியும் ேகட்டு எழுதுமாறு பணித்திருந்தார்கள். 
(அதன்படி சுைபஆ (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று) உமர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் 
(ேகட்டறிந்து என் தந்ைத) அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா (ரஹ்) அவர்களுக்கு(ப் பின்வருமாறு 
பதில்) ெசய்தி அனுப்பினார்கள்: 
சுைபஆ பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் பனூ ஆமிர் பின் லுஅய் குலத்ைதச் ேசர்ந்த 
சஅத் பின் கவ்லா (ரலி) அவர்களுக்கு வாழ்க்ைகப்பட்டிருந்தார். -சஅத் (ரலி) அவர்கள் 
பத்ருப் ேபாரில் கலந்துெகாண்டவராவார்.- "விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது சஅத் (ரலி) 
அவர்கள் இறந்துவிட்டார்கள். அப்ேபாது சுைபஆ கர்ப்பமுற்றிருந்தார். சஅத் (ரலி) அவர்கள் 
இறந்து நீண்ட நாட்கள் ஆகியிருக்கவில்ைல; (அதற்குள்) சுைபஆ பிரசவித்துவிட்டார். 
(பிரசவத்திற்குப் பின் ஏற்படும்) உதிரப்ேபாக்கிலிருந்து சுைபஆ தூய்ைமயானேபாது, ெபண் 
ேகட்க வருபவர்களுக்காகத் தன்ைன அவர் அலங்கரித்துக்ெகாண்டார். அப்ேபாது பனூ 
அப்தித்தார் குலத்தில் ஒருவரான அபுஸ் ஸனாபில் பின் பஅகக் (ரலி) அவர்கள் 
சுைபஆவிடம் வந்து, திருமணம் ெசய்யும் ஆைசயில் (ெபண் ேகட்க வருபவர்களுக்காக) 
உங்கைள நீங்கள் அலங்கரித்திருப்பைத நான் காண்கிேறன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
(கணவன் இறந்த ஒரு ெபண் அவனது இறப்புக்குப் பின் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டிய "இத்தா'க் 
காலமாகிய) நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் முடியும் வைரயில் நீங்கள் (மறு)மணம் 
ெசய்துெகாள்ள முடியாது'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
சுைபஆ (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இைத அபுஸ்ஸனாபில் என்னிடம் ெசான்னைதயடுத்து நான் மாைல ேநரத்தில் எனது 
உைடைய உடுத்திக்ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இது பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கு, "நீ 
பிரசவித்துவிட்டேபாேத (மணம் ெசய்துெகாள்ள) அனுமதிக்கப்பட்டவளாக 
ஆகிவிட்டாய்''என்று தீர்ப்பு வழங்கிய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ 
விரும்பினால் (மறு)மணம் ெசய்துெகாள்'' என உத்தரவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(கணவன் இறந்த) ஒரு ெபண் பிரசவித்தவுடன் -பிரசவ இரத்தப்ேபாக்கு இருக்கும் ேபாேத- 
(மறு)மணம் ெசய்துெகாள்வதில் தவறிருப்பதாக நான் கருதவில்ைல; ஆயினும், அவள் 
தூய்ைமயைடயும்வைர அவளுைடய (புதிய) கணவன் அவைள (தாம்பத்திய உறவுக்காக) 
ெநருங்கக் கூடாது. 
 
2974 சுைலமான் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்களும் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களும் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடம் ஒன்றுகூடினர். கணவன் இறந்துவிட்ட ெபண் 
ஒரு சில இரவுகளில் பிரசவித்துவிடுவது பற்றி(யும்,அவ்வாறு பிரசவித்துவிட்டால் அவளது 
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"இத்தா' அத்துடன் முடிந்துவிடுமா, இல்ைலயா என்பது பற்றியும்) அவர்களிருவரும் ேபசிக் 
ெகாண்டனர். 
அப்ேபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இரு தவைணகளில் பிந்தியேத அவளது 
இத்தாவாகும்'' என்றார்கள்.அபூசலமா (ரஹ்) அவர்கள், "(பிரசவித்தவுடன்) அவள் (மறுமணம் 
ெசய்து ெகாள்ள) அனுமதிக்கப்பட்டவளாக ஆகிவிட்டாள்'' என்று கூறினார்கள். 
இது குறித்து இருவரும் விவாதித்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது, அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், 

"(இந்த விஷயத்தில்) நான் என் சேகாதரர் மகன் (அபூசலமா) உடன் (ஒத்து) இருக்கிேறன்'' 

என்று ெசான்னார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் அது குறித்துக் ேகட்பதற்காக இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்களின் பணியாளர் குைறப் (ரஹ்) அவர்கைள (நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துைணவியார்) உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடம் அனுப்பிைவத்தனர். அவர் 
(ெசன்றுவிட்டுத்) திரும்பிவந்து உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள் 
எனத் ெதரிவித்தார்: 
சுைபஆ பின்த் அல்ஹாரிஸ் அல்அஸ்லமிய்யா (ரலி) அவர்கள், தம் கணவர் (சஅத் பின் 
கவ்லா) இறந்த சில இரவுகளில் குழந்ைத ெபற்ெறடுத்தார். அவர் அைதப் பற்றி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவித்தேபாது,அவைர (மறு)மணம் 
ெசய்துெகாள்ளுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ைலஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில், உடேன அவர்கள் (மூவரும்) 
உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடம் ஆளனுப்பினார்கள் என (ெபாதுவாக) இடம் ெபற்றுள்ளது. 
குைறபின் ெபயைரக் குறிப்பிட வில்ைல. 
 
பாடம் : 9 கணவன் இறந்து "இத்தா'விலிருக்கும் ெபண் துக்கம் கைடப்பிடிப்பது 
கட்டாயமாகும்; மற்ற ேநரங்களில் மூன்று நாட்கள் தவிர துக்கம் கைடப்பிடிப்பது தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
2975 ைஸனப் பின்த் அபசீலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியாரான உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்களிடம் நான் 
ெசன்ேறன். அது அவருைடய தந்ைத அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் (சிரியா நாட்டில்) இறந்த 
ேநரம். (மூன்றாவது நாளில்) உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்கள் மஞ்சள் நிறமுள்ள 
கலைவயான நறுமணப்ெபாருைள, அல்லது ேவெறான்ைறக் ெகாண்டுவருமாறு கூறி, அைத 
(அங்கிருந்த) ஒரு சிறுமியின் மீது தடவினார்கள். பிறகு தம் இரு கன்னங்களிலும் 
தடவிக்ெகாண்டார்கள். பிறகு "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எனக்கு இந்த நறுமணம் 
ேதைவேய இல்ைல. ஆயினும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு 
ேமைடயின் மீதிருந்தபடி "அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பிக்ைக 
ெகாண்டிருக்கும் எந்தப் ெபண்ணும், இறந்துேபான ஒருவருக்காக மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் 
துக்கம் கைடப்பிடிப்பதற்கு அனுமதியில்ைல. ஆனால், கணவருக்காக நான்கு மாதம் பத்து 
நாட்கள் தவிர' என்று கூறக்ேகட்டுள்ேளன். (ஆதலால்தான் இப்ேபாது நறுமணம் பூசிேனன்)'' 
என்றார்கள். 
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- பின்னர் ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்களிடம் நான் ெசன்ேறன். அது அவருைடய 
சேகாதரர் இறந்த ேநரம். அப்ேபாது அவர்கள் நறுமணப் ெபாருள் ஒன்ைறக் ெகாண்டுவரச் 
ெசால்லி பூசிக்ெகாண்டார்கள். 
பின்னர், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எனக்கு இந்த நறுமணம் ேதைவேய இல்ைல. 
ஆயினும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) 
மீதிருந்தபடி "அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பிக்ைக ெகாண்ட எந்தப் ெபண்ணும் 
இறந்துேபான ஒருவருக்காக மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் துக்கம் கைடப்பிடிக்க 
அனுமதியில்ைல. ஆனால், தன் கணவருக்காக நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் தவிர' என்று 
கூறக் ேகட்டுள்ேளன்''என்றார்கள். 
- என் தாயார் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறக் ேகட்டுள்ேளன்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு ெபண்மணி வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
என் மகளுைடய கணவர் இறந்துவிட்டார். (இத்தாவிலிருக்கும்) என் மகளின் கண்ணில் வலி 
ஏற்பட்டுவிட்டது. அவளுக்கு நாங்கள் அஞ்சனம் (சுர்மா) தீட்டிவிடலாமா?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ேவண்டாம்' என்று -இரண்டு அல்லது 
மூன்று முைற- கூறினார்கள். ஒவ்ெவாரு முைறயும் "ேவண்டாம்' என்ேற கூறினார்கள். 
பிறகு, "(கணவைன இழந்த ஒரு ெபண்ணின்) "இத்தா'க் காலம் நான்கு மாதங்களும் பத்து 
நாட்களும்தாம். (ஆனால்,)அறியாைமக் காலத்தில் உங்களில் (கணவைன இழந்த) ஒரு 
ெபண் (ஒரு வருடம் இத்தா இருப்பாள்.) ஆண்டின் முடிவில் ("இத்தா' நிைறவுற்றதன் 
அைடயாளமாக) ஒட்டகச்சாணத்ைத எறிவாள். (அந்த நிைல இப்ேபாது இல்ைலேய)'' 
என்றார்கள். 
 
- ஹுைமத் பின் அபஹீுைமத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ைஸனப் பின்த் அபசீலமா (ரலி) அவர்களிடம், "ஆண்டின் முடிவில் ஒட்டகச் 
சாணத்ைத எறிவாள் என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
கூறினார்கள்: 
(அறியாைமக் காலத்தில்) ஒரு ெபண்ணின் கணவன் இறந்துவிட்டால், அவள் ஒரு சிறிய 
குடிைசக்குள் நுைழந்துெகாண்டு, தன் ஆைடகளிேலேய மிகவும் ேமாசமானைத அணிந்து 
ெகாள்வாள். ஒரு வருடம் கழியும்வைர எந்த நறுமணத்ைதயும் ேவறு எைதயும் 
ெதாடமாட்டாள். (ஓராண்டு கழிந்த) பிறகு கழுைத, ஆடு ேபான்ற கால்நைட ஒன்று, அல்லது 
பறைவ ஒன்று (அவளிடம்) ெகாண்டுவரப்படும். அதன் மீது (அழுக்குத் திரண்ட தனது 
உடைலக்) கடுைமயாகத் ேதய்த்துக்ெகாள்வாள். அவ்வாறு அவள் ேதய்க்கும் எந்த 
உயிரினமும் (அந்த முைட நாற்றத்தால்) சாகாமல் பிைழத்தல் அரிது. பிறகு அவள் (அந்தக் 
குடிைசயிலிருந்து) ெவளிேய வருவாள். அப்ேபாது (அவளிடம்) ஒட்டகச் சாணம் 
ெகாடுக்கப்படும். உடேன அவள் அைத (தனக்ெகதிேர) தூக்கி எறிந்துவிடுவாள். (இதுேவ 
"இத்தா'முடிந்ததற்கு அைடயாளமாகும்.) பிறகு அவள் தான் விரும்பிய நறுமணத்ைதேயா 
மற்ற ெபாருட்கைளேயா பைழயபடி உபேயாகித்துக்ெகாள்வாள். 
ேமற்கண்ட மூன்று ஹதீஸ்கைளயும் ைஸனப் பின்த் அபசீலமா (ரலி) அவர்கேள 
அறிவித்தார்கள். 
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2976 ைஸனப் பின்த் உம்மி சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது 

உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்களின் ெநருங்கிய உறவினர் ஒருவர் இறந்து (இரண்டு நாட்கள் 
கழிந்து)விட்டேபாது,அவர்கள் மஞ்சள் நிறமுைடய ஒரு வைக நறுமணப் ெபாருைளக் 
ெகாண்டுவருமாறு கூறி, அைதத் தமது முன்ைகயில் தடவிக்ெகாண்டார்கள். பிறகு "நான் 
இவ்வாறு ெசய்வதற்குக் காரணம், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பிக்ைக ெகாண்டிருக்கும் எந்தப் ெபண்ணும் 
(இறந்துேபான ஒருவருக்காக) மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் துக்கம் கைடப்பிடிப்பதற்கு 
அனுமதியில்ைல; ஆனால், கணவருக்காக நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் தவிர!' என்று கூறக் 
ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீைஸ, ைஸனப் பின்த் அப ீ சலமா (ரலி) அவர்கள் தம் தாயார் உம்மு 
சலமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும், நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ைஸனப் பின்த் 
ஜஹ்ஷ் (ரலி) அல்லது ேவெறாரு துைணவியாரிடமிருந்தும் அறிவித்துள்ளார்கள். 
 
2977 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) ஒரு ெபண்ணின் கணவர் இறந்துவிட்டார். ("இத்தா' வில் 
இருந்த அவளது கண்ணில் வலி ஏற்பட்டதால்) அவளது கண் குறித்து அவ(ளுைடய 
உறவின)ர்கள் அஞ்சினர். ஆகேவ, அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்று, அப்ெபண் அஞ்சனம் (சுர்மா) இட்டுக் ெகாள்ள அனுமதி ேகட்டனர். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அறியாைமக் காலத்தில் கணவன் இறந்த பின்) 
மைனவி அவளுைடய ஆைடகளிேலேய மிக ேமாசமானைத அணிந்துெகாண்டு, அற்பமான 
ஒரு குடிலுக்குள் ஒரு வருடம் தங்கியிருப்பாள். பின்னர் (அவ்வழியாகக்) கடந்துெசல்லும் 
ஏேதனும் ஒரு நாய்மீது ஒட்டகச்சாணத்ைத அவள் வசீிெயறிவாள். பின்னர் அக்குடிைல 
விட்டும் ெவளிேயறுவாள். (இஸ்லாம் வந்த பின் இழிவு நிைலயுடன்கூடிய ஒரு வருட 
"இத்தா' என்பது மாறி) நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் (மட்டும் கண்ணியத்துடன் தங்கும் 
நிைல) ஏற்படவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2978 உம்மு சலமா (ரலி) மற்றும் உம்மு ஹபபீா (ரலி) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "என் புதல்வியின் கணவர் 
இறந்து விட்டார். (அவள் தற்ேபாது "இத்தா' இருக்கும் நிைலயில்) அவளது கண்ணில் வலி 
ஏற்பட்டுள்ளது. எனேவ, அவளுக்கு நான் அஞ்சனம் தீட்டிவிட விரும்புகிேறன்'' என்று 
ெதரிவித்தார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அறியாைமக் காலத்தில் 
கணவன் இறந்த பின்) மைனவி ஓராண்டு நிைறவைடயும்ேபாது ஒட்டகச் சாணத்ைத 
விட்ெடறிவாள். (ஓராண்டு காலம் துக்கம் கைடப்பிடித்து "இத்தா' இருந்துவந்தாள். இந்த 
அவலம் நீங்கி,) "இத்தா' நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் மட்டுேம (என்றாகிவிட்டேத)'' என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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2979 ைஸனப் பின்த் அபசீலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
தம் தந்ைத அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்களின் இறப்புச் ெசய்தி வந்தேபாது, உம்மு ஹபபீா 
(ரலி) அவர்கள் மூன்றாவது நாளில் மஞ்சள் நிற (நறுமண)ப் ெபாருைளக் ெகாண்டு வரச் 
ெசால்லி, அைதத் தம் முன்ைககளிலும் கன்னங்களிலும் தடவிக்ெகாண்டார்கள். ேமலும், 

"இந்த நறுமணப் ெபாருளின் ேதைவயற்றவளாகேவ நான் இருந்ேதன். (ஆயினும்) நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பிக்ைக ெகாண்ட எந்தப் 
ெபண்ணும் (இறந்துேபான ஒருவருக்காக) மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் துக்கம் கைடப்பிடிக்க 
அனுமதியில்ைல; ஆனால், கணவருக்காக நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் தவிர' என்று 
ெசால்லக் ேகட்ேடன் (எனேவ தான், இப்ேபாது நறுமணம் தடவிக்ெகாண்ேடன்)''என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2780 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பிக்ைக ெகாண்ட' அல்லது "அல்லாஹ்ைவயும் 
அவன் தூதைரயும் நம்பிக்ைக ெகாண்ட' எந்தப் ெபண்ணும் இறந்துேபான ஒருவருக்காக 
மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் துக்கம் கைடப்பிடிக்க அனுமதியில்ைல; ஆனால், தன் 
கணவனுக்காக (நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள்) தவிர! 
இைத ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள், அல்லது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், அல்லது அவ்விருவரும் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2981 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஹஃப்ஸா பின்த் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அவள் தன் கணவனுக்காக நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் துக்கம் 
கைடப்பிடிப்பாள்'' என அதிகப்படியாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரில் ஒருவரிடமிருந்து ேமலும் 
இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2982 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் நம்பிக்ைக ெகாண்ட எந்தப் ெபண்ணும் இறந்து 
ேபான ஒருவருக்காக மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் துக்கம் கைடப்பிடிக்க அனுமதியில்ைல; 

தன் கணவனுக்காக (நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள்) தவிர! 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2983 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எந்தப் ெபண்ணும் இறந்துேபான ஒருவருக்காக மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் துக்கம் 
கைடப்பிடிக்கக் கூடாது;கணவனுக்காக நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் தவிர! (அந்நாட்களில்) 
அவள் சாயமிடப்பட்ட ஆைடைய அணியமாட்டாள்;ெநய்வதற்கு முன் நூலில் 
சாயேமற்றப்பட்டு, பின்பு ெநய்யப்பட்ட ஆைடையத் தவிர! ேமலும், அவள் அஞ்சனம் தீட்டிக் 
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ெகாள்ளமாட்டாள்; நறுமணம் பூசிக்ெகாள்ளமாட்டாள்; ஆனால் (மாதவிடாயிலிருந்து) அவள் 
தூய்ைமயைடந்த பின்னர் தவிர! அப்ேபாது "குஸ்த்' மற்றும் "அழ்ஃபார்' ஆகிய ஜாதிக் 
ேகாஷ்டக் கட்ைடத் துண்டால் நறுமணப் புைகயிட்டுக்ெகாள்வாள். 
இைத உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அவள் தூய்ைமயைடயும் சமயத்தில் தவிர!'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2984 உம்மு அத்திய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இறந்துேபான எவருக்காகவும் மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் (ெபண்களாகிய) நாங்கள் துக்கம் 
கைடப்பிடிக்கலாகாது எனத் தைட விதிக்கப்பட்டிருந்ேதாம்; ஆனால், கணவனுக்காக நான்கு 
மாதம் பத்து நாட்கள் தவிர! (அதாவது "இத்தா'வில் இருக்கும்ேபாது) நாங்கள் அஞ்சனம் 
தீட்டிக்ெகாள்ளக்கூடாது; நறுமணம் பூசிக்ெகாள்ளக் கூடாது; சாயமிடப்பட்ட ஆைடைய 
அணியக் கூடாது (என்று எங்களுக்குத் தைட விதிக்கப்பட்டது); (ெபண்களாகிய) எங்களில் 
ஒருவர் மாதவிடாயிலிருந்து குளித்துத் தூய்ைமயைடயும்ேபாது "குஸ்த்' மற்றும் "அழ்ஃபார்' 

ஆகிய ஜாதிக் ேகாஷ்டக் கட்ைடயால் நறுமணப் புைகயிட்டுக்ெகாள்ள அனுமதிக்கப்பட்டது. 
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அத் யாயம் : 19  சாப அைழப் ப் ரமாணம் ( ஆன்) 
 
2985 சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உைவமிர் அல்அஜ்லான ீ(ரலி) அவர்கள் ஆஸிம் பின் அதீ அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்களிடம் 
வந்து, "ஆஸிேம! ஒரு மனிதன் தன் மைனவியுடன் அந்நிய ஆெணாருவன் (தகாத உறவு 
ெகாண்டபடி) இருப்பைதக் கண்டால், அவைன இந்த மனிதன் ெகான்றுவிடலாமா? அவ்வாறு 
ெகான்றுவிட்டால், பழிவாங்கும் சட்டப்படி அவைன நீங்கள் ெகான்றுவிடுவரீ்களா? அல்லது 
அவன் ேவறு என்ன ெசய்ய ேவண்டும், ெசால்லுங்கள்? ஆஸிேம! எனக்காக இது குறித்து 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்டுச் ெசால்லுங்கள்'' என்றார்கள். ஆகேவ, 

 ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் (இது குறித்து)  அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இத்தைகய) ேகள்விகைள விரும்பவில்ைல; 

அவற்ைற அசிங்கமாகக் கருதினார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து வந்த (கண்டன) வார்த்ைதகள் ஆஸிம் (ரலி) அவர்களுக்குப் ெபருத்த 
மன ேவதைன அளித்தன. 
 
ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் தம் வடீ்டாரிடம் திரும்பிவந்தேபாது, அவர்களிடம் உைவமிர் (ரலி) 
அவர்கள் வந்து, "ஆஸிேம! உங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன 
ெசான்னார்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் உைவமிைர ேநாக்கி, "நீ 
எனக்கு நன்ைம ெசய்யவில்ைல. (என்ைனச் சிக்க ைவத்துவிட்டாய்;) நான் ேகட்ட ேகள்வி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பிடிக்கவில்ைல'' என்றார்கள். அதற்கு உைவமிர் 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இது குறித்து நாேன (ேநரடியாக) 
அவர்களிடம் ேகட்காமல் ஓயமாட்ேடன்'' என்று கூறிவிட்டு, மக்களுக்கு மத்தியில் இருந்த 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கிச் ெசன்றார்கள். 
 பிறகு, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஒரு மனிதன் தன் மைனவியுடன் அந்நிய ஆடவன் 
ஒருவன் (தகாத உறவு ெகாண்ட நிைலயில்) இருக்கக் கண்டால், அவன் அந்த ஆடவைனக் 
ெகான்றுவிடலாமா? (அவ்வாறு ெகான்றுவிட்டால் பழிவாங்கும் சட்டப்படி) அவைன நீங்கள் 
ெகான்றுவிடுவரீ்களா? அல்லது அவன் ேவறு என்ன ெசய்ய ேவண்டும்,ெசால்லுங்கள்?'' என்று 
ேகட்டார். 
 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமது விஷயத்திலும் உம்முைடய 
மைனவி விஷயத்திலும் (வசனம்) அருளப்ெபற்றுவிட்டது. ஆகேவ, நீர் ெசன்று உம்முைடய 
மைனவிைய அைழத்துவாரும்'' என்றார்கள். 
(பிறகு அவர்கள் இருவரும் வந்தனர்.) நான் மக்களுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அருகில் இருந்தேபாது,அவர்கள் இருவரும் பரஸ்பரம் சாப அைழப்புப் பிரமாணம் 
(லிஆன்) ெசய்தனர். அவர்கள் "லிஆன்” ெசய்து முடித்தேபாது, உைவமிர் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் இவைள (மணவிலக்குச் ெசய்யாமல் மைனவியாகேவ 
இனியும்) ைவத்திருந்தால், இவள் மீது நான் ெபாய்(யான குற்றச்சாட்டு) ெசான்னவனாக 
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ஆகிவிடுேவன்'' என்று கூறிவிட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு 
ஆைணயிடுவதற்கு முன்ேப அவைள மூன்று தலாக் ெசால்லிவிட்டார். 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
பிறகு இதுேவ சாப அைழப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) ெசய்யும் தம்பதியருக்கு முன்மாதிரி 
ஆனது. 
 
2986 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், பனூ அஜ்லான் குலத்ைதச் ேசர்ந்த உைவமிர் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் ஆஸிம் 
பின் அதீ (ரலி) அவர்களிடம் வந்தார்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ேமலும், அதில் "உைவமிர் (ரலி) அவர்கள் தம் மைனவிையவிட்டுப் பிரிந்துெகாண்டேத 
பின்னர் பரஸ்பரம் சாப அைழப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) ெசய்துெகாள்ளும் தம்பதியருக்கு 
முன்மாதிரி ஆயிற்று'' என்பது விளக்க இைடச்ேசர்ப்பாக இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும், "லிஆன் 
நடந்தேபாது அப்ெபண் கர்ப்பமுற்றிருந்தார். அவருக்குப் பிறந்த ஆண் குழந்ைத அதன் 
தாேயாடு இைணத்துத்தான் (இன்ன ெபண்ணின் மகன் என்று) அைழக்கப்படலாயிற்று. 
பின்னர் அப்ெபண்ணிடமிருந்து மகனும் மகனிடமிருந்து அப்ெபண்ணும் அவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் நிர்ணயித்த முைறயில் வாரிசாவார்கள் என்ற நைடமுைறயும் வந்தது'' என்று 
அதிகப்படியாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2987 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பனூ சாஇதா குலத்தவரான சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அன்சாரிகளில் ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஒரு 
மனிதன் தன் மைனவியுடன் ேவெறாரு (அந்நிய) ஆடவன் (தகாத உறவு ெகாண்ட 
நிைலயில்) இருக்கக் கண்டால்...” என்று ேகட்டார்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற ெதாடருகின்றன. 
இந்த அறிவிப்பில், "எனேவ, அவர்கள் இருவரும் பள்ளிவாசலில் ைவத்துச் சாப அைழப்புப் 
பிரமாணம் (லிஆன்) ெசய்து ெகாண்டார்கள். அப்ேபாது அங்கு நானும் இருந்ேதன்'' என 
அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும், "(லிஆன் பிரமாணம் முடிந்ததும்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிடுவதற்கு முன்ேப அவைள அவர் மூன்று தலாக் 
ெசால்லிவிட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் முன்னிைலயிேலேய அவைள விட்டும் அவர் 
பிரிந்துெகாண்டார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "இதுேவ "லிஆன்” ெசய்யும் ஒவ்ெவாரு 
தம்பதியைரப் பிரித்துைவக்கும் வழிமுைறயாகும்”  என்று கூறினார்கள் என்பதும் இடம் 

ெபற்றுள்ளது. 
 
2988 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஸ்அப் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களது ஆட்சிக்காலத்தில் என்னிடம் "சாப 
அைழப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) ெசய்துெகாண்ட தம்பதியர் பிரித்துைவக்கப்படுவார்களா? 

(அல்லது "லிஆன்” பிரமாணத்ைத ெமாழிந்ததும் தானாக மணவிலக்கு ஏற்பட்டுவிடுமா?)'' 
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என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு என்ன பதில் ெசால்வது என்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல. 
ஆகேவ, நான் (கூஃபாவிலிருந்து) புறப்பட்டு மக்காவிலிருந்த இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களது 
இல்லத்திற்குச் ெசன்ேறன். அவர்களுைடய பணியாளிடம், "எனக்காக (உள்ேள வர) அனுமதி 
ேகள்''என்ேறன். "அவர்கள் மதிய ஓய்வு ேமற்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்'' என அவர் பதிலளித்தார். 
எனது குரைலக் ேகட்ட இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "இப்னு ஜுைபரா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான் "ஆம்” என்ேறன். "உள்ேள வாருங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ஏேதா 
அலுவல்தான் உங்கைள இந்த ேநரத்தில் (என்னிடம்) ெகாண்டுவந்து ேசர்த்திருக்க 
ேவண்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
நான் உள்ேள ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் ஒட்டகத்தின் ேமல் விரிக்கப்படும் 
விரிப்ெபான்ைற விரித்து, ேபரீச்சநார் நிரப்பப்பட்ட ஒரு தைலயைணயில் சாய்ந்திருந்தார்கள். 
நான், "அபூ அப்திர் ரஹ்மான்! பரஸ்பரம் சாப அைழப்புப் பிரமாணம் ெசய்துெகாண்ட 
தம்பதியர் பிரித்து ைவக்கப்படுவார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்)! ஆம். 
(அவர்கள் "லிஆன்” ெசய்த பிறகு பிரித்துைவக்கப்படுவார்கள்); இைதப் பற்றி (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) முதன் முதலில் ேகட்டவர் இன்ன மனிதரின் புதல்வர் இன்ன 
மனிதர் ஆவார். அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எங்களில் ஒருவர் தம் மைனவி (அந்நிய 
ஆடவனுடன்) மானக்ேகடான ெசயலில் ஈடுபட்டுக் ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டால் என்ன 
ெசய்ய ேவண்டும்? (அைத) அவர் (ெவளிேய) ெசான்னால், ஒரு ெபரிய விஷயத்ைதச் 
ெசான்னவராகி விடுவார். ெமௗனமாக இருந்தாலும்,அைதப் ேபான்ற ஒரு விஷயத்தில் 
ெமௗனமாக இருந்தவராகிவிடுவாேர?'' என்று ேகட்டார். அதற்குப் பதிேலதும் ெசால்லாமல் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அைமதியாக இருந்தார்கள். அதன் பின்னர் அவர் ேகட்டது (ேபான்ேற 
ஒரு நிகழ்ச்சி) நடந்தேபாது, அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் 
எைதப் பற்றித் தங்களிடம் ேகட்ேடேனா அதன் மூலம் நாேன ேசாதிக்கப்பட்டுள்ேளன்'' என்று 
கூறினார். அப்ேபாது வலிவும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ், "தம்ைமத் தவிர ேவறு 
சாட்சிகள் இல்லாத நிைலயில் தம் மைனவியர்மீது பழி சுமத்துேவார், தாம் உண்ைமயாளர் 
என்று அல்லாஹ்வின் மீது நான்கு தடைவ (சத்தியம் ெசய்து) சாட்சியமளிக்க 
ேவண்டும்'' என்று ெதாடங்கி, "தன்மீது அல்லாஹ்வின் ேகாபம் ஏற்படட்டும் என்று 
ஐந்தாவதாக (கூறுவாள்)'' (24:6-9) என்பது வைரயிலான வசனங்கைள அருளினான். 
 
அவற்ைற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த மனிதருக்கு ஓதிக் காட்டி, அவருக்கு 
அறிவுைர கூறினார்கள்; (அல்லாஹ்வின் தண்டைனகைள) நிைனவூட்டினார்கள்; 

"இம்ைமயின் தண்டைன மறுைமயின் தண்டைனையவிட மிக எளிதானதாகும்”  என்றும் 
ெதரிவித்தார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் "இல்ைல; தங்கைளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் 
அனுப்பியவன் மீதாைணயாக! நான் அவள்மீது ெபாய்(யான குற்றச்சாட்ைடச்) 
ெசால்லவில்ைல'' என்றார். 
பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்ெபண்ைண அைழத்து அவளுக்கு அறிவுைர கூறினார்கள்; 

(அல்லாஹ்வின் தண்டைனைய) நிைனவூட்டினார்கள்; "இம்ைமயின் தண்டைன மறுைமயின் 
தண்டைனையவிட மிக எளிதானதாகும்” என்றும் ெதரிவித்தார்கள். அதற்கு அப்ெபண், 
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"இல்ைல; தங்கைளச் சத்தியத்துடன் அனுப்பியவன் மீதாைணயாக! அவர் ெபாய்யர்'' என்று 
கூறினாள். எனேவ, முதலில் அந்த ஆணிடமிருந்து (சாப அைழப்புப் பிரமாணத்ைத) 
நபியவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள். அவர் (தமது குற்றச்சாட்டில்) தாம் உண்ைமயாளர் என 
அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமிட்டு நான்கு முைற உறுதிெமாழிந்தார். ஐந்தாவது முைறயில், 

(தனது குற்றச்சாட்டில்) தான் ெபாய்யராக இருந்தால் "அல்லாஹ்வின் சாபம் என்மீது 
உண்டாகட்டும்” என்று அவர் கூறினார். 
இரண்டாவதாக அந்தப் ெபண்ைண அைழத்தார்கள். அவள் (தன்மீது கூறப்பட்ட 
குற்றச்சாட்ைட மறுக்கும் வைகயில்) "அவர் ெபாய்யர் ஆவார்” என நான்கு முைற 
அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமிட்டு உறுதிெமாழிந்தாள். ஐந்தாவதாக "அவர் (தமது 
குற்றச்சாட்டில்) உண்ைமயாளராக இருந்தால் என்மீது அல்லாஹ்வின் ேகாபம் 
உண்டாகட்டும்” என்று அவள் கூறினாள். பிறகு இருவைரயும் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
பிரித்துைவத்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "பரஸ்பரம் சாப அைழப்புப் பிரமாணம் ெசய்துெகாண்ட தம்பதியர் பற்றி முஸ்அப் 
பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களது (ஆட்சிக்) காலத்தில் என்னிடம் வினவப்பட்டது. 
அதற்கு என்ன பதிலளிப்பது என்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல'' என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
2989 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சாப அைழப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) ெசய்துெகாண்ட தம்பதியரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் இருவரின் விசாரைணயும் அல்லாஹ்விடம் உள்ளது. உங்கள் 
இருவரில் ஒருவர் ெபாய்யர். (இனி) அவள்மீது (கணவராகிய) உமக்கு எந்த அதிகாரமும் 
இல்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். உடேன அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (நான் இவளுக்கு 
மணக்ெகாைடயாக அளித்த) எனது ெபாருள் (என்ன ஆவது? அைதத் திரும்பப்ெபற்றுக் 
ெகாள்ளலாமா)?'' என்று ேகட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமக்கு (அந்தப்) ெபாருள் கிைடக்காது. நீர் அவள் 
விஷயத்தில் (ெசான்ன குற்றச்சாட்டில்) உண்ைமயாளராய் இருந்தால், அவளது கற்ைப நீர் 
பயன்படுத்திக்ெகாள்வதற்காகப் ெபற்ற அனுமதிக்கு அந்தப் ெபாருள் பகரமாகிவிடும். 
அவள்மீது நீர் ெபாய் ெசால்லியிருந்தால் (அவைள அனுபவித்துக்ெகாண்டு அவதூறும் 
கற்பித்த காரணத்தால்) அப்ெபாருள் உம்ைமவிட்டு ெவகுதூரத்தில் உள்ளது'' என்று 
ெசான்னார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2990 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ அஜ்லான் குலத்ைதச் ேசர்ந்த (தம்பதியரான) 
இருவைர (சாப அைழப்புப் பிரமாணத்திற்குப் பின்) பிரித்துைவத்தார்கள். பிறகு, "உங்கள் 
இருவரில் ஒருவர் ெபாய்யர் என்பைத அல்லாஹ் நன்கு அறிவான். ஆகேவ, உங்களில் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாருபவர் உண்டா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின் 
வருமாறு ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது: 
சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் சாப 
அைழப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) பற்றிக் ேகட்ேடன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு அறிவித்தார்கள். 
 
2991 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஸ்அப் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள், சாப அைழப்புப் பிரமாணம் ெசய்து ெகாண்ட 
தம்பதியைரப் பிரித்து ைவக்கவில்ைல. ஆகேவ, இது குறித்து அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ரலி) அவர்களிடம் ெதரிவிக்கப்பட்டது. அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், 

"நபி (ஸல்) அவர்கள் பனூ அஜ்லான் குலத்ைதச் ேசர்ந்த (தம்பதியர்) இருவைரப் பிரித்து 

ைவத்தார்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2992 யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் ஒரு மனிதர் தம் மைனவியிடம் சாப அைழப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) ெசய்தார்; 

பின்னர் அவ்விருவைரயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரித்து ைவத்தார்கள்; 

ேமலும், குழந்ைதையத் தாயிடம் ேசர்த்தார்கள்'' என இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என்று நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் தங்களுக்கு அறிவித்தார்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் "ஆம்” என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
2993 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்சாரிகளில் ஒரு மனிதைரயும் அவருைடய 
மைனவிையயும் சாப அைழப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) ெசய்யைவத்தார்கள். பின்னர் 
அவர்கள் இருவைரயும் பிரித்துைவத்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2994 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஒரு ெவள்ளிக்கிழைம இரவில் பள்ளிவாசலில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது 
அன்சாரிகளில் ஒரு மனிதர் வந்து, "தம் மைனவியுடன் (அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் (தகாத 
உறவில்) இருப்பைதக் கண்ட ஒருவர், (அது குறித்துப்) ேபசினால் அவருக்கு நீங்கள் 
(அவதூறுச் சட்டப்படி) சாட்ைடயடி வழங்குவரீ்களா? அல்லது அவைன அவர் ெகான்று 

விட்டால், (பழிவாங்கல் சட்டப்படி) அவைர நீங்கள் ெகான்றுவிடுவரீ்களா? அவர் ெமௗனமாக 
இருந்துவிட ேவண்டும் என்றால்,ஆத்திரத்ைத அடக்கிக்ெகாண்டு ெமௗனமாக இருக்க 
ேவண்டுமா? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் இைதப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்ேபன்'' என்று ெசான்னார். 
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மறுநாள் அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து அது குறித்து வினவினார்: 
"தம் மைனவியுடன் (அந்நிய) ஆண் ஒருவன் (தகாத உறவில்) இருப்பைதக் கண்ட ஒருவர், 

(அது ெதாடர்பாகப்) ேபசினால் அவருக்கு நீங்கள் சாட்ைடயடி வழங்குவரீ்களா? அல்லது 
அவைன அவர் ெகான்றுவிட்டால், நீங்கள் அவைரக் ெகான்றுவிடுவரீ்களா?அல்லது அவர் 
ெமௗனமாக இருப்பதானால், ஆத்திரத்ைத அடக்கிக் ெகாண்டு ெமௗனமாக இருந்துவிட 
ேவண்டியதுதானா?'' என்று ேகட்டார். 
 அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இைறவா! (இந்தப் பிரச்சிைனயில் 
ெதளிவின் வாசைலத்) திறந்திடுவாயாக!'' என்று பிரார்த்திக்கலானார்கள். அப்ேபாதுதான் 
"தம்ைமத் தவிர ேவறு சாட்சிகள் இல்லாத நிைலயில் தம் மைனவியர்மீது பழி 
சுமத்துேவார், தாங்கள் உண்ைமயாளர்கள் என்று அல்லாஹ்வின் மீது நான்கு தடைவ 
(சத்தியம் ெசய்து) சாட்சியமளிக்க ேவண்டும்'' (24:6-9) என்று ெதாடங்கும் சாப அைழப்புப் 
பிரமாணம் (லிஆன்) ெதாடர்பான வசனங்கள் அருளப்ெபற்றன. 
 
பின்னர் மக்களில் அந்த மனிதேர (தமது ெசாந்த வாழ்வில்) அந்தப் பிரச்சிைனயின் மூலம் 
ேசாதிக்கப்பட்டார். எனேவ,அவரும் அவருைடய மைனவியும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து சாப அைழப்புப் பிரமாணத்ைத ெமாழிந்தனர். அந்த ஆண், தாம் 
உண்ைமயாளர் என அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமிட்டு  நான்கு தடைவகள் சாட்சியமளித்தார். 
பிறகு ஐந்தாவது தடைவயில் அவர் "நான் ெபாய்யனாயிருந்தால் என்மீது அல்லாஹ்வின் 
சாபம் உண்டாகட்டும்” என்று சாபமிட்டார். 
பின்னர் அந்தப் ெபண் சாப அைழப்புப் பிரமாணத்ைதச் ெசால்லப்ேபானாள். அப்ேபாது 
அவளிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சற்று ெபாறு!” என்றார்கள். ஆனால், 

அவள் மறுத்துவிட்டு, சாப அைழப்புப் பிரமாணத்ைத ெமாழிந்தாள். பின்னர் அவர்கள் 
இருவரும் திரும்பிச் ெசன்றேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவள் ெதாங்கும் 
முடிகள் ெகாண்ட கறுப்பு நிறக்குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுக்கக்கூடும்'' என்றார்கள். அவ்வாேற 
அப்ெபண் ெதாங்கிய முடியுைடய கறுப்பு நிறக் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தாள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
2995 முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் (லிஆன் பற்றிக்) ேகட்ேடன். (ஏெனனில்,) 

அைதப் பற்றிய அறிவு அவர்களிடம் இருப்பதாக நான் கருதிேனன். அப்ேபாது அவர்கள் 
பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 
ஹிலால் பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கள், (கர்ப்பவதியான) தம் மைனவிக்கு ஷரீக் பின் 
சஹ்மா என்பாருடன் ெதாடர்பு இருப்பதாகக் குற்றம் சாட்டினார்கள். ஷரீக் பின் சஹ்மா,  

பராஉ பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களின் (பால்குடி) தாய்வழிச் சேகாதரராய் இருந்தார். ஹிலால் 
பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கேள இஸ்லாத்தில் ஆரம்பமாக "லிஆன்”  ெசய்தவர் ஆவார்கள். 
ஹிலால் பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கள் சாப அைழப்புப் பிரமாணம் ெசய்த ேபாது, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தப் ெபண்ைணக் கவனித்துவாருங்கள்; இவள் 
(சுருள் சுருளாக இல்லாமல்) படிந்த ெதாங்கலான முடியுைடய, கலங்கிய கண்களுைடய 
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ெவள்ைள நிறக்குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தால், அது ஹிலால் பின் உமய்யாவுக்கு 
உரியதாகும்;  சுருட்ைட முடியுைடய, ெமலிந்த கைணக் கால்கள் ெகாண்ட கறுப்பு நிறக் 
குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தால், அது ஷரீக் பின் சஹ்மாவுக்கு உரியதாகும்'' என்றார்கள். 
பின்னர் அப்ெபண் சுருட்ைட முடியுைடய ெமலிந்த கைணக் கால்கள் ெகாண்ட கறுப்பு நிறக் 
குழந்ைதையேய ெபற்ெறடுத்தாள் என எனக்குத் தகவல் எட்டியது. 
 
2996 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சாப அைழப்புப் பிரமாணம் (நைடமுைறயில் வருவதற்கு முன் ஒரு முைற மைனவிமீது 
கணவன் விபசாரக்குற்றம் சாட்டுவது) ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அருகில் ேபசப்பட்டது. அப்ேபாது ஆஸிம் பின் அதீ (ரலி) அவர்கள் அது ெதாடர்பாக ஏேதா 
(ஆேவசமாகப்) ேபசிவிட்டுத் திரும்பிச்ெசன்றார். (சிறிது ேநரத்தில்) ஆஸிம் (ரலி) 
அவர்களின் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒருவர் அவரிடம் ெசன்று, தம் மைனவியுடன் (அந்நிய) 
ஆடவன் ஒருவன் (தகாத உறவு ெகாண்டு) இருந்தைதத் தாம் கண்டதாகச் ெசான்னார். 
அதற்கு ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள், "நான் (ஆேவசமாகப்) ேபசியதாேலேய இப்படி (என் 
குலத்தாரிைடேய நடந்து) நாேன ேசாதிக்கப்பட்டுள்ேளன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 பின்னர் ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் அவைர அைழத்துக்ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெசன்று அவர் தம் மைனவிைய எந்த நிைலயில் கண்டார் என்பைதப் பற்றித் 
ெதரிவித்தார்கள். 
(குற்றச்சாட்ைடக் ெகாண்டுவந்த) அந்த மனிதர் நல்ல மஞ்சள் நிறமுைடயவராகவும், சைதப் 
பிடிப்புக் குைறவானராகவும், படிந்த முடிகைளக் ெகாண்டவராகவும் இருந்தார். தம் 
மைனவியுடன் இருக்கக் கண்டதாக அவர் வாதிட்ட அந்த அந்நிய மனிதேரா மாநிறம் 
உைடயவராகவும், அதிகச் சைதப்பிடிப்பு உள்ளவராகவும், கைணக்கால் புைடத்தவராகவும் 
இருந்தார். 
 
(இந்தக் குற்றச்சாட்ைடக் ேகட்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! (இந்தப் 
பிரச்சிைனயில் ஒரு) ெதளிைவக் தருவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு, தம் 
மைனவியுடன் கண்டதாக அவர் குறிப்பிட்ட அந்த (அந்நிய) ஆடவரின் சாயலில் அவள் 
குழந்ைத ெபற்ெறடுத்தாள். (அதற்கு முன்ேப) இந்தத் தம்பதியைர அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சாப அைழப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) ெசய்ய ைவத்தார்கள். 
(இந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கப்பட்ட) அைவயில் இருந்த ஒரு மனிதர் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களிடம், "சாட்சி இல்லாமேலேய ஒருவருக்கு நான் கல்ெலறி தண்டைன 
அளிப்பவனாயிருந்தால் இவளுக்கு அளித்திருப்ேபன்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெசான்னது இந்தப் ெபண் குறித்தா? என்று ேகட்டார். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள், "இல்ைல; (அவள் ேவெறாரு ெபண்ணாவாள்.) அந்தப் ெபண் இஸ்லாத்தில் இருந்து 
ெகாண்ேட தகாத உறவு ெகாண்டுவந்தாள் எனப் பரவலாகப் ேபசப்பட்டவள். (ஆனால், அவள் 
குற்றத்ைத ஒப்புக்ெகாள்ளவுமில்ைல; தகுந்த சாட்சியும் இல்ைல. அவள் குறித்ேத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அதிகச் சைதப்பிடிப்பு உள்ளவராகவும்” என்பதற்குப் 
பின் "கடும் சுருள் முடியுைடயவராகவும் இருந்தார்”  என அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
2997 காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பரஸ்பரம் சாப அைழப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) ெசய்துெகாண்ட அந்தத் தம்பதியர் குறித்து 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அருகில் ேபசப்பட்டது. அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் 
ஷத்தாத் (ரஹ்) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "நான் சாட்சியல்லாமல் (ஒருவருக்குக்) 
கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றுபவனாயிருந்தால் இேதா இவளுக்கு நிைற 
ேவற்றியிருப்ேபன்” என்று கூறியது அவ்விருவர் ெதாடர்பாகத்தானா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல; அவள் தகாத உறவில் ஈடுபட்டாள் எனப் 
பகிரங்கமாகப் ேபசப்பட்டுவந்த ெபண் ஆவாள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "(பரஸ்பரம் சாப அைழப்புப் 
பிரமாணம் ெசய்துெகாண்ட அந்தத் தம்பதியர் குறித்து) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியைதக் ேகட்ேடன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 
2998 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சஅத் பின் உபாதா அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! ஒரு மனிதன் தன் மைனவியுடன் (அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் (தகாத உறவு 
ெகாண்ட நிைலயில்) இருப்பைதக் கண்டால், அவன் அந்த ஆடவைனக் ெகான்று விடலாமா, 

ெசால்லுங்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இல்ைல (ெகால்லக் கூடாது)'' என்று பதிலளித்தார்கள். அதற்கு சஅத் (ரலி) அவர்கள், 

"இல்ைல (அவைனக் ெகால்லத்தான் ேதான்றும்); சத்திய (மார்க்க)த்தால் தங்கைளக் 
கண்ணியப்படுத்தியவன் மீது ஆைணயாக!'' என்றார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் ேதாழர்களிடம்), "உங்கள் தைலவர் 
என்ன ெசால்கிறார் ேகளுங்கள்'' என்றார்கள். 
 
2999 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் என் மைனவியுடன் 
(அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் (தகாத உறவு ெகாண்ட நிைலயில்) இருப்பைதக் கண்டால் 
நான்கு சாட்சிகைளக் ெகாண்டுவரும்வைர நான் அவனுக்காகக் காத்திருக்க ேவண்டியது 

தானா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' 

என்றார்கள். 
 
3000 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் என் மைனவியுடன் 
(அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் (தகாத உறவு ெகாண்ட நிைலயில்) இருப்பைதக் கண்டால், 

நான்கு சாட்சிகைளக் ெகாண்டு வரும்வைர நான் அவைனத் ெதாடக்கூடாதா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்' என்றார்கள். அதற்கு 
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சஅத் (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல; தங்கைளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன் 
மீதாைணயாக! நானாக இருந்தால்,அதற்கு முன்ேப வாளால் அவைன ெவட்டிவிடுேவன்'' 

என்றார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் தைலவர் என்ன 
ெசால்கிறார் ேகளுங்கள்! அவர் ேராஷக்காரர். ஆனால், நான் அவைர விட ேராஷக்காரன்; 

அல்லாஹ் என்ைனவிட ேராஷக்காரன்'' என்றார்கள். 
 
3001 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள், "என் மைனவியுடன் (அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் 
(தவறான உறவு ெகாண்ட நிைலயில்) இருக்க நான் கண்டால், வாளின் முைனயாேலேய 
அவைன நான் ெவட்டுேவன்'' என்று ெசால்ல, இந்தச்ெசய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு எட்டியது. அப்ேபாது அவர்கள், "சஅத் அவர்களின் ேராஷத்ைதக் கண்டு நீங்கள் 
வியக்கின்றரீ்களா? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் அவைரவிட அதிக 
ேராஷமுள்ளவன்; அல்லாஹ் என்ைனவிடவும் அதிக ேராஷமுள்ளவன். அல்லாஹ்வின் 
ேராஷம் காரணமாகேவ அவன் ெவளிப்பைடயான மற்றும் மைறவான எல்லா மானக் 

ேகடான ெசயல்கைளயும் தைட ெசய்துள்ளான். அல்லாஹ்ைவவிட ேராஷக்காரர் 
ேவெறவருமில்ைல; (திருந்துவதற்கு வாய்ப்பளித்து) விட்டுப்பிடிப்பைத மிகவும் 
விரும்புகின்றவர் அல்லாஹ்ைவவிட ேவெறவரும் இல்ைல. ஆகேவதான், (தன்) தூதர்கைள 
நற்ெசய்தி கூறுபவர்களாகவும் எச்சரிக்ைக ெசய்பவர்களாகவும் (இவ்விரு அம்சங்களுடன்) 
அல்லாஹ் அனுப்பிைவத்தான். அல்லாஹ்ைவவிட மிகவும் புகைழ விரும்புகின்றவர் 
ேவெறவருமிலர். அதனால்தான், அல்லாஹ் ெசார்க்கத்ைத அளிப்பதாக வாக்களித்துள்ளான்'' 

என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர்வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3002 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பனூ ஃபஸாரா குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "(ெவள்ைள 
நிறத்தவனான எனக்கு) என் மைனவி கறுப்பான குழந்ைதையப் பிரசவித்துள்ளாள் (அது என் 
குழந்ைதயா என்பதில் எனக்குச் சந்ேதகம் உள்ளது)'' என்று ெசான்னார். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உன்னிடம் ஒட்டகங்கள் உள்ளனவா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர், "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவற்றின் நிறம் என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர், 

"சிவப்பு' என்றார். "அவற்றில் சாம்பல் நிற ஒட்டகங்களும் உள்ளனவா?''  என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ேகட்க, அவர், "(ஆம்) அவற்றில் சாம்பல் நிற ஒட்டகங்கள் இருக்கேவ ெசய்கின்றன'' 

என்று பதிலளித்தார். "(தாயிடம் இல்லாத) அந்த (சாம்பல்) நிறம் அவற்றுக்கு மட்டும் எப்படி 
வந்தது?'' என்று நபியவர்கள் ேகட்க, அவர் "அந்த ஒட்டகத்தின் பரம்பைர காரணமாக 
வந்திருக்கலாம்'' என்று ெசான்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(உன்னுைடய) இந்தக் குழந்ைதயும் 
அதன் பரம்பைரயிலுள்ள (மூதாைதயரின்) நிறத்ைதக் ெகாண்டிருக்கக்கூடும்'' என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3003 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அவர் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் மைனவி 
கறுப்பான மகைனப் பிரசவித்துள்ளாள்”  என்று, அது தனது குழந்ைத அல்ல என்பைதப் 
ேபான்று சாைடயாகக் ேகட்டார்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ஹதீஸின் இறுதியில் "அவன் 
தம்முைடயவன் அல்லன் என்று மறுக்க அவைர நபி (ஸல்) அவர்கள் அனுமதிக்க 
வில்ைல'' என அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3004 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு கிராமவாசி வந்து, "(ெவள்ைள 
நிறத்தவனான எனக்கு) என் மைனவி கறுப்பான மகைனப் ெபற்ெறடுத்துள்ளாள்; அவைன 
நான் (என் மகன் என ஏற்க மனத்தளவில்) மறுத்துவிட்ேடன்'' என்று ெசான்னார். அதற்கு 
அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன்னிடம் ஒட்டகங்கள் உள்ளனவா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அந்தக் கிராமவாசி "ஆம்” என்று பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"அவற்றின் நிறம் என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர் "சிவப்பு” என்று ெசான்னார். "அவற்றில் 
சாம்பல் நிற ஒட்டகங்களும் உள்ளனவா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ேகட்க, அவர் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார். "(தாயிடம் இல்லாத) அந்த (சாம்பல்) நிறம் 
அவற்றுக்கு எப்படி வந்தது?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். 
அந்தக் கிராமவாசி, "அந்த ஒட்டகத்தின் பரம்பைர காரணமாக வந்திருக்கலாம், 

அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று ெசான்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"(உன்னுைடய) இந்த மகனும் அவன் பரம்பைரயிலுள்ள (மூதாைதயரின்) நிறத்ைதக் 
ெகாண்டிருக்கக்கூடும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 20  அ ைமைய தைல ெசய்தல் 
 
பாடம் : 1 (பலருக்குச் ெசாந்தமான) ஓர் அடிைமயி(ன் விைலயி)ல் தமக்குரிய பங்ைக 
மட்டும் ஒருவர் விடுதைல ெசய்தல். 
 
3005 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் ஓர் அடிைமயில் தமக்குரிய பங்ைக விடுதைல ெசய்கிறாேரா அவரிடம் அந்த 
அடிைமயின் (முழு) விைலையயும் எட்டுகின்ற அளவுக்குச் ெசல்வம் இருந்தால், அந்த 
அடிைமைய ஒத்த மற்ேறார் அடிைமயின் விைலைய மதிப்பிட்டு,தம் கூட்டாளிகளுக்கு 
அவர்களுக்குரிய பங்குகளின் விைலையக் ெகாடுத்து, அந்த அடிைமைய (முழுைமயாக) 
விடுதைல ெசய்துவிட ேவண்டும். இல்ைலெயனில், அவர் எந்த அளவுக்கு விடுதைல 
ெசய்தாேரா, அந்த (தமது பங்கின்) அளவுக்குத்தான் விடுதைல ெசய்தவர் ஆவார். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் பத்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 2 அடிைம (தனது முழு விடுதைலக்காக) உைழப்பது பற்றிய குறிப்பு. 
 
3006 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இருவருக்குச் ெசாந்தமான ஓர் அடிைமைய அவர்களில் ஒருவர் விடுதைல ெசய்தால், அவர் 
(வசதியுள்ளவராக இருக்கும்ேபாது தம் கூட்டாளியின் பங்கிற்குப்) ெபாறுப்ேபற்பார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3007 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் ஓர் அடிைமயி(ன் விைலயி)ல் தமக்குரிய ஒரு பங்ைக விடுதைல ெசய்கிறாேரா 
அவரிடம் (ேபாதிய) ெசல்வம் இருக்குமாயின், அவரது ெசல்வத்திலிருந்து அவ்வடிைமைய 
(முழுவதுமாக) விடுதைல ெசய்வது அவர்மீது கடைமயாகும். 
அவரிடம் (ேபாதிய) ெசல்வம் இல்ைலயாயின், (நியாயமான விைல மதிப்பிடப்பட்டு 
மீதிப்பங்குகளின் விைலையத் தருவதற்காக) அந்த அடிைம உைழத்துச் சம்பாதிக்க 
அனுமதிக்கப்பட ேவண்டும். அவனுக்கு அதிகச் சிரமத்ைதத் தரலாகாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3008 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வரும் தகவல் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 
அவரிடம் (ேபாதிய) ெசல்வம் இல்ைலெயன்றால், அந்த அடிைமயின் விைல, (அவைன) 
ஒத்த (அடிைமயின்) விைலையக் ெகாண்டு மதிப்பிடப்படும். பின்னர், விடுதைல 
அளிக்காதவரின் பங்கிற்காக அவன் உைழக்க அனுமதிக்கப்பட ேவண்டும்; அவனுக்கு அதிகச் 
சிரமத்ைதத் தரலாகாது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"அவைன ஒத்த (அடிைமயின்) விைலையக் ெகாண்டு மதிப்பிடப்படும்'' என்று 
கூறப்பட்டுள்ளது. ("அந்த அடிைமயின் விைல' எனும் ெசாற்ெறாடர் காணப்படவில்ைல.) 
 
பாடம் : 3 விடுதைல ெசய்தவருக்ேக வாரிசுரிைம உரியது. 
 
3009 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், ஓர் அடிைமப் ெபண்ைண விைலக்கு வாங்கி விடுதைல ெசய்ய 
விரும்பினார்கள். அப்ெபண்ணின் உரிைமயாளர்கள் "இவளுக்கு வாரிசாகும் உரிைம 
எங்களுக்ேக இருக்கேவண்டும் என்ற நிபந்தைனயின் ேபரில் உங்களுக்கு இவைள 
விற்கிேறாம்'' என்று கூறினர். இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெதரிவித்தேபாது, "அ(வர்களின் நிபந்தைனயான)து உனக்குத் தைடயாக இராது. 
ஏெனனில், விடுதைல ெசய்தவருக்ேக (அடிைமயின் ெசாத்துக்கான) வாரிசுரிைம 
உரியதாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
3010 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பரீரா(எனும் அடிைமப் ெபண்), தமது விடுதைலப் பத்திரத்தின் ெதாைகையச் ெசலுத்துவதற்கு 
உதவிேகாரி என்னிடம் வந்தார். (அப்ேபாது) அவர் தமது விடுதைலத் ெதாைகயில் எைதயும் 
ெசலுத்தியிருக்கவில்ைல. நான் அவரிடம், "நீ உன் உரிைமயாளர்களிடம் திரும்பிச்ெசல். 
(நான் உன் சார்பாக) உன் விடுதைலப் பத்திரத்தின் ெதாைகையச் ெசலுத்திவிடுகிேறன். 
(ஆனால்,) உனது வாரிசுரிைம எனக்ேக உரியதாகும். இதற்கு அவர்கள் சம்மதித்தால், நாேன 
அைதச் ெசலுத்திவிடுகிேறன்'' என்று கூறிேனன். 
அவ்வாேற, பரீரா தம் உரிைமயாளர்களிடம் ேகட்க, அவர்கள் (சம்மதிக்க) மறுத்து, "உன்(ைன 
வாங்கி விடுதைல ெசய்வதன்) வாயிலாக, அவர் இைறவனிடம் நன்ைமையப் ெபற 
விரும்புவாராயின் அவ்வாேற ெசய்யட்டும்! ஆனால்,உனது வாரிசுரிைம எங்களுக்ேக 
உரியதாக இருக்கும்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். 
இைத நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூறிேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ அவைர விைலக்கு வாங்கி விடுதைல ெசய்துவிடு. ஏெனனில், 

விடுதைல ெசய்பவருக்ேக வாரி சுரிைம உரியதாகும்''என்று கூறினார்கள். 
பிறகு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்று (உைரயாற்றுைகயில்), "சிலருக்கு 
என்ன ஆயிற்று?அல்லாஹ்வின் சட்டத்தில் இல்லாத நிபந்தைனைய விதிக்கிறார்கேள! 
அல்லாஹ்வின் சட்டத்தில் இல்லாத நிபந்தைனைய ஒருவர் விதித்தால் அது ெசல்லத் 
தக்கதன்று; அவர் நூறு முைற நிபந்தைன விதித்தாலும் சரிேய! அல்லாஹ்வின் 
நிபந்தைனேய (ஏற்று) பின்பற்றத்தகுந்ததும் உறுதி வாய்ந்ததும் ஆகும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3011 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "பரீரா என்னிடம் வந்து, "ஆயிஷா (ரலி) அவர்கேள! நான் என் 
உரிைமயாளர்களிடம், ஆண்டுக்கு ஓர் "ஊக்கியா' வதீம் ஒன்பது ஊக்கியாக்கள் ெசலுத்த 
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ேவண்டும் எனும் நிபந்தைனைய ஒப்புக்ெகாண்டு விடுதைலப் பத்திரம் எழுதி 
வாங்கியுள்ேளன்' என்று கூறினார்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பிக்கிறது. 
ேமலும் அதில், "அ(ந்நிபந்தைனயான)து அவரிடமிருந்து (வாரிசுரிைம ெபறுவதில்) உனக்குத் 
தைடயாக இராது. நீ அவைர விைலக்கு வாங்கி விடுதைல ெசய்துவிடு'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்பதும் கூடுதலாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
இந்த அறிவிப்பில், "பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிைடேய எழுந்து 
நின்று அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்து விட்டு "இைறவாழ்த்துக்குப் பின்' (அம்மா 
பஅத்)'' என்று கூறி (ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி ெசான்)னார்கள் என்றும் காணப் 
படுகிறது. 
 
3012 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பரீரா (ரலி) என்னிடம் வந்து, நான் என் உரிைமயாளர்களிடம் ஆண்டுக்கு ஓர் 
"ஊக்கியா' வதீம் ஒன்பது ஆண்டுகளில் ஒன்பது "ஊக்கியா'க்கைள (விடுதைலத் 
ெதாைகயாக)ச் ெசலுத்திவிட ேவண்டும் எனும் நிபந்தைனைய ஒப்புக்ெகாண்டு விடுதைலப் 
பத்திரம் எழுதி வாங்கியுள்ேளன்; ஆகேவ, நீங்கள் எனக்கு உதவுங்கள்'' என்று ேகட்டார். 
நான், "உன் உரிைமயாளர்களுக்கு அந்த "ஊக்கியா'க்கைள நான் ஒேர தடைவயில் ெகாடுத்து 
உன்ைன விடுதைல ெசய்கிேறன். (ஆனால்,) உன் வாரிசுரிைம எனக்ேக உரியதாக இருக்கும். 
இதற்கு அவர்கள் இைசந்தால், நான் அவ்வாேற ெசய்கிேறன்'' என்று ெசான்ேனன். 
பரீரா தன் உரிைமயாளர்களிடம் அைதக் கூறியேபாது, (பரீராவின்) வாரிசுரிைம தங்களுக்குக் 
கிைடத்தால் தவிர அதற்கு ஒப்புக்ெகாள்ள முடியாது என அவர்கள் மறுத்துவிட்டனர். பரீரா 
என்னிடம் வந்து அைதத் ெதரிவித்தார். நான் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அவ்வாறாயின் முடியாது'' என்று கூறி, பரீராைவத் துரத்திவிட்ேடன். 
இைதச் ெசவியுற்ற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (அைதப் பற்றி) என்னிடம் 
வினவ, நான் அவர்களுக்கு விவரத்ைதச் ெசான்ேனன். அப்ேபாது, "அவைள விைலக்கு 
வாங்கி விடுதைல ெசய்துவிடு. அவர்களுக்ேக வாரிசுரிைம உரியது என அறிவித்துவிடு. 
(பின்னர் பார்த்துக்ெகாள்ளலாம்.) ஏெனனில், (சட்டப்படி) விடுதைல ெசய்தவருக்ேக 
வாரிசுரிைம உரியதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு (அன்று) மாைல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிைடேய) 
உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்ைவ அவனது தகுதிக்ேகற்ப ேபாற்றிப் புகழ்ந்து 
விட்டு, "இைறவாழ்த்துக்குப் பின்! மக்களில் சிலருக்கு என்ன ேநர்ந்தது? அல்லாஹ்வின் 
சட்டத்தில் இல்லாத நிபந்தைனகைள அவர்கள் விதிக்கிறார்கேள! அல்லாஹ்வின் சட்டத்தில் 
இல்லாத எந்த ஒரு நிபந்தைனயும் ெசல்லாததாகும்; அது நூறு (முைற ெமாழியப்பட்ட) 
நிபந்தைனயாயினும் சரிேய! அல்லாஹ்வின் சட்டேம (ஏற்று) பின்பற்றத் தகுந்ததாகும். 
அல்லாஹ்வின் நிபந்தைனேய உறுதி வாய்ந்ததாகும். உங்களில் சில மனிதர்களுக்கு என்ன 
ேநர்ந்தது? அவர்களில் ஒருவர், (என் அடிைமயாகிய) இன்ன மனிதைன விடுதைல 
ெசய்துவிடு! ஆனால், (அவனுக்கு) வாரிசாகும் உரிைம எனக்ேக உரியது'' என்று கூறுகிறாேர! 
(உண்ைமயில்) விடுதைல ெசய்தவருக்ேக வாரிசுரிைம உரியதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
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3013 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் பின்வருமாறு இடம் 
ெபற்றுள்ளது: பரீராவின் கணவரும் அடிைமயாக இருந்தார். (விடுதைலயைடந்த) 
பரீராவுக்கு (அவர் தம் கணவருடன் ேசர்ந்து வாழ, அல்லது பிரிந்துவிட) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விருப்பஉரிைம அளித்தார்கள். அப்ேபாது பரீரா தம்ைமேய (அதாவது 
தனித்து வாழ்வைதேய) ேதர்ந்ெதடுத்தார். பரீராவின் கணவர் (அடிைமயாக இல்லாமல்) 
சுதந்திரமானவராக இருந்திருப்பின், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பரீராவுக்கு 
விருப்ப உரிைம வழங்கியிருக்கமாட்டார்கள். 
இந்த அறிவிப்புகளில், "இைறவாழ்த்துக்குப் பின்' ("அம்மா பஅத்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்) எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3014 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அடிைமயாயிருந்து விடுதைல ெபற்ற) பரீராவால் மூன்று தீர்வுகள் (நமக்கு) கிட்டின: 
1. அவருைடய உரிைமயாளர்கள் அவருைடய வாரிசுரிைம தமக்ேக உரியது என 
நிபந்தைனயிட்டு, அவைர விற்பதற்கு முன் வந்தனர். அைத நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
கூறியேபாது "நீ அவைர விைலக்கு வாங்கி விடுதைல ெசய்துவிடு. ஏெனனில், விடுதைல 
ெசய்தவருக்ேக (அவ்வடிைமயின்) வாரிசுரிைம உரியதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
2. அவர் விடுதைல ெசய்யப்பட்டேபாது, (தம் அடிைமக் கணவருடனான உறைவத் ெதாடரவும் 
முறித்துக்ெகாள்ளவும்) அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விருப்பஉரிைம 
வழங்கினார்கள். அப்ேபாது அவர் தம்ைமேய (அதாவது தனித்து வாழ்வைதேய) 
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டார். 
3. மக்கள் அவருக்கு தர்மப்ெபாருட்கைள வழங்குவார்கள்; (அவற்ைற) அவர் எங்களுக்கு 
அன்பளிப்பாக வழங்குவார். அது குறித்து நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவித்தேபாது, 

"இது அவருக்குத் தர்மமாகும்; உங்களுக்கு அது அன்பளிப்பாகும். எனேவ, அைத நீங்கள் 
உண்ணலாம்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3015 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அன்சாரிகளில் சிலரிடமிருந்து (அவர்களின் அடிைமயாக இருந்த) பரீராைவ 
விைலக்குக் ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் அவருக்கு வாரிசாகும் உரிைம தங்களுக்ேக 
இருக்க ேவண்டும் என நிபந்தைன விதித்தனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(விடுதைல எனும்) உபகாரம் ெசய்தவருக்ேக வாரிசாகும் உரிைம உண்டு''என்று 
கூறினார்கள். 
(விடுதைலயைடந்த) பரீராவுக்கு (அவர் தம் கணவருடன் ேசர்ந்து வாழ, அல்லது 
பிரிந்துவிட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விருப்ப உரிைம அளித்தார்கள். 
அவருைடய கணவரும் அடிைமயாகேவ இருந்தார். 
பரீரா (ஒரு முைற) எனக்கு அன்பளிப்பாக இைறச்சிைய வழங்கினார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்த இைறச்சியிலிருந்து நமக்கு (உணவு) 
தயாரித்திருந்தால் நன்றாயிருக்குேம!'' என்று ெசான்னார்கள். நான், "இது பரீராவுக்குத் 
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தர்மமாக வழங்கப்பட்டதாயிற்ேற?'' என்ேறன். அதற்கு "இது அவருக்குத் தர்மமாகும்; நமக்கு 
(பரீராவின்) அன்பளிப்பாகும்'' என்றார்கள். 
 
3016 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் பரீராைவ விைலக்கு வாங்கி விடுதைல ெசய்ய விரும்பிேனன். (அவருைடய 
உரிைமயாளர்கள்) அவருக்கு வாரிசாகும் உரிைம தங்களுக்ேக உரியது என 
நிபந்தைனயிட்டார்கள். அது குறித்து நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசான்ேனன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ அவைர விைலக்கு 
வாங்கி விடுதைல ெசய்துவிடு. ஏெனனில், (ஓர் அடிைமைய) விடுதைல ெசய்தவருக்ேக 
(அவ்வடிைமக்கு) வாரிசாகும் உரிைம உரியதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இைறச்சி அன்பளிப்பாக வழங்கப் 
பட்டது. அப்ேபாது மக்கள், "இது பரீராவுக்குத் தர்மமாகக் கிைடத்தது'' என்று கூறினர். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது அவருக்குத் தர்மமாகும்; நமக்கு (பரீராவின்) 
அன்பளிப்பாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
ேமலும், பரீரா (தம் கணவருடன் ேசர்ந்து வாழ, அல்லது பிரிந்துவிட) விருப்பஉரிைம 
அளிக்கப்பட்டார். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அப்துர் 
ரஹ்மான் பின் அல்காசிம் (ரஹ்) அவர்கள் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவிக்ைகயில்) 
"பரீராவின் கணவர் சுதந்திரமான மனிதராக இருந்தார்'' என்றார்கள். பின்னர் அவர்களிடம் 
பரீராவின் கணவைரப் பற்றிக்ேகட்டேபாது "எனக்குத் ெதரியாது'' என்று ெசால்லி 
விட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3017 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பரீரா (ரலி) அவர்களின் கணவர் அடிைமயாக இருந்தார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3018 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அடிைமயாயிருந்து விடுதைல ெபற்ற) பரீராவால் மூன்று முன்மாதிரிகள் (நமக்கு) கிட்டின: 
1. அவர் விடுதைல ெபற்றேபாது தம் (அடிைமக்) கணவர் விஷயத்தில் (அவருடன் ேசர்ந்து 
வாழ, அல்லது பிரிந்துவிட) விருப்பஉரிைம அளிக்கப்பட்டார். 
2. எனக்கு அன்பளிப்பாக இைறச்சி வழங்கப்பட்டது. ெநருப்பின் ேமல் சைமயல் பாத்திரம் 
இருக்கும் நிைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்து உணவு 
ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அவர்களுக்கு முன்னால் ெராட்டியும் வடீ்டிலிருந்த குழம்பும் 
ெகாண்டுவரப்பட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் ெநருப்பின் 
மீது இைறச்சியுள்ள பாத்திரத்ைதக் கண்ேடேன?'' என்று ேகட்டார்கள். அ(தற்கு 
அங்கிருந்த)வர்கள், "ஆம்;அல்லாஹ்வின் தூதேர! (உண்ைமதான்); (ஆயினும்,) அது 
பரீராவுக்குத் தர்மமாக வழங்கப்பட்ட இைறச்சி. தர்மப் ெபாருைளத் தங்களுக்கு உண்ணத் 
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தருவைத நாங்கள் ெவறுத்ேதாம்'' என்று கூறினர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அது பரீராவிற்குத்தான் தர்மம்; நமக்கு அது (பரீராவின்) அன்பளிப்பு'' என்று 
கூறினார்கள். ேமலும்,பரீரா (ரலி) அவர்கள் ெதாடர்பான விஷயத்தில்தான் "விடுதைல 
ெசய்தவருக்ேக (அடிைமயின் ெசாத்தில்) வாரிசுரிைம உரியதாகும்'' என்றும் கூறினார்கள். 
 
3019 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், ஓர் அடிைமப் ெபண்ைண விைலக்கு வாங்கி விடுதைல ெசய்ய 
விரும்பினார்கள். அப்ெபண்ணின் உரிைமயாளர்கள், அவளுக்கு வாரிசாகும் உரிைம 
தங்களுக்கு இருந்தால் தவிர (விற்க மாட்ேடாம்) என மறுத்துவிட்டனர். இைதப் பற்றி 
ஆயிஷா அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசான்னேபாது, "அ(வர்களின் 
நிபந்தைனயான)து உனக்குத் தைடயாக இராது. ஏெனனில், விடுதைல ெசய்தவருக்ேக 
வாரிசுரிைம உரியதாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 4 (முன்னாள் அடிைமக்கு) வாரிசாகும் உரிைமைய விற்பதற்கும் அன்பளிப்பாக 
வழங்குவதற்கும் வந்துள்ள தைட. 
 
3020 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (முன்னாள் அடிைமக்கு) வாரிசாகும் உரிைமைய 
விற்பதற்கும் அைத அன்பளிப்பாக வழங்குவதற்கும் தைட விதித்தார்கள். 
முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ்) ஆகிய நான் கூறுகிேறன்: 
இந்த ஹதீைஸ மக்கள் அைனவரும் அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத 
அறிவிக்கின்றனர். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஒன்பது அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அப்துல் வஹ்ஹாப் பின் அப்தில் மஜதீ் அஸ்ஸகஃப ீ (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் விற்பதற்குத் தைட விதித்தார்கள் என்பது மட்டுேம இடம்ெபற்றுள்ளது. 
"அன்பளிப்பாக வழங்குவதற்கும் தைட விதித்தார்கள்' எனும் குறிப்பு இடம் ெபறவில்ைல. 
 
  பாடம் : 5 விடுதைல ெசய்த உரிைமயாளர்கள் அல்லாத மற்றவர்கைள ஓர் அடிைம தன் 
உரிைமயாளர்கள் எனக் கூறலாகாது. 
 
3021 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், ஒவ்ெவாரு குலத்தாரின் மீதும், (அவர்களில் ஒருவர் தவறுதலாகச் 
ெசய்துவிட்ட ெகாைலக் குற்றத்திற்கு) உரிய இழப்படீ்ைட வழங்க ேவண்டும் என 
விதியாக்கினார்கள். பிறகு "எந்த ஒரு முஸ்லிமும் மற்ெறாரு முஸ்லிமான மனிதரால் 
விடுதைல ெசய்யப்பட்ட அடிைமக்கு, அவரது அனுமதியின்றி வாரிசாகிக்ெகாள்வது சட்டப்படி 
கூடாது'' என்றும் விதியாக்கினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
அவ்வாறு ெசய்பவைர நபி (ஸல்) அவர்கள் (பல்ேவறு குலங்களுக்கு எழுதிய) தமது 
கடிதத்தில் சபித்திருந்தார்கள் என்றும் எனக்குத் ெதரிவிக்கப்பட்டது. 



அத்தியாயம் : 20 – அடிைமைய விடுதைல ெசய்தல்                           

    பக்கம் | 1025  
 

3022 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் தம்ைம விடுதைல ெசய்த உரிைமயாளர்களின் அனுமதியின்றி, தமக்கு வாரிசாகும் 
உரிைமைய ேவெறாரு கூட்டத்தாருக்கு வழங்குகிறாேரா அந்த அடிைமமீது அல்லாஹ்வின் 
சாபமும் வானவர்களின் சாபமும் உண்டாகும். ேமலும், அவர் புரிந்த கடைமயான மற்றும் 
கூடுதலான வழிபாடுகள் எதுவும் அவரிடமிருந்து ஏற்கப்படாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3023 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் தம்ைம விடுதைல ெசய்த உரிைமயாளர்களின் அனுமதியின்றி, தமக்கு வாரிசாகும் 
உரிைமைய ேவெறாரு கூட்டத்தாருக்கு வழங்குகிறாேரா அந்த அடிைமமீது அல்லாஹ்வின் 
சாபமும் வானவர்கள் மற்றும் அைனத்து மக்களின் சாபமும் உண்டாகும். அவர் புரிந்த 
கடைமயான மற்றும் கூடுதலான வழிபாடுகள் எதுவும் மறுைம நாளில் அவரிடமிருந்து 
ஏற்கப்படாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "யார் தம்ைம விடுதைல ெசய்த உரிைமயாளர்களின் அனுமதியின்றி, அவர்கள் 
அல்லாதவர்கைள உரிைமயாளர்களாக ஆக்கிக்ெகாள்கிறாேரா'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3024 யஸீத் பின் ஷரீக் பின் தாரிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் எங்களுக்கு உைரயாற்றினார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாம் ஓதிவருகின்ற இைறேவதத்ைதயும் (நபியவர்களிடமிருந்து கிைடக்கப்ெபற்ற) இந்த 
ஏட்ைடயும் தவிர (எழுத்து வடிவிலான மார்க்கச் சட்டம்) ேவெறதுவும் (நபியின் 
குடும்பத்தாரான) எங்களிடம் இருப்பதாக யார் கூறுகிறாேரா அவர் ெபாய்யுைரத்து விட்டார். 
(அப்ேபாது அலீ (ரலி) அவர்களது வாள் உைற ைவக்கும் ைப ஒன்றில் ஓர் ஏடு 
மாட்டப்பட்டிருந்தது.) அந்த ஏட்டில் (உயிரீட்டிற்காகவும் ஸகாத்தாகவும் வழங்கப்படும்) 
ஒட்டகங்களின் வயது குறித்தும், காயங்களுக்கான தண்டைன குறித்தும் எழுதப்பட்டிருந்தது. 
ேமலும், அதில் நபி (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள் என (எழுதப்பட்டு) 
இருந்தது: மதீனா நகரம் "அய்ர்'எனும் மைலயிலிருந்து "ஸவ்ர்' மைலவைர 
புனிதமானதாகும். அதில் யார் (மார்க்கத்தின் ெபயரால்) புதிதாக ஒன்ைற 
உருவாக்குகிறாேரா, அல்லது (அவ்வாறு) புதிதாக ஒன்ைற உருவாக்குபவருக்கு அைடக்கலம் 
அளிக்கிறாேரா அவர்மீது அல்லாஹ்வின் சாபமும் வானவர்கள் மற்றும் அைனத்து 
மக்களின் சாபமும் உண்டாகும். ேமலும், அவர் புரிந்த கடைமயான வழிபாட்ைடேயா 
கூடுதலான வழிபாட்ைடேயா அவரிடமிருந்து மறுைம நாளில் அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான். 
முஸ்லிம்களில் எவர் அைடக்கலம் ெகாடுத்தாலும் அது ஒன்ேறயாகும். (மற்ற முஸ்லிம்கள் 
தரும் அைடக்கலத்திற்குச் சமமானதாகும்.) அவர்களில் கைட நிைலயில் உள்ளவர்கள்கூட 
அைடக்கலம் தர முன்வரலாம். யார் தம் தந்ைத அல்லாத ஒருவைர தந்ைத என்று 
வாதிடுகிறாேரா, அல்லது விடுதைல ெசய்த உரிைமயாளர்கள் அல்லாத ேவறு 
யாைரேயனும் வாரிசாக ஆக்கிக்ெகாள்கிறேரா அவர்மீது அல்லாஹ்வின் சாபமும் 



அத்தியாயம் : 20 – அடிைமைய விடுதைல ெசய்தல்                           

    பக்கம் | 1026  
 

வானவர்கள் மற்றும் அைனத்து மக்களின் சாபமும் உண்டாகும். ேமலும், அவர் புரிந்த 
கடைமயான வழிபாட்ைடேயா கூடுதலான வழிபாட்ைடேயா அவரிடமிருந்து மறுைம 
நாளில் அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான். 
 
 பாடம் : 6 அடிைமைய விடுதைல ெசய்வதன் சிறப்பு. 
 
3025 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைகயுள்ள (முஃமினான) ஓர் அடிைமைய யார் விடுதைல ெசய்கிறாேரா 
(விடுதைல ெசய்யப்பட்ட) அந்த அடிைமயின் ஒவ்ேவார் உறுப்புக்கும் பகரமாக (விடுதைல 
ெசய்தவரின்) ஓர் உறுப்ைப நரகத்திலிருந்து அல்லாஹ் விடுதைல ெசய்வான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3026 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் அடிைமைய யார் விடுதைல ெசய்கிறாேரா (விடுதைல ெசய்யப்பட்ட) அந்த 
அடிைமயின் ஒவ்ேவார் உறுப்புக்கும் பகரமாக (விடுதைல ெசய்தவரின்) உறுப்புகளில் 
ஒன்ைற நரகத்திலிருந்து அல்லாஹ் விடுதைல ெசய்வான்;அவருைடய மர்ம உறுப்புக்குப் 
பதிலாக இவருைடய மர்ம உறுப்ைபயும் (விடுதைல ெசய்வான்). 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3027 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைகயுள்ள (முஃமினான) ஓர் அடிைமைய யார் விடுதைல ெசய்கிறாேரா 
(விடுதைல ெசய்யப்பட்ட) அந்த அடிைமயின் ஒவ்ேவார் உறுப்புக்கும் பகரமாக (விடுதைல 
ெசய்தவரின்) உறுப்புக்களில் ஒன்ைற நரகத்திலிருந்து அல்லாஹ் விடுதைல ெசய்வான்; 

அவருைடய மர்ம உறுப்புக்குப் பகரமாக இவருைடய மர்ம உறுப்ைபயும் விடுதைல 
ெசய்வான்.  
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3028 அலீ பின் ஹுைசன் (ரஹ்) அவர்களின் ேதாழரான சயதீ் பின் அப்தில்லாஹ் இப்னு 
மர்ஜானா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் மற்ெறாரு முஸ்லிமான (அடிைம) மனிதைர விடுதைல 
ெசய்தால், (விடுதைல ெசய்யப்பட்ட) அந்த முஸ்லிமின் ஒவ்ேவார் உறுப்புக்கும் பகரமாக 
(விடுதைல ெசய்தவரின்) ஓர் உறுப்ைப அல்லாஹ் நரகத்திலிருந்து காப்பாற்றுவான்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என அபூ ஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவித்தைத நான் ேகட்ேடன். 
இந்த ஹதீைஸ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ற நான், அைத அலீ பின் 
ஹுைசன் (ரஹ்) அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். இைதக் ேகட்ட அலீ (ரஹ்) அவர்கள், உடேன 
தம் அடிைம ஒருவைர விடுதைல ெசய்துவிட்டார்கள். அந்த அடிைமக்கு (விைலயாக) 
அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் பத்தாயிரம் 
திர்ஹம்கைள, அல்லது ஆயிரம் தீனாைர அலீ பின் ஹுைசன் (ரஹ்) அவர்களிடம் 
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ெகாடுத்திருந்தார்கள். (ஆயினும், அந்த விைலக்குப் ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்டு அந்த 
அடிைமைய விடுதைல ெசய்துவிட்டார்கள்.) 
 
பாடம் : 7 (அடிைமயாக இருக்கும்) தந்ைதைய விடுதைல ெசய்வதன் சிறப்பு. 
 
3029 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(தன்) தந்ைத அடிைமயாக இருப்பைதக் கண்ட தனயன், அவைர விைலக்கு வாங்கி 
விடுதைல ெசய்யாத வைர தந்ைதக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய கடைமைய 
நிைறேவற்றியவனாக ஆகமாட்டான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு அப ீைஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "தன் தந்ைதக்குச் ெசய்ய 
ேவண்டிய கடைமைய' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "தன் தந்ைதக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய கடைமைய' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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அத் யாயம் : 21  யாபாரம் 
 
பாடம் : 1 "முலாமசா' மற்றும் "முனாபதா' ஆகிய வியாபாரங்கள் ெசல்லாது. 
 
3030 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாடுமுைற வியாபாரம் ("முலாமசா'), எறிமுைற 
வியாபாரம் ("முனாபதா')ஆகியவற்ைறத் தைட ெசய்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3031 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"முலாமசா' மற்றும் "முனாபதா' ஆகிய வியாபார முைறகள் இரண்டுக்கும் தைடவிதிக்கப் 

பட்டது."முலாமசா' என்பது, (விற்பவர் வாங்குபவர் ஆகிய இருவரில்) ஒவ்ெவாருவரும் 
மற்றவரின் (விற்பைனக்கான) துணிைய ேயாசிக்காமல் ெதாட்டு(விட்டாேல வியாபார 
ஒப்பந்தம் முடிந்துவிட்டதாக ஆகி)விடுவதாகும். "முனாபதா' என்பது, இருவரில் 
ஒவ்ெவாருவரும் மற்றவைர ேநாக்கித் தமது துணிைய எறிய, அவர்களில் எவரும் 
மற்றவரின் துணிைய(ப் பிரித்து)ப் பார்க்காமேலேய (வியாபாரத்ைத முடித்து) விடுவதாகும். 
 
3032 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வியாபார முைறகள் இரண்ைடயும் ஆைட அணியும் 
முைறகள் இரண்ைடயும் எங்களுக்குத் தைட ெசய்தார்கள். 
வியாபாரத்தில் ெதாடுமுைற வியாபாரம் (முலாமசா), எறிமுைற வியாபாரம் (முனாபதா) 
ஆகிய இரண்ைடயும் தைட ெசய்தார்கள். ெதாடுமுைற வியாபாரம் ("முலாமசா') 

என்பது, இரவிேலா பகலிேலா (துணி வாங்கும்) ஒருவர் (விற்கும்) மற்ெறாருவரின் 
துணிையத் தமது கரத்தால் ெதாடுவதாகும். விரித்துப் பார்க்காமேலேய ெதாட்டேதாடு 
வியாபாரத்ைத முடித்துக் ெகாள்வதாகும். எறிமுைற வியாபாரம் (முனாபதா) என்பது, 

ஒருவர் மற்ெறாருவைர ேநாக்கித் தமது துணிைய எறிய, மற்றவர் இவைர ேநாக்கித் தமது 
துணிைய எறிய (துணிையப் பிரித்துப்) பார்க்காமலும் பரஸ்பர திருப்தி இல்லாமலும் 
இருவருக்குமிைடயிலான வியாபார (ஒப்பந்த)மாக அதுேவ ஆகிவிடுவதாகும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 2 கல்ெலறி வியாபாரம் ("ைபஉல் ஹஸாத்') மற்றும் ேமாசடி வியாபாரம் ("ைபஉல் 
ஃகரர்') ஆகியைவ ெசல்லாது. 
 
3033 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கல்ெலறி வியாபாரத்திற்கும் ேமாசடி 
வியாபாரத்திற்கும் தைடவிதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 3 சிைன ஒட்டகத்தின் வயிற்றிலுள்ள (குட்டிைய, அல்லது சிைன ஒட்டகத்தின் 
வயிற்றிலுள்ள) குட்டி ஈனும் குட்டிைய விற்பது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
3034 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிைன ஒட்டகத்தின் வயிற்றிலுள்ள குட்டி ஈனும் 
குட்டிைய விற்பதற்குத் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3035 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அறியாைமக் கால மக்கள் ஹபலுல் ஹபலாவுக்காக - சிைன ஒட்டகம் குட்டி ஈன்று, அந்தக் 
குட்டி சிைனயாகிப் ெபறவிருக்கும் குட்டிக்காக - ஒட்டகத்தின் இைறச்சிகைள விற்கவும் 
வாங்கவும் ெசய்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இத்தைகய வியாபாரம் 
ெசய்யக் கூடாது என மக்களுக்குத் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 ஒருவர் தம் சேகாதரர் வியாபாரம் ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது இைடயில் 
குறுக்கிட்டு வியாபாரம் ெசய்வதும், அவர் விைல ேபசும் அேத ெபாருைளத் தாமும் விைல 
ேபசுவதும், வாங்கும் ேநாக்கமின்றி விைலைய ஏற்றிவிடுவதும் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளன; 

கால்நைடகளின் (பாைலக் கறக்காமல் அவற்றின்) மடிையக் கனக்கச் ெசய்வதும் தைட 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
3036 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் வியாபாரம் ெசய்து ெகாண்டிருக்கும்ேபாது மற்றவர் குறுக்கிட்டு 
வியாபாரம் ெசய்ய ேவண்டாம். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3037 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் தம் (முஸ்லிம்) சேகாதரர் வியாபாரம் ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது இைடயில் 
குறுக்கிட்டு வியாபாரம் ெசய்ய ேவண்டாம்; தம் (முஸ்லிம்) சேகாதரர் ெபண் ேபசிக் 

ெகாண்டிருக்கும்ேபாது இைடயில் குறுக்கிட்டுப் ெபண் ேபசேவண்டாம். அந்தச் சேகாதரர் 
இவருக்கு அனுமதியளித்தால் தவிர! 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3038 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிம் தம் (முஸ்லிம்) சேகாதரர் விைல ேபசும்ேபாது, அேத ெபாருைளத் தாமும் 
விைல ேபச ேவண்டாம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3039 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் தம் (முஸ்லிம்) சேகாதரர் விைலேபசும் அேத ெபாருைளத் தாமும் விைல 
ேபசுவதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3040 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(சரக்குகைள ஏற்றிக்ெகாண்டு) வாகனத்தில் வருபவர்கைள எதிர்ெகாண்டு (வழியிேலேய 
சந்தித்து சரக்குகைள) வாங்கலாகாது. ஒருவர் வியாபாரம் ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது 
மற்றவர் குறுக்கிட்டு வியாபாரம் ெசய்ய ேவண்டாம். வாங்கும் ேநாக்கமின்றி விைலைய 
ஏற்றிவிட ேவண்டாம். கிராமத்திலிருந்து சரக்குகைளக் ெகாண்டுவருபவருக்காக 
உள்ளூர்வாசி விற்றுக் ெகாடுக்க ேவண்டாம். ஒட்டகங்கள் மற்றும் ஆடுகளின் (பாைலக் 
கறக்காமல் அவற்றின்) மடிைய கனக்கச் ெசய்ய ேவண்டாம். அவ்வாறு ஒருவர் அவற்ைற 
வாங்கிப் பால் கறந்து திருப்தியைடந்தால் தம்மிடேம ைவத்துக் ெகாள்ளலாம். 
திருப்தியைடயாவிட்டால் அவற்ைற ஒரு "ஸாஉ' ேபரீச்சம் பழத்துடன் திருப்பிக் ெகாடுத்து 

விடலாம். இவ்விரண்டில் ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுக்க அவருக்கு உரிைம உண்டு. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3041 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"(சரக்குகைள ஏற்றிக்ெகாண்டு) வாகனத்தில் வருபவர்கைள எதிர்ெகாண்டு (வழியிேலேய 
சந்தித்து சரக்குகைள) வாங்குவதற்கும், கிராமத்திலிருந்து (சரக்குகைளக் ெகாண்டு) 
வருபவர்களுக்காக உள்ளூர்வாசிகள் விற்றுக் ெகாடுப்பதற்கும், ஒரு ெபண் தன் 

சகக்கிழத்திைய மணவிலக்குச் ெசய்யுமாறு (தன் கணவரிடம்) ேகாருவதற்கும்,வாங்கும் 
ேநாக்கமின்றி விைலைய ஏற்றிவிடுவதற்கும், கால்நைடகளின் (பாைலக் கறக்காமல் 
கூடுதல் விைலக்கு விற்பதற்காக) மடி கனக்கச் ெசய்வதற்கும், தம் (முஸ்லிம்) சேகாதரர் 
விைல ேபசும் அேத ெபாருைள மற்றவர் விைல ேபசுவதற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஃகுன்தர் மற்றும் வஹ்ப் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "(ேமற்கண்டவற்றுக்கு) 
தைட விதிக்கப்பட்டது'என இடம்ெபற்றுள்ளது. அப்துஸ் ஸமத் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள்' என்று 
காணப்படுகிறது. 
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3042 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், வாங்கும் ேநாக்கமின்றி (ஒரு ெபாருைள அதிக 
விைலக்குக் ேகட்டு) விைலைய ஏற்றிவிடுவதற்குத் தைட விதித்தார்கள். 
 
பாடம் : 5 ெவளியூரிலிருந்து சரக்குகைளக் ெகாண்டுவரும் வியாபாரிைய எதிர்ெகாண்டு 
(வழியிேலேய சந்தித்து அப்ெபாருட்கைள) வாங்குவது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
3043 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
வியாபாரப் ெபாருட்கள் சந்ைதக்கு வந்து ேசருவதற்கு முன் வழியிேலேய வியாபாரிகைளச் 
சந்தித்துச் சரக்குகைள வாங்குவதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட 
விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு நுைமர் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டுேம "சந்ைதக்கு வந்து ேசர்வதற்கு முன்' எனும் குறிப்பு 
காணப்படுகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3044 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (சந்ைதக்கு வரும்) வியாபாரிகைள எதிர்ெகாண்டு (வழியிேலேய 
சந்தித்து) சரக்குகைள வாங்குவதற்குத் தைட விதித்தார்கள். 
 
3045 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ெவளியூரிலிருந்து சரக்குகைளக் ெகாண்டுவரும் வியாபாரிகைளச் சந்தித்து சரக்குகள் 
வாங்கப்படுவதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். 
 
3046 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெவளியூரிலிருந்து சரக்குகைளக் ெகாண்டு வரும் வியாபாரிகைளச் சந்தித்து, சரக்குகைள 
வாங்காதீர்கள். அவ்வாறு எவேரனும் அவர்கைளச் சந்தித்து, சரக்குகைள விைலக்கு வாங்கிய 
பின் அந்தச் சரக்குகளின் உரிைமயாளர் சந்ைதக்கு வந்தால், அவருக்கு (அந்த 
ேபரத்திலிருந்து விலகிக்ெகாள்ள) உரிைம உண்டு. 
 
பாடம் : 6 கிராமவாசிக்காக நகரவாசி விற்றுக் ெகாடுப்பது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
3047 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கிராமவாசிக்காக நகரவாசி விற்றுக் ெகாடுக்கேவண்டாம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஸுைஹர் பின் 
ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "கிராமவாசிக்காக நகரவாசி விற்றுக்ெகாடுப்பதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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3048 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(சந்ைதக்கு வரும்) வணிகர்கைள இைட மறித்து வாங்குவதற்கும், கிராமவாசிக்காக நகரவாசி 
விற்றுக்ெகாடுப்பதற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "கிராமவாசிக்காக நகரவாசி விற்றுக்ெகாடுக்கக் கூடாது 
என்பதன் ெபாருள் என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "இைடத் தரகராக ஆகக் 
கூடாது (என்பதுதான் அதன் ெபாருள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3049 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கிராமவாசிக்காக நகரவாசி விற்றுக்ெகாடுக்க ேவண்டாம். மக்களில் சிலருக்குச் சிலர் மூலம் 
அல்லாஹ் வாழ்வாதாரம் அளிக்கும் நிைலயில் மக்கைள விட்டுவிடுங்கள். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் யஹ்யா பின் 
யஹ்யா அத்தமீமீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மக்களில் சிலருக்குச் சிலர் மூலம் 
வாழ்வாதாரம் வழங்கப்படும் நிைலயில்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3050 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கிராமவாசிக்காக நகரவாசி விற்றுக்ெகாடுக்கக் கூடாெதன நாங்கள் தைடவிதிக்கப் 

ெபற்றிருந்ேதாம்;  இவருக்கு அவர் சேகாதரராய் இருந்தாலும் சரி; தந்ைதயாக இருந்தாலும் 
சரி. 
 
3051 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கிராமவாசிக்காக நகரவாசி விற்றுக்ெகாடுக்கக் கூடாெதன நாங்கள் தைட விதிக்கப் 

ெபற்ேறாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 7 மடி கனக்கச் ெசய்யப்பட்ட (ஒட்டகம், ஆடு ஆகிய)வற்ைற விற்பைன ெசய்வது 
பற்றிய சட்டம். 
 
3052 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மடி கனக்கச் ெசய்யப்பட்ட ஆட்ைட விைலக்கு வாங்கியவர், அைத ஓட்டிச் ெசன்று பால் 
கற(ந்து பார்)க்கட்டும்! அதன் பால் (அளவு) திருப்தியளித்தால், அைத அவர் தம்மிடேம 
ைவத்துக்ெகாள்ளட்டும்! திருப்தியளிக்காவிட்டால், ஒரு "ஸாஉ' ேபரீச்சம் பழத்துடன் அைத 
(வாங்கியவரிடேம) திருப்பிக் ெகாடுத்துவிடட்டும்! 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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3053 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மடி கனக்கச் ெசய்யப்பட்ட ஆட்ைட வாங்கியவர் மூன்று நாட்கள் விருப்ப உரிைம 
ெபறுவார். அவர் நாடினால், அைதத் தம்மிடேம ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்; நாடினால் அைதத் 
திருப்பிக் ெகாடுத்து விடலாம். ஆனால், ஒரு "ஸாஉ' ேபரீச்சம் பழத்துடன் அைதத் திருப்பிக் 
ெகாடுக்க ேவண்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3054 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மடி கனக்கச் ெசய்யப்பட்ட ஆட்ைட வாங்கியவருக்கு மூன்று நாட்கள் விருப்ப உரிைம 
உண்டு. அைதத் திருப்பிக் ெகாடுப்பதானால், ஒரு "ஸாஉ' உணவுப் ெபாருளுடன் அைதத் 
திருப்பிக் ெகாடுக்கட்டும். (உணவு என்பது) ேகாதுைமயாகத்தான் இருக்க ேவண்டும் 
என்பதல்ல. (ேபரீச்சம் பழமாகக் கூட இருக்கலாம்.) 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3055 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மடி கனக்கச் ெசய்யப்பட்ட ஆட்ைட வாங்கியவர் (பின்வரும்) இரண்டில் சிறந்தைதத் 
ேதர்ந்ெதடுக்க உரிைம ெபறுவார். நாடினால் அைதத் தம்மிடம் அவர் ைவத்துக் 
ெகாள்ளலாம். நாடினால் அந்த ஆட்ைட ஒரு "ஸாஉ' ேபரீச்சம் பழத்துடன் திருப்பிக் 
ெகாடுத்து விடலாம். ேகாதுைமையத்தான் ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்ற கட்டாயமில்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3056 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஆட்ைட வாங்கியவருக்கு விருப்ப உரிைம உண்டு' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3057 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் இந்த ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் மடி கனக்கச் ெசய்யப்பட்ட ஒட்டகத்ைதேயா அல்லது ஆட்ைடேயா 
வாங்கிய பின் பால்கறந்து பார்க்கும்ேபாது, (பின்வரும்) இரண்டில் சிறந்தைதத் ேதர்ந்ெதடுக்க 
உரிைம ெபறுவார். ஒன்று அைதத் தம்மிடம் ைவத்துக்ெகாள்ளலாம். இல்லாவிட்டால் ஒரு 
"ஸாஉ' ேபரீச்சம் பழத்துடன் அைதத் திருப்பிக் ெகாடுத்துவிடலாம். 
 
பாடம் : 8 விற்கப்பட்ட ெபாருள் ைகக்கு வந்து ேசர்வதற்கு முன் அைத  (மற்றவருக்கு) 
விற்பைன ெசய்வது கூடாது. 
 
3058 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உணவுப் ெபாருைள விைலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அது தமது ைகக்கு வந்து ேசர்வதற்கு 
முன் (மற்றவருக்கு) அைத விற்க ேவண்டாம். 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
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உணவுப் ெபாருைளப் ேபான்ேற எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் நான் கருதுகிேறன். (ைகக்கு 
வந்து ேசர்வதற்கு முன் எைதயும் விற்கலாகாது.) 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3059 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உணவுப் ெபாருைள விைலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அது தமது ைகக்கு வந்து ேசர்வதற்கு 
முன் (மற்றவருக்கு) அைத விற்க ேவண்டாம். 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
உணவுப் ெபாருைளப் ேபான்ேற எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் நான் கருதுகிேறன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3060 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உணவுப் ெபாருைள விைலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அைத அளந்து பார்ப்பதற்கு முன் விற்க 
ேவண்டாம். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "ஏன்?' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள், "உணவுப்ெபாருள் இன்னும் வந்து ேசராத நிைலயில், அவர்கள் தங்கத்துக்குத் 
தங்கத்ைத (ஏற்றத்தாழ்வாக) விற்கிறார்கள் என்பைத நீர் கவனிக்கவில்ைலயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூகுைரப் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "வந்து ேசராத நிைலயில்' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
 
3061 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உணவுப் ெபாருைள விைலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அது தமது ைகக்கு வந்து ேசர்வதற்கு 
முன் (மற்றவருக்கு) விற்க ேவண்டாம். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3062 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் உணவுப் ெபாருட்கைள 
விைலக்கு வாங்குேவாம். அப்ேபாது அவர்கள் எங்களிடம் ஆளனுப்பி, அைத (மற்றவருக்கு) 
விற்பதற்கு முன் வாங்கிய இடத்திலிருந்து ேவறு இடத்திற்குக் ெகாண்டு ெசன்றுவிடுமாறு 
எங்களுக்கு உத்தரவிடுவார்கள். 
 
3063 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உணவுப் ெபாருைள விைலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அது தமது ைகக்கு வந்து ேசர்வதற்கு 
முன் (மற்றவருக்கு) அைத விற்க ேவண்டாம். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாங்கள் வணிகர்களிடமிருந்து உணவுப் ெபாருட்கைளக் குத்துமதிப்பாக விைலக்கு வாங்கி 
வந்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அைத அங்கிருந்து ேவறு 
இடத்திற்குக் ெகாண்டுெசல்வதற்கு முன் விற்க ேவண்டாெமன எங்களுக்குத் தைட 
விதித்தார்கள். 
 
3064 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உணவுப் ெபாருைள விைலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அது தமது ைகக்கு வந்து ேசர்ந்து, அைதக் 
ைகப்பற்றிக்ெகாள்வதற்கு முன் (மற்றவருக்கு) அைத விற்க ேவண்டாம். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3065 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உணவுப் ெபாருைள விைலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அைதக் ைகப்பற்றிக்ெகாள்வதற்கு முன் 
(மற்றவருக்கு) விற்க ேவண்டாம். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3066 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் குத்துமதிப்பாக உணவுப் ெபாருட்கைள 
வாங்கிக்ெகாண்டிருந்த மக்கள், அவற்ைற(க் ைகப்பற்றி) அங்கிருந்து ேவறு இடத்திற்குக் 
ெகாண்டுெசல்லாமல் அங்ேகேய விற்றதற்காக அடிக்கப்பட்டனர். 
 
3067 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் மக்கள் குத்துமதிப்பாக உணவுப் 
ெபாருட்கைள விைலக்கு வாங்கியேபாது, அவற்ைறத் தம் இருப்பிடங்களுக்குக் ெகாண்டு 

ேபாய்ச் ேசர்க்காமல் அேத இடத்தில் விற்றதற்காக அடிக்கப்பட்டைத நான் 
பார்த்திருக்கிேறன். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம் பின்வருமாறு 
ெதரிவித்தார்கள்: 
என் தந்ைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் குத்துமதிப்பாக உணவுப் ெபாருைள 
வாங்குவார்கள். பின்னர் அைத (அங்ேகேய விற்றுவிடாமல்) தம் வடீ்டாரிடம் எடுத்துச் 
ெசன்று விடுவார்கள். 
 
3068 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உணவுப் ெபாருைள விைலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அைத அளந்து பார்ப்பதற்கு முன் 
(மற்றவருக்கு) விற்க ேவண்டாம். - இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3069 சுைலமான் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், மர்வான் பின் அல்ஹகமிடம், "வட்டி வியாபாரத்திற்கு நீங்கள் 
அனுமதியளித்துவிட்டீர்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மர்வான், "நான் (அவ்வாறு) 
ெசய்யவில்ைலேய!'' என்றார். அதற்கு அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "(அரசாங்கம் வழங்கும்) 
உணவு அட்ைடகைள விற்பதற்கு நீங்கள் அனுமதியளித்துவிட்டீர்கேள! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உணவுப்ெபாருள் ைகக்கு வந்து ேசர்வதற்கு முன் அைத 
(மற்றவரிடம்) விற்பதற்குத் தைட விதித்துள்ளார்கேள!'' என்று கூறினார்கள். பின்னர் மர்வான் 
மக்களுக்கு உைரயாற்றுைகயில், உணவு அட்ைடைய விற்பதற்குத் தைட விதித்தார். 
உடேன காவலர்கள் மக்களின் கரங்களிலிருந்து அந்த உணவு அட்ைடகைளப் பறித்தைத 
நான் பார்த்ேதன். 
 
3070 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஓர் உணவுப் ெபாருைள நீ விைலக்கு வாங்கினால், 

அது உன் ைகக்கு வந்து ேசர்வதற்கு முன் (மற்றவருக்கு) அைத விற்காேத'' என்று 
கூறுவார்கள். 
 
பாடம் : 9 அளவு ெதரிந்த ேபரீச்சம் பழத்திற்குப் பதிலாக அளவு ெதரியாத ேபரீச்சம் பழக் 

குவியைல விற்பது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
3071 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அளவு ெதரிந்த ேபரீச்சம் பழத்திற்குப் பகரமாக அளவு ெதரியாத ேபரீச்சம் பழக் குவியைல 
விற்பதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், ஹதீஸின் இறுதியில் "ேபரீச்சம் பழத்திற்கு' எனும் குறிப்பு இல்ைல. ("அளவு ெதரிந்த 
ெபாருளுக்கு' என்று ெபாதுவாகேவ இடம்ெபற்றுள்ளது.) 
 
பாடம் : 10 விற்பவரும் வாங்குபவரும் (வியாபார ஒப்பந்தம் நடக்கும்) இடத்திலிருந்து 
பிரிவதற்கு முன் வியாபாரத்ைத முறித்துக்ெகாள்ளும் உரிைம அவ்விருவருக்கும் உண்டு. 
 
3072 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(வியாபார ஒப்பந்தம் நடந்த இடத்திேலேய ஒப்பந்தம் நைடமுைறக்கு வந்து விட்டெதன) 
முடிவு ெசய்யப்பட்ட வியாபாரத்ைதத் தவிர மற்ற வியாபாரங்களில் விற்பவரும் 
வாங்குபவரும் பிரியாத வைர அவ்விருவரில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் (வியாபாரத்ைத 
முறித்துக்ெகாள்ள) உரிைம உண்டு. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் பதிேனாரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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3073 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இரண்டு ேபர் தமக்கிைடேய வியாபாரம் ெசய்துெகாள்ளும்ேபாது, இருவரும் பிரியாமல் ஒேர 
இடத்தில் இருக்கும்வைர,அல்லது இருவரில் ஒருவர் மற்றவருக்கு (வியாபாரத்ைத உடேன 
நைடமுைறப்படுத்த) உரிைம அளிக்கும்வைர (வியாபாரத்ைத முறித்துக்ெகாள்ள) 
அவர்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் உரிைம உண்டு. அவ்வாறு இருவரில் ஒருவர் 
மற்றவருக்கு (வியாபாரத்ைத உடேன நைடமுைறப்படுத்த) உரிைம அளித்து, அதன் ேபரில் 
இருவரும் வியாபார ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டால், உடேன வியாபாரம் ஏற்பட்டுவிடும். 
அவ்வாேற,  வியாபார ஒப்பந்தம் ஆன பிறகு,இருவரில் யாரும் வியாபார (ஒப்பந்த)த்ைதக் 
ைகவிடாமல் பிரிந்துவிட்டாலும் வியாபாரம் ஏற்பட்டுவிடும். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3074 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இரண்டு ேபர் தமக்கிைடேய வியாபாரம் ெசய்துெகாள்ளும்ேபாது, அவ்விருவரும் பிரியாமல் 
இருக்கும்வைர அவர்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் (வியாபாரத்ைத முறித்துக்ெகாள்ள) உரிைம 
உண்டு. அல்லது அவர்களின் வியாபாரம் (உடேன நைடமுைறப்படுத்தப்படும் என்ற) 
முடிேவாடு இருக்கலாம். அத்தைகய முடிேவாடு இருந்தால், உடேன வியாபாரம் 
ஏற்பட்டுவிடும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் யஹ்யா பின் அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் நாஃபிஉ 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக (பின் வரும் தகவல்) அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ஒருவரிடம் விற்கேவா வாங்கேவா ெசய்யும்ேபாது, அந்த 
வியாபாரத்ைத முறித்துக்ெகாள்ளும் எண்ணம் இல்லாவிட்டால் எழுந்து சிறிது தூரம் நடந்து 
ெசன்றுவிட்டு, பிறகு அவரிடம் திரும்பிவருவார்கள். 
 
3075 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
விற்பவரும் வாங்குபவரும் (அங்கிருந்து) பிரிந்து ெசல்லாத வைர அவர்களிைடேய 
வியாபாரம் ஏற்படாது; (வியாபார ஒப்பந்தம் நடந்த இடத்திேலேய ஒப்பந்தம் நைடமுைறக்கு 
வந்துவிட்டெதன) முடிவு ெசய்யப்பட்ட வியாபாரத்ைதத் தவிர. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 11 வியாபாரத்தில் உண்ைம ேபசுவதும் குைறகைளத் ெதளிவுபடுத்துவதும். 
 
3076 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
விற்பவரும் வாங்குபவரும் (அவ்விடத்திலிருந்து) பிரியாத வைர (வியாபாரத்ைத முறித்துக் 
ெகாள்ளும்) உரிைம இருவருக்கும் உண்டு. அவ்விருவரும் உண்ைம ேபசி, குைறகைளத் 
ெதளிவுபடுத்தியிருந்தால் அவர்களுைடய வியாபாரத்தில் வளம் வழங்கப்படும்; இருவரும் 
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ெபாய் ேபசி, குைறகைள மைறத்திருந்தால் அவர்களது வியாபாரத்தில் உள்ள வளம் 
அகற்றப்படும். 
இைத ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ஆகிய நான்) கூறுகிேறன்: 
ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் இைறயில்லம் கஅபாவிற்குள் பிறந்தார்கள்; நூற்று 
இருபது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள். 
 
பாடம் : 12 வியாபாரத்தில் ஏமாற்றப்படுபவர். 
 
3077 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், தாம் வியாபாரங்களின்ேபாது 
ஏமாற்றப்படுவதாகத் ெதரிவித்தார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ 
யாரிடம் வியாபாரம் ெசய்தாலும் "ஏமாற்றுதல் கூடாது' என்று கூறிவிடு'' என்று 
ெசான்னார்கள். எனேவ, அவர் விற்கேவா வாங்கேவா ெசய்யும்ேபாது "ஏமாற்றுதல் 
கூடாது' என்று கூறிவந்தார். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "எனேவ, அவர் விற்கேவா வாங்கேவா ெசய்யும்ேபாது "ஏமாற்றுதல் கூடாது' 

என்று கூறிவந்தார்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 13 பலன் உறுதிப்படுவதற்கு முன், மரத்திலுள்ள பழங்கைள விற்பது கூடாது; 

(வாங்குபவர் உடேன) அவற்ைறப் பறித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும் என நிபந்தைன 
விதிக்கப்பட்டால் தவிர. 
 
3078 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மரத்திலுள்ள கனிகளின் பலன் உறுதிப்படும் 
நிைலைய அைடயாதவைர அவற்ைற விற்பதற்குத் தைட விதித்தார்கள்; விற்பவர் 
வாங்குபவர் ஆகிய இருவருக்கும் (இவ்வாறு) தைட விதித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3079 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ேபரீச்ச மரத்திலுள்ள கனிகள் (உண்பதற்ேகற்ப) 
சிவக்காத வைர அவற்ைற விற்பதற்குத் தைட விதித்தார்கள்; கதிர்கள் (முற்றி) 
ெவண்ணிறமாகி, அைவ பாழாகிவிடும் எனும் அச்சம் விலகாதவைர அவற்ைற விற்பதற்கும் 
தைட விதித்தார்கள் விற்பவர் வாங்குபவர் ஆகிய இருவருக்கும் (இவ்வாறு) தைட 
விதித்தார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3080 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(மரத்திலுள்ள) கனிகள், பலன் உறுதிப்படும் நிைலைய அைடந்து, அைவ பாழாகும் 
நிைலையக் கடக்காத வைர அவற்ைற விற்காதீர்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பலன் உறுதிப்படும் 
நிைலைய அைடதல் என்பது, (உண்பதற்கு ஏற்றவாறு) சிவப்பாகேவா மஞ்சளாகேவா அது 
மாறுவைதக் குறிக்கும். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "பலன் உறுதிப்படும் நிைலைய அைடயாத 
வைர' என்பதுடன் ஹதீஸ் முடிவைடகிறது. அதற்குப் பின்னுள்ள குறிப்புகள் இடம் 

ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்ேனார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3081 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பலன் உறுதிப்படும் நிைலைய அைடயாத வைர (மரத்திலுள்ள) கனிகைள விற்காதீர்கள். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் "பலன் 
உறுதிப்படுதல் என்றால் என்ன?' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "(அப்பழங்கள்) 
பாழாகும் நிைலையக் கடந்துவிடுவதாகும்' என விைடயளித்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3082 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மரத்திலுள்ள) பழங்கள், (கனிந்து) நல்ல நிைலைய அைடயாத வைர அவற்ைற விற்க 
ேவண்டாம் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தைடவிதித்தார்கள்'. அல்லது 
"எங்களுக்குத் தைடவிதித்தார்கள்'. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3083 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (மரத்திலுள்ள) கனிகள், பலன் உறுதிப்படும் 
நிைலைய அைடயாத வைர அவற்ைற விற்பதற்குத் தைடவிதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3084 அபுல் பக்த்தரீ சயதீ் பின் ஃைபரூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், ேபரீச்ச மர(த்திலுள்ள பழ)ங்கைள விற்பது 
குறித்துக் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ேபரீச்ச மரத்திலுள்ள கனிகள் உண்ணப்படும் 
பக்குவத்ைத அைடயும் முன்பும் எைட ேபாடப்படுவதற்கு முன்பும் அவற்ைற விற்பதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைடவிதித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். நான், 
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"(மரத்திலுள்ளைத) எைட ேபாடுதல் எப்படி?'' என்று ேகட்ேடன். அப்ேபாது அங்கிருந்த ஒரு 
மனிதர் "(அதன் எைட இவ்வளவு இருக்கும் என) மதிப்பிடப்படுவதற்கு முன்பு' என்று 
கூறினார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3085 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மரத்திலுள்ள கனிகைள, பலன் உறுதிப்படும் நிைலைய அைடயாதவைர விற்காதீர்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3086 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், பலன் உறுதிப்படும் நிைலைய அைடயாத வைர (மரத்திலுள்ள) 
பழங்கைள விற்பதற்குத் தைட விதித்தார்கள்; உலர்ந்த ேபரீச்சப்பழத்திற்குப் பதிலாக 
(உலராத) பச்ைசப் பழத்ைத விற்பதற்கும் தைடவிதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அராயா' வியாபாரத்தில் அ(வ்வாறு விற்ப)தற்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். 
இப்னு நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அராயா வியாபாரத்தில் (அவ்வாறு) 
விற்கப்படுவதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று சில 
கூடுதலான ெசாற்ெறாடர் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3087 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பலன் உறுதிப்படும் நிைலைய அைடயாத வைர (மரத்திலுள்ள) கனிகைள விற்காதீர்கள். 
உலர்ந்த (ெகாய்யப்பட்ட) பழங்களுக்குப் பதிலாக (மரத்திலுள்ள) உலராத பழங்கைள 
விற்காதீர்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்களும் இவ்வாேற அறிவித்துள்ளார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் (ெமாத்தம்) ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 14 உலர்ந்த ேபரீச்சம் பழங்களுக்குப் பதிலாக (மரத்திலுள்ள) உலராத ேபரீச்சம் 
பழங்கைள விற்பது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது; "அராயா'வில் தவிர! 
 
3088 சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா' மற்றும் "முஹாகலா'  ஆகிய 
வியாபாரங்கைளத் தைட ெசய்தார்கள். 
"முஸாபனா' என்பது, ேபரீச்ச மரத்திலுள்ள (உலராத) கனிகைள உலர்ந்த (ெகாய்யப்பட்ட) 
ேபரீச்சம் கனிகளுக்குப் பதிலாக (பண்டமாற்று முைறயில்) விற்பதாகும். "முஹாகலா' 

என்பது, (அறுவைட ெசய்யப்பட்ட) ேகாதுைமக் கதிரிலுள்ள (தானியத்)ைத விற்பதும் 
(அறுவைட ெசய்யப்பட்ட) ேகாதுைமக்குப் பதிலாக நிலத்ைதக் குத்தைகக்குக் ெகாடுப்பதும் 
ஆகும். 
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சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "மரத்திலுள்ள கனிகள் பலன் உறுதிப்படும் நிைலைய அைடயாதவைர அவற்ைற 
விற்காதீர்கள்; உலர்ந்த ேபரீச்சம் பழத்திற்குப் பதிலாக (மரத்திலுள்ள) உலராத பழத்ைத 
விற்காதீர்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
ேமலும், சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் (தம் தந்ைத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ரலி) அவர்கள் வழியாக ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் எனப் 
பின்வருமாறு அறிவித்தார்கள்: 
அதன் பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மரத்திலுள்ள) உலராத கனிகளுக்குப் 
பதிலாக உலர்ந்த அல்லது ெசங்காயான ேபரீச்சங்கனிகைள விற்பதற்கு "அராயா'வில் 
(மட்டும்) அனுமதியளித்தார்கள்; "அராயா' அல்லாதவற்றில் அனுமதியளிக்கவில்ைல. 
 
3089 ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (மரத்திலுள்ள) உலராத கனிகைளக் குத்துமதிப்பாகக் 
கணக்கிட்டு விற்பதற்கு "அராயா'க்காரர்களுக்கு மட்டும் அனுமதியளித்தார்கள். 
 
3090 ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அராயா'வில் (மட்டும் மரத்திலுள்ள) உலராத 
கனிகைளக் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு வடீ்டுக்காரர்கள் (ேதாட்ட உரிைமயாளர்கள்) 
எடுத்துக்ெகாள்ளவும்,  அவற்ைறச் ெசங்காய்களாக அவர்கள் உட்ெகாள்ளவும் 

அனுமதித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3091 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும், அதில் "("அராயா'வின் ஒருைமயான) "அரிய்யா' என்பது, (ஏைழ) மக்களுக்காக 
ஒதுக்கப்படும் ேபரீச்ச மரங்களாகும். அவற்றிலுள்ள கனிகைள அவர்கள் குத்துமதிப்பாகக் 
கணக்கிட்டு விற்றுக்ெகாள்வார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3092 ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மரத்திலுள்ள) ேபரீச்சங்கனிகைளக் குத்துமதிப்பாகக் 
கணக்கிட்டு விற்பதற்கு "அராயா' வியாபாரத்தில் அனுமதியளித்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
"அரிய்யா' என்பது, ஒருவர் தம் வடீ்டாரின் உணவுக்காக மரத்திலுள்ள ெசங்காய்கைளக் 
குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு, உலர்ந்த ேபரீச்சம் பழங்களுக்குப் பதிலாக வாங்குவதாகும். 
 
3093 ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அராயா'வில் (மட்டும் மரத்திலுள்ள) உலராத 
கனிகைளக் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு, அவற்றுக்குப் பதிலாக உலர்ந்த கனிகைள அளந்து 
விற்க அனுமதியளித்தார்கள். 
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3094 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு எடுத்துக்ெகாள்ள அனுமதித்தார்கள்'' என இடம் 

ெபற்றுள்ளது. 
 
3095 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அராயா' வியாபாரத்தில் (மட்டும் 
மரத்திலுள்ள) உலராத கனிகைளக் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு விற்பதற்கு 
அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3096 சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) உள்ளிட்ட நபித்ேதாழர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மரத்திலுள்ள) உலராத கனிகைள உலர்ந்த 
(ெகாய்யப்பட்ட) ேபரீச்சம் பழங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதற்குத் தைட விதித்தார்கள். ேமலும், 

"அது வட்டியாகும்; அதுேவ "முஸாபனா' ஆகும்''என்றும் கூறினார்கள். ஆயினும், 

"அராயா'வில் மட்டும் அதற்கு அனுமதியளித்தார்கள். "அராயா' என்பது, (ஏைழகளுக்கு 
வழங்கப்பட்ட) ஓரிரு ேபரீச்சமரங்களிலுள்ள உலராத கனிகைள வடீ்டுக்காரர்கள் (ேதாட்ட 
உரிைமயாளர்கள்) குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு உலர்ந்த பழங்களுக்குப் பதிலாக எடுத்துக் 

ெகாண்டு, அந்தச் ெசங்காய்கைள உண்பதாகும். 
இந்த ஹதீைஸ புைஷர் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் தமது ெதருவில் வசித்த (பனூ 
ஹாரிஸா குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த) சில நபித்ேதாழர்களிடமிருந்து அறிவித்தார்கள். சஹ்ல் 
பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) அவர்களும் அவர்களில் ஒருவர் ஆவார்கள். 
 
3097 புைஷர் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அராயா'வில் (மட்டும் மரத்திலுள்ள) உலராத 
கனிகைளக் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு விற்பதற்கு அனுமதியளித்தார்கள் என 
நபித்ேதாழர்கள் கூறினர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3098 புைஷர் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் தம் ெதருவாசிகளான நபித்ேதாழர்கள் 
சிலரிடமிருந்து அறிவித்த ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும், அவற்றில் இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹீம் மற்றும் முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா 
(ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "வட்டி' ("ரிபா') என்பதற்குப் பதிலாக "பறித்தல்' ("ஸப்ன்') 

 எனும் ெசால் இடம்ெபற்றுள்ளது. இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "வட்டி' 

என்ேற காணப்படுகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் அப ீஹஸ்மா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து புைஷர் பின் 
யசார் (ரஹ்) அவர்கள் வாயிலாக ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
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3099 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) மற்றும் சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) ஆகிேயார் 
கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா'ைவத் தைட ெசய்தார்கள். (அதாவது) 
மரத்திலுள்ள உலராத கனிகைள உலர்ந்த (பறிக்கப்பட்ட) கனிகளுக்குப் பதிலாக விற்பைதத் 
தைட ெசய்தார்கள்; "அராயா'க்காரர்கைளத் தவிர. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அராயா'க்காரர்களுக்கு மட்டும் (இந்த வியாபாரம் ெசய்து ெகாள்ள) அனுமதியளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3100  யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம், "இப்னு அபஅீஹ்மத் (ரஹ்) அவர்களின் 
முன்னாள் அடிைமயான அபூசுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து தாவூத் பின் 
அல்ஹுைஸன் (ரஹ்) அவர்கள், பின்வரும் நபிெமாழிைய உங்களுக்கு அறிவித்தார்களா?'' 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். (அந்த ஹதீஸாவது:) 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"அராயா' வணிகத்தில், (மரத்திலுள்ள) உலராத ேபரீச்சங்கனிகைள உலர்ந்த ேபரீச்சங் 

கனிகளுக்குப் பதிலாக "ஐந்து வஸ்க்குகளுக்கும் குைறவாகேவா' அல்லது "ஐந்து 
வஸ்க்குகளுக்காகேவா'  விற்பைன ெசய்துெகாள்ள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அனுமதியளித்தார்கள். 
"ஐந்து வஸ்க்குகளுக்குக் குைறவாக, அல்லது ஐந்து வஸ்க்குகளுக்கு' என அறிவிப்பாளர் 
தாவூத் பின் அல்ஹுைஸன் (ரஹ்) அவர்கேள ஐயப்பாட்டுடன் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3101 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா' வியாபாரத்திற்குத் தைட விதித்தார்கள். 
"முஸாபனா' என்பது (மரத்திலுள்ள) உலராத ேபரீச்சம் பழங்கைள அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த 
ேபரீச்சம் பழங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதும், (ெகாடியிலுள்ள) திராட்ைசக் கனிகைள 
அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த திராட்ைசக் கனிகளுக்குப் பகரமாக விற்பதும் ஆகும். 
 
3102 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா' எனும் வியாபாரத்திற்குத் தைட விதித்தார்கள். (அதாவது:) 
(மரத்திலுள்ள) உலராத ேபரீச்சம் பழங்களுக்குப் பதிலாக அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த ேபரீச்சம் 
பழங்கைள விற்பைதயும், உலர்ந்த அளக்கப்பட்ட திராட்ைசக் கனிகளுக்குப் பதிலாக 
(ெகாடியிலுள்ள) உலராத திராட்ைசக் கனிகைள விற்பைதயும், அளக்கப்பட்ட ெதாலி 
நீக்கப்பட்ட ேகாதுைமக்குப் பதிலாக (அறுவைட ெசய்யப்படாத) பயிரிலுள்ள ேகாதுைமைய 
விற்பைதயும் தைட ெசய்தார்கள்.இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3103 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா' எனும் வியாபாரத்திற்குத் தைட 
விதித்தார்கள். "முஸாபனா'என்பது, (மரத்திலுள்ள) உலராத ேபரீச்சம் பழங்கைள 
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அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த ேபரீச்சம் பழங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதும், (ெகாடியிலுள்ள) உலராத 
திராட்ைசப் பழங்கைள அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த திராட்ைசப் பழங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதும், 

மரத்திலுள்ள எந்தக் கனிையயும் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு விற்பதும் ஆகும். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3104 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா' எனும் வியாபாரத்திற்குத் தைட 
விதித்தார்கள். "முஸாபனா'என்பது, மரத்தின் ேமலுள்ள ேபரீச்சங்கனிகைளக் குறிப்பிட்ட 
அளைவக் ெகாண்ட (பறிக்கப்பட்ட) ேபரீச்சம் பழங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதாகும். 
(அவ்வாறு)விற்கும்ேபாது, (அளக்கப்பட்ட) இந்தப் பழங்கள், (மரத்திலுள்ள பழங்கைளவிட) 
அதிகமாக இருந்தால், அந்த அதிகம் எனக்குரியது. குைறவாக இருந்தால் அதற்கு நாேன 
ெபாறுப்பாளி ஆேவன் என்று (விற்பவர்) கூறுவார். 
அல்லது "(மரத்திலுள்ள) இந்தப் பழங்கள், (அளக்கப்பட்ட கனிகைளவிட) அதிகமாக 
இருந்தால், அந்த அதிகம் எனக்குரியது. குைறந்துவிட்டால் அந்தக் குைறவுக்கு நாேன 
ெபாறுப்பாளி ஆேவன்'' என்று (வாங்குபவர்) கூறுவார். 
இந்த ஹதீஸ் இரண்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3105 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா' எனும் வியாபாரத்திற்குத் தைட 
விதித்தார்கள். (அதாவது:) ஒருவரது ேதாட்டத்திலுள்ள ேபரீச்ச மரங்களின் (உலராத) 
கனிகைள அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த ேபரீச்சம் பழங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதற்கும், 

ெகாடியிலுள்ள (உலராத) திராட்ைசகைள அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த திராட்ைசகளுக்குப் பதிலாக 
விற்பதற்கும், கதிர்களிலுள்ள தானியங்கைள அளக்கப்பட்ட உணவுப் ெபாருளுக்குப் பதிலாக 
விற்பதற்கும் தைட விதித்தார்கள்; இைவ அைனத்துக்குேம அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். -இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 15 கனிகள் உள்ள ேபரீச்ச மரத்ைத விற்பது. 
 
3106 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மகரந்தச் ேசர்க்ைக ெசய்யப்பட்ட ேபரீச்சமரத்ைத யாேரனும் விற்றால் (தற்ேபாதுள்ள) அதன் 
கனிகள் விற்றவருக்ேக ேசரும்; வாங்கியவர் (தமக்ேக ேசர ேவண்டுெமன) 
முன்நிபந்தைனயிட்டிருந்தால் தவிர.  
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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3107 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மகரந்தச் ேசர்க்ைக ெசய்யப்பட்ட ேபரீச்சமரம் ேவேராடு விைலக்கு வாங்கப்பட்டால், 

(தற்ேபாதுள்ள) அதன் கனிகள் மகரந்தச் ேசர்க்ைக ெசய்த(விற்ற)வருக்ேக ேசரும்; (தமக்ேக 
ேசர ேவண்டுெமன) வாங்கியவர் முன்நிபந்தைன விதித்திருந்தால் தவிர. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3108 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் ேபரீச்சமரத்திற்கு மகரந்தச் ேசர்க்ைக ெசய்து, அைத ேவேராடு விற்றால் மகரந்தச் 
ேசர்க்ைக ெசய்த அவருக்ேக (தற்ேபாதுள்ள) அதன் கனிகள் ேசரும்; விைலக்கு வாங்கியவர் 
(அதன் கனிகள் தமக்ேக ேசர ேவண்டுெமன) முன்நிபந்தைன விதித்திருந்தால் தவிர. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3109 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மகரந்தச் ேசர்க்ைக ெசய்யப்பட்ட ேபரீச்சமரத்ைத ஒருவர் விைலக்கு வாங்கினால், 

(தற்ேபாதுள்ள) அதன் கனிகள் விற்றவருக்ேக ேசரும்; விைலக்கு வாங்கியவர் (தமக்ேக ேசர 
ேவண்டுெமன) முன்நிபந்தைன விதித்திருந்தால் தவிர. (ெசல்வம் ைவத்திருக்கும்) ஓர் 
அடிைமைய ஒருவர் விைலக்கு வாங்கினால், அவ்வடிைமயின் ெசல்வம் விற்றவருக்ேக 
ேசரும்; (அச்ெசல்வம் தமக்ேக ேசர ேவண்டுெமன) வாங்கியவர் நிபந்தைன விதித்திருந்தால் 
தவிர. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 16 முஹாகலா, முஸாபனா, முகாபரா ஆகிய வியாபாரங்களும், பலன் உறுதிப்படாத 
நிைலயில் மரத்திலுள்ள கனிகைள விற்பதும், மரத்திலுள்ள கனிகளின் பல ஆண்டு 
விைளச்சைல விற்பதும் (முஆவமா) தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளன. 
 
3110 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முஹாகலா', "முஸாபனா' மற்றும் "முகாபரா' ஆகிய 
வியாபாரங்கைளயும்,பலன் உறுதிப்படாத நிைலயில் மரத்திலுள்ள கனிகைள விற்பைதயும் 
தைட ெசய்தார்கள். ெபாற்காசு மற்றும் ெவள்ளிக்காசுக்காக மட்டுேம (மரத்திலுள்ள) உலராத 
பழங்கைள விற்கலாம்; மற்றபடி "அராயா'வில் தவிர (மற்ற முைறகளில்) அதற்கு 
அனுமதியில்ைல (என்றும் உத்தரவிட்டார்கள்). 
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இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3111 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முகாபரா', "முஹாகலா', "முஸாபனா' ஆகிய 
வியாபாரங்கைளயும், உண்ணும் பக்குவத்ைத அைடயாத (மரத்திலுள்ள) பழங்கைள 
விற்பைதயும் தைடெசய்தார்கள். ெபாற்காசு மற்றும் ெவள்ளிக்காசுக்காக மட்டுேம அந்தப் 
பழங்கைள விற்கலாம்; மற்றபடி "அராயா'வில் தவிர (மற்ற முைறகளில்) அதற்கு 
அனுமதியில்ைல (என்றும் உத்தரவிட்டார்கள்). 
இதன் அறிவிப்பாளரான அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் 
(முகாபரா, முஸாபனா, முஹாகலா ஆகியவற்றுக்குப் பின்வருமாறு) எங்களிடம் 
விளக்கமளித்தார்கள்: 
"முகாபரா' என்பது, ஒருவர் தரிசு நிலத்ைத மற்ெறாருவருக்குக் ெகாடுக்க, அவர் ெசலவு 
ெசய்து (மரம் நட்டு) அதன் கனிகளில் சிலவற்ைற எடுத்துக்ெகாள்வதாகும். 
"முஸாபனா' என்பது, மரத்திலுள்ள ேபரீச்சம் ெசங்காைய, அளக்கப்ெபற்ற உலர்ந்த ேபரீச்சங் 
கனிகளுக்குப் பதிலாக விற்பதாகும். 
ேவளாண்ைமயில் "முஹாகலா' என்பது, "முஸாபனா'ைவப் ேபான்றதாகும்; பயிரில் நிற்கும் 
தானியக் கதிர்கைள,அளக்கப்ெபற்ற தானியங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதாகும். 
 
3112 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முஹாகலா', "முஸாபனா', "முகாபரா' ஆகிய 
வியாபாரங்கைளயும்,கனிவதற்கு முன் மரத்(திலுள்ள பழ)த்ைத (உலர்ந்த பழத்திற்குப் 
பதிலாக) விற்பைதயும் தைட ெசய்தார்கள். "கனிதல்' ("இஷ்காஹ்') என்பது, பழம் 
சிவப்பாகேவா மஞ்சளாகேவா உண்பதற்கு ஏற்றதாகேவா மாறுவதாகும். "முஹாகலா' 

என்பது, (அறுவைட ெசய்யப்படாத) பயிர்கைள அளவு அறியப்பட்ட (அறுவைட ெசய்யப்பட்ட) 
உணவுப் ெபாருளுக்குப் பதிலாக விற்பதாகும். 
"முஸாபனா' என்பது, ேபரீச்ச மரத்(திலுள்ள பழத்)ைத (பறிக்கப்பட்ட) குறிப்பிட்ட அளவிலான 
உலர்ந்த ேபரீச்சம் பழங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதாகும். "முகாபரா' என்பது, விைளச்சலில் 
மூன்றில் ஒரு பாகத்ைத அல்லது நான்கில் ஒரு பாகத்ைத அல்லது அது ேபான்றைத 
(தனக்குத் தந்துவிடேவண்டும் எனும் நிபந்தைனயின் ேபரில் ஒரு நிலத்ைத)க் 
ெகாடுப்பதாகும். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ைஸத் பின் அப ீஉைனஸா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம், "இந்த ஹதீைஸ ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என 
அறிவித்தைத நீங்கள் ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் 
"ஆம்' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3113 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா', "முஹாகலா', "முகாபரா' 

ஆகியவற்ைறயும் கனிவதற்கு முன் (மரத்திலுள்ள) கனிகைள விற்பைதயும் தைட 
ெசய்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சலீம் பின் ஹய்யான் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: நான் சயதீ் பின் மீனா (ரஹ்) அவர்களிடம், "கனிதல் ("இஷ்காஹ்') என்றால் 
என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "உண்பதற்கு ஏற்றவாறு சிவப்பாக, மஞ்சளாக 
மாறுவது'' என விைடயளித்தார்கள். 
 
3114 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஹாகலா', "முஸாபனா', "முஆவமா', "முகாபரா' 

ஆகியவற்ைறயும், "ஒரு பகுதிையத் தவிர' என்று கூறி விற்பைதயும் தைட ெசய்தார்கள்.56 

"அராயா'வில் மட்டும் (இவற்றுக்கு) அனுமதியளித்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் அபுஸ் ஸுைபர் (ரஹ்), சயதீ் பின் மீனா ஆகிய இருவரில் 
ஒருவர் "முஆவமா' என்பது, (மரத்திலுள்ள) பழங்களின் பல்லாண்டு விைளச்சைல 
விற்பதாகும்''  என்று கூறினார். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "முஆவமா என்பது, (மரத்திலுள்ள) பழங்களின் இரண்டு ேபாக விைளச்சைல 
விற்பதாகும்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3115 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவதற்கும், பல்லாண்டு 
விைளச்சைல விற்பதற்கும் (முஆவமா), மரத்திலுள்ள கனிகள் (கனிந்து) நல்ல நிைலைய 
அைடவதற்கு முன் விற்பதற்கும் தைட விதித்தார்கள். 
 
பாடம் : 17 நிலக் குத்தைக. 
 
3116 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதவாது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவைதத் தைட 
ெசய்தார்கள்.58 
 
3117 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யாரிடம் நிலம் இருக்கிறேதா அவர் அதில் தாேம பயிரிடட்டும்; தாம் பயிரிட 
(விரும்பா)விட்டால், அைத தம் (முஸ்லிம்) சேகாதரருக்குப் பயிரிடக் ெகாடுத்து விடட்டும்! 
 
3118 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்களில் சிலரிடம், தமது ேதைவக்குப் ேபாக 
எஞ்சிய நிலங்கள் இருந்தன. ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யாரிடம் 
நிலம் இருக்கிறேதா அவர் அைதத் தாேம பயிரிடட்டும்; அல்லது அைதத் தம் (முஸ்லிம்) 
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சேகாதரர் எவருக்காவது (பிரதிபலன் எதிர்பாராமல் இலவசமாகப் பயிர் ெசய்யக்) ெகாடுத்து 

விடட்டும்; இவ்வாறு ெசய்ய அவர் மறுத்தால் தமது நிலத்ைத அப்படிேய (பயிரிடாமல்) 
ைவத்துக்ெகாள்ளட்டும்! 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3119 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ைத வாடைகக்கு விடுவைத, அல்லது 
(நிலத்ைதக் ெகாடுத்துப்) பிரதிபலன் ெபறுவைதத் தைட ெசய்தார்கள். 
 
3120 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யாரிடம் நிலம் உள்ளேதா அவர், அதில் தாேம பயிர் ெசய்யட்டும்! அவரால் பயிர் ெசய்ய 
இயலாவிட்டால், அைதத் தம் (முஸ்லிம்) சேகாதரர் எவருக்காவது (பிரதி பலன் 
எதிர்பாராமல்) இலவசமாக(ப் பயிர் ெசய்ய)க் ெகாடுத்துவிடட்டும்! அதற்காக அவரிடம் கூலி 
எைதயும் ெபற ேவண்டாம். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3121 ஹம்மாம் பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சுைலமான் பின் மூசா (ரஹ்) அவர்கள் அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம் "நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "யாரிடம் நிலம் உள்ளேதா அவர் அதில் தாேம பயிரிடட்டும்! அல்லது தம் 
சேகாதரருக்குப் பயிரிடக் ெகாடுத்துவிடட்டும்;அதற்காக (குத்தைக) ெதாைக ெபற 
ேவண்டாம்' என்று கூறினார்கள் என ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் உங்களுக்கு அறிவித்தார்களா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். 
 
3122 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "முகாபரா' எனும் வியாபாரத்ைதத் தைடெசய்தார்கள். 
 
3123 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தமது ேதைவ ேபாக எஞ்சிய நிலத்ைத ைவத்திருப்பவர், அதில் தாேம பயிரிடட்டும்; அல்லது 
தம் (முஸ்லிம்) சேகாதரருக்குப் பயிரிடக் ெகாடுத்துவிடட்டும்! அைத விற்க ேவண்டாம். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சலீம் பின் ஹய்யான் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: நான் சயதீ் பின் மீனா (ரஹ்) அவர்களிடம், " "அைத விற்க ேவண்டாம்' 

என்பதன் ெபாருள் என்ன, குத்தைகக்கு விடேவண்டாம் என்பதா?''என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். 
 
3124 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் "முகாபரா' முைறயில் 
விவசாயம் ெசய்துவந்ேதாம். அப்ேபாது (குத்தைகதாரரிடம்) சூடடித்த பின் கதிர்களில் 
எஞ்சியுள்ள தானியத்ைதயும் (நீேராட்டம் நன்றாக உள்ள பகுதியின்) இன்ன 
விைளச்சைலயும் ெபற்றுவந்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
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"யாரிடம் நிலம் உள்ளேதா அவர் அதில் தாேம பயிரிடட்டும். அல்லது தம் சேகாதரருக்கு 
(இலவசமாகப்) பயிரிடக் ெகாடுத்து விடட்டும். இல்லாவிட்டால் அைத அப்படிேய 
ைவத்திருக்கட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். 
 
3125 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் "நீர் நிைலேயாரம் விைளயும் 
பயிர்களில் மூன்றில் ஒரு பாகம் அல்லது நான்கில் ஒரு பாகம் ெகாடுத்துவிடுகிேறாம்' 

எனும் நிபந்தைனயின் ேபரில் நிலத்ைத (குத்தைகக்கு)ப் ெபற்றுவந்ேதாம். இது ெதாடர்பாக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து நின்று, "யாரிடம் நிலம் உள்ளேதா அவர் 
அதில் தாேம பயிரிடட்டும். அவ்வாறு பயிர் ெசய்யாவிட்டால் தம் (முஸ்லிம்) சேகாதரருக்கு 
(பிரதிபலன் எதிர்பாராமல் பயிர் ெசய்ய) இலவசமாகக் ெகாடுத்துவிடட்டும். அவ்வாறு 
இலவசமாகக் ெகாடுக்க (விரும்பா)விட்டால் அைத (பயிரிடாமல் அப்படிேய) 
ைவத்திருக்கட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3126 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யாரிடம் நிலம் உள்ளேதா அவர் (அதில் தாேம பயிர் ெசய்யட்டும்! அல்லது) அைத 
(சேகாதரர் எவருக்காவது) அன்பளிப்பாக வழங்கட்டும். அல்லது இரவலாகக் ெகாடுக்கட்டும். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3127 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும் அதில், "தாேம பயிரிடட்டும்! அல்லது ேவறு யாருக்ேகனும் பயிரிடக் 
ெகாடுக்கட்டும்!'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3128 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவதற்குத் தைட 
விதித்தார்கள். 
நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"(நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்திலும் மூன்று கலீஃபாக்களின் காலத்திலும்) நாங்கள் எங்கள் 
நிலங்கைளக் குத்தைகக்கு விட்டுவந்ேதாம். பின்னர் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவித்த ஹதீைஸச் ெசவியுற்றேபாது அைத நாங்கள் விட்டுவிட்ேடாம்'' என்று இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்கள் ெசால்லக் ேகட்டிருக்கிேறன். 
 
3129 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தரிசு நிலத்ைத இரண்டு அல்லது மூன்று 
ஆண்டுகளுக்கு (மட்டும் பயிரிடுவதற்காக) விற்பைதத் தைடெசய்தார்கள். 
 
3130 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், பல்லாண்டு விைளச்சைல (முன்கூட்டிேய) விற்பதற்கு ("முஆவமா' 

அல்லது "ைபஉஸ் ஸினனீ்') தைடவிதித்தார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் 
அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "(மரத்தில் விைளயும்) கனிகைளப் 
பல்லாண்டுகளுக்கு விற்பைதத் தைடெசய்தார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3131 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யாரிடம் நிலம் உள்ளேதா அவர் அதில் தாேம பயிரிடட்டும்! அல்லது அைதத் தம் 
(முஸ்லிம்) சேகாதரருக்கு (பிரதிபலன் கருதாமல்) இலவசமாக(ப் பயிர் ெசய்ய)க் ெகாடுத்து 
விடட்டும். இவ்வாறு ெசய்ய மனமில்லாவிட்டால்,தமது நிலத்ைத அப்படிேய (பயிரிடாமல்) 
ைவத்திருக்கட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3132 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா'ைவயும் "ஹுகூைல'யும் தைட 
ெசய்தார்கள். 
"முஸாபனா' என்பது, (மரத்திலுள்ள) உலராத ேபரீச்சங்கனிக்குப் பதிலாக (ெகாய்து 
அளக்கப்பட்ட) கனிகைள விற்பதாகும்."ஹுகூல்' என்பது, நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு 
விடுவதாகும். 
 
3133 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஹாகலா'ைவயும் "முஸாபனா'ைவயும் தைட 
ெசய்தார்கள். 
 
3134 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா'ைவயும் "முஹாகலா'ைவயும் தைட 
ெசய்தார்கள். "முஸாபனா'என்பது, ேபரீச்சமரத்தின் உச்சியிலுள்ள (உலராத) கனிகளுக்குப் 
பதிலாக, உலர்ந்த கனிகைள வாங்குவதாகும். "முஹாகலா' என்பது, நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு 
விடுவதாகும். 
 
3135 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(முஆவியா (ரலி) அவர்களது ஆட்சி யின்) முதலாண்டுவைர "முகாபரா' முைறயில் 
நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவைத நாங்கள் குற்றமாகக் கருதாமல் இருந்ேதாம். பின்னர் 
(முஆவியா (ரலி) அவர்களது ஆட்சியின் இறுதிக் கட்டத்தில்) ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அதற்குத் தைடவிதித்துள்ளார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3136 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அதனால், நாங்கள் 
நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவைத விட்டுவிட்ேடாம்'' எனக் கூடுதலாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
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3137 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள், (குத்தைகக்கு விட்டு) நம் நிலங்களிலிருந்து பயனைடய 
விடாமல் நம்ைமத் தடுத்துவிட்டார்கள். 
 
3138 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்திலும் அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி), உஸ்மான் 
(ரலி) ஆகிேயாரது ஆட்சிக் காலங்களிலும் முஆவியா (ரலி) அவர்களது ஆட்சியில் ஆரம்பக் 
கட்டத்திலும் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் விைளநிலங்கைளக் குத்தைகக்கு விட்டு 
வந்தார்கள். முஆவியா (ரலி) அவர்களது ஆட்சியின் இறுதி நாட்களில் "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவைத) தைட ெசய்தார்கள்' என ராஃபிஉ பின் கதீஜ் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவித்துவரும் ெசய்தி இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு எட்டியது. 
உடேன அவர்கள் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது 
அவர்களுடன் நானும் இருந்ேதன். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) 
அவர்களிடம் அது குறித்து வினவினார்கள். ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விைளநிலங்கைளக் குத்தைகக்கு விடுவைதத் தைட 
ெசய்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இைதயடுத்து, இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் தமது நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவைத 
ைகவிட்டார்கள். பின்னர் அவர்களிடம் நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவது குறித்துக் 
ேகட்கப்பட்டால் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதற்குத் தைட விதித்துள்ளார்கள் 
என ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கருதுகிறார்கள்'' என விைடயளிப்பார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இஸ்மாயலீ் இப்னு உலய்யா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "எனேவ, அதன் 
பின்னர் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவைதக் ைகவிட்டு 

விட்டார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3139 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுடன் (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ அருகில்) "பலாத்' எனும் 
இடத்திலிருந்த ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது ராஃபிஉ பின் 
கதீஜ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விைளநிலங்கைளக் 
குத்தைகக்கு விடுவைதத் தைடெசய்துள்ளார்கள்'' என்று ெதரிவித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ராஃபிஉ (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்றார்கள்'' என 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 
3140 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் நிலத்ைத (குத்தைக) வாடைகக்கு விட்டுவந்தார்கள். அப்ேபாது 
ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக அவர்களிடம் ஒரு ஹதீஸ் ெதரிவிக்கப் 

பட்டது. உடேன அவர்கள் ராஃபிஉ (ரலி) அவர்கைள ேநாக்கி நடந்தார்கள். அப்ேபாது 
அவர்களுடன் நானும் இருந்ேதன். ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள், தம் தந்ைதயின் 
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சேகாதரர்கள் சிலர், "நபி (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவைதத் தைட 
ெசய்தார்கள்'' என்று கூறியதாகத் ெதரிவித்தார்கள். எனேவ, இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவைத நிறுத்திவிட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3141 சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது 

(என் தந்ைத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் நிலங்கைளக் குத்தைகக்கு 
விட்டுவந்தார்கள். இந்நிைலயில், ராஃபிஉ பின் கதீஜ் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் நிலத்ைதக் 
குத்தைகக்கு விடுவைதத் தைட ெசய்துவருகிறார்கள் எனும் ெசய்தி அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு எட்டியது. 
உடேன அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கைளச் 
சந்தித்து, "இப்னு கதீஜ்! நிலக்குத்தைக விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாகத் தாங்கள் என்ன அறிவித்துவருகிறரீ்கள்?''என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு ராஃபிஉ 
பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள், "என் தந்ைதயின் இரு சேகாதரர்கள் -அவர்கள் இருவரும் பத்ருப் 
ேபாரில் கலந்துெகாண்டவர்கள் ஆவர்- (தம்) குடும்பத்தாரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவைதத் தைட ெசய்தார்கள் எனக் கூறிவந்தைத நான் 
ெசவியுற்ேறன்''என்றார்கள். 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் நிலம் குத்தைகக்கு விடப்பட்டு வந்தைத நான் அறிந்திருந்ேதன்'' என்று 
கூறினார்கள். (ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியைதக் ேகட்ட) பின் நிலக்குத்தைக 
ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அது கூடாது என்று) புதிய சட்டம் 
ஏேதனும் பிறப்பித்து, அைத நாம் அறியாமல் இருந்துவிட்ேடாேமா என்று அஞ்சி, நிலத்ைதக் 
குத்தைகக்கு விடுவைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் நிறுத்திவிட்டார்கள். 
 
பாடம் : 18 உணவுப் ெபாருளுக்குப் பதிலாக நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவது. 
 
3142 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் (விைளச்சலில்) மூன்றில் ஒரு 
பாகம் அல்லது நான்கில் ஒரு பாகம் அல்லது குறிப்பிட்ட உணவுப் ெபாருட்கைள 
எங்களுக்குக் ெகாடுத்துவிட ேவண்டும் எனும் நிபந்தைனயின் ேபரில் விைளநிலத்ைதக் 
குத்தைகக்கு விட்டுவந்ேதாம். 
இந்நிைலயில் ஒரு நாள் என் தந்ைதயின் சேகாதரர்களில் ஒருவர் எங்களிடம் வந்து, 

"நமக்குப் பயனளித்துக்ெகாண்டிருந்த ஒரு காரியத்ைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நமக்குத் தைட விதித்துவிட்டார்கள். அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுைடய தூதருக்கும் 
கட்டுப்படுவேத அைதவிட மிகவும் நமக்குப் பயனளிக்கக்கூடியதாகும். நிலத்ைதக் 
குத்தைகக்கு விட்டு, (விைளச்சலில்) மூன்றில் ஒரு பாகத்ைதேயா, நான்கில் ஒரு 
பாகத்ைதேயா, குறிப்பிட்ட உணவுப் ெபாருைளேயா ெபற்றுக்ெகாள்ள தைட விதித்தார்கள். 
நிலத்தின் உரிைமயாளர் அதில் தாேம பயிரிட ேவண்டும்; அல்லது (யாருக்ேகனும்) பயிரிடக் 
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ெகாடுத்துவிட ேவண்டும் எனக் கட்டைளயிட்டார்கள்; நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவைதயும் 
அது அல்லாத முைறயில் பயனைடவைதயும் ெவறுத்தார்கள்'' என்றார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "(விைளச்சலில்) மூன்றில் ஒரு பாகம் அல்லது நான்கில் ஒரு பாகத்ைத எங்களுக்குத் 
தந்துவிட ேவண்டும் எனும் நிபந்தைனயின் ேபரில் விைளநிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விட்டு 
வந்ேதாம்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என ராஃபிஉ (ரலி) அவர்கள் ெதரிவித்ததாகேவ 
இடம்ெபற்றுள்ளது. ராஃபிஉ (ரலி) அவர்கள் தம் தந்ைதயின் சேகாதரர்கள் சிலரிடமிருந்து 
அறிவித்ததாக இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3143 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைதயின் சேகாதரர்) ழுைஹர் பின் ராஃபிஉ (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் வந்து, 

"எங்களுக்கு உதவியாக இருந்த ஒன்ைறச் ெசய்யக்கூடாது என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் தைட விதித்தார்கள் என்று கூறினார். நான், "அது 
என்ன? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னேத சரியானது'' என்று கூறிேனன். 
அதற்கு அவர் ெசன்னார்: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் உங்கள் 
வயல்கைள என்ன ெசய்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். "வாய்க்காைல ஒட்டிய பகுதியில் 
விைளபவற்ைற எங்களுக்குக் ெகாடுத்துவிட ேவண்டும்; அல்லது ேபரீச்சம் பழத்திலிருந்ேதா 
ேகாதுைமயிலிருந்ேதா குறிப்பிட்ட அளைவ எங்களுக்குக் ெகாடுத்துவிட ேவண்டும் எனும் 
நிபந்தைனயின் ேபரில் அவற்ைறக் குத்தைகக்கு விடுகின்ேறாம்'' என்று நான் பதிலளித்ேதன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறு ெசய்யாதீர்கள். (ஒன்று) நீங்கேள 
பயிர் ெசய்யுங்கள்;அல்லது பிறரிடம் (ைகமாறு ெபறாமல்) பயிரிடக் ெகாடுத்துவிடுங்கள்; 

அல்லது பயிரிடாமல் அப்படிேய விட்டுவிடுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அறிவித்தாக 
(மட்டுேம) இடம்ெபற்றுள்ளது;அவர் தம் தந்ைதயின் சேகாதரர் ழுைஹர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள் எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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பாடம் : 19 ெபான் மற்றும் ெவள்ளி (நாயணங்களு)க்குப் பதிலாக நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு 
விடுவது. 
 
3144 ஹன்ழலா பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடம் நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவது பற்றிக் 
ேகட்ேடன். அவர்கள், "நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தைட ெசய்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். உடேன நான், "தங்கம் மற்றும் 
ெவள்ளிக் (காசுகளுக்)குப் பதிலாக நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடலாமா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "தங்கம் மற்றும் ெவள்ளிக் (காசுகளுக்)குப் பதிலாக நிலத்ைதக் 
குத்தைகக்கு விடுவதில் குற்றமில்ைல'' என்றார்கள். 
 
3145 ஹன்ழலா பின் ைகஸ் அல்அன்சாரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடம் தங்கம் மற்றும் ெவள்ளிக் (காசுகளுக்)குப் 
பதிலாக நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவது குறித்துக் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் 
கூறினார்கள்: குற்றமில்ைல; நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் நீேராைட ஓரத்தில் 
விைளபவற்ைற, அல்லது வாய்க்கால் முைனயில் விைளபவற்ைற, அல்லது விைளச்சலில் 
(குறிப்பிட்ட) சிலவற்ைற எங்களுக்குக் ெகாடுத்துவிட ேவண்டும் எனும் நிபந்தைனயின் 
ேபரிேலேய நிலத்ைத வாடைகக்கு விட்டுவந்தனர். இதில் இவர் பாதிப்பைடவார்; அவர் 
தப்பித்துக்ெகாள்வார். அல்லது இவர் தப்பித்துக்ெகாள்வார்; அவர் பாதிப்பைடவார். இந்தக் 
குத்தைக முைறையத் தவிர ேவெறதுவும் அவர்களிடம் இருக்கவில்ைல. 
ஆதலால்தான், அது கண்டிக்கப்பட்டது. அறியப்பட்ட ஒரு ெபாருள் பிைணயாக்கப்படுமானால் 
அ(தற்காக நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவ)தில் குற்றமில்ைல. 
 
3146 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரிகளிேலேய நாங்கள்தாம் வயல்கள் அதிகம் உைடயவர்களாக இருந்ேதாம். நாங்கள் 
விைளநிலத்தில் இ(ந்தப் பகுதியில் விைளவ)து எங்களுக்குரியது; அ(ந்தப் பகுதியில் 
விைளவ)து அவர்களுக்குரியது என நிபந்தைனயிட்டு நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு 
விட்டுவந்ேதாம். சில ேவைளகளில் இந்தப்பகுதி விைளச்சைலத் தரும்; அந்தப் பகுதி 
விைளச்சைலத் தராது. இவ்விதம் நிபந்தைனயிட்டு குத்தைகக்கு விட ேவண்டாம் என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் எங்கைளத் தடுத்தார்கள்; ெவள்ளிக் (காசுகளுக்)குப் பதிலாக நிலத்ைதக் 
குத்தைகக்கு விடுவைத அவர்கள் தைட ெசய்யவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 20 விைளச்சலில் ஒரு பகுதிக்குப் பதிலாக நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவதும் 
(முஸாரஆ) பணத்திற்குப் பதிலாக நிலத்ைத வாடைகக்கு விடுவதும் (முஆஜரா). 
 
3147 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாயிப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஅகில் (ரஹ்) அவர்களிடம் நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவது 
(முஸாரஆ) பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "என்னிடம் ஸாபித் பின் அள்ளஹ்ஹாக் 
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(ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவைத 
(முஸாரஆ) தைட ெசய்தார்கள்' எனத் ெதரிவித்தார்கள்'' என விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அதற்குத் தைடவிதித்தார்கள்' என்று (பிரதிப் ெபயர்ச்ெசால்லுடன்) 
இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும், "நான் இப்னு மஅகில் (ரஹ்) அவர்களிடம் ேகட்ேடன்'' என்ேற 
(குறிப்புப் ெபயருடேனேய) இடம்ெபற்றுள்ளது. அப்துல்லாஹ் எனும் (அவர்களது இயற்) 
ெபயர் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3148 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாயிப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் மஅகில் (ரஹ்) அவர்களிடம் ெசன்று நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு 
விடுவைத (முஸாரஆ) பற்றிக் ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள் கூறினார்கள்: "ஸாபித் பின் 
அள்ளஹ்ஹாக் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ைதக் 
குத்தைகக்கு விடுவைத (முஸாரஆ) தைட ெசய்தார்கள். பணத்திற்குப் பதிலாக நிலத்ைத 
வாடைகக்கு விடுமாறு (முஆஜரா) உத்தரவிட்டார்கள். ேமலும் "அதனால் குற்றமில்ைல' 

என்றும் கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 21 (பயிரிட்டுக்ெகாள்ள) நிலத்ைத இரவலாக வழங்கல். 
 
3149 முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்களிடம், "என்ைன ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) 
அவர்களின் புதல்வரிடம் அைழத்துச் ெசல்லுங்கள். அவர்களிடம் அவர்களுைடய தந்ைத 
ராஃபிஉ (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து (நிலக்குத்தைக கூடாது என) 
அறிவித்த ஹதீைஸப் பற்றிக் ேகளுங்கள் (அல்லது நான் ேகட்க ேவண்டும்)'' என்ேறன். 
இைதக் ேகட்ட தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் என்ைனக் கடிந்துெகாண்டார்கள். 
ேமலும், அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ெபாதுவாக) அ(வ்வாறு நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விடுவ)ைதத் தைட 
ெசய்தார்கள் என நான் அறிந்திருந்தால், அைத நான் ெசய்திருக்க மாட்ேடன். இது 
இவ்வாறிருக்க, இைதப் பற்றி மக்களில் நன்கு அறிந்தவர் (இப்னு அப்பாஸ்) என்னிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒருவர் தமது நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விட்டு, 

அதிலிருந்து குறிப்பிட்ட குத்தைகத் ெதாைகைய வாங்கிக்ெகாள்வைதவிட, தம் சேகாதரருக்கு 
இரவலாக (பயன்படுத்திக் ெகாள்ளுமாறு அைத)க் ெகாடுத்துவிடுவது சிறந்ததாகும்' என்று 
கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
 
3150 அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள், விைளச்சலில் ஒரு பகுதிையத் தமக்குத் தந்துவிட 
ேவண்டும் எனும் நிபந்தைனயின் ேபரில் நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு (முகாபரா) விட்டு 

வந்தார்கள். நான் தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம், "அபூஅப்திர் ரஹ்மான்! இந்த "முகாபரா'ைவ 
நீங்கள் விட்டுவிட்டால் நன்றாயிருக்கும். ஏெனனில், நபி (ஸல்) அவர்கள் "முகாபரா'ைவத் 
தைட ெசய்தார்கள் என மக்கள் எண்ணுகிறார்கள்'' என்று ெசான்ேனன். 
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இைதக் ேகட்ட தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அம்ேர! மக்களில் இைதப் பற்றி 
நன்கறிந்தவர் (இப்னு அப்பாஸ்) என்னிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அைதத் தைட 
ெசய்யவில்ைல. உங்களில் ஒருவர் தமது நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விட்டு, அதிலிருந்து 
குறிப்பிட்ட ெதாைகையப் ெபறுவைதவிட, தம் சேகாதரருக்கு அைத இரவலாகத் தருவேத 
சிறந்ததாகும் என்ேற கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3151 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தமது நிலத்ைதக் குத்தைகக்குவிட்டு இன்னின்ன (குறிப்பிட்ட பணத்)ைதப் 
ெபறுவைதவிட, தம் சேகாதரருக்கு இரவலாகத் தருவேத சிறந்ததாகும். 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இதுேவ "ஹக்ல்' ஆகும்; 

அன்சாரிகளின் ேபச்சு வழக்கில் இைதேய "முஹாகலா' என்பர்'' என்றும் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3152 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
 யாரிடம் (உபரியாக) நிலம் உள்ளேதா அவர் (ைகமாறு கருதாமல்) தம் சேகாதரருக்கு 
இரவலாக அைத(ப் பயிரிட)க் ெகாடுப்பேத சிறந்ததாகும். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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அத் யாயம் : 22  க கள் 
 
பாடம் : 1 விைளயும் கனிகள் மற்றும் தானியங்களில் ஒரு பகுதிையக் ெகாடுத்துவிட 
ேவண்டும் எனும் நிபந்தைனயின் ேபரில் ேதாப்ைபக் குத்தைகக்கு விடுவது. 
 
3153 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபரில் உள்ள மரங்கைளயும் நிலங்கைளயும் 
"அவற்றின் விைளச்சலான பழங்கள் மற்றும் தானியங்களில் பாதிைய (இஸ்லாமிய 
அரசுக்கு)க் ெகாடுத்துவிட ேவண்டும்' எனும் நிபந்தைனயின் ேபரில் ைகபர்வாசிகளுடன் 
ஒப்பந்தம் ெசய்து ெகாண்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3154 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபரில் உள்ள மரங்கைளயும் நிலங்கைளயும் 
"அவற்றின் விைளச்சலான பழங்கள் மற்றும் தானியங்களில் பாதிைய (தமது அரசுக்கு)க் 
ெகாடுத்துவிட ேவண்டும்' எனும் நிபந்தைனயின் ேபரில் ைகபர்வாசிகளுக்கு வழங்கினார்கள். 
(இந்த வருமானத்திலிருந்ேத) தம் துைணவியருக்கு வருடாந்திரச் ெசலவுத் ெதாைகயாக 
ேபரீச்சம் பழத்தில் எண்பது "வஸ்க்'குகளும் ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைமயில் இருபது 
"வஸ்க்'குகளும் வழங்கிவந்தார்கள். 
 
உமர் (ரலி) அவர்கள் ஆட்சிப் ெபாறுப்ைப ஏற்றேபாது, (யூதர்கைள நாடு கடத்திவிட்டு) ைகபர் 
நிலங்கைள (மக்களிைடேய) பங்கிட்டுக் ெகாடுத்தார்கள்; நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துைணவியருக்குத் தாம் (ைகபரில்) நிலங்கைளயும் பாசன நீைரயும் ஒதுக்கீடு ெசய்யேவா, 

அல்லது (வழக்கம் ேபாலேவ ேபரீச்ச பழங்களிலும் ேகாதுைமயிலும்) குறிப்பிட்ட "வஸ்க்'கு 
களுக்கு ஒவ்ேவார் ஆண்டும் ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாள்ளேவா தயார் என அறிவித்து உமர் (ரலி) 
அவர்கள் விருப்பமளித்தார்கள். 
(இதில்) நபியவர்களின் துைணவியர் இரு ேவறு நிைலகைள ேமற்ெகாண்டனர். அவர்களில் 
சிலர், நிலத்ைதயும் பாசன நீைரயும் ெபற்றுக்ெகாள்வைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ேவறுசிலர், 

ஒவ்ேவார் ஆண்டும் குறிப்பிட்ட "வஸ்க்'குகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்வைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். 
நிலத்ைதயும் பாசன நீைரயும் ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களில் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களும் ஹஃப்ஸா 
(ரலி) அவர்களும் அடங்குவர். 
 
3155 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபரில் உள்ள மரங்கைளயும் 
நிலங்கைளயும் "அவற்றின் விைளச்சலான தானியங்கள் மற்றும் பழங்களில் பாதிைய 
(இஸ்லாமிய அரசுக்கு)க் ெகாடுத்துவிட ேவண்டும்' எனும் நிபந்தைனயின் ேபரில் 
ைகபர்வாசிகளுடன் ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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ஆயினும், இந்த அறிவிப்பில், "ஆயிஷா (ரலி) அவர்களும் ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களும் 
நிலத்ைதயும் பாசன நீைரயும் ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களில் அடங்குவர்'' எனும் குறிப்பு இடம் 

ெபறவில்ைல. ேமலும், இதில் "உமர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துைணவியருக்குத் தாம் நிலங்கைள ஒதுக்கீடு ெசய்யத் தயார் என அறிவித்து 
விருப்பமளித்தார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. பாசன நீைரப் பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. 
 
3156 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைகபர் ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்டேபாது, யூதர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
"நாங்கள் இங்ேகேய தங்கி,இந்த நிலத்தில் பயிரிட்டு உைழக்கிேறாம். இவற்றின் 
விைளச்சலான பழங்கள், தானியங்கள் ஆகியவற்றில் பாதிையப் ெபற்றுக்ெகாள்கிேறாம் 
(மீதிப்பாதிைய அரசுக்குத் தந்துவிடுகிேறாம்); இதற்கு எங்கைள அனுமதிக்க ேவண்டும்'' என்று 
ேகட்டுக் ெகாண்டார்கள். அவ்வாேற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதன்படி நாம் 
விரும்பும் (காலம்)வைர நீங்கள் இங்ேகேய தங்கிப் பயிரிட அனுமதிக்கிேறாம்'' என்று 
கூறினார்கள். 
மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட இரு ஹதீஸ்களில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ேமலும், இந்த அறிவிப்பில், "ைகபர் விைளச்சலில் கிைடத்த பழங்கள் (ஐந்து பாகங்களாகப் 
பிரிக்கப்பட்டு, ேபார்வரீர்களின்) பங்குகளுக்ேகற்ப பங்கிடப்பட்டுவந்தன. ஐந்தில் ஒரு 
பாகத்ைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எடுத்துவந்தார்கள்'' எனும் தகவல் 
கூடுதலாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
3157 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ைகபர் ெவற்றிக்குப் பின்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ைகபர் வாழ் யூதர்களிடம் 
"அவர்கள் தம் நிலங்களில் தமது ெசாந்தச் ெசலவில் பயிரிட்டு உைழக்க ேவண்டும்; 

விைளயும் கனிகளில் பாதிைய அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் (ெபாது நிதியத்துக்காக) வழங்க 
ேவண்டும்'' எனும் நிபந்தைனயின் ேபரில் ைகபரின் ேபரீச்சமரங்கைளயும் நிலங்கைளயும் 
ஒப்பைடத்தார்கள். 
 
3158 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் யூதர்கைளயும் கிறித்தவர்கைளயும் 
"ஹிஜாஸ்' மாநிலத்திலிருந்து நாடு கடத்தினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ைகபைர ெவற்றி ெகாண்டேபாேத அங்கிருந்த யூதர்கைள ெவளிேயற்றிவிட 
விரும்பினார்கள். ஏெனனில், அந்தப் பிரேதசம் ெவற்றிெகாள்ளப்பட்ட பின் அது 
அல்லாஹ்வுக்கும் அவன் தூதருக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் உரியதாகிவிட்டிருந்தது. 
ஆகேவதான், யூதர்கைள அங்கிருந்து ெவளிேயற்ற விரும்பினார்கள். இந்நிைலயில், யூதர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "நாங்கள் இங்ேகேய தங்கி, இந்த நிலங்களில் 
பயிரிட்டு உைழக்கும் ெபாறுப்ைப ஏற்கிேறாம். இவற்றின் விைளச்சலில் பாதிையப் ெபற்றுக் 

ெகாள்கிேறாம் (மீதிைய மதீனா அரசுக்குச் ெசலுத்திவிடுகிேறாம்); இதற்கு எங்கைள 
அனுமதிக்க ேவண்டும்'' என்று ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 
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அவ்வாேற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதன்படி நாம் விரும்பும்வைர நீங்கள் 
இங்ேக தங்கிப் பயிரிட அனுமதிக்கிேறாம்'' என்று கூறினார்கள். ஆகேவ, உமர் (ரலி) அவர்கள் 
தமது ஆட்சிக் காலத்தில் அந்த யூதர்கைள "ைதமா' "அரீஹா' (ெஜரிக்ேகா) ஆகிய 
பகுதிகளுக்கு நாடுகடத்தி அனுப்பும்வைர அவர்கள் அங்ேகேய (நிலங்கைளப் பயிரிட்டு, வரி 
ெசலுத்தி) வசித்துவந்தார்கள்.  - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 2 மரம் நடுதல், பயிர் ெசய்தல் ஆகியவற்றின் சிறப்பு. 
 
3159 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முஸ்லிம் ஒருவர் ஒரு மரத்ைத நட்டு ைவத்து, அதிலிருந்து (அதன் இைலகள், கனிகள் 
ஆகியைவ பறைவகளாலும் கால் நைடகளாலும்) உண்ணப்பட்டால், அதுவும் அவருக்கு ஒரு 
தர்மமாக அைமயாமல் இருப்பதில்ைல. அதிலிருந்து களவாடப்பட்டதும் அவருக்கு ஒரு 
தர்மமாக அைமயும்; அதிலிருந்து வன விலங்குகள் உண்பதும் அவருக்கு ஒரு தர்மமாகேவ 
அைமயும். அதிலிருந்து பறைவகள் ெகாத்தித் தின்றதும் அவருக்கு ஒரு தர்மமாகேவ 
அைமயும்; அதில் எவேரனும் ேசதம் விைளவித்தால் அதுவும் அவருக்கு ஒரு தர்மமாகேவ 
அைமயும். - இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3160 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் உம்மு முபஷ்ஷிர் அல்அன்சாரிய்யா (ரலி) அவர்களது 
ேபரீச்சந்ேதாப்பிற்குச் ெசன்றார்கள். உம்மு முபஷ்ஷிர் (ரலி) அவர்களிடம், "இந்தப் ேபரீச்ச 
மரங்கைள நட்டுைவத்தது யார்? முஸ்லிமா அல்லது இைறமறுப்பாளரா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அவர், "இல்ைல; ஒரு முஸ்லிம்தாம் (நட்டுைவத்தார்)'' என்று விைடயளித்தார். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "முஸ்லிம் ஒருவர் மரெமான்ைற நட்டுைவத்து, அல்லது 
விைதெயான்ைற விைதத்துப் பயிர் ெசய்து அதிலிருந்து (வரும் விைளச்சைல அல்லது 
கனிகைள) ஒரு மனிதேனா கால்நைடேயா அல்லது (உயிரினம்) ஏேதனும் ஒன்ேறா 
உண்டால், அது அவருக்கு ஒரு தர்மமாகேவ அைமயும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3161 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் ஒரு மரத்ைத நட்டுைவத்து, அல்லது விைத விைதத்து 
விவசாயம் ெசய்து, அதிலிருந்து ஒரு வனவிலங்ேகா அல்லது ஒரு பறைவேயா அல்லது 
ேவறு ஏேதனும் ஒன்ேறா உண்டால், அதனால் அவருக்கு ஒரு (தர்மம் ெசய்ததற்கான) 
நன்ைம கிைடக்காமல் இருப்பதில்ைல. 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3162 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் உம்மு மஅபத் (ரலி) அவர்களது ேபரீச்சந்ேதாப்புக்குச் 
ெசன்றார்கள். அவரிடம், "உம்மு மஅபேத! இந்தப் ேபரீச்சமரங்கைள நட்டு ைவத்தது 
யார்? முஸ்லிமா அல்லது இைற மறுப்பாளரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர், "இல்ைல; 
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ஒரு முஸ்லிம்தாம் (நட்டு ைவத்தார்)'' என்று விைடயளித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"முஸ்லிம் ஒரு மரத்ைத நட்டுைவத்து, அதிலிருந்து ஒரு மனிதேனா அல்லது ஒரு 
கால்நைடேயா அல்லது ஒரு பறைவேயா உண்டால், மறுைமநாள்வைர அது அவருக்கு ஒரு 
தர்மமாகேவ அைமயும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3163 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அம்ருந் நாகித் (ரஹ்) அவர்கள், அம்மார் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் 
அறிவிப்பிலும், அபூகுைறப் (ரஹ்) அவர்கள் அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து 
அறிவிக்கும் அறிவிப்பிலும் "உம்மு முபஷ்ஷிர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
முஹம்மத் பின் ஃபுைளல் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ைஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) 
அவர்களின் துைணவியார் கூறினார்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து இப்னு இஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் 
அறிவிப்பில் சில ேநரங்களில் "உம்மு முபஷ்ஷிர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து கூறினார்கள்'' எனவும், ேவறு சில ேநரங்களில் அவ்வாறு (உம்மு 
முபஷ்ஷிர் ெபயர்) கூறாமலும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இவர்கள் அைனவருேம ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளைதப் ேபான்ேற அறிவித்துள்ளனர். 
 
3164 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முஸ்லிம் ஒருவர் ஒரு மரத்ைத நட்டு ைவத்து, அல்லது விைத விைதத்து விவசாயம் 
ெசய்து, அதிலிருந்து (அதன் விைளச்சைல அல்லது கனிகைள) ஒரு பறைவேயா அல்லது 
ஒரு மனிதேனா அல்லது ஒரு பிராணிேயா உண்டால்,அதன் காரணத்தால் ஒரு தர்மம் 
(ெசய்ததற்கான பிரதிபலன்) அவருக்குக் கிைடக்காமல் இராது. 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3165 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்சாரிப் ெபண்களில் ஒருவரான 
உம்மு முபஷ்ஷிர் (ரலி) அவர்களது ேபரீச்சந் ேதாப்பிற்குச் ெசன்றார்கள். "இந்தப் ேபரீச்ச 
மரங்கைள நட்டவர் யார்? முஸ்லிமா, அல்லது இைறமறுப்பாளரா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
மக்கள், "ஒரு முஸ்லிம்தான் (நட்டுைவத்தார்)'' என்று கூறினர். 
மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 3 ேசதமைடந்த பழங்களுக்கான கிரயத்ைதத் தள்ளுபடி ெசய்தல். 
 
3166 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீ உன் சேகாதரரிடம் (உனது மரத்திலுள்ள) பழங்கைள விற்றுவிட, (அவர் பழங்கைளப் 
பறிப்பதற்கு முன்) அவற்றுக்குச் ேசதம் ஏதும் ஏற்பட்டால், அவரிடமிருந்து (கிரயம்) எைதயும் 
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ெபறுவதற்கு உனக்கு அனுமதி இல்ைல;எந்த உரிைமயுமின்றி  உன் சேகாதரரின் ெபாருைள 
நீ எந்த அடிப்பைடயில் எடுத்துக்ெகாள்ள முடியும்? 

இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3167 ஹுைமத் பின் அபஹீுைமத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள், மரத்திலுள்ள ேபரீச்சங்கனிகள் பக்குவம் 
அைடயாதவைர அவற்ைற விற்பதற்குத் தைட விதித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். நாங்கள் 
அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம் "பக்குவமைடதல் என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்ேடாம். "அது 
சிவப்பு நிறத்ைதயும் மஞ்சள் நிறத்ைதயும் அைடவதாகும்'' என்று கூறிவிட்டு, "அல்லாஹ் 
மரத்திலுள்ள கனிகைளத் தடுத்துவிட்டால், நீ எந்த அடிப்பைடயில்  உன் சேகாதரரின் 
ெபாருைள எடுத்துக்ெகாள்ள முடியும் ெசால்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மரத்திலுள்ள கனிகள் பக்குவமைடயாத வைர 
அவற்ைற விற்பதற்குத் தைட விதித்தார்கள். மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், "பக்குவமைடதல் என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். "அது சிவப்பு நிறத்ைத 
அைடவதாகும்'' என்றார்கள். ேமலும், "அல்லாஹ் மரத்திலுள்ள கனிகைளத் தடுத்துவிட்டால், 

உன் சேகாதரரின் ெபாருள் எந்த அடிப்பைடயில் உனக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதாக ஆகும்?'' 

என்று ேகட்டார்கள். 
 
3168 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்லாஹ் அம்மரங்களில் கனிகைளத் தராவிட்டால், எந்த அடிப்பைடயில் உங்களில் 
ஒருவர், தம் சேகாதரரின் ெபாருைள அனுமதிக்கப்பட்டதாக ஆக்கிக்ெகாள்வார்?'' என நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். 
 
3169 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், ேசதமைடந்த பழங்களுக்கான கிரயத்ைதத் தள்ளுபடி ெசய்துவிடுமாறு 
உத்தரவிட்டார்கள். - இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 (சிரமப்படுேவாரின்) கடைனத் தள்ளுபடி ெசய்வது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
3170 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் பழங்கைள விைலக்கு வாங்கிய 
ஒருவர் (நஷ்டமைடந்து) பாதிக்கப்பட்டார். அவருக்குக் கடன் அதிகமாகிவிட்டது. அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவருக்குத் தர்மம் ெசய்யுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். அவ்வாேற மக்கள் அவருக்குத் தர்மம் ெசய்தனர். அது அவரது கடைன 
அைடக்கப் ேபாதுமான அளவுக்குத் ேதறவில்ைல. எனேவ, அவருக்குக் கடன் 
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ெகாடுத்தவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவரிடமிருந்து) கிைடப்பைதப் 
ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அைதத் தவிர உங்களுக்கு ேவெறதுவுமில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3171 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது வடீ்டின்) வாசலருேக சச்சரவிட்டுக்ெகாள்ளும் 
(இருவரின்) சப்தத்ைதக் ேகட்டார்கள். அவ்விருவரின் குரல்கள் உயர்ந்தன. ஒருவர் 
மற்றவரிடம் ஏேதா ஒரு (கடன்) விஷயத்தில் தள்ளுபடி ெசய்யுமாறும் ெமன்ைமயாக 
நடந்துெகாள்ளுமாறும் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார். அதற்கு மற்றவர், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! நான் (அவ்வாறு) ெசய்யமாட்ேடன்'' என்று கூறிக் ெகாண்டிருந்தார். 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டு வந்து, "நல்லறத்ைதச் 
ெசய்யமாட்ேடன் என அல்லாஹ்வின் மீது ஆைணயிட்டுச் ெசான்னவர் எங்ேக?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அந்த மனிதர், "நான்தான் அல்லாஹ்வின் தூதேர! (நான் என் சத்தியத்ைதத் 
திரும்பப் ெபற்றுக் ெகாள்கிேறன்;) அவர் விரும்பியது எதுவானாலும் (அது) அவருக்குக் 
கிைடக்கும்'' என்று கூறினார். 
 
3172 கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் எனக்கு அப்துல்லாஹ் பின் அப ீ
ஹத்ரத் (ரலி) அவர்கள் தர ேவண்டியிருந்த ஒரு கடைன (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலில் 
ைவத்துத் திருப்பிச் ெசலுத்தும்படி ேகட்ேடன். அப்ேபாது (எங்கள்) இருவரின் குரல்களும் 
உயர்ந்தன. எங்கள் குரைலத் தமது வடீ்டிலிருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ேகட்டுவிட்டார்கள். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் இருவைரயும் 
ேநாக்கிப் புறப்பட்டுவந்தார்கள். தமது அைறயின் திைரைய விலக்கி என்ைன "கஅேப!' என்று 
அைழத்தார்கள். 
நான், "இேதா வந்ேதன், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்ேறன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்ைன ேநாக்கி, "பாதிக் கடைனத் தள்ளுபடி ெசய்துவிடு'' என்று தமது 
கரத்தால் ைசைக ெசய்தார்கள். "அவ்வாேற ெசய்துவிட்ேடன், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று 
நான் கூற, (அப்துல்லாஹ் பின் அபஹீத்ரத் (ரலி) அவர்கைளப் பார்த்து) "நீங்கள் எழுந்து 
ெசன்று அவரது (மீதி) கடைன அைடயுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
 
3173 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "எனக்கு இப்னு அபஹீத்ரத் (ரலி) அவர்கள் தர ேவண்டிய கடைனத் திருப்பிச் 
ெசலுத்தும்படி ேகட்ேடன்' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
- கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் அபஹீத்ரத் அல் அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் எனக்குப் பணம் தர 
ேவண்டியிருந்தது. எனேவ, அவைரச் சந்தித்து அவைர (நகரவிடாமல்) பிடித்துக் 
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ெகாண்ேடன். எங்கள் குரல்கள் உயரும் அளவிற்கு நாங்கள் ேபசிக்ெகாண்ேடாம். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கைளக் கடந்து ெசன்றார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் 
"கஅேப!' என்று என்ைன அைழத்து, பாதிக்கடைனத் தள்ளுபடி ெசய்துவிடு என்பைதப் 
ேபான்று தமது கரத்தால் ைசைக ெசய்தார்கள். ஆகேவ, அவர் தர ேவண்டியிருந்த கடனில் 
பாதிைய மட்டும் ெபற்றுக்ெகாண்டு, மீதிப்பாதிைய (தள்ளுபடி ெசய்து)விட்ேடன். 
 
பாடம் : 5 ஒரு ெபாருைள (கடனாக) வாங்கியவர் திவாலாகிவிட்ட நிைலயில், அவரிடம் 
அப்ெபாருள் இருப்பைதக் கண்டால் விற்றவர் அைதத் திரும்பப் ெபற உரிைம உண்டு. 
 
3174 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர், திவாலாகிவிட்ட ஒரு மனிதரிடம் (ஏற்ெகனேவ தாம் கடனாக விற்ற) தமது 
ெபாருள் அப்படிேய இருப்பைதக் காண்பாராயின், அைத எடுத்துக்ெகாள்ள அவருக்ேக அதிக 
உரிைம உண்டு. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஒன்பது அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "எந்த மனிதர் 
திவாலானவர் என அறிவிக்கப்பட்டு விட்டாேரா...' என ஹதீஸ் ெதாடங்குகிறது. 
 
3175 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
திவாலாகிவிட்ட மனிதரிடம் ஏற்ெகனேவ விற்கப்பட்ட ெபாருள் பயன்படுத்தப்படாமல் 
அப்படிேய காணப்ெபற்றால், அது அைத விற்ற அதன் உரிைமயாளருக்ேக உரியதாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3176 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர், திவாலான ஒரு மனிதரிடம் (தாம் ஏற்ெகனேவ கடனாக விற்ற) தமது ெபாருைள 
அப்படிேய காண்பாராயின்,அவேர அதற்கு அதிக உரிைம உைடயவர் ஆவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அவேர மற்ற கடன்காரர்கைள விட அதிக உரிைம உைடயவர் ஆவார்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3177 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் திவாலான ஒரு மனிதரிடம் (தாம் ஏற்ெகனேவ கடனாக விற்ற) தமது விற்பைனச் 
சரக்ைக அப்படிேய காண்பாராயின், (மற்றவர்கைளவிட) அவேர அதற்கு அதிக உரிைம 
உைடயவர் ஆவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 6 கடைன அைடக்கச் சிரமப்படுபவருக்கு அவகாசம் அளிப்பதன் சிறப்பு. 
 
3178 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த மக்களில் ஒரு மனிதரின் உயிைர வானவர்கள் வரேவற்று, 

அவரிடம், "நீர் (உமது வாழ்நாளில்) ஏேதனும் நற்ெசயல் புரிந்திருக்கிறரீா?'' என்று 
ேகட்டார்கள்.அதற்கு அந்த மனிதர் "இல்ைல' என்றார். வானவர்கள் "நன்கு நிைனவு 

படுத்திப்பார்'' என்று கூறினர். அவர் (ேயாசித்துவிட்டு) "நான் மக்களுக்குக் கடன் ெகாடுத்து 

வந்ேதன். அப்ேபாது (கடைன அைடக்க முடியாமல்) சிரமப்படுேவாருக்கு அவகாசம் 
அளிக்கும்படியும், வசதியுைடேயாருக்கு (அவர்கள் கடைனத் திருப்பிச் ெசலுத்த தாமதம் 
ஏற்பட்டால்) கண்டுெகாள்ளாமல் விட்டுவிடும்படியும் என் ஊழியர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டு 

வந்ேதன்'' என்று கூறினார். அல்லாஹ், "அந்த மனிதரின் குற்றங்குைறகைள கண்டு 

ெகாள்ளாமல் (மன்னித்து)விடுங்கள்'' என்று (வானவர்களிடம்) கூறினான். 
இைத ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3179 ரிப்ஈ பின் ஹிராஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபித்ேதாழர்களான) ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களும் அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களும் 
ஓரிடத்தில் சந்தித்துக்ெகாண்டனர். அப்ேபாது ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள், "(முந்ைதய 
காலத்தில் வாழ்ந்த) ஒரு மனிதர் (இறந்த பின்) தம் இைறவைனச் சந்தித்தார். அப்ேபாது 
அவரிடம் இைறவன், "நீ (ஏேதனும்) நற்ெசயல் புரிந்திருக்கிறாயா?'' என்று ேகட்டான். அவர் 
"எந்த நல்லறமும் ெசய்ய வில்ைல. எனினும், நான் ெபாருளாதார வசதியுைடய ஒரு 
மனிதனாக இருந்ேதன். எனேவ, (மக்களுக்கு நான் ெகாடுத்துவந்த) பணத்ைத (திருப்பித் 
தருமாறு) மக்களிடம் ேகாருேவன். அப்ேபாது (என்னிடமிருந்து கடன் வாங்கியவர் 
ெகாடுக்கும், அவரால்) இயன்ற ெதாைகையப் ெபற்றுக்ெகாள்ேவன்; இயலாத ெதாைகையத் 
தள்ளுபடி ெசய்துவிடுேவன்' என்று கூறினார். 
உடேன இைறவன், "என் அடியானின் தவறுகைளத் தள்ளுபடி ெசய்துவிடுங்கள்' என்று 
(வானவர்களிடம்) கூறினான்''என்றார்கள். அதற்கு அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "இவ்வாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3180 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர் இறந்த பின் ெசார்க்கத்திற்குச் ெசன்றார். அப்ேபாது அவரிடம், "நீ என்ன 
நற்ெசயல் புரிந்துள்ளாய்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், "நான் மக்களிடம் ெகாடுக்கல் 
வாங்கல் ெசய்துவந்ேதன். அப்ேபாது சிரமப்படுேவாருக்கு அவகாசம் அளிப்ேபன். காசு 
விஷயத்தில் ெபருந்தன்ைமயுடன் நடந்து ெகாள்ேவன்'' என்று கூறினார். அவருைடய 
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன. 
இைத ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள். அப்ேபாது அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
"இவ்வாேற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நானும் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
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3181 ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் அடியார்களில் ஒருவர் (இறந்த பின்) அல்லாஹ்விடம் ெகாண்டு 
வரப்பட்டார். அவரிடம் அல்லாஹ், "உலகத்தில் நீ என்ன நற்ெசயல் புரிந்தாய்?'' என்று 
ேகட்டான். (அல்லாஹ்விடம் அவர்கள் எந்தச் ெசய்திையயும் மைறக்க முடியாது.) அதற்கு 
அந்த அடியார், "இைறவா! உன் ெசல்வத்ைத எனக்கு நீ வழங்கினாய். அைத ைவத்து நான் 
மக்களிடம் ெகாடுக்கல் வாங்கல் ெசய்துவந்ேதன். அப்ேபாது ெபருந்தன்ைமயுடன் நடந்து 

ெகாள்வேத எனது இயல்பாக இருந்தது. வசதியுைடயவரிடம் ெமன்ைமயாக நடந்து 

ெகாள்ேவன்: சிரமப்படுபவருக்கு அவகாசம் அளிப்ேபன்'' என்று ெசான்னார். 
அதற்கு அல்லாஹ், "இ(வ்வாறு ெபருந்தன்ைமயுடன் நடப்ப)தற்கு உன்ைனவிட நாேன 
மிகவும் தகுதியுைடயவன். (எனேவ,) என் அடியானின் தவறுகைளத் தள்ளுபடி ெசய்யுங்கள்'' 

என்று (வானவர்களிடம்) கூறினான். 
(ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைதக் ேகட்ட) உக்பா பின் ஆமிர் அல்ஜுஹன ீ
(ரலி) அவர்களும் அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்களும், "இவ்வாேற அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வாயிலிருந்து நாங்கள் ெசவியுற்ேறாம்'' என்று கூறினர். 
 
3182 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த மக்களில் ஒரு மனிதர் (இறந்த பின்) விசாரைண ெசய்யப்பட்டார். 
அவரிடம் (அவரது விைனச்சீட்டில்) எந்த நற்ெசயலும் காணப்படவில்ைல. எனினும், அவர் 
மக்களுடன் கலந்துறவாடுபவராய் இருந்தார். அவர் வசதியுைடயவராக இருந்தார். தம் 
பணியாட்களிடம், சிரமப்படுேவாரின் கடைனத் தள்ளுபடி ெசய்துவிடுமாறு கூறிவந்தார். 
அல்லாஹ், "இ(வ்வாறு தள்ளுபடி ெசய்வ)தற்கு அவைர விட நாேம மிகவும் 
தகுதியுைடேயார். (எனேவ,)அவருைடய தவறுகைளத் தள்ளுபடி ெசய்துவிடுங்கள்'' என்று 
(வானவர்களிடம்) கூறினான்.-இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3183 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(முற்காலத்தில்) ஒரு மனிதர் மக்களுக்குக் கடன் ெகாடுத்து (உதவி) வந்தார். (அைத 
வசூலிக்கச் ெசன்ற)தம் ஊழியரிடம், "(வசதியின்றிச்) சிரமப்படுபவரிடம் நீர் ெசன்றால் 
(அவைரக் கண்டுெகாள்ளாமல்) மன்னித்து(க் கடைனத் தள்ளுபடி ெசய்து)விடு. 
அல்லாஹ்வும் நம்ைம(க் கண்டுெகாள்ளாமல்) மன்னித்துவிடக்கூடும்'' என்று ெசால்லி 
வந்தார். அவர் (இறந்த பின்) அல்லாஹ்ைவச் சந்தித்தேபாது (அவருைடய பிைழகைளப் 
ெபாறுத்து) அவைர அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3184 அப்துல்லாஹ் பின் அபகீத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள், தமக்குக் கடன் தர ேவண்டிய ஒருவைரத் 
ேதடினார்கள். அவர் தைலமைறவாகிவிட்டார். பின்னர் அவைரக் கண்டேபாது அவர், "நான் 
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(வசதியின்றி) சிரமப்படுபவன்'' என்று கூறினார். அதற்கு அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாகவா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர் "அல்லாஹ்வின் மீது 
சத்தியமாகத்தான்'' என்றார். அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "மறுைம நாளின் துயரங்களிலிருந்து அல்லாஹ் தம்ைமக் காப்பாற்ற 
ேவண்டுெமன விரும்புகின்றவர், (கடைன அைடக்க முடியாமல்) சிரமப்படுபவருக்கு 
அவகாசம் அளிக்கட்டும். அல்லது கடைனத் தள்ளுபடி ெசய்துவிடட்டும்' என்று கூறியைத 
நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 7 வசதியுள்ளவர் கடைன இழுத்தடிப்பது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது; கடைன 
மாற்றிவிடுவது ெசல்லும்; ெசல்வரிடம் கடன் மாற்றிவிடப்பட்டால் அைத ஏற்பது 
விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
3185 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வசதியுள்ளவர் கடைன இழுத்தடிப்பது அநியாயமாகும். உங்களில் ஒருவரது கடன் 
வசதியுள்ள (மற்ெறாரு)வர்மீது மாற்றிவிடப்பட்டால், அவர் அைத ஏற்கட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 காடுகளில் உள்ள உபரி நீைர - அது புல் ேமய்ச்சலுக்குத் ேதைவப்படும் நிைலயில் 
-விற்பதும், அைதப் பிறருக்கு வழங்க மறுப்பதும் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளன; ெபாலி 
காைளக்குக் கட்டணம் ெபறுவதும் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
3186 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேதைவக்கு ேமல் எஞ்சியுள்ள தண்ணைீர 
விற்பதற்குத் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3187 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ெபாலி ஒட்டகத்ைத வாடைகக்கு விடுவதற்கும், 

விவசாயம் ெசய்வதற்காகத் தண்ணைீரயும் நிலத்ைதயும் (அக்கால முைறப்படி) குத்தைகக்கு 
விடுவதற்கும் இவ்விரண்டுக்குேம தைட விதித்தார்கள். 
 
3188 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ேதைவக்கு ேமல்) எஞ்சியுள்ள தண்ணைீரத் தடுக்கலாகாது. (அவ்வாறு தடுத்தால், அைதச் 
சுற்றியுள்ள) புற்பூண்டுகைள (ேமயவிடாமல் கால்நைடகைள)த் தடுத்ததாகிவிடும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3189 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ேதைவக்கு ேமல்) எஞ்சியுள்ள தண்ணைீரத் தடுக்காதீர்கள். (அவ்வாறு தடுத்தால், 

அப்பகுதியில் ேதைவக்கு ேமல்) எஞ்சியுள்ள புற்பூண்டுகைளத் தடுத்தவர்களாக நீங்கள் 
ஆகிவிடுவரீ்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3190 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ேதைவக்கு ேமல்) எஞ்சியுள்ள தண்ணைீர விற்கலாகாது. (அவ்வாறு விற்றால், அைதச் 
சுற்றியுள்ள) புற்பூண்டுகைள (கால்நைடகளுக்குத் தராமல்) விற்றதாக ஆகிவிடும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 9 நாய் விற்ற காசு, ேசாதிடரின் தட்சைண, விபசாரியின் வருமானம் ஆகியைவ தைட 
ெசய்யப்பட்டுள்ளன; ேமலும்,பூைனைய விற்பதும் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
3191 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாய் விற்ற காசு, விபசாரியின் வருமானம், ேசாதிடரின் தட்சைண ஆகியவற்றுக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3192 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சம்பாத்தியங்களிேலேய ேமாசமானைவ, விபசாரியின் வருமானம், நாய் விற்ற காசு, குருதி 
உறிஞ்சி எடுப்பவர் ெபறும் கூலி ஆகியைவேய ஆகும். 
இைத ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3193 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாய் விற்ற காசு அசுத்தமானதாகும்; விபசாரியின் வருமானம் அசுத்தமானதாகும்; குருதி 
உறிஞ்சி எடுப்பவரின் சம்பாத்தியம் அசுத்தமானதாகும். 
இைத ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3194 அபுஸ்ஸுைபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடம் நாய் மற்றும் பூைன விற்ற காைசப் பற்றிக் ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள் "நபி (ஸல்) அவர்கள் அவற்ைறக் கண்டித்தார்கள்'' என 
விைடயளித்தார்கள். 
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பாடம் : 10 நாய்கைளக் ெகான்றுவிடுமாறு வந்துள்ள கட்டைளயும், பின்னர் அது மாற்றப்பட்ட 
விவரமும், ேவட்ைடக்காகேவா விவசாயப் பண்ைண அல்லது கால்நைடப் பாதுகாப்புக் 
காகேவா அல்லாமல் ேவறு ேநாக்கங்களுக்காக நாய் வளர்ப்பது கூடாது என்ற விவரமும். 
 
3195 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாய்கைளக் ெகால்லும்படி உத்தரவிட்டார்கள். 
 
3196 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாய்கைளக் ெகால்லும்படி உத்தரவிட்டார்கள். 
அதற்காக மதீனாவின் பல பகுதிகளுக்கு ஆட்கைள அனுப்பினார்கள். 
 
3197 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாய்கைளக் ெகால்லும்படி உத்தரவிட்டார்கள்; 

உடேன நாங்கள் மதீனாவிற்குள்ேளயும் அதன் சுற்று வட்டாரங்களிலும் பரவிச் ெசன்று, ஒரு 
நாையயும் விடாமல் அைனத்ைதயும் ெகான்ேறாம். கிராமவாசிப் ெபண்ைணப் 
பின்ெதாடர்ந்து ெசல்லும் நாையயும் நாங்கள் ெகான்ேறாம். 
 
3198 அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ேவட்ைட நாையயும் 
ஆடுகள் மற்றும் கால்நைடகைளக்  காவல் காக்கும் காவல் நாையயும் தவிர மற்ற 
நாய்கைளக் ெகால்லும்படி உத்தரவிட்டார்கள்'' என்றார்கள். அப்ேபாது இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம், "அபூ ஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "விவசாயப் பண்ைணகைளப் பாதுகாக்கும் 
நாய்கைளயும் தவிர' என்று கூறிவருகிறார்கேள?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்கள், "அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களுக்குப் பண்ைண நிலம் இருக்கிறது (எனேவ, 

அைதப் பற்றி அவர் நன்கறிவார்)'' என்று கூறினார்கள். 
 
3199 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாய்கைளக் ெகால்லும்படி எங்களுக்கு 
உத்தரவிட்டார்கள். அைதயடுத்து,கிராமத்திலிருந்து ஒரு ெபண் (மதீனாைவ ேநாக்கி) தனது 
நாயுடன் வந்தால், அைதயும் நாங்கள் ெகான்ேறாம். பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
நாய்கைளக் ெகால்வதற்குத் தைட விதித்தார்கள். ேமலும், "கண்களுக்கு ேமேல இரு ெவண் 
புள்ளிகள் உள்ள கன்னங்கரிய நாைய (மட்டும்) ெகால்லுங்கள். ஏெனனில், அது ைஷத்தான் 
ஆகும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3200 அப்துல்லாஹ் பின் அல்முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஆரம்பத்தில்) நாய்கைளக் ெகால்லும்படி 
உத்தரவிட்டார்கள். பின்பு, "அவர்களுக்கும் நாய்களுக்கும் எனன ேநர்ந்தது (அவற்ைறக் 
ெகால்கிறார்கேள)?'' என்று கூறினார்கள். பின்னர் ேவட்ைட நாய்களுக்கும் ஆடுகைளக் 
காவல்காக்கும் நாய்களுக்கும் அனுமதியளித்தார்கள். 
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3201 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ரஹ்) அவர்கள்,  யஹ்யா பின் சயதீ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "ஆடுகைளக் காவல் காக்கும் நாய்களுக்கும் 
ேவட்ைட நாய்களுக்கும் விவசாயப் பண்ைணகைளக் காவல் காக்கும் நாய்களுக்கும் 
அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3202 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் நாய் வளர்க்கிறாேரா அவருைடய நற்ெசயல்களி(ன் நன்ைமயி)லிருந்து ஒவ்ெவாரு 
நாளும் இரண்டு "கீராத்'கள் (கணிசமான) அளவுக்குக் குைறந்துவிடும்; கால் நைடகைளக் 
காவல் காக்கும் நாையயும் ேவட்ைடக்கான பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட நாையயும் தவிர. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3203 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் நாய் வளர்க்கிறாேரா அவருைடய (நற்ெசயல்களின்) நன்ைமயிலிருந்து ஒவ்ெவாரு 
நாளும் இரண்டு "கீராத்'கள் (கணிசமான) அளவுக்குக் குைறந்துவிடும்; ேவட்ைட நாையயும் 
கால்நைடகைளக் காவல் காக்கும் நாையயும் தவிர. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3204 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் நாய் வளர்க்கிறாேரா அவருைடய நற்ெசயல்களி(ன் நன்ைமயி)லிருந்து ஒவ்ெவாரு 
நாளும் இரண்டு "கீராத்'கள் (கணிசமான) அளவுக்குக் குைறந்துவிடும்; ேவட்ைட நாையயும் 
கால்நைடகைளக் காவல் காக்கும் நாையயும் தவிர. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3205 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் நாய் வளர்க்கிறாேரா அவருைடய நற்ெசயல்களி(ன் நன்ைமயி)லிருந்து ஒவ்ெவாரு 
நாளும் ஒரு "கீராத்' (கணிசமான) அளவுக்குக் குைறந்துவிடும்; கால்நைடகைளக் காவல் 
காக்கும் நாையயும் ேவட்ைட நாையயும் தவிர. 
இதன் அறிவிப்பாளரான அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் "விைளநிலங்கைளப் பாதுகாக்கும் நாையத் தவிர'' என்றும் 
கூறினார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3206 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் நாய் வளர்க்கிறாேரா அவருைடய நற்ெசயல்களி(ன் நன்ைமயி)லிருந்து ஒவ்ெவாரு 
நாளும் இரண்டு "கீராத்'கள் (கணிசமான) அளவுக்குக் குைறந்துவிடும்; ேவட்ைட நாையயும் 
கால்நைடகைளக் காவல் காக்கும் நாையயும் தவிர. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் "விைளநிலங்கைளப் பாதுகாக்கும் நாையயும் தவிர' என்று 
கூறிவந்தார்கள். அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் விைளநிலங்கள் உைடயவராய் இருந்தார்கள். 
 
3207 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எந்த வடீ்டார் (தமது இல்லத்தில்) நாய் வளர்க்கின்றனேரா அவர்களுைடய நற்ெசயல்களி(ன் 
நன்ைமயி)லிருந்து ஒவ்ெவாரு நாளும் இரண்டு "கீராத்'கள் (கணிசமான) அளவுக்குக் 
குைறந்துவிடும்; கால்நைடகைளக் காவல் காக்கும் நாையயும் ேவட்ைட நாையயும் தவிர. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3208 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் நாய் வளர்க்கிறாேரா அவருைடய (நற்ெசயல்களின்) நன்ைமயிலிருந்து ஒவ்ெவாரு 
நாளும் ஒரு "கீராத்' (கணிசமான) அளவுக்குக் குைறந்துவிடும்; விைளநிலங்கள், ஆடுகள் 
ஆகியவற்ைறக் காவல் காக்கும் நாய்கைளயும் ேவட்ைட நாய்கைளயும் தவிர. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3209 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் நாய் வளர்க்கிறாேரா அவருைடய (நற்ெசயல்களின்) நன்ைமயிலிருந்து ஒவ்ெவாரு 
நாளும் இரண்டு "கீராத்'கள் (கணிசமான) அளவுக்குக் குைறந்துவிடும்; ேவட்ைட 
நாயினாேலா அல்லது கால்நைடகைளக் காவல்காக்கும் நாயினாேலா (விைள) நிலங்கைளப் 
பாதுகாக்கும் நாயினாேலா அல்ல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபுத்தாஹிர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "(விைள)நிலங்கைளப் பாதுகாக்கும் 
நாயினாேலா' என்பது இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3210 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் நாய் வளர்க்கிறாேரா அவருைடய நன்ைமயிலிருந்து ஒவ்ெவாரு நாளும் ஒரு "கீராத்' 

(கணிசமான) அளவுக்குக் குைறந்து விடும்; கால்நைடகைளக் காவல் காக்கும் நாையயும், 

ேவட்ைட நாையயும், விவசாயப் பண்ைணகைளக் காவல் காக்கும் நாையயும் தவிர. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் அபூ ஹுைரரா (ரலி) அவர்களின் கூற்று 
எடுத்துைரக்கப்பட்டேபாது அவர்கள், "அபூ ஹுைரரா (ரலி) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
அருள்புரிவானாக! அவர்கள் விைளநிலங்கள் உைடயவராக இருந்தார்கள். (எனேவ, அைதப் 
பற்றி அவர்களுக்கு நன்கு ெதரியும்)'' என்றுைரத்தார்கள். 
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3211 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் நாய் வளர்க்கிறாேரா அவருைடய நற்ெசயல்களி(ன் நன்ைமகளி)லிருந்து ஒவ்ெவாரு 
நாளும் ஒரு "கீராத்' (கணிசமான) அளவுக்குக் குைறந்துவிடும்; விைளநிலங்கைளயும் 
கால்நைடகைளயும் காவல் காக்கும் நாய்கைளத் தவிர. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத இன்ேனார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3212 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் ேவட்ைட நாய், ஆடுகைளக் காவல்காக்கும் நாய் அல்லாமல் ேவறு நாய்கைள 
வளர்க்கிறாேரா அவருைடய நற்ெசயல்களி(ன் நன்ைமயி)லிருந்து ஒவ்ெவாரு நாளும் ஒரு 
"கீராத்' (கணிசமான) அளவுக்குக் குைறந்துவிடும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3213 சாயிப் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஷனூஆ குலத்ைதச் ேசர்ந்த நபித் ேதாழர்களில் ஒருவரான சுஃப்யான் பின் அபஸீுைஹர் 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "விைளநிலங்கள் மற்றும் 
கால்நைடகைளக் காவல்காக்கும் ேதைவேயதுமின்றி யார் நாய் வளர்க்கிறாேரா அவருைடய 
நற்ெசயல்களி(ன் நன்ைமயி)லிருந்து ஒவ்ெவாரு நாளும் ஒரு "கீராத்' (கணிசமான) 
அளவுக்குக் குைறந்துவிடும்' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன்'' என்றார்கள். 
நான், "இைத நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றரீ்களா?'' 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்; இந்தப் பள்ளிவாசலின் அதிபதி மீதாைணயாக!'' 
என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சாயிப் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "எங்களிடம் ஷனூஆ குலத்ைதச் ேசர்ந்த சுஃப்யான் பின் அபஸீுைஹர் (ரலி) 
அவர்கள் ஒரு தூதுக்குழுவில் வந்திருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்...'' என (ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்று) 
அறிவித்தார்கள் என்று காணப்படுகிறது. 
 
பாடம் : 11 குருதி உறிஞ்சி எடுப்பதற்காக ஊதியம் ெபறுவது அனுமதிக்கப்பட்டதாகும். 
 
3214 ஹுைமத் அத்தவலீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் குருதி உறிஞ்சி எடுப்பவரின் வருமானம் பற்றிக் 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குருதி உறிஞ்சி 
எடுக்கச் ெசய்துள்ளார்கள். அவர்களுக்கு ("பனூ பயாளா' குலத்தாரின் அடிைமயான) 
அபூைதபா (நாஃபிஉ) என்பவர் குருதி உறிஞ்சி எடுத்தார். அவருக்கு ஊதியமாக இரண்டு 
"ஸாஉ' உணவுப் ெபாருட்கள் ெகாடுக்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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உத்தரவிட்டார்கள். ேமலும், அபூைதபாவின் உரிைமயாளர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ேபசியைதயடுத்து (அவர்களுக்கு அவர் ெசலுத்த ேவண்டிய வரிைய) 
உரிைமயாளர்கள் தள்ளுபடி ெசய்தனர். 
ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(அரபுகேள!) நீங்கள் எவற்றால் சிகிச்ைச 
ெபறுகிறரீ்கேளா அவற்றிெலல்லாம் சிறந்தது, குருதி உறிஞ்சி எடுப்பதாகும் என்ேறா, அது 
உங்களின் சிறந்த சிகிச்ைசகளில் உள்ளதாகும்'' என்ேறா கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3215 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுைமத் அத்தவலீ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம் குருதி உறிஞ்சி எடுப்பவரின் வருமானம் பற்றிக் ேகட்கப் 

பட்டது'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி, "ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் 
எவற்றால் சிகிச்ைச ெபறுகிறரீ்கேளா அவற்றிெலல்லாம் சிறந்தது குருதி உறிஞ்சி எடுப்பதும் 
ெவண்ேகாஷ்டமும்தான். உங்கள் குழந்ைதகைள (அவர்களது அடிநாக்கு அழற்சிையப் 
ேபாக்க ெதாண்ைடயில்) குத்தித் துன்புறுத்தாதீர்கள் என்று கூறினார்கள்'' என ஹதீஸ் 
முடிகிறது. 
 
3216 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் குருதி உறிஞ்சி எடுக்கும் எங்கள் அடிைம (ஊழியர்) ஒருவைர 
அைழத்து வரச்ெசய்து, தமக்குக் குருதி உறிஞ்சி எடுக்கச் ெசய்தார்கள். அவருக்கு ஒரு 
"ஸாஉ' அல்லது ஒரு "முத்'து அல்லது இரண்டு "முத்'து (அளவுக்கு உணவுப் ெபாருட்கைள 
ஊதியமாகக்) ெகாடுக்குமாறு உத்தரவிட்டார்கள்; அவர் சம்பந்தமாக (அவருைடய 
உரிைமயாளர்களிடம்) ேபசினார்கள். அைதயடுத்து அவர் ெசலுத்த ேவண்டியிருந்த வரி 
குைறக்கப்பட்டது. 
 
3217 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குருதி உறிஞ்சி எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். குருதி 
உறிஞ்சி எடுப்பவருக்கு அவருைடய ஊதியத்ைதக் ெகாடுத்தார்கள். ேமலும், தமது மூக்கில் 
(ெசாட்டு) மருந்து விட்டுக்ெகாண்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3218 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"பனூ பயாளா' குலத்தாரின் அடிைம ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குக் குருதி உறிஞ்சி 
எடுத்தார். அவருக்குரிய ஊதியத்ைத நபி (ஸல்) அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள். அவருைடய 
உரிைமயாளரிடம் ேபசி, அவர் ெசலுத்த ேவண்டியிருந்த வரிையயும் குைறக்கச் ெசய்தார்கள். 
அது (அதாவது குருதி உறிஞ்சி எடுப்பதற்குக் கூலி ெபறுவது), தைட ெசய்யப்பட்டதாக 
இருந்தால், அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஊதியம்) ெகாடுத்திருக்கமாட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 12 மதுபான வியாபாரம் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
3219 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(முழு மதுவிலக்கு வருவதற்கு முன்பு ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மதீனாவில் (மக்களுக்கு) உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது "மக்கேள! அல்லாஹ் 
மது(விலக்கு) குறித்து மைறமுகமாகக் குறிப்பிடுகின்றான். விைரவில் அது ெதாடர்பாக ஓர் 
ஆைணைய அல்லாஹ் அருளக்கூடும். எனேவ, தம்மிடம் மதுவில் ஏேதனும் 
ைவத்திருப்பவர் அைத (இப்ேபாேத) விற்று, அதன் மூலம் பயனைடந்துெகாள்ளட்டும்!'' என்று 
கூறினார்கள். 
சிறிது காலம்கூடக் கழிந்திருக்கவில்ைல. அதற்குள் நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
மதுைவத் தைட ெசய்துவிட்டான். எனேவ, தம்மிடம் மதுவில் ஏேதனும் ைவத்திருப்பவைர 
இந்த வசனம் அைடந்தால், மதுைவ அவர் அருந்தவும் ேவண்டாம்; விற்கவும் ேவண்டாம்'' 

என்று ெசான்னார்கள். உடேன, மக்கள் தங்களிடமிருந்த மதுவுடன் மதீனாவின் சாைலைய 
ேநாக்கிச் ெசன்று அவற்ைறக் ெகாட்டி விட்டனர். 
 
3220 ைஸத் பின் அஸ்லம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எகிப்தியரான அப்துல்லாஹ் பின் வஅலா அஸ்ஸபய ீ (ரஹ்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் (வந்து), திராட்ைசயிலிருந்து பிழியப்படும் (மது)பானம் குறித்துக் 
ேகட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
விைடயளித்தார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஒரு ேதால்ைப (நிரம்ப) மதுைவ அன்பளிப்பாக 
வழங்கினார் ஒருவர். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
மதுைவத் தைட ெசய்துவிட்டது உமக்குத் ெதரியுமா?''என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர், 

"இல்ைல' என்று கூறிவிட்டு, பிறகு (தம் அருகிலிருந்த) ஒரு மனிதரிடம் இரகசியமாக ஏேதா 
ெசான்னார். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவரிடம் இரகசியமாக என்ன 
ெசான்னரீ்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "அைத விற்றுவிடச் ெசான் ேனன்'' 

என்றார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மதுைவ அருந்துவதற்குத் தைட 
விதித்த (இைற)வேன அைத விற்பதற்கும் தைட விதித்துள்ளான்'' என்றார்கள். உடேன 
அம்மனிதர் ேதால்ைபையத் திறந்துவிட, அதிலுள்ளது (வழிந்ேதாடிப்) ேபானது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3221 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்பகரா' அத்தியாயத்தின் (வட்டி ெதாடர்பான) இறுதி வசனங்கள் (2:275 - 281) அருளப்ெபற்ற 

ேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டுச் ெசன்று அவற்ைற மக்களுக்கு 
ஓதிக்காட்டினார்கள். பிறகு மதுபான வியாபாரத்ைதத் தைட ெசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3222 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்பகரா' அத்தியாயத்தின் இறுதி வசனங்கள் (2:275 - 281) வட்டி ெதாடர்பாக அருளப்ெபற்ற 
சமயம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசைல ேநாக்கிப் புறப்பட்டுச் ெசன்று, 

(அவற்ைற ஓதிக்காட்டி,) மதுபான வியாபாரத்ைத(யும்) தைட ெசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 13 மது, ெசத்தைவ, பன்றி மற்றும் சிைலகள் ஆகியவற்ைற விற்பது தைட 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
3223 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றியின்ேபாது மக்காவில் ைவத்து 
"அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதரும் மதுபானம், ெசத்தைவ, பன்றி மற்றும் சிைலகள் 
ஆகியவற்ைற விற்பைன ெசய்வைதத் தைட ெசய்துள்ளனர்''என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெசத்தவற்றின் ெகாழுப்புகள் பற்றி என்ன ெசால்கிறரீ்கள்?அைவ 
கப்பல்களுக்குப் பூசப்படுகின்றன; ேதால்களுக்கு அவற்றின் மூலம் ெமருேகற்றப்படுகிறது; 

மக்கள் விளக்ெகரிக்க அவற்ைறப் பயன்படுத்துகின்றனேர?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல; அது தைட ெசய்யப்பட்டதுதான்'' 

எனக் கூறிவிட்டு, "அல்லாஹ் யூதர்கைளத் தனது அருளிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவானாக! 
அல்லாஹ் யூதர்களுக்குச் ெசத்தவற்றின் ெகாழுப்ைபத் தைட ெசய்தேபாது, அவர்கள் அைத 
உருக்கி விற்று, அதன் கிரயத்ைத உண்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3224 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் மதுைவ விற்றதாக உமர் (ரலி) அவர்களுக்குத் தகவல் 
கிைடத்தேபாது, "அல்லாஹ் சமுராைவச் சபிப்பானாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "யூதர்களுக்குக் ெகாழுப்பு தைட ெசய்யப்பட்டேபாது, அவர்கள் அைத உருக்கி 
விற்றனர். அல்லாஹ் யூதர்கைளச் சபிப்பானாக!' என்று கூறியைத அவர் அறியவில்ைலயா?'' 

என வினவினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3225 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யூதர்கைள அல்லாஹ் சபிப்பானாக! அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ெகாழுப்ைபத் தைட 
ெசய்திருந்தான். ஆனால், அவர்கள் அைத விற்று, அதன் கிரயத்ைத உண்டனர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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3226 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யூதர்கைள அல்லாஹ் சபிப்பானாக! அவர்களுக்குக் ெகாழுப்பு தைட ெசய்யப்பட்டிருந்தது. 
ஆனால், அவர்கள் அைத விற்று அதன் கிரயத்ைத உண்டனர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 14 வட்டி. 
 
3227 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(எைடயில்) சரிக்குச் சரியாகேவ தவிர, தங்கத்திற்குத் தங்கத்ைத விற்காதீர்கள். அவற்றில் 
ஒன்ைறவிட மற்ெறான்ைறக் கூட்டி(ேயா, குைறத்ேதா)விடாதீர்கள். சரிக்குச் சரியாகேவ 
தவிர, ெவள்ளிக்கு ெவள்ளிைய விற்காதீர்கள். அவற்றில் ஒன்ைறவிட மற்ெறான்ைறக் 
கூட்டி(ேயா குைறத்ேதா)விடாதீர்கள். அவற்றில் ஒன்று ெராக்கமாகவும் மற்ெறான்று 
தவைணயாகவும் இருக்கும் நிைலயில் விற்காதீர்கள். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3228 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களும் பனூைலஸ் குலத்தாரில் ஒருவரும் நானும் 
அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது பனூைலஸ் குலத்ைதச் 
ேசர்ந்த அம்மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சரிக்குச் சரியாகேவ 
தவிர, ெவள்ளிக்கு ெவள்ளிைய விற்பைதயும், சரிக்குச் சரியாகேவ தவிர தங்கத்திற்குத் 
தங்கத்ைத விற்பைதயும் தைடெசய்தார்கள்' எனத் தாங்கள் ெதரிவித்ததாக இேதா இவர் 
(இப்னு உமர்) என்னிடம் கூறினாேர (அது உண்ைமயா?)'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள், தம்மிரு கண்கைளயும் காதுகைளயும் ேநாக்கி 
ைசைக ெசய்து "என்னிரு கண்களும் பார்த்தன; என்னிரு காதுகளும் ேகட்டன. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சரிக்குச் சரியாகேவ தவிர, தங்கத்ைதத் 
தங்கத்திற்கும் ெவள்ளிைய ெவள்ளிக்கும் விற்காதீர்கள்; அவற்றில் ஒன்ைறவிட 
மற்ெறான்ைறக் கூட்டி(ேயா குைறத்ேதா)விடாதீர்கள். அவற்றில் ெராக்கமாகவுள்ள ஒன்ைறத் 
தவைணக்குப் பகரமாக விற்காதீர்கள்;உடனுக்குடன் மாற்றிக்ெகாண்டாேல தவிர' என்று 
கூறியைத நான் ெசவியுற்ேறன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "பனூைலஸ் குலத்ைதச் 
ேசர்ந்த ஒரு மனிதர் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து பின்வரும் ஹதீைஸ அறிவித்தார்கள்'' 

என்று கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3229 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எைடக்கு எைடயாகேவ தவிர, அளவுக்கு அளவாகேவ தவிர, சரிக்குச் சரியாகேவ தவிர 
தங்கத்ைதத் தங்கத்திற்கு விற்காதீர்கள்; ெவள்ளிைய ெவள்ளிக்கு விற்காதீர்கள். 
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இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3230 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு தங்க நாணயத்ைத இரண்டு தங்க நாணயங்களுக்கு (ஒரு தீனாைர இரு தீனார்களுக்கு) 
விற்காதீர்கள்; ஒரு ெவள்ளி நாணயத்ைத இரண்டு ெவள்ளி நாணயங்களுக்கு (ஒரு 
திர்ஹைம இரு திர்ஹங்களுக்கு) விற்காதீர்கள். 
இைத உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 15 நாணயமாற்று வியாபாரமும் ெவள்ளிக்குத் தங்கத்ைத ெராக்கமாக விற்பதும். 
 
3231 மாலிக் பின் அவ்ஸ் பின் அல்ஹதஸான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் "(எம்மிடமுள்ள தங்கத்ைத) ெவள்ளி நாணயத்திற்கு மாற்றித் தருபவர் யார்?'' என்று 
ேகட்டபடி வந்ேதன். அப்ேபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களுக்கு அருகிலிருந்த 
தல்ஹா பின் உைபதில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள், "(எங்ேக) உமது தங்கத்ைதக் காட்டும். 
அைதக் ெகாண்டுவாரும்! எம் ஊழியர் (ெவளியூரிலிருந்து) வந்ததும் அதற்குரிய 
ெவள்ளிையத் தருகிேறாம்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல; அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அவருக்கு ெவள்ளிைய (உடனடியாக)க் ெகாடுத்துவிடு. அல்லது அவரது தங்கத்ைத 
அவரிடேம திருப்பிக் ெகாடுத்துவிடு. ஏெனனில்,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"உடனுக்குடன் அல்லாமல் (தவைண முைறயில்) தங்கத்திற்கு ெவள்ளிைய மாற்றிக் 
ெகாள்வது வட்டியாகும்; உடனுக்குடன் அல்லாமல் (தவைண முைறயில்) ெதாலி நீக்கப்பட்ட 
ேகாதுைமக்குத் ெதாலி நீக்கப்பட்ட ேகாதுைமைய மாற்றிக் ெகாள்வதும் வட்டியாகும்; 

உடனுக்குடன் அல்லாமல் (தவைண முைறயில்)  ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைமக்குத் ெதாலி 
நீக்கப்படாத ேகாதுைமைய மாற்றிக்ெகாள்வதும் வட்டியாகும்; உடனுக்குடன் அல்லாமல் 
(தவைண முைறயில்) ேபரீச்சம் பழத்திற்குப் ேபரீச்சம் பழத்ைத மாற்றிக்ெகாள்வதும் 
வட்டியாகும்' என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3232 அபூகிலாபா அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஷாம் (சிரியா) நாட்டில் ஓர் அைவயில் இருந்ேதன். அங்கு முஸ்லிம் பின் யசார் 
(ரஹ்) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்ேபாது அபுல் அஷ்அஸ் (ரஹ்) அவர்கள் வந்தார்கள். 
மக்கள், "அபுல் அஷ்அஸ் (வந்துவிட்டார்) அபுல் அஷ்அஸ் (வந்துவிட்டார்)'' என்றனர். 
அவர்கள் (வந்து) அமர்ந்ததும் அவர்களிடம் நான், "எங்கள் சேகாதர(ர் முஸ்லிம் பின் 
யசா)ருக்கு உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்த ஹதீைஸச் ெசால்லுங்கள்'' 

என்ேறன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்' எனக் கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு அறிவித்தார்கள்: 
நாங்கள் ஒரு ேபாருக்காகச் ெசன்றிருந்ேதாம். (அப்ேபாரில்) மக்களுக்கு முஆவியா (ரலி) 
அவர்கள் தளபதியாக இருந்தார்கள். ேபாரின் முடிவில் நாங்கள் ஏராளமான ேபார்ச் 
ெசல்வங்கைளப் ெபற்ேறாம். நாங்கள் ெபற்ற ேபார்ச்ெசல்வத்தில் ஒரு ெவள்ளிப் பாத்திரமும் 
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இருந்தது. மக்கள் ேபார்ச்ெசல்வங்கைளப் ெபறுவதற்காக வரும் நாள்வைர (தவைண 
ெசால்லி, ெவள்ளி நாணயங்களுக்குப் பதிலாக) அ(ந்தப் பாத்திரத்)ைத விற்று விடுமாறு 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். மக்கள் அைதப் ெபறுவதற்காக விைரந்தனர். 
இச்ெசய்தி உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது அவர்கள் எழுந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தங்கத்ைதத் தங்கத்திற்கு விற்பைதயும் 
ெவள்ளிைய ெவள்ளிக்கும், ெதாலி நீக்கப்பட்ட ேகாதுைமையத் ெதாலி நீக்கப்பட்ட 
ேகாதுைமக்கும், ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைமையத் ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைமக்கும், 

ேபரீச்சம் பழத்ைதப் ேபரீச்சம் பழத்திற்கும், உப்ைப உப்பிற்கும் விற்பைதத் தைட 
ெசய்தார்கள்; உடனுக்குடன் சரிக்குச் சரியாக மாற்றிக்ெகாண்டால் தவிர. யார் அைதவிடக் 
கூடுதலாகக் ெகாடுக்கிறாேரா அல்லது கூடுதலாகக் ேகட்கிறாேரா அவர் வட்டிையப் 
ெபற்றவர் ஆவார் என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
 
உடேன மக்கள் தாம் ெபற்றைத திருப்பிக் ெகாடுத்துவிட்டனர். இச்ெசய்தி முஆவியா (ரலி) 
அவர்களுக்கு எட்டியேபாது,அவர்கள் (மக்களிைடேய) நின்று உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது, 

"சிலருக்கு என்ன ேநர்ந்தது? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என 
அவர்கள் பல ஹதீஸ்கைள அறிவிக்கின்றனர். நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் அவர்களது ேதாழைமயில் இருந்திருக்கிேறாம். ஆனால், இத்தைகய 
ஹதீஸ்கைள அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் ேகட்டதில்ைல'' என்றார்கள். 
உடேன உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, மீண்டும் அந்த ஹதீைஸக் 
கூறினார்கள். பிறகு "முஆவியா அவர்கள் ெவறுத்தாலும் சரி; (அல்லது அவரது மூக்கு 
மண்ைணக் கவ்வினாலும் சரி) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
ெசவியுற்றைத நிச்சயமாக நாம் அறிவிப்ேபாம். இருள் கப்பிய ஓர் இரவில் முஆவியா 
அவர்களது பைடயில் அவர்களுடன் நான் இல்லாமற்ேபாவது குறித்து நான் 
ெபாருட்படுத்தவில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் 
"இவ்வாறுதான் அய்யூப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்; அல்லது இைதப் ேபான்று 
அறிவித்தார்கள்'' என (தன்னடக்கத்துடன்) கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3233 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தங்கத்ைதத் தங்கத்திற்கும், ெவள்ளிைய ெவள்ளிக்கும், ெதாலி நீக்கப்பட்ட ேகாதுைமையத் 
ெதாலி நீக்கப்பட்ட ேகாதுைமக்கும், ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைமையத் ெதாலி நீக்கப்படாத 
ேகாதுைமக்கும், ேபரீச்சம் பழத்ைதப் ேபரீச்சம் பழத்திற்கும், உப்ைப உப்பிற்கும் சரிக்குச் 
சரியாக  உடனுக்குடன் விற்கலாம். இந்த இனங்கள் மாறுபட்டிருக்கும்ேபாது உடனுக்குடன் 
மாற்றிக்ெகாண்டால் நீங்கள் விரும்பியபடி விற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3234 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தங்கத்ைதத் தங்கத்திற்கும், ெவள்ளிைய ெவள்ளிக்கும், ெதாலி நீக்கப்பட்ட ேகாதுைமையத் 
ெதாலி நீக்கப்பட்ட ேகாதுைமக்கும், ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைமையத் ெதாலி நீக்கப்படாத 
ேகாதுைமக்கும், ேபரீச்சம் பழத்ைதப் ேபரீச்சம் பழத்திற்கும், உப்ைப உப்புக்கும் சரிக்குச் 
சரியாக உடனுக்குடன் விற்கலாம். யாேரனும் கூடுதலாகக் ெகாடுத்தாேலா, அல்லது 
கூடுதலாகக் ேகட்டாேலா அவர் வட்டி வாங்கிவிட்டார். இ(ந்தப் பாவத்)தில் வாங்கிய வரும் 
ெகாடுத்தவரும் சமமானவர்கள் ஆவர். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "தங்கத்ைதத் தங்கத்திற்குச் சரிக்குச் சரியாக விற்கலாம்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
3235 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேபரீச்சம் பழத்ைதப் ேபரீச்சம் பழத்திற்கும், ெதாலி நீக்கப்பட்ட ேகாதுைமையத் ெதாலி 
நீக்கப்பட்ட ேகாதுைமக்கும்,ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைமையத் ெதாலி நீக்கப்படாத 
ேகாதுைமக்கும், உப்ைப உப்புக்கும் சரிக்குச் சரியாக உடனுக்குடன் விற்கலாம். யாேரனும் 
கூடுதலாகக் ெகாடுத்தாேலா, அல்லது கூடுதலாகக் ேகட்டாேலா அவர் வட்டி வாங்கி 
விட்டார். அவற்றின் இனங்கள் ேவறுபட்டிருந்தால் தவிர. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"உடனுக்குடன்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3236 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தங்கத்ைதத் தங்கத்திற்குச் சரிக்குச் சரியான எைடக்கு (விற்கலாம்). ெவள்ளிைய 
ெவள்ளிக்குச் சரிக்குச் சரியான எைடக்கு (விற்கலாம்). ஒருவர் கூடுதலாகக் 
ெகாடுத்தாேலா, அல்லது கூடுதலாகக் ேகட்டாேலா அது வட்டியாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3237 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தங்க நாணயத்ைதத் தங்க நாணயத்திற்கு, அவற்றுக்கிைடேய ஏற்றத்தாழ்வின்றி விற்கலாம்; 

ெவள்ளி நாணயத்ைத ெவள்ளி நாணயத்திற்கு, அவற்றுக்கிைடேய ஏற்றத்தாழ்வின்றி 
விற்கலாம். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 16 தங்கத்திற்கு ெவள்ளிையக் கடனாக விற்பது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
3238 அபுல் மின்ஹால் அப்துர் ரஹ்மான் பின் முத்இம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் கூட்டாளி ஒருவர், (தங்கத்திற்கு) ெவள்ளிைய ஹஜ் பருவம்வைர கடனாகச் ெசால்லி 
(நாணயமாற்று முைறயில்)விற்றார். பின்னர் என்னிடம் வந்து அைதப் பற்றித் ெதரிவித்தார். 
நான், "இது தகாத ெசயலாகும்'' என்ேறன். அவர், "அவ்வாறாயின் நான் கைடத் ெதருவில் 
அைத விற்றேபாது என்னிடம் யாரும் ஆட்ேசபம் ெதரிவிக்கவில்ைலேய?''என்று ேகட்டார். 
ஆகேவ, நான் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று அைதப் பற்றிக் ேகட்ேடன். 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (நாடு துறந்து) மதீனாவுக்கு வந்தேபாது, நாங்கள் இந்த 
வியாபாரம் ெசய்து ெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள், "உடனுக்குடன் (நாணயமாற்று) 
ஏற்பட்டால் அதனால் குற்றமில்ைல; கடனாக (தங்கத்ைத ெவள்ளிக்ேகா, ெவள்ளிையத் 
தங்கத்திற்ேகா) மாற்றினால்தான் அது வட்டியாகும்' என்று கூறினார்கள். நீர் ைஸத் பின் 
அர்கம் (ரலி) அவர்களிடம் ேபா(ய் இைதப் பற்றி வினா எழுப்பு)வரீாக! ஏெனனில், அவர் 
என்ைனவிட ெபரிய வணிகர் ஆவார்'' என்றார்கள். அவ்வாேற நான் ைஸத் பின் அர்கம் 
(ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று ேகட்டேபாது, பராஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியைதப் ேபான்ேற 
அவர்களும் கூறினார்கள். 
 
3239 அபுல் மின்ஹால் அப்துர் ரஹ்மான் பின் முத்இம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடம் நாணயமாற்று வியாபாரம் குறித்துக் 
ேகட்ேடன். அவர்கள், "நீர் ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடம் ேகளும். அவர் 
(என்ைனவிட) நன்கு அறிந்தவர்'' என்றார்கள். அவ்வாேற நான் ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) 
அவர்களிடம் ேகட்டதற்கு அவர்கள், "நீர் பராஉ (ரலி) அவர்களிடேம ேகளும். அவேர 
(என்ைன விட) நன்கு அறிந்தவர்'' என்றார்கள். பின்னர் இருவரும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தங்கத்திற்கு ெவள்ளிையக் கடனாக விற்பதற்குத் தைட விதித்தார்கள்'' 

என்று கூறினர். 
 
3240 அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளிக்கு ெவள்ளிைய, தங்கத்திற்குத் தங்கத்ைதச் 
சரிக்குச் சரியாகேவ தவிர (ேவறு முைறயில்) விற்கக் கூடாது எனத் தைட விதித்தார்கள். 
தங்கத்திற்கு ெவள்ளிைய நாங்கள் விரும்பியவாறு வாங்குவதற்கும், ெவள்ளிக்குத் தங்கத்ைத 
நாங்கள் விரும்பியவாறு வாங்குவதற்கும் அனுமதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீைஸ அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தேபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், 

"உடனுக்குடன் (மாற்றிக்ெகாண்டால்தாேன)!'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அபூபக்ரா (ரலி) 
அவர்கள் "அவ்வாேற நான் ெசவியுற்ேறன்''என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "..... எங்களுக்குத் தைட விதித்தார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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பாடம் : 17 ெபான்னும் மணியும் உள்ள மாைலைய விற்பது. 
 
3241 ஃபளாலா பின் உைபத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபரில் இருந்தேபாது, அவர்களிடம் கழுத்து மாைல 
ஒன்று ெகாண்டுவரப்பட்டது. அதில் ெபான்னும் மணியும் இருந்தன. அது ேபார்ச் 

ெசல்வங்களுடன் விற்கப்பட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த 
மாைலயில் இருந்த ெபான்ைனத் தனிேய கழற்றி எடுத்துவிடுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். பிறகு 
மக்களிடம் "எைடக்கு எைட தங்கத்ைதத் தங்கத்திற்கு விற்கலாம்'' என்றார்கள். 
 
3242 ஃபளாலா பின் உைபத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ைகபர்ேபார் நாளில் பன்னிரண்டு "தீனாரு'க்கு ஒரு கழுத்து மாைலைய வாங்கிேனன். 
அதில் ெபான்னும் மணிகளும் இருந்தன. உடேன அவற்ைற நான் தனித்தனிேய 
பிரித்ெதடுத்ேதன். அைவ பன்னிரண்டு தீனாைரவிடக் கூடுதல் மதிப்புைடயைவயாக 
இருப்பைதக் கண்ேடன். ஆகேவ, இது குறித்து நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசான்னேபாது, தனிேய பிரித்ெதடுக்கப்படாத வைர (ெபான்னும் மணியும் உள்ள 
ஆபரணங்கள்) விற்கப்படக் கூடாது''என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஃபளாலா பின் உைபத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3243 ஃபளாலா பின் உைபத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ைகபர்ேபார் நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தேபாது, 

(ெபான்னும் மணியும் ேசர்க்கப்பட்டிருந்த) தங்க "ஊக்கியா'ைவ இரண்டு மூன்று ெபாற்காசு 
(தீனார்)களுக்கு யூதர்களிடம் விற்ேறாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"எைடக்கு எைட சரியாகேவ தவிர (ேவறு முைறயில்) தங்கத்திற்குத் தங்கத்ைத 
விற்காதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3244 ஹனஷ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஃபளாலா பின் உைபத் (ரலி) அவர்களுடன் ஒரு ேபாரில் இருந்ேதாம். எனக்கும் 
என் ேதாழர்களுக்கும் (ேபார்ச் ெசல்வத்தின் பங்காக) மாைல ஒன்று கிைடத்தது. அதில் 
ெபான், ெவள்ளி, முத்து ஆகியன ேசர்க்கப்பட்டிருந்தன. அைத நான் விைலக்கு வாங்க 
விரும்பிேனன். எனேவ, ஃபளாலா பின் உைபத் (ரலி) அவர்களிடம் அைதப் பற்றிக் 
ேகட்ேடன். 
அப்ேபாது அவர்கள், மாைலயிலுள்ள தங்கத்ைதத் தனிேய எடுத்து, அைதத் தராசின் ஒரு 
தட்டிலும், உனது தங்கத்ைத மற்ெறாரு தட்டிலும் ைவப்பரீாக. பிறகு சரிக்குச் சரியாகேவ 
தவிர (ேவறு முைறயில்) நீ (தங்கத்ைதத் தங்கத்திற்கு) ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டாம். 
ஏெனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ்ைவயும் மறுைம நாைளயும் 
நம்பிக்ைக ெகாண்டவர் சரிக்குச் சரியாகேவ தவிர (ேவறு முைறயில் தங்கத்ைதத் 
தங்கத்திற்கும் ெவள்ளிைய ெவள்ளிக்கும்) ெபற ேவண்டாம்' என்று கூறியைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 18 சரிக்குச் சரியாக உணவுப் ெபாருைள விற்றல். 
 
3245 புஸ்ர் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மஅமர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் ஒரு "ஸாஉ' ெதாலி நீக்கப்பட்ட ேகாதுைமையத் 
தம் அடிைமயிடம் ெகாடுத்து, "இைத விற்றுவிட்டு அந்தக் காைசக் ெகாண்டு ெதாலி 
நீக்கப்படாத ேகாதுைம வாங்கி வா'' என்று அனுப்பினார்கள். அந்த அடிைம ெசன்று, அைதக் 
ெகாடுத்து ஒரு "ஸாஉ' ேகாதுைமயும் சற்று கூடுதலாகவும் ெபற்றுவந்தார். அவர் மஅமர் 
(ரலி) அவர்களிடம் வந்து நடந்தைதத் ெதரிவித்தார். 
அதற்கு மஅமர் (ரலி) அவர்கள், "ஏன் அவ்வாறு ெசய்தாய்? நீ ெசன்று அைதத் திருப்பிக் 
ெகாடுத்துவிடு. சரிக்குச் சரியாகேவ தவிர (ேவறு முைறயில் உணவுப் ெபாருைள) 
வாங்காேத. ஏெனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சரிக்குச் சரியாகேவ 
உணவுப் ெபாருைள உணவுப் ெபாருளுக்கு (விற்கப்படும்)' என்று கூறியைத நான் 
ெசவியுற்றுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
ேமலும் மஅமர் (ரலி) அவர்கள், "அன்ைறய நாளில் ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைமேய 
எங்கள் உணவாக இருந்தது''என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் "இது (ெதாலி 
நீக்கப்படாத ேகாதுைம), அைதப் ேபான்று (ெதாலி நீக்கப்பட்ட ேகாது ைமையப் ேபான்று 
ஒேர இனமாக) இல்ைலேய?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அது ஒன்றுக்ெகான்று 
ஒப்பானதாக இருக்குேமா என நான் அஞ்சுகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3246 அபூஹுைரரா (ரலி) மற்றும் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ அதீ அல்அன்சாரீ குலத்ைதச் ேசர்ந்த 
ஒருவைர ைகபர் பகுதியின் அதிகாரியாக நியமித்து அனுப்பிைவத்தார்கள். அவர் 
(ெசன்றுவிட்டு ைகபரிலிருந்து) உயர் ரகப் ேபரீச்சம் பழங்கைளக் ெகாண்டுவந்தார். அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ைகபரின் ேபரீச்சம் பழங்கள் அைனத்துேம 
இப்படித்தான் (உயர் ரகமானதாக) இருக்குமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர், "இல்ைல; 

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் மட்டமான ேபரீச்சம் 
பழத்தில் இரண்டு "ஸாஉ'கைளக் ெகாடுத்து விட்டு, (இந்த உயர்ரகப் ேபரீச்சம் பழத்தில்) ஒரு 
"ஸாஉ' வாங்குேவாம்'' என்று ெசான்னார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறு ெசய்யாதீர்கள். (உணவுப் ெபாருைள) 
சரிக்குச் சமமாகேவ வாங்குங்கள். அல்லது (உங்களிடமுள்ள) இந்த (மட்டமான) ேபரீச்சம் 
பழத்ைத விற்றுவிட்டு, அந்தத் ெதாைகக்கு அ(ந்த உயர்ரகப் ேபரீச்சம் பழத்)ைத வாங்குங்கள். 
இவ்வாறுதான் நிறுக்கப்படும் ெபாருட்களின் சட்டமும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
3247 அபூஹுைரரா (ரலி) மற்றும் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதைர ைகபர் பகுதியின் அதிகாரியாக 
நியமித்(து அனுப்பிைவத்)தார்கள். அவர் (ெசன்றுவிட்டு) உயர்ரகப் ேபரீச்சம் பழங்கைளக் 
ெகாண்டுவந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ைகபரின் ேபரீச்சம் பழங்கள் 
எல்லாேம இப்படித்தான் (உயர் ரகமானதாக) இருக்குமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர், 
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"இல்ைல; அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் மட்டரகப் 
ேபரீச்சம் பழங்களில் இரண்டு "ஸாஉ'கள் ெகாடுத்து ஒரு "ஸாஉ' இந்த (உயர் ரகப் 
ேபரீச்சம்) பழம் வாங்குகிேறாம்; அல்லது மட்டரகப் ேபரீச்சம் பழங்களில் மூன்று "ஸாஉ'கள் 
ெகாடுத்து, (இந்த உயர்ரகப் ேபரீச்சம் பழங்களில்) இரண்டு "ஸாஉ'கள் வாங்குகிேறாம்'' என்று 
கூறினார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவ்வாறு ெசய்யாதீர்! மட்டரகமான 
ேபரீச்சம் பழங்கைள ெவள்ளிக் காசுகளுக்கு விற்றுவிட்டு, அந்த ெவள்ளிக் காசுகளுக்கு உயர் 
ரகப் ேபரீச்சம் பழங்கைள வாங்குவரீாக!'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
3248 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பிலால் (ரலி) அவர்கள் ("பர்ன'ீ எனப்படும்) உயர்ரகப் ேபரீச்சம் பழங்களுடன்  வந்தார்கள். 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது எங்கிருந்து கிைடத்தது?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு பிலால் (ரலி) அவர்கள், "என்னிடம் மட்ட ரகப் ேபரீச்சம் பழங்கள் 
இருந்தன; நபி (ஸல்) அவர்களின் உணவுக்காக அதில் இரண்டு "ஸாஉ'கள் ெகாடுத்து இ(ந்த 
உயர் ரகப் ேபரீச்சம் பழத்)தில் ஒரு "ஸாஉ' வாங்கிேனன்'' என்றார். 
அந்த ேநரத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆ! இது வட்டிேயதான்! இவ்வாறு 
ெசய்யாதீர்கள். நீங்கள் இந்த (உயர் ரக)ப் ேபரீச்சம் பழத்ைத வாங்க விரும்பினால் 
உங்களிடமுள்ள அ(ந்த மட்டரகப் ேபரீச்சம் பழத்)ைதத் தனியாக விற்றுவிட்டு, பிறகு அந்தத் 
ெதாைகயின் மூலம் (உயர் ரகப் ேபரீச்சம் பழத்ைத) வாங்கிக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் 
சஹ்ல் அத்தமீமீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அந்த ேநரத்தில்' எனும் குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3249 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேபரீச்சம் பழங்கள் ெகாண்டுவரப்பட்டன. 
அப்ேபாது அவர்கள், "இது என்ன?நம் ேபரீச்சம் பழங்களுக்கு ேவறுபடுகிறேத!'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு (ேபரீச்சம் பழங்கைளக் ெகாண்டுவந்த) அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! நம் ேபரீச்சம் பழங்களில் இரண்டு "ஸாஉ'கள் ெகாடுத்துவிட்டு, இ(ந்த உயர் ரகப் 
ேபரீச்சம் பழத்)தில் ஒரு "ஸாஉ' வாங்கிேனாம்'' என்றார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இதுதான் வட்டியாகும். இைதத் திருப்பிக் ெகாடுத்துவிடுங்கள்; பிறகு நமது 
ேபரீச்சம் பழத்ைத (தனிேய) விற்றுவிட்டு, (அந்தத் ெதாைகயின் மூலம்) நமக்காக இந்த 
(உயர் ரகப்) ேபரீச்சம் பழத்ைத வாங்குங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3250 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் மட்டரகப் ேபரீச்சம் பழங்கள் 
எங்களுக்கு வழங்கப்படும். அைவ கலப்புப் ேபரீச்சம் பழங்களாகும். அவற்றில் இரண்டு 
"ஸாஉ'களுக்கு ஒரு "ஸாஉ' (உயர் ரகப் ேபரீச்சம்பழம்) என்ற அடிப்பைடயில் நாங்கள் 
விற்பைன ெசய்து வந்ேதாம். இச்ெசய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
எட்டியேபாது, "ஒரு "ஸாஉ'க்கு இரண்டு "ஸாஉ'கள் ேபரீச்சம் பழங்கள் கூடாது; ஒரு 
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ஸாஉக்கு இரண்டு "ஸாஉ'கள் ெதாலி நீக்கப்பட்ட ேகாதுைமயும் கூடாது; இரண்டு ெவள்ளி 
திர்ஹங்களுக்கு ஒரு ெவள்ளி திர்ஹமும் கூடாது'' என்று கூறினார்கள். 
 
3251 அபூநள்ரா முன்திர் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் நாணயமாற்று வணிகம் பற்றி வினவிேனன். 
அப்ேபாது அவர்கள் "உடனுக்குடன் மாற்றிக்ெகாள்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் 
"ஆம்' என்ேறன். அதற்கு அவர்கள், "அவ்வாறாயின் குற்றமில்ைல'' என்றார்கள். 
பிறகு அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடம் நான் இைதத் ெதரிவித்ேதன்; "நான் இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்களிடம் நாணயமாற்று வணிகம் குறித்துக் ேகட்ேடன். அவர்கள் "உடனுக்குடன் 
மாற்றிக்ெகாள்கிறரீ்களா' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். அவ்வாறாயின் 
குற்றமில்ைல' என்று அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்ேறன். அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள், "அவ்வாறா 
ெசான்னார்கள். நாம் அவருக்குக் கடிதம் எழுதுகிேறாம். இனி அவ்வாறு உங்களுக்குத் 
தீர்ப்பளிக்கமாட்டார்'' என்று கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு ெதரிவித்தார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஊழியர்களில் ஒருவர், ஒருவைகப் ேபரீச்சம் 
பழத்ைதக் ெகாண்டுவந்தார். அந்தப் பழங்கைள அந்நியமாகக் கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இது நமது மண்ணில் விைளயும் ேபரீச்சம் பழங்கள் இல்ைல 
ேபாலிருக்கிறேத?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர், "இந்த ஆண்டு நமது மண்ணில் அல்லது நமது 
ேபரீச்சம் பழங்களில் சில (மட்டரகமான பழங்கள்) இருந்தன. எனேவ, அவற்ைறயும் 
அவற்றுடன் இன்னும் சிறிதளவு கூடுதல் பழத்ைதயும் ெகாடுத்து, இ(வ்வைகப் ேபரீச்சம் 
பழத்)ைதப் ெபற்ேறன்'' என்று கூறினார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கூடுதலாகக் ெகாடுத்துவிட்டாய்; 

வட்டியாக்கிவிட்டாய். இைத நமக்கு அருகில் ெகாண்டுவர ேவண்டாம். உம்முைடய 
ேபரீச்சம் பழங்களில் ஒன்று உமக்குச் சந்ேதகத்ைத ஏற்படுத்தினால் அைத 
விற்றுவிட்டு, பின்னர் (அந்தத் ெதாைகைய ைவத்து) நீ விரும்புகின்ற (ேபரீச்சம் பழ 
இனத்)ைத வாங்கிக்ெகாள்''என்று கூறினார்கள். 
 
3252 அபூநள்ரா முன்திர் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு உமர் (ரலி) மற்றும் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) ஆகிய இருவரிடமும் நாணயமாற்று 
வணிகம் பற்றிக் ேகட்ேடன். அவ்விருவரும் அைதக் குற்றமாகக் கருத வில்ைல. பின்னர் 
நான் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்தேபாது, நாணயமாற்று பற்றி 
அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கு அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள், "கூடுதலாக வருபைவ 
வட்டியாகும்'' என்றார்கள். (இப்னு உமர் (ரலி) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) ஆகிய) இருவரும் 
(ேவறு விதமாக) கூறியிருந்ததால், நான் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களது கருத்ைத 
ஆட்ேசபித்ேதன். 
அப்ேபாது அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
ெசவியுற்றைதேய நான் உம்மிடம் அறிவிக்கிேறன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் அவர்களின் ேபரீச்ச மரத்ேதாட்டக்காரர் ஒரு "ஸாஉ' உயர் ரகப் ேபரீச்சம் 
பழத்துடன் வந்தார். நபி (ஸல்) அவர்களது ேபரீச்சம் பழம் இந்த (மட்டரக) இனத்ைதச் 
ேசர்ந்ததாக இருந்தது. 
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ஆகேவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாட்டக்காரரிடம், "இது எங்கிருந்து கிைடத்தது?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர், "நான் (நம்மிடமிருந்த மட்டரகப் ேபரீச்சம் பழங்களில்) இரண்டு 
"ஸாஉ'களுடன் ெசன்று, அதற்குப் பதிலாக இந்த (உயர்ரகப் ேபரீச்சம் பழத்தின்) ஒரு 
"ஸாஉ'ைவ வாங்கி வந்ேதன். கைடத்ெதருவில் இந்தப் ேபரீச்சம் பழத்தின் விைல 
இவ்வளவு; இந்தப் ேபரீச்சம் பழத்தின் விைல இவ்வளவு'' என்று கூறினார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனக்குக் ேகடுதான்; நீ வட்டி வியாபாரம் 
ெசய்துவிட்டாய். இ(வ்வாறு உயர் ரகப் ேபரீச்சம் பழத்)ைத நீ விரும்பினால், உமது ேபரீச்சம் 
பழத்ைத (ேவறு) ஏேதனும் ஒரு ெபாருளுக்காக விற்றுவிட்டு, பிறகு அந்தப் ெபாருளுக்குப் 
பதிலாக நீ விரும்பும் எந்தப் ேபரீச்சம் பழத்ைத ேவண்டுமானாலும் வாங்கிக்ெகாள்'' 

என்றார்கள். 
அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் "ேபரீச்சம் பழத்ைதப் ேபரீச்சம் பழத்திற்கு (ஏற்றத்தாழ்வுடன் 
விற்பது) வட்டியாக இருக்க அதிகத் தகுதியுைடயதா, அல்லது ெவள்ளிைய ெவள்ளிக்கு 
(ஏற்றத் தாழ்வுடன்) விற்பது வட்டியாக இருக்க அதிகத் தகுதியுைடயதா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். பின்னர் நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிம் ெசன்றேபாது, அவ்வாறு விற்க 
ேவண்டாம் என அவர்கள் என்ைனத் தடுத்தார்கள். பிறகு நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசல்லவில்ைல; (ஆயினும்,) அபுஸ்ஸஹ்பா (ரஹ்) அவர்கள், "நான் மக்காவில் 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் இைதப் பற்றிக் ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் அைத 
ெவறுக்கத் தக்கதாகக் கருதினார்கள்'' என்று என்னிடம் கூறினார்கள். 
 
3253 அபூசாலிஹ் அஸ்ஸய்யாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் "தங்க நாணயத்திற்குத் தங்க நாணயத்ைதயும் ெவள்ளி 
நாணயத்திற்கு ெவள்ளி நாணயத்ைதயும் சரிக்குச் சமமாக விற்கலாம். கூடுதலாகக் 
ெகாடுத்தாேலா, கூடுதலாகக் ேகட்டாேலா அவர் வட்டி வாங்கிவிட்டார்'' என்று கூறியைத 
நான் ெசவியுற்ேறன். அவர்களிடம் நான் "இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் ேவறு விதமாகக் 
கூறுகிறார்கேள?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் "நான் இப்னு அப்பாஸ் 
அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது, நீங்கள் கூறிவருவைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றரீ்களா, அல்லது இைறேவதத்தில் கண்டீர்களா?'' என்று 

ேகட்ேடன். 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
அவ்வாறு நான் ெசவியுறவுமில்ைல; இைறேவதத்தில் அைத நான் காணவுமில்ைல. மாறாக, 

"வட்டி என்பது கடனுக்கு (நாணயமாற்று ெசய்யும்ேபாது)தான்' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாக உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கேள என்னிடம் கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3254 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வட்டி என்பேத கடனில்தான். 
இைத உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3255 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உடனுக்குடன் நிகழ்ந்த (நாணயமாற்று வணிகத்)தில் வட்டி கிைடயாது. 
இைத உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3256 அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்து, 

"நாணயமாற்று விஷயத்தில் தாங்கள் ெசால்லிவருவைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் ெசவியுற்றரீ்களா? அல்லது இைறேவதத்தில் கண்டைதக் 
கூறுகிறார்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல; அவ்வாறு நான் ெசால்லவில்ைல. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பற்றி நீங்கள் நன்கு அறிவரீ்கள். அல்லாஹ்வின் 
ேவதத்தில் உள்ளதாகவும் எனக்குத் ெதரியவில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அறிக; வட்டி என்பேத கடனில்தான்' என்று கூறினார்கள் என உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) 
அவர்கள்தாம் என்னிடம் ெசான்னார்கள்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 19 வட்டி வாங்குபவருக்கும் வட்டி ெகாடுப்பவருக்கும் வந்துள்ள சாபம். 
 
3257 அல்கமா பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வட்டி 
வாங்குபவைரயும் வட்டி ெகாடுப்பவைரயும் சபித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். நான் 
"அதற்குக் கணக்கு எழுதுபவைரயும் அதன் இரு சாட்சிகைளயும் (சபித்தார்கள் என்று 
ேசர்த்துக் கூறுங்கள்)'' என்ேறன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "நாம் 
(அல்லாஹ்வின் தூதரிடமிருந்து) ெசவியுற்றைதேய அறிவிக்கிேறாம்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3258 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், வட்டி வாங்குபவைரயும் வட்டி ெகாடுப்பவைரயும், 

அதற்குக் கணக்கு எழுதுபவைரயும் அதன் இரு சாட்சிகைளயும் சபித்தார்கள். ேமலும், 

"இவர்கள் அைனவரும் (பாவத்தில்) சமமானவர்கள் ஆவர்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 20 அனுமதிக்கப்பட்டைதக் ைகயாள்வதும் சந்ேதகத்திற்கிடமானவற்ைறக் 
ைகவிடுவதும். 
 
3259 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அனுமதிக்கப்பட்டதும் (ஹலால்) ெதளிவானது; தைட ெசய்யப்பட்டதும் (ஹராம்) 
ெதளிவானது. இவ்விரண்டிற்கும் இைடயில் சந்ேதகத்திற்கிடமானைவயும் (முஷ்தபிஹாத்) 
இருக்கின்றன. மக்களில் ெபரும்பாேலார் அவற்ைற அறியமாட்டார்கள். 
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எனேவ, யார் சந்ேதகத்திற்கிடமானவற்ைறத் தவிர்த்துக்ெகாள்கிறாேரா அவர் தமது 
மார்க்கத்ைதயும் தமது மானத்ைதயும் காப்பாற்றிக்ெகாள்கிறார். யார் 
சந்ேதகத்திற்கிடமானவற்றில் தைலயிடுகிறாேரா அவர் அனுமதிக்கபடாதவற்றில் 
தைலயிடுகிறார். ேவலிேயாரங்களில் (கால்நைடகைள) ேமய்ப்பவர், ேவலிக்குள்ேளேய 
(கால்நைடகைள) ேமயவிட ேநரும். அறிக! ஒவ்ெவாரு மன்னனுக்கும் ஓர் எல்ைல உண்டு. 
அல்லாஹ்வின் எல்ைல அவனால் தைட விதிக்கப்ெபற்றைவேய. அறிக! உடலில் ஒரு 
சைதத் துண்டு இருக்கிறது. அது சீரைடந்துவிட்டால் உடல் முழுவதும் சீரைடந்துவிடும். 
அது சீரழிந்துவிட்டால் முழு உடலும் சீரழிந்துவிடும். அறிக! அதுேவ இதயம். 
இைத நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இைத அவர்கள் அறிவிக்கும்ேபாது தம்மிரு காதுகைள ேநாக்கி இரு விரல்களால் ைசைக 
ெசய்து (இந்தக் காதுகளால்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ேமற்கண்டவாறு) 
கூறியைதக் ேகட்ேடன் என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும், ேமற்கண்ட ஹதீேஸ மற்றைத விட முழுைமயானதும் ெபரியதும் ஆகும். 
 
3260 ஆமிர் அஷ்ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபித்ேதாழர்களில் ஒருவரான நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் ஹிம்ஸ் (சிரியா) நகரில் 
மக்களுக்கு உைரயாற்றும்ேபாது, "அனுமதிக்கப்ெபற்றதும் ெதளிவானது; தைடெசய்யப் 
பட்டதும் ெதளிவானது...'' என்று ெதாடங்கும் ேமற்கண்ட ஹதீைஸ அறிவித்தார்கள். இந்த 
அறிவிப்பில் "ேவலிக்குள்ேளேய ேமயவிட ேநரும்'' என்பதுவைரேய இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 21 ஒட்டகத்ைத விற்பதும், (விற்றவர் குறிப்பிட்ட தூரம்வைர) அதில் பயணம் 
ெசய்துெகாள்ேவன் என நிபந்தைன விதிப்பதும். 
 
3261 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒரு பயணத்திலிருந்து திரும்பு ைகயில்) நன்றாக இயங்காதிருந்த எனது ஒட்டகத்தில் 
ெசன்றுெகாண்டிருந்ேதன். அதற்கு ஓய்வு ெகாடுக்க நான் எண்ணியிருந்ேதன். அப்ேபாது 
என்னிடம் வந்து ேசர்ந்த நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள்; எனது 
ஒட்டகத்ைத அடித்தார்கள். அது முன்ெனப்ேபாதும் இல்லாத அளவுக்கு (மிக ேவகமாக) 
ஓடியது. பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் "இ(ந்த ஒட்டகத்)ைத ஓர் "ஊக்கியா'வுக்கு எனக்கு 
விற்றுவிடு'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "இல்ைல' என்ேறன். பிறகு (மீண்டும்) "இைத எனக்கு 
விற்றுவிடு'' என்று ேகட்டார்கள். நான் ஓர் "ஊக்கியா'வுக்கு அைத விற்ேறன்; ஆனால், என் 
வடீ்டாரிடம் ேபாய்ச் ேசரும்வைர அதில் பயணம் ெசய்துெகாள்வதற்கு என்ைன அனுமதிக்க 
ேவண்டும் என்று நிபந்தைனயிட்ேடன். (அவர்களும் அந்த நிபந்தைனைய ஏற்றார்கள்.) 
நான் (மதீனாவுக்கு) வந்து ேசர்ந்தேபாது, அந்த ஒட்டகத்ைத நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
(ஒப்பைடக்க) ெகாண்டுெசன்ேறன். அவர்கள் அதன் விைலைய எனக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 
பிறகு நான் திரும்பிச் ெசன்றேபாது, எனக்குப் பின்னாேலேய நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆளனுப்பி 
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(என்ைன மீண்டும் அைழத்து), "உனது ஒட்டகத்ைத நான் எடுத்துக்ெகாள்வதற்காக அதன் 
விைலைய நான் குைறத்து விடுேவன் என நீ எண்ணிக்ெகாண்டாயா? (என்னிடம் தர 
ேவண்டிய) உனது ஒட்டகத்ைதயும், உனக்குச் ேசர ேவண்டிய ெவள்ளிக் காசுகைளயும் நீேய 
எடுத்துக்ெகாள். அது உனக்குரியதுதான்''என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3262 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஓர் அறப்ேபாருக்குச் ெசன்ேறன். நன்றாக 
இயங்காதிருந்த, நடக்க முடியாமல் நடந்துெகாண்டிருந்த, தண்ணரீ் சுமக்கும் எனது ஒட்டகம் 
ஒன்றின் மீது அமர்ந்து நான் ெசன்றுெகாண்டிருந்தேபாது (வழியில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்ைன  வந்தைடந்தார்கள். என்னிடம், "உனது ஒட்டகத்திற்கு என்ன 
ேநர்ந்தது?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ேநாய் கண்டுள்ளது' என்ேறன். 
அைதக் ேகட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சற்று பின்வாங்கி அைத 
அதட்டினார்கள்; அதற்காகப் பிரார்த்தைனயும் ெசய்தார்கள். உடேன அது (ேவகமாக ஓடி) 
எல்லா ஒட்டகங்களுக்கும் முன்ேன ெசன்றுெகாண்டிருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம், "உனது ஒட்டகத்ைத (இப்ேபாது) எப்படிக் காண்கிறாய்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் "நல்ல நிைலயில் காண்கிேறன். தங்களது (பிரார்த்தைனயின்) வளம் 
அதற்குக் கிைடத்து விட்டது'' என்ேறன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ அைத எனக்கு விற்றுவிடுகிறாயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் (நபியவர்களுக்கு விைலக்கு விற்க) ெவட்கப்பட்ேடன். (அத் துடன்) 
எங்களிடம் அைதத் தவிர தண்ணரீ் சுமக்கும் ஒட்டகம் ேவெறதுவும் இருக்க வில்ைல. 
பின்னர் நான், "சரி (விற்றுவிடுகிேறன்) என்ேறன். ஆயினும், மதீனா ெசன்றைடயும்வைர 
அதன் மீது பயணம் ெசய்துெகாள்ள என்ைன அனுமதிக்க ேவண்டும் எனும் நிபந்தைனயின் 

ேபரில் அவர்களுக்கு அந்த ஒட்டகத்ைத விற்றுவிட்ேடன். 
பின்னர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் புது மாப்பிள்ைள'' என்று ெசால்லி (ஊருக்கு 
விைரவாகச் ெசல்ல) அனுமதி ேகட்ேடன். அவர்கள் எனக்கு அனுமதியளித்தார்கள். ஆகேவ, 

நான் மக்கைளவிட முன்னதாகச் ெசன்று மதீனாைவ அைடந்துவிட்ேடன். அப்ேபாது என் 
தாய் மாமன் (ஜத்து பின் ைகஸ் அவர்கள் என்ைனச்) சந்தித்து ஒட்டகத்ைதப் பற்றிக் 
ேகட்டார். நான் அைத என்ன ெசய்ேதன் என்பைத அவரிடம் ெதரிவித்ேதன். அதற்காக அவர் 
என்ைனக் கடிந்துெகாண்டார். 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (நான் புது மாப்பிள்ைள என்று ெசால்லி) 
மதீனாவுக்கு விைரவாக ெசல்ல அனுமதி ேகட்டேபாது அவர்கள் என்னிடம், "நீ யாைர 
மணந்து ெகாண்டாய்? கன்னிப் ெபண்ைணயா, கன்னி கழிந்த ெபண்ைணயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான், "கன்னி கழிந்த ெபண்ைணத்தான் மணந்துெகாண்ேடன்'' என்ேறன். 
"கன்னிப் ெபண்ைண மணந்து ெகாண்டு, அவேளாடு நீயும் உன்ேனாடு அவளுமாகக் 
கூடிக்குலவி மகிழ்ந்திருக்கலாேம?''என்று கூறினார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எனக்குச் சிறு வயது சேகாதரிகள் பலர் இருக்கும் நிைலயில் 
என் தந்ைத (உஹுதுப் ேபாரில்) "இறந்துவிட்டார்கள்' அல்லது "ெகால்லப்பட்டு விட்டார்கள்'. 
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ஆகேவ, அவர்களுக்கு ஒழுக்கம் கற்பிக்கேவா,அவர்கைளப் பராமரிக்கேவா முன்வராத, 

அவர்கைளப் ேபான்ேற (அனுபவமற்ற இளவயதுப் ெபண்) ஒருத்திைய மணந்து, அவர்களிடம் 
அைழத்துச் ெசல்ல நான் விரும்பவில்ைல. ஆகேவ, அவர்கைளப் பராமரிப்பதற்காகவும் 
அவர்களுக்கு ஒழுக்கம் கற்பிப்பதற்காகவும் (வாழ்ந்து பக்குவப்பட்ட) கன்னி கழிந்த ஒரு 
ெபண்ைணேய நான் மணந்துெகாண்ேடன்'' என்று விைடயளித்ேதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்து ேசர்ந்தேபாது, காைலயில் 
ஒட்டகத்துடன் அவர்களிடம் ெசன்ேறன். எனக்கு அதன் விைலையக் ெகாடுத்தார்கள். பிறகு 
அந்த ஒட்டகத்ைதயும் என்னிடேம திருப்பிக் ெகாடுத்துவிட்டார்கள் (அன்பளிப்பாக). 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3263 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மக்காவிலிருந்து மதீனா 
ேநாக்கி வந்துெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது எனது ஒட்டகத்திற்கு ேநாய் ஏற்பட்டுவிட்டது...'' 
என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி, ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
பின்வரும் தகவலும் அதில் இடம்ெபற்றுள்ளது: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உனது இந்த ஒட்டகத்ைத எனக்கு விற்றுவிடு'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "இல்ைல; 

அது உங்களுக்ேக உரியது (விைல ேவண்டாம்)'' என்ேறன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல; அைத எனக்கு விைலக்கு விற்றுவிடு'' 

என்றார்கள். நான், "இல்ைல (விைல ேவண்டாம்) இது உங்களுக்கு உரியது, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர!'' என்ேறன். அவர்கள், "இல்ைல, அைத நீ எனக்கு விற்றுவிடு'' என்றார்கள். 
"அவ்வாறாயின் நான் ஒருவருக்கு ஓர் "ஊக்கியா' தங்கம் கடனாகக் ெகாடுக்க 
ேவண்டியுள்ளது. அந்தக் கடனுக்குப் பகரமாக இைத உங்களுக்குக் ெகாடுத்துவிடுகிேறன்'' 

என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் இைத வாங்கிக்ெகாண்ேடன். (உன் 
ேகாரிக்ைகப்படி) மதீனா வைர இதன் மீது அமர்ந்துெகாண்டு வந்துேசர்' என்றார்கள். 
நான் மதீனாவுக்கு வந்தேபாது, பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இவருக்கு ஓர் "ஊக்கியா' தங்கத்ைதயும் இன்னும் கூடுதலாகவும் ெகாடுங்கள்'' 

என்றார்கள். பிலால் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் ஓர் "ஊக்கியா' தங்கமும் ெகாடுத்தார்கள். 
ேமலும், கூடுதலாக ஒரு "கீராத்'தும்  ெகாடுத்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூடுதலாகத் தந்த (கீராத்தான)து என்ைனவிட்டு ஒருேபாதும் பிரியாது'' என்று நான் 
கூறிக்ெகாண்ேடன். அந்த ஒரு "கீராத்' எனது பணப்ைபயிேலேய இருந்துவந்தது. பின்னர் 
"ஹர்ரா'ப் ேபார்நாளில் சிரியாவாசிகள் அைத எடுத்துக்ெகாண்டு விட்டார்கள். 
 
3264 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் ஒரு பயணத்தில் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். அப்ேபாது எனது 
ஒட்டகம் பின்தங்கிவிட்டது...''என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அதில், "பின்னர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அ(ந்த ஒட்டகத்)ைதக் குத்தினார்கள். பிறகு என்னிடம், 

அல்லாஹ்வின் ெபயரால் இதில் ஏறிச்ெசல் என்றார்கள்'' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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ேமலும், "எனக்கு அதிகமாகக் ெகாடுத்துக்ெகாண்ேட "அல்லாஹ் உன்ைன மன்னிப்பானாக!' 
எனப் பிரார்த்தித்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள்'' என அதிகப்படியாக  இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3265 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(பயணத்தில்) எனது ஒட்டகம் நன்றாக இயங்காதிருந்த நிைலயில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம் வந்தார்கள். பிறகு எனது ஒட்டகத்ைதக் குத்தினார்கள். அது குதித்ேதாடலாயிற்று. 
பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசால்வைதக் ேகட்பதற்காக அதன் கடிவாளத்ைதப் பிடித்து 
அதன் ேவகத்ைத மட்டுப்படுத்திக்ெகாண்டிருந்ேதன். ஆனால், என்னால் முடியவில்ைல. 
பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைன வந்தைடந்த ேபாது, "அைத எனக்கு விற்றுவிடு'' 

என்றார்கள். நான் அைத ஐந்து "ஊக்கியா'க்களுக்கு அவர்களுக்கு விற்றுவிட்ேடன். 
அப்ேபாது "மதீனா ெசன்றைடயும்வைர அதன் மீது பயணம் ெசய்துெகாள்ள என்ைன 
அனுமதிக்க ேவண்டும் எனும் நிபந்தைனயின்ேபரில்'' என்று ெசான்ேனன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "மதீனா ெசன்றைடயும்வைர அதன் மீது நீ பயணம் ெசய்துெகாள்ளலாம்'' 

என்றார்கள். நான் மதீனா வந்து ேசர்ந்தேபாது, அந்த ஒட்டகத்ைத அவர்களிடம் (ஒப்பைடக்க) 
ெகாண்டுெசன்ேறன். (அதன் விைலையயும்) கூடுதலாக ஓர் "ஊக்கியா'வும் அவர்கள் 
எனக்குக் ெகாடுத்தார்கள். பின்னர் அந்த ஒட்டகத்ைதயும் எனக்கு அன்பளிப்பாகத் 
தந்துவிட்டார்கள். 
 
3266 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில் -("அறப்ேபார் வரீனாக' 

என்றும் கூறினார்கள் என்ேற எண்ணுகிேறன்)- கலந்துெகாண்ேடன். மற்ற விவரங்கள் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. ேமலும், பின்வருமாறு 
கூடுதலாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஜாபிர்! (ஒட்டகத்தின்) விைல முழுவைதயும் 
ெபற்றுக் ெகாண்டாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "விைலயும் உனக்ேக உரியது; ஒட்டகமும் உனக்ேக உரியது. விைலயும் 
உனக்ேக உரியது; ஒட்டகமும் உனக்ேக உரியது'' என்றார்கள். 
 
3267 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முைற) இரண்டு "ஊக்கியா'க்களுடன் ஒரு 
திர்ஹம் அல்லது இரண்டு திர்ஹங்கைளக் ெகாடுத்து என்னிடமிருந்து ஓர் ஒட்டகத்ைத 
வாங்கினார்கள். (மதீனாவிற்கு அருகிலுள்ள) "ஸிரார்'எனுமிடத்திற்கு அவர்கள் வந்தேபாது, 

ஒரு மாட்ைட அறுக்கும்படி உத்தரவிட்டார்கள். அதன்படி அறு(த்து சைம)க்கப்பட்டது. அைத 
அைனவரும் உண்டார்கள். 
மதீனாவுக்கு வந்தேபாது, பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்று இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழும்படி எனக்கு 
உத்தரவிட்டார்கள். (பின்னர்) ஒட்டகத்தின் விைலைய எனக்குக் ெகாடுத்தார்கள். சற்று 
தாராளமாகேவ நிறுத்தார்கள். 
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3268 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும் அதில், "ஒரு ெதாைகையக் குறிப்பிட்டு என்னிடமிருந்து அ(ந்த ஒட்டகத்)ைத 
வாங்கிக்ெகாண்டார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. இரண்டு "ஊக்கியா'க்களுடன் ஒரு 
திர்ஹம் அல்லது இரண்டு திர்ஹங்கைளக் ெகாடுத்து எனும் (ஐயப்பாட்டுடனான) குறிப்பு 
இல்ைல. ேமலும் அதில், "ஒரு மாட்ைட அறுக்கும்படி உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற அது 
அறுக்கப்பட்டது. பின்னர் அதன் இைறச்சிையப் பங்கிட்டார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3269 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "நான்கு தீனார்களுக்காக உனது ஒட்டகத்ைத நான் 
வாங்கிக்ெகாண்ேடன்; நீ மதீனா ெசன்றைடயும்வைர அதன் மீது நீ பயணிக்கலாம்'' 

என்றார்கள். 
 
பாடம் : 22 ஒருவர் தாம் கடனாகப் ெபற்றைத விடச் சிறந்தைதத் திருப்பிச் ெசலுத்துவதும், 

"வாங்கிய கடைன அழகிய முைறயில் திருப்பிச் ெசலுத்துபவேர உங்களில் சிறந்தவர்' 

எனும் நபி ெமாழியும். 
 
3270 அபூராஃபிஉ அஸ்லம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதரிடம் இளம் வயது ஆண் ஒட்டகம் 
ஒன்ைறக் கடன் வாங்கியிருந்தார்கள். தர்ம ஒட்டகங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்த ேபாது, (அவற்றிலிருந்து விைலக்கு வாங்கி) அம்மனிதருக்குரிய இளம் 
வயது ஒட்டகத்ைதக் ெகாடுத்துவிடுமாறு எனக்கு உத்தரவிட்டார்கள். நான் ெசன்றுவிட்டுத் 
திரும்பிவந்து, "அவற்றில் ஆறுவயது முழுைமயைடந்த (கைடவாய்ப் பற்கள் முைளத்து 

விட்ட) ஒட்டகங்கைளத் தவிர ேவெறைதயும் நான் காணவில்ைல'' என்ேறன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அ(ந்த ஒட்டகத்)ைதேய அவருக்குக் ெகாடுத்து 

விடுங்கள் (ஏெனனில்,) அழகிய முைறயில் திருப்பிச் ெசலுத்துபவேர சிறந்தவர் ஆவார்'' 

என்று கூறினார்கள். 
 
3271 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் முன்னாள் 
அடிைமயாயிருந்த அபூராஃபிஉ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இளம்வயது ஆண் ஒட்டகம் ஒன்ைற, 

அைதப் ேபான்றைதத் திருப்பித் தருவதாகக் கூறி கடன் வாங்கியிருந்தார்கள்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. எனினும் அதில், "ஏெனனில், அழகிய முைறயில் திருப்பிச் ெசலுத்துபவேர 
அல்லாஹ்வின் அடியார்களில் சிறந்தவர் ஆவார்'' என்று (சிறிது மாற்றத்துடன்) இடம் 

ெபற்றுள்ளது. 
 
3272 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதருக்குக் கடன் ெகாடுக்க 
ேவண்டியிருந்தது. (அைதத் திருப்பிச் ெசலுத்தும்படி ேகட்டுவந்தேபாது) அவர் 
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கடுஞ்ெசாற்கைள பயன்படுத்தினார். நபித்ேதாழர்கள் அவைர(ப் பிடித்து)க் கண்டிக்கத் 
தயாராயினர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவைர விட்டுவிடுங்கள்.) 
கடன்காரருக்கு (இவ்வாறு) ேபச உரிைம உண்டு'' என்று கூறிவிட்டு, "அவருக்குக் ெகாடுக்க 
ேவண்டிய ஒட்டகத்தின் வயதுைடய ஒட்டகெமான்ைற வாங்கி வாருங்கள்'' என்றார்கள். 
மக்கள் (ெசன்றுவிட்டு வந்து) அவருக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டிய ஒட்டகத்ைதவிட அதிக 
வயதுைடய ஒட்டகங்கைளத் தவிர ேவெறைதயும் நாங்கள் காணவில்ைல'' என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைதேய வாங்கி அவருக்குக் ெகாடுத்து விடுங்கள். 
ஏெனனில், அழகியமுைறயில் திருப்பிச் ெசலுத்துபவேர "உங்களில் சிறந்தவர்களில் 
உள்ளவர்' அல்லது "உங்களில் சிறந்தவர்' ஆவார்''என்று ெசான்னார்கள். 
 
3273 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குறிப்பிட்ட வயதுைடய ஒட்டகெமான்ைற கடன் 
வாங்கினார்கள். அைதவிட அதிக வயதுைடய ஒட்டகத்ைதத் திருப்பிச் ெசலுத்தினார்கள். 
ேமலும், "அழகிய முைறயில் திருப்பிச் ெசலுத்துபவேர உங்களில் சிறந்தவர் ஆவார்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
3274 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (கடனாகக்) ெகாடுத்திருந்த ஒட்டகத்ைதக் ேகட்டு 
ஒரு மனிதர் வந்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவருக்குக் 
ெகாடுக்க ேவண்டிய ஒட்டகத்ைதவிட அதிக வயதுைடய ஒட்டகத்ைத அவருக்குக் 
ெகாடுங்கள்'' என்றும் "அழகிய முைறயில் திருப்பிச் ெசலுத்துபவேர உங்களில் சிறந்தவர்'' 

என்றும் கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 23 ஓர் உயிரினத்ைத அேத இன உயிரினத்திற்குப் பதிலாக ஏற்றத்தாழ்ேவாடு விற்பது 
ெசல்லும். 
 
3275 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஓர் அடிைம நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) ெசல்ல உறுதிெமாழி 
அளித்தார். அவர் ஓர் அடிைம என்பது நபி (ஸல்) அவர்களுக்குத் ெதரிந்திருக்கவில்ைல. 
பின்னர் அவருைடய உரிைமயாளர் நபி (ஸல்) அவர்கைளத் ேதடிவந்(து, அது பற்றி 
முைறயடீு ெசய்)தார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம், "அவைர எனக்கு விற்றுவிடு''என்று 
கூறி விட்டு, இரு கறுப்பு அடிைமகைளக் ெகாடுத்து அவைர வாங்கிக் ெகாண்டார்கள். 
பின்னர் "ஒருவர் அடிைமயா?'' என்று ேகட்காத வைர (தம்மிடம் உறுதிெமாழி அளிக்க 
வருபவர்) எவரிடமும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உறுதிெமாழி ெபறவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 24 அைடமானமும், அது உள்ளூரிலும் பயணத்திலும் ெசல்லும் என்பதும். 
 
3276 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு யூதரிடமிருந்து உணவுப் ெபாருைளக் கடனாக 
வாங்கினார்கள். அதற்காகத் தமது (இரும்புக்) கவசத்ைத அவரிடம் அடகு ைவத்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3277 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு யூதரிடமிருந்து உணவுப் ெபாருைள (கடனாக) 
வாங்கினார்கள். (அதற்காக) இரும்புக் கவசத்ைத அடகு ைவத்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3278 சுைலமான் பின் மிஹ்ரான் அல் அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் இப்ராஹீம் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்களிடம் முன்பண வணிகத்தில் (சலம்) 
அைடமானம் பற்றிப் ேபசிேனாம். அப்ேபாது இப்ராஹீம் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் யூதர் ஒருவரிடமிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட 
தவைணக்கு உணவுப் ெபாருைள (கடனாக) வாங்கினார்கள்; அதற்காகத் தமது இரும்புக் 
கவசத்ைத அைடமானம் ைவத்தார்கள் என்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என 
நமக்கு அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. - அதில், "இரும்பு' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 25 முன்பண வணிகம் (சலம்). 
 
3279 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்த ேபாது, மக்கள் ஓராண்டு அல்லது ஈராண்டுகளில் 
ெபற்றுக்ெகாள்வதாகக் கூறி,ேபரீச்சம் பழத்திற்காக முன்பணம் ெகாடுத்துவந்தனர். நபி(ஸல்) 
அவர்கள், "ஒருவர் (இவ்வாறு) பின்னால் ெபற்றுக்ெகாள்வதாகக் கூறி, ேபரீச்சம் பழத்திற்காக 
முன்பணம் ெகாடுப்பதானால், குறிப்பிட்ட எைடக்காகவும் அளவுக்காகவும் குறிப்பிட்ட 
தவைணக்கு மட்டுேம ெகாடுக்கட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3280 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவுக்கு) வந்தேபாது, (பின்னர் ெபாருைளப் 
ெபற்றுக்ெகாள்வதாகக் கூறி) மக்கள் முன்பணம் ெசலுத்திவந்தனர். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ெபாருைளப் பின்னர் ெபற்றுக் ெகாள்வதாகக் கூறி) 
முன்பணம் ெகாடுப்பவர், குறிப்பிட்ட அளவுக்காகவும் குறிப்பிட்ட எைடக்காகவுேம 
முன்பணம் ெகாடுக்கட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் "குறிப்பிட்ட தவைணக்கு' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "குறிப்பிட்ட தவைணக்கு' எனும் குறிப்பு இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 26 உணவுப் ெபாருட்கைளப் பதுக்குவது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
3281 யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பதுக்கல் 
ெசய்பவன் பாவியாவான்' என்று ெசான்னார்கள் என மஅமர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்றார்கள். அப்ேபாது சயதீ் பின் அல் முசய்யப் (ரஹ்) அவர்களிடம், 

"நீங்கள் பதுக்குகிறரீ்கேள?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள், "இந்த 
ஹதீைஸ அறிவித்துவந்த மஅமர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களும் பதுக்குபவராகேவ 
இருந்தார்கள்''என்றார்கள். 
 
3282 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பாவிேய பதுக்கல் ெசய்வான். 
இைத மஅமர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பனூ அதீ பின் கஅப் குலத்ைதச் ேசர்ந்த மஅமர் பின் அப்தில்லாஹ் 
பின் நாஃபிஉ பின் அபமீஅமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 27 வியாபாரத்தில் (ேதைவயில்லாமல்) சத்தியம் ெசய்வது விலக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
3283 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சத்தியம் ெசய்வது ெபாருைள விைல ேபாகச் ெசய்யும்; இலாபத்ைத அழித்துவிடும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3284 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வியாபாரத்தில் அதிகமாகச் சத்தியம் ெசய்ய ேவண்டாம் என உங்கைள நான் 
எச்சரிக்கிேறன். ஏெனனில், அது (ெபாருைள) விைலேபாகச் ெசய்யும்; பின்னர் (வளத்ைத) 
அழித்துவிடும். 
இைத அபூகத்தாதா அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 28 விைலக்ேகாள் உரிைம (அஷ் ஷுஃப்ஆ). 
 
3285 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இருவருக்குக் கூட்டாக உள்ள குடியிருப்பு அல்லது ேதாட்டத்தில் தம்முைடய (பங்ைக 
விற்க நாடுபவர்) பங்காளிக்கு அறிவிப்பதற்கு முன் விற்பதற்கு உரிைம இல்ைல. பங்காளி 
விரும்பினால் அைத வாங்கிக்ெகாள்வார்;விரும்பாவிட்டால் விட்டுவிடுவார். 
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இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3286 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பிரிக்கப்படாத குடியிருப்பு, அல்லது ேதாட்டத்தில் விைலக்ேகாள் உரிைம உள்ளது என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள். பங்காளிக்கு அறிவிப்புச் 
ெசய்வதற்கு முன்னர் (தமது பங்ைக) விற்க ஒருவருக்கு அனுமதி இல்ைல. பங்காளி 
விரும்பினால் அைத வாங்கிக்ெகாள்வார்; விரும்பாவிட்டால் விட்டுவிடுவார். அவரிடம் 
அறிவிக்காமல் விற்றுவிட்டாலும் அவேர அதிக உரிைமயுைடயவர் ஆவார். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3287 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நிலம், வடீு, ேதாட்டம் ஆகிய (பிரிக்கப்படாத) கூட்டுச் ெசாத்துகள் ஒவ்ெவான்றிலும் 
விைலக்ேகாள் உரிைம உள்ளது. எனேவ, பங்காளிக்கு அறிவிப்பதற்கு முன் விற்பது தகாது. 
ஒன்று அவேர வாங்கிக் ெகாள்வார்; அல்லது விட்டுவிடுவார். அவர் (தம் பங்காளிக்கு 
அறிவிக்க) மறுத்தாலும் பங்காளிேய அதற்கு மிகவும் உரிைமயுைடயவர் ஆவார்; அவரிடம் 
அறிவிக்கும்வைர. 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 29 அண்ைட வடீ்டாரின் சுவரில் மரக்கட்ைடையப் பதிப்பது. 
 
3288 அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஹுர்முஸ் அல்அஃரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஒருவர் தமது 
வடீ்டுச் சுவரில் தம் அண்ைட வடீ்டுக்காரர் மரக்கட்ைட (சாரம்) பதிப்பைதத் தடுக்க 
ேவண்டாம்' என்று கூறினார்கள்'' என்று ெசால்லிவிட்டு, "என்ன இது? (நபியவர்களின்) இ(ந்த 
உபேதசத்)ைதப் புறக்கணிப்பவர்களாகேவ உங்கைள நான் காண்கிேறேன! அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! (உங்களுக்குப் பிடிக்காவிட்டாலும்) இைத நான் உங்களுக்கு வலியுறுத்திக் 

ெகாண்டுதான் இருப்ேபன்''என்று கூறுவார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 30 அநீதியிைழத்தல், பிறர் நிலத்ைத அபகரித்தல் உள்ளிட்டைவ தைட ெசய்யப் 

பட்டுள்ளன. 
 
3289 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் ஒரு சாண் அளவு நிலத்ைத அநியாயமாக அபகரிக்கிறாேரா, அவரது கழுத்தில் 
அல்லாஹ் மறுைம நாளில் அந்த நிலத்தி(ன் ேமற்பகுதியி)லிருந்து ஏழு பூமிகள்வைர 
(ெசல்லும் பகுதிைய) மாைலயாக மாட்டுவான். 
இைத சயதீ் பின் ைஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃைபல் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3290 சயதீ் பின் ைஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃைபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அர்வா பின்த் உைவஸ் என்ற ெபண், எனக்குரிய வடீ்டின் ஒரு பகுதி ெதாடர்பாக 
வழக்காடினாள். அப்ேபாது நான், "அவைளயும் அந்த வடீ்ைடயும் விட்டுவிடுங்கள். ஏெனனில், 

"யார் நியாயமின்றி (பிறருக்குச் ெசாந்தமான) ஒரு சாண் நிலத்ைதக் ைகப்பற்றிக் 
ெகாள்கிறாேரா, அவரது கழுத்தில் மறுைம நாளில் அந்த நிலத்தி(ன் ேமற்பகுதியி)லிருந்து 
ஏழு பூமிகள்வைர (ெசல்லும் பகுதி) மாைலயாக மாட்டப்படும்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன். இைறவா! அவள் (தனது வாதத்தில்) 
ெபாய் ெசால்பவளாக இருந்தால், அவளது பார்ைவையப் பறித்துவிடு. அவளது சவக்குழிைய 
அந்த வடீ்டிேலேய அைமத்துவிடு'' என்று கூறிேனன். 
இந்த ஹதீைஸ சயதீ் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் முஹம்மத் பின் 
ைஸத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
பின்னர் நான் அந்தப் ெபண்ைணப் பார்ைவயற்றவளாகப் பார்த்ேதன். அவள் சுவர்கைளத் 
தடவிக்ெகாண்டு இருந்தாள். "சயதீ் பின் ைஸதின் பிரார்த்தைன எனது விஷயத்தில் 
பலித்துவிட்டது'' என்று கூறுவாள். இந்நிைலயில் அவள் (ஒரு நாள்) தனது வடீ்டில் 
நடந்துெகாண்டிருந்தேபாது, வடீ்டுக்குள்ளிருந்த கிணறு ஒன்ைற அவள் கடந்து ெசன்றாள். 
அப்ேபாது அதில் அவள் (தவறி) விழுந்துவிட்டாள். அதுேவ அவளது சவக்குழியாக 
அைமந்தது. 
 
3291 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
 சயதீ் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் தமது நிலத்தில் ஒரு பகுதிைய ஆக்கிரமித்துக் 
ெகாண்டார் என அர்வா பின்த் உைவஸ் (அல்லது உைனஸ்) என்ற ெபண் குற்றம் 
சாட்டினார். (அப்ேபாைதய மதீனாவின் ஆளுநர்) மர்வான் பின் அல்ஹகமிடம் சயதீுக்கு 
எதிராக அவர் வழக்குத் ெதாடுத்தார். (விசாரைணயின்ேபாது) சயதீ் பின் ைஸத் (ரலி) 
அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து (ஒரு ஹதீைஸ) 
ெசவியுற்ற பிறகும் அவளது நிலத்தில் ஒரு பகுதிைய அபகரிப்ேபனா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு மர்வான் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் என்ன 
ெசவியுற்றரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு சயதீ் (ரலி) அவர்கள், "யார் ஒரு சாண் 
நிலத்ைத அநியாயமாகக் ைகப்பற்றிக்ெகாள்கிறாேரா அவரது கழுத்தில் அந்த நிலத்தி(ன் 
ேமற்பகுதியி)லிருந்து ஏழு பூமிகள்வைர (ெசல்லும் பகுதி) மாைலயாக மாட்டப்படும் என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்''  என்றார்கள்.அதற்கு 
மர்வான், "இதற்குப் பின் உங்களிடம் நான் ஆதாரம் ேகட்கமாட்ேடன்'' என்றார்கள். 
அப்ேபாது சயதீ் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் ''இைறவா! இவள் ெபாய் ெசால்லியிருந்தால் 
அவளது பார்ைவையப் பறித்துவிடு. அந்த நிலத்திேலேய அவைளக் ெகான்றுவிடு'' என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள். 
பிறகு பார்ைவ பறிேபானவளாகேவ அவள் இறந்தாள். அவள் தனது நிலத்தில் நடந்து 
ெகாண்டிருந்தேபாது ஒரு குழியில் (தவறி) விழுந்து மாண்டுேபானாள். 
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3292 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் ஒரு சாண் நிலத்ைத அநியாயமாகக் ைகப்பற்றிக்ெகாள்கிறாேரா, அவரது கழுத்தில் 
மறுைம நாளில் அந்த நிலத்தி(ன் ேமற்பகுதி யி)லிருந்து ஏழு பூமிகள்வைர (ெசல்லும் பகுதி) 
மாைலயாக மாட்டப்படும். 
இைத சயதீ் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3293 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் முைறயின்றி ஒரு சாண் நிலத்ைதக் ைகப்பற்றிக்ெகாள்கிறாேரா அவரது கழுத்தில் 
அல்லாஹ் மறுைம நாளில் அந்த நிலத்தி(ன் ேமற்பகுதியி)லிருந்து ஏழு பூமிகள்வைர 
(ெசல்லும் பகுதிைய) மாைலயாக மாட்டாமல் விடுவதில்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3294 அபூசலமா அப்துல்லாஹ் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
எனக்கும் என் கூட்டத்தாருக்குமிைடேய ஒரு நிலம் ெதாடர்பாகத் தகராறு இருந்துவந்தது. 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று அைதப் பற்றிக் கூறிேனன். ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள், "அபூசலமா! மண்ணாைசையத் தவிர்த்துக் ெகாள்க! ஏெனனில், அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அநியாயமாக ஒரு சாண் அளவு நிலத்ைத ஆக்கிரமித்துக் 

ெகாள்கிறாேரா அவரது கழுத்தில் அந்த நிலத்தி(ன் ேமற்பகுதியி)லிருந்து ஏழு பூமிகள்வைர 
(ெசல்லும் பகுதி) மாைலயாக மாட்டப்படும்' என்று கூறியுள்ளார்கள்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 31 பாைத விஷயத்தில் பிரச்சிைன ஏற்படும்ேபாது, பாைதக்காக ஒதுக்கப்பட 
ேவண்டிய நிலத்தின் அளவு. 
 
3295 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பாைத விஷயத்தில் நீங்கள் கருத்து ேவறுபாடு ெகாண்டால், ஏழு முழங்கள் அகலமுள்ள 
நிலத்ைதப் ெபாதுவழியாக ஆக்கப்படும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 32 ஒரு முஸ்லிம், இைறமறுப்பாளருக்கு  வாரிசாகமாட்டார். 
 
3296 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிம் இைறமறுப்பாளருக்கு வாரிசாகமாட்டார்.ஓர் இைறமறுப்பாளர் முஸ்லிமுக்கு 
வாரிசாகமாட்டார். 
இைத உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 23  வா சு உ ைம சட்டம் 
 
பாடம் : 1 (குர்ஆனில் குறிப்பிடப்பட்ட) பாகங்கைள அவற்றுக்கு உரிேயாரிடம் ேசர்த்து 

விடுங்கள். எஞ்சிய பாகம், இறந்தவரின் ெநருங்கிய ஆண் உறவினருக்கு உரியதாகும். 
 
3297 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(பாகப் பிரிவிைன ெதாடர்பாகக் குர்ஆனில்) நிர்ணயிக்கப்ெபற்றுள்ள பாகங்கைள, (முதலில்) 
அவற்றுக்கு உரியவர்களிடம் ேசர்த்துவிடுங்கள். பிறகு எஞ்சியிருப்பது (இறந்தவரின்) மிக 
ெநருக்கமான ஆண் உறவினருக்கு உரியதாகும். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3298 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(பாகப் பிரிவிைன ெதாடர்பாகக் குர்ஆனில்) நிர்ணயிக்கப்ெபற்றுள்ள பாகங்கைள, (முதலில்) 
அவற்றுக்கு உரியவர்களிடம் ேசர்த்துவிடுங்கள். பாகம் நிர்ணயிக்கப்ெபற்றவர்கள் (எடுத்தது 
ேபாக) விட்டுைவப்பது, (இறந்தவரின்) மிக ெநருக்கமான ஆண் உறவினருக்கு உரியதாகும். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3299 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இறந்தவர் விட்டுச்ெசல்லும்) ெசாத்ைத, (முதலில்) அல்லாஹ்வின் ேவதத்தில் உள்ளபடி 
பாகம் நிர்ணயிக்கப் ெபற்றவர்களுக்குப் பங்கிட்டுக் ெகாடுங்கள். பாகம் நிர்ணயிக்கப் 
ெபற்றவர்கள் எடுத்ததுேபாக விட்டுைவப்பது, (இறந்தவரின்) மிக ெநருக்கமான ஆண் 
உறவினருக்கு உரியதாகும். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 2 மூல வாரிசுகேளா கிைள வாரிசுகேளா இல்லாதவரின் ("கலாலா') ெசாத்துரிைம. 
 
3300 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ேநாயுற்றிருந்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களும் நடந்ேத வந்து என்ைன உடல்நலம் விசாரித்தார்கள். அப்ேபாது எனக்கு 
மயக்கேமற்பட்டது. பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) 
ெசய்துவிட்டு எஞ்சிய தண்ணைீர என்மீது ஊற்றினார்கள். உடேன நான் மயக்கம் ெதளிந்(து 
கண் விழித்)ேதன். அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் ெசல்வத்தின் விஷயத்தில் 
நான் என்ன முடிவு ெசய்ய ேவண்டும்?'' என்று ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் எனக்குப் 
பதிேலதும் கூறவில்ைல. முடிவில் வாரிசுரிைம ெதாடர்பான "(நபிேய!) உம்மிடம் 
("கலாலா' குறித்து) அவர்கள் மார்க்கத் தீர்ப்புக் ேகட்கின்றனர்'' (4:176)என்று ெதாடங்கும் 
வாரிசுரிைம ெதாடர்பான இைறவசனம் அருளப்ெபற்றது. 
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3301 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் பனூ சலிமா எனும் (என்) 
குலத்தாரிைடேய நான் (ேநாயுற்றுத் தங்கி) இருந்தேபாது, நடந்ேத வந்து என்ைன 
உடல்நலம் விசாரித்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், நான் (ேநாயின் கடுைமயால்) சுயநிைனவு 
இழந்தவனாக இருந்த நிைலயில் என்ைனக் கண்டார்கள். ஆகேவ, சிறிது தண்ணைீரக் 
ெகாண்டுவரச் ெசால்லி, அதிலிருந்து அங்கத் தூய்ைம (உளூச்) ெசய்து, எஞ்சிய தண்ணைீர 
என்மீது ெதளித்தார்கள். நான் மயக்கம் ெதளிந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் என் 
ெசல்வத்தின் விஷயத்தில் எப்படி நடந்துெகாள்ள ேவண்டும்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அப்ேபாதுதான் "ஓர் ஆணுக்கு இரண்டு ெபண்களின் பாகத்திற்குச் சமமானது கிைடக்கும் 
என உங்கள் பிள்ைளகள் விஷயத்தில் உங்களுக்கு அல்லாஹ் அறிவுறுத்துகின்றான்'' (4:11) 

என்று ெதாடங்கும் இைறவசனம் அருளப்ெபற்றது. 
 
3302 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ேநாயுற்றிருந்தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
தம்முடனிருக்க நடந்ேத வந்து என்ைன உடல்நலம் விசாரித்தார்கள். அப்ேபாது நான் 
(ேநாயின் கடுைமயால்) மயக்கமுற்ற நிைலயில் இருப்பைதக் கண்டார்கள். உடேன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம (உளூச்) ெசய்து, எஞ்சிய தண்ணைீர 
என்மீது ஊற்றினார்கள். நான் மயக்கம் ெதளிந்து கண் விழித்தேபாது, என்னருகில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருப்பைதக் கண்ேடன். அப்ேபாது நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! எனது ெசல்வத்தின் விஷயத்தில் நான் எப்படி நடந்துெகாள்ள 
ேவண்டும்?'' என்று ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் எனக்குப் பதிேலதும் கூறவில்ைல. 
முடிவில் வாரிசுரிைம ெதாடர்பான (4:11ஆவது) இைறவசனம் அருளப்ெபற்றது. 
 
3303 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ேநாய்வாய்ப்பட்டு சுயநிைனவில்லாமல் இருந்தேபாது, (என்ைன உடல்நலம் 
விசாரிப்பதற்காக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டுக்கு வந்தார்கள். 
பின்னர் அங்கத் தூய்ைம ெசய்துவிட்டு, எஞ்சிய தண்ணைீர என்மீது ஊற்றினார்கள். உடேன 
எனக்குச் சுயநிைனவு திரும்பியது. அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ேநரடி ஆண் 
வாரிசுகள் அல்லாதவர்கள் ("கலாலா')தாம் எனக்கு வாரிசாகிறார்கள் (இந்நிைலயில் 
ெசாத்துப் பங்கீடு எவ்வாறு அைமயும்?)''  என்று ேகட்ேடன். அப்ேபாதுதான் வாரிசுரிைம 
ெதாடர்பான (4:11ஆவது) இைறவசனம் அருளப் ெபற்றது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
எனக்கு இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த முஹம்மத் பின் அல்முன்கதிர் (ரஹ்) அவர்களிடம், 

"(நபிேய!) உம்மிடம் ("கலாலா' குறித்து) அவர்கள் மார்க்கத் தீர்ப்புக் ேகட்கின்றனர் 
(4:176) எனும் இைறவசனமா (ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் ெதாடர்பாக அருளப் ெபற்றது)?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "இந்த விஷயத்தில்தான் அருளப்ெபற்றது'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் வஹ்ப் பின் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அப்ேபாதுதான் பாகப் 
பிரிவிைன (ஃபராயிள்) ெதாடர்பான வசனம் அருளப்ெபற்றது'' என்றும், நள்ர் பின் ஷுைமல் 
மற்றும் அபூஆமிர் அல்அகதீ (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "பாகப் பிரிவிைன (ஃபர்ள்) 
வசனம்' என்றும் இடம் ெபற்றுள்ளது. இந்த அறிவிப்புகளில் எவற்றிலும் முஹம்மத் பின் 
அல்முன்கதிர் (ரஹ்) அவர்களிடம் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் ேகட்டைதப் பற்றிய குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3304 மஅதான் பின் அபதீல்ஹா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் ஒரு ெவள்ளிக்கிழைம (ஜுமுஆ) 
தினத்தன்று உைர நிகழ்த்தினார்கள். அவர்கள் (தமது உைரயில்) நபி (ஸல்) அவர்கைளயும் 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைளயும் நிைனவுகூர்ந்தார்கள். பிறகு கூறினார்கள்: நான் எனக்குப் 
பின்னால் "கலாலா'ைவவிட ஒரு முக்கியமான விஷயத்ைத விட்டுச்ெசல்லவில்ைல. இந்த 
"கலாலா' குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் விவாதித்தைதப் ேபான்று 
ேவறு எதற்காகவும் விவாதித்ததில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் இது 
ெதாடர்பாக என்னிடம் கடிந்து ெகாண்டைதப் ேபான்று ேவறு எதற்காகவும் என்னிடம் 
கடிந்துெகாண்டதில்ைல. எந்த அளவிற்கு (அவர்கள் என்ைனக் கடிந்துெகாண்டார்கள்) 
எனில், அவர்கள் தமது விரலால் என் ெநஞ்சில் குத்தினார்கள். "உமேர! அந்நிசா 
அத்தியாயத்தின் இறுதியிலுள்ள ேகாைடக்கால(த்தில் அருளப்ெபற்ற) வசனம் (4:176) உமக்குப் 
ேபாதுமானதாக இல்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான் இன்னும் (சிறிது காலம்) வாழ்ந்தால் இந்த "கலாலா' ெதாடர்பாகக் குர்ஆைனக் 
கற்ேறாரும் கல்லாேதாரும் தீர்ப்பளிக்கும் விதத்தில் ெதளிவான ஒரு தீர்ப்ைப வழங்குேவன்'' 

என்றும் (உமர் (ரலி) அவர்கள் தமது உைரயில்) கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 3 "கலாலா' பற்றிய வசனேம இறுதியாக அருளப்ெபற்ற வசனமாகும். 
 
3305 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
குர்ஆனில் இறுதியாக அருளப்ெபற்ற வசனம் "(நபிேய!) உம்மிடம் ("கலாலா' குறித்து) 
அவர்கள் மார்க்கத் தீர்ப்புக் ேகட்கின்றனர்'' (4:176) என்று ெதாடங்கும் வசனமாகும். 
 
3306 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(குர்ஆனில்) இறுதியாக அருளப்ெபற்ற வசனம், கலாலா பற்றிய (4:176ஆவது) இைற 
வசனமாகும். இறுதியாக அருளப்ெபற்ற அத்தியாயம் "பராஅத்' (அல்லது "அத்தவ்பா') எனும் 
(9ஆவது) அத்தியாயமாகும். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3307 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு) முழுைமயாக அருளப்ெபற்ற அத்தியாயங்களில் இறுதியானது 
"அத்தவ்பா' எனும் (9ஆவது) அத்தியாயமாகும். இறுதியாக அருளப்ெபற்ற வசனம் "கலாலா' 

பற்றிய (4:176ஆவது) வசனமாகும். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "முழுைமயாக' என்பைதக் குறிக்க ("தாம்மத்தன்' 

என்பதற்குப் பகரமாக) "காமி லத்தன்' எனும் ெசால் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3308 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு) இறுதியாக அருளப்ெபற்ற இைறவசனம் "(நபிேய!) உம்மிடம் 
மார்க்கத் தீர்ப்பு ேகட்கின்றனர்'' என்று ெதாடங்கும் (4:176ஆவது) வசனமாகும். 
 
பாடம் : 4 ஒருவர் ஒரு ெசல்வத்ைத விட்டுச்ெசன்றால், அது அவருைடய வாரிசுகளுக்ேக 
உரியதாகும். 
 
3309 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கடன் உள்ள நிைலயில் இறந்துவிட்ட ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெகாண்டுவரப்படுவார். அப்ேபாது "தம்மீதுள்ள கடைன அைடக்க ஏேதனும் அவர் ஏற்பாடு 
ெசய்துள்ளாரா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்பார்கள். அவர் 
அத்தைகய ஏற்பாடுகைளச் ெசய்துவிட்டுச் ெசன்றிருப்பதாகத் ெதரிவிக்கப்பட்டால்,அவருக்கு 
(ஜனாஸாத் ெதாழுைக) ெதாழுவிப்பார்கள். அவ்வாறில்ைல எனில், (முஸ்லிம்களிடம்) 
"உங்கள் ேதாழருக்கு நீங்கேள ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறிவிடுவார்கள். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பல ெவற்றிகைள அளித்(து 
மதீனா அரசில் நிதி குவிந்)த ேபாது, "இைறநம்பிக்ைகயாளர்களுக்கு, அவர்களின் உயிர்கைள 
விட நாேன ெநருக்கமான (உரிைமயுைடய)வன் ஆேவன். ஆகேவ, யார் தம்மீது கடன் 
இருக்கும் நிைலயில் (அைத அைடப்பதற்காக ஒன்ைறயும் விட்டுச்ெசல்லாமல்) இறந்து 
விடுகிறாேரா, அந்தக் கடைன அைடப்பது எனது ெபாறுப்பாகும். யார் இறக்கும்ேபாது 
ெசல்வத்ைத விட்டுச்ெசன்றுள்ளாேரா, அது அவருைடய வாரிசுகளுக்கு உரியதாகும்'' என்று 
கூறுவார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3310 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முஹம்மதின் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! பூமியின் மீதுள்ள எந்த 
இைறநம்பிக்ைகயாளருக்கும் மற்ெறல்லா மக்கைளயும்விட நாேன ெநருக்கமான 
(உரிைமயுைடய)வன் ஆேவன். ஆகேவ, உங்களில் யார் ஏேதனும் கடைனேயா அல்லது 
திக்கற்ற மைனவி மக்கைளேயா விட்டுச்ெசல்கிறாேரா,அவருக்கு நாேன ெபாறுப்பாளன் 
ஆேவன். உங்களில் யார் ஒரு ெசல்வத்ைத விட்டுச்ெசல்கிறாேரா, அது அவருைடய 
ெநருங்கிய ஆண் உறவினருக்கு உரியதாகும்; அவர் யாராக இருப்பினும் சரிேய! 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3311 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த நபிெமாழிகளாகும். அவற்றில் 
பின்வரும் நபிெமாழியும் ஒன்றாகும்: அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
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வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் ேவதத்தில், நாேன இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்களுக்கு அைனத்து மக்கைளயும்விட ெநருக்கமான (உரிைமயுைடய)வன் 
ஆேவன் (எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது). ஆகேவ, உங்களில் யார் கடைனேயா திக்கற்ற 
மைனவி மக்கைளேயா விட்டுச்ெசல்கிறாேரா, (அவருக்காக ஆட்சித் தைலவராகிய) என்ைன 
அைழயுங்கள். நாேன அவருைடய ெபாறுப்பாளன் ஆேவன். உங்களில் யார் ெசல்வத்ைத 
விட்டுச்ெசல்கிறாேரா,அவருைடய ெநருங்கிய ஆண் உறவினருக்ேக அவரது ெசாத்தில் 
முன்னுரிைம அளிக்கப்பட ேவண்டும்; அவர் யாராக இருப்பினும் சரிேய! 
 
3312 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இறந்துவிட்ட) ஒருவர் ஒரு ெசல்வத்ைத விட்டுச்ெசன்றால், அது அவருைடய வாரிசுகளுக் 
குரியதாகும். ஒருவர் (திக்கற்ற) மைனவி மக்கைள விட்டுச்ெசன்றால், அவர்கைளப் 
பராமரிப்பது (ஆட்சித் தைலவரான) எமது ெபாறுப்பாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், (முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர்) ஃகுன்தர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஒருவர் 
திக்கற்ற மைனவி மக்கைள விட்டுச்ெசன்றால், அவருக்கு நாேன ெபாறுப்ேபற்றுக் 
ெகாண்ேடன்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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அத் யாயம் : 24  அன்ப ப் கள் 
 
பாடம் : 1 ஒருவர் தானமாகக் ெகாடுத்தைதத் தானம் ெபற்றவரிடமிருந்து அவேர விைலக்கு 
வாங்குவது விரும்பத்தகாத ெசயலாகும். 
 
3313 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஒருவைர அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (பயணம் ேமற்ெகாள்வதற்காக) உயர்ரகக் 
குதிைரெயான்றில் (அவருக்ேக அைதத் தானமாகக் ெகாடுத்து) அனுப்பிைவத்ேதன். அந்தக் 
குதிைரக்காரர் அைத (சரியாகப் பராமரிக்காமல்) பாழாக்கிவிட்டார். அவர் அைத மலிவான 
விைலக்கு (ேகட்டால்கூட) விற்றுவிடுவார் என்று நான் எண்ணிேனன். ஆகேவ, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அது குறித்துக் ேகட்ேடன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைத விைலக்கு வாங்காதீர். உமது 
தானத்ைதத் திரும்பப்ெபறாதீர். தனது தானத்ைதத் திரும்பப் ெபறுபவன் நாய்க்கு நிகரானவன் 
ஆவான். தான் எடுத்த வாந்திையத் தாேன தின்கிறது நாய்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அைத அவர் உமக்கு ஒரு ெவள்ளிக் காசுக்குக் ெகாடுத்தாலும் சரி, அைத விைலக்கு 
வாங்காதீர்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3314 அஸ்லம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (பயணம் ேமற்ெகாள்வதற்காக ஒருவைர) 
குதிைரெயான்றில் ஏற்றி (அைத அவருக்குத் தானமாகக் ெகாடுத்து) அனுப்பினார்கள். அந்தக் 
குதிைர அந்த மனிதரிடம் (சரியாகப் பராமரிக்கப்படாததால்) பாழாகி விட்டிருப்பைதக் 
கண்டார்கள். அவர் வசதி குைறந்த (ஏைழ) மனிதராக இருந்தார். ஆகேவ, அவரிடமிருந்து 
அைதத் தாேம விைலக்கு வாங்கிக்ெகாள்ள உமர் (ரலி) அவர்கள் விரும்பினார்கள். 
எனேவ,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அது குறித்துக் ேகட்டார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைத விைலக்கு வாங்காதீர். அைத ஒரு 
ெவள்ளிக் காசுக்கு அவர் உமக்குத் தந்தாலும் சரிேய! தனது தானத்ைதத் திரும்பப் 
ெபற்றவனின் நிைல, நாயின் நிைலைய ஒத்திருக்கிறது. நாய்தான், தான் எடுத்த வாந்திையத் 
தாேன தின்கிறது'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், 

ேமற்கண்ட ஹதீஸ்கேள முழுைமயானைவயும் மிகுதியானைவயும் ஆகும். 
 
3315 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் (ஒருவைர) அல்லாஹ்வின் பாைதயில் 
(பயணிக்க) குதிைரெயான்றில் ஏற்றி (அைத அவருக்குத் தானமாகத் தந்து) அனுப்பினார்கள். 
பிறகு அந்தக் குதிைர விற்கப்படுவைதக் கண்டு, அைதத் தாேம வாங்கிக்ெகாள்ள 
விரும்பினார்கள். ஆகேவ, இது குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உமர் 
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ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைத விைலக்கு வாங்காதீர். 
உமது தானத்ைதத் திரும்பப்ெபறாதீர்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3316 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்கள் (ஒருவைர) அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (பயணிக்க) ஒரு 
குதிைரயின் மீேதற்றி (அைத அவருக்குத் தானமாக வழங்கி) அனுப்பி ைவத்தார்கள். பின்னர் 
அந்தக் குதிைர விற்கப்படுவைதக் கண்டார்கள். அைதத் தாேம விைலக்கு வாங்கிக்ெகாள்ள 
விரும்பினார்கள். ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அது குறித்துக் 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமேர, உமது தானத்ைதத் 
திரும்பப்ெபறாதீர்''என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 2 ெகாடுத்த தானத்ைதயும் அன்பளிப்ைபயும் அது (உரியவரின்) ைகக்குப் ேபாய்ச் 
ேசர்ந்த பின் திரும்பப்ெபறுவது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் தம் மகன், மகனின் மகன் 
ஆகிேயாருக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கியைதத் தவிர! 
 
3317 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தான் ெகாடுத்த அன்பளிப்ைபத் திரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்பவனின் நிைலயானது, நாயின் 
நிைலைய ஒத்திருக்கிறது. வாந்தி எடுத்துவிட்டுப் பின்னர் தான் எடுத்த வாந்திைய ேநாக்கிச் 
ெசன்று அைதத் தின்கிறது நாய். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் அறிவிப்பாளர் முஹம்மத் பின் அலீ பின் ஹுைசன் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்களின் 
ெபயர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் 
புதல்வர் (அதாவது ெகாள்ளுப்ேபரர்) முஹம்மத் (பாகிர்)' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3318 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தர்மம் ெசய்துவிட்டுப் பின்னர் தனது தர்மத்ைதத் திரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்பவனின் 
நிைலயானது, நாயின் நிைலைய ஒத்திருக்கிறது. வாந்தி எடுத்துவிட்டுப் பின்னர் எடுத்த 
வாந்திையத் தின்கிறது நாய். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3319 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தான் ெகாடுத்த அன்பளிப்ைபத் திரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்பவன், தான் எடுத்த வாந்திையத் 
தாேன திரும்ப உண்பவைனப் ேபான்றவன் ஆவான். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3320 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தான் ெகாடுத்த அன்பளிப்ைபத் திரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்பவன் நாையப் ேபான்றவன் ஆவான். 
வாந்திெயடுத்த பிறகு எடுத்த வாந்திையத் தின்கிறது நாய். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 3 அன்பளிப்பு வழங்குவதில் பிள்ைளகளிைடேய பாகுபாடு காட்டுவது விரும்பத்தகாத 
ெசயலாகும். 
 
3321 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நான் சிறுவனாக இருந்தேபாது) என்ைன என் தந்ைத (பஷீர் பின் சஅத் - ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அைழத்துச் ெசன்று, "நான் என்னுைடய இந்த 
மகனுக்கு என்னிடமிருந்த ஓர் அடிைமைய அன்பளிப்பாக வழங்கியுள்ேளன்'' என்று 
ெசான்னார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் பிள்ைளகள் 
அைனவருக்கும் இைதப் ேபான்ேற அன்பளிப்பு வழங்கியுள்ளரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். என் 
தந்ைத "இல்ைல' என்று பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவ்வாறாயின், அைத (உங்கள் அன்பளிப்ைப)த் திரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்க'' என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3322 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நான் சிறுவனாக இருந்தேபாது) என்ைன என் தந்ைத (பஷீர் பின் சஅத் - ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அைழத்துச் ெசன்று, "நான் என்னுைடய இந்த 
மகனுக்கு ஓர் அடிைமைய அன்பளிப்பாக வழங்கியுள்ேளன்'' என்று ெசான்னார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் மகன்கள் அைனவருக்கும் அன்பளிப்பு 
வழங்கினரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். என் தந்ைத "இல்ைல' என்று பதிலளித்தார்கள். 
"அப்படியானால், அைதத் திரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3323 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் எட்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், யூனுஸ் மற்றும் மஅமர் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "உங்கள் மகன்கள் 
அைனவருக்கும்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ைலஸ் மற்றும் இப்னு உையனா (ரஹ்) 
ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "உங்கள் பிள்ைளகள் அைனவருக்கும்' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
முஹம்மத் பின் நுஅமான் (ரஹ்) மற்றும் ஹுைமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) 
ஆகிேயாரிடமிருந்து ைலஸ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில் "பஷீர் பின் சஅத் 
(ரலி) அவர்கள் (தம் புதல்வர்) நுஅமான் (ரலி) அவர்களுடன் வந்தார்கள்' என்று இடம் 

ெபற்றுள்ளது. 
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3324 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தந்ைத (பஷீர் பின் சஅத் - ரலி)) அவர்கள் (சிறுவனாக இருந்த) எனக்கு ஓர் 
அடிைமைய (அன்பளிப்பாக) வழங்கியிருந்தார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் என் 
தந்ைதயிடம், "இது என்ன அடிைம?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான் "என் தந்ைத எனக்கு 
அன்பளிப்பாக வழங்கினார்கள்'' என்ேறன். நபி (ஸல்) அவர்கள், (என் தந்ைதயிடம்) 
"இவருைடய சேகாதரர்கள் அைனவருக்கும் இவருக்கு வழங்கியைதப் ேபான்று 
வழங்கினரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். என் தந்ைத "இல்ைல' என்று பதிலளித்தார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "அவ்வாறாயின், அந்த அடிைமையத் திரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்வரீாக!'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
3325 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நான் சிறுவனாக இருந்தேபாது) என் தந்ைத தமது ெசல்வத்தில் ஒன்ைற எனக்குத் 
தானமாக வழங்கினார்கள். அப்ேபாது என் தாயார் அம்ரா பின்த் ரவாஹா (ரலி) அவர்கள் 
என் தந்ைதயிடம் "நீங்கள் இதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளச் சாட்சியாக 
ஆக்காத வைர நான் இைத ஒப்புக்ெகாள்ளமாட்ேடன்'' என்று கூறினார். ஆகேவ, என் தந்ைத 
எனக்குத் தானமாக வழங்கியதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கைளச் சாட்சியாக்குவற்காக 
அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் தந்ைதயிடம், "உங்கள் பிள்ைளகள் 
அைனவருக்கும் இைதச் ெசய்தீர்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். என் தந்ைத, "இல்ைல' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ைவ அஞ்சிக் 

ெகாள்ளுங்கள்; உங்கள் பிள்ைளகளிைடேய நீதியாக நடந்துெகாள்ளுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். உடேன என் தந்ைத (வடீ்டுக்குத்) திரும்பிவந்து, அந்தத் தானத்ைதத் திரும்ப 
வாங்கிக்ெகாண்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3326 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தாயார் (அம்ரா) பின்த் ரவாஹா (ரலி) அவர்கள் என் தந்ைதயிடம் அவரது 
ெசல்வத்திலிருந்து சில அன்பளிப்புகைள எனக்கு வழங்குமாறு ேகட்டார். என் தந்ைத ஒரு 
வருடம் இழுத்தடித்தார். பிறகு (எனக்கு அன்பளிப்பு வழங்க ேவண்டும் என்று) அவருக்குத் 
ேதான்றியது. (ஓர் அடிைமைய அன்பளிப்பாக வழங்கினார்.) அப்ேபாது என் தாயார் "என் 
மகனுக்கு அன்பளிப்பாக (இந்த அடிைமைய) வழங்கியதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைள நீங்கள் சாட்சியாக்காத வைர இைத நான் ஒப்புக்ெகாள்ளமாட்ேடன்'' என்று 
கூறினார். 
ஆகேவ, என் தந்ைத சிறுவனாயிருந்த எனது ைகையப் பிடித்துக்ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அைழத்துச் ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவனுைடய 
தாயாரான (அம்ரா) பின்த் ரவாஹா, தன் மகனுக்கு நான் அன்பளிப்பாக வழங்கிய 
ஒன்றுக்குத் தங்கைளச் சாட்சியாக்க ேவண்டும் என விரும்புகிறார்'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பஷீர்! இவைரத் தவிர ேவறு குழந்ைத 
உமக்கு உண்டா?'' என்று ேகட்டார்கள். என் தந்ைத "ஆம்' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் அைனவருக்கும் இைதப் ேபான்ற அன்பளிப்ைப வழங்கினரீா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். என் தந்ைத "இல்ைல' என்று ெசான்னார்கள். "அப்படியானால் என்ைன 
(இதற்குச்) சாட்சியாக்காதீர். ஏெனனில், நான் அநீதிக்குச் சாட்சியாக இருக்கமாட்ேடன்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3327 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என் தந்ைதயிடம்) "உமக்கு இவைரத் தவிர ேவறு 
மகன்கள் உண்டா?'' என்று ேகட்டார்கள். என் தந்ைத "ஆம்' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் அைனவருக்கும் இைதப் ேபான்று (அன்பளிப்பு) ெகாடுத்தீரா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு என் தந்ைத "இல்ைல' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால், நான் அநீதிக்குச் சாட்சியாக இருக்கமாட்ேடன்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
3328 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் தந்ைதயிடம், "என்ைன அநீதிக்குச் 
சாட்சியாக்காதீர்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3329 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தந்ைத (பஷீர் பின் சஅத் - ரலி) அவர்கள் (சிறுவனாயிருந்த) என்ைனத் தூக்கிக் 
ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் 
(என் மகன்) நுஅமானுக்கு என் ெசல்வத்திலிருந்து இன்னின்ன ெபாருட்கைள அன்பளிப்பாக 
வழங்கிவிட்ேடன் என்பதற்குத் தங்கைளச் சாட்சியாக்குகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நுஅமானுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கியைதப் ேபான்று 
உங்கள் மகன்கள் அைனவருக்கும் அன்பளிப்பு வழங்கிவிட்டீர்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். என் 
தந்ைத "இல்ைல' என்றார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறாயின், இதற்கு ேவறு யாைரயாவது 
சாட்சியாக்கிக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, "அவர்கள் அைனவரும் உங்களுக்குச் சம 
அளவில் நன்ைம ெசய்ய ேவண்டுெமன எதிர்பார்க்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். என் 
தந்ைத "ஆம்'  என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால் இப்படிச் 
ெசய்யாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3330 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தந்ைத எனக்கு ஓர் அன்பளிப்புப் ெபாருைள வழங்கினார்கள். பிறகு அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளச் சாட்சியாக்குவதற்காக என்ைன அவர்களிடம் 
அைழத்துச் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம்முைடய 
பிள்ைளகள் அைனவருக்கும் இைத வழங்கினரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். என் தந்ைத "இல்ைல' 

என்றார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவரிடமிருந்து நீர் 
நன்ைமைய எதிர்பார்ப்பைதப் ேபான்று அவர்கள் அைனவரிடமிருந்தும் எதிர்பார்க்க 
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வில்ைலயா?'’ என்று ேகட்டார்கள். என் தந்ைத "ஆம்' (எதிர் பார்க்கிேறன்) என்றார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறாயின், நான் (இதற்குச்) சாட்சியாக இருக்க 

மாட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல்லாஹ் பின் அவ்ன் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
இைத நான் முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்களிடம் அறிவித்தேபாது, "உங்கள் 
பிள்ைளகைள (இயன்றவைர)ச் சமமாக நடத்துங்கள்'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
என்ேற நாம் அறிவித்துவருகிேறாம் என்றார்கள். 
 
3331 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பஷீர் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களின் துைணவியார் பஷீர் (ரலி) அவர்களிடம் "என்னுைடய 
இந்த மகனுக்கு (நுஅமான் பின் பஷீருக்கு) உங்களுைடய அடிைமைய அன்பளிப்பாக 
வழங்கிவிடுங்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளச் 
சாட்சியாக்குங்கள்'' என்றார். அவ்வாேற பஷீர் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, இன்ன மனிதரின் புதல்வி(யும், என் மைனவியுமான 
அம்ரா பின்த் ரவாஹா) தன் புதல்வருக்கு என்னுைடய அடிைமைய அன்பளிப்பாக 
வழங்குமாறு என்னிடம் ேகட்டுவிட்டு, அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளச் 
சாட்சியாக்கும்படி கூறுகிறாள்'' என்றார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அ(வளுைடய புதல்)வருக்குச் சேகாதரர்கள் 
இருக்கிறார்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். பஷீர் "ஆம்' என்றார்கள். "அவருக்கு அன்பளிப்புச் 
ெசய்தைதப் ேபான்று அவர்கள் அைனவருக்கும் அன்பளிப்புச் ெசய்தீரா?'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். பஷீர் "இல்ைல' என்றார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது தகாத ெசயலாகும். நான் நியாயத்திற்கு 
மட்டுேம சாட்சியாக இருப்ேபன்''என்று கூறிவிட்டார்கள். 
 
பாடம் : 4  ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்றா). 
 
3332 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இது உமக்கும் உம்முைடய சந்ததியினருக்கும் உரியது என ஆயுட்கால அன்பளிப்பாக 
வழங்கப்பட்ட ஒரு ெபாருள் (உம்றா), எவருக்கு (அன்பளிப்பாக) வழங்கப்பட்டேதா அவருக்ேக 
உரியதாகும். (அவரது ஆயுட்காலத்திற்குப் பின்) வழங்கியவரிடம் அது திரும்பப் 
ேபாய்ச்ேசராது. ஏெனனில், (அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டவரின்) வாரிசுகளுக்குப் ேபாய்ச்ேசரும் 
வைகயிேலேய அவர் நன்ெகாைட வழங்கியுள்ளார். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3333 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இது, உனக்கும் உன் சந்ததிகளுக்கும் உரியது என ஒரு ெபாருைள ஒருவர் ஆயுட்கால 
அன்பளிப்பாக வழங்கினால்,அவரது ெசால்ேல (அந்தப் ெபாருளில்) அவருக்குரிய 
உரிைமைய நிறுத்திவிடுகிறது. அது யாருக்கு ஆயுட்கால அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டேதா 
அவருக்கும் அவருைடய சந்ததிகளுக்குேம உரியதாகும். 
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இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஒரு ெபாருைள 
ஒருவருக்கு ஆயுட்கால அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டால், அது அந்த மனிதருக்கும் 
அவருைடய சந்ததிகளுக்குேம உரியதாகும்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 
3334 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர் மற்ெறாருவருக்கு ஆயுட்கால அன்பளிப்பு வழங்கினால், அது அன்பளிப்பு 
வழங்கப்பட்ட மனிதருக்கும் அவருைடய சந்ததிகளுக்குேம உரியதாகும். அவர், "நான் இ(ந்தச் 
ெசாத்)ைத உமக்கும் உம்முைடய சந்ததிகளுக்கும்,உங்களில் ஒருவர் உயிேராடிருக்கும்வைர 
வழங்கிவிட்ேடன்'' என்று கூறி அன்பளிப்பாக வழங்கினாலும் அது அன்பளிப்பு வழங்கப் 

பட்டவருக்ேக உரியதாகும். அது (அவரது ஆயுட் காலத்திற்குப் பின்), அன்பளிப்பு 
வழங்கியவரிடம் திரும்பாது. காரணம், (அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டவரின்) வாரிசுகளுக்குப் 
ேபாய்ச் ேசரும் வைகயிேலேய அவர் நன்ெகாைட வழங்கியுள்ளார். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3335 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இது உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் உரியதாகும்' என்று 
கூறி வழங்கப்படும் ஆயுட்கால அன்பளிப்புக்ேக அனுமதியளித்தார்கள். "உன் ஆயுள் 
முழுவதும் இது உனக்குரியதாகும்' என்று (மட்டும்) கூறினால், அது (அன்பளிப்பு ெபற்றவரின் 
ஆயுட்காலத்திற்குப் பின்) அன்பளிப்பு வழங்கியவருக்ேக திரும்பிவிடும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான 
மஅமர் பின் ராஷித் (ரஹ்) அவர்கள், "இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களும் 
இவ்வாேற தீர்ப்பளித்துவந்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3336 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"இது உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் ஆயுட்கால அன்பளிப்பாகும்' என்று கூறி அன்பளிப்பு 
வழங்கப்பட்ட ஒரு ெசல்வத்தின் விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது 
அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டவருக்ேக உரியதாகிவிடும். அதில் நிபந்தைன விதிப்பதற்ேகா 
விதிவிலக்குப் ெபறுவதற்ேகா அன்பளிப்பு வழங்கியவருக்கு அனுமதி கிைடயாது''என்று 
கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள், 

"ஏெனனில், அவர் (அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டவரின்) வாரிசுகளுக்குப் ேபாய்ச்ேசரும் 
வைகயிேலேய நன்ெகாைட  வழங்கியுள்ளார். அந்த வாரிசுரிைம அவரது நிபந்தைனையத் 
துண்டித்துவிட்டது'' என்று கூறினார்கள். 
 
3337 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆயுட்கால அன்பளிப்பாக வழங்கப் பட்ட ஒரு ெபாருள், அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டவருக்ேக 
உரியதாகும். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 



அத்தியாயம் : 24 – அன்பளிப்புகள்                                 

    பக்கம் | 1109  
 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத இன்ேனார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3338 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ஆயுட்கால அன்பளிப்பு வழங்கப்படும் ெபாருள் திரும்பக் கிைடக்காது என்பைத உணர்ந்து) 
உங்கள் ெசல்வங்கைள உங்களிடேம ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்; அவற்ைற வணீாக்கி 
விடாதீர்கள். ஒருவர் ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்றா) வழங்கினால் அது யாருக்கு 
அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டேதா அவருக்ேக உரியதாகும்; அவர் உயிேராடிருந்தாலும் 
சரி,இறந்துவிட்டாலும் சரி. பிறகு அவருைடய சந்ததிகளுக்கு உரியதாகும். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3339 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், பின்வரும் தகவல் 
கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது: அன்சாரிகள் முஹாஜிர்களுக்கு ஆயுட்கால அன்பளிப்பு 
(உம்றா) வழங்கலாயினர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உஙகள் 
ெசல்வங்கைள உங்களிடேம ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். (அவசரப்பட்டு ஆயுட்கால அன்பளிப்பு 
வழங்கி விடாதீர்கள்)'' என்று கூறினார்கள். 
 
3340 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மதீனாவிலிருந்த ஒரு ெபண்மணி தம் புதல்வர் ஒருவருக்குத் தமது ேதாட்டெமான்ைற 
ஆயுட்கால அன்பளிப்பாக (உம்றா) வழங்கினார். பிறகு அந்தப் புதல்வர் இறந்துவிட்டார். 
அதன் பிறகு அந்தப் ெபண்ணும் இறந்துவிட்டார். அந்தப் புதல்வர் குழந்ைதகைள 
விட்டுச்ெசன்றிருந்தார். அந்தப் புதல்வருக்குச் சேகாதரர்களும் இருந்தனர். அவர்கள் 
ஆயுட்கால அன்பளிப்பு வழங்கிய அப்ெபண்ணின் ைமந்தர்கள் ஆவர். (அந்தப் புதல்வரின் 
இறப்புக்குப் பின்,) அன்பளிப்பு வழங்கிய அப்ெபண்ணின் ைமந்தர்கள் "ேதாட்டம் திரும்ப 
எங்களுக்ேக கிைடக்கும்'' என்று கூறினர். அன்பளிப்புப் ெபற்ற அப்புதல்வரின் மகன்கள், 

"இல்ைல; அதன் உரிைம. வாழ்ந்த ேபாதும் இறந்த பின்பும் எங்கள் தந்ைதக்ேக 
உரியது''என்று கூறினர். 
பின்னர் இவ்வழக்ைக (மதீனாவின் அன்ைறய ஆளுநராயிருந்த) உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்களின் முன்னாள் அடிைமயான தாரிக் பின் அம்ர் (ரஹ்) அவர்களிடம் ெகாண்டு 
ெசன்றனர். தாரிக் பின் அம்ர், (தம்மிடம்) ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கைள 
வரவைழத்(து அைதப் பற்றி விசாரித்)தார். அப்ேபாது ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் "ஆயுட்கால 
அன்பளிப்பு,அன்பளிப்பு ெபற்றவருக்ேக உரியதாகும்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் எனச் சாட்சியமளித்தார்கள். 
இதன்படிேய தாரிக் பின் அம்ரும் தீர்ப்பு வழங்கினார். பிறகு தாரிக், (கலீஃபா) அப்துல் மலிக் 
பின் மர்வானுக்குக் கடிதம் எழுதி விவரத்ைதத் ெதரிவித்தார். ஜாபிர் (ரலி) அவர்களின் 
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சாட்சியத்ைதயும் ெதரிவித்தார். அப்ேபாது அப்துல் மலிக் பின் மர்வான் "ஜாபிர் ெசான்னது 
உண்ைமேய' என்று கூறினார். பின்னர் இைதேய தாரிக் நைடமுைறப்படுத்தினார். அந்தத் 
ேதாட்டம் ஆயுட்கால அன்பளிப்புப் ெபற்ற அப்புதல்வரின் மகன்களிடேம இன்றுவைர 
இருந்துவருகிறது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3341 சுைலமான் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்த ஹதீைஸ அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ேட 
தாரிக் பின் அம்ர் (ரஹ்) அவர்கள் "ஆயுட்கால அன்பளிப்பு, (அன்பளிப்புப் ெபற்றவரின் 
ஆயுட்காலத்திற்குப் பிறகு அவருைடய) வாரிசுகளுக்ேக உரியதாகும்'' என்று 
தீர்ப்பளித்தார்கள். 
இத்தகவல் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3342 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்றா) ெசல்லும். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3343 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்றா), அன்பளிப்பு ெபற்றவரின் வாரிசுரிைமயாகும். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3344 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆயுட்கால அன்பளிப்பு ெசல்லும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அன்பளிப்புப் ெபற்றவரின் வாரிசுரிைமயாகும்' என்ேறா, அல்லது "அது ெசல்லும்' 

என்ேறா கூறினார்கள்'' என (ஐயப்பாட்டுடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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அத் யாயம் : 25   வசியத்  இ  ப்பம் 
 
3345 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் தமது ெசல்வம் ஒன்றில் இறுதி விருப்பம் ெதரிவிக்க 
விரும்பினால், அவர் தமது இறுதி விருப்பத்ைத எழுதித் தம்மிடம் (தயாராக) ைவத்துக் 
ெகாள்ளாமல் இரண்டு இரவுகைளக்கூட கழிப்பதற்கு அனுமதியில்ைல. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3346 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அப்துல்லாஹ் பின் நுைமர் மற்றும் முஹம்மத் பின் நுைமர் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில், "இறுதி விருப்பம் ெதரிவிக்க ஏேதனும் ெசல்வத்ைதப் ெபற்றிருந்தால்...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. "இறுதி விருப்பம் ெதரிவிக்க விரும்பினால்...' என இடம் 
ெபறவில்ைல. 
 
3347 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அய்யூப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்ைபத் தவிர மற்ற அைனவரது அறிவிப்பிலும் 
"இறுதி விருப்பம் ெதரிவிக்க ஏேதனும் ஒரு ெசல்வத்ைதப் ெபற்றிருந்தால்' என்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளது. அய்யூப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டும் "இறுதி விருப்பம் 
ெதரிவிக்க விரும்பினால்...' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3348 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் இறுதி விருப்பம் ெதரிவிக்க ஏேதனும் ஒரு ெபாருைளப் 
ெபற்றிருந்தால், அவர் தமது இறுதி விருப்பத்ைத எழுதித் தம்மிடம் ைவத்திருக்காமல் 
மூன்று இரவுகைளக்கூடக் கழிப்பதற்கு அனுமதியில்ைல. 
இதன் அறிவிப்பாளரான அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து இைதச் ெசவியுற்றதிலிருந்து எனது இறுதி 
விருப்பத்ைத எழுதி என்னிடம் ைவத்திருக்காமல் ஓர் இரைவக்கூட நான் கழித்ததில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 1 மூன்றில் ஒரு பாகத்திேலேய இறுதி விருப்பம் ெசல்லும். 
 
3349 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது (நான் 
மக்காவிலிருந்த சமயம் எனக்கு ஏற்பட்ட) ஒரு ேநாய்க்காக என்ைன உடல்நலம் விசாரிக்க 
வந்தார்கள். அந்த ேநாயின் காரணத்தால் நான் மரணத்ைத எதிர்ேநாக்கியிருந்ேதன். 
அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெசல்வந்தனாகிய எனக்கு, என் ஒேர மகைளத் 
தவிர ேவறு வாரிசு எவரும் இல்லாத நிைலயில், நீங்கள் காணும் ேநாய் என்ைனப் 
படீித்துள்ளது. ஆகேவ, நான் என் ெசல்வத்தில் மூன்றில் இரண்டு பாகங்கைளத் தர்மம் 
ெசய்துவிடட்டுமா?'' என்று ேகட்ேடன். 



அத்தியாயம் : 25 – வசியத் Ð இறுதி விருப்பம்                                

    பக்கம் | 1112  
 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ேவண்டாம்' என்றார்கள். நான், "அவ்வாறாயின், என் 
ெசாத்தில் பாதிையத் தர்மம் ெசய்யட்டுமா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கும் "ேவண்டாம்' என்று 
ெசான்ன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மூன்றில் ஒரு பாகம் (ேவண்டுமானால் 
தர்மம் ெசய்யலாம்). மூன்றில் ஒரு பாகேமகூட அதிகம்தான். நீங்கள் உங்களுைடய 
வாரிசுகைள மக்களிடம் ைகேயந்தும் நிைலயில் விட்டுச்ெசல்வைதவிட அவர்கைளத் 
தன்னிைறவுைடயவர்களாக விட்டுச்ெசல்வேத சிறந்ததாகும். நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 
திருப்திைய விரும்பிச் ெசய்கின்ற தர்மம் எதுவாயினும் அதற்குப் பதிலாக உங்களுக்குப் 
பிரதிபலன் வழங்கப்படும். எந்த அளவிற்ெகன்றால், நீங்கள் உங்கள் மைனவியின் வாய்க்குள் 
இடுகின்ற ஒரு கவளம் உணவுக்கும்கூட (உங்களுக்குப் பிரதிபலன் அளிக்கப்படும்)''என்று 
கூறினார்கள். 
 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (என் ேதாழர்கள் அைனவரும் மதீனாவுக்குச் ெசன்று 
விடுவார்கள்) நான் மட்டும் இங்கு (மக்காவில்) என் ேதாழர்கைளவிட்டுப் பின்தங்கியவனாக 
ஆகி விடுேவனா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் 
இங்கு இருந்தேபாதிலும் அல்லாஹ்வின் உவப்ைப நாடி நல்லறங்கள் ெசய்து ெகாண்ேட 
இருந்தால் உங்கள் தகுதியும் ேமன்ைமயும் அதிகரித்துக்ெகாண்ேடயிருக்கும்'' எனக் 
கூறிவிட்டு, "உங்கைள ைவத்துச் சில கூட்டத்தார் நன்ைமயைடவதற்காகவும் ேவறுசிலர் 
துன்பமைடவதற்காகவும் நீங்கள் இங்ேகேய தங்க ைவக்கப்படலாம்'' என்று கூறினார்கள். 
ேமலும், "இைறவா! என் ேதாழர்களின் ஹிஜ்ரத்ைத முழுைமயாக்குவாயாக! தங்கள் 
அடிச்சுவடுகளின் வழிேய (முந்திய இைண ைவக்கும் மார்க்கத்திற்ேக) இவர்கைளத் 
திரும்பிச் ெசல்லும்படி ெசய்துவிடாேத'' எனப் பிரார்த்தித்தார்கள். (ேநாயாளியாயிருந்த 
மற்ெறாருவரான) சஅத் பின் கவ்லா (ரலி) அவர்கள் மக்காவிேலேய இறந்து விட்டதற்காக, 

"பாவம் சஅத் பின் கவ்லா! (அவர் மீண்டும் ஹிஜ்ரத் பூமிக்ேக திரும்பிச் ெசல்ல 
விரும்பினார். ஆனால்,நடக்கவில்ைல)'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அனுதாபம் ெதரிவித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. 
அதில், "என்ைன உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக என்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
வந்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அதில் சஅத் பின் கவ்லா (ரலி) அவர்கள் 
ெதாடர்பாக நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதரிவித்த அனுதாபம் இடம்ெபறவில்ைல. ஆயினும் 
அதில், "நான் எந்த மண்ைண விட்டு நாடு துறந்து ெசன்ேறேனா அேத மண்ணிேலேய 
இறப்பைத ெவறுத்ேதன்'' என்று சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3350 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் உடல் நலிவுற்றிருந்தேபாது நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஆளனுப்பிேனன். (அவர்கள் 
வந்தேபாது,) "நான் விரும்பிய முைறயில் என் ெசல்வத்ைதப் பங்கிட்டுக் ெகாடுக்க என்ைன 
அனுமதியுங்கள்'' என்று ேகட்ேடன். நபி (ஸல்) அவர்கள் அதற்கு மறுத்துவிட்டார்கள். 
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"அவ்வாறாயின் பாதியாவது (அறவழியில் ெசலவிட அனுமதியுங்கள்)'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கும் மறுப்புத் ெதரிவித்தார்கள். நான் "(என் ெசல்வத்தில்) மூன்றில் ஒரு பாகத்ைத 
(தர்மம் ெசய்ய அனுமதியுங்கள்)'' என்று ேகட்டேபாது அைமதியாக இருந்தார்கள். இதன் 
பின்னேர மூன்றில் ஒரு பாகம் (இறுதி விருப்பம் ெதரிவிக்க) அனுமதிக்கப்பட்டதாயிற்று. 
- ேமற்கண்ட தகவல் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "இதன் பின்னேர மூன்றில் ஒரு பாகம் (இறுதி விருப்பம் ெதரிவிக்க) அனுமதிக்கப் 
பட்டதாயிற்று'' எனும் குறிப்பு இடம் ெபறவில்ைல. 
 
3351 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நான் ேநாயுற்றிருந்தேபாது) என்ைன உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் 
வந்தார்கள். அப்ேபாது நான், "என் ெசல்வங்கள் அைனத்திலும் இறுதி விருப்பம் ெதரிவித்து 
விடட்டுமா?'' என்று ேகட்ேடன். நபி (ஸல்) அவர்கள் "ேவண்டாம்' என்றார்கள். நான், 

"அவ்வாறாயின் (என் ெசல்வத்தில்) பாதியில் (இறுதி விருப்பம் ெதரிவித்து 
விடட்டுமா)?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கும் "ேவண்டாம்' என்றார்கள். நான் "மூன்றில் ஒரு 
பாகத்திலாவது (இறுதி விருப்பம்) ெதரிவிக்கட்டுமா)?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "ஆம்; மூன்றில் ஒரு பாகம்கூட அதிகம்தான்'' என்றார்கள். 
 
3352 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், மக்காவில் (உடல் நலிவுற்றிருந்த) என்ைன நலம் விசாரிப்பதற்காக 
என்னிடம் வந்தார்கள். அப்ேபாது நான் அழுேதன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஏன் அழுகிறரீ்?'' 

என்று ேகட்டார்கள். "நான் சஅத் பின் கவ்லா இறந்தைதப் ேபான்று நாடு துறந்து ெசன்ற 
இந்த மண்ணிேலேய (மக்காவிேலேய) இறந்துவிடுேவேனா என அஞ்சுகிேறன்'' என்று நான் 
ெசான்ேனன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! சஅதுக்குக் குணமளிப்பாயாக! 
இைறவா! சஅதுக்குக் குணமளிப்பாயாக!'' என மூன்று முைற பிரார்த்தித்தார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்னிடம் ஏராளமான ெசல்வங்கள் உள்ளன. எனக்கு என் 
ஒேர மகள் மட்டுேம (இப்ேபாது) வாரிசாக வருகிறாள். ஆகேவ, என் ெசல்வங்கள் 
அைனத்திலும் (அைவ அறவழியில் ெசலவிடப்பட) இறுதி விருப்பம் ெதரிவித்துவிடட்டுமா?'' 

என்று ேகட்ேடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ேவண்டாம்' என்றார்கள். நான் "மூன்றில் இரண்டு 
பாகங்களில் (இறுதி விருப்பம் ெதரிவித்துவிடட்டுமா)?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கும் "ேவண்டாம்' என்றார்கள். "அவ்வாறாயின் பாதியிலாவது (இறுதி விருப்பம் 
ெதரிவித்துவிடட்டுமா)?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கும் "ேவண்டாம்' என்று ெசான்னார்கள். 
"அவ்வாறாயின் மூன்றில் ஒரு பாகத்திேலனும் (இறுதி விருப்பம் ெதரிவித்துவிடட்டுமா)?'' 

என்று ேகட்ேடன். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "மூன்றில் ஒரு பாகமா! மூன்றில் ஒரு பாகம்கூட அதிகம்தான். நீர் 
உமது ெசல்வத்திலிருந்து (பிறருக்கு) ஈவதும் ஈைகதான். நீர் உம்முைடய குடும்பத்தாருக்கு 
வழங்கும் ெசலவுத் ெதாைகயும் ஈைகதான். உமது ெசல்வத்திலிருந்து உம்முைடய 
துைணவி உண்பதும் ஈைகதான். நீர் உம்முைடய வடீ்டாைர மக்களிடம் ைகேயந்தும் 
நிைலயில் விட்டுச்ெசல்வைதவிட (ெபாருளாதார) நலத்துடன் (அல்லது நல்ல நிைலயில்) 
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விட்டுச்ெசல்வேத சிறந்ததாகும்'' என்று கூறினார்கள். ("ைகேயந்தும் நிைலயில்' என்று 
கூறும்ேபாது) தமது கரத்தால் ைசைக ெசய்து காட்டினார்கள். 
இைத (பின்னாளில் பிறந்த) சஅத் (ரலி) அவர்களின் மூன்று புதல்வர்கள் அறிவித்துள்ளனர். 
 
3353 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர் களின் மூன்று புதல்வர்கள் கூறியதாவது: 
(எங்கள் தந்ைத) சஅத் (ரலி) அவர்கள் மக்காவில் உடல் நலிவுற்றிருந்தேபாது அவர்கைள 
உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். மற்ற 
விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட தகவல் சஅத் பின் அபவீக் காஸ் (ரலி) அவர்களின் மூன்று 
புதல்வர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3354 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கள் (தமது இறுதி விருப்பங்கைள) மூன்றில் ஒரு பாகத்திலிருந்து நான்கில் ஒரு 
பாகமாகக் குைறத்துக்ெகாண்டால் நன்றாயிருக்கும். ஏெனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "மூன்றில் ஒரு பாகமா? மூன்றில் ஒரு பாகேம அதிகம்தான்'' என்று 
கூறியுள்ளார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "மூன்றில் ஒரு பாகேம ெபரிதுதான் 
அல்லது அதிகம்தான்'' என (ஐயப்பாட்டுடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 2  இறந்துவிட்ட ஒருவருக்காகச் ெசய்யப்படும் தானதர்மங்களின் நன்ைம அவைரச் 
ெசன்றைடயும். 
 
3355 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "என் தந்ைத ெசாத்துகைள விட்டுவிட்டு 
இறந்துேபானார். அவர் இறுதி விருப்பம் எதுவும் ெதரிவிக்கவுமில்ைல. இந்நிைலயில் 
அவருக்காக நான் தர்மம் ெசய்தால், அவருக்கு அது பரிகாரம் ஆகுமா?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3356 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "என் தாயார் திடீெரன இறந்துவிட்டார். அவர் 
(இறப்பதற்கு முன்பு) ேபச முடிந்திருந்தால் தர்மம் ெசய்(யச் ெசால்லியிருந்)திருப்பார் என்று 
நான் கருதுகிேறன். அவருக்காக நான் தர்மம் ெசய்தால் எனக்கு நன்ைம உண்டா?''  என்று 
ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று விைடயளித்தார்கள். 
- ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இறுதி விருப்பம் 
ெதரிவிக்காமேலேய என் தாயார் திடீெரன இறந்துவிட்டார். அவர் (இறப்பதற்கு முன்பு) ேபச 
முடிந்திருந்தால் தர்மம் ெசய்(யச் ெசால்லியிருந்)திருப்பார் என்று நான் கருதுகிேறன். அவர் 
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சார்பாக நான் தர்மம் ெசய்தால் அவருக்கு நன்ைம உண்டா?''என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். 
 
3357 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அபூஉசாமா (ரஹ்) மற்றும் ரவ்ஹ் பின் அல்காசிம் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில் "எனக்கு நன்ைம உண்டா?''  என்று அம்மனிதர் ேகட்டார் என இடம் 
ெபற்றுள்ளது; ேமற்கண்ட (இரண்டாவது) ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்று. 
ஷுஐப் பின் இஸ்ஹாக் (ரஹ்) மற்றும் ஜஅஃபர் பின் அவ்ன் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில் "என் தாயாருக்கு நன்ைம உண்டா?'' என்று அந்த மனிதர் ேகட்டதாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது; ேமற்கண்ட மற்ேறார் அறிவிப்பில் உள்ளைதப் ேபான்று. 
 
பாடம் : 3 மனிதன் இறந்த பின்பும் அவைனப் ேபாய்ச்ேசரும் நன்ைமகள். 
 
3358 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மனிதன் இறந்துவிட்டால் அவனுைடய மூன்று ெசயல்கைளத் தவிர மற்ற அைனத்தும் 
நின்றுவிடுகின்றன; 1.நிைலயான அறக்ெகாைட 2. பயன்ெபறப்படும் கல்வி. 3. அவனுக்காகப் 
பிரார்த்திக்கும் (அவனுைடய) நல்ல குழந்ைத. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 அறக்ெகாைட (வக்ஃப்). 
 
3359 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்கள் ைகபரில் ("ஸம்ஃக்' எனும்) ஒரு நிலத்ைதப் 
ெபற்றிருந்தார்கள். அந்த நிலம் ெதாடர்பாக ஆேலாசைன ெபறுவதற்காக நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் ைகபரில் ஒரு நிலத்ைதப் 
ெபற்றுள்ேளன். அைதவிடச் சிறந்த ஒரு ெசல்வத்ைத (இதுவைர) நான் அைடந்தேத 
இல்ைல. ஆகேவ, அைத நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று தாங்கள் 
கட்டைளயிடுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் விரும்பினால் 
அந்த நிலத்ைத (அசைல) நீங்கேள ைவத்துக்ெகாண்டு, அதன் விைளச்சைல தர்மம் 
ெசய்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அவ்வாேற உமர் (ரலி) அவர்கள் "அந்த நிலம் விற்கப்படக் கூடாது; வாங்கப்படவும் கூடாது; 

வாரிசுரிைமயாக்கப்படாது;அன்பளிப்பாக வழங்கப்படக் கூடாது'' என்ற நிபந்தைனகைள 
விதித்து அறக்ெகாைடயாக (வக்ஃபாக) வழங்கினார்கள். (அதன் வருமானத்ைத) 
ஏைழகளுக்கும், (தம்) உறவினர்களுக்கும், அடிைமகைள விடுதைல ெசய்வதற்கும், 

அல்லாஹ்வின் பாைதயி(ல் அறப்ேபார் புரிேவார் வைகயி)லும், வழிப்ேபாக்கருக்கும், 

விருந்தினர்களுக்கும் உரியதாக்கித் தர்மம் (வக்ஃப்) ெசய்தார்கள். அைதப் பராமரிக்கும் 
ெபாறுப்ேபற்றிருப்பவர், (அதிலிருந்து எடுத்துத் தமக்ெகன்று) ேசமித்து ைவக்காமல் 
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நியாயமான அளவில் உண்பதும் தம் ேதாழருக்கு உணவளிப்பதிலும் குற்றமில்ைல (என்றும் 
எழுதிைவத்தார்கள்). 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல்லாஹ் பின் அவ்ன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்த இந்த ஹதீைஸ நான் முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) 
அவர்களிடம் ெசான்ேனன். "(அதிலிருந்து எடுத்துத் தமக்ெகன்று) ேசமித்து ைவக்காமல்'  

எனும் இடத்ைத நான் அைடந்ததும் "அைதத் தமது ெசாத்தாக ஆக்கிக் ெகாள்ளாமல்' என்று 
(திருத்திக்) கூறினார்கள். 
ேமலும், இது ெதாடர்பாக எழுதப்பட்ட ஓர் ஆவணத்ைத வாசித்த ஒருவர் "அைதத் தமது 
ெசாத்தாக ஆக்கிக்ெகாள்ளாமல் என்ேற காணப்பட்டது' என்று கூறினார். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு அபஸீாயிதா (ரஹ்) மற்றும் அஸ்ஹர் அஸ்ஸம்மான் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில், "(அதிலிருந்து எடுத்துத் தமக்ெகன்று) ேசமித்து ைவக்காமல் தம் ேதாழருக்கு 
உணவளிப்பதில்' என்பேதாடு ஹதீஸ் முடிவைடகிறது. அதற்குப் பின்னுள்ள குறிப்புகள் 
இடம்ெபறவில்ைல. 
இப்னு அபஅீதீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் இடம்ெபற்றுள்ள 
"இந்த ஹதீைஸ நான் முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்களிடம் ெசான்ேனன்...'' எனத் 
ெதாடங்கும் குறிப்பு இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நான் ைகபர் பகுதியில் ஒரு நிலத்ைதப் ெபற்றிருந்ேதன். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று "நான் ைகபரில் ஒரு நிலத்ைதப் ெபற்றுள்ேளன். அைதவிட 
மிக விருப்பமானைதேயா, அைதவிட மிகச் சிறந்தைதேயா நான் அைடந்து 
ெகாண்டேதயில்ைல...' என்று உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
ெதாடருகின்றன. 
இந்த அறிவிப்பில், அப்துல்லாஹ் பின் அவ்ன் (ரஹ்) அவர்கள் முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) 
அவர்களிடம் இந்த ஹதீைஸச் ெசான்னைதப் பற்றியும் அதற்குப் பின்னுள்ள தகவலும் 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 5 இறுதி விருப்பம் ெதரிவிப்பதற்கு வசதியற்றவர் இறுதி விருப்பம் 
ெதரிவிக்கலாகாது. 
 
3360 தல்ஹா பின் முஸர்ரிஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இறுதி விருப்பம் (வஸிய்யத்) ெதரிவித்தார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள் 
"இல்ைல' என்று பதிலளித்தார்கள். "அவ்வாறாயின் இறுதி விருப்பம் முஸ்லிம்களுக்கு ஏன் 
கடைமயாக்கப்பட்டது?' அல்லது "அவ்வாறாயின் இறுதி விருப்பம் ெதரிவிக்குமாறு மக்கள் 
ஏன் கட்டைளயிடப்பட்டனர்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "வல்லைமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ்வின் ேவதத்தின்படி ெசயல்படுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அறிவுறுத்தினார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
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3361 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் வகீஉ பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இறுதி விருப்பம் 
ெதரிவிக்குமாறு எவ்வாறு மக்களுக்குக் கட்டைளயிடப்பட்டது?'' என்று தல்ஹா பின் 
முஸர்ரிஃப் (ரஹ்) அவர்கள் ேகட்டார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
முஹம்மத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இறுதி 
விருப்பம் ெதரிவிப்பது முஸ்லிம்கள்மீது எப்படிக் கடைமயாக்கப்பட்டது?'' என்று ேகட்டார்கள் 
என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3362 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இறக்கும்ேபாது) ெபற்காைசேயா (தீனார்), ெவள்ளிக் 
காைசேயா (திர்ஹம்),ஆட்ைடேயா, ஓட்டகத்ைதேயா விட்டுச்ெசல்லவில்ைல. (எைதயும் 
யாருக்கும் ெகாடுக்கும்படி) இறுதி விருப்பம் எதுவும் ெதரிவிக்கவுமில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3363 அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் மக்கள், "(நபி (ஸல்) அவர்கள் தமக்குப் பின் ஆட்சித் தைலைம 
ஏற்கும்படி) அலீ (ரலி) அவர்களிடம் இறுதி விருப்பம் (வஸிய்யத்) ெதரிவித்தார்களாேம?'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் எப்ேபாது அவரிடம் இறுதி விருப்பம் 
ெதரிவித்தார்கள்? (நபியவர்கள் இறுதிப் படுக்ைகயில் இருந்தேபாது) நான்தாேன அவர்கைள 
என் ெநஞ்ேசாடு (அல்லது மடியில் தாங்கி) அைணத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்! அவர்கள் (எச்சில் 
துப்புவதற்காக) பாத்திரம் ஒன்ைறக் ெகாண்டு வரும்படி ேகட்டார்கள். பிறகு எனது மடியில் 
மூர்ச்ைசயுற்றுச் சரிந்தார்கள். அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்பைதக்கூட நான் 
உணரவில்ைல. அவ்வாறிருக்க, அவர்கள் எப்ேபாது அவரிடம் (ஆட்சிப் ெபாறுப்ேபற்கும் படி) 
இறுதி விருப்பம் ெதரிவித்தார்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
இது இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3364 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "(அன்று) வியாழக்கிழைம! எந்த 
வியாழக்கிழைம (ெதரியுமா)?'' என்று ேகட்டு விட்டு, சரைளக்கல் பூமிைய நைனத்து 
விடுமளவுக்குக் கண்ணரீ்விட்டு அழுதார்கள். நான் "இப்னு அப்பாஸ் அவர்கேள! அது எந்த 
வியாழக்கிழைம?'' என்று ேகட்ேடன். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
கூறினார்கள்: 
(ஒரு வியாழக்கிழைமயன்று) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது (ேநாயின்) ேவதைன 
கடுைமயாயிற்று. அப்ேபாது அவர்கள், "என்னிடம் (ஓர் ஏட்ைடக்) ெகாண்டு வாருங்கள். 
உங்களுக்கு ஒரு மடைல நான் எழுதித்தருகிேறன். எனக்குப் பிறகு (குறிப்பிட்ட அந்த 
விஷயங்களில்) நீங்கள் வழி தவறமாட்டீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது மக்கள் 
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(கருத்து ேவறுபாடு ெகாண்டு) சச்சரவிட்டுக்ெகாண்டனர். ஆனால், ஓர் இைறத்தூதர் அருகில் 
சச்சரவிட்டுக்ெகாள்ளல் தகாதெசயலாகும். 
மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு என்ன ேநர்ந்தது? அவர்கள் பலவனீத்தில் 
ேபசுகிறார்களா?அவர்களிடேம விளக்கம் ேகளுங்கள்'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "என்ைன விட்டுவிடுங்கள். நான் இப்ேபாதுள்ள நிைலேய சிறந்தது'' என்று 
ெசால்லிவிட்டார்கள். (எைதயும் எழுதித் தரவில்ைல.) ேமலும், மூன்று விஷயங்கைள நான் 
எனது இறுதி விருப்பமாக வலியுறுத்துகிேறன்: அரபு தீபகற்பத்திலிருந்து 
இைணைவப்பாளர்கைள அப்புறப்படுத்துங்கள். (அயல் நாடுகள் மற்றும் குலங்களின்) தூதுக் 
குழுவினருக்கு நான் வழங்கிவந்தைதப் ேபான்று நீங்களும் பரிசுப்ெபாருட்கைள 
வழங்குங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
(எனக்கு இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "மூன்றாவது 
விருப்பத்ைதச் ெசால்லாமல் ெமௗனமாயிருந்துவிட்டார்கள்' அல்லது "அைத அவர்கள் 
கூறியிருக்க, நான் அைத மறந்துவிட்ேடன்'. 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3365 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "(அன்று) வியாழக்கிழைம! எந்த 
வியாழக்கிழைம (ெதரியுமா)?'' என்று ேகட்டு விட்டுக் கண்ணரீ் விட்டு அழலானார்கள். எந்த 
அளவிற்ெகன்றால், அவர்களின் கன்னங்களில் முத்துச் சரங்கைளப் ேபான்று (கண்ணரீ் 
திவைலகள் தாைர தாைரயாக வழியக்) கண்ேடன். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (இறுதிப் படுக்ைகயில் இருந்தேபாது) "எலும்ைபயும் ைமக்கூட்ைடயும் (அல்லது 
பலைகையயும் ைமக்கூட்ைடயும்) ெகாண்டுவாருங்கள். உங்களுக்கு நான் ஒரு மடைல 
எழுதித் தருகிேறன். அதன் பின்னர் (குறிப்பிட்ட அந்த விஷயங்களில்) ஒருேபாதும் நீங்கள் 
வழிதவறேவமாட்டீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது மக்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பலவனீத்தில் ேபசுகிறார்கள்'' என்று கூறினர். 
 
3366 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது இல்லத்தில் மக்கள் பலரும் இருக்க,  

அவர்களிைடேய உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இறப்பு ெநருங்கிவிட அவர்கள், "வாருங்கள். நான் 
உங்களுக்கு ஒரு மடைல எழுதித் தருகிேறன். அதன் பிறகு நீங்கள் (குறிப்பிட்ட அந்த 
விஷயங்களில்) ஒருேபாதும் வழி தவறமாட்டீர்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். அப்ேபாது உமர் 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (ேநாயின்) ேவதைன 
மிைகத்துவிட்டது. (அவர்களுக்கு எந்த ேவைலயும் ெகாடுத்துத் ெதாந்தரவு ெசய்யாதீர்கள்.) 
உங்களிடம்தான் குர்ஆன் இருக்கிறேத! நமக்கு இைறேவதம் ேபாதும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது வடீ்டிலிருந்ேதாரிைடேய கருத்து ேவறுபாடு எழுந்து சச்சரவிட்டுக்ெகாண்டனர். 
அவர்களில் சிலர், "(அல்லாஹ்வின் தூதர் - ஸல்) அவர்(கள் ேகட்ட எழுதுெபாருைள 
அவர்)களிடம் ெகாண்டுேபாய்க் ெகாடுங்கள். உங்களுக்கு  அவர்கள் ஒரு மடைல எழுதித் 
தருவார்கள். அதன் பின்னர் நீங்கள் ஒருேபாதும் வழி தவறேவமாட்டீர்கள்'' என்று கூறினர். 
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ேவறுசிலர் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியைதப் ேபான்ேற கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு முன் மக்கள் அதிகமாகக் கூச்சலிட்டுச் சச்சரவு ெசய்த ேபாது, 

"(இங்கிருந்து) எழுந்து ெசல்லுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெசான்னார்கள். 
அறிவிப்பாளர் உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
"அவர்கள் கருத்து ேவறுபாடு ெகாண்டு கூச்சலிட்டுக்ெகாண்டதால் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களால் அந்த மடைல எழுத முடியாமல் ேபானதுதான் ேசாதைனயிலும் ெபரும் 
ேசாதைனயாகும்'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிவந்தார்கள். 
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அத் யாயம் : 26  ேநர்த் க்கடன்  ேநர்ச்ைச 
 
பாடம் : 1 ேநர்த்திக்கடைன நிைறேவற்றுமாறு வந்துள்ள கட்டைள. 
 
3367 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சஅத் பின் உபாதா அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள், தம் தாயார் ேநர்ந்துெகாண்டு விட்டு, அைத 
நிைறேவற்றுவதற்கு முன்ேப இறந்துேபாய்விட்ட ேநர்த்திக்கடன் குறித்து அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் விளக்கம் ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அவர் சார்பாக நீங்கள் ேநர்த்திக்கடைன நிைறேவற்றுங்கள்''என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் எட்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 2 ேநர்த்திக்கடன் ெசய்வதற்கு வந்துள்ள தைடயும் அது (விதியில்) எைதயும் 
மாற்றிவிடாது என்பதும். 
 
3368 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநர்த்திக்கடன் ெசய்ய ேவண்டாம் என்று 
எங்களுக்குத் தைட விதிக்கலானார்கள். ேமலும் "ேநர்த்திக்கடன் (விதியிலுள்ள) எைதயும் 
மாற்றிவிடாது. ேநர்த்திக்கடன் மூலம் கஞ்சனிடமிருந்து (ெசல்வம்) ெவளிக் 
ெகாணரப்படுகிறது (அவ்வளவுதான்)'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3369 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேநர்த்திக்கடன் (விதியில்) எைதயும் துரிதப்படுத்தவும் ெசய்யாது; தாமதப்படுத்தவும் 
ெசய்யாது. ேநர்த்திக்கடன் மூலம் கஞ்சனிடமிருந்து (ெசல்வம் ஏைழக்கு) ெவளிக் 
ெகாணரப்படுகிறது (அவ்வளவுதான்). 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3370 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ேநர்த்திக்கடன் ெசய்ய ேவண்டாெமனத் தைட விதித்தார்கள். ேமலும், 

"அது (விதியில் இல்லாத) எந்த நன்ைமையயும் ெகாண்டுவந்துவிடாது. ேநர்த்திக்கடன் 
மூலம் கஞ்சனிடமிருந்து (ெசல்வம்) ெவளிக்ெகாணரப்படுகிறது'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3371 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேநர்த்திக்கடன் ெசய்யாதீர்கள். ஏெனனில், ேநர்த்திக்கடன் விதியிலுள்ள எைதயும் தடுத்து 
விடாது. அதன் மூலம் கஞ்சனிடமிருந்து (ெசல்வம் ஏைழக்கு) ெவளிக்ெகாணரப்படுகிறது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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3372 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ேநர்த்திக்கடன் ெசய்ய ேவண்டாெமனத் தைட விதித்தார்கள். ேமலும், 

"அது விதியில் எைதயும் மாற்றிவிடாது. அதன் மூலம் கஞ்சனிடமிருந்து (ெசல்வம்) 
ெவளிக்ெகாணரப்படுகிறது'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3373 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆதமின் மகனுக்கு (மனிதனுக்கு) இைறவன் விதியாக்காத எைதயும் ேநர்த்திக் கடன் 
அவனுக்குக் ெகாண்டுவந்து ேசர்க்காது. மாறாக, விதிைய ஒத்ததாகேவ ேநர்த்திக் கடன் 
அைமயும். அதன் மூலம் கஞ்சனிடமிருந்து அவன் ெவளிக்ெகாணர விரும்பாதது 
ெவளிக்ெகாணரப்படுகிறது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 3 இைறவனுக்கு மாறு ெசய்வதிலும் உைடைமயில்லாத ஒன்றிலும் ேநர்ந்து 
ெகாண்டால் அைத நிைறேவற்றக் கூடாது. 
 
3374 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஸகீஃப் குலத்தார், பனூ உைகல் குலத்தாருக்கு நட்புக் குலத்தினராய் இருந்தனர். 
இந்நிைலயில் ஸகீஃப் குலத்தார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்களில் 
இருவைர சிைறபிடித்துச் ெசன்றனர். (பதிலுக்கு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
ேதாழர்கள் பனூ உைகல் குலத்தாரில் ஒருவைர சிைறபிடித்து வந்தனர். அவருடன் 
"அல்அள்பா ' எனும் ஒட்டகத்ைதயும் பிடித்துக்ெகாண்டு வந்தனர். அந்தக் ைகதி 
கட்டிைவக்கப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். 
அவர், "முஹம்மேத!' என்று அைழத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம் 
வந்து, "(என்ன விஷயம்) உமக்கு என்ன ஆயிற்று?'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
அதற்கு அவர், "ஏன் என்ைன (சிைற) பிடித்தீர்கள்? ஹாஜிகைள முந்திச் ெசல்லும் 
("அள்பா') ஒட்டகத்ைதயும் ஏன் பிடித்தீர்கள்?'' என்று ேகட்டார். (அவருக்கு மதிப்புக் ெகாடுத்து) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன்னுைடய நட்புக் குலத்தார் "ஸகீஃப்' ெசய்த 
குற்றத்திற்காகேவ உன்ைனச் சிைறபிடித்ேதன்'' என்று கூறிவிட்டு திரும்பிச் ெசன்றார்கள். 
பிறகு (மீண்டும்) அவர் "முஹம்மேத! முஹம்மேத!' என்று அைழத்தார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரக்கமும் கருைணயும் உைடயவராக விளங்கினார்கள். 
எனேவ, அவரிடம் திரும்பிவந்து, "என்ன விஷயம்?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர், "நான் ஒரு 
முஸ்லிம்'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (அவர் உண்ைமயிேலேய 
முஸ்லிமாகவில்ைல என்பைத அறிந்து) "நீ (சிைற பிடிக்கப்படுவதற்கு முன்) சுதந்திரமாக 
முடிெவடுக்கும் நிைலயில் இருந்தேபாது, இைத நீ ெசால்லியிருந்தால் முழு ெவற்றி 
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ெபற்றிருப்பாய் (சிைறபிடிக்கப்பட்டிருக்கமாட்டாய்)'' என்று கூறிவிட்டுத் திரும்பிச் 
ெசன்றார்கள். 
(மறுபடியும்) அவர், "முஹம்மேத! முஹம்மேத!' என்று அைழத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அவரிடம் வந்து, "என்ன விஷயம்?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர் "நான் 
பசியுடன் இருக்கிேறன். எனக்கு உணவளியுங்கள். தாகத்துடன் இருக்கிேறன். தண்ணரீ் 
புகட்டுங்கள்'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது உன் 
(அடிப்பைடத்) ேதைவ. (இைத நாம் நிைறேவற்றுேவாம்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். பின்னர் 
அந்தக் ைகதி, (சிைறபிடிக்கப்பட்ட) அந்த இரு (முஸ்லிம்) மனிதர்களுக்குப் பகரமாக 
விடுதைல ெசய்யப்பட்டார். 
 
பின்னர் அன்சாரிகளில் ஒரு ெபண்மணி (எதிரிகளால்) சிைறபிடிக்கப்பட்டார். அந்த 
"அள்பா' எனும் ஒட்டகம் (எதிரிகளால்) ஓட்டிச்ெசல்லப்பட்டது. (எதிரிகளால் 
சிைறபிடிக்கப்பட்ட) அந்தப் ெபண் கட்டிைவக்கப்பட்டிருந்தார். அந்த எதிரிகள் (இரவில்) தம் 
கால்நைடகைளத் தம் வடீுகளுக்கு முன்னால் ஓய்ெவடுக்க விட்டிருப்பார்கள். ஓர் இரவில் 
அந்தப் ெபண் கட்ைட அவிழ்த்துக்ெகாண்டு, (அங்கிருந்த) ஒட்டகங்களிடம் (அவற்றில் 
ஒன்றில் ஏறித் தப்பிக்க) வந்தார். ஒவ்ேவார் ஒட்டகத்ைத அவர் ெநருங்கும்ேபாதும் அது 
கத்தியது. உடேன அைத விட்டு விடுவார். இறுதியில் "அள்பா'எனும் அந்த ஒட்டகத்திடம் 
அவர் வந்தேபாது, அது கத்தவில்ைல. அவர் "ஒடுங்கி நடக்கும் ஒட்டகம்'' என்று 
கூறிக்ெகாண்டார். அதன் முதுகின் ஓரப்பகுதியில் அமர்ந்து அைத விரட்டினார். அது 
நடக்கலாயிற்று. எதிரிகளுக்கு (அவர் தப்பிச் ெசல்லும்) விவரம் ெதரியேவ, அவர்கள் 
அவைரத் ேதடினர். ஆனால், அவர்களிடமிருந்து அவர் தப்பிவிட்டார். 
அப்ேபாது அந்தப் ெபண்மணி "என்ைன அல்லாஹ் இந்த ஒட்டகத்தின் மூலம் 
காப்பாற்றிவிட்டால், இைத அல்லாஹ்வுக்காக அறுத்துப் பலியிடுேவன்'' என்று ேநர்ந்து 

ெகாண்டார். (அது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஒட்டகம் என்பது அவருக்குத் 
ெதரியாது.) அவர் மதீனா வந்து ேசர்ந்தேபாது, அைத (அைடயாளம்) கண்டுெகாண்ட மக்கள், 

"அள்பா; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஒட்டகம் (கிைடத்துவிட்டது)'' என்று 
கூறினர். 
 
அப்ேபாது அப்ெபண்மணி "இதன் மூலம் அல்லாஹ் என்ைன (எதிரிகளிடமிருந்து) 
காப்பாற்றினால், இைத நான் அறுத்துப் பலியிடுேவன் என ேநர்ந்துள்ேளன்'' என்று 
ெதரிவித்தார். ஆகேவ, மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, அது 
குறித்துத் ெதரிவித்தனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
தூயவன்! அவள் காட்டிய நன்றிக் கடன் மிக ேமாசமானது. இதன் மூலம் அல்லாஹ் 
என்ைனக் காப்பாற்றினால்,இைதேய நான் அறுத்துப் பலியிடுேவன் என்று ேநர்ந்துள்ளார். 
(ஆனால்,) பாவச் ெசயலிலும் தனக்கு உைடைமயில்லாத ஒன்றிலும் ஓர் அடியார் 
ேநர்ந்துெகாண்டால் அைத நிைறேவற்றுதல் கிைடயாது'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அலீ பின் ஹுஜ்ர் அஸ்ஸஅதீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வுக்கு 
மாறு ெசய்வதில் ேநர்த்திக்கடன் கிைடயாது'' என்று கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
அவற்றில் ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அள்பா எனும் ஒட்டகம் 
பனூ உைகல் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒருவருக்குச் ெசாந்தமாக இருந்தது. ஹஜ் யாத்ரீகர்கைள 
முந்திச் ெசல்லும் ஒட்டகமாகவும் அது இருந்தது''என்று காணப்படுகிறது. ேமலும் அதில், 

"நல்ல அனுபவமுள்ள பணிந்து ெசல்லும் ஒட்டகத்திடம் அப்ெபண்மணி வந்தார்'' என்றும் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அது 
பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட ஒட்டகமாகும்'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
பாடம் : 4 கஅபாவைர நைடப்பயணம் ெசல்வதாக ேநர்ந்துெகாண்ட ஒருவர். 
 
3375 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
ஒரு முதியவர் தம் இரு புதல்வர்களுக்கிைடேய ெதாங்கியபடி நடந்துவந்தைதக் கண்ட நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "இவருக்கு என்ன ேநர்ந்தது?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "இவர் 
(கஅபாவைர) நடந்துெசல்வதாக ேநர்ந்திருக்கிறார்''என்று கூறினர். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இவர் தம்ைம (இவ்விதம்) ேவதைன ெசய்துெகாள்வது அல்லாஹ்வுக்கு 
அநாவசியமானது'' என்று கூறிவிட்டு, அவைர வாகனத்தில் ஏறிச் ெசல்லுமாறு பணித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3376 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு முதியவர் தம் இரு புதல்வர்களுக்கிைடேய சாய்ந்தபடி நடந்துவருவைதக் கண்ட நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "இவருக்கு என்ன ேநர்ந்தது?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அப்புதல்வர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவர் (கஅபாவிற்கு நைடப்பயணம் ேமற்ெகாள்வதாக) ேநர்த்திக் 
கடன் ெசய்துள்ளார்'' என்று கூறினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ெபரியவேர,வாகனத்தில் ஏறிச் 
ெசல்வரீாக! (தம்ைமத் தாேம ேவதைன ெசய்துெகாள்ளும்) நீேரா உமது ேநர்த்திக் கடேனா 
அல்லாஹ்வுக்குத் ேதைவயில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3377 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் சேகாதரி காலணி அணியாமல் இைறயில்லம் கஅபாவிற்கு நைடப்பயணம் 
ேமற்ெகாள்வதாக ேநர்ந்துெகாண்டார். இது பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
விளக்கம் ேகட்குமாறு என்ைனப் பணித்தார். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வினவிேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவர் (சிறிது 
தூரம்) நடந்துவிட்டு, வாகனத்தில் ஏறிச் ெசல்லட்டும்!'' என்றார்கள். 
 
 
 
 
 



அத்தியாயம் : 26 – ேநர்த்திக்கடன் - ேநர்ச்ைச                                

    பக்கம் | 1124  
 

3378  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உக்பா பின் ஆமிர் அல்ஜுஹன ீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "காலணி அணியாமல்' எனும் குறிப்பு இல்ைல. "(உக்பா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து 
இந்த ஹதீைஸ அறிவிக்கும்) அபுல்ைகர் (ரஹ்) அவர்கள் உக்பா (ரலி) அவர்கைளவிட்டுப் 
பிரியாதவராக இருந்தார்'' எனும் தகவல் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  5 ேநர்ச்ைச (முறிவு)க்கான பரிகாரம். 
 
3379 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சத்திய முறிவுக்கான பரிகாரேம ேநர்ச்ைச முறிவுக்கான பரிகாரமாகும். 
இைத உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 27  சத் யம் ெசய்தல் 
 
பாடம் : 1 அல்லாஹ் அல்லாதவற்றின் ெபயரால் சத்தியம் ெசய்வது தைட ெசய்யப் 
பட்டுள்ளது. 
 
3380 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களின் தந்ைதயர் ெபயரால் நீங்கள் சத்தியம் 
ெசய்ய ேவண்டாெமன அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தைட விதிக்கின்றான்'' என்று 
ெசான்னார்கள். இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறக் ேகட்டது முதல் 
நானாகப் ேபசும்ேபாதும் சரி, பிறர் ேபச்ைச எடுத்துைரக்கும்ேபாதும் சரி, நான் தந்ைத 
ெபயரால் சத்தியம் ெசய்ததில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3381 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உைகல் பின் காலித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட ெசய்வைதக் ேகட்டது முதல் நான் இவ்விதம் (தந்ைதயின் 
ெபயரால்) சத்தியமிட்டுப் ேபசியதில்ைல'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. "நானாகப் ேபசும்ேபாதும் 
சரி, பிறர் ேபச்ைச எடுத்துைரக்கும்ேபாதும் சரி' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் தந்ைதயின் ெபயரால் சத்தியம் ெசய்வைத நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ெசவியுற்றார்கள். (அப்ேபாது ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி கூறினார்கள்)'' என 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற காணப்படுகின்றன. 
 
3382 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் பயணிகள் சிலரிைடேய இருந்தேபாது, 

அவர்கைள நான் அைடந்ேதன். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள்  (தமது ேபச்சினூேட) தம் 
தந்ைதயின் மீது சத்தியம் ெசய்தார்கள். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்கைள அைழத்து, "கவனியுங்கள். உங்கள் தந்ைதயர் ெபயரால் நீங்கள் சத்தியம் 
ெசய்வைத வல்லைமயும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தைட ெசய்கிறான். 
ஆகேவ, யார் சத்தியம் ெசய்ய விைழகிறாேரா அவர் அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் 
ெசய்யட்டும்! அல்லது அைமதியாக இருந்துவிடட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3383 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஒன்பது 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"யாேரனும் சத்தியம் ெசய்வதாக இருந்தால், அவர் அல்லாஹ்வின் மீேத தவிர (ேவெறவர் 
மீதும்) சத்தியம் ெசய்ய ேவண்டாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். (ஏெனனில்,) குைறஷியர் தம் முன்ேனார் மீது சத்தியம் ெசய்து வந்தனர். 
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எனேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் முன்ேனார் மீது சத்தியம் 
ெசய்யாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  2 (அறியாைமக் கால ெதய்வச் சிைலகளான) "லாத்' மற்றும் "உஸ்ஸா'வின் மீது 
சத்தியம் ெசய்துவிட்டவர் (பரிகாரமாக) "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று ெசால்லட்டும். 
 
3384 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் யார் சத்தியம் ெசய்யும்ேபாது (அறியாைமக் கால ெதய்வச்சிைலயான) "லாத்தின் 
மீது சத்தியமாக!' என்று கூறிவிட்டாேரா, அவர் (இந்தப் பாவத்திற்குப் பரிகாரமாக) "லா 
இலாஹ இல்லல்லாஹ்' (அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல) என்று 
ெசால்லட்டும்! யார் தம் நண்பரிடம் "வா, சூதாடலாம்' என்று கூறிவிட்டாேரா அவர் (அதற்குப் 
பரிகாரமாக) தர்மம் ெசய்யட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர் எைதேயனும் தர்மம் ெசய்யட்டும்' 

என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. அவ்ஸாஈ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "லாத் மற்றும் 
உஸ்ஸாவின் மீது சத்தியம் ெசய்துவிட்டாேரா'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அபுல்ஹுைசன் முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய) நான் கூறுகிேறன்: 
"யார் "வா, சூதாடலாம்' என்று கூறிவிட்டாேரா அவர் தர்மம் ெசய்யட்டும்'' எனும் நபிெமாழித் 
ெதாடர் இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் வழியாக மட்டுேம வந்துள்ளது. 
ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் இைதப் ேபான்ற உயர்தரமான அறிவிப்பாளர்ெதாடரில் ஏறத்தாழ 
ெதாண்ணூறு ஹதீஸ்கைள அறிவித்துள்ளார்கள். அவர்களுக்கு இைணயாக ேவெறந்த 
அறிவிப்பாளரும் இைதப் ேபான்று அறிவிக்கவில்ைல. 
 
3385 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதய்வச் சிைலகள் ெபயராலும் உங்கள் தந்ைதயரின் ெபயராலும் சத்தியம் ெசய்யாதீர்கள். 
இைத அப்துர் ரஹ்மான் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் :  3 ஒரு சத்தியம் ெசய்துவிட்ட ஒருவர், அைதவிடச் சிறந்ததாக மற்ெறான்ைறக் 
காணும்ேபாது, அந்தச் சிறந்தைதேய ெசய்துவிட்டுச் சத்திய முறிவுக்கான பரிகாரம் 
ெசய்வேத விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
3386 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (என்) அஷ்அரீ குலத்தாரில் ஒரு குழுவினருடன் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, 

(எங்கைளயும் எங்கள் பயணச் சுைமகைளயும்) ஏற்றிச் ெசல்ல (ஒட்டகங்கள்) ஏற்பாடு 
ெசய்யும்படி ேகட்ேடன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
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நான் உங்கைள (ஒட்டகத்தில்) ஏற்றியனுப்ப முடியாது. ஏெனனில், உங்கைள ஏற்றியனுப்பத் 
ேதைவயான (வாகன) ஒட்டகங்கள் என்னிடம் (தற்ேபாது ைகவசம்) இல்ைல'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
பின்னர் அல்லாஹ் நாடிய ேநரம் வைர நாங்கள் (அங்ேகேய) இருந்ேதாம். பின்பு 
நபியவர்களிடம் ஒட்டகங்கள் ெகாண்டுவரப்பட்டன. அவற்றில் ெவள்ைளத் திமில்கள் 
ெகாண்ட மூன்று ஒட்டக மந்ைதகைள (மூன்று ேஜாடி ஒட்டகங்கைள) எங்களுக்குத் 
தருமாறு நபியவர்கள் உத்தர விட்டார்கள். 
 
நாங்கள் (அங்கிருந்து விைடெபற்றுச்) ெசன்றுெகாண்டிருந்தேபாது "நாங்கள் எங்களுக்குள்' 

அல்லது "எங்களில் சிலர் ேவறுசிலரிடம்' "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ் 
நமக்கு வளம் (பரக்கத்) வழங்கமாட்டான். நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்று நம்ைம ஏற்றியனுப்ப ஒட்டகங்கள் ஏற்பாடு ெசய்யும்படி ேகட்ேடாம். அவர்கள் 
நம்ைம ஏற்றியனுப்ப ஒட்டகங்கள் தரமாட்ேடன் என்று (அல்லாஹ்வின் மீது) சத்தியம் 
ெசய்து கூறினார்கள். பிறகு நமக்கு ஒட்டகங்கள் வழங்கினார்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று (அவர்கள் ெசய்த சத்தியத்ைத) ெதரிவித்ேதாம். 
அப்ேபாது அவர்கள், "உங்கைள ஏற்றியனுப்ப நான் ஒட்டகம் தரவில்ைல. மாறாக, 

அல்லாஹ்ேவ உங்கைள ஏற்றியனுப்ப ஒட்டகம் வழங்கினான். அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அவன் நாடினால், இனிேமல் நான் ஏேதனும் ஒரு சத்தியம் ெசய்து, பிறகு 
அஃதல்லாத ேவெறான்ைற அைதவிடச் சிறந்ததாகக் கருதும்பட்சத்தில், சத்திய முறிவுக்காகப் 
பரிகாரம் ெசய்துவிட்டு அந்தச் சிறந்தைதேய ெசய்ேவன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வற்துள்ளது. 
 
3387 அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் நண்பர்கள் என்ைன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, தமக்காக 
(பயண) வாகனம் ேகட்கும்படி அனுப்பிைவத்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் சிரமப்ேபார் பைடயுடன் ெசல்லவிருந்தனர். (தபூக் ேபார்தான் 
அது) அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் நண்பர்கள் தமக்காக வாகனம் ேகட்கும் 
படி என்ைனத் தங்களிடம் அனுப்பிைவத்துள்ளனர்'' என்று ெசான்ேனன். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்களுக்கு எந்த 
வாகனத்ைதயும் என்னால் தர இயலாது'' என்று ெசான்னார்கள். நான் அங்கு ேபான ேநரத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகாபத்திலிருந்தார்கள். (அது) எனக்குத் 
ெதரியவில்ைல. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வாகனம் தர) மறுத்ததாலும் என்மீது அவர்கள் 
வருத்தம் ெகாண்டிருப்பார்கேளா என்ற அச்சத்தாலும் நான் கவைல ெகாண்டவனாகத் 
திரும்பிேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத என் நண்பர்களிடம் வந்து 
ெதரிவித்ேதன். இது நடந்து சிறிது ேநரம் தான் கழிந்திருக்கும். அதற்குள், "அப்துல்லாஹ் 
பின் ைகேஸ!' என்று பிலால் (ரலி) அவர்கள் (என்ைன) அைழப்பைதக் ேகட்ேடன். உடேன 
நான் அவரது அைழப்புக்குப் பதிலளித்ேதன். அப்ேபாது பிலால் (ரலி) அவர்கள், "உங்கைள 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைழக்கிறார்கள். அவர்களது அைழப்ைப ஏற்றுச் 
ெசல்லுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்றேபாது அவர்கள், "(இைணத்துக் 
கட்டப்பட்டிருக்கும்) இவ்விரு ஒட்டகங்கைளயும் இவ்விரு ஒட்டகங்கைளயும் இவ்விரு 
ஒட்டகங்கைளயும்'' என்று ஆறு ஒட்டகங்கைளக் காட்டி "பிடித்துக்ெகாள்ளுங்கள்' என்று 
ெசான்னார்கள். அவற்ைற அப்ேபாதுதான் சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து 
விைலக்கு வாங்கியிருந்தார்கள். "உங்கள் நண்பர்களிடம் இவற்ைறக் ெகாண்டுெசன்று, 

"அல்லாஹ்' அல்லது "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்' (அறிவிப்பாளரின் ஐயம்) இந்த 
ஒட்டகங்கைள உங்கள் பயணத்திற்காக அளித்துள்ளார்கள். எனேவ, இவற்றில் ஏறிப் 
புறப்படச் ெசான்னார்கள்' எனத் ெதரிவியுங்கள்'' என்றார்கள். 
 
அவ்வாேற நான் என் ேதாழர்களிடம் அவற்ைறக் ெகாண்டுெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இவற்றில் ஏறிப் பயணம் ெசல்லும்படி கூறினார்கள். எனினும், 

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்களில் சிலர் என்னுடன் வந்து,அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் நான் (வாகனம்) ேகட்டைதயும், முதலில் அவர்கள் அதற்கு மறுப்புத் 
ெதரிவித்தைதயும், பின்னர் அவற்ைற வழங்கியைதயும் அறிந்த மக்களிடம் விசாரிக்கும் 
வைரயில் நான் உங்கைள விடமாட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெசால்லாத ஒன்ைற நான் உங்களிடம் ெசால்லி விட்டதாக நீங்கள் நிைனத்துவிடக் கூடாது'' 

என்று ெசான்ேனன். 
 
அதற்கு என் ேதாழர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! "(அதற்ெகல்லாம் அவசியமில்ைல) 
உங்கைள நாங்கள் உண்ைமயாளர் என்ேற உறுதியாக நம்புகிேறாம். (இருப்பினும், நீங்கள் 
விரும்புகிறரீ்கள் என்பதால்) உங்கள் விருப்பப்படி நாங்கள் ெசய்கிேறாம்'' என்று கூறினர். 
நான் அவர்களில் சிலைர அைழத்துக் ெகாண்டு "நான் அவர்களுக்குத் தரமாட்ேடன்' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (முதலில்) மறுத்தைதயும், பிறகு அவர்கேள 
வழங்கியைதயும் அறிந்த சிலரிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அந்தச் சிலர், நான் மக்களிடம் 
ெதரிவித்தைதப் ேபான்ேற ெதரிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3388 ஸஹ்தம் பின் முளர்ரிப் அர்ஜர்மீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடம் இருந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள் தமது 
உணவுத்தட்ைடக் ெகாண்டு வரச்ெசான்னார்கள். அதில் ேகாழி இைறச்சி இருந்தது. அப்ேபாது 
"பனூ ைதமுல்லாஹ்' எனும் குலத்ைதச் ேசர்ந்த சிவப்பான ஒரு மனிதர் உள்ேள வந்தார். 
அவர் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட அடிைமகளில் ஒருவர் ேபான்றிருந்தார். அவைர அபூமூசா 
(ரலி) அவர்கள் "நீ(யும்) வா (சாப்பிடு)'' என்றைழத்தார்கள். ஆனால், அவர் தயங்கினார். 
அப்ேபாது அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், "இங்ேக வா! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இந்தக் ேகாழி இைறச்சிைய உண்பைத நான் பார்த்திருக்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு 
அந்த மனிதர் "இந்தக் ேகாழி (இனம் அசுத்தம்) எைதேயா தின்பைதக் கண்டு அதனால் 
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அருவருப்பைடந்து அைத உண்ணமாட்ேடன் என்று நான் சத்தியம் ெசய்துவிட்ேடன்'' என்று 
ெசான்னார். இைதக் ேகட்ட அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இங்ேக வா! நான் உனக்கு இைதப் பற்றி (விவரமாக)த் ெதரிவிக்கிேறன்: நான் என் 
"அஷ்அரீ' குலத்தார் சிலருடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், எங்கள் 
பயணத்திற்கு ேவண்டிய வாகனம் ேகட்டுச் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் உங்கள் பயணத்திற்கு ேவண்டிய 
வாகனம் தரமாட்ேடன். நீங்கள் பயணம் ெசய்வதற்கு என்னிடம் வாகனம் ஏதுமில்ைல'' 

என்று கூறிவிட்டார்கள். 
 
நாங்கள் அல்லாஹ் நாடிய ேநரம்வைர அங்ேகேய இருந்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேபாரில் கிைடத்த ஒட்டகங்கள் சில ெகாண்டுவரப்பட்டன. 
உடேன எங்கைள அைழத்து, ெவள்ைளத் திமில்கள் ெகாண்ட ஐந்து ஒட்டக மந்ைதகைள 
(ஐந்து ேஜாடி ஒட்டகங்கைள) எங்களுக்கு வழங்கும்படி உத்தரவிட்டார்கள். 
நாங்கள் (ஒட்டகங்கைள ஓட்டிக்ெகாண்டு திரும்பிச்) ெசன்றேபாது, நாங்கள் எங்களுக்குள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள அவர்களது சத்தியத்திலிருந்து கவனத்ைதத் 
திருப்பிவிட்ேடாம். இதில் நமக்கு வளம் வழங்கப்படாது'' என்று ேபசிக்ெகாண்ேடாம். பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் திரும்பிச்ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
எங்கள் பயணத்திற்கு ேவண்டிய ஒட்டகங்கள் ேகட்டு உங்களிடம் நாங்கள் வந்ேதாம். நீங்கள் 
ஒட்டகங்கள் தரமாட்ேடன் எனச் சத்தியம் ெசய்தீர்கள். பிறகு எங்களுக்கு ஒட்டகங்கள் 
வழங்கினரீ்கள். (உங்களது சத்தியத்ைத) மறந்துவிட்டீர்களா, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று 
ேகட்ேடாம். 
அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ் நாடினால் நான் ஒரு சத்தியம் 
ெசய்து, அஃதல்லாத ேவெறான்ைற அந்தச் சத்தியத்ைதவிடச் சிறந்ததாக நான் கருதினால், 

அந்த ேவெறான்ைறேய ெசய்ேவன். சத்தியத்ைத முறித்து அதற்காகப் பரிகாரமும் ெசய்து 
விடுேவன். நீங்கள் ெசல்லுங்கள். வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்ேவ உங்களுக்கு 
ஒட்டகங்கைள வழங்கினான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், பின்வருமாறு ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது: "ஜர்ம்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த இந்தக் 
குடும்பத்தாருக்கும் "அஷ்அரீ' குலத்தாருக்குமிைடேய நட்பும் சேகாதரத்துவமும் இருந்து 
வந்தது. நாங்கள் அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடம் இருந்ேதாம். அப்ேபாது 
அவர்களுக்குக் ேகாழி இைறச்சியுடன் உணவு பரிமாறப்பட்டது. 
மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸஹ்தம் அல்ஜர்மீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நான் அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் ேகாழி இைறச்சி 
உண்டு ெகாண்டிருந்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. ேமலும் அதில், "அல்லாஹ்வின் 
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மீதாைணயாக! அ(ந்தச் சத்தியத்)ைத நான் மறக்கவில்ைல'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என்ற தகவல் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3389 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எங்கள் பயணத்திற்கு ேவண்டிய 
ஒட்டகங்கள் ேகட்டுச் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அவர்கள், "உங்கைள ஏற்றியனுப்ப என்னிடம் 
ஒட்டகங்கள் எதுவுமில்ைல. அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்கள் பயணத்திற்குரிய 
ஒட்டகங்கைள நான் தரமாட்ேடன்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். பிறகு எங்களிடம் ெவள்ைளத் 
திமில்கள் ெகாண்ட மூன்று ஒட்டக மந்ைதகைள (மூன்று ேஜாடி ஒட்டகங்கைள) அனுப்பி 
ைவத்தார்கள். அப்ேபாது நாங்கள் "நாம் நமது பயணத்திற்குத் ேதைவயான ஒட்டகங்கள் 
ேகட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். அவர்கள் நமக்கு ஒட்டகம் 
தரமாட்ேடன் எனச் சத்தியம் ெசய்தார்கேள!'' என்று கூறிவிட்டு, அவர்களிடம் (திரும்பிச் 
ெசன்று) அைதப் பற்றித் ெதரிவித்ேதாம். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் ஒரு சத்தியம் ெசய்து, அஃதல்லாத 
ேவெறான்ைற அைதவிடச் சிறந்ததாக நான் கருதினால், அந்த ேவெறான்ைறேய ெசய்ேவன்'' 

என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் (தபூக் ேபாரின்ேபாது) நைடப்பயணமாகேவ ெசன்ேறாம். எனேவ, நாங்கள் 
ஏறிச் ெசல்ல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒட்டகம் ேகட்டுச் ெசன்ேறாம்'' 

என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 
3390 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் இரவு (ேநரத் ெதாழுைகையத் தாமதமாகத் ெதாழுதுவிட்டு) நீண்ட ேநரம் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் இருந்து விட்டுப் பிறகு தம் வடீ்டாரிடம் திரும்பிச் ெசன்றார். (காலம் 
தாழ்ந்து ெசன்றதால்) குழந்ைதகள் அைனவரும் உறங்கிவிட்டிருப்பைதக் கண்டார். அப்ேபாது 
அவருைடய மைனவி அவருக்கு உணவு ெகாண்டுவந்தார். அப்ேபாது அவர் உண்ண 
மாட்ேடன் எனச் சத்தியம் ெசய்துவிட்டார். அவருைடய குழந்ைதகள் (உறங்கிவிட்டது)தான் 
அதற்குக் காரணம். பிறகு அவருக்கு ஏேதா ேதான்ற, உணவு உட்ெகாண்டார். பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று அது குறித்துத் ெதரிவித்தார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒருவர் ஒரு சத்தியம் ெசய்து 
விட்டு, அந்தச் சத்தியத்ைதவிடச் சிறந்ததாக ேவெறான்ைறக் கருதினால், அந்த 
ேவெறான்ைறேய அவர் ெசய்யட்டும். சத்திய முறிவுக்காகப் பரிகாரமும் ெசய்யட்டும்'' 

என்றார்கள். 
 
3391 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் ஒரு சத்தியம் ெசய்துவிட்டு, அஃதல்லாத ேவெறான்ைற அைதவிடச் சிறந்ததாகக் 
கருதும்பட்சத்தில் தனது சத்தியத்ைத முறித்துப் பரிகாரம் ெசய்துவிட்டு, (அந்த 
ேவெறான்ைறேய) ெசய்யட்டும்! 



அத்தியாயம் : 27 – சத்தியம் ெசய்தல்                                

    பக்கம் | 1131  
 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3392 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் ஒரு சத்தியம் ெசய்துவிட்டு, அஃதல்லாத ேவெறான்ைற அைதவிடச் சிறந்ததாகக் 
கருதும்பட்சத்தில் அந்தச் சிறந்தைதேய அவர் ெசய்யட்டும்; சத்திய முறிவுக்காகப் 
பரிகாரமும் ெசய்யட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3393 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "சத்தியத்ைத முறித்து அதற்காகப் பரிகாரம் ெசய்துவிட்டு, அந்தச் சிறந்தைதேய அவர் 
ெசய்யட்டும்'' என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
3394 தமீம் பின் தரஃபா அத்தாய ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்களிடம் உதவி ேகட்டு வந்தார். "ஒரு பணியாளைர 
விைலக்கு வாங்கும் கிரயத் ெதாைகைய' அல்லது "ஒரு பணியாளைர விைலக்கு வாங்கும் 
கிரயத் ெதாைகயில் ஒரு பகுதிைய'த் தரும்படி ேகட்டார். அப்ேபாது அதீ பின் ஹாத்திம் 
(ரலி) அவர்கள், "உமக்குத் தர என்னிடம் (இப்ேபாது) எனது கவச ஆைடையயும் எனது 
தைலக் கவசத்ைதயும் தவிர ேவெறான்றுமில்ைல. எனேவ, நான் என் குடும்பத்தாருக்குக் 
கடிதம் எழுதுகிேறன். அவர்கள் உமக்கு அந்தத் ெதாைகையத் தருவார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
ஆனால், அந்த மனிதர் அதற்குச் சம்மதிக்கவில்ைல. அதீ (ரலி) அவர்கள் ேகாபமைடந்து, 

"ேகட்டுக்ெகாள்: அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உமக்கு ஒன்றுேம நான் தரமாட்ேடன்'' என்று 
கூறினார்கள். பிறகு அந்த மனிதர் சம்மதித்தார். அப்ேபாது அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) 
அவர்கள், "ேகட்டுக்ெகாள்: "ஒருவர் ஒரு சத்தியம் ெசய்துவிட்டு,அஃதல்லாத ேவெறான்ைற 
அைதவிட இைறயச்சத்திற்குரிய ெசயலாகக் கருதும்பட்சத்தில் அந்த இைறயச்சத்திற்குரிய 
ெசயைலேய அவர் ெசய்யட்டும்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத 
(மட்டும்) நான் ேகட்டிராவிட்டால், நான் எனது சத்தியத்ைத முறித்திருக்கமாட்ேடன்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
3395 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் ஒரு சத்தியம் ெசய்துவிட்டு, அஃதல்லாத ேவெறான்ைற அைதவிடச் சிறந்ததாகக் 
கருதும்பட்சத்தில் அந்தச் சிறந்தைதேய அவர் ெசய்யட்டும்; தமது சத்தியத்ைதக் 
ைகவிடட்டும். 
இைத அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3396 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் ஒரு சத்தியம் ெசய்து விட்டு, அஃதல்லாத ேவெறான்ைற அைத விடச் 
சிறந்ததாகக் கருதும்பட்சத்தில் சத்தியத்ைத முறித்துப் பரிகாரம் ெசய்துவிட்டு, அந்தச் 
சிறந்தைதேய அவர் ெசய்யட்டும். 
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இைத அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3397 தமீம் பின் தரஃபா அத்தாய ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் நூறு திர்ஹங்கள் ேகட்டார். அப்ேபாது 
அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் "ஹாத்திம் அத்தாயயீின் மகனான என்னிடம் (மிகக் 
குைறந்த ெதாைகயான) நூறு திர்ஹங்கள் ேகட்கிறாேய! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
உமக்கு நான் தரமாட்ேடன்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். பிறகு (சத்தியத்ைத முறித்து அவர் 
ேகட்டைதக் ெகாடுத்துவிட்டு) "ஒருவர் ஒரு சத்தியம் ெசய்துவிட்டு,  அஃதல்லாத 
ேவெறான்ைற அைதவிடச் சிறந்ததாக அவர் கருதும்பட்சத்தில் அந்தச் சிறந்தைதேய அவர் 
ெசய்யட்டும்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் 
ேகட்டிராவிட்டால், (நான் எனது சத்தியத்ைத முறித்திருக்கமாட்ேடன்)'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் தமீம் பின் தரஃபா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உமக்கு எனது நன்ெகாைடயில் நானூறு திர்ஹங்கள் கிைடக்கும்'' என்று அதீ பின் 
ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3398 அப்துர் ரஹ்மான் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "அப்துர் ரஹ்மான் பின் சமுரா! ஆட்சிப் 
ெபாறுப்ைப நீயாக (ஆைசப்பட்டு)க் ேகட்காேத! ஏெனனில், (நீ) ேகட்டதால் அது உனக்கு 
அளிக்கப்பட்டால், அேதாடு நீ (தனிைமயில்) விடப்படுவாய் (இைறயுதவி கிட்டாது). 
ேகட்காமல் அது உனக்கு அளிக்கப்பட்டால், அந்தப் ெபாறுப்பில் (இைறவனின்) உதவி 
நல்கப்படுவாய். நீ ஒரு சத்தியம் ெசய்து, அஃதல்லாத ேவெறான்ைற அைத விடச் சிறந்ததாக 
நீ கண்டால், உனது சத்தியத்(ைத முறித்துவிட்டு, முறித்த)துக்கான பரிகாரத்ைதச் ெசய்துவிடு. 
சிறந்தது எதுேவா அைதச் ெசயல்படுத்து'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் எட்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஅதமிர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ஆட்சிப் ெபாறுப்பு ெதாடர்பான குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 4 சத்தியம் ெசய்யச் ெசால்பவரின் எண்ணப்படிேய ஒருவருைடய சத்தியம் 
அைமயும். 
 
3399 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உன் ேதாழன் (பிரதிவாதி) எந்த விஷயத்தில் உன்ைன ெமய்யாக்குவாேனா அந்த 
விஷயத்தின் மீேத உனது சத்தியம் அைமயும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
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3400 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சத்தியம் ெசய்யச் ெசான்னவரின் எண்ணப்படிேய சத்தியம் அைமயும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 5 (சத்தியத்தின்ேபாது) "இன்ஷா அல்லாஹ்' கூறுதல். 
 
3401 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:) (இைறத்தூதர்) சுைலமான் (அைல) 
அவர்களுக்கு அறுபது துைணவியர் இருந்தனர். (ஒரு நாள்) அவர்கள், "நான் இன்றிரவு 
அவர்கள் அைனவரிடமும் ெசன்று (தாம்பத்திய உறவு ெகாண்டு) வருேவன். அவர்களில் 
ஒவ்ெவாருவரும் கர்ப்பமுற்று, அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அறப்ேபார் புரியும் (குதிைர) 
வரீன் ஒருவைனப் ெபற்ெறடுப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். (அவ்வாேற ெசன்று 
தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபட்டார்கள்.) ஆனால், துைணவியரில் ஒேர ஒருவைரத் தவிர 
ேவெறவரும் கர்ப்பமைடயவில்ைல. அந்த ஒருவரும்கூட (ஒரு ேதாளுைடய) அைர 
மனிதைனேய ெபற்ெறடுத்தார். 
சுைலமான் (அைல) அவர்கள் "இன்ஷா அல்லாஹ்' ("அல்லாஹ் நாடினால்' அவ்வாறு 
ெபற்ெறடுப்பர்) என்று கூறியிருந்தால், அவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் அல்லாஹ்வின் 
பாைதயில் அறப்ேபார் புரியும் (குதிைர) வரீன் ஒருவைனப் ெபற்ெறடுத்திருப்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3402 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ஒரு முைற) இைறத்தூதர் சுைலமான் பின் தாவூத் (அைல) அவர்கள் "நான் இன்றிரவு 
(என்னுைடய) எழுபது துைணவியரிடமும் ெசன்று (தாம்பத்திய உறவு ெகாண்டு) வருேவன். 
அவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அறப்ேபார் புரியும் (குதிைர) வரீன் 
ஒருவைனப் ெபற்ெறடுப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது சுைலமான் நபியின் "ேதாழர் 
ஒருவர்' அல்லது "வானவர் ஒருவர்' "இன்ஷா அல்லாஹ் (அல்லாஹ் நாடினால்,அவ்வாறு 
ெபற்ெறடுப்பார்கள்) என்று ெசால்லுங்கள்' என சுைலமான் (அைல) அவர்களிடம் கூறினார். 
சுைலமான் (அைல) அவர்கள் "இன்ஷா அல்லாஹ்' என்று கூற மறந்துவிட்டார்கள். 
அதனால் அவர்களுைடய துைணவியரில் ஒேர ஒருவைரத் தவிர ேவெறவரும் 
கர்ப்பமைடயவில்ைல. அந்த ஒருவரும் ஒரு ேதாளுைடய அைரக் குழந்ைதையேய 
ெபற்ெறடுத்தார். 
 
சுைலமான் (அைல) அவர்கள் "இன்ஷா அல்லாஹ்' (அல்லாஹ் நாடினால்) என்று 
கூறியிருந்தால் தமது சத்தியத்ைத அைடயாமல் இருந்திருக்கமாட்டார்கள்; தமது 
ேதைவையப் பூர்த்தி ெசய்திருப்பார்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 



அத்தியாயம் : 27 – சத்தியம் ெசய்தல்                                

    பக்கம் | 1134  
 

3403 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:) (ஒரு முைற) சுைலமான் பின் 
தாவூத் (அைல) அவர்கள், "நான் இன்றிரவு (என்னுைடய) எழுபது துைணவியரிடமும் 
ெசன்று (தாம்பத்திய உறவு ெகாண்டு) வருேவன். அவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அறப்ேபார் புரியும் ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுப்பார்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் "இன்ஷா அல்லாஹ் (அல்லாஹ் நாடினால்) 
எனச் ெசால்லுங்கள்' என்று கூறப்பட்டது. 
ஆனால், அவர்கள் அவ்வாறு கூறாமல் தம் துைணவியர் அைனவரிடமும் ெசன்று 
வந்தார்கள். அவர்களுைடய துைணவியரில் எவரும் குழந்ைத ெபற்ெறடுக்கவில்ைல; ஒேர 
ஒருவைரத் தவிர. அந்த ஒருவரும் (ஒரு ேதாளுைடய) அைர மனிதைரேய ெபற்ெறடுத்தார். 
சுைலமான் (அைல) அவர்கள் "இன்ஷா அல்லாஹ்' என்று கூறியிருந்தால் தமது 
சத்தியத்ைத அைடயாமல் இருந்திருக்கமாட்டார்கள்; தமது ேதைவையப் பூர்த்தி 
ெசய்திருப்பார்கள். 
 
3404 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ஒரு முைற) சுைலமான் பின் தாவூத் (அைல) அவர்கள், "நான் இன்றிரவு (என்னுைடய) 
ெதாண்ணூறு துைணவியரிடமும் ெசன்று (தாம்பத்திய உறவு ெகாண்டு) வருேவன். 
அவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அறப்ேபார் புரியும் (குதிைர) வரீன் 
ஒருவைனப் ெபற்ெறடுப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களுைடய ேதாழர் ஒருவர், "இன்ஷா அல்லாஹ் (அல்லாஹ் நாடினால்) 
எனச் ெசால்லுங்கள்'' என்றார். சுைலமான் (அைல) அவர்கள் "இன்ஷா அல்லாஹ்' என்று 
கூறாமல், தம் துைணவியர் அைனவரிடமும் ெசன்று வந்தார்கள். அவர்களில் ஒேர 
ஒருவைரத் தவிர ேவெறவரும் கர்ப்பமைடயவில்ைல. அந்த ஒருவரும் ஒரு ேதாளுைடய 
(அைர) மனிதைரேய ெபற்ெறடுத்தார். 
முஹம்மதின் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன் மீதாைணயாக! சுைலமான் (அைல) 
அவர்கள் "இன்ஷா அல்லாஹ்' என்று கூறியிருந்தால், (அவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் 
வரீர்கைளப் ெபற்ெறடுத்து) அவர்கள் அைனவரும் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் குதிைர 
வரீர்களாக அறப்ேபார் புரிந்திருப்பார்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அறப்ேபார் புரியும் (வரீ) 
மகைனக் கருக்ெகாண்டிருப்பார்கள்'' என்று (சிறு வித்தியாசத்துடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 6 தைட ெசய்யப்படாத ஒன்றாகேவ இருந்தாலும், குடும்பத்தாைரப் பாதிக்கும் 
வைகயில் ஒருவர் ெசய்த சத்தியத்தில் பிடிவாதமாக இருக்கலாகாது. 
 
3405 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
எங்களுக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் இதுவும் ஒன்றாகும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
உங்களில் ஒருவர் தம் குடும்பத்தார் (துன்புறும் வைகயில் அவர்கள்) ெதாடர்பாகத் தாம் 
ெசய்த சத்தியத்தில் பிடிவாதமாக இருப்பதானது, (அந்தச் சத்தியத்ைத முறித்துவிட்டு) 
அதற்காக அவர்மீது அல்லாஹ் கடைமயாக்கியுள்ள பரிகாரத்ைதச் ெசய்வைதவிட 
அல்லாஹ்விடம் ெபரிய பாவமாகும். 
 
பாடம் : 7 இைறமறுப்பாளரின் ேநர்த்திக்கடனும் அவர் இஸ்லாத்ைத ஏற்ற பின் அந்த 
விஷயத்தில் நடந்துெகாள்ள ேவண்டிய முைறயும். 
 
3406 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! "மஸ்ஜிதுல் ஹராம்' புனிதப் 
பள்ளிவாசலில் ஓர் இரவு "இஃதிகாஃப்' வழிபாடு ேமற்ெகாள்வதாக அறியாைமக் காலத்தில் 
நான் ேநர்ந்துெகாண்ேடன். (இப்ேபாது அைத நிைறேவற்றலமா?)'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களது ேநர்த்திக்கடைன நிைறேவற்றுங்கள்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அபூஉசாமா (ரஹ்) மற்றும் அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில் "ஓர் இரவு இஃதிகாஃப்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "ஒரு பகல் இஃதிகாஃப் இருப்பதாக ேநர்ந்துெகாண்டார்கள்' என்று 
காணப்படுகிறது. ஹஃப்ஸ் பின் ஃகியாஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ஒரு பகல் 
என்ேறா ஓர் இரவு என்ேறா குறிப்பு இல்ைல. (இஃதிகாஃப் இருப்பதாக ேநர்ந்துெகாண்டார்கள் 
என்று ெபாதுவாகேவ இடம் ெபற்றுள்ளது.) 
 
3407 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தாயிஃப்” ேபாரிலிருந்து திரும்பிய பின் 
"அல்ஜிஃரானா' எனும் இடத்திலிருந்தேபாது அவர்களிடம் (என் தந்ைத) உமர் பின் அல் 
கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அறியாைமக் காலத்தில் (இஸ்லாத்ைதத் 
தழுவும் முன்பு) "மஸ்ஜிதுல் ஹராம்' புனிதப் பள்ளிவாசலில் ஒரு நாள் "இஃதிகாஃப்' 

இருப்பதாக நான் ேநர்ந்துெகாண்ேடன். அது பற்றி தாங்கள் என்ன கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் ெசன்று ஒரு நாள் "இஃதிகாஃப்' 

இருப்பரீாக!'' என்று கூறினார்கள். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு (ஹுைனன் ேபார்ச் 
ெசல்வத்தின்) ஐந்தில் ஒரு பாகம் (கும்ஸ்) நிதியிலிருந்து ஓர் அடிைமப் ெபண்ைணக் 
ெகாடுத்திருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்,மக்களிடமிருந்த ைகதிகைள 
விடுதைல ெசய்தேபாது அக்ைகதிகள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்களிடமிருந்த ைகதிகைள விடுதைல ெசய்துவிட்டார்கள்'' என்று கூறிய சப்தத்ைத உமர் 
(ரலி) அவர்கள் ெசவியுற்றார்கள். 
உடேன உமர் (ரலி) அவர்கள், "என்ன இது?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடமிருந்த ைகதிகைள விடுதைல ெசய்து 
விட்டார்கள்'' என்று கூறினர். ஆகேவ, உமர் (ரலி) அவர்கள் (என்னிடம்), "அப்துல்லாஹ்! அந்த 
அடிைமப் ெபண்ணிடம் ெசன்று அவளது வழியில் அவைள விட்டுவிடு'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஹுைனன்' ேபாரிலிருந்து திரும்பியேபாது, (என் தந்ைத) உமர் 
(ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், தாம் அறியாைமக் காலத்தில் 
ஒரு பகல் "இஃதிகாஃப்' இருப்பதாக ேநர்ந்துெகாண்டிருந்தைதப் பற்றி வினவினார்கள்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. 
அதில் பின்வருமாறு ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அல்ஜிஃரானா' எனுமிடத்திலிருந்து நிைறேவற்றிய உம்ரா பற்றி இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
முன்னிைலயில் ேபசப்பட்டது. 
அப்ேபாது இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், (அைதப் பற்றி அறியாதிருந்த காரணத்தால்) 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்ஜிஃரானா'விலிருந்து உம்ரா ெசய்யவில்ைல'' 

என்று விைடயளித்தார்கள். ேமலும், "உமர் (ரலி) அவர்கள் அறியாைமக் காலத்தில் ஓர் 
இரவு "இஃதிகாஃப்' ேமற்ெகாள்வதாக ேநர்ந்துெகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றிலும் "ஒரு பகல் "இஃதிகாஃப்' இருப்பதாக ேநர்ந்திருந்தார்கள்'' என்ேற இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
  
பாடம் :  8 அடிைமகளுடனான நல்லுறவும் அடிைமயின் கன்னத்தில் அைறந்துவிட்டவர் 
ெசய்ய ேவண்டிய பரிகாரமும். 
 
3408 ஸாதான் அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் தம் அடிைமைய 
விடுதைல ெசய்திருந்தார்கள். பின்னர் தைரயிலிருந்து ஒரு குச்சிைய, அல்லது ேவறு ஏேதா 
ஒரு ெபாருைள எடுத்துக்காட்டி, "இதற்குச் சமமான நற்பலன்கூட இ(ந்த அடிைமைய 
விடுதைல ெசய்த)தில் எனக்குக் கிைடக்காது. ஏெனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஒருவர் தம் அடிைமைய அைறந்துவிட்டால், அல்லது அடித்துவிட்டால், அவைர 
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விடுதைல ெசய்து விடுவேத அதற்குரிய பரிகாரமாகும்'  என்று கூறியைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
 
3409 ஸாதான் அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் அடிைம ஒருவைர அைழத்து, அவரது முதுகில் 
ஏற்பட்டிருந்த வடுைவப் பார்த்தார்கள். அவரிடம், "வலிக்கும்படி அடித்து விட்ேடனா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அவர் "இல்ைல' என்றார். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "நீ விடுதைல 
ெசய்யப்பட்டவன் ஆவாய்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். பிறகு தைரயிலிருந்து ஏேதா ஒரு 
ெபாருைள எடுத்துக்காட்டி, இதன் எைடக்குச் சமமான நன்ைமகூட எனக்கு இதில் 
கிைடக்காது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஒருவர் தம்முைடய அடிைமைய 
அவர் ெசய்யாத குற்றத்திற்காகத் தண்டித்துவிட்டால், அல்லது அைறந்துவிட்டால் அவைர 
விடுதைல ெசய்துவிடுவேத அதற்குரிய பரிகாரமாகும்' என்று கூறியைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன்''  என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அவர் ெசய்யாத குற்றத்திற்காகத் தண்டித்துவிட்டால்' எனும் குறிப்பு இடம் 
ெபற்றுள்ளது. வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஒருவர் தம் அடிைமைய 
அைறந்துவிட்டால்' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. "அவர் ெசய்யாத குற்றத்திற்காக' எனும் 
குறிப்பு அதில் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3410 முஆவியா பின் சுைவத் பின் முகர்ரின் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் எங்களுைடய அடிைம ஒருவரின் கன்னத்தில் அைறந்துவிட்டு ஓடிவிட்ேடன். பிறகு 
"லுஹர்' ெதாழுைகக்கு சற்று ேநரத்திற்கு முன்னர் வந்து என் தந்ைதக்குப் பின்னால் நின்று 
ெதாழுேதன். என் தந்ைத அந்த அடிைமையயும் என்ைனயும் அைழத்து, "இவனிடமிருந்து நீ 
பழி தீர்த்துக்ெகாள்'' என்று (அடிைமயிடம்) கூறினார்கள். ஆனால், அந்த அடிைம என்ைன 
மன்னித்துவிட்டார். 
பிறகு என் தந்ைத (சுைவத் பின் முகர்ரின் (ரலி) அவர்கள்) கூறினார்கள்: பனூ முகர்ரின் 
குடும்பத்தாராகிய எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஒேர ஓர் 
அடிைமப் ெபண் மட்டுேம இருந்தாள். எங்களில் ஒருவர் அவளது கன்னத்தில் 
அைறந்துவிட்டார். இத்தகவல் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது அவர்கள், "அவைள 
விடுதைல ெசய்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். எங்கள் குடும்பத்தார், "இவைளத் தவிர 
ேவறு ேவைலக்காரிகள் எங்களிடம் இல்ைல'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவளிடேம அவர்கள் ேவைல வாங்கிக் ெகாள்ளட்டும்! அவளிடம் அவர்களுைடய 
ேதைவ முடிந்ததும் அவளது வழியில் அவைள (சுதந்திரமாக) விட்டுவிடட்டும்!'' என்று 
கூறினார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3411 ஹிலால் பின் யசாஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு முதியவர் அவசரப்பட்டு தம் அடிைமப் ெபண்ணின் முகத்தில் அைறந்துவிட்டார். 
அவரிடம் சுைவத் பின் முகர்ரின் (ரலி) அவர்கள், "அடிப்பதற்கு அவளது ெமன்ைமயான 
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முகம்தான் கிைடத்ததா? பனூ முகர்ரின் குடும்பத்தின் ஏழு உறுப்பினர்களில் நானும் 
ஒருவன் ஆேவன். எங்களிடம் ஒேர ஓர் அடிைமப் ெபண் மட்டுேம இருந்தாள். அவைள 
எங்களது குடும்பத்துச் சிறியவர் ஒருவர் அடித்துவிட்டார். அப்ேபாது அவைள விடுதைல 
ெசய்துவிடுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் பின்வருமாறு ஹிலால் பின் யசாஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது: 
நாங்கள் நுஅமான் பின் முகர்ரின் (ரலி) அவர்களின் சேகாதரர் சுைவத் பின் முகர்ரின் (ரலி) 
அவர்களது வடீ்டில் துணி வியாபாரம் ெசய்துவந்ேதாம். (ஒரு நாள்) ஓர் அடிைமப் ெபண் 
வந்து எங்களில் ஒருவரிடம் ஏேதா ஒரு (கடுைமயான) வார்த்ைதையக் கூறினாள். உடேன 
அவர் அவளது கன்னத்தில் அைறந்துவிட்டார். இைதக் கண்டு சுைவத் பின் முகர்ரின் (ரலி) 
அவர்கள் ேகாபப்பட்டார்கள். மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
3412 சுைவத் பின் முகர்ரின் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னுைடய அடிைமப் ெபண்ணின் முகத்தில் ஒருவர் அைறந்துவிட்டார். அப்ேபாது 
அவரிடம் நான், "முகம் தைடெசய்யப்பட்டுள்ளது என்பது உனக்குத் ெதரியாதா?'' என்று 
ேகட்ேடன். பிறகு "நான் ஏழு சேகாதரர்களில் ஒருவனாயிருந்ேதன். எங்களிடம் ஒேர ஒரு 
பணியாளர் மட்டுேம இருந்தார். எங்களில் ஒருவர் அவைர அவரது முகத்தில் 
அைறந்துவிட்டார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவைர விடுதைல 
ெசய்துவிடுமாறு உத்தர விட்டார்கள்'' என்று நான் கூறிேனன். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
என்னிடம் முஹம்மத் பின் அல்முன்கதிர் (ரஹ்) அவர்கள் "உங்கள் ெபயெரன்ன?'' என்று 
ேகட்டார்கள். "ஷுஅபா' என்ேறன். பின்னர் அபூஷுஅபா அல்இராக்கீ (ரஹ்) அவர்கள் தமக்கு 
இந்த ஹதீைஸ அறிவித்ததாகக் கூறி, இைதத் ெதரிவித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3413 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரீ அல்பத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் என் அடிைமையச் சாட்ைடயால் அடித்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது எனக்குப் 
பின்னால் யாேரா, "நிைனவிருக்கட்டும், அபூமஸ்ஊத்!'' என்று கூறியைதக் ேகட்ேடன். 
அப்ேபாது நான் ேகாபத்தில் இருந்ததால், அந்தக் குரைல (நன்கு) விளங்கிக்ெகாள்ளவில்ைல. 
அவர் என்ைன ெநருங்கி வந்தேபாது (பார்த்தால்) அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் "நிைனவிருக்கட்டும். அபூமஸ்ஊத்! 
நிைனவிருக்கட்டும். அபூ மஸ்ஊத்!'' என்று ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
உடேன நான் என் ைகயிலிருந்த சாட்ைடையக் கீேழ ேபாட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் 
"நிைனவிருக்கட்டும். அபூமஸ்ஊத்! உமக்கு இந்த அடிைமயின் மீதிருக்கும் 
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அதிகாரத்ைதவிடப் பன்மடங்கு அதிகாரம் உம்மீது அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கிறது'' என்று 
ெசான்னார்கள். நான், "இதன் பின்னர் ஒருேபாதும் நான் எந்த அடிைமையயும் 
அடிக்கமாட்ேடன்'' என (உறுதி) ெமாழிந்ேதன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அைதக் ேகட்டவுடன் அவர்கள்மீது ெகாண்ட 
அச்சத்தால் எனது ைகயிலிருந்த சாட்ைட கீேழ விழுந்துவிட்டது''  என அபூமஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3414 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒரு முைற) என் அடிைமைய அடித்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது எனக்குப் 
பின்னாலிருந்து யாேரா, "அபூ மஸ்ஊேத நிைனவிருக்கட்டும்! இவர்மீது உமக்கிருக்கும் 
அதிகாரத்ைதவிடப் பன்மடங்கு அதிகாரம் உம்மீது அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கிறது'' என்று 
கூறுவைத நான் ெசவியுற்ேறன். நான் திரும்பிப் பார்த்ேதன். அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இருந்தார்கள். உடேன நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அல்லாஹ்வின் 
உவப்புக்காக (இவைர நான் விடுதைல ெசய்துவிட்ேடன்) இவர் சுதந்திரமானவர்'' என்று 
கூறிேனன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அறிந்துெகாள்! நீ இவ்வாறு 
ெசய்திருக்காவிட்டால் "நரகம் உம்ைம எரித்திருக்கும்' அல்லது "நரகம் உம்ைமத் 
தீண்டியிருக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3415 அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒரு முைற) என் அடிைமைய அடித்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். அவர், "அல்லாஹ்விடம் 
நான் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்'' என்றார். நான் (ெதாடர்ந்து) அவைர அடிக்கலாேனன். 
உடேன அவர், (எனக்குப் பின்னால் நின்றுெகாண்டிருந்த அல்லாஹ்வின் தூதைரக் கண்டு) 
"நான் அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்'' என்றார். உடேன அவைர நான் 
விட்டு விட்ேடன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! (இவைரத் தண்டிப்பதற்கு) இவர்மீது உனக்குள்ள ஆற்றைலவிட (உன்ைனத் 
தண்டிப்பதற்கு) அல்லாஹ் உன்மீது அதிக ஆற்றல் பைடத்தவன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நான் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன். அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் 
பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 9 ஒருவர் தம் அடிைம விபசாரம் புரிந்து விட்டதாக அவதூறு கூறுவதற்கு வந்துள்ள 
கண்டனம். 
 
3416 அபுல்காசிம் (முஹம்மத் - ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் (நிரபராதியான) தம் அடிைமமீது விபசாரம் புரிந்துவிட்டதாக அவதூறு கூறுகிறாேரா, 

அவருக்கு மறுைம நாளில் (சாட்ைடயடி) தண்டைன வழங்கப்படும்; அவர் ெசான்னைதப் 
ேபான்று அந்த அடிைம இருந்தால் தவிர. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "(மனந்திருந்தி பாவமன்னிப்புக் ேகாரினாேல ேபாதும்; பாவமன்னிப்புக் கிட்டும் 
எனும் நற்ெசய்தியுடன் வந்த) "தவ்பா'வின் நபி அபுல்காசிம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத 
நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 
பாடம் : 10 ஒருவர் தம் அடிைமக்குத் தாம் உண்பதிலிருந்து உணவளிப்பதும், தாம் 
அணிவதிலிருந்து ஆைடயளிப்பதும், அவனது சக்திக்கு மீறிய பணிையக் ெகாடுத்து 
அவைனச் சிரமப்படுத்தாமலிருப்பதும். 
 
3417 மஅரூர் பின் சுைவத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (மதீனாவுக்கு அருகிலுள்ள) "ரபதா' எனுமிடத்தில் அபூதர் (ரலி) அவர்கைளக் கடந்து 
ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அவர்கள்மீது ஒரு (புதிய) ேமலங்கியும், அவர்களுைடய அடிைமயின் 
மீது அேத ேபான்ற ஒரு (புதிய) ேமலங்கியும் இருந்தன. நாங்கள், "அபூதர் அவர்கேள! (அவர் 
அணிந்திருக்கும் ேமலங்கிையயும் வாங்கி) இரண்ைடயும் ேசர்த்து நீங்கேள அணிந்து 
ெகாண்டால் (உங்களுக்கு) ஒரு ேஜாடி (புதிய) ஆைடயாக இருக்குேம?'' என்று ேகட்ேடாம். 
அதற்கு அபூதர் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு விைடயளித்தார்கள்: 
எனக்கும் என் சேகாதரர்களில் ஒருவருக்குமிைடேய வாய்த் தகராறு ஏற்பட்டது. 
அம்மனிதரின் தாய் அரபுப்ெபண் அல்லர். எனேவ, நான் அவருைடய தாையக் குறிப்பிட்டுத் 
தரக் குைறவாகப் ேபசிவிட்ேடன். உடேன அம்மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (ெசன்று) 
என்ைனப் பற்றி முைறயிட்டார். நான் நபி (ஸல்) அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது, "அபூதர்ேர! நீர் 
அறியாைமக் காலத்துக் கலாசாரம் உள்ள மனிதராகேவ (இன்னும்) இருக்கின்றரீ்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஒருவர் மற்ற மனிதர்கைள ஏசும்ேபாது பதிலுக்கு அவர்கள் 
அவருைடய தந்ைதையயும் தாையயும் ஏசத்தாேன ெசய்கிறார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அபூதர்! நீர் அறியாைமக் காலத்துக் கலாசாரம் உள்ள 
மனிதராகேவ (இன்னும்) இருக்கின்றரீ்'' என்று கூறிவிட்டு, "(பணியாளர்களான) அவர்கள் 
உங்கள் சேகாதரர்கள் ஆவர். அவர்கைள அல்லாஹ் உங்கள் ஆதிக்கத்தின் கீழ் 
ைவத்துள்ளான். ஆகேவ, நீங்கள் உண்பதிலிருந்து அவர்களுக்கு உணவளியுங்கள். நீங்கள் 
அணிவதிலிருந்து அவர்களுக்கு அணியக் ெகாடுங்கள். அவர்களது சக்திக்கு மீறிய பணிைய 
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்து அவர்கைளச் சிரமப்படுத்தாதீர்கள். அவ்வாறு சக்திக்கு மீறிய 
பணிைய அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தால் அவர்களுக்கு நீங்களும் ஒத்துைழப்புத் 
தாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3418 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஸுைஹர் பின் முஆவியா (ரஹ்) மற்றும் அபூமுஆவியா (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில் "நீர் அறியாைமக் காலத்துக் கலாசாரம் உள்ள மனிதராகேவ (இன்னும்) 
இருக்கின்றரீ்'' என்பதற்குப் பின் "நான் வேயாதிகத்ைத அைடந்துவிட்ட இந்தக்கால 
கட்டத்திலுமா (அறியாைமக்காலக் கலாசாரம் ெகாண்டவனாய் உள்ேளன்)?'' என்று ேகட்ேடன். 
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அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று கூறினார்கள் என அபூதர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் (இன்னும் சற்றுக் கூடுதலாக) "ஆம். நீர் 
வேயாதிகத்ைத அைடந்துவிட்ட இந்த காலக்கட்டத்திலும் (அறியாைமக் காலக் கலாசாரம் 
ெகாண்டவராய் இருக்கின்றரீ்)'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் எனக் 
காணப்படுகிறது. 
ஈசா பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவரது சக்திக்கு மீறிய பணிையக் 
ெகாடுத்து அவைரச் சிரமப்படுத்திவிட்டால், (அதற்குப் பரிகாரமாக) அவைர விற்றுவிடட்டும்'' 

என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ஸுைஹர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அப்பணியில் 
அவருக்கு ஒத்துைழக்கட்டும்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பு, "அவரது சக்திக்கு மீறிய பணிைய அவருக்குக் 
ெகாடுத்து அவைரச் சிரமப்படுத்தாதீர்கள்'' என்பேதாடு முடிவைடந்துவிடுகிறது. "அவைர 
விற்றுவிடட்டும்'' என்பேதா, "அவருக்கு ஒத்துைழக்கட்டும்'' என்பேதா அவரது அறிவிப்பில் 
இடம் ெபறவில்ைல. 
 
3419 மஅரூர் பின் சுைவத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூதர் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள்மீது ஒரு ேமலங்கியும் அவர்களுைடய அடிைம 
யின் மீது அேத மாதிரியான ேமலங்கியும் இருப்பைதக் கண்ேடன். நான் அது குறித்து அவர் 
களிடம் வினவியேபாது அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஒரு (அடிைம) மனிதைர ஏசும் 
ேபாது, அவருைடய தாையக் குறிப்பிட்டு இழிவாகப் ேபசிவிட்ேடன். உடேன அம்மனிதர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று அைதப் பற்றிக் கூறினார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(என்னிடம்), "நீர் அறியாைமக் காலத்துக் கலாசாரம் உள்ள மனிதராகேவ இருக்கின்றரீ். 
(அடிைமகளான) அவர்கள் உங்கள் சேகாதரர்களும் ஊழியர்களும் ஆவர். அவர்கைள 
அல்லாஹ் உங்கள் ஆதிக்கத்தின் கீழ் ைவத்துள்ளான். யாருைடய ஆதிக்கத்தின் கீழ் 
அவருைடய சேகாதரர் இருக்கிறாேரா அவர் தாம் உண்பதிலிருந்து அவருக்கு 
உணவளிக்கட்டும். தாம் அணிவதிலிருந்து அவருக்கு அணியத் தரட்டும். அவர்களது 
சக்திக்கு மீறிய பணிையக் ெகாடுத்து அவர்கைளச் சிரமப்படுத்தாதீர்கள். அவ்வாறு 
அவர்களது சக்திக்கு மீறிய பணிைய அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தால் அப்பணியில் அவர்களுக்கு 
நீங்களும் ஒத்துைழயுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3420 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அடிைமக்கு உணவும் உைடயும் அளிக்கப்பட ேவண்டும். அவரது சக்திக்கு மீறிய பணிையக் 
ெகாடுத்து அவர் சிரமப்படுத்தப்படக்கூடாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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3421 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவருைடய பணியாளர் ெவப்பத்ைதயும் புைகையயும் தாங்கிக்ெகாண்டு உணவு 
சைமத்துக் ெகாண்டுவந்தால், அவைரயும் தம்முடன் அமரச் ெசய்து அவர் உண்ணட்டும். 
உணவு குைறவானதாக இருந்தால் அதில் ஓரிரு கவளங்கைளயாவது அவரது ைகயில் 
ைவக்கட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான தாவூத் பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
"ஓரிரு கவளங்கள்' என்பைதக் குறிக்க ஹதீஸின் மூலத்தில் இடம்ெபற்றுள்ள "உக்லத்தன் 
அவ் உக்லத்ைதனி' என்பதற்கு "லுக்மத்தன் அவ் லுக்மத்ைதனி' என்று ெபாருள். 
(இரண்டுக்கும் ெபாருள் ஒன்ேற.) 
 
பாடம் : 11 தன் உரிைமயாளருக்கும் விசுவாசமாக நடந்து, இைறவழிபாட்ைடயும் அழகுபடச் 
ெசய்யும் அடிைமக்குக் கிைடக்கும் நன்ைமயும் பிரதிபலனும். 
 
3422 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அடிைம, தம் உரிைமயாளருக்கு விசுவாசமாக நடந்து, அல்லாஹ்ைவயும் நன்முைறயில் 
வழிபடுவாராயின் அவருக்கு இரு முைற(யினாலும்) நன்ைம உண்டு. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3423 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவருக்குச் ெசாந்தமான நல்ல அடிைமக்கு இரண்டு நன்ைமகள் உண்டு. 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் இந்த ஹதீைஸ அறிவித்துவிட்டு, 

"அபூஹுைரராவின் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் 
பாைதயில் அறப்ேபார் புரிவதும், ஹஜ்ஜும், என் தாய்க்குச் ெசய்ய ேவண்டிய கடைமயும் 
இல்லாமலிருந்தால் நான் (ஒருவரின்) அடிைமயாக இருக்கும் நிைலயில் இறப்பைதேய 
விரும்பியிருப்ேபன்'' என்றார்கள். 
 
சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தம் தாயாரு(க்குச் ெசய்யேவண்டிய கடைமகைள நிைறேவற்ற அவரு)டேனேய இருந்ததால், 

தாயார் இறக்கும்வைர அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் (கூடுதலான) ஹஜ்ஜுக்குக் கூடச் 
ெசல்லவில்ைல என நமக்குச் ெசய்தி எட்டியது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபுத்தாஹிர் அஹ்மத் பின் அம்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நல்ல 
அடிைமக்கு'  என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. "ஒருவருக்குச் ெசாந்தமான' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிட்ட அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கைளப் பற்றிய குறிப்பும் அதற்குப் பின்னுள்ளைவயும் இடம்ெபறவில்ைல. 
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3424 அபூசாலிஹ் தக்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஓர் அடிைம அல்லாஹ்வுக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய 
கடைமையயும் தம் உரிைமயாளருக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய கடைமையயும் 
நிைறேவற்றினால், அவருக்கு இரு நன்ைமகள் உண்டு'' என்று ெசான்னார்கள் என 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
நான் இந்த ஹதீைஸ கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் எடுத்துைரத்ேதன். அப்ேபாது 
கஅப் (ரலி) அவர்கள், "(மறுைம நாளில்) அவருக்கும் வசதியற்ற இைற 
நம்பிக்ைகயாளருக்கும் விசாரைண ஏதுமில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3425 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறவழிபாட்டிலும் தம் உரிைமயாளரின் உறவிலும் ெசம்ைமயாகச் ெசயல்பட்ட 
நிைலயில் மரணிப்பேத ஓர் அடிைமக்கு நன்று; மிகவும் நன்று. 
 
பாடம் : 12 பலருக்குச் ெசாந்தமான ஓர் அடிைமயில் தமது பங்ைக மட்டும் ஒருவர் 
விடுதைல ெசய்தல். 
 
3426 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் ஓர் அடிைமயில் தமக்குரிய பங்ைக விடுதைல ெசய்கிறாேரா, அவரிடம் அந்த 
அடிைமயின் (முழு) விைலையயும் எட்டுகின்ற அளவுக்குச் ெசல்வம் இருந்தால், அந்த 
அடிைமைய ஒத்த மற்ேறார் அடிைமயின் விைலைய மதிப்பிட்டு,தம் கூட்டாளிகளுக்கு 
அவர்களுக்குரிய பங்குகளின் விைலையக் ெகாடுத்து, அந்த அடிைமைய (முழுைமயாக) 
விடுதைல ெசய்துவிடேவண்டும். இல்ைலெயனில், அவர் எந்த அளவுக்கு விடுதைல 
ெசய்தாேரா, அந்த (தமது பங்கின்) அளவுக்குத்தான் விடுதைல ெசய்தவர் ஆவார். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3427 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் ஓர் அடிைமயில் தமக்குள்ள பங்ைக விடுதைல ெசய்தாேரா, அவரிடம் அந்த 
அடிைமயின் (முழு) விைலையயும் எட்டுகின்ற அளவுக்குச் ெசல்வம் இருந்தால், அந்த 
அடிைமைய முழுைமயாக விடுதைல ெசய்வது அவர்மீது கடைமயாகும். அவரிடம் (அந்த 
அளவுக்குச்) ெசல்வம் இல்லாவிட்டால், அவர் எந்த அளவுக்கு அவ்வடிைமைய விடுதைல 
ெசய்தாேரா அந்த அளவுக்ேக அவர் விடுதைல ெசய்தவர் ஆவார். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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3428 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் ஓர் அடிைமயில் தமக்குள்ள பங்ைக விடுதைல ெசய்தாேரா, அவருக்கு அந்த 
அடிைமயின் விைலைய எட்டுகின்ற அளவுக்குச் ெசல்வமிருந்தால், அவ்வடிைமைய ஒத்த 
மற்ேறார் அடிைமயின் விைலைய மதிப்பிட்டு (தமது ெசல்வத்திலிருந்து அைதச் ெசலுத்தி 
அவைன முழுைமயாக விடுதைல ெசய்து)விட ேவண்டும். இல்ைலெயனில்,அவர் எந்த 
அளவுக்கு அவ்வடிைமைய விடுதைல ெசய்தாேரா அந்த அளவுக்ேக அவர் விடுதைல 
ெசய்தவர் ஆவார். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஒன்பது அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அய்யூப் மற்றும் யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் மட்டுேம 
"அவரிடம் அந்த அளவுக்குச் ெசல்வம் இல்லாவிட்டால், அவர் எந்த அளவுக்கு விடுதைல 
ெசய்தாேரா அந்த அளவுக்ேக அவர் விடுதைல ெசய்தவர் ஆவார்'' எனும் குறிப்பு இடம் 
ெபற்றுள்ளது. மற்றவர்களின் அறிவிப்பில் இக்குறிப்பு காணப்படவில்ைல. அவ்விருவரும், 

"இக்குறிப்பு ஹதீஸிேலேய உள்ளதா, அல்லது அறிவிப்பாளர் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களின் 
கூற்றா என்பது எங்களுக்குத் ெதரியவில்ைல'' என்று கூறினர். இவற்றில் ைலஸ் பின் சஅத் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்ைபத் தவிர ேவறு எந்த அறிவிப்பிலும் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்ேடன்'' எனும் வாசகம் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3429 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தமக்கும் மற்ெறாருவருக்கும் ெசாந்தமான ஓர் அடிைமைய (அவ்விருவரில்) ஒருவர் 
விடுதைல ெசய்தால்,அவ்வடிைமயின் (சந்ைத) விைலையக் கூட்டேவா குைறக்கேவா 
ெசய்யாமல் மதிப்பிட்டு, வசதியுைடயவராக அவர் இருந்தால், (மீதி விைலையயும் ெசலுத்தி) 
அவைன முழுைமயாக விடுதைல ெசய்துவிட ேவண்டும். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3430 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் ஓர் அடிைமயில் தமக்குள்ள பங்ைக விடுதைல ெசய்தாேரா, அவரிடம் அந்த 
அடிைமயின் முழு விைலையயும் எட்டுகின்ற அளவுக்குச் ெசல்வம் இருந்தால், அதன் 
மூலம் அவர் அவ்வடிைமயின் மற்ற பங்குகள் முழுவைதயும் விடுதைல ெசய்துவிட 
ேவண்டும். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3431 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தமக்கும் மற்ெறாருவருக்கும் ெசாந்தமான ஓர் அடிைமைய அவர்களில் ஒருவர் விடுதைல 
ெசய்தால், (தம் கூட்டாளிக்குச் ேசர ேவண்டிய பங்கிற்கும்) அவேர ெபாறுப்பாளியாவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3432 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "யார் ஓர் அடிைமயில் தமக்குள்ள பங்ைக விடுதைல ெசய்தாேரா, அவரது 
ெசல்வத்திலிருந்ேத அந்த அடிைம(யின் மீதிப்பங்கும்) விடுதைல ெசய்யப்பட ேவண்டும்'' 

என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3433 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் ஓர் அடிைமயில் தமக்குள்ள பங்ைக விடுதைல ெசய்தாேரா, அவரிடம் (ேபாதிய) 
ெசல்வம் இருந்தால் அவரது ெசல்வத்திலிருந்ேத அவ்வடிைமயின் முழு விடுதைல 
அைமயும். அவரிடம் (ேபாதிய) ெசல்வம் இல்ைலெயனில்,அவ்வடிைம(யின் நியாய விைல 
மதிப்பிடப்பட்டு மீதி பங்குகளின் விைலையத் தருவதற்காக) உைழத்துச் சம்பாதிக்க (அவன்) 
அனுமதிக்கப்பட ேவண்டும். அவனுக்கு அதிகச் சிரமத்ைத அளித்து விடக்கூடாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3434 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஈசா பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர் விடுதைலயளிக்காத 
பங்கிற்காக அந்த அடிைம உைழத்துச் சம்பாதிக்க அனுமதிக்கப்பட ேவண்டும். அவனுக்கு 
அதிகச் சிரமத்ைத அளித்துவிடக் கூடாது'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3435 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் தமது மரணத் தறுவாயில் தமக்குச் ெசாந்தமான ஆறு அடிைமகைள 
விடுதைல ெசய்துவிட்டார். அந்த அடிைமகைளத் தவிர ேவறு ெசல்வங்கள் எதுவும் 
அவரிடம் இருக்க வில்ைல. (இச்ெசய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
எட்டியேபாது) அந்த அடிைமகைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைழத்து, 

அவர்கைள மூன்றில் ஒரு பாகங்களாகப் பிரித்தார்கள். பின்னர் அவர்களிைடேய சீட்டுக் 
குலுக்கிப் ேபாட்டு, அவர்களில் இருவருக்கு மட்டுேம விடுதைலயளித்தார்கள்; நால்வைர 
அடிைமகளாகேவ நீடிக்கச் ெசய்தார்கள். (இறக்கும் தறுவாயில் ஆறு அடிைமகைளயும் 
விடுதைல ெசய்த) அந்த மனிதைரப் பற்றிக் கடுைமயாக (சாடி)ப் ேபசினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3436 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹம்மாத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பிலுள்ள வாசகங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "அன்சாரிகளில் ஒருவர் தமது மரணத் தறுவாயில் தமக்குரிய ஆறு 
அடிைமகைள விடுதைல ெசய்யுமாறு இறுதிவிருப்பம் ெதரிவித்தார்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் :  13  பின் விடுதைலயளிக்கப்பட்ட அடிைமைய விற்கலாம். 
 
3437 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரிகளில் ஒருவர் (தம்) அடிைம ஒருவைரத் தமது இறப்புக்குப் பின் விடுதைல ெபற்ற 
வராவார் (முதப்பர்) என்று அறிவித்திருந்தார். அவரிடம் அந்த அடிைமையத் தவிர ேவறு 
ெசல்வம் எதுவுமிருக்கவுமில்ைல. இந்த விஷயம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது, 

"என்னிடமிருந்து இந்த அடிைமைய (விைலக்கு) வாங்குபவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அப்ேபாது அந்த அடிைமைய நுஐம் பின் அப்தில் லாஹ் (ரலி) அவர்கள் எண்ணூறு திர்ஹங் 
களுக்கு (ெவள்ளிக் காசுகளுக்கு) வாங்கிக் ெகாண்டார்கள். அவற்ைற நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அந்த அன்சாரியிடம் ஒப்பைடத்தார்கள். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் "அந்த அடிைம (எகிப்து நாட்டு) "கிப்தீ' 

அடிைமயாவார். அவர் கடந்த ஆண்டுதான் இறந்தார்'' என்றும் கூறக் ேகட்ேடன். 
 
3438 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரிகளில் ஒருவர் தம் அடிைம ஒருவைரத் தமது இறப்புக்குப் பின் விடுதைல 
ெபற்றவராவார் (முதப்பர்) என்று அறிவித்திருந்தார். அவரிடம் அந்த அடிைமையத் தவிர 
ேவறு ெசல்வம் எதுவும் இருக்கவில்ைல. (இச்ெசய்தி அறிந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அந்த அடிைமைய விற்றார்கள். அவைர இப்னு நஹ்ஹாம் (ரலி) அவர்கள் 
விைலக்கு வாங்கிக் ெகாண்டார்கள். அவர் (எகிப்து நாட்டு) "கிப்தீ' அடிைம ஆவார். அவர் 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களது ஆட்சியில் கடந்த ஆண்டுதான் 
இறந்தார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவறு இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 28  "அல்கஸாமா' சத் யம், வன் ைறயாளர்க க்கு  
எ ரான நடவ க்ைக, ப க்கு ப  வாங்குதல், மற் ம் இழப்  

பாடம் : 1 "அல்கஸாமா' சத்தியம். 
 
3439 சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) மற்றும் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) ஆகிேயார் 
கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களும் முஹய்யிஸா பின் மஸ்ஊத் 
பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களும் (மதீனாவிலிருந்து) புறப்பட்டு ைகபர் ெசன்றைடந்தனர். அங்கு 
ஓரிடத்தில் தனித்தனியாகப் பிரிந்துவிட்டனர். பிறகு அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) 
அவர்கள் (ஓரிடத்தில்) ெகால்லப்பட்டுக் கிடப்பைத முஹய்யிஸா (ரலி) அவர்கள் கண்டு, 

அவைர (எடுத்து) அடக்கம் ெசய்தார். பின்னர் அவரும் அவருைடய (சேகாதரர்) 
ஹுவய்யிஸா பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களும் (ெகால்லப்பட்டவரின் சேகாதரர்) அப்துர் 
ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தார்கள். 
 
(அம்மூவரில்) அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் வயதில் சிறியவராக 
இருந்தார்கள். அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் தம்முடன் வந்த (வயதில் 
ெபயரி)வர்கைள முந்திக்ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேபசப்ேபானார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெபரியவர்கைளப் ேபசவிடு'' என்று ெசான்னார்கள். 
உடேன அப்துர் ரஹ்மான் அைமதியாகிவிட்டார். பிறகு முஹய்யிஸா (ரலி) அவர்களும் 
ஹுவய்யிஸா (ரலி) அவர்களும் ேபசினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
அவ்விருவருடனும் ேபசினார்கள். 

அப்ேபாது அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் ெகால்லப்பட்டைத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவித்தனர். அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ைல இன்ன மனிதர்தாம் ெகாைல 
ெசய்தார் என உங்களில்) ஐம்பது ேபர் சத்தியம் ெசய்து, நீங்கள் "உங்கள் (உயிரிழந்த) 
ேதாழருக்காக (பழிவாங்கும்) உரிைமைய' அல்லது "உங்கள் ெகாைலயாளியிடமிருந்து 
(இழப்படீு ெபறும்) உரிைமைய' எடுத்துக்ெகாள்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அவர்கள், "(ெகாைல நடந்த இடத்தில்) நாங்கள் இருக்கவில்ைலேய! நாங்கள் எப்படிச் 
சத்தியம் ெசய்ேவாம்?''என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அப்படிெயன்றால் யூதர்களில் ஐம்பது ேபர் (தாங்கள் அப்துல்லாஹ்ைவக் ெகால்லவில்ைல 
என்று) சத்தியம் ெசய்து, உங்களிடம் தாம் நிரபராதிகள் என்பைத நிரூபிக்கட்டும்'' என்று 
கூறினார்கள். அதற்கு அவர்கள், "நிராகரிக்கும் சமுதாயத்தாரின் சத்தியங்கைள நாம் எப்படி 
(நம்பி) ஏற்க முடியும்?'' என்று ேகட்டார்கள். இைதக் கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், தாேம அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்களின் ெகாைலக்கான உயிரீட்டுத் 
ெதாைகைய வழங்கினார்கள். 
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3440 சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) மற்றும் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) ஆகிேயார் 
கூறியதாவது: 
முஹய்யிஸா பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களும் அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) 
அவர்களும் ைகபர் பகுதிைய ேநாக்கிச் ெசன்றேபாது, அங்கிருந்த ஒரு ேபரீச்சந்ேதாட்டத்தில் 
தனித்தனியாகப் பிரிந்துவிட்டனர். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் 
ெகாைல ெசய்யப்பட்டு விட்டார்கள். யூதர்கள்மீது (அவர்கள்தாம் ெகான்றிருப்பார்கள் என) 
சந்ேதகம் ஏற்பட்டது. 
ஆகேவ, அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்களின் சேகாதரர் அப்துர் ரஹ்மான் பின் 
சஹ்ல் (ரலி) அவர்களும் அவருைடய தந்ைதயின் சேகாதரரின் புதல்வர்களான 
ஹுவய்யிஸா (ரலி) மற்றும் முஹய்யிஸா (ரலி) ஆகிேயாரும் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தார்கள். தம் சேகாதரர் (ெகாைல) ெதாடர்பாக அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) 
அவர்கள் (நபியவர்களிடம்) ேபசினார்கள். அம்மூவரில் அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் 
அவர்கள் வயதில் சிறியவராக இருந்தார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"ெபரியவர்கைளப் ேபசவிடு' அல்லது "வயதில் ெபரியவர் முதலில் ேபசட்டும்' என்று 
கூறினார்கள். 
அவர்கள் இருவரும் (ெகால்லப்பட்ட) தம் உறவினர் ெதாடர்பாகப் ேபசியதும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஐம்பது ேபர் யூதர்களில் (ெகாைல ெசய்த) 
மனிதருக்ெகதிராகச் சத்தியம் ெசய்ய ேவண்டும். அைதயடுத்துக் ெகாைலயாளியின் 
கழுத்தில் கயிற்ைற மாட்டி அவன் ஒப்பைடக்கப்படுவான்'' என்று ெசான்னார்கள். அதற்கு 
அவர்கள், "சம்பவம் நடந்த இடத்தில் இல்லாத நாங்கள் எப்படிச் சத்தியம் ெசய்ய முடியும்?'' 

என்று ேகட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அப்படிெயன்றால், யூதர்களில் ஐம்பது ேபர் 
(நாங்கள் அப்துல்லாஹ்ைவக் ெகால்லவில்ைல எனச்) சத்தியம் ெசய்து, தாம் நிரபராதிகள் 
என்பைத உங்களிடம் நிரூபிக்கட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர்கள் நிராகரிக்கும் சமுதாயத்தார் ஆயிற்ேற? 

(அவர்களுைடய சத்தியங்கைள நாம் எப்படி ஏற்க முடியும்?)'' என்று ேகட்டார்கள். ஆகேவ,  

நபி (ஸல்) அவர்கள், தாேம அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் அவர்களின் ெகாைலக்கான 
உயிரீட்டுத் ெதாைகைய வழங்கினார்கள். 
 
சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பின்னர் ஒரு நாள் நான் அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்களது ஒட்டகத் 
ெதாழுவத்திற்குச் ெசன்ேறன். (நபி (ஸல்) அவர்கள் ஈட்டுத் ெதாைகயாக வழங்கிய) அந்த 
ஒட்டகங்களில் ஒன்று தனது காலால் என்ைன உைதத்துவிட்டது. 
அறிவிப்பாளர் ஹம்மாம் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: "இவ்வாறு(தான் 
சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்.) அல்லது இைதப் ேபான்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கேள ெகால்லப்பட்டவருக்கான 
உயிரீட்டுத் ெதாைகைய வழங்கினார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. "ஒட்டகம் என்ைன 
உைதத்து விட்டது'' எனும் குறிப்பு அதில் இல்ைல. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3441 புைஷர் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில், அன்சாரிகள் என்றும் பின்னர் பனூ 
ஹாரிஸா குலத்தார் என்றும் அறியப்பட்டவர்களான அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் பின் 
ைஸத் (ரலி) அவர்களும், முஹய்யிஸா பின் மஸ்ஊத் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களும் 
ைகபைர ேநாக்கிப் புறப்பட்டார்கள். ைகபர், அன்று சமாதான ஒப்பந்தம் ைகெயழுத்தான 
பகுதியாயிருந்தது. யூதர்கேள அங்கு வசித்துவந்தார்கள். (அங்கு ெசன்றதும்) அவர்கள் 
இருவரும் தம் ேதைவக்காகத் தனித்தனிேய பிரிந்துெசன்றனர். 
 
அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் ெகால்லப்பட்டு (அத்ேதாட் 
டத்திலுள்ள) ஒரு தண்ணரீ் ெதாட்டியில் கிடப்பைதக் கண்டார்கள். உடேன முஹய் யிஸா 
(ரலி) அவர்கள் அவைர (எடுத்து) அடக்கம் ெசய்துவிட்டு, மதீனாைவ ேநாக்கி வந்தார்கள். 
ெகால்லப்பட்டவரின் சேகாதரர் அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்களும் 
(உறவினர்களான) முஹய்யிஸா (ரலி) மற்றும் ஹுவய்யிஸா (ரலி) ஆகிேயாரும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்களது நிைல 
குறித்தும் அவர் ெகால்லப்பட்டுக் கிடந்த இடத்ைதப் பற்றியும் ெதரிவித்தனர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அப்துல்லாஹ்ைவ இன்ன மனிதர்தாம் 
ெகாைல ெசய்தார் என்று) உங்களில் ஐம்பது ேபர் சத்தியம் ெசய்து, நீங்கள் "உங்கள் 
ெகாைலயாளியிடமிருந்து (இழப்படீு) ெபறும் உரிைமைய'அல்லது "உங்கள் ேதாழருக்காக 
(பழிவாங்கும்) உரிைமைய' எடுத்துக்ெகாள்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! சம்பவம் நடந்த இடத்தில் நாங்கள் இருக்கவுமில்ைல; சம்பவத்ைதப் 
பார்க்கவும் இல்ைலேய!'' என்று ேகட்டார்கள். 
"அப்படியானால், யூதர்களில் ஐம்பது ேபர் சத்தியம் ெசய்து, தாம் நிரபராதிகள் என்பைத 
உங்களிடம் நிரூபிப்பார்கள்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நிராகரிக்கும் சமுதாயத்தாரின் சத்தியத்ைத 
எப்படி நாங்கள் ஏற்க முடியும்?'' என்று ேகட்டார்கள். எனேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், தாேம அப்துல்லாஹ்வின் ெகாைலக்கான உயிரீட்டுத் ெதாைகைய 
வழங்கினார்கள். 
 
3442 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் புைஷர் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அன்சாரிகளில் பனூ ஹாரிஸா குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் 
பின் ைஸத் (ரலி) எனக் கூறப்படும் ஒரு மனிதரும் முஹய்யிஸா பின் மஸ்ஊத் பின் 
ைஸத் எனக் கூறப்படும் அவருைடய தந்ைதயின் சேகாதரர் ஒருவரும் (ைகபர் பகுதிைய 
ேநாக்கிச்) ெசன்றார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்று, "ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தாேம 
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ெகால்லப்பட்டவருக்கான உயிரீட்டுத் ெதாைகைய வழங்கினார்கள்'' என்பதுவைர இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் (பின்வருமாறு கூடுதலாக) இடம் 
ெபற்றுள்ளது: 
சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: உயிரீட்டுத் ெதாைகயாக 
வழங்கப்பட்ட அந்த ஒட்டகங்களில் ஒன்று ஒட்டகத் ெதாழுவத்தில் ைவத்து என்ைன 
உைதத்து விட்டது. 
 
3443 சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா அல் அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்(கள் அன்சாரி)களில் சிலர் ைகபர் பகுதிைய ேநாக்கிச் ெசன்றேபாது, அங்கு அவர்கள் 
தனித் தனியாகப் பிரிந்துவிட்டார்கள். இந்நிைலயில் அவர்களில் ஒருவர் ெகால்லப்பட்டுக் 
கிடப்பைதக் கண்டார்கள். மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. இந்த அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெகாைலயுண்டவரின் உயிரிழப்ைப வணீாக்க விரும்பாமல், தாேம நூறு தர்ம ஒட்டகங்கைள 
உயிரீட்டுத் ெதாைகயாக வழங்கினார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3444 சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) அவர்கள் தம் குலத்தாரில் ெபரியவர்கள் சிலரிடமிருந்து 
(ேகட்டுக்) கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்களும் முஹய்யிஸா (ரலி) அவர்களும் தங்களுக்கு 
ஏற்பட்ட கடுைமயான வறுைமயின் காரணத்தால் (ேபரீச்சம் பழங்கள் பறிப்பதற்காக) 
ைகபைர ேநாக்கிப் புறப்பட்டார்கள். பின்னர் முஹய்யிஸா (ரலி) அவர்கள் வந்து 
ெதரிவித்தார்கள்: அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் ெகால்லப்பட்டு ஒரு "நீர் 
நிைலயில்' அல்லது "குழியில்' கிடந்தார். பிறகு யூதர்களிடம் ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! நீங்கள்தாம் அவைரக் ெகாைல ெசய்தீர்கள்'' என்று நான் கூறிேனன். யூதர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நாங்கள் ெகால்லவில்ைல'' என்று கூறினர். 
பிறகு முஹய்யிஸா (ரலி) அவர்கள் தம் குலத்தாைர ேநாக்கி வந்து அவர்களிடமும் 
அைதப் பற்றித் ெதரிவித்தார்கள். பின்னர் அவரும் அவைரவிட வயதில் மூத்தவரான 
அவருைடய சேகாதரர் ஹுவய்யிஸா (ரலி) அவர்களும் மற்றும் அப்துர் ரஹ்மான் பின் 
சஹ்ல் (ரலி) அவர்களும் (நபியவர்களிடம்) வந்தார்கள். அப்ேபாது ைகபரில் 
அப்துல்லாஹ்வுடன் இருந்த முஹய்யிஸா (ரலி) அவர்கள் (அவர்கள் இருவைரயும் முந்திக் 
ெகாண்டு) ேபச ஆரம்பித்தார். 
 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முஹய்யிஸா (ரலி) அவர்களிடம், 

"வயதில் மூத்தவைர (முதலில்) ேபசவிடு; வயதில் மூத்தவைர (முதலில்) ேபசவிடு'' என்று 
கூறினார்கள். எனேவ, (முதலில்) ஹுவய்யிஸா (ரலி) அவர்கள் ேபசினார்கள். பிறகு 
முஹய்யிஸா ேபசினார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நீங்கள் ஐம்பது 
ேபர் சத்தியம் ெசய்வதன் மூலம் யூதர்கேள ெகாைல ெசய்தார்கள் என்பது 
நிரூபணமானால்,) ஒன்று அவர்கள் (ெகால்லப்பட்ட) உங்கள் நண்பருக்கான உயிரீட்டுத் 
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ெதாைகைய வழங்கட்டும்! அல்லது (நம்முடன் நடந்த சமாதான உடன்படிக்ைகைய 
முறித்துக்ெகாண்டு) அவர்கள் ேபார்ப் பிரகடனம் ெசய்யட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு இது ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் யூதர்களுக்குக் கடிதம் 
எழுதினார்கள். அதற்கு யூதர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நாங்கள் அவைரக் ெகாைல 
ெசய்யவில்ைல'' எனப் பதில் எழுதினார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஹுவய்யிஸா (ரலி), முஹய்யிஸா (ரலி), அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) 
அகிேயாரிடம், "(அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் அவர்கைள யூதர்கள்தாம் ெகாைல ெசய்தார்கள் 
என்று) சத்தியம் ெசய்து,நீங்கள் உங்கள் ெகாைலயாளிக்கு (தண்டைனயளித்து 
பழிவாங்கிக்ெகாள்ளும்) உரிைமைய ெபற்றுக்ெகாள்கிறரீ்களா?''என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அம்மூவரும் "இல்ைல' என்றனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அப்படியானால் உங்கள் குற்றச்சாட்டுக்கு (மறுப்புத் ெதரிவித்து) யூதர்கள் சத்தியம் 
ெசய்வர்'' என்றார்கள். அதற்கு அவர்கள் மூவரும், "அவர்கள் முஸ்லிம்கள் இல்ைலேய 
(யூதர்கள் ெபாய் சத்தியம் ெசய்வதற்குக்கூட தயங்கமாட்டார்கள்)'' என்று கூறினர். 
ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தாேம அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் 
அவர்களின் ெகாைலக்கான உயிரீட்டுத் ெதாைகைய ெகாடுத்துவிட்டார்கள். அவருைடய 
குடும்பத்தாருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நூறு ஒட்டகங்கைள 
அனுப்பினார்கள். அைவ அவர்களது வடீ்டுக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்டன. 
சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
அந்த ஒட்டகங்களில் சிவப்பு ஒட்டகம் ஒன்று தனது காலால் என்ைன உைதத்து விட்டது. 
 
3445 அன்சாரீ நபித்ேதாழர்களில் ஒருவர் கூறினார்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அறியாைமக் காலத்தில் இருந்துவந்த "அல்கஸாமா' 

சத்திய முைறைய நீடிக்கச் ெசய்தார்கள். 
இைத நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் 
அடிைமயான சுைலமான் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3446 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அன்சாரிகளில் சிலர் "யூதர்கள் தங்களில் 
ஒருவைரக் ெகாைல ெசய்துவிட்டதாக' குற்றம் சாட்டியேபாது இவ்வாேற (சத்தியம் 
ெசய்யுமாறு) தீர்ப்பளித்தார்கள்'' எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

பாடம் : 2 வன்முைறயாளர்களுக்கும் மதம் மாறிேயாருக்கும் உரிய (தண்டைனச்) சட்டம். 
 
3447 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"உைரனா' குலத்ைதச் ேசர்ந்த சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் மதீனாவுக்கு 
வந்(து தங்கியிருந்)தேபாது, அவர்களுக்கு மதீனாவின் தட்பெவப்ப நிைல ஒத்துக் 
ெகாள்ளவில்ைல. எனேவ, அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் 
விரும்பினால் தர்ம ஒட்டகங்களிடம் ெசன்று, அவற்றின் பாைலயும் சிறுநீைரயும் அருந்தி 
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(நிவாரணமைடந்து) ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற அவர்கள் ெசய்து 
குணமைடந்தனர். பிறகு (நபியவர்களின்) ஒட்டக ேமய்ப்பாளர்கைளத் தாக்கிக் ெகாைல 
ெசய்தனர்; இஸ்லாத்திலிருந்து ெவளிேயறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
அந்த ஒட்டக மந்ைதைய ஓட்டிச் ெசன்றுவிட்டனர். 
இச்ெசய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது, உடேன அவர்கைளப் 
பின்ெதாடர்ந்து (அவர்கைளப் பிடித்துவர) ஆட்கைள அனுப்பினார்கள். அவர்கள் பிடித்துக் 
ெகாண்டுவரப்பட்டதும் (பல ெகாடுஞ்ெசயல்கள் புரிந்த) அவர்களது (இடக்) ைகையயும் 
(வலக்) காைலயும் துண்டித்தார்கள்; அவர்களது கண்களில் சூடிட்டார்கள்; பிறகு சாகும்வைர 
அவர்கைள "ஹர்ரா'ப் பகுதியில் ேபாட்டுவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3448 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"உக்ல்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த எட்டுப்ேபர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து,  

இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டதாக உறுதிெமாழி அளித்(து மதீனாவில் தங்கியிருந்)தனர். 
அவர்களுக்கு மதீனாவின் தட்ப ெவப்பநிைல ஒத்துக்ெகாள்ளாமல் அவர்களது உடல் ேநாய் 
கண்டது. எனேவ, அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அைதப்பற்றி 
முைறயிட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நம் ஒட்டக ேமய்ப்பருடன் 
ஒட்டகங்களிருக்கும் இடத்திற்குச் ெசன்று, அவற்றின் பாைலயும் சிறுநீைரயும் பயன்படுத்தி 
(நிவாரணம் ெபற்று)க் ெகாள்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அவர்கள் "சரி' என்று கூறி, புறப்பட்டுச் ெசன்று ஒட்டகங்களின் பாைலயும் 
சிறுநீைரயும் அருந்தி நிவாரணம் ெபற்றனர். பிறகு அந்த ஒட்டக ேமய்ப்பைரக் ெகாைல 
ெசய்துவிட்டு, ஒட்டகங்கைள ஓட்டிச் ெசன்று விட்டனர். 
 
இவ்விஷயம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது, உடேன அவர்கைளப் 
பின்ெதாடர்ந்து ஆட்கைள அனுப்பினார்கள். அவர்கள் பிடிக்கப்பட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டுவரப்பட்டனர். அப்ேபாது அவர்களின் ைக கால்கைளத் 
துண்டித்து, அவர்களின் கண்களில் சூடிடுமாறு நபியவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். பிறகு 
அவர்கள் சாகும்வைர ("ஹர்ரா'ப் பகுதியில்) ெவயிலில் ேபாடப்பட்டனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் 
அஸ்ஸப்பாஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "கால்நைடகைள அவர்கள் ஓட்டிச் ெசன்று 
விட்டனர்; அவர்களின் கண்களுக்குச் சூடிடப்பட்டது''என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3449 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உக்ல் மற்றும் உைரனா குலத்ைதச் ேசர்ந்த சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்தனர். அவர்களுக்கு மதீனாவின் தட்பெவப்ப நிைல ஒத்துக் 
ெகாள்ளவில்ைல. (அவர்கள் உடல் நலிவுற்றனர்.) எனேவ,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், பால் ஒட்டகங்களிடம் ெசன்று, அவற்றின் பாைலயும் சிறுநீைரயும் அருந்துமாறு 
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அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
இந்த அறிவிப்பில் "அவர்களின் கண்களுக்குச் சூடு ேபாடப்பட்டு, அவர்கள் "ஹர்ரா'ப் 
பகுதியில் ேபாடப்பட்டனர். அவர்கள் குடிப்பதற்குத் தண்ணரீ் ேகட்டும் வழங்கப்படவில்ைல'' 

என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3450 அபூகிலாபா அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நான் (கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்களுக்குப் பின்னால் 
அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் மக்களிடம், "அல்கஸாமா சத்தியம் குறித்து என்ன 
கூறுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அன்பஸா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள், "அனஸ் 
பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் நம்மிடம் இன்னின்னவாறு கூறினார்கள்'' என்றார்கள். நான், 

என்னிடமும் அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று கூறிவிட்டு "உைரனா' குலத்தார் 
பற்றிய ஹதீைஸ (ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளைதப் ேபான்று) அறிவித்ேதன். 
நான் அந்த ஹதீைஸ அறிவித்து முடித்ததும் அன்பஸா (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
தூயவன்!'' என (வியப்புடன்) கூறினார்கள். நான், "அன்பஸா அவர்கேள! என்மீது சந்ேதகப் 
படுகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "இல்ைல; இவ்வாறுதான் எம்மிடமும் 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, "சிரியாவாசிகேள! "இவர்' (அபூ 
கிலாபா) அல்லது "இவைரப் ேபான்றவர்' உங்களிைடேய இருக்கும்வைர நீங்கள் நன்ைமயில் 
நீடிப்பரீ்கள்''என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "உக்ல் குலத்தாரில் எட்டுப்ேபர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. இந்த அறிவிப்பில் "அவர்க(ளது காயத்திலிருந்து 
வழிந்த இரத்தத்ைத நிறுத்துவதற்காகக் ைக, கால் நரம்புக)ளுக்குச் சூடிடவில்ைல'' என்று 
கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3451 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"உைரனா' குலத்ைதச் ேசர்ந்த சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து 
இஸ்லாத்ைத ஏற்று உறுதிெமாழியும் அளித்தனர். அப்ேபாது மதீனாவில் நுைரயரீல் சவ்வு 
அழற்சி ேநாய் ஏற்பட்டிருந்தது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
இந்த அறிவிப்பில், "அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் சுமார் 
இருபது அன்சாரீ இைளஞர்கள் இருந்தனர். அவர்கைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "உைரனா' கூட்டத்தாைரப் பிடித்து வர அனுப்பினார்கள். அவர்களுடன் காலடித் 
தடங்கைள அறியும் தடய நிபுணர் ஒருவைரயும் அனுப்பினார்கள்'' என்று அதிகப்படியாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் ஹம்மாம் பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உைரனா குலத்தாரில் 
ஒரு குழுவினர்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. சயதீ் பின் அபஅீரூபா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "உக்ல் மற்றும் உைரனா குலத்தாரில் சிலர்'என்று காணப்படுகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
3452 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அந்த ஒட்டக ேமய்ப்பர்களின் கண்களில் அவர்கள் சூடிட்டதால்தான் அவர்களுைடய 
கண்களில் நபி (ஸல்) அவர்கள் சூடிடச் ெசய்தார்கள். 
 
பாடம் : 3 கல் ேபான்ற கனரகப் ெபாருட்களாலும் கூராயுதங்களாலும் ெகாைல ெசய்தால், 

பழிக்குப்பழி உண்டு என்பதற்கான ஆதாரமும் ெபண்ைணக் ெகான்றதற்காக ஆண் 
ெகால்லப்படுவதும். 
 
3453 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யூதெனாருவன் ஒரு சிறுமிைய, அவளது ெவள்ளி நைகக்காகக் கல் எறிந்து ெகான்று 
விட்டான். உயிர் ஊசலாடிக்ெகாண்டிருந்த அந்தச் சிறுமி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டு 
வரப்பட்டாள். அவளிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "இன்ன மனிதரா உன்ைனத் தாக்கினார்?'' 

 என்று ேகட்டார்கள். அவள் "இல்ைல' என்று தைலயால் ைசைக ெசய்தாள். மீண்டும் 
அவர்கள், "இன்ன மனிதரா உன்ைனத் தாக்கினார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அவள் அப்ேபாதும் 
"இல்ைல' என்று தைலயாட்டினாள். 
 
ெதாடர்ந்து மூன்றாவது முைறயாக அவளிடம், "இன்ன மனிதரா உன்ைனத் தாக்கினார்?'' 

என்று (ஒரு மனிதரது ெபயைரக் குறிப்பிட்டுக்) ேகட்டேபாது அவள் "ஆம்' என்று தைலயால் 
ைசைக ெசய்தாள். ஆகேவ, அந்த யூதைன (அைழத்து வந்து விசாரித்து, அவன் 
ஒப்புக்ெகாண்டதும்) இரு கற்களுக்கிைடேய ைவத்து அவ(னது தைலயி)ைன (நசுக்கி)க் 
ெகால்லுமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்துல்லாஹ் பின் இத்ரீஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இரு 
கற்களுக்கிைடேய அவனது தைலைய ைவத்து நசுக்கிக் ெகால்லுமாறு உத்தரவிட்டார்கள்'' 

என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3454 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யூதர்களில் ஒருவன் அன்சாரிகளில் ஒரு சிறுமிைய, அவள் அணிந்திருந்த நைகக்காகக் 
ெகாைல ெசய்து, அவைள ஒரு பாழைடந்த கிணற்றில் ேபாட்டு, அவளது தைலையக் 
கல்லால் நசுக்கினான். அவன் பிடிக்கப்பட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெகாண்டுவரப்பட்டான். சாகும்வைர அவைனக் கல்லால் அடிக்குமாறு (மரண தண்டைன 
விதித்து) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற அவன் கல்லால் எறிந்து 
ெகால்லப்பட்டான். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3455 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு சிறுமி இரு கற்களுக்கிைடேய தைல நசுக்கப்பட்ட நிைலயில் கிடந்தாள். மக்கள் 
அவளிடம், "உன்ைன இப்படிச் ெசய்தவர் யார்? இன்ன மனிதனா? இன்ன மனிதனா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். யூதன் ஒருவனின் ெபயைர அவர்கள் கூறியதும், அச்சிறுமி ("ஆம் அவன்தான்' 

என்று) தைலயால் ைசைக ெசய்தாள். அந்த யூதன் பிடிக்கப்பட்டு (விசாரிக்கப்பட்டதில்), 
குற்றத்ைத ஒப்புக்ெகாண்டான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவனது தைலயில் 
கல்ைலப் ேபாட்டு நசுக்குமாறு உத்தரவிட்டார்கள். 
 
பாடம் : 4 ஒரு மனிதன், தனது உயிைரேயா உறுப்ைபேயா தாக்க வந்தவனிடமிருந்து 
தற்காத்துக்ெகாள்வதற்காக அவைனப் பிடித்துத் தள்ளியதில் அவனது உயிருக்ேகா 
உறுப்புக்ேகா ேசதம் ஏற்பட்டால், (பிடித்துத் தள்ளிய) அந்த மனிதன் அதற்குப் ெபாறுப்பாளி 
அல்லன். 
 
3456 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யஅலா பின் முன்யா (அல்லது யஅலா பின் உமய்யா - ரலி) அவர்களுக்கும் மற்ெறாரு 
மனிதருக்குமிைடேய சண்ைட ஏற்பட்டது. அப்ேபாது அவர்களில் ஒருவர் இன்ெனாருவைரக் 
கடித்தார். அப்ேபாது (கடிபட்டவர்) தமது ைகைய அவரது வாயிலிருந்து இழுத்தார். இதனால் 
கடித்தவரின் முன்பல் ஒன்று விழுந்துவிட்டது. இைதெயாட்டி அவர்கள் இருவரும் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வழக்ைகக் ெகாண்டுவந்தனர். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "உங்களில் ஒருவர் தம் சேகாதரனின் ைகையக் கடா 
ஒட்டகம் கடிப்பைதப் ேபான்று கடிப்பாரா? (அவர் கடித்துக் ெகாண்டிருக்கும்வைர கடிபட்டவன் 
தனது ைகைய அப்படிேய ைவத்துக்ெகாண்டிருப்பானா? "பல்லிழந்த) இவருக்கு இழப்படீ்டுத் 
ெதாைக கிைடயாது'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "கடித்தவரின் 
முன்பற்கள் இரண்டு விழுந்துவிட்டன'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் யஅலா பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3457 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் இன்ெனாரு மனிதரின் முன்ைகையக் கடித்தார். அந்த மனிதர் தமது ைகைய 
இழுக்க, (கடித்த) அவரது முன்பல் ஒன்று விழுந்துவிட்டது. இவ்வழக்கு நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெகாண்டுவரப்பட்ட ேபாது, அந்த வழக்ைக தள்ளுபடி ெசய்து விட்டார்கள். "நீ 
அவரது இைறச்சிைய உண்ணப் பார்த்தாய் (அதனால் அவர் ைகைய இழுத்தார். 
எனேவ, உனது பல்லுக்கு இழப்படீு இல்ைல)'' என்று கூறினார்கள். 
 



அத்தியாயம் : 28 – “அல்கஸாமா” சத்தியம்,பழிக்கு பழி வாங்குதல், மற்றும் இழப்படீு  

                                

    பக்கம்| 1156  
 

3458 ஸஃப்வான் பின் யஅலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யஅலா பின் உமய்யா (ரலி) அவர்களு ைடய ஊழியர் ஒருவரின் முன்ைகைய ஒரு மனிதர் 
கடித்துவிட்டார். ஊழியர் தனது ைகைய இழுக்க, (கடித்த) அந்த மனிதரது முன்பல் ஒன்று 
(கழன்று) விழுந்துவிட்டது. இவ்வழக்கு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டு வரப்பட்டேபாது, 

அவ்வழக்ைக நபியவர்கள் தள்ளுபடி ெசய்தார்கள். ேமலும், "கடா ஒட்டகம் கடிப்பைதப் 
ேபான்று அவரது கரத்ைத நீ கடிக்கப் பார்த்தாய். (எனேவ, உனக்கு இழப்படீு இல்ைல)'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
3459 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் மற்ெறாரு மனிதரின் ைகையக் கடித்தார். அவர் தமது ைகைய இழுக்க, (கடித்த) 
அவருைடய "முன்பல் ஒன்று' அல்லது "முன்பற்கள்' விழுந்துவிட்டன. அவர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உதவிைய நாடினார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "என்ைன என்ன ெசய்யச் ெசால்கிறாய்? கடா ஒட்டகம் கடிப்பைதப் ேபான்று நீ 
கடித்துக் ெகாண்டிருக்கும்வைர அவர் தமது ைகைய உனது வாய்க்குள் ைவத்திருக்க 
ேவண்டும் என உத்தரவிடச் ெசால்கிறாயா? நீ உனது ைகைய அவர் கடித்து முடிக்கும்வைர 
அவரது வாய்க்குள் விட்டுைவ. பிறகு இழுத்துப் பார் (ெதரியும்)'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
3460 யஅலா பின் முன்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். அவர் மற்ெறாரு மனிதரின் ைகையக் 
கடித்தேபாது, (கடிபட்ட) அவர் தமது ைகைய இழுக்க, அவரது (அதாவது கடித்தவரது) 
முன்பற்கள் இரண்டு விழுந்து விட்டன. அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (இதற்கு இழப்படீு 
தரத் ேதைவயில்ைல என) அவரது வழக்ைகத் தள்ளுபடி ெசய்தார்கள். ேமலும் "நீ அவைர, 

கடா ஒட்டகம் கடிப்பைதப் ேபான்று கடிக்கப் பார்த்தாய்'' என்றும் கூறினார்கள். 
 
3461 யஅலா பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் தபூக் ேபாரில் கலந்துெகாண்ேடன். - என்ைனப் 
ெபாறுத்தவைர என் ெசயல்களிேலேய அந்த அறப்ேபார்தான் என்னிடம் மிகவும் 
வலுவானதாகும் -என்னிடம் கூலித் ெதாழிலாளி ஒருவர் இருந்தார். அவர் ஒரு மனிதருடன் 
சண்ைடயிட்டார். அவ்விருவரில் ஒருவர் மற்ெறாருவரின் ைகையக் கடித்துவிட்டார். 
(யஅலா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து இந்த ஹதீைஸ அறிவிக்கும் அவர்களுைடய புதல்வர் 
ஸஃப்வான் (ரஹ்) அவர்கள் "கடித்தவர் யார் என்று என்னிடம் அறிவித்தார்கள் (நான்தான் 
மறந்துவிட்ேடன்)' என்று அறிவிப்பாளர் அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்.) 
கடிபட்டவர் கடித்தவரின் வாயிலிருந்து தமது ைகைய இழுத்தார். அப்ேபாது அவருைடய 
முன்பற்களில் இரண்டில் ஒன்று கழன்று (விழுந்து)விட்டது. பிறகு இருவரும் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் (வழக்ைகக் ெகாண்டு) வந்தனர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரது 
முன்பல்லுக்கு இழப்படீு தரத் ேதைவயில்ைல என்று கூறிவிட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் :  5 பற்கள் ேபான்றவற்றில் பழிக்குப்பழி உண்டு என்பதற்கான ஆதாரம். 
 
3462 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ருபய்யிஉ (ரலி) அவர்களின் சேகாதரி உம்மு ஹாரிஸா (ரலி) அவர்கள் ஒரு மனிதைர(த் 
தாக்கி)க் காயப்படுத்திவிட்டார்கள். இைதெயாட்டி அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வழக்ைகக் ெகாண்டுவந்தனர். (வழக்ைக விசாரித்த) நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"பழிக்குப்பழி (வாங்கிக் ெகாள்க) பழிக்குப்பழி (வாங்கிக்ெகாள்க)'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது உம்முர் ரபஉீ (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இன்ன ெபண் பழி 
வாங்கப்படுவாரா, அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவள் பழிவாங்கப்படக் கூடாது'' என்றார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ் தூயவன். உம்முர் ரபஉீேவ! 
(காயங்களில்) பழிவாங்குதல் அல்லாஹ்வின் ேவத(ச் சட்ட)மாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அதற்கு உம்முர் ரபஉீ (ரலி) அவர்கள், "அப்படி நடக்காது. அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
ஒருேபாதும் அவள் பழிவாங்கப்படலாகாது'' என்று கூறினார்கள். அப்படிேய ேபச்சு ெதாடர்ந்து, 

இறுதியில் (பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மன்னித்து) இழப்படீ்டுத் ெதாைகைய ஏற்றுக்ெகாண்டனர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் அடியார்களில் சிலர் 
உள்ளனர். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமிட்டு (எைதேயனும் கூறி) 
விடுவார்களாயின், அைத அல்லாஹ் உண்ைமயாக்கிவிடுகின்றான்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் :  6 ஒரு முஸ்லிமுக்கு மரண தண்டைன விதிக்கப்படுவதற்கான காரணங்கள். 
 
3463 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல. நான் அல்லாஹ்வின் தூதராேவன்' என 
உறுதிெமாழி கூறிய முஸ்லிமான எந்த மனிதைரயும் மூன்று காரணங்களில் ஒன்ைற 
முன்னிட்ேட தவிர ேவெறதற்காகவும் ெகாைல ெசய்ய (மரண தண்டைனயளிக்க) அனுமதி 
இல்ைல. 
அைவ: 1. திருமணமானவன் விபசாரம் ெசய்வது. 2. ஒரு மனிதைரக் ெகாைல ெசய்ததற்குப் 
பதிலாகக் ெகாைல ெசய்வது. 3. "ஜமாஅத்' எனும் சமூகக் கூட்டைமப்ைப விட்டு ெவளிேயறி, 
தமது மார்க்கத்ைதக் ைகவிட்ட (ேதசதுேராகமும் மார்க்க விேராதமும் ெசய்த)வன். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3464 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிைடேய நின்று (ஆற்றிய 
உைரயில் பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: எவைனத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைலேயா 
அ(ந்த ஓரிைற)வன் மீதாைணயாக! "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல. 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதராேவன்' என உறுதிெமாழி கூறிய எந்த முஸ்லிமான 
மனிதைரயும் ெகாைல ெசய்ய அனுமதி இல்ைல. (அவர்களில்) மூன்று ேபைரத் தவிர: 1. 

"ஜமாஅத்' எனும் கூட்டைமப்ைபவிட்டு ெவளிேயறி இஸ்லாத்ைதக் ைகவிட்டவன். 
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2. திருமணமாகியும் விபசாரம் ெசய்தவன். 3. ஒரு மனிதைனக் ெகாைல ெசய்ததற்குப் 
பகரமாக ெகால்லப்பட ேவண்டியவன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "எவைனத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைலேயா' எனும் (பிரமாண) வாசகம் 
இடம்ெபறவில்ைல. 

பாடம் : 7 ெகாைலைய ஆரம்பித்துைவத்தவர் மீதுள்ள குற்றம். 
 
3465 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(உலகில்) அநியாயமாக ஒரு ெகாைல நைடெபறும்ேபாது அந்தக் ெகாைலயின் பாவத்தில் 
(ஆதி மனிதர்) ஆதம் (அைல) அவர்களுைடய முதலாவது மகனுக்கு ஒரு பங்கு இருக்கேவ 
ெசய்யும். ஏெனனில், அவர்தாம் ெகாைலைய ஆரம்பித்துைவத்த முதல் மனிதர் ஆவார். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் மற்றும் ஈசா பின் யூனுஸ் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில், "ஏெனனில், அவர்தாம் ெகாைலைய ஆரம்பித்துைவத்தவர்'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. "முதல் மனிதர்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 8 மறுைமயில் வழங்கப்படும் ெகாைலக்கான தண்டைனயும், மறுைம நாளில் 
மனிதர்களிைடேய முதலாவதாக அளிக்கப்படும் தீர்ப்பு ெகாைல ெதாடர்பானதாகேவ 
இருக்கும் என்பதும். 
 
3466 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மறுைம நாளில் (மனித உரிைமகள் ெதாடர்பான வழக்குகளில்) முதன் முதலாக 
மனிதர்களிைடேய வழங்கப்படும் தீர்ப்பு, ெகாைலகள் ெதாடர்பானதாகேவ இருக்கும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், சிலரது அறிவிப்பில் ("தீர்ப்பு வழங்கப்படும்' என்பைதக் குறிக்க) "யுக்ளா' எனும் 
ெசால்லும், ேவறுசிலரது அறிவிப்பில் "யுஹ்கமு' எனும் ெசால்லும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 9 மனிதர்களின் உயிர், சுயமரியாைத, ெசல்வம் ஆகியவற்றுக்கு ஊறு விைளவிப்பது 
வன்ைமயாகத் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
3467 அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "வானங்களும் பூமியும் பைடக்கப்பட்ட நாளில் இருந்த (பைழய) 
நிைலக்குக் காலம் திரும்பிவிட்டது. ஆண்டு என்பது பன்னிரண்டு மாதங்களாகும். அவற்றில் 
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நான்கு மாதங்கள் புனிதமானைவ. (அவற்றில்) மூன்று மாதங்கள் ெதாடர்ந்து 
வரக்கூடியைவ. அைவ: துல்கஅதா, துல் ஹிஜ்ஜா மற்றும் முஹர்ரம் ஆகியைவயாகும். 
(மற்ெறான்று) ஜுமாதல் ஆகிராவுக்கும் ஷஅபான் மாதத்திற்கும் இைடேயயுள்ள "முளர்' 

குலத்தாரின் ரஜப் மாதமாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
பிறகு "இது எந்த மாதம்?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய 
தூதருேம நன்கறிவர்'' என்ேறாம். அவர்கள் அந்த மாதத்திற்கு ேவறு ெபயர் சூட்டுவார்கேளா 
என்று நாங்கள் எண்ணுமளவுக்கு ெமௗனமாக இருந்துவிட்டு, "இது துல்ஹஜ் 
இல்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம்' என்ேறாம். 
பிறகு "இது எந்த நகரம்?' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய 
தூதருேம நன்கறிவர்'' என்று கூறிேனாம். அப்ேபாதும் அவர்கள் அதற்கு ேவறு ெபயர் 
சூட்டுவார்கேளா என்று நாங்கள் எண்ணுமளவுக்கு ெமௗனமாக இருந்துவிட்டு, "இது 
"அல்பல்தா' (மக்காவின் ெபயர்களில் ஒன்று) அல்லவா?'' என்று ேகட்க, நாங்கள் "ஆம்' 

என்ேறாம். ேமலும் "இது எந்த நாள்?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் 
அவனுைடய தூதருேம நன்கறிவர்'' என்ேறாம். அதற்கு அவர்கள் ேவறு ெபயர் 
சூட்டுவார்கேளா என்று நாங்கள் எண்ணுமளவுக்கு ெமௗனமாக இருந்துவிட்டு, "இது 
நஹ்ருைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளல்லவா?'' என்று ேகட்க, நாங்கள், "ஆம், 

அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்ேறாம். 
 
பிறகு "உங்களது புனிதமிக்க இந்த நகரத்தில், உங்களின் புனிதமிக்க இந்த மாதத்தில் 
இன்ைறய தினம் எந்த அளவுக்குப் புனிதமானேதா அந்த அளவுக்கு உங்கள் உயிர்களும் 
உங்கள் உைடைமகளும் உங்களின் மானமும் உங்களுக்குப் புனிதமானைவயாகும். 
(அவற்றுக்கு ஊறு விைளவிப்பதற்கு உங்களுக்கு அனுமதியில்ைல.) நீங்கள் மறுைமயில் 
உங்களுைடய இைறவைனச் சந்திப்பரீ்கள். அப்ேபாது அவன் உங்களிடம் உங்கள் ெசயல்கள் 
குறித்து விசாரைண ெசய்வான். அறிந்துெகாள்ளுங்கள்: எனக்குப் பின் ஒருவர் மற்றவரின் 
கழுத்ைத ெவட்டி மாய்த்துக்ெகாள்ளும் "நிராகரிப்பாளர்களாய்' அல்லது "வழிெகட்டவர்களாய்' 

நீங்கள் மாறிவிடாதீர்கள். 
இேதா! இங்கு வந்தவர்கள் வராதவர்களுக்கு (என் கட்டைளகைள) அறிவித்துவிடுங்கள். 
ஏெனனில், இந்தச் ெசய்தி எவரிடம் ெதரிவிக்கப்படுகிறேதா அவர், தாம் யாரிடமிருந்து 
இைதக் ேகட்டாேரா அவைரவிட (அதாவது தமக்குச் ெசான்னவைரவிட) நன்கு (புரிந்து) 
பாதுகாப்பவராயிருக்கலாம்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு "நான் (இைறச் ெசய்திகள் 
அைனத்ைதயும்) ேசர்த்துவிட்ேடனா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3468 அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நஹ்ருைடய) அந்நாளில் தமது ஒட்டகத்தின் மீது 
அமர்ந்திருக்க, ஒரு மனிதர் ஒட்டகத்தின் கடிவாளத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது 
"இது எந்த நாள் என்று உங்களுக்குத் ெதரியுமா?''என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வும் 
அவனுைடய தூதருேம நன்கறிவர்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அவர்கள் ேவறு ெபயர் 
சூட்டுவார்கேளா என்று நாங்கள் எண்ணுமளவுக்கு (ெமௗனமாக இருந்துவிட்டு,) "இது 



அத்தியாயம் : 28 – “அல்கஸாமா” சத்தியம்,பழிக்கு பழி வாங்குதல், மற்றும் இழப்படீு  

                                

    பக்கம்| 1160  
 

நஹ்ருைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளல்லவா?'' என்று ேகட்க, நாங்கள், "ஆம், 

அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்ேறாம். 
ேமலும் "இது எந்த மாதம்?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய 
தூதருேம நன்கறிவர்'' என்று ெசான்ேனாம். அவர்கள் "இது துல்ஹிஜ்ஜா மாதம் அல்லவா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்ேறாம். 
ேமலும், "இது எந்த நகரம்?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய 
தூதருேம நன்கறிவர்''என்ேறாம். அதற்கு அவர்கள் ேவறு ெபயர் சூட்டுவார்கேளா என 
நாங்கள் எண்ணுமளவுக்கு (ெமௗனமாக இருந்துவிட்டு), "இது "அல்பல்தா' (புனித நகரம் 
மக்கா) அல்லவா?'' என்று ேகட்க, நாங்கள், "ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதேர!' என்று 
விைடயளித்ேதாம். 
 
அப்ேபாது அவர்கள், "உங்களது புனிதமிக்க இந்த நகரத்தில், உங்களின் புனிதமிக்க இந்த 
மாதத்தில் இன்ைறய தினம் எந்த அளவுக்குப் புனிதமானேதா அந்த அளவுக்கு உங்கள் 
உயிர்களும் உைடைமகளும் மானமும் உங்களுக்குப் புனிதமானைவயாகும். (இைத) இங்கு 
வந்தவர்கள் வராதவர்களுக்கு அறிவித்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு கறுப்பு கலந்த இரு ெவள்ைள ெசம்மறியாட்டுக் கடாக்கள் பக்கம் திரும்பி, அவற்ைற 
அறுத்தார்கள். ேமலும்,ஆட்டிைறச்சியில் சிறிதளவு எடுத்து எங்களிைடேய பங்கிட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "(நஹ்ருைடய) நாள் வந்தேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓர் ஒட்டகத்தின் மீது 
அமர்ந்தார்கள். ஒரு மனிதர் அதன் கடிவாளத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்டிருந்தார்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
3469 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நஹ்ருைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) 
நாளில் எங்களுக்கு உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது "இது எந்த நாள்?' என்று ேகட்டார்கள்...'' 
என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. ஆயினும், அவற்றில் "உங்கள் மானம்' என்பதும் "பிறகு இரு 
ெசம்மறியாட்டு கடாக்களின் பக்கம் திரும்பினார்கள்'' என்பதும் அதற்குப் பின்னுள்ள 
குறிப்புகளும் இடம் ெபறவில்ைல. 
அவற்றில் "உங்களது புனிதமிக்க இந்த நகரத்தில் உங்களின் புனிதமிக்க இந்த மாதத்தில் 
இந்த நாள் எந்த அளவுக்குப் புனிதமானேதா அைதப் ேபான்ேற (உங்கள் உயிர்களும் 
உைடைமகளும்) நீங்கள் உங்கள் இைறவைனச் சந்திக்கும் நாள்வைர உங்களுக்குப் 
புனிதமானைவயாகும்'' என்று கூறிவிட்டு "நான் (இைறச்ெசய்திகைள உங்களிடம்) 
ேசர்த்துவிட்ேடனா?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம்' என்ேறாம். அவர்கள் "இைறவா! 
நீேய இதற்குச் சாட்சியாக இரு'' என்று கூறினார்கள் என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் :  10 ெகாைலயாளி ெகாைலக்குற்றத்ைத ஒப்புக்ெகாள்வதும், ெகாைலயாளிையப் பழி 
வாங்குவதற்குக் ெகாைலயுண்டவனின் ெபாறுப்பாளிக்கு வாய்ப்புத் தருவதும் ெசல்லும். 
ஆனால், ெகாைலயாளிைய மன்னிக்குமாறு ேகாருவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
3470 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் 
மற்ெறாரு மனிதைரத் ேதால்வாரினால் (கழுத்தில் ேபாட்டு) இழுத்துக்ெகாண்டு வந்தார். 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவர் என் சேகாதரைனக் ெகாைல ெசய்துவிட்டார்'' என்று 
கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த மனிதரிடம்), "நீ அவைரக் ெகாைல 
ெசய்தாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். (அப்ேபாது அவைர இழுத்துக்ெகாண்டு வந்தவர், இவர் 
ெகாைலைய ஒப்புக்ெகாள்ளாவிட்டால் இவருக்ெகதிரான ஆதாரத்ைத நான் நிைல 
நிறுத்துேவன்'' என்றும் கூறினார்). அதற்கு அந்த மனிதர், "ஆம், நான் அவைரக் ெகாைல 
ெசய்ேதன்'' என்று (ஒப்புதல் வாக்குமூலம்) ெசன்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "எப்படி (இக்ெகாைலைய) நீ ெசய்தாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அந்த மனிதர், "நானும் அவரும் ஒரு மரத்தில் (தடியால் அடித்து) இைல 
உதிர்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது அவர் என்ைன ஏசினார். எனக்குக் ேகாபம் 
ஏற்பட்டது. உடேன நான் (என் ைகயிலிருந்த) ேகாடரியால் அவரது உச்சந்தைலயில் 
அடித்துவிட்ேடன். அவர் இறந்துவிட்டார். (திட்டமிட்டு இந்தக் ெகாைலைய நான் 
ெசய்யவில்ைல)'' என்று ெசான்னார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவருக்கு இழப்படீு வழங்க உம்மிடம் ஏேதனும் (ெபாருள்) உண்டா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அந்த மனிதர் "என்னிடம் எனது ேபார்ைவையயும் எனது ேகாடரிையயும் தவிர 
ேவெறான்றுமில்ைல'' என்று கூறினார். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன்னுைடய கூட்டத்தார் உனக்காக (இழப்படீு) 
திரட்டித் தருவார்கள் என்று நீ கருதுகிறாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், 

"நான் என் கூட்டத்தாரிடம் அந்த அளவுக்கு மதிப்புைடயவன் அல்லன்''  என்று ெசான்னார். 
எனேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரது (கழுத்தில் கிடந்த) ேதால் வாைர, 

அ(வைர இழுத்துவ)ந்த மனிதரிடம் தூக்கிப் ேபாட்டு, "உம்முைடய ஆைளப் பிடித்துக்ெகாள்க'' 

என்று ெசான்னார்கள். உடேன அந்த மனிதர் அவைர (இழுத்து)க்ெகாண்டு ெசன்றார். அவர் 
திரும்பிச் ெசன்றதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவைர அவர் 
ெகான்றுவிட்டால், அவரும் இவைரப் ேபான்றவேர ஆவார்'' என்று கூறினார்கள். 
அந்த மனிதர் திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நீங்கள் "இவைர அவர் ெகான்று 
விட்டால் அவரும் இவைரப் ேபான்றவேர ஆவார்' என்று கூறியதாக எனக்குச் ெசய்தி 
எட்டியேத! உங்களது கட்டைளப்படிதாேன நான் இவைர பிடித்துச்ெசன்ேறன்'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவர் உமது பாவத்துடனும் 
(ெகால்லப்பட்ட) உன் உறவினரின் பாவத்துடனும் திரும்புவைத நீர் விரும்புகிறரீா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஆம். அது அவ்வாேற 
ஆகட்டும்'' என்று கூறிவிட்டு, அவரது (கழுத்தில் கிடந்த) ேதால் வாைரத் தூக்கிெயறிந்து, 

அவைர அவரது வழியிேலேய ெசல்ல விட்டுவிட்டார். 
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3471 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் ெகாண்டுவரப்பட்டார். அவர் 
மற்ெறாரு மனிதைரக் ெகாைல ெசய்திருந்தார். அப்ேபாது ெகாைலயுண்டவரின் 
ெபாறுப்பாளர் ெகாைலயாளிையப் பழிக்குப்பழி வாங்கிக்ெகாள்ள அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அனுமதித்தார்கள். அவரும் அக்ெகாைலயாளியின் கழுத்தில் ஒரு ேதால் 
வாைரப் ேபாட்டு இழுத்துக்ெகாண்டு ெசன்றார். 
அவர் திரும்பிச் ெசன்றேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெகாைலயாளியும் 
ெகாைலயுண்டவரும் நரகவாசிகள் ஆவர்'' என்று ெசான்னார்கள். (அைதச் ெசவியுற்ற) ஒரு 
மனிதர் (ெகாைலயுண்டவரின்) ெபாறுப்பாளரிடம் ெசன்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியைதத் ெதரிவித்தார். எனேவ, அவர் அக்ெகாைலயாளிைய (மன்னித்து) 
விட்டுவிட்டார். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இஸ்மாயலீ் பின் சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் இந்த ஹதீைஸ ஹபபீ் பின் அபஸீாபித் (ரஹ்) அவர்களிடம் குறிப்பிட்ேடன். 
அப்ேபாது அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (தவறுதலாகக் ெகாைல ெசய்த) அவைர 
மன்னித்துவிடுமாறு (ெகாைலயுண்டவரின்) ெபாறுப்பாளரிடம் ேகட்டார்கள். அவர் 
மறுத்துவிட்டார். (எனேவதான், அவ்வாறு கூறினார்கள்)'' என்று சயதீ் பின் அம்ர் பின் 
அஷ்வஉ (ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  11 சிசுக்ெகாைலக்கான இழப்படீும், தவறுதலாக நடந்த ெகாைலயிலும் திட்டமிட்ட 
ெகாைலையப் ேபான்ற ெகாைலயிலும் வழங்க ேவண்டிய இழப்படீு குற்றவாளியின் 
தந்ைதவழி உறவினர் மீேத கடைமயாகும் என்பதும். 
 
3472 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹுைதல் குலத்ைதச் ேசர்ந்த இரண்டு ெபண்களில் ஒருத்தி மற்ெறாருத்தியின் மீது கல்ைல 
எறிய, அப்ெபண்ணின் (வயிற்றில் பட்டு வயிற்றிலிருந்த) சிசு இறந்து பிறந்தது. இந்த 
வழக்கில் உயிரீட்டுத் ெதாைகயாக ஓர் ஆண் அடிைமைய அல்லது ஒரு ெபண் 
அடிைமையத் தர ேவண்டுெமன நபி (ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள். 
 
3473 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"பனூ லஹ்யான்' (ஹுைதல்) குலத்ைதச் ேசர்ந்த (கர்ப்பிணி) ெபண் ஒருத்தியின் சிசு 
(மற்ெறாரு ெபண் அடித்ததால்) இறந்து பிறந்தது. அது ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், ஓர் ஆண் அடிைமைய, அல்லது ஓர் அடிைமப் ெபண்ைண (இழப்படீாக) 
வழங்க ேவண்டுெமன்று தீர்ப்பளித்தார்கள். பின்னர், இழப்படீு வழங்கும்படி தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட 
அ(ந்தக் குற்றவாளி)ப் ெபண் இறந்துவிட்டாள். ஆகேவ, (அவள் சார்பாக) அவளுைடய 
தந்ைதவழி உறவினர்கள் (அஸபா) இழப்படீு வழங்க ேவண்டுெமன்றும், அவளது ெசாத்து 
அவளுைடய ஆண் மக்களுக்கும் கணவருக்கும் உரியெதன்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள். 
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3474 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹுைதல் குலத்ைதச் ேசர்ந்த இரண்டு ெபண்கள் சண்ைடயிட்டுக்ெகாண்டனர். அவர்களில் 
ஒருத்தி மற்ெறாருத்திமீது கல் எறிந்து, அவைளயும் அவளுைடய வயிற்றிலிருந்த 
சிசுைவயும் ெகான்றுவிட்டாள். இைதெயாட்டி மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வழக்ைகக் ெகாண்டுவந்தனர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவளுைடய சிசுவிற்கான இழப்படீாக ஓர் 
ஆண் அடிைம, அல்லது ஓர் அடிைமப் ெபண்ைண வழங்க ேவண்டும் என்றும், (ெகால்லப் 
பட்ட) அந்தப் ெபண்ணிற்கான இழப்படீ்டுத் ெதாைக ெகாைல ெசய்த ெபண்ணின் தந்ைதவழி 
உறவினர்கள்மீது கடைமயாகுெமன்றும் தீர்ப்பளித்தார்கள். அவளது ெசாத்து அவளுைடய 
குழந்ைதகளுக்கும் அவர்களுடன் இருப்பவர்களுக்கும் உரியெதன்றும் கூறினார்கள். 
அப்ேபாது (குற்றம் புரிந்த அப்ெபண்ணின் கணவர்) ஹமல் பின் அந்நாபிஃகா அல்ஹுதலீ 
(ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! உண்ணேவா பருகேவா ெமாழியேவா அழேவா 
இயலாத ஒரு சிசுவிற்காக நான் எப்படி அபராதம் ெசலுத்துவது? இைதப் ேபான்றது தள்ளுபடி 
ெசய்யப்பட ேவண்டுமல்லவா?'' என்று ேகட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவெரல்லாம் குறிகாரர்களின் குடும்பத்தில் 
ஒருவர்தாம்'' என்று ெசான்னார்கள். (குற்றவாளிக்குச் சாதகமாகச் சாதுரியமான முைறயில்) 
அவர் எதுைக ேமாைனேயாடு ேபசியதால்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவைரக் குறித்து அவ்வாறு கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஹுைதல் குலத்ைதச் ேசர்ந்த இரண்டு ெபண்கள் சண்ைடயிட்டுக்ெகாண்டனர்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
இந்த அறிவிப்பில், "அவளது ெசாத்து அவளுைடய குழந்ைதகளுக்கும் அவர்களுடன் 
இருப்பவர்களுக்கும் உரியது என்று கூறினார்கள்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. ேமலும், 

"அப்ேபாது ஒருவர் எப்படி நாங்கள் இழப்படீு வழங்க முடியும்?'' என்று ேகட்டார் என்ேற 
(ெபாதுவாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. "ஹமல் பின் மாலிக் பின் அந் நாபிஃகா அல் ஹுதலீ 
என்பவர் ேகட்டார்'' என அவரது ெபயைர அறிவிப்பாளர் குறிப்பிடவில்ைல. 
 
3475 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண் கர்ப்பிணியாயிருந்த தன் சகக்கிழத்திையக் கூடாரக் குச்சியால் தாக்கிக் 
ெகான்றுவிட்டாள். அவர்களில் ஒருத்தி "பனூ லிஹ்யான்'  ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவளாக 
இருந்தாள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெகால்லப்பட்டவளுக்குரிய இழப்படீ்ைடக் 
ெகான்றவரின் தந்ைதவழி உறவினர்கள் வழங்கேவண்டும்; அவளது வயிற்றிலிருந்த 
சிசுைவக் ெகான்றதற்காக ஓர் அடிைமைய விடுதைல ெசய்ய ேவண்டும்'' என்று (தீர்ப்புக்) 
கூறினார்கள். 
அப்ேபாது ெகாைல ெசய்தவளின் தந்ைதவழி உறவினர்களில் ஒருவர், "உண்ணேவா 
பருகேவா அழேவா இயலாத சிசுவிற்காக நாங்கள் எப்படி அபராதம் ெசலுத்துவது? இைதப் 
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ேபான்றது தள்ளுபடி ெசய்யப்பட ேவண்டுமல்லவா?'' என்று கூறினார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கிராமப்புற அரபியரின் எதுைகேமாைனையப் 
ேபான்ற எதுைக ேமாைனயா?'' என்று (கடிந்து) கூறினார்கள். ேமலும், இழப்படீ்ைட 
அவர்கள்தாம் வழங்க ேவண்டுெமன்றும் தீர்ப்பளித்தார்கள். 
 
3476 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண் தன் சகக்கிழத்திையக் கூடாரக் குச்சியால் தாக்கிக் ெகான்றுவிட்டாள். இது 
ெதாடர்பான வழக்கிற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைழத்துவரப்பட்டார்கள். 
ெகாைல ெசய்தவளின் தந்ைதவழி உறவினர்கள் ெகால்லப்பட்டவளுக்கான இழப்படீ்ைட 
வழங்க ேவண்டுெமன்றும், ெகால்லப்பட்டவள் கர்ப்பிணியாக இருந்தபடியால் ெகால்லப்பட்ட 
அவளது சிசுவிற்காக ஓர் அடிைமைய வழங்க ேவண்டுெமன்றும் தீர்ப்பளித்தார்கள். 
அப்ேபாது ெகாைல ெசய்தவளின் தந்ைதவழி உறவினர்கள் சிலர், "உண்ணேவா பருகேவா 
வறீிட்டழேவா இயலாத சிசுவிற்காக நாங்கள் இழப்படீு ெசலுத்த ேவண்டுமா? இைதப் 
ேபான்றது தள்ளுபடி ெசய்யப்பட ேவண்டுமல்லவா?''என்று கூறினர். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கிராமப்புற அரபியரின் எதுைகேமாைனையப் 
ேபான்ற எதுைகேமாைனயா?'' என்று (கடிந்து) ேபசினார்கள். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அவள் வயிற்றிலிருந்த சிசுைவ விழுகட்டியாக்கி (வழீ்த்தி)விட்டாள். இவ்வழக்கு 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டுெசல்லப்பட்டேபாது, ஓர் அடிைமைய இழப்படீாக வழங்க 
ேவண்டும்; இழப்படீ்டிற்கான ெபாறுப்ைபக் ெகாைல ெசய்த ெபண்ணின் காப்பாளர்கள் 
ெசலுத்த ேவண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ெகால்லப்பட்ட 
அந்தப் ெபண்ணிற்கான இழப்படீு குறித்த குறிப்பு இல்ைல. 
 
3477 மிஸ்வர் பின் அல்மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு (கர்ப்பிணிப்) ெபண்ைண (அடித்துக்) குைறப்பிரசவம் (கருச்சிைதவு) ஏற்படைவத்தால், 

(அதற்குரிய இழப்படீு) என்ன என்பது ெதாடர்பாக (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்கள் மக்களிடம் கருத்துக் ேகட்டார்கள். அப்ேபாது முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓர் ஆண் அடிைமைய, அல்லது ஓர் அடிைமப் ெபண்ைண 
அந்த சிசுவிற்காக (இழப்படீாக) வழங்குமாறு தீர்ப்பளித்தேபாது நான் அங்கு இருந்ேதன்'' 

என்று கூறினார்கள். 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "(நீங்கள் கூறிய) இதற்கு உம்முடன் சாட்சியம் அளிக்கும் ஒருவைர 
என்னிடம் அைழத்து வாருங்கள்'' என்றார்கள். அப்ேபாது முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) 
அவர்கள் (முஃகீரா (ரலி) அவர்கள் கூறியது உண்ைமெயன) அதற்குச் சாட்சியம் 
அளித்தார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 29  குற்ற யல் தண்டைனகள் 
 
பாடம் :  1 திருட்டுக் குற்றத்திற்கான தண்டைனயும், திருட்டின் குைறந்தபட்ச அளவும். 
 
3478 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், கால் தீனார் (ெபாற்காசு) அல்லது அதற்கு ேமல் 
திருடியதற்காகத் திருடனின் ைகையத் துண்டித்துவந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3479 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கால் தீனார் அல்லது அதற்கு ேமற்பட்டதற்காகேவ தவிர (அைதவிடக் குைறவானைதத் 
திருடியதற்காக ஒரு) திருடனின் ைக ெவட்டப்படமாட்டாது. 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3480 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கால் தீனார் அல்லது அதற்கு ேமற்பட்டதற்காகேவ தவிர (அைதவிடக் குைறவானைதத் 
திருடிய ஒருவனுைடய) ைக ெவட்டப்படமாட்டாது. 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3481 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கால் தீனார் அல்லது அதற்கு ேமற்பட்டதற்காகேவ தவிர (அைதவிடக் குைறவானைதத் 
திருடியதற்காக ஒரு) திருடனின் ைக ெவட்டப்படமாட்டாது. 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3482 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ேதால் ேகடயம் அல்லது ேதால் 
கவசத்தின் விைலையவிடக் குைறவான ெபாருளுக்காகத் திருடனின் ைக துண்டிக்கப் 
பட்டதில்ைல. இைவ ஒவ்ெவான்றும் விைல மதிப்புைடயைவ ஆகும். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்துர் ரஹீம் பின் சுைலமான் (ரஹ்), அபூஉசாமா (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில் "அன்று அப்ெபாருட்கள் (ஒவ்ெவான்றும்) விைல மதிப்புைடயைவ ஆகும்'' 

என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 



அத்தியாயம் : 29 – குற்றவியல் தண்டைனகள்                                

    பக்கம்| 1166  
 

3483 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மூன்று திர்ஹங்கள் விைல மதிப்புள்ள  ஒரு ேதால் 
ேகடயத்ைதத் திருடியவரின் ைகையத் துண்டித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இருபத்ேதாரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இவற்றில், சில அறிவிப்புகளில் "விைல' என்பைதக் குறிக்க "கீமத்” எனும் ெசால்லும், 

ேவறுசில அறிவிப்புகளில் "ஸமன்” எனும் ெசால்லும் ஆளப்பட்டுள்ளன. 
 
3484 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் சாபம் திருடன்மீது உண்டாகட்டும்! அவன் (விைல மதிப்புள்ள) தைலக் 
கவசத்ைதத் திருடுகிறான்;அதற்காக அவனது ைக துண்டிக்கப்படுகிறது. (விைல மலிவான) 
கயிற்ைறயும் அவன் திருடுகிறான். அதற்காகவும் அவனது ைக துண்டிக்கப்படுகிறது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவன் கயிற்ைறத் திருடினாலும் 
சரி, தைலக்கவசத்ைதத் திருடினாலும் சரி (அவனது ைக துண்டிக்கப்படுகிறது)'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 2 உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர் என்ற பாகுபாடின்றி யார் திருடினாலும் ைக 
துண்டிக்கப்படுவதும், தண்டைனயிலிருந்து விலக்கு அளிக்குமாறு பரிந்துைரப்பதற்கு 
வந்துள்ள தைடயும். 
 
3485 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"மக்ஸூமி” குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு ெபண் திருடிவிட்டாள் என்ற ெசய்தி குைறஷியருக்குக் 
கவைலயளித்தது. அப்ேபாது அவர்கள், "அந்தப் ெபண் ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் (ேபசி, தண்டைனயிலிருந்து விலக்கு அளிக்கச்) ெசால்வது யார்?'' என்று 
ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். பிறகு "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெசல்லப் 
பிள்ைளயான உசாமா பின் ைஸைதத் தவிர ேவறு யார் துணிந்து ேபச முடியும்?'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
அவ்வாேற உசாமா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (பரிந்து) 
ேபசினார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் விதித்த 
தண்டைனகளில் ஒன்றின் விஷயத்திலா (அைத நிைறேவற்றாமல் விட்டுவிடுமாறு) நீ 
பரிந்துைரக்கிறாய்?'' என்று ேகட்டுவிட்டுப் பிறகு எழுந்து நின்று பின்வருமாறு 
உைரயாற்றினார்கள்: 
மக்கேள! உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த (பனூ இஸ்ராயலீ்) மக்கள் அழிந்துேபானதற்குக் 
காரணேம, (அவர்களிைடேய உள்ள) உயர் குலத்தார் திருடிவிட்டால், அவர்கள் அவைர 
(தண்டிக்காமல்) விட்டுவிடுவார்கள். அவர்களிலுள்ள பலவனீர்கள் திருடிவிட்டால் 
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அவர்கள்மீது தண்டைனைய நைடமுைறப்படுத்துவார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
(இந்த) முஹம்மதின் மகள் ஃபாத்திமா திருடியிருந்தாலும், நான் அவரது ைகையத் 
துண்டித்ேத இருப்ேபன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3486 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் மக்கா ெவற்றிப்ேபாரின்ேபாது, ("மக்ஸூமி” எனும் 
குலத்ைதச் ேசர்ந்த) ஒரு ெபண் திருடிவிட்டாள். இந்த விஷயம் குைறஷியருக்குக் 
கவைலயளித்தது. அவர்கள், "அவளுக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
(பரிந்து) ேபசுபவர் யார்?'' என்று ேபசிக் ெகாண்டார்கள். பிறகு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் ெசல்லப்பிள்ைளயான உசாமா பின் ைஸைதத் தவிர ேவறு யார் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் துணிந்து ேபச முடியும்?'' என்று (தங்களுக்குள்) 
ேபசிக்ெகாண்டனர். பின்னர் அந்தப் ெபண் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெகாண்டுவரப்பட்டாள். அப்ேபாது உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் அவளுக்காக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (பரிந்து) ேபசினார்கள். 
உடேன, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகம் (ேகாபத்தால்) நிறம் மாறியது. 
அப்ேபாது, "அல்லாஹ் விதித்த தண்டைனகளில் ஒன்றின் விஷயத்திலா நீ 
பரிந்துைரக்கிறாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! எனக்காக (அல்லாஹ்விடம்) பாவமன்னிப்புக் ேகாருங்கள்'' 

என்றார்கள். 
 
அன்று மாைல ேநரத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிைடேய) எழுந்து 
நின்று அல்லாஹ்ைவ,அவனது தகுதிக்ேகற்ப ேபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டுப் பின்வருமாறு 
கூறினார்கள்: 
இைறவாழ்த்துக்குப் பின்! உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மக்கள் அழிந்துேபானதற்குக் 
காரணேம, அவர்களில் உயர் குலத்தார் திருடிவிட்டால் அவைர (தண்டிக்காமல்) விட்டு 
விடுவார்கள். அவர்களிலுள்ள பலவனீர்கள் திருடிவிட்டால் அவர்கள்மீது தண்டைனைய 
நைட முைறப்படுத்துவார்கள். என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! 
(என் புதல்வி) ஃபாத்திமா பின்த் முஹம்மேத திருடியிருந்தாலும் அவரது ைகையயும் நான் 
துண்டித்ேத இருப்ேபன்''என்று கூறிவிட்டு, திருடிய அப்ெபண்ணின் ைகையத் துண்டிக்குமாறு 
உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற அவளது ைக துண்டிக்கப்பட்டது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் யூனுஸ் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "பின்னர் அந்தப் ெபண் 
அழகிய முைறயில் பாவமன்னிப்புக் ேகாரி திருந்தினார்; திருமணமும் ெசய்து ெகாண்டார். 
அதன் பின்னரும் அவர் என்னிடம் வந்துெகாண்டிருந்தார். நான் அவரது ேதைவைய(ப் 
பூர்த்தி ெசய்யும்படி) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது கவனத்திற்குக் ெகாண்டு 
ெசல்ேவன்'' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகக் காணப்படுகிறது. 
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3487 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"மக்ஸூமி” குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு ெபண் மக்களிடம் (வடீ்டுப்) ெபாருட்கைள இரவல் 
வாங்குவாள். பிறகு அவற்ைறத் தர மறுப்பாள். (இந்நிைலயில் அவள் ஒரு ெபாருைளத் 
திருடிவிட்டாள்.) எனேவ, அவளது ைகைய ெவட்டுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். 
அவளுைடய குடும்பத்தார் உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து (அவளுக்காகப் 
பரிந்துைரக்குமாறு) ேபசினார்கள். அவ்வாேற உசாமா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் (பரிந்து) ேபசினார்கள். மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
3488 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பனூ மக்ஸூம் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு ெபண் திருடிவிட்டாள். அந்தப் ெபண் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெகாண்டுவரப்பட்டாள். அப்ெபண் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் உம்மு 
சலமா (ரலி) அவர்களிடம் (தண்டைனயிலிருந்து) காப்பாற்றும்படி ேகாரினாள். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (என் புதல்வி) 
ஃபாத்திமாேவ (இக்குற்றத்ைதச்) ெசய்திருந்தாலும் அவரது ைகைய நான் துண்டித்ேத 
இருப்ேபன்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு அப்ெபண்ணின் ைக துண்டிக்கப்பட்டது. 
 
பாடம் : 3 விபச்சாரத்திற்கான தண்டைன. 
 
3489 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(விபச்சாரக் குற்றத்திற்கான தண்டைனச் சட்டத்ைத) என்னிடமிருந்து ெபற்றுக் ெகாள்வரீ்; 

என்னிடமிருந்து ெபற்றுக் ெகாள்வரீ். அல்லாஹ் (வாக்களித்திருந்தைதப் ேபான்று), 
ெபண்களுக்கு ஒரு வழிைய ஏற்படுத்திவிட்டான். மணமாகாத ெபண்ணுடன் மணமாகாத 
ஆண் விபச்சாரம் ெசய்துவிட்டால் நூறு சாட்ைடயடிகள் வழங்கி, ஓராண்டுக் காலத்திற்கு 
நாடு கடத்தப்பட ேவண்டும். மணமான ெபண்ணுடன் மணமான ஆண் விபச்சாரம் 
ெசய்துவிட்டால், நூறு சாட்ைடயடிகள் வழங்கி கல்ெலறி தண்டைன வழங்கப்பட ேவண்டும். 
இைத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3490 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ேவத அறிவிப்பு (வஹீ) அருளப்படும்ேபாது, அவர்கள் மிகுந்த 
சிரமத்திற்கு உள்ளாவார்கள். அவர்களது முகம் (கறுத்து) நிறம் மாறிவிடும். ஒரு நாள் 
அவர்களுக்கு ேவத அறிவிப்பு அருளப்படேவ அவர்கள் இந்நிைலையச் சந்தித்தார்கள். 
பின்னர் அவர்கைளவிட்டு அந்நிைல விலகியதும், "(விபச்சாரத்திற்கான தண்டைனச் 
சட்டத்ைத) என்னிடமிருந்து ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். (விபச்சாரம் ெசய்த) ெபண்கள் 
ெதாடர்பாக அல்லாஹ் ஒரு வழிைய ஏற்படுத்திவிட்டான். மணமான ெபண் மணமான 
ஆணுடன் விபச்சாரம் ெசய்துவிட்டால் (அதற்குத் தனிச் சட்டமாகும்). மணமாகாத ெபண் 
மணமாகாத ஆணுடன் விபச்சாரம் ெசய்துவிட்டால் (அதற்குத் தனிச்சட்டமாகும்). 
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மணமானவர்களுக்கு நூறு சாட்ைடயடிகளும் கல்ெலறி தண்டைனயும் வழங்கப்பட 
ேவண்டும். மணமாகாதவர்களுக்கு நூறு சாட்ைடயடிகளும் ஓராண்டு காலத்திற்கு நாடு 
கடத்தலும் தண்டைனயாக வழங்கப்பட ேவண்டும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3491 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "மணமாகாதவர்களுக்குச் சாட்ைடயடியும் நாடு கடத்தலும் வழங்கப்படும்; 

மணமானவர்களுக்குச் சாட்ைடயடியும் கல்ெலறி தண்டைனயும் வழங்கப்படும்'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. அவற்றில் ஓராண்டு (நாடு கடத்தல்) என்ேறா நூறு (சாட்ைடயடிகள்) என்ேறா 
(எண்ணிக்ைக குறிப்பு) இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 4 மணமானவர்கள் விபச்சாரம் புரிந்தால் (சாகும்வைர) கல்ெலறி தண்டைன 
வழங்குதல். 
 
3492 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீதமர்ந்தபடி (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கைளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் அல்லாஹ் அனுப்பினான். 
அவர்களுக்கு (குர்ஆன் எனும்) ேவதத்ைதயும் அருளினான். அல்லாஹ் அருளிய 
(ேவதத்)தில் கல்ெலறி தண்டைன (ரஜ்ம்) குறித்த வசனம் இருந்தது. அைத நாங்கள் 
ஓதியிருக்கிேறாம். அைத மனனமிட்டிருக்கிேறாம். அைத விளங்கியுமிருக்கிேறாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (மணமானவர்கள் விபச்சாரம் ெசய்தால் 
அவர்களுக்குக்) கல்ெலறி தண்டைன (ரஜ்ம்) நிைற ேவற்றியுள்ளார்கள். அவர்களுக்குப் பிறகு 
நாமும் அந்தத் தண்டைனைய நைடமுைறப்படுத்திேனாம். காலப்ேபாக்கில் மக்களில் சிலர் 
"இைறேவதத்தில் கல்ெலறி தண்டைன குறித்த வசனத்ைத நாங்கள் காணவில்ைல' என்று 
கூறி, இைறவன் அருளிய விதிெயான்ைறக் ைகவிடுவதன் மூலம் வழிதவறிவிடுவார்கேளா 
என நான் அஞ்சுகிேறன். மணமுடித்த ஆேணா, ெபண்ேணா விபச்சாரம் ெசய்து, அதற்குச் 
சாட்சி இருந்தாேலா, அல்லது கர்ப்பம் ஏற்பட்டாேலா, அல்லது ஒப்புதல் வாக்குமூலம் 
அளித்தாேலா அவருக்குக் கல்ெலறி தண்டைன உண்டு என்பது இைறச்சட்டத்தில் 
உள்ளதாகும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  5 விபச்சாரம் புரிந்துவிட்டதாக ஒருவர் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்தல். 
 
3493 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலில் இருந்தேபாது முஸ்லிம்களில் 
ஒருவர் வந்து அவர்கைள அைழத்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் விபச்சாரம் 
ெசய்துவிட்ேடன்'' என்று ெசான்னார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
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முகத்ைத (ேவறு பக்கம்) திருப்பிக்ெகாண்டார்கள். உடேன அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் முகத்துக்கு ேநராக வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் விபச்சாரம் 
ெசய்துவிட்ேடன்'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முகத்ைத (ேவறு பக்கம்) திருப்பிக் 
ெகாண்டார்கள். அவர் திரும்பத் திரும்ப அைதேய நான்கு தடைவ ெசால்லித் தமக்ெகதிராகத் 
தாேம ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்தேபாது, அவைர அைழத்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உமக்குப் ைபத்தியமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர், "(எனக்குப் ைபத்தியம்) 
இல்ைல'' என்று ெசான்னார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குத் திருமணமாகிவிட்டதா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அவர், "ஆம் (திருமணமாகிவிட்டது)'' என்று ெசான்னார். எனேவ, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவைரக் ெகாண்டுெசன்று கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றுங்கள்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள், "அவருக்குக் கல்ெலறி தண்டைன 
வழங்கியவர்களில் நானும் ஒருவனாயிருந்ேதன். அப்ேபாது அவைர (ெபாது ைமய 
வாடியிலுள்ள) ெதாழுைகத் திடலில் ைவத்து நாங்கள் கல்ெலறிந்ேதாம். கற்கள் அவர்மீது 
விழுந்தேபாது, (வலி தாங்க முடியாமல்) அவர் ெவருண்ேடாட ஆரம்பித்தார். அவைர 
நாங்கள் (விரட்டிச் ெசன்று பாைறகள் நிைறந்த) "அல்ஹர்ரா'ப் பகுதியில் பிடித்து 
அவருக்குக் கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றிேனாம்'' என்று கூறினார்கள் என அவர்களிடம் 
ெசவியுற்ற ஒருவர் என்னிடம் ெதரிவித்தார். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் 
இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்துள்ள குறிப்பு இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3494 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மாஇஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டுவரப்பட்ட ேபாது 
அவர்கைள நான் பார்த்ேதன். அவர் உயரம் குைறந்த மனிதராகவும் கட்டுடல் 
ெகாண்டவராகவும் இருந்தார். அவரது உடலில் ேமல்துண்டு இருக்கவில்ைல. அவர், தாம் 
விபச்சாரம் ெசய்துவிட்டதாகத் தமக்ெகதிராகத் தாேம நான்கு முைற சாட்சியம் (ஒப்புதல் 
வாக்குமூலம்) அளித்தார். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் இப்படிச் ெசய்திருக்கலாம் (முத்தமிட்டிருக்கலாம், 

அைணத்திருக்கலாம்)' என்று கூறினார்கள். மாஇஸ் (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல; 

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இந்த அற்பன் விபச்சாரம் ெசய்துவிட்டான்'' என்று கூறினார். 
ஆகேவ, அவருக்குக் கல்ெலறி தண்டைன வழங்குமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டைளயிட்டார்கள். 



அத்தியாயம் : 29 – குற்றவியல் தண்டைனகள்                                

    பக்கம்| 1171  
 

பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிைடேய) உைரயாற்றுைகயில், "அறிந்துெகாள்ளுங்கள். 
நாம் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறப்ேபாருக்கு) புறப்படும்ேபாெதல்லாம் மக்களில் சிலர் 
ஊரிேலேய தங்கிவிடுகின்றனர். அவர்கள் மைல ஆடு (புணரும்ேபாது) சப்தமிடுவைதப் 
ேபான்று சப்தமிட்டுக்ெகாண்டு, (பால் ேபான்ற) குைறவான ெபாருைள(ப் ெபண்களுக்குக் 
ெகட்ட எண்ணத்துடன்) வழங்குகிறார்கள். அறிந்துெகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அவர்களில் ஒருவர் என்னிடம் அகப்பட்டால் மற்றவர்களுக்குப் பாடமாக 
அைமயும் விதத்தில் (மிகக் கடுைமயாக) அவைரத் தண்டிப்ேபன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3495 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
விபச்சாரம் ெசய்துவிட்ட ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெகாண்டுவரப்பட்டார். அவர் உயரம் குைறந்தவராகவும் தைலவிரி ேகாலத்துடனும் 
கட்டுடலுடனும் காணப்பட்டார். அவைர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரண்டு 
முைற திருப்பி அனுப்பினார்கள். பிறகு அவருக்குக் கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றுமாறு 
உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற அவருக்குக் கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றப்பட்டது. 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நாம் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறப் 
ேபாருக்குப்) புறப்படும்ேபாெதல்லாம் உங்களில் சிலர் ஊரிேலேய தங்கிவிடுகின்றனர். 
அவர்கள் மைல ஆடு (புணரும்ேபாது) சப்தமிடுவைதப் ேபான்று சப்தமிட்டுக்ெகாண்டு, (பால் 
ேபான்ற) குைறவான ெபாருைளப் ெபண்களில் சிலருக்கு(க் ெகட்ட எண்ணத்ேதாடு) 
வழங்குகிறார்கள். அவர்களில் யாைரேயனும் அல்லாஹ் என்னிடம் அகப்படச் ெசய்தால் 
"அவைர நான் பிறருக்குப் பாடமாக ஆக்கிவிடுேவன்' அல்லது "அவைர மற்றவர்களுக்குப் 
பாடம் புகட்டும் வைகயில் தண்டித்துவிடுேவன்' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரண்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ நான் சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடம் கூறிேனன். அப்ேபாது 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவைர (மாஇஸ் (ரலி) அவர்கைள) 
நான்கு முைற திருப்பியனுப்பினார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஷபாபா பின் சவார் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இரண்டு முைற 
திருப்பியனுப்பினார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. அபூஆமிர் அல்அகதீ (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "அவைர இரண்டு முைற அல்லது மூன்று முைற திருப்பியனுப்பினார்கள்'' 

என்று (ஐயப்பாட்டுடன்) காணப்படுகிறது. 
 
3496 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மாஇஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் "உம்ைமப் பற்றி எனக்குக் 
கிைடத்த ெசய்தி உண்ைமயா?'' என்று ேகட்டார்கள். மாஇஸ் (ரலி) அவர்கள், "என்ைனப் பற்றி 
தங்களுக்கு என்ன ெசய்தி கிட்டியது?'' என்று ேகட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் இன்ன 
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குடும்பத்து இளம் ெபண்ணுடன் தவறான உறவு ெகாண்டுவிட்டதாக எனக்குச் ெசய்தி 
எட்டியது'' என்றார்கள். 
அதற்கு மாஇஸ் (ரலி) அவர்கள், "ஆம்' என்று கூறி, தமக்ெகதிராக நான்கு முைற சாட்சியம் 
(கூறி ஒப்புதல் வாக்குமூலம்) அளித்தார்கள். பின்னர் (அவைரக் ெகாண்டுெசன்று கல்ெலறி 
தண்டைன நிைறேவற்றுமாறு) நபி (ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட, அவ்வாேற அவருக்குக் 
கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றப்பட்டது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3497 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மாஇஸ் பின் மாலிக் எனப்படும் அஸ்லம் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் மானக்ேகடான ஒரு ெசயைலச் ெசய்துவிட்ேடன். 
ஆகேவ, எனக்குத் தண்டைனைய நிைலநாட்டுங்கள்''என்று கூறினார். அவைர 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பலமுைற திருப்பி அனுப்பினார்கள். 
பிறகு அவருைடய குலத்தாரிடம் விசாரித்தார்கள். அதற்கு அம்மக்கள், "அவைரப் பற்றித் 
தவறாக எைதயும் நாங்கள் அறியவில்ைல. ஆயினும், அவர் ஒரு ெசயைலச் ெசய்துவிட்டு, 

"தம்மீது தண்டைன நிைறேவற்றப்பட்டால் தவிர அக்குற்றத்திலிருந்து தம்மால் ெவளிேயற 
முடியாது' என்று கருதுகிறார்'' என்று கூறினர். 
பிறகு மாஇஸ் (ரலி) அவர்கள் மீண்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். 
அப்ேபாது அவருக்குக் கல்ெலறி தண்டைனைய நிைறேவற்றுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள். ஆகேவ, நாங்கள் அவைர "பகீஉல் ஃகர்கத்' 

ெபாது ைமயவாடிக்கு அைழத்துச் ெசன்ேறாம். (கல்ெலறியும்ேபாது தப்பி 
ஓடாமலிருப்பதற்காக) அவைர நாங்கள் கட்டி ைவக்கவுமில்ைல. (அவைர நிறுத்துவதற்காக) 
நாங்கள் குழியும் ேதாண்டவில்ைல. 
அவைர எலும்பு, மண் கட்டி, சுட்ட ெசங்கல் ஆகியவற்றால் அடித்ேதாம். அடி தாங்க 
முடியாமல் அவர் ஓடினார். அவருக்குப் பின்னால் நாங்களும் ஓடிேனாம். இறுதியில் அவர் 
(பாைறகள் நிைறந்த) "அல்ஹர்ரா'ப் பகுதியின் முைனக்குச் ெசன்று எங்களுக்காக நிமிர்ந்து 
நின்றார். நாங்கள் அவர்மீது "ஹர்ரா'வின் ெபருங்கற்கைள எறிந்ேதாம். அவர் 
அைமதியாகிவிட்டார். 
பின்னர் அன்று மாைல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிைடேய) நின்று 
உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது, "அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அறப்ேபாருக்காக நாம் 
புறப்படும்ேபாெதல்லாம் சிலர் (ேபாருக்குச் ெசல்லாமல்) நம்முைடய குடும்பத்தாரிைடேய 
தங்கிவிடுகின்றனர். அவர்கள் மைல ஆடு (புணரும்ேபாது) சப்தமிடுவைதப் ேபான்று 
சப்தமிட்டுக்ெகாண்டு இருந்துவிடுகிறார்கள். இத்தைகய (இழி)ெசயைல ெசய்யும் மனிதர் 
எவேரனும் என்னிடம் ெகாண்டுவரப்பட்டால் அவருக்குத் தக்க தண்டைன வழங்குவது 
என்மீது கடைமயாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
(அன்ைறய நாளில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மாஇஸ் (ரலி) அவர்களுக்காகப் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாரவுமில்ைல; (தண்டைனைய நிைறேவற்றிய பின் அவைர) இழித்துப் 
ேபசவுமில்ைல. 
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3498 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், அன்று மாைல நபி (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிைடேய) நின்று அல்லாஹ்ைவப் 
ேபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டு, "இைறவாழ்த்துக்குப் பின்! சிலருக்கு என்ன ேநர்ந்தது? நாம் அறப் 
ேபாருக்குப் புறப்பட்டுச் ெசன்றால் மக்களில் சிலர் நம்முடன் வந்து ேசராமல் (இங்ேகேய) 
தங்கி விடுகின்றனர். அவர்கள் மைல ஆடு (புணரும்ேபாது) சப்தமிடுவைதப் ேபான்று 
சப்தமிடுகிறார்கள் என்று கூறினார்கள்'' எனக் காணப்படுகிறது. அதில் "நம்முைடய 
குடும்பத்தாரிைடேய'எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், தாவூத் பின் அபஹீிந்த் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ேமற்கண்ட ஹதீஸின் 
ஒரு பகுதிேய இடம்ெபற்றுள்ளது. சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மாஇஸ் (ரலி) 
அவர்கள் தாம் விபச்சாரம் ெசய்தைத மூன்று முைற ஒப்புக்ெகாண்டார்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3499 புைரதா பின் அல்ஹசீப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மாஇஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! (விபச்சாரக் குற்றத்திற்குரிய தண்டைனைய நிைறேவற்றி) என்ைனத் தூய்ைமப் 
படுத்துங்கள்'' என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குக் ேகடுதான்! நீர் திரும்பிச் 
ெசன்று அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ேகாரி அவனிடம் மீளுவாயாக'' என்று 
கூறினார்கள். 
அவ்வாேற மாஇஸ் (ரலி) அவர்கள் திரும்பிச் ெசன்றுவிட்டு, அதிக நாள் தாமதிக்காமல் 
திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைனத் தூய்ைமப்படுத்துங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குக் ேகடுதான். நீர் திரும்பிச் ெசன்று அல்லாஹ்விடம் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாரி மீளுவரீாக'' என்று கூறினார்கள். மாஇஸ் (ரலி) அவர்கள் மறுபடியும் 
திரும்பிச் ெசன்றுவிட்டு அதிக நாள் தாமதிக்காமல் திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
என்ைனத் தூய்ைமப்படுத்துங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் முன்பு 
ேபான்ேற பதிலுைரத்தார்கள். நான்காவது முைற அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "எதிலிருந்து உம்ைமத் தூய்ைமப்படுத்த ேவண்டும்?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர், 

"விபச்சாரக் குற்றத்திலிருந்து” என்று விைடயளித்தார். அப்ேபாது அவர்கள், "இவருக்குப் 
ைபத்தியம் பிடித்துள்ளதா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர் ைபத்தியக்காரர் அல்லர் எனத் 
ெதரிவிக்கப்பட்டது. 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவர் மது அருந்தியுள்ளாரா?'' என்று ேகட்டார்கள். உடேன ஒரு 
மனிதர் எழுந்து, அவரது வாைய (ஊதச் ெசால்லி) முகர்ந்து பார்த்தார். மதுவின் வாைட 
வரவில்ைல. 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் விபச்சாரம் ெசய்தீரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர் 
"ஆம்” என்று (வாக்குமூலம்) கூறினார். அவைரக் ெகாண்டுெசன்று கல்ெலறி தண்டைன 
நிைறேவற்றுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற அவருக்குக் கல்ெலறி தண்டைன 
நிைறேவற்றப்பட்டது. 
அவர் ெதாடர்பாக மக்க(ளிைடேய கருத்து ேவறுபாடு ேதான்றி அவர்க)ள் இரு பிரிவினராக 
ஆயினர். சிலர், "அவர் அழிந்தார். அவைர அவருைடய குற்றம் சுற்றிவைளத்துக் 
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ெகாண்டுவிட்டது'' என்று கூறினர். ேவறு சிலர், "மாஇஸின் பாவமன்னிப்ைப விஞ்சிய பாவ 
மன்னிப்பு இல்ைல. அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து தமது ைகைய நபியின் ைகயில் 
ைவத்து, "என்ைனக் கல்லால் அடித்துக்ெகால்லுங்கள்' என்று கூறினார்'' என்றனர். இவ்வாேற 
இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் நகர்ந்தன. 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்திருந்தேபாது மக்கள் வந்து, சலாம் 
ெசால்லிவிட்டு அமர்ந்தார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிடம்) "மாஇஸ் பின் 
மாலிக்குக்காக நீங்கள் பாவமன்னிப்புக் ேகாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ், 

மாஇஸ் பின் மாலிக்கின் பிைழையப் ெபாறுப்பானாக!'' என்று ேவண்டினர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் அழகிய முைறயில் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாரினார். அது ஒரு சமுதாயத்துக்ேக பங்கிடப்பட்டாலும் அவர்கள் 
அைனவருக்கும் அது ேபாதுமானதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு "அஸ்த்” குலத்தின் ஒரு கிைளயான "ஃகாமித்” ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு 
ெபண்மணி வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைனத் தூய்ைமப்படுத்துங்கள்'' என்று 
கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உனக்குக் ேகடுதான்! நீ திரும்பிச் ெசன்று அல்லாஹ்விடம் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாரி மீளுவாயாக'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு அப்ெபண், "மாஇஸ் பின் மாலிக்ைகத் திருப்பி அனுப்பியைதப் ேபான்று என்ைனயும் 
திருப்பி அனுப்பப் பார்க்கிறரீ்கள் என்ேற நான் கருதுகிேறன்'' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "என்ன அது?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ெபண், "நான் விபச்சாரத்தால் 
கர்ப்பமுற்றவள்'' என்றார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீயா (அது)?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ெபண் "ஆம்' என்றார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உமது வயிற்றிலுள்ள மகைவப் ெபற்ெறடுக்கும்வைர (ெபாறுைமயாக இரு; பிறகு 
வா!)'' என்றார்கள். பிரசவிக்கும்வைர அவைளப் பராமரிக்கும் ெபாறுப்ைப அன்சாரிகளில் 
ஒருவர் ஏற்றுக்ெகாண்டார். பிறகு அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "ஃகாமிதிய்யா 
குலத்தாளுக்குக் குழந்ைத பிறந்துவிட்டது' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நாம் 
இப்ேபாது அவளுக்குக் கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றப்ேபாவதில்ைல. பாலூட்டும் 
அன்ைனயின்றி நிற்கும் சிறு வயதுக் குழந்ைதயாக அவளது பிள்ைளைய விட்டுவிடவும் 
நாம் விரும்பவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது அன்சாரிகளில் ஒருவர் எழுந்து, 

"அவனுக்குப் பாலூட்டும் ெபாறுப்பு என்ைனச் ேசர்ந்தது, அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்றார். 
பின்னர் அந்தப் ெபண்ணுக்குக் கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றுமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
உத்தரவிட்டார்கள். 
 
3500 புைரதா பின் அல்ஹசீப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மாஇஸ் பின் மாலிக் அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எனக்கு நாேன அநீதி இைழத்துக்ெகாண்ேடன். 
நான் விபச்சாரம் ெசய்துவிட்ேடன். என்ைனத் தாங்கள் தூய்ைமப்படுத்த ேவண்டும் என்று 
நான் விரும்புகிேறன்'' என்று கூறினார். (அவைர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
திருப்பி அனுப்பிவிட்டார்கள்.) மறு நாளும் அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் விபச்சாரம் ெசய்துவிட்ேடன்'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாதும் அவைர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திருப்பியனுப்பிவிட்டார்கள். 
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பிறகு அவருைடய குலத்தாரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆளனுப்பி, 
"அவருைடய அறிவில் ஏேதனும் ேகாளாறு ஏற்பட்டுள்ளதாக நீங்கள் அறிகிறரீ்களா? 

அவரிடம் ஏேதனும் ஆட்ேசபகரமான நடவடிக்ைகையக் காணுகிறரீ்களா?'' என்று 
விசாரித்தார்கள். அதற்கு அம்மக்கள், "முழுைமயான அறிேவாடுதான் அவர் உள்ளார் என்ேற 
நாங்கள் அறிகிேறாம். எங்கைளப் ெபாறுத்தவைர அவர் எங்களில் நல்ல மனிதர்களில் 
ஒருவராக உள்ளார்'' என்று கூறினர். 
பிறகு மூன்றாவது முைறயாக அவர் வந்தேபாதும் அவருைடய குலத்தாரிடம் மீண்டும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆளனுப்பி அவைரப் பற்றி விசாரித்தார்கள். 
அப்ேபாதும் அவர்கள், "அவருக்கு எந்தக் ேகாளாறுமில்ைல. அவரது அறிவிலும் எந்தக் 
குைறயுமில்ைல'' என்று ெதரிவித்தனர். நான்காவது முைற அவர் வந்து முன்பு ேபான்ேற 
கூறியேபாது, அவருக்காகக் குழிெயான்ைறத் ேதாண்டும்படி பணித்தார்கள். பிறகு அவைரக் 
ெகாண்டுெசன்று கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற 
அவருக்குக் கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றப்பட்டது. 
அடுத்து "ஃகாமிதிய்யா” குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு ெபண் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம்) வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் விபச்சாரம் ெசய்துவிட்ேடன். (உரிய 
தண்டைனைய நிைறேவற்றி) என்ைனத் தூய்ைமப்படுத்துங்கள்'' என்று கூறினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்ெபண்ைண திருப்பியனுப்பிவிட்டார்கள். அப்ெபண் 
மறு நாள் (வந்து), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஏன் என்ைனத் திருப்பியனுப்புகிறரீ்கள்? மாஇஸ் 
அவர்கைளத் திருப்பி அனுப்பியைதப் ேபான்று என்ைனயும் தாங்கள் திருப்பியனுப்புகிறரீ்கள் 
ேபாலும். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் (தகாத உறவில் ஈடுபட்டு) 
கர்ப்பமுற்றுள்ேளன்''  என்று கூறினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல, நீ ெசன்று குழந்ைத ெபற்ெறடு (பிறகு 
திரும்பி வா)'' என்று ெசான்னார்கள். குழந்ைத ெபற்ெறடுத்த பின் அந்தப் ெபண் ஒரு 
துணியில் குழந்ைதைய எடுத்துக்ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"இது நான் ெபற்ெறடுத்த குழந்ைத'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நீ ெசன்று குழந்ைதக்குப் பாலூட்டு! பால்குடி மறந்த பின் திரும்பி வா'' என்றார்கள். 
பால்குடி மறக்கடித்த பின் அப்ெபண் அச்சிறுவனுடன் வந்தார். அவனது ைகயில் ெராட்டித் 
துண்டு ஒன்று இருந்தது. அப்ெபண், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவனுக்குப் பால்குடி 
மறக்கடித்து விட்ேடன். இப்ேபாது உணவு உட்ெகாள்கிறான்''என்று கூறினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அச்சிறுவைன முஸ்லிம்களில் ஒருவரிடம் 
ஒப்பைடத்தார்கள். பிறகு அந்தப் ெபண்ணுக்குக் கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றுமாறு 
உத்தரவிட்டார்கள். ஆகேவ, அவருக்காக ெநஞ்சளவு குழி ேதாண்டப்பட்டது. (பின்னர் 
அக்குழிக்குள் அப்ெபண்ைண நிறுத்திய பின்) மக்களுக்குக் கட்டைளயிட, அவருக்குக் 
கல்ெலறி தண்டைனைய மக்கள் நிைறேவற்றினார்கள். காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) 
அவர்கள் கல் ஒன்ைற எடுத்துக் ெகாண்டுவந்து, அப்ெபண்ணின் தைலமீது எறிந்தார்கள். 
இரத்தம் காலித் (ரலி) அவர்களின் முகத்தில் ெதரித்தது. 
அப்ேபாது அவைர காலித் ஏசினார்கள். காலித் (ரலி) அவர்கள் ஏசியைத அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசவியுற்றேபாது, "காலிேத! நிறுத்துங்கள். என் உயிர் எவன் 
ைகயிலுள்ளேதா அவன் மீதாைணயாக! அவர் அழகிய முைறயில் பாவமன்னிப்புத் 
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ேதடிக்ெகாண்டார். ெபாது நிதிைய ேமாசடி ெசய்த ஒருவன் இப்படி பாவமன்னிப்புக் 
ேகாரினால் அவனுக்கும்கூட பாவமன்னிப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கும்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு 
அப்ெபண்ணுக்கு இறுதித்ெதாழுைக நடத்த ஏற்பாடு ெசய்யுமாறு பணித்து, அவருக்காகத் 
ெதாழுைக நடத்தினார்கள். பின்னர் அவர் அடக்கமும் ெசய்யப்பட்டார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3501 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
விபச்சாரத்தால் கர்ப்பமுற்றிருந்த ஜுைஹனா குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு ெபண் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
தண்டைனக்குரிய ஒரு குற்றத்ைத நான் ெசய்துவிட்ேடன். என்மீது தண்டைனைய 
நிைலநாட்டுங்கள்'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்ெபண்ணின் 
காப்பாளைர அைழத்துவரச் ெசய்து, "இவைள நல்ல முைறயில் கவனித்துவாருங்கள். 
குழந்ைத பிறந்ததும் இவைள என்னிடம் அைழத்து வாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
காப்பாளர் அவ்வாேற ெசய்தார். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட அவள்மீது அவளுைடய 
துணிகள் சுற்றப்பட்டன. பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட 
அவளுக்குக் கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றப்பட்டது. பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவளுக்காக இறுதித் ெதாழுைக நடத்தினார்கள். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவளுக்காகத் தாங்கள் ெதாழைவக்கிறரீ்களா? இவள் விபச்சாரம் 
புரிந்தவள் ஆயிற்ேற?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவள் அழகிய முைறயில் மன்னிப்புத் ேதடிவிட்டாள். மதீனாவாசிகளில் எழுபது 
ேபரிைடேய அது பங்கிடப்பட்டாலும் அவர்கள் அைனவருக்கும் ேபாதுமானதாக அைமயும். 
உயர்ந்ேதான் அல்லாஹ்வுக்காகத் தன் உயிைரேய அர்ப்பணித்த இப்ெபண்ணின் 
பாவமன்னிப்ைபவிடச் சிறந்தைத நீர் கண்டுள்ளரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3502 அபூஹுைரரா (ரலி) மற்றும் ைஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ (ரலி) ஆகிேயார் 
கூறியதாவது: 
கிராமவாசிகளில் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! அல்லாஹ்ைவ முன்ைவத்துக் ேகட்கிேறன். அல்லாஹ்வின் சட்டப்படிேய எனக்குத் 
தீர்ப்பளிக்க ேவண்டும்'' என்று ெசான்னார். அப்ேபாது அவைரவிட விளக்கமுைடயவராக 
இருந்த அவருைடய எதிரி, "ஆம் எங்களிைடேய அல்லாஹ்வின் சட்டப்படி தீர்ப்பளியுங்கள்'' 

என்று கூறினார். பின்னர் அந்தக் கிராமவாசி "என்ைனப் ேபச அனுமதியுங்கள்'' என்று கூற, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ேபசு” என்றார்கள். 
அவர், "என் மகன் இவரிடம் பணியாளனாக இருந்தான். அப்ேபாது இவருைடய 
மைனவியுடன் விபச்சாரம் ெசய்துவிட்டான். என் மகைனக் கல்லால் அடித்துக் ெகான்றுவிட 
ேவண்டும் என்று என்னிடம் ெதரிவிக்கப்பட்டது. ஆகேவ, நான் (இந்தத் தண்டைனயிலிருந்து 
என் மகைனக் காப்பாற்றுவதற்காக) அதற்குப் பதில் நூறு ஆடுகைளயும் ஓர் அடிைமப் 
ெபண்ைணயும் ஈட்டுத் ெதாைகயாக வழங்கிேனன். பிறகு நான் கல்வியாளர்களிடம் 
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விசாரித்தேபாது, என் மகனுக்கு நூறு சாட்ைடயடிகளும் ஓராண்டுக் காலத்திற்கு நாடு 
கடத்தலும்தான் தண்டைனயாகத் தரப்பட ேவண்டும் என்றும், இந்த மனிதரின் மைனவிக்குக் 
கல்ெலறி தண்டைன (ரஜ்ம்) வழங்கப்பட ேவண்டும் என்றும் என்னிடம் அவர்கள் 
ெதரிவித்தார்கள்'' என்று கூறினார். 
இைதக் ேகட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா 
அவன்மீது சத்தியமாக! உங்கள் இருவருக்கிைடேய நான் அல்லாஹ்வின் சட்டப்படிேய 
தீர்ப்பளிக்கிேறன். அடிைமப் ெபண்ணும் நூறு ஆடுகளும் (உம்மிடேம) திருப்பித் தரப்பட 
ேவண்டும். உம்முைடய மகனுக்கு நூறு சாட்ைடயடிகளும் ஓராண்டுக் காலம் நாடு கடத்தும் 
தண்டைனயும் வழங்கப்பட ேவண்டும்'' என்று கூறிவிட்டு, (அருகிலிருந்த உைனஸ் (ரலி) 
அவர்கைள ேநாக்கி), "உைனேஸ! நீங்கள் இந்த மனிதரின் மைனவியிடம் ெசன்று அவள் 
(விபச்சாரக் குற்றத்ைத) ஒப்புக் ெகாண்டால் அவளுக்குக் கல்ெலறி தண்டைன வழங்குங்கள்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
அவ்வாேற உைனஸ் (ரலி) அவர்கள் அவளிடம் ெசல்ல, அவளும் தனது குற்றத்ைத ஒப்புக் 
ெகாண்டாள். ஆகேவ,அவளுக்குக் கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றுமாறு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட அவ்வாேற தண்டைன நிைறேவற்றப்பட்டது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 6 இஸ்லாமிய அரசின் கீழ் வாழும் யூதர்கள் விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டாலும் கல்ெலறி 
தண்டைன உண்டு. 
 
3503 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
விபச்சாரம் புரிந்துவிட்ட ஒரு யூத ஆணும் யூதப் ெபண்ணும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெகாண்டுவரப்பட்டனர். யூதர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
வந்து "விபச்சாரம் ெசய்துவிட்டவனுக்கு (அளிக்கப்படும் தண்டைன குறித்து) நீங்கள் 
(உங்களுைடய) "தவ்ராத்” (ேவதத்)தில் என்ன காண்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு யூதர்கள், "அவர்கள் இருவர் முகத்திலும் கரி பூசி, அவர்களிருவைரயும் ஒட்டகத்தில் 
ஏற்றி, முகம் திருப்பி அமரைவப்ேபாம். பின்னர் அவ்விருவரும் (ஊைரச்) சுற்றிக் ெகாண்டு 
வரப்படுவர்'' என்றார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் உண்ைமயாளர்களாயின் Õதவ்ராத்'ைதக் 
ெகாண்டுவாருங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். அவ்வாேற அவர்கள் Õதவ்ராத்'ைதக் 
ெகாண்டுவந்து வாசித்துக்காட்டினர். கல்ெலறி தண்டைன குறித்த வசனம் வந்தேபாது, அைத 
வாசித்துக் ெகாண்டிருந்த (யூத) இைளஞர் அந்த வசனத்தின் மீது தமது ைகைய ைவத்து 
(மைறத்து)க் ெகாண்டு, அதற்கு முன்பும் பின்பும் உள்ள வசனங்கைள வாசித்தார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (யூதமத அறிஞராயிருந்து 
இஸ்லாத்ைத ஏற்றிருந்த) அப்துல்லாஹ் பின் சலாம் (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். 
அவர்கள், (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்), "அவைரக் ைகைய எடுக்கச் 
ெசால்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். உடேன அந்த இைளஞர் தமது ைகைய எடுத்தார். 
அங்ேக (விபச்சாரக் குற்றத்திற்கு) கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றும்படி கூறும் வசனம் 



அத்தியாயம் : 29 – குற்றவியல் தண்டைனகள்                                

    பக்கம்| 1178  
 

இருந்தது. ஆகேவ,அவ்விருவைரயும் சாகும்வைர கல்லால் அடிக்கும்படி அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தர விட்டார்கள். அவ்வாேற அவ்விருவருக்கும் கல்ெலறி 
தண்டைன வழங்கப்பட்டது. 
அவர்கள்மீது கல்ெலறிந்தவர்களில் நானும் ஒருவனாயிருந்ேதன். அந்தப் ெபண்ைணக் 
கல்லடியிலிருந்து காப்பதற்காக அந்த யூதர் தமது உடலால் அவைள மைறத்துக் 
ெகாண்டிருந்தைத நான் பார்த்ேதன். 
 
3504 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "விபச்சாரம் ெசய்துவிட்ட ஒரு யூத ஆணுக்கும் யூதப் ெபண்ணுக்கும் கல்ெலறி 
தண்டைன நிைறேவற்றுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். 
அவ்விருவைரயும் யூதர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டு 
வந்திருந்தனர்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் யூதர்கள் தம் சமுதாயத்தாரில் 
விபச்சாரம் ெசய்துவிட்டிருந்த ஓர் ஆைணயும் ஒரு ெபண்ைணயும் அைழத்து 
வந்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
3505 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(விபச்சாரக் குற்றத்திற்காக யூதர்களால்) முகத்தில் கரி பூசப்பட்டு, சாட்ைடயடி தண்டைன 
நிைறேவற்றப்பட்ட யூதெனாருவன் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் ெகாண்டு 
ெசல்லப்பட்டான். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் யூதர்கைள அைழத்து, "விபச்சாரக் குற்றம் 
புரிந்தவனுக்கு உங்களது ேவதத்தில் இதுதான் தண்டைன என்று காண்கிறரீ்களா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்று (ெபாய்) ெசான்னார்கள். உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள் யூத 
அறிஞர்களில் ஒருவைர அைழத்து, "மூசா (அைல) அவர்களுக்குத் Õதவ்ராத்'ைத அருளிய 
அல்லாஹ்ைவ முன்ைவத்துக் ேகட்கிேறன். விபச்சாரக் குற்றம் புரிந்தவனுக்கு உங்களது 
ேவதத்தில் இதுதான் தண்டைன என்று காண்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அவர், "இல்ைல; நீங்கள் இவ்வாறு (அல்லாஹ்ைவ முன்ைவத்துக்) 
ேகட்டிராவிட்டால், நான் உங்களிடம் (உண்ைமையச்) ெசால்லமாட்ேடன். அவனுக்குக் 
கல்ெலறி தண்டைன நிைறேவற்றப்படும் என்ேற நாங்கள் அதில் காண்கிேறாம். எனினும், 

எங்கள் ேமன்மக்களிைடேய விபச்சாரம் அதிகமாகிவிட்டது. (விபச்சாரம் ெசய்துவிட்ட 
ேமன்மக்களில் ஒருவைர) நாங்கள் பிடித்துவிட்டால், அந்தத் தண்டைனைய 
விட்டுவிடுேவாம். (அேத குற்றத்திற்காக) சாமானிய மக்கைளப் பிடித்தால், அவர்கள்மீது 
தண்டைனைய நாங்கள் நிைலநாட்டுேவாம். ஆகேவ, நாங்கள் (கலந்து ேபசி) உயர்ந்தவர், 

தாழ்ந்தவர் அைனவருக்கும் ெபாதுவான ஒரு தண்டைனைய நிைறேவற்றுேவாம் என 
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முடிவு ெசய்ேதாம். அதனடிப்பைடயில் கல்ெலறி தண்டைனக்குப் பகரமாக முகத்தில் கரி 
பூசி, கைசயடி வழங்கும் தண்டைனைய நிைறேவற்றலாேனாம்'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! இவர்கள் உனது 
சட்டெமான்ைறச் சாகடித்துவிட்டிருந்த நிைலயில் அைத (மீண்டும் நைடமுைறப்படுத்தி) 
உயிர்ப்பித்த முதல் ஆள் நானாேவன்'' என்று கூறிவிட்டு, சாகும்வைர கல்லால் அடிக்கும்படி 
உத்தரவிட்டார்கள். 
அவ்வாேற அந்த யூதர் சாகும்வைர கல்லால் அடிக்கப்பட்டார். அப்ேபாதுதான் வல்லைமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "தூதேர! (இைற)மறுப்ைப ேநாக்கி விைரந்து ெசல்ேவார் குறித்து 
நீர் கவைலப்படாதீர்...'' என்று ெதாடங்கும் வசனத்ைத "அது (சாதகமானது) உங்களுக்கு 
வழங்கப் ெபற்றால் அைத எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்று கூறுகின்றனர்'' (5:41) என்பதுவைர 
அருளினான். அதாவது முஹம்மதிடம் ெசல்லுங்கள். (விபச்சாரம் புரிந்தவனுக்கு) முகத்தில் 
கரி பூசி,கைசயடி தண்டைன நிைறேவற்றுமாறு அவர் உத்தரவிட்டால், அைத ஏற்றுக் 
ெகாள்ளுங்கள். சாகும்வைர கல்லால் அடிக்கும்படி அவர் உத்தரவிட்டால் அைதத் 
தவிர்த்துவிடுங்கள் என்று யூதர்கள் கூறினர். 
ேமலும் பின்வரும் மூன்று வசனங்கைளயும் அல்லாஹ் அருளினான்: 
அல்லாஹ் அருளியதன் அடிப்பைடயில் யார் தீர்ப்பளிக்கவில்ைலேயா அவர்கள்தாம் (ஏக 
இைறவைன) மறுப்பவர்கள் ஆவர். (5:44) 

அல்லாஹ் அருளியதன் அடிப்பைடயில் யார் தீர்ப்பளிக்கவில்ைலேயா அவர்கள்தாம் 
அநீதியாளர்கள் ஆவர். (5:45) 

அல்லாஹ் அருளியதன் அடிப்பைடயில் யார் தீர்ப்பளிக்கவில்ைலேயா அவர்கள்தாம் 
பாவிகள் ஆவர். (5:47) 

இந்த (5:47ஆவது) வசனம் (ஏக இைறவைன) மறுப்பவர்கள் அைனவருக்கும் 
ெபாதுவானதாகும். (முந்ைதய இரு வசனங்களும் யூதர்கள் ெதாடர்பாக அருளப்ெபற்றைவ 
ஆகும்.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த யூதைரச் சாகும்வைர கல்லால் அடிக்கும்படி உத்தர 
விட்டார்கள்'' என்பதுவைரேய இடம்ெபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னர் வசனங்கள் அருளப் 
ெபற்றது ெதாடர்பான குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3505-ஆ ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(விபச்சாரம் புரிந்த) "அஸ்லம்” குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதருக்கும், யூதர் ஒருவருக்கும், 

அவருடன் விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட ெபண்ணுக்கும் சாகும்வைர கல்லால் அடிக்கும் 
தண்டைனைய நபி (ஸல்) அவர்கள் நிைறேவற்றினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "மற்ெறாரு ெபண்ணுக்கும்” என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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3506 அபூஇஸ்ஹாக் சுைலமான் அஷ் ைஷபான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடம், "(சாகும்வைர) கல்லால் அடிக்கும் 
தண்டைனைய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிைறேவற்றினார்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அவர்கள், "ஆம் (நிைறேவற்றினார்கள்)” என்று பதிலளித்தார்கள். நான், குர்ஆனில் 
Õஅந்நூர்' எனும் (24 ஆவது) அத்தியாயம் அருளப்ெபறுவதற்கு முன்பா? அல்லது அதற்குப் 
பின்பா (எப்ேபாது அந்தத் தண்டைனைய நிைறேவற்றினார்கள்)?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள் 
"எனக்குத் ெதரியாது'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3507 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவரின் அடிைமப் ெபண் விபச்சாரம் ெசய்து, அது ெவளிப்பட்டுவிட்டால், 

அவளுக்கு (உரிைமயாளர் ஐம்பது) சாட்ைடயடி வழங்கட்டும். (அதற்கு ேமல் அவளிடம்) 
கடுைம காட்டேவண்டாம். பிறகு (மறுபடியும்) அவள் விபச்சாரம் ெசய்தால் அவளுக்கு 
(ஐம்பது) சாட்ைடயடி ெகாடுக்கட்டும். (அதற்கு ேமல் அவளிடம்) கடுைம காட்டேவண்டாம். 
மூன்றாவது முைறயும் அவள் விபச்சாரம் ெசய்து அது ெவளிப்பட்டுவிட்டால், அவைள ஒரு 
முடிக்கற்ைறக்காவது (அற்ப விைலக்காவது) விற்றுவிடட்டும்! 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3508 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஒன்பது 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் இஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மூன்று முைற 
அவளுக்குச் சாட்ைடயடி வழங்க ேவண்டும். நான்காவது முைற அவள் விபச்சாரம் 
ெசய்துவிட்டால், அவைள விற்று விடட்டும்'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3509 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"கணவனில்லாத ஓர் அடிைமப் ெபண் விபச்சாரம் ெசய்துவிட்டால் (அவளுக்கு என்ன 
தண்டைன வழங்க ேவண்டும்)?''என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அவள் விபச்சாரம் ெசய்தால் அவைளச் சாட்ைடயால் 
அடியுங்கள். பின்னரும் விபச்சாரம் ெசய்தால் மீண்டும் சாட்ைடயால் அடியுங்கள். பின்னரும் 
விபச்சாரம் ெசய்தால் மறுபடியும் சாட்ைடயால் அடியுங்கள். அதன் பின்னர் (அவள் 
விபச்சாரம் ெசய்தால்) அவைள ஒரு கயிற்றுக்காவது விற்றுவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: (அவைள விற்றுவிட ேவண்டும் என்பது) மூன்றாவது தடைவக்குப் பிறகா 
அல்லது நான்காவது தடைவக்குப் பிறகா என்பது எனக்குத் ெதரியாது'' என்று கூறினார்கள். 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்லமா அல்கஅனப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீஸின் மூலத்திலுள்ள "ளஃபரீ்' எனும் ெசால்லுக்கு "கயிறு' என்பது ெபாருள் என 
இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் ெபாருள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3510 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) மற்றும் ைஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ
(ரலி) ஆகிேயாரிடமிருந்து ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ஓர் அடிைமப் ெபண் விபச்சாரம் ெசய்துவிட்டால் (அவளுக்கு என்ன தண்டைன 
வழங்க ேவண்டும்)? என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்கப்பட்டது'' என 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. அவற்றில் "ளஃபரீ்' என்பதற்கு Õகயிறு' என்பது ெபாருள் என இப்னு 
ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய ெசாற்ெபாருள் இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) மற்றும் ைஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ (ரலி) 
ஆகிேயார் வழியாக (தலா இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில்) நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. இந்த அறிவிப்புகளிலும் "அவைள விற்றுவிட ேவண்டும் என்பது, 

மூன்றாவது தடைவக்குப் பிறகா, அல்லது நான்காவது தடைவக்குப் பிறகா'' என்பதில் 
ஐயப்பாடு எழுப்பப்பட்டுள்ளது. 
 
பாடம் : 7 மகப்ேபறு ஏற்பட்டுள்ள ெபண்ணின் தண்டைனையத் தள்ளிைவத்தல் 
 
3511 அபூஅப்திர் ரஹ்மான் அப்துல்லாஹ் பின் ஹபபீ் பின் ரபஆீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய 
தாவது: 
(ஒரு நாள்) அலீ (ரலி) அவர்கள் (எங்களிைடேய) உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது, "மக்கேள! 
உங்கள் அடிைமகள்மீதும் குற்றவியல் தண்டைனைய நிைறேவற்றுங்கள். அவர்கள் 
திருமணமானவர்களாக இருக்கட்டும்; திருமணமாகாதவர்களாக இருக்கட்டும். ஏெனனில், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அடிைமப்ெபண் ஒருவர் விபச்சாரம் ெசய்து 
விட்டார். எனேவ, அவருக்குச் சாட்ைடயடிகள் வழங்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எனக்கு உத்தரவிட்டார்கள். 
ஆனால், அவருக்கு அப்ேபாதுதான் மகப்ேபறு இரத்தப்ேபாக்கு ஏற்பட்டிருந்தது. அவருக்குச் 
சாட்ைடயடி தண்டைனைய நிைறேவற்றினால் (எங்ேக) அவைர நான் ெகான்றுவிடுேவேனா 
என அஞ்சிேனன். (எனேவ, தண்டைனையத் தள்ளிைவத்ேதன்.) இது பற்றி நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெதரிவித்தேபாது, "நீங்கள் ெசய்தது சரிதான்'' என்று அவர்கள் கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அவர் திருமணம் முடித்தவராக இருக்கட்டும்; திருமணம் முடிக்காதவராக 
இருக்கட்டும்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. இந்த ஹதீஸில், "அவள் குணமைட(ந்து 
இயல்பு நிைலைய அைட)யும்வைர அவைள விட்டுவிடுங்கள்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 8  மது அருந்திய குற்றத்திற்கான தண்டைன 
 
3512 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மது அருந்திய ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டுவரப்பட்டேபாது, அவைர இரு 
ேபரீச்ச மட்ைடகளால் ஏறக்குைறய நாற்பது முைற அடிக்குமாறு உத்தரவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் (தமது ஆட்சிக் காலத்தில்) அவ்வாேற ெசய்தார்கள். உமர் (ரலி) 
அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தேபாது, மக்களிடம் ஆேலாசைன ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அப்துர் 
ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் "(குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ள) குற்றவியல் 
தண்டைனகளிேலேய குைறந்தபட்ச தண்டைனயான எண்பது (சாட்ைடயடிகள் 
வழங்கலாம்)'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற உமர் (ரலி) அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "(மது அருந்திய) ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டு 
வரப்பட்டேபாது...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
3513 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மது அருந்திய குற்றத்திற்குத் தண்டைனயாக ேபரீச்ச மட்ைடயாலும் காலணியாலும் 
அடிக்கும்படி நபி (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (தமது 
ஆட்சிக்காலத்தில்) நாற்பது சாட்ைடயடிகள் ெகாடு(க்குமாறு உத்தரவு பிறப்பி)த்தார்கள். உமர் 
(ரலி) அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த ேவைளயில், (சிரியா, இராக் ேபான்ற பகுதிகள் ெவற்றி 
ெகாள்ளப்பட்டு) மக்கள் கிராமப்புறங்களிலும் ெசழிப்பான பகுதிகளிலும் குடிேயறியேபாது 
(வாழ்க்ைக வசதிகள் ெபருகி,குடிப்பழக்கம் அதிகரித்தது. அப்ேபாது), "மது அருந்திய 
குற்றத்திற்கான தண்டைன விஷயத்தில் நீங்கள் என்ன கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று மக்களிடம் 
ேகட்டார்கள். 
அப்ேபாது அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள், "(குர்ஆனில் கூறப்பட்ட) 
குற்றவியல் தண்டைனகளிேலேய மிகவும் குைறந்தபட்ச தண்டைனைய (எண்பது கைச 
யடி) அதற்குரிய தண்டைனயாக நீங்கள் ஆக்க ேவண்டுெமன நான் கருதுகிேறன்'' 

என்றார்கள். இதன்படி உமர் (ரலி) அவர்கள் எண்பது சாட்ைடயடிகள் வழங்கினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3514 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "மது அருந்திய குற்றத்திற்குத் தண்டைனயாகக் காலணியாலும் ேபரீச்ச 
மட்ைடயாலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் நாற்பது முைற அடிக்குமாறு உத்தரவிட்டுவந்தார்கள்'' 

என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அதில் "மக்கள் கிராமப்புறங்களிலும் ெசழிப்பான 
பகுதிகளிலும் குடிேயறியேபாது' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3515 அபூசாசான் ஹுைளன் பின் அல்முன்திர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (கலீஃபா) உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்ேதன். அப்ேபாது வலீத் 
பின் உக்பா (ரலி) அவர்கள் (அங்கு) ெகாண்டுவரப்பட்டார். அவர் சுப்ஹுத் ெதாழுைக 
இரண்டு ரக்அத் ெதாழுவித்துவிட்டு, "உங்களுக்கு நான் இத்ெதாழுைகையக் கூடுதலாக்கப் 
ேபாகிேறன்'' என்று கூறியிருந்தார். 
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அப்ேபாது அவருக்ெகதிராக இருவர் சாட்சியமளித்தனர். அவர்களில் ஒருவரான ஹும்ரான் 
பின் அபான், "அவர் (வலீத்) மது அருந்தியிருந்தார்'' என்று சாட்சியம் அளித்தார். 
மற்ெறாருவர் வலீத் வாந்திெயடுத்தைதத் தாம் கண்டதாகச் சாட்சியமளித்தார். உஸ்மான் 
(ரலி) அவர்கள், "அவர் மது அருந்தியதாேலேய வாந்திெயடுத்தார்'' என்று கூறிவிட்டு, 

"அலீேய! நீங்கள் எழுந்து அவருக்கு (மது அருந்திய குற்றத்திற்காக)ச் சாட்ைடயடி 
வழங்குங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
உடேன அலீ (ரலி) அவர்கள் (தம் புதல்வரிடம்) "ஹசேன! நீர் எழுந்து அவருக்குச் 
சாட்ைடயடி வழங்கு'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு ஹசன் (ரலி) அவர்கள், (உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்கள்மீது ேகாபம் ெகாண்டவைரப் ேபான்று) "ஆட்சியின் குளிர்ச்சிக்குப் 
ெபாறுப்ேபற்றவர்கைளேய அதன் ெவப்பத்துக்கும் ெபாறுப்ேபற்கச் ெசய்யுங்கள்'' என்று 
கூறிவிட்டார்கள். உடேன அலீ (ரலி) அவர்கள் (தம் சேகாதரரின் புதல்வரிடம்) 
"அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபேர! நீர் எழுந்து அவருக்குச் சாட்ைடயடி வழங்குவரீாக'' என்று 
ெசான்னார்கள். அவ்வாேற அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் அவர்கள், வலீதுக்குச் சாட்ைடயடி 
வழங்கினார்கள். அப்ேபாது அலீ (ரலி) அவர்கள் (அப்துல்லாஹ் எத்தைன முைற அடிக்கிறார் 
என்பைத) எண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். நாற்பது அடியானதும் "ேபாதும் நிறுத்து'' 

என்றார்கள். 
 
பிறகு, "(மது அருந்திய குற்றத்திற்குத் தண்டைனயாக) நபி (ஸல்) அவர்கள் நாற்பது 
சாட்ைடயடிகள் வழங்கினார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் (தமது ஆட்சிக் காலத்தில்) 
நாற்பது சாட்ைடயடிகள் வழங்கினார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் (தமது ஆட்சிக் காலத்தில்) 
எண்பது சாட்ைடயடிகள் வழங்கினார்கள். எல்லாம் (பின்பற்றத் தகுந்த) வழிமுைறகேள. 
ஆயினும், இ(ைறத்தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் வழங்கிய நாற்பது 
சாட்ைடயடிகளான)து எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாகும்'' என்று அலீ (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அலீ பின் 
ஹுஜ்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் இந்த ஹதீைஸ அப்துல்லாஹ் அத்தானாஜ் 
(ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத (ேநரடியாகக்) ேகட்டிருந்ேதன். ஆனால், அைத மனனம் ெசய்ய 
வில்ைல. (பின்னர் இப்னு அபஅீரூபா (ரஹ்) அவர்களிடம் ேகட்ேட இப்ேபாது 
அறிவிக்கிேறன்) என இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூடுதலாகக் கூறினார்கள்'' 

என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3516 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் தண்டைன நிைறேவற்றியதால் எவேரனும் இறந்துேபானால் (அதற்காக) நான் கவைல 
அைடயப்ேபாவதில்ைல. குடிகாரைனத் தவிர! ஏெனனில், (தண்டைன வழங்கப்பட்டதால்) 
குடிகாரன் இறந்துேபானால் அவனுக்காக நான் உயிரீட்டுத் ெதாைக வழங்கிவிடுேவன். 
இதற்குக் காரணம், (மது அருந்திய குற்றத்திற்குத் தண்டைனயாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (குறிப்பிட்ட தண்டைன எைதயும்) வழிமுைறயாக்கவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 9 (குற்றவியல் தண்டைன அல்லாமல்) கண்டிப்புக்காக வழங்கப்படும் 
சாட்ைடயடிகளின் (அதிகபட்ச) அளவு. 
 
3517 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் விதியாக்கியுள்ள (குற்றவியல்) தண்டைனகளில் ஒன்றில் தவிர ேவறு 
எதற்காகவும் பத்து சாட்ைடயடிகளுக்கு ேமல் வழங்கப்படமாட்டாது. 
இைத அபூபுர்தா அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 10 தண்டைனகள் குற்றங்களுக்கான பரிகாரமாகும். 
 
3518 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஓர் அைவயில் 
இருந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வுக்கு எைதயும் இைண கற்பிப்பதில்ைல; 

விபச்சாரம் ெசய்வதில்ைல; திருடுவதில்ைல; ெகால்லக் கூடாெதன அல்லாஹ் தைட 
ெசய்துள்ள எந்த உயிைரயும் முைறயின்றிக் ெகால்வதில்ைல'' என்று என்னிடம் 
உறுதிெமாழி அளியுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
ேமலும், "இந்த உறுதிெமாழிைய உங்களில் யார் நிைறேவற்றுகிறாேரா அவருக்குரிய 
பிரதிபலன் இைறவனிடம் உண்டு. ேமற்கூறப்பட்ட (குற்றங்களில்) எைதேயனும் ஒருவர் 
ெசய்து. அதற்காக அவர் (இவ்வுலகில்) தண்டிக்கப்பட்டுவிட்டால். அது அவருக்குப் 
பரிகாரமாகிவிடும். ேமற்கூறப்பட்டவற்றில் எைதேயனும் ஒருவர் ெசய்து,பின்னர் அல்லாஹ் 
அைத (யாருக்கும் ெதரியாமல்) மைறத்துவிட்டால், அவரது விவகாரம் அல்லாஹ்வின் 
ெபாறுப்பில் விடப்படும். அவன் நாடினால் அவைர மன்னிப்பான்; நாடினால் அவைரத் 
தண்டிப்பான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3519 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு 
எைதயும் இைணைவப்பதில்ைல... ” எனத்ெதாடங்கும் ெபண்கள் ெதாடர்பான (60:12ஆவது) 
இைறவசனத்ைத ஓதிக்காட்டினார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3520 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபண்களிடம் உறுதிெமாழி வாங்கியைதப் ேபான்ேற, 

(ஆண்களாகிய) எங்களிடமும் "அல்லாஹ்வுக்கு எைதயும் இைண கற்பிக்கமாட்ேடாம்; திருட 
மாட்ேடாம்; விபச்சாரம் ெசய்யமாட்ேடாம்;எங்கள் குழந்ைதகைளக் ெகால்லமாட்ேடாம்; 

எங்களில் சிலர் ேவறுசிலர் மீது அவதூறு கூறமாட்ேடாம்'' என உறுதிெமாழி வாங்கினார்கள். 
ேமலும், "இந்த உறுதிெமாழிைய உங்களில் யார் நிைறேவற்றுகின்றாேரா அவருக்குரிய 
பிரதிபலன் இைறவனிடம் உண்டு. தண்டைனக்குரிய குற்றத்ைத உங்களில் எவேரனும் 
ெசய்து, அதற்காக அவர் தண்டிக்கப்பட்டால் அது அவருக்குப் பரிகாரமாகிவிடும். யாருைடய 
குற்றத்ைத அல்லாஹ் மைறத்துவிட்டாேனா அவர் அல்லாஹ்வின் ெபாறுப்பில் 
விடப்படுகிறார். அவன் நாடினால் அவைரத் தண்டிப்பான்; நாடினால் அவைர மன்னிப்பான். 
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3521 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்லாஹ்வுக்கு நாங்கள் எைதயும் இைண கற்பிக்கமாட்ேடாம்; விபச்சாரம் ெசய்ய 
மாட்ேடாம்; திருடமாட்ேடாம்;ெகால்லக்கூடாெதன அல்லாஹ் தைடெசய்துள்ள எந்த 
உயிைரயும் முைறயின்றி ெகாைல ெசய்யமாட்ேடாம்;ெகாள்ைளயடிக்க மாட்ேடாம்; 

(இைறவனுக்ேகா இைறத்தூதருக்ேகா) மாறுெசய்யமாட்ேடாம். இவற்றின்படி நாங்கள் 
ெசயல்பட்டால் (எங்களுக்கு) ெசார்க்கம் உண்டு. இவற்றில் எைதேயனும் நாங்கள் 
ெசய்து, அைத அல்லாஹ் மூடி மைறத்துவிட்டால், அைதப் பற்றிய தீர்ப்பு அல்லாஹ்விடேம 
உள்ளது'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிெமாழி அளித்த 
தைலவர்களில் நானும் ஒருவன் ஆேவன். 
 
பாடம் : 11 வாயில்லாப் பிராணிகள், சுரங்கம், கிணறு ஆகியவற்றால் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கு 
இழப்படீு இல்ைல. 
 
3522 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வாயில்லாப் பிராணிகளால் ேசதம் ஏற்பட்டால் இழப்படீு கிைடயாது. கிணற்று (விபத்து)க்கும் 
இழப்படீு கிைடயாது. சுரங்க (விப)த்துக்கும் இழப்படீு கிைடயாது. புைதயலில் ஐந்தில் ஒரு 
பாகம் (ஸகாத்தாக) வசூலிக்கப்படும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3523 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கிணற்றால் ஏற்படும் ேசதத்திற்கு இழப்படீு கிைடயாது. சுரங்கத்தால் ஏற்படும் ேசதத்திற்கும் 
இழப்படீு கிைடயாது. வாயில்லாப் பிராணிகளால் ஏற்படும் ேசதத்திற்கும் இழப்படீு 
கிைடயாது. புைதயலில் ஐந்தில் ஒரு பாகம் (ஸகாத்தாக) வசூலிக்கப்படும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 30  த் ைற ர்ப் கள்  இஸ்லா ய ர்ப் கள் 
 
பாடம் : 1 சத்தியம் ெசய்வது பிரதிவாதிமீது கடைமயாகும். 
 
3524 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்களின் வாதத்ைத மட்டும் ைவத்து அவர்களுக்கு (சாதகமாகத் தீர்ப்பு) அளிக்கப்பட்டால், 

மக்களில் சிலர் ேவறுசிலருைடய உயிர்கைளயும் உைடைமகைளயும் (பலி ெகாள்ள 
ேவண்டுெமன) ேகாருவார்கள். ஆயினும்,பிரதிவாதி (தன்மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்ைட 
மறுத்தால்) சத்தியம் ெசய்வது கடைமயாகும். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3525 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(வாதி ஆதாரத்ைத நிைலநிறுத்தாதேபாது) பிரதிவாதி சத்தியம் ெசய்ய ேவண்டும் என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 2 சத்தியம் மற்றும் சாட்சியத்தின் அடிப்பைடயில் தீர்ப்பளித்தல். 
 
3526 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சத்தியம் மற்றும் சாட்சியத்தின் அடிப்பைடயில் 
தீர்ப்பளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 3 ெவளிப்பைடயான நிைலையயும் சாதுரியமாக ஆதாரம் காட்டுவைதயும் ைவத்துத் 
தீர்ப்பளித்தல். 
 
3527 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(மக்கேள!) நீங்கள் என்னிடம் உங்கள் வழக்குகைளக் ெகாண்டுவருகிறரீ்கள். உங்களில் 
ஒருவர் மற்ெறாருவைரவிடத் தமது ஆதாரத்ைத எடுத்துைவப்பதில் வாக்கு 
சாதுரியமிக்கவராக இருக்கக்கூடும். இந்நிைலயில் நான் அவரிடம் ேகட்ட (திறைமயான 
வாதத்)துக்கு ஏற்ப அவருக்குச் சாதகமாகத் தீர்ப்பளித்துவிடுகிேறன். (அதனால் அவர் 
அைடயும் ஆதாயம் அவருக்கு அனுமதிக்கப்பட்டெதனக் கருதிவிட ேவண்டாம்.) 
எனேவ, யாருக்கு (அவரது ெசால்ைல ைவத்து) அவருைடய சேகாதரனின் உரிைமயில் 
ஒன்ைற அவருக்குரியது என்று (உண்ைம நிைல அறியாமல்) நான் தீர்ப்பளித்து 
விடுகிேறேனா, அவர் அைத எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டாம். ஏெனனில், அவருக்கு நான் (நரக) 
ெநருப்பின் ஒரு துண்ைடேய ஒதுக்கித் தருகிேறன். 
இைத உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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3528 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது அைறயின் வாசலில் சிலர் கூச்சலிட்டுத் 
தகராறு ெசய்துெகாள்வைதச் ெசவியுற்றார்கள். உடேன ெவளிேய வந்து அவர்களிடம் 
ெசன்று, "நான் மனிதன்தான். வழக்காடுபவர்கள் என்னிடம் வருகிறார்கள். அப்படி 
வருபவர்களில் சிலர் சிலைரவிட வாக்கு சாதுரியமிக்கவர்களாக இருக்கக்கூடும். 
அதனடிப்பைடயில் அவர் உண்ைம ெசால்வதாக எண்ணி அவருக்குச் சாதகமாக நான் 
தீர்ப்பளித்துவிடுகிேறன். (அந்தரங்கத்ைத அறியாமல் ெவளிப்பைடயான வாதப் 
பிரதிவாதத்ைத ைவத்து) ஒரு முஸ்லிமின் உரிைமைய ேவெறாருவருக்கு உரியெதன்று 
நான் தீர்ப்பளித்துவிட்டால், (அது தமக்கு உரிைமயான ெபாருள் என அவர் எண்ணிக்ெகாள்ள 
ேவண்டாம்.) அது நரக ெநருப்பின் ஒரு துண்ேடயாகும் (என்பைத நிைனவில் ெகாண்டு, 

விரும்பினால்) அைத அவர் எடுத்துச் ெசல்லட்டும். (இல்ைலேயல்) அைத விட்டுவிடட்டும்'' 

என்று கூறினார்கள். 
 
3529 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் துைணவி) 
உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களது அைறயின் வாசலில் சிலர் கூச்சலிட்டுத் தகராறு ெசய்து 
ெகாள்வைதச் ெசவியுற்றார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 4 ஹிந்த் பின்த் உத்பா (ரலி) அவர்களின் வழக்கு. 
 
3530 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்களின் துைணவியார் ஹிந்த் பின்த் உத்பா (ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (என் கணவர்) 
அபூசுஃப்யான் கருமியான ஒரு மனிதர். எனக்கும் என் மகன்களுக்கும் ேபாதுமான 
(பணத்)ைத அவர் என்னிடம் தருவதில்ைல. நான் அவருக்குத் ெதரியாமல் அவரது 
ெசல்வத்திலிருந்து எடுத்துக்ெகாள்வைதத் தவிர (ேபாதுமான ெதாைகைய அவராகத் 
தரமாட்டார்). அவ்வாெறனில்,அ(வருக்குத் ெதரியாமல் எடுத்துக்ெகாள்வ)தனால் என்மீது 
குற்றேமதும் உண்டா?'' என்று ேகட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருைடய ெசல்வத்திலிருந்து உனக்கும் உன் 
மகன்களுக்கும் ேபாதுமானைத நியாயமான அளவுக்கு எடுத்துக்ெகாள் (அதனால் உன்மீது 
குற்றேமதுமில்ைல)'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3531 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹிந்த் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இந்த பூமியின் ேமலுள்ள வடீ்டார்களிலிேலேய 
உங்களுைடய வடீ்டாைர இைறவன் இழிவைடயச் ெசய்வேத (அன்று) எனக்கு 
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விருப்பமானதாக இருந்தது. இந்த பூமியின் ேமலுள்ள வடீ்டார்களில் உங்கள் வடீ்டாைர 
இைறவன் ேமன்ைமயைடயச் ெசய்வேத (இன்று) எனக்கு விருப்பமானதாய் இருக்கிறது'' 

என்று கூறினார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த ஏக இைற)வன்மீது 
சத்தியமாக! உனது இந்த விருப்பம் ேமன்ேமலும் அதிகரிக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு ஹிந்த் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (என் கணவர்) அபூசுஃப்யான் 
கருமியான மனிதர் ஆவார். அவருக்குரிய ெசல்வத்திலிருந்து அவரது அனுமதியில்லாமல் 
(எடுத்து) என் பிள்ைளகளுக்குச் ெசலவழித்தால், அது என்மீது குற்றமாகுமா?'' என்று ேகட்டார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நியாயமான அளவுக்கு எடுத்து அவர்களுக்குச் ெசலவழிப்பதால் 
உன்மீது குற்றமில்ைல'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
3532 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
(ஒரு முைற) ஹிந்த் பின்த் உத்பா பின் ரபஆீ (ரலி) அவர்கள் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (நான் இஸ்லாத்ைத ஏற்பதற்கு முன்) இப்பூமியின் 
ேமலுள்ள ேவெறந்த வடீ்டார் இழிவைடவைதயும்விட உங்கள் வடீ்டார் இழிவைடவேத 
எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக இருந்துவந்தது. (நான் இஸ்லாத்ைத ஏற்ற பிறகு) இன்று 
இப்பூமியின் ேமலுள்ள ேவெறந்த வடீ்டார் கண்ணியம் அைடவைதயும்விட உங்கள் வடீ்டார் 
கண்ணியம் அைடவேத எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக மாறிவிட்டது'' என்று கூறினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த ஏக 
இைற)வன் மீதாைணயாக! உனது இந்த விருப்பம் ேமன்ேமலும் அதிகரிக்கும்'' என்று 
கூறினார்கள். 
பிறகு ஹிந்த் பின்த் உத்பா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (என் கணவர்) அபூ 
சுஃப்யான் கருமியான மனிதர். அவருக்குரிய (ெசல்வத்)திலிருந்து (அவருக்குத் ெதரியாமல்) 
எங்கள் பிள்ைளகளுக்கு நான் உணவளித்தால் அது என்மீது குற்றமாகுமா?'' என்று ேகட்டார். 
அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(குற்றம்) இல்ைல;நியாயமான அளவுக்கு 
எடுத்தால்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 5  ேதைவயின்றி அதிகமாகக் ேகள்வி ேகட்பது, தர ேவண்டிய உரிைமையத் தர 
மறுப்பது, உரிைமயில்லாதைதத் தருமாறு ேகாருவது ஆகியவற்றுக்கு வந்துள்ள தைட. 
 
3533 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு மூன்று விஷயங்கைள விரும்புகின்றான்; உங்களுக்கு மூன்று 
விஷயங்கைள ெவறுக்கின்றான். 1,2. அல்லாஹ் ஒருவைனேய வணங்குவைதயும் அவனுக்கு 
இைண கற்பிக்காமலிருப்பைதயும் விரும்புகின்றான். 3. நீங்கள் அைனவரும் அல்லாஹ்வின் 
கயிற்ைறப் பற்றிப் பிடிப்பைதயும் பிரிந்துவிடாமலிருப்பைதயும் விரும்புகின்றான். 
(இவ்வாறு) ெசால்லப்பட்டது, அவர் ெசான்னார் என (ஊர்ஜிதமில்லாதைத)ப் ேபசுவைதயும், 

(ேதைவயின்றி) அதிகமாகக் ேகள்விகள் ேகட்பைதயும், ெசல்வத்ைத வணீாக்குவைதயும் 
அவன் ெவறுக்கின்றான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 



அத்தியாயம் : 30 – நீதித்துைற தீர்ப்புகள் Ð இஸ்லாமிய தீர்ப்புகள்  

    பக்கம்| 1189  
 

3534 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், (ெவறுக்கின்றான் என்பைதக் குறிக்க "யக்ரஹு' என்பதற்குப் பகரமாக) "யஸ்க(த்)து' 

என இடம்ெபற்றுள்ளது. "பிரிந்துவிடாமலிருப்பைதயும்' எனும் ெசாற்ெறாடர் இடம் 
ெபறவில்ைல. 
 
3535 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அன்ைனயைரப் புண்படுத்துவது, ெபண் சிசுக்கைள உயிருடன் புைதப்பது, (அடுத்தவருக்குத் 
தர ேவண்டியைத) மறுப்பது, (அடுத்தவருக்குரியைத) தருமாறு ேகட்பது ஆகியவற்ைற 
அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தைட ெசய்துள்ளான். ேமலும், (இவ்வாறு) ெசால்லப்பட்டது, அவர் 
ெசான்னார் என (ஊர்ஜிதமற்றைத)ப் ேபசுவது, அதிகமாகக் ேகள்வி ேகட்பது,ெசல்வத்ைத 
வணீாக்குவது ஆகிய மூன்ைறயும் உங்களுக்கு அல்லாஹ் ெவறுத்துள்ளான். 
இைத முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களுக்குத் தைட ெசய்துள்ளார்கள்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. "அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தைட ெசய்துள்ளான்' என்று இல்ைல. 
 
3536 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களின் எழுத்தர் (வர்ராத் (ரஹ்) அவர்கள்) 
கூறியதாவது: 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் 
ெசவியுற்ற (ஹதீஸ்) ஒன்ைற எனக்கு எழுதி அனுப்புங்கள்'' என முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) 
அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினார்கள். 
அதற்கு முஃகீரா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் உங்களுக்கு மூன்று விஷயங்கைள 
ெவறுத்துள்ளான். (இவ்வாறு) ெசால்லப்பட்டது, அவர் ெசான்னார் என (ஊர்ஜிதமில்லாதைத)ப் 
ேபசுவது, ெசல்வங்கைள வணீாக்குவது, (ேதைவயின்றி) அதிகமாகக் ேகள்விகள் ேகட்பது 
ஆகியைவேய அைவ'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் 
ெசவியுற்றுள்ேளன் என்று பதில் எழுதினார்கள். 
 
3537 வர்ராத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"சலாமுன் அைலக்க (உங்களுக்குச் சாந்தி உண்டாகட்டும்); இைறவாழ்த்துக்குப் பின்! 
அல்லாஹ் மூன்று விஷயங்கைளத் தைட ெசய்துள்ளான்; மூன்ைற (ெவறுத்து) 
விலக்கியுள்ளான். ெபற்ேறாைரப் புண்படுத்துவது, ெபண் சிசுக்கைள உயிருடன் புைதப்பது, 

(அடுத்தவருக்குரியைத) தருமாறு ேகட்பது ஆகியவற்ைறத் தைட ெசய்துள்ளான். (இவ்வாறு) 
ெசால்லப்பட்டது, அவர் ெசான்னார் என (ஊர்ஜிதமற்றைத)ப் ேபசுவைதயும், (ேதைவயின்றி) 
அதிகமாகக் ேகள்வி ேகட்பைதயும், ெசல்வத்ைத வணீாக்குவைதயும் (ெவறுத்து) 
விலக்கியுள்ளான் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன்'' என முஃகீரா (ரலி) அவர்கள் முஆவியா (ரலி) அவர்களுக்கு (பதில்) 
எழுதினார்கள். 



அத்தியாயம் : 30 – நீதித்துைற தீர்ப்புகள் Ð இஸ்லாமிய தீர்ப்புகள்  

    பக்கம்| 1190  
 

பாடம் : 6 நீதிபதி (தீர்ப்பின்ேபாது) ெசய்த ஆய்வு சரியாக இருந்தாலும் தவறாக இருந்தாலும் 
அவருக்கு நன்ைம உண்டு. 
 
3538 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீதிபதி தீர்ப்பளிப்பதற்காக ஆய்வு ெசய்து சரியான தீர்ப்பு வழங்குவாராயின், அவருக்கு 
இரண்டு நன்ைமகள் உண்டு. அவர் தீர்ப்பளிப்பதற்காக ஆய்வு ெசய்து தவறான தீர்ப்பு 
வழங்குவாராயின், அவருக்கு ஒரு நன்ைம உண்டு. 
இைத அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "இந்த ஹதீைஸ நான் அபூபக்ர் பின் முஹம்மத் பின் அம்ர் பின் ஹஸ்ம் (ரஹ்) 
அவர்களிடம் கூறிேனன். அப்ேபாது அவர்கள் "இவ்வாேற அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அபூசலமா (ரஹ்) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தார்கள்' என்று யஸீத் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என ஹதீஸின் இறுதியில் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 7  நீதிபதி ேகாபமாக இருக்கும்ேபாது தீர்ப்பளிப்பது விரும்பத்தக்கதன்று. 
 
3539 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் (தம் புதல்வரும் என் சேகாதரருமான) 
உைபதுல்லாஹ் பின் அபபீக்ரா (ரஹ்) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினார்கள். (அைத நாேன 
எழுதிக் ெகாடுத்ேதன்) -அப்ேபாது அவர் (ஈரான் -ஆப்கானிஸ்தான் எல்ைலயிலிருந்த) 
"சிஜிஸ்தான்' பகுதியில் நீதிபதியாக இருந்தார்.- அந்தக் கடிதத்தில் பின்வருமாறு 
குறிப்பிட்டிருந்தார்கள்: 
(மகேன!) நீ ேகாபமாக இருக்கும்ேபாது இருவரிைடேய தீர்ப்பளிக்காேத. ஏெனனில், 

"ேகாபமாக இருக்கும்ேபாது, இருவரிைடேய யாரும் தீர்ப்பளிக்கேவண்டாம்'' என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ெசவியுற்றுள்ேளன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 தவறான தீர்ப்புகைளத் தள்ளுபடி ெசய்வதும் (மார்க்கத்தில் இல்லாத) புதுைமகைள 
நிராகரிப்பதும். 
 
3540 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நம்முைடய இந்த (மார்க்க) விஷயத்தில், அதில் இல்லாத ஒன்ைற யார் புதிதாகப் 
புகுத்துகின்றாேரா அது நிராகரிக்கப்பட ேவண்டியதாகும். 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3541 சஅத் பின் இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்களிடம் "ஒருவருக்கு மூன்று வடீுகள் இருந்தன. 
அவர் அவற்றில் ஒவ்ெவான்றிலும் மூன்றில் ஒரு பாகத்ைதத் தர்மம் ெசய்வதாக இறுதி 
விருப்பம் (வஸிய்யத்) ெதரிவித்து விட்டார்''என்று கூறி (விளக்கம் ேகாரி)ேனன். 
அதற்குக் காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள், "அைத அைனத்ைதயும் ேசர்த்து ஒேர 
வடீ்டில் கணக்கிட்டு இறுதி விருப்பத்ைத நிைறேவற்ற ேவண்டும்'' என்று கூறிவிட்டு, 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நம்முைடய மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒரு ெசயைல 
யார் புதிதாகச் ெசய்கிறாேரா அது (இைறவனிடம்) நிராகரிக்கப்பட்டதாகும்'என்று 
கூறினார்கள் என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தார்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 9  சாட்சிகளில் சிறந்தவர். 
 
3542 ைஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "சாட்சிகளில் சிறந்தவர் யாெரன உங்களுக்கு நான் ெசால்லட்டுமா? 

சாட்சியளிக்கும்படி ேகாராமேலேய தாமாக முன்வந்து சாட்சியமளிப்பவேர அவர்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 10  சட்ட ஆய்வாளர்களிைடேய கருத்து ேவறுபாடு ஏற்படுதல். 
 
3543 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இைறத்தூதர் தாவூத் (அைல) அவர்களது காலத்தில்) இரண்டு ெபண்கள் வாழ்ந்தனர். 
அவர்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒவ்ெவாரு புதல்வர்கள் இருந்தனர். (ஒரு நாள்) ஓநாய் 
ஒன்று வந்து அவ்விருவரின் புதல்வர்களில் ஒருவைரக் ெகாண்டுெசன்று விட்டது. 
அவர்களில் ஒருத்தி தன் ேதாழியிடம் "உன் மகைனத்தான் ஓநாய் ெகாண்டுெசன்று 
விட்டது'' என்று கூற, அதற்கு மற்றவள் "உன் மகைனத்தான் ஓநாய் ெகாண்டு 
ெசன்றுவிட்டது'' என்று ெசான்னாள். 
ஆகேவ, இருவரும் தாவூத் (அைல) அவர்களிடம் தீர்ப்புக் ேகட்டுச் ெசன்றார்கள். தாவூத் 
(அைல) அவர்கள் அவ்விரு ெபண்களில் மூத்தவளுக்குச் சாதகமாகத் தீர்ப்பளித்தார்கள். 
(இந்தத் தீர்ப்பின்மீது கருத்து ேவறுபாடு ெகாண்ட) அப்ெபண்கள் இருவரும் தாவூத் (அைல) 
அவர்களின் புதல்வர் சுைலமான் (அைல) அவர்களிடம் (தீர்ப்புக் ேகட்க) புறப்பட்டுச் 
ெசன்றனர். அவர்களிடம் அவ்விருவரும் விஷயத்ைதத் ெதரிவித்தனர். 
அப்ேபாது சுைலமான் (அைல) அவர்கள், "என்னிடம் ஒரு கத்திையக் ெகாண்டுவாருங்கள். 
நான் உங்களிருவருக்குமிைடேய (மீதியுள்ள ஒரு மகைன ஆளுக்குப் பாதியாக) பிளந்து 
(பங்கிட்டு)விடுகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். உடேன இைளயவள், (பதறிப்ேபாய்) "அல்லாஹ் 
உங்களுக்குக் கருைண புரியட்டும். அவ்வாறு ெசய்துவிடாதீர்கள். இவன் அவளுைடய மகன் 
தான்'' என்று கூறினாள். (இவ்வாறு தீர்ப்பளித்தேபாதும் மூத்தவள் எந்தச் சலனமும் 
இல்லாமல் இருந்தாள்.) ஆகேவ, சுைலமான் (அைல) அவர்கள் (தாயுள்ளத்ைத 
அறிந்துெகாண்டு) குழந்ைத இைளயவளுக்குரியது எனத் தீர்ப்பளித்தார்கள். 
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இைத அறிவித்த அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அன்றுதான் 
நான் (கத்திக்கு) "சிக்கீன்'எனும் ெசால்ைல (நபியவர்கள் வாயிலாக)ச் ெசவியுற்ேறன். 
(கத்திையக் குறிக்க) "முத்யா' எனும் ெசால்ைலேய நாங்கள் பயன்படுத்திவந்ேதாம்'' என்று 
கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 11 வழக்காடும் இருவருக்கிைடேய நீதிபதி சமரசம் ெசய்துைவப்பது விரும்பத் 
தக்கதாகும். 
 
3544 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தில்) ஒரு மனிதர் மற்ெறாரு மனிதரிடமிருந்து அவருக்குச் 
ெசாந்தமான நிலம் ஒன்ைற விைலக்கு வாங்கினார். நிலத்ைத வாங்கிய அந்த மனிதர் தமது 
நிலத்தில் தங்கம் நிரம்பிய (களிமண்) ஜாடி ஒன்ைறக் கண்ெடடுத்தார். நிலத்ைத 
வாங்கியவர் நிலத்ைத விற்றவரிடம், "என்னிடமிருந்து உன் தங்கத்ைத வாங்கிக்ெகாள். 
உன்னிடமிருந்து நான் நிலத்ைதத்தான் விைலக்கு வாங்கிேனன்; இந்தத் தங்கத்ைத வாங்க 
வில்ைல'' என்று கூறினார். 
நிலத்ைத விற்றவேரா, "நிலத்ைதயும் அதில் உள்ளவற்ைறயும் ேசர்த்துத்தான் உனக்கு நான் 
விற்ேறன். (ஆகேவ, இந்தத் தங்கம் உனக்கு உரியேத)'' என்று கூறினார். 
(இருவருக்குமிைடேய தகராறு முற்றி) மற்ெறாரு மனிதரிடம் வழக்ைகக் ெகாண்டு 
ெசன்றனர். அவர்கள் இருவரும் தீர்ப்புக் ேகட்டுச் ெசன்ற அந்த மனிதர், "உங்கள் 
இருவருக்கும் பிள்ைளகள் இருக்கின்றனரா?'' என்று ேகட்டார். அவ்விருவரில் ஒருவர், 

"எனக்கு மகன் ஒருவன் இருக்கிறான்'' என்று ெசான்னார். மற்ெறாருவர், "எனக்கு மகள் 
ஒருத்தி இருக்கிறாள்'' என்று ெசான்னார். தீர்ப்புச் ெசான்னவர், "அந்தப் ைபயனுக்கு அந்தப் 
ெபண்ைண மணமுடித்து ைவயுங்கள். அவர்கள் இருவருக்காகவும் அதிலிருந்து 
ெசலவழியுங்கள். தர்மமும் ெசய்யுங்கள்'' என்று தீர்ப்பளித்தார். 
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அத் யாயம் : 31  தவற ட்ட ெபா ட்கள் 
 
பாடம் : 1 ஹாஜிகள் தவறவிட்ட ெபாருட்கள். 
 
3555 அப்துர் ரஹ்மான் பின் உஸ்மான் அத்ைதமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஹாஜிகள் தவறவிட்ட ெபாருைள எடுக்க 
ேவண்டாெமனத் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3556 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கண்ெடடுக்கப்பட்ட ெபாருைளப் பற்றி அறிவிப்புச் ெசய்யாமல் அைதத் தம்மிடம் ைவத்துக் 
ெகாண்டிருக்கும் ஒருவர் வழிேகட்டிேலேய உள்ளார். 
இைத ைஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 2 உரிைமயாளரின் அனுமதியின்றி கால்நைடயில் பால் கறப்பதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
3557 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவரது கால்நைடயில் அவரது அனுமதியின்றி ேவெறவரும் பால் கறக்கேவண்டாம். 
உங்களில் எவரும் அவரது சரக்குப் ெபட்டகத்திற்கு ஒருவர் வந்து, அவரது உணவுக் 
கருவூலத்ைத உைடத்து, அவரது உணைவ எடுத்துச் ெசன்றுவிடுவைத விரும்புவாரா? கால் 
நைடகளின் மடிகள், கால்நைட உரிைமயாளர்களுைடய உணைவேய ேசகரித்துப் பாதுகாத்து 
ைவத்திருக்கின்றன. ஆகேவ, எவரும் உரிைமயாளரின் அனுமதியின்றி எவரது 
கால்நைடயிலும் பால் கறக்க ேவண்டாம். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் பத்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ைலஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கைளத் தவிர மற்ற அைனவரது 
அறிவிப்புகளிலும் "எடுத்துச் ெசன்றுவிடுவைத' என்பைதக் குறிக்க "ஃபயுன்தஸல' எனும் 
ெசால் (மூலத்தில்) இடம்ெபற்றுள்ளது. ைலஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
"ஃபயுன்தகல தஆமுஹு' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 3 விருந்து உள்ளிட்ட உபசாரம். 
 
3558 அபூஷுைரஹ் அல்அதவ ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேபசியேபாது என் காதுகளால் ேகட்ேடன்; என் 
கண்களால் பார்த்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதும் மறுைம நாளின் மீதும் 
நம்பிக்ைக ெகாண்டவர் தம் விருந்தாளிக்குத் தமது ெகாைடையக் கண்ணியமாக 
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வழங்கட்டும்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அவருைடய ெகாைட என்ன, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அவர்கள், "(அவருைடய ெகாைட) ஒரு பகல் ஓர் இரவு (உபசரிப்பு) ஆகும். 
விருந்துபசாரம் மூன்று தினங்களாகும். அவற்றுக்குப் பின்னால் (அளிக்கும் உணவும் 
உபசரிப்பும்) அவருக்குத் தர்மமாக அைமயும். ேமலும்,அல்லாஹ்வின் மீதும் மறுைம 
நாளின் மீதும் நம்பிக்ைக ெகாண்டவர் (ஒன்று) நல்லைதப் ேபசட்டும். அல்லது ெமௗனமாக 
இருக்கட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3559 அபூஷுைரஹ் அல்குஸாய ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "விருந்துபசாரம் மூன்று தினங்களாகும். ஒரு பகல் 
ஓர் இரவு (விருந்துபசாரம்) அவருைடய ெகாைடயாகும். ஒரு முஸ்லிமான மனிதர், தம் 
சேகாதரரிடம் அவைரப் பாவத்தில் தள்ளும் அளவுக்குத் தங்கியிருப்பதற்கு அனுமதி 
இல்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
மக்கள், "அவைரப் பாவத்தில் தள்ளுதல் எப்படி, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அவர்கள், "அவ(ர் தம் சேகாதர)ரிடம் தங்கி இருப்பார். ஆனால், விருந்துபசாரம் 
ெசய்யுமளவுக்கு அவரிடம் எதுவுேம இருக்காது'' என்று கூறினார்கள். 
 
3560 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஷுைரஹ் அல்குஸாய ீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேபசியேபாது என் காதுகளால் ேகட்ேடன். 
என் கண்ணால் பார்த்ேதன்;எனது உள்ளம் மனனமிட்டது'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
அதில், "உங்களில் ஒருவர் தம் சேகாதரைரப் பாவத்தில் தள்ளும் அளவுக்குத் 
தங்கியிருப்பதற்கு அனுமதி இல்ைல'' என்று ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்று 
இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
3561 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (நபியவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நீங்கள் எங்கைள ஒரு சமூகத்தாரிடம் 
அனுப்பிைவக்கிறரீ்கள். நாங்கள் (அங்கு) ெசன்று அவர்களிடம் தங்குகிேறாம். ஆனால், 

அவர்கள் எங்கைள உபசரிக்க மறுக்கின்றனர். அவ்வாெறனில் (அது குறித்து) தாங்கள் என்ன 
கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் 
ஒரு சமூகத்தாரிடம் ெசல்ல, அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு ேவண்டிய வசதிகைள 
உங்களுக்குச் ெசய்து தர ஏற்பாடு ெசய்தால், அைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள் அப்படிச் 
ெசய்யவில்ைலெயன்றால்,அவர்களிடமிருந்து விருந்தினர்க(ளான உங்க)ளுக்குத் ேதைவ 
யான விருந்தினர் உரிைமைய (நீங்கேள) எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 4 ேதைவக்கு ேமல் எஞ்சியுள்ள ெசல்வத்தால் பிறருக்கு உதவுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும். 
 
3562 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது ஒரு (ஏைழ) 
மனிதர் தமக்குரிய (பலவனீமான) ஓர் ஒட்டகத்தில் வந்து, வலப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் 
தமது பார்ைவையச் ெசலுத்தி (பார்ைவயாேலேய உதவி ேகட்டு)க்ெகாண்டிருந்தார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தம்மிடம் ேதைவக்கு அதிகமான 
வாகனம் ைவத்திருப்பவர் வாகனமில்லாதவருக்கு அைதக் ெகாடுத்து உதவட்டும்! தம்மிடம் 
ேதைவக்கு அதிகமான உணவு ைவத்திருப்பவர் உணவில்லாதவருக்கு அைதக் ெகாடுத்து 
உதவட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் பல்ேவறு ெசல்வங்கைளப் பற்றி (ேதைவக்கு அதிகமாக 
இருந்தால் இல்லாதவருக்கு அவற்ைறக் ெகாடுக்கட்டும் என்று) கூறினார்கள். எந்த 
அளவுக்ெகன்றால், ேதைவக்கு அதிகமாக எஞ்சியிருக்கும் ெபாருளில் எங்களில் எவருக்கும் 
உரிைமயில்ைலேயா என்று நாங்கள் கருதிேனாம். 
 
பாடம் : 5 பயணத்தில் உணவு குைறவாக இருந்தால், அைத மற்ற உணவுகளுடன் கலந்து 
பிறருக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
3563 சலமா பின் அம்ர் பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ("ஹவாஸின்' எனும்) ஒரு ேபாருக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
புறப்பட்ேடாம். அப்ேபாது எங்களுக்கு உணவுத் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. எனேவ, நாங்கள் 
எங்கள் வாகன ஒட்டகங்களில் சிலவற்ைற அறுக்க முடிவு ெசய்ேதாம். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடமிருந்த (எஞ்சிய) உணவுப் ெபாருட்கைளத் 
திரட்டும்படி உத்தரவிட்டார்கள். 
 
நாங்கள் அவ்வாேற ெசய்ேதாம். அதற்காக நாங்கள் ேதால்விரிப்பு ஒன்ைற விரித்துப் 
ேபாட்ேடாம். அந்த விரிப்பின் மீது மக்கள் உணவுப் ெபாருட்கைளச் ேசகரித்தனர். அதில் 
எந்த அளவு உணவுப் ெபாருட்கள் ேசர்ந்துள்ளன என்பைத மதிப்பிடுவதற்காக நான் எட்டிப் 
பார்த்ேதன். ஓர் ஆடு படுத்திருக்கும் இடம் அளவுக்கு உணவுப் ெபாருட்கள் குவிந்திருப்பதாக 
நான் மதிப்பிட்ேடன். அப்ேபாது நாங்கள் ஆயிரத்து நானூறு ேபர் இருந்ேதாம். நாங்கள் 
அைனவரும் வயிறு நிரம்பும் அளவுக்கு அதிலிருந்து உண்ேடாம். பிறகு எங்கள் ேதால் 
ைபகளிலும் நிரப்பிக்ெகாண்ேடாம். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "அங்கத் தூய்ைம (உளூ) 
ெசய்வதற்குத் தண்ணரீ் உள்ளதா?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் தமது நீர்க் 
குவைளையக் ெகாண்டுவந்தார். அதில் சிறிதளவு தண்ணரீ் இருந்தது. அவர் அைத ஒரு 
பாத்திரத்தில் ஊற்றினார். அந்தத் தண்ணரீில் நாங்கள் அைனவரும் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) 
ெசய்ேதாம். நாங்கள் ஆயிரத்து நானூறு ேபரும் தாராளமாக ஊற்றிக் கழுவிேனாம். 
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அதன் பிறகு எட்டுப் ேபர் வந்து "அங்கத் தூய்ைம ெசய்வதற்குத் தண்ணரீ் உள்ளதா?'' என்று 
ேகட்டனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(அங்கத் தூய்ைம 
ெசய்வதற்குரிய) தண்ணரீ் தீர்ந்துவிட்டது'' என்று கூறிவிட்டார்கள். 
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அத் யாயம் : 32  அறப்ேபா ம் வ காட்  ெந க ம் 
 
பாடம் : 1 இஸ்லாமிய அைழப்புச் ெசய்தி எட்டிய பிறகும் அைத ஏற்க மறு(த்து தாக்குதல் 
ெதாடுக்க ஆயத்தமாக இரு)ப்ேபார்மீது முன்னறிவிப்பின்றி தாக்குதல் ெதாடுப்பது ெசல்லும். 
 
3564 இப்னு அவ்ன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
 (எதிரிகள்மீது) தாக்குதல் ெதாடுப்பதற்கு முன் அவர்களுக்கு இஸ்லாமிய அைழப்பு விடுப்பது 
பற்றிக் ேகட்டு நான் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதிேனன்; அவர்கள் எனக்கு 
பதில் எழுதினார்கள். 
அதில் அவர்கள், "இஸ்லாத்தின் ஆரம்பத்தில்தான் இவ்வாறு (அைழப்பு விடுக்கும் வழக்கம்) 
இருந்தது. (பிறகு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பனுல் முஸ்தலிக்' குலத்தார் 
அசட்ைடயாக (எச்சரிக்ைகயின்றி) இருந்தேபாது அவர்கள்மீது (திடீர்) தாக்குதல் 
நடத்தினார்கள். அப்ேபாது அவர்களின் கால்நைடகள் நீர்நிைல ஒன்றில் தண்ணரீ் 
புகட்டப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தன. அவர்களில் ேபார் வரீர்கைளக் ெகான்றார்கள்; (ெபண்கள், 

சிறார்கள் ஆகிேயாைரக்) ைகதிகளாகப் பிடித்தார்கள். 
அன்றுதான் ஜுைவரியா (ரலி) அவர்கைள, அல்லது பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கைள 
உரிைமயாக்கிக் ெகாண்டார்கள். 
 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தார்கள். அவர்களும் 
அப்ேபாது (நபியவர்களின்) அப்பைடயில் இருந்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: எனக்கு இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த சுைலம் பின் அக்ளர் (ரஹ்) அவர்கள் 
"நபி (ஸல்) அவர்கள் அன்றுதான் ஜுைவரியாைவ உரிைமயாக்கிக்ெகாண்டார்கள்'' என்று 
ெசான்னதாகேவ நான் எண்ணுகிேறன். ஆனால், "பின்துல் ஹாரிைஸ' என்று அவர் 
ெசான்னது உறுதி. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அவ்ன் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஜுைவரியா பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கைள உரிைமயாக்கிக்ெகாண்டார்கள்'' 

என்று ஐயப்பாடின்றி இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 2 தைலவர், பைடப்பிரிவுகளுக்குத் தளபதிகைள நியமிப்பதும், ேபார் ெநறிகள் குறித்து 
அவர்களுக்கு அவர் அறிவுறுத்துவதும். 
 
3565 சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அடுத்து வரும் ஹதீைஸ) எனக்கு அறிவித்த அல்கமா பின் மர்ஸத் (ரஹ்) அவர்கள், இைத 
எங்களுக்கு அறிவித்து,நன்கு எழுதி ைவத்துக்ெகாள்ளுமாறு கூறினார்கள். 
இது இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3566 புைரதா பின் அல்ஹசீப் அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பைடக்ேகா அல்லது பைடப் பிரிவுக்ேகா தளபதி 
ஒருவைர நியமித்தால்,தனியாக அவைர அைழத்து இைறவைன அஞ்சுமாறும் அவருடன் 
இருக்கும் முஸ்லிம்களின் நலைனப் ேபணுமாறும் அறிவுறுத்துவார்கள். 
 பிறகு, பின்வருமாறு அறிவுைர கூறுவார்கள்: இைறவனின் ெபயரால், இைறவனின் 
பாைதயில் ேபாரிடுங்கள். இைறவைன மறு(த்து உண்ைமக்கு எதிராக நட)ப்பவர்களுடன் 
ேபாராடுங்கள்; அறப்ேபார் புரியுங்கள்; ேபார்ச் ெசல்வங்களில் ைகயாடல் ெசய்யாதீர்கள்; 

ஒப்பந்தங்கைள முறிக்காதீர்கள்; அங்ககீனம் ெசய்யாதீர்கள்; குழந்ைதகைளக் ெகால்லாதீர்கள்; 

உம்முைடய எதிரிகளான இைணைவப்பாளர்கைள நீர் சந்தித்தால் மூன்று அம்சங்களின் 
பக்கம் அவர்கைள அைழப்பரீாக. 
அவற்றில் எந்த ஒன்ைற ஏற்றுக்ெகாள்ள அவர்கள் முன்வந்தாலும் அவர்களிடமிருந்து அைத 
ஏற்பரீாக; நடவடிக்ைகைய நிறுத்தி விடுவரீாக. பிறகு அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் பக்கம் 
அைழப்பு விடுப்பரீாக! அைத அவர்கள் ஏற்றுக்ெகாண்டால், அவர்களிடமிருந்து அைத ஏற்று, 

அவர்கள்மீது நடவடிக்ைகைய நிறுத்திவிடுவரீாக. 
பிறகு அவர்கைள (அவர்கள் வசிக்கும்) அந்த ஊரிலிருந்து முஹாஜிர்கள் (நாடு துறந்ேதார்) 
வசிக்கும் பகுதிக்கு வந்து குடிேயறுமாறு அைழப்பரீாக. ேமலும், அவர்களிடம் "இவ்வாறு 
நீங்கள் ெசய்தால் முஹாஜிர்களுக்குக் கிைடக்கும் சாதகங்களும் முஹாஜிர்களுக்கு ஏற்படும் 
பாதகங்களும் உங்களுக்கும் உண்டு'' என்று ெதரிவித்துவிடுவரீாக. 
 
அங்கிருந்து இடம்ெபயர அவர்கள் மறுத்தால் அவர்களிடம் கூறிவிடுங்கள்: முஸ்லிம்களில் 
நாட்டுப்புறத்தாைரப் ேபான்றுதான் நீங்களும் இருக்க ேவண்டும்; மற்ற 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்களுக்குப் ெபாருந்தும் அைனத்து இைறச்சட்டங்களும் உங்களுக்கும் 
ெபாருந்தும்.ேபார்ச் ெசல்வங்கள் (ஃகனமீத்) மற்றும் ேபாரிடாமல் கிைடத்த (ஃபய்உ) 
ெசாத்துகள் எதுவும் உங்களுக்குக் கிைடக்காது; முஸ்லிம்களுடன் இைணந்து 
அறப்ேபார்களில் ஈடுபட்டால் தவிர (அப்ேபாது மட்டுேம அவர்களுக்கு அச்ெசல்வங்கள் 
கிைடக்கும் என்று கூறிவிடுங்கள்). அதற்கும் அவர்கள் மறுத்தால் அவர்களிடம் "ஜிஸ்யா' 

(இராணுவக்) காப்புவரிையக் ேகாருக. 
அைதேயற்று அவர்கள் உமக்கு இணங்கினால் அவர்களிடமிருந்து அைத ஒப்புக்ெகாண்டு 
அவர்கள்மீது நடவடிக்ைக எடுப்பைத நிறுத்திவிடுவரீாக. அதற்கும் அவர்கள் மறுத்தால், 

அல்லாஹ்விடம் உதவி ேகாரிவிட்டு, அவர்கள்மீது ேபார் ெதாடுப்பரீாக. ஒரு ேகாட்ைடைய 
நீர் முற்று ைகயிடும்ேபாது, அல்லாஹ்வின் ெபாறுப்ைபயும் அவனுைடய தூதரின் 
ெபாறுப்ைபயும் நீங்கள் தர ேவண்டுெமன அவர்கள் விரும்பினால், அல்லாஹ் மற்றும் 
அவனுைடய தூதரின் ெபாறுப்ைப அவர்களுக்குத் தந்துவிடாதீர். 
 
மாறாக, அவர்களுக்கு உமது ெபாறுப்ைபயும் உம்முைடய ேதாழர்களின் ெபாறுப்ைபயுேம 
தருவரீாக. ஏெனனில்,நீங்கள் உங்களது ெபாறுப்ைபயும் உங்களுைடய ேதாழர்களின் 
ெபாறுப்ைபயும் முறித்துக் ெகாள்வதானது,அல்லாஹ்வின் ெபாறுப்ைபயும் அவனுைடய 
தூதருைடய ெபாறுப்ைபயும் முறித்துக்ெகாள்வைதவிட எளிதானதாகும். 
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நீங்கள் ஒரு ேகாட்ைடவாசிகைள முற்றுைகயிடும்ேபாது, அல்லாஹ்வின் தீர்ப்பின் மீது 
இறங்கிவருவதற்கு அவர்கள் விரும்பினால், அல்லாஹ்வின் தீர்ப்பிற்கு அவர்கள் இறங்கிவர 
உடேன அவர்களுக்கு அனுமதியளிக்காதீர். மாறாக,உம்முைடய தீர்ப்புக்கு இணங்கிவர 
அவர்களுக்கு அனுமதியளிப்பரீாக. ஏெனனில், அவர்கள் விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் 
தீர்ப்ைபச் சரியாக நீர் நிைற ேவற்றுவரீா என்பது உமக்குத் ெதரியாது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துர் ரஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் 
(இைத அறிவித்துவிட்டு), "இவ்வாறுதான் சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீைஸ 
அறிவித்தார்கள். அல்லது இைதப்ேபான்று (ேவறு வார்த்ைதகளில்) அறிவித்தார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
3567 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் புைரதா பின் அல்ஹசீப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒருவரது தைலைமயில் பைடைய அனுப்பி 
னால், அல்லது பைடப்பிரிைவ அனுப்பினால் அவைர அைழத்து அறிவுைர கூறுவார்கள்'' 

என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
3568 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 3 மக்களிடம் எளிதாக நடந்துெகாள்ள ேவண்டும்; ெவறுப்ேபற்றக் கூடாது எனும் 
கட்டைள. 
 
3569 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்களில் எவைரேயனும் தமது (அரசியல் 
அல்லது மார்க்கப்)பணிக்காக அனுப்பும்ேபாது, "(மக்களுக்கு) நற்ெசய்திகைள(ேய அதிகமாக)க் 
கூறுங்கள்; (அவர்களுக்கு) ெவறுப்ேபற்றிவிடாதீர்கள்; (அவர்களிடம்) எளிதாக நடந்து 
ெகாள்ளுங்கள்; (அவர்கைளச்) சிரமப்படுத்திவிடாதீர்கள்''என்று கூறுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3570 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைனயும் முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கைளயும் யமன் நாட்டுக்கு 
அனுப்பிைவத்தார்கள். அப்ேபாது, "(மக்களிடம்) எளிதாக நடந்துெகாள்ளுங்கள்; (மக்கைளச்) 
சிரமப்படுத்திவிடாதீர்கள்; நற்ெசய்தி(கைள அதிகம்) கூறுங்கள்; (எச்சரிக்ைக ெசய்யும் 
ேபாதுகூட) ெவறுப்ேபற்றிவிடாதீர்கள். நீங்கள் இருவரும் (தீர்ப்பளிக்கும்ேபாது) இணக்கமாக 
நடந்துெகாள்ளுங்கள். முரண்பட்டுக்ெகாள்ளாதீர்கள்'' என்று (அறிவுைர) கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ைஸத் பின் அபஉீைனசா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நீங்கள் இருவரும் 
(தீர்ப்பளிக்கும்ேபாது) இணக்கமாக நடந்துெகாள்ளுங்கள்; முரண்பட்டுக்ெகாள்ளாதீர்கள்'' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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3571 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(மக்களிடம்) எளிதாக நடந்துெகாள்ளுங்கள்; (அவர்கைளச்) சிரமப்படுத்திவிடாதீர்கள்; 

(நற்ெசய்திகைளக் கூறி) அைமதிப்படுத்துங்கள்; (எச்சரிக்கும்ேபாதுகூட) ெவறுப்ேபற்றி 
விடாதீர்கள். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 ேமாசடி ெசய்வது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
3572 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் மறுைம நாளில் (விசாரைணக்காக மக்களில்) முன்ேனார் பின்ேனார் 
அைனவைரயும் ஒன்றுதிரட்டும்ேபாது, (உலகில்) ேமாசடி ெசய்த ஒவ்ெவாருவனுக்கும் 
(அவன் ெசய்த ேமாசடிக்கு அைடயாளமாகக்) ெகாடி ஒன்று ஏற்றப்படும். பிறகு "இது இன்ன 
மனிதருைடய மகன் இன்ன மனிதரின் ேமாசடி(ையக் குறிக்கும் ெகாடி)''என்று கூறப்படும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3573 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேமாசடி ெசய்பவனுக்கு மறுைம நாளில் (அவன் ெசய்த ேமாசடிக்கு அைடயாளமாகக்) ெகாடி 
ஒன்று நடப்படும். அப்ேபாது "அறிந்துெகாள்ளுங்கள்: இது இன்ன மனிதரின் மகன் இன்ன 
மனிதரின் ேமாசடி (ையக் குறிக்கும் ெகாடி)''என்று கூறப்படும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3574 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேமாசடி ெசய்பவன் ஒவ்ெவாருவனுக்கும் மறுைம நாளில் ஒரு (அைடயாளக்) ெகாடி 
இருக்கும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3575 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேமாசடி ெசய்பவன் ஒவ்ெவாருவனுக்கும் மறுைம நாளில் (அைடயாளக்) ெகாடி ஒன்று 
இருக்கும். "இது இன்ன மனிதனின் ேமாசடி(ையக் குறிக்கும் ெகாடி)'' என்று கூறப்படும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் "இது இன்ன மனிதனின் ேமாசடி(ையக் குறிக்கும் ெகாடி) என்று கூறப்படும்'' 

எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
 
3576 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேமாசடிக்காரன் ஒவ்ெவாருவனுக்கும் மறுைம நாளில் (அைடயாளக்) ெகாடி ஒன்று 
இருக்கும். அதன் மூலம் அவன் அைடயாளம் காணப்படுவான். "இது இன்ன மனிதனின் 
ேமாசடி(ையக் குறிக்கும் ெகாடி)'' என்று கூறப்படும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3577 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேமாசடி ெசய்பவன் ஒவ்ெவாருவனுக்கும் மறுைம நாளில் (அைடயாளக்) ெகாடி ஒன்று 
இருக்கும். அதன் மூலம் அவன் அைடயாளம் காணப்படுவான். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3578 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேமாசடி ெசய்பவன் ஒவ்ெவாருவனுைடய பின்புறத்திலும் மறுைம நாளில் (அைடயாளக்) 
ெகாடி ஒன்று இருக்கும். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3579 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேமாசடி ெசய்பவன் ஒவ்ெவாருவனுக்கும் மறுைம நாளில் (அைடயாளக்) ெகாடி ஒன்று 
இருக்கும். அது அவனது ேமாசடியின் அளவுக்கு (உயரமாக) ஏற்றப்படும். அறிந்து 
ெகாள்ளுங்கள்: ெபாதுமக்களுக்குத் தைலைமப் ெபாறுப்ைப ஏற்று, ேமாசடி ெசய்தவைனவிட 
மாெபரும் ேமாசடிக்காரன் ேவெறவருமில்ைல. 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 5 ேபாரின்ேபாது சூழ்ச்சி ெசய்வது அனுமதிக்கப்பட்டேத. 
 
3580 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேபார் என்பது சூழ்ச்சியாகும். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3581 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேபார் என்பது சூழ்ச்சியாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 6 எதிரிைய (ேபார்க் களத்தில்) சந்திக்க ஆைசப்படுவது ெவறுக்கத் தக்கதாகும் 
என்பதும், அவ்வாறு சந்திக்க ேநர்ந்தால் (நிைல குைலந்துவிடாமல்) ெபாறுைமயாக 
இருக்குமாறு வந்துள்ள கட்டைளயும். 
 
3582 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எதிரிகைள (ேபார்க்களத்தில்) சந்திக்க ஆைசப்படாதீர்கள். அவர்கைள நீங்கள் (ேபார்க் 
களத்தில்) சந்திக்க ேநர்ந்தால், (ேபாரின் துன்பங்கைளக் கண்டு நிைல குைலந்துவிடாமல்) 
ெபாறுைமயாக இருங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3583 அபுந்நள்ர் சாலிம் பின் உமய்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் முன்னாள் உரிைமயாளர்) உமர் பின் உைபதில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்களுக்கு, அவர்கள் 
ஹரூரிய்யாக்கைள (காரிஜிய்யாக்கள்) ேநாக்கிப் ேபாருக்குச் ெசன்றேபாது அஸ்லம் 
குலத்ைதச் ேசர்ந்த நபித்ேதாழரான அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கடிதம் 
எழுதினார்கள். அதில் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எதிரிகைளச் சந்தித்த நாட்களில் ஒன்றில் (நண்பகல் 
ேநரம்வைர) காத்திருந்தார்கள். சூரியன் (உச்சியிலிருந்து) சாய்ந்ததும் மக்களிைடேய நின்று, 

"மக்கேள! எதிரிகைள(ப் ேபார்க்களத்தில்) சந்திக்க ஆைசப்படாதீர்கள். அல்லாஹ்விடம் 
(ேபார் அழிவுகளிலிருந்து) பாதுகாப்புக் ேகாருங்கள். அவ்வாறு எதிரிகைளச் சந்திக்க 
ேநர்ந்துவிட்டால், (ேபாரின் துன்பங்கைளக் கண்டு துவண்டுவிடாமல்) ெபாறுைமயாக 
இருங்கள். அறிந்துெகாள்ளுங்கள்: (அநீதிக்ெகதிராக உயர்த்தப்படும்) வாட்களின் நிழலிலில் 
தான் ெசார்க்கம் உள்ளது'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்றுெகாண்டு, "இைறவா! ேவதத்ைத 
அருள்பவேன! ேமகத்ைத நகர்த்துபவேன! கூட்டுப் பைடயினைரத் ேதாற்கடித்தவேன! 
இவர்கைளயும் ேதாற்கடிப்பாயாக. இவர்களுக்ெகதிராக எங்களுக்கு உதவி ெசய்வாயாக!'' 
என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
பாடம் : 7 எதிரிகைளச் சந்திக்கும்ேபாது இைறயுதவி ேவண்டிப் பிரார்த்திப்பது விரும்பத் 
தக்கதாகும். 
 
3584 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அகழ்ப் ேபாரின்ேபாது) கூட்டுப் பைடயினருக் 
ெகதிராகப் பிரார்த்தித்தார்கள். அப்ேபாது, "இைறவா! ேவதத்ைத அருள்பவேன! விைரவாகக் 
கணக்ெகடுப்பவேன! இக்கூட்டுப் பைடயினைரத் ேதாற்கடிப்பாயாக. இைறவா! இவர்கைளத் 
ேதால்வியுறச் ெசய்து, நடுக்கத்திற்குள்ளாக்குவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
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3585 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதிலும் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி) 
பிரார்த்தித்தார்கள்'' என்ேற ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி, அதிலுள்ள மற்ற விவரங்கள் இடம் 
ெபறுகின்றன. 
"(இக்கூட்டுப் பைடயினைரத் ேதாற்கடிப்பாயாக எனும் இடத்தில்) கூட்டுப்பைடயினைரத் 
ேதாற்கடிப்பவேன!'' என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. இறுதியில் இடம்ெபற்றுள்ள "இைறவா!' எனும் 
ெசால் இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ேமகத்ைத நகர்த்துபவேன!' 
என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3586 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உஹுதுப் ேபார் நாளில் "இைறவா! நீ (இந்த 
முஸ்லிம் பைடைய அழிக்க) நாடினால் (இனி) உன்ைன மட்டுேம வழிபடுேவார் யாரும் 
இப்புவியில் இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று பிரார்த்தித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
 
பாடம் : 8 ேபாரில் ெபண்கள் மற்றும் குழந்ைதகைளக் ெகால்வது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
3587 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துெகாண்ட அறப்ேபார்களில் ஒன்றில் 
ெபண்ெணாருத்தி ெகால்லப்பட்ட நிைலயில் கண்ெடடுக்கப்பட்டாள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும் ெகால்வைதக் 
கண்டித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3588 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துெகாண்ட அறப்ேபார்களில் ஒன்றில் 
ெபண்ெணாருத்தி ெகால்லப்பட்ட நிைலயில் கண்ெடடுக்கப்பட்டாள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும் ெகால்வதற்குத் 
தைடவிதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 9 (ேபார்ச் சூழலில் எதிரிகளின்) ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும் இரவு ேநரங்களில் 
தற்ெசயலாகக் ெகான்றுவிட்டால் குற்றமாகாது. 
 
3589 ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் "இைணைவப் ேபா(ரான எதிரிநாட்டின)ரின் ெபண்களும் 
குழந்ைதகளும் (ேபாரில் சிக்கிச்) ேசதமைடயும் (வாய்ப்பு உண்டு என்னும்) பட்சத்தில் 
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அவர்கள்மீது இரவு ேநரத்தில் தாக்குதல் நடத்தலாமா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "அவர்களும் (எதிரிகளான) அவர்கைளச் ேசர்ந்தவர்கேள'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3590 ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் (எதிரிகளான) இைணைவப்பாளர்களின் 
ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும் இரவு ேநரத்தில் தாக்க ேவண்டிய நிைல (சில 
சந்தர்ப்பங்களில்) ஏற்பட்டுவிடுகிறேத?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அவர்களும் 
எதிரிகைளச் ேசர்ந்தவர்கள்தாம்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
3591 ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "குதிைரப் பைடயினர் இரவு ேநரத்தில் திடீர்த் தாக்குதல் நடத்தும் 
ேபாது (எதிரிகளான) இைணைவப்பாளர்களின் குழந்ைதகளும் பாதிக்கப்பட்டுவிடுகிறார்கேள?'' 

என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் "அக்குழந்ைதகளும் அவர்களின் தந்ைதயைரச் 
ேசர்ந்தவர்கேள'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 10 (ேபார் நடவடிக்ைகயாக எதிரிகளான) இைறமறுப்பாளர்களின் மரங்கைள 
ெவட்டுவதும் எரிப்பதும் அனுமதிக்கப்பட்டதாகும். 
 
3592 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பயங்கரவாதிகளான) பனூ நளரீ் குலத்தாரின் 
ேபரீச்ச மரங்கைள (ேபார்க்கால நடவடிக்ைகயாக) எரித்தார்கள்; இன்னும் (சிலவற்ைற) 
ெவட்டிவிட்டார்கள். அது "புைவரா' எனும் இடமாகும். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு குைதபா (ரஹ்) மற்றும் இப்னு ரும்ஹ் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் 
"எனேவதான்,வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் "நீங்கள் (அவர்களுைடய) ேபரீச்ச 
மரங்கைள ெவட்டியேதா, அல்லது அவற்றின் அடிமரங்கள்மீது அவற்ைற நிற்கும்படி 
விட்டுவிட்டேதா எல்லாேம அல்லாஹ்வின் அனுமதியுடேனேய நடந்தன. தீேயாைர அவன் 
இழிவுபடுத்தேவ (இவ்வாறு அனுமதித்தான்)' (59:5) எனும் வசனத்ைத அருளினான்'' என்று 
கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3593 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பயங்கரவாதச் ெசயல்களில் ஈடுபட்ட) பனூ நளரீ் 
குலத்தாரின் ேபரீச்ச மரங்கைள ெவட்டினார்கள்; (சில மரங்கைள) எரித்தார்கள். இந்தச் 
சம்பவம் குறித்ேத (கவிஞர்) ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
பாடினார்கள்: 
புைவராவில் 

ெகாழுந்துவிட்ெடரிந்த ெநருப்பு 

பனூ லுஅய் குலத்தாரின் 



அத்தியாயம் : 32 – அறப்ேபாரும் வழிகாட்டு ெநறிகளும்                              

    பக்கம்| 1205  
 

(ைகயாலாகாத) தைலவர்களுக்கு 

எளிதாகிவிட்டது. 
இந்தச் சம்பவம் ெதாடர்பாகேவ "நீங்கள் (அவர்களுைடய) ேபரீச்ச மரங்கைள ெவட்டியேதா, 

அல்லது அவற்றின் அடிமரங்கள்மீது அவற்ைற நிற்கும்படி விட்டுவிட்டேதா எல்லாேம 
அல்லாஹ்வின் அனுமதியுடேனேய நடந்தன'' (59:5) எனும் இைறவசனம் அருளப்ெபற்றது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3594 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பயங்கரவாதச் ெசயல்களில் ஈடுபட்ட) பனூ நளரீ் 
குலத்தாரின் ேபரீச்ச மரங்கைள எரித்தார்கள். 
 
பாடம் : 11 ேபார்ச் ெசல்வங்கள் இந்தச் சமுதாயத்திற்கு மட்டுேம அனுமதிக்கப்பட்டைவ 
ஆகும். 
 
3595 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
நமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறத்தூதர்களில் ஒருவர் (யூஷஉ பின் நூன் (அைல) அவர்கள்) ஓர் அறப்ேபாருக்குச் 
ெசன்றார். அப்ேபாது அவர் தம் சமுதாயத்தாரிடம் "ஒரு ெபண்ணிடம் இல்லற உரிைமையப் 
ெபற்ற ஒருவர், அவளுடன் தாம்பத்திய உறைவத் ெதாடங்க விரும்பி, இன்னும் தாம்பத்திய 
உறைவத் ெதாடங்காமலிருப்பின் என்ைனப் பின்பற்றி (ேபாருக்கு) வர ேவண்டாம். 
(அவ்வாேற,) வடீு கட்டி முடித்து, அதன் ேமற்கூைரைய (இன்னும்) உயர்த்தாமலிருப்பவரும் 
என்ைனப் பின்பற்றி (ேபாருக்கு) வர ேவண்டாம். ஆட்ைடேயா, சிைன ஒட்டகங்கைளேயா 
வாங்கிவிட்டு, அைவ குட்டிகள் ஈனுவைத எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டிருப்பவரும் என்ைனப் 
பின்பற்றி (ேபாருக்கு) வர ேவண்டாம்'' என்று கூறிவிட்டுப் ேபாருக்குப் புறப்பட்டார். 
ஓர் ஊைர (ெஜரிக்ேகா நகைர ெவள்ளிக்கிழைம) அஸ்ர் ெதாழுைகயின் ேநரத்தில் அல்லது 
சற்ேறறக்குைறய அந்த ேவைளயில் அவர் ெநருங்கினார். (சற்று ேநரத்தில் சூரியன் 
மைறயத் ெதாடங்க, சனிக்கிழைம ேபாரிடுவது அவர்களுக்குத் தைட ெசய்யப்பட்டிருந்த 
காரணத்தால் ேதாற்றுப்ேபாக ேநரிடுேம என்றஞ்சி) சூரியைன ேநாக்கி, "நீ,இைறவனின் 
கட்டைளப்படி இயங்குகின்றாய். நானும் இைறக்கட்டைளப்படி நடக்க ேவண்டியவன் 
ஆேவன்'' என்று கூறிவிட்டு, "இைறவா! சூரியைன (உடேன மைறயவிடாமல்) 
தடுத்துவிடு'' என்று பிரார்த்தித்தார். எனேவ, அவருக்கு அல்லாஹ் ெவற்றிைய வழங்கும்வைர 
சூரியன் (மைறயாமல்) தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது. 
(ெவற்றிெபற்ற) பின்னர் அம்மக்கள் ேபாரில் கிைடத்த ெசல்வங்கைள ஒன்று ேசர்த்தனர். 
அப்ேபாது அவற்ைற (எரித்துச் சாம்பலாக்கி)ப் புசிப்பதற்கு வானிலிருந்து ெநருப்பு வந்தது. 
(ஆனால்) அவற்ைறப் புசிக்க அது மறுத்துவிட்டது. அந்த இைறத்தூதர் "உங்களில் 
ைகயாடல் நடந்துள்ளது. ஆகேவ, ஒவ்ெவாரு குலத்திலிருந்தும் ஒரு மனிதர் என்னிடம் 
சத்தியப் பிரமாணம் அளிக்கட்டும்'' என்று கூறினார். 
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அவ்வாேற அவர்களும் அவரிடம் சத்தியப் பிரமாணம் அளித்தனர். அப்ேபாது, ஒரு மனிதரின் 
ைக, இைறத்தூதரின் ைகேயாடு ஒட்டிக்ெகாண்டது. அப்ேபாது இைறத்தூதர், "உங்களிைடேய 
தான் ைகயாடல் ெசய்யப்பட்ட ெபாருள் உள்ளது. ஆகேவ, உன்னுைடய குலத்தார் என்னிடம் 
சத்தியப் பிரமாணம் அளிக்கட்டும்'' என்று கூறினார். 
அவ்வாேற, அவர்கள் சத்தியப் பிரமாணம் அளிக்க, இரண்டு மனிதர்களின் ைக அல்லது 
மூவருைடய ைக இைறத்தூதருைடய ைகயுடன் ஒட்டிக்ெகாண்டது. அப்ேபாது அவர், 

"உங்களிைடேயதான் ைகயாடல் ெசய்யப்பட்ட அந்தப் ெபாருள் உள்ளது. நீங்கள்தாம் அைதக் 
ைகயாடல் ெசய்துள்ளரீ்கள்'' என்று கூறினார். 
ஆகேவ, அக்குலத்தார் பசுமாட்டின் தைல அளவுக்குத் தங்கத்ைதக் ெகாண்டு வந்து, மண் 
தைரயில் இருந்த ெபாருட்களுடன் ைவத்தனர். உடேன (வானிலிருந்து) ெநருப்பு வந்து 
அைதப் புசித்தது. (முற்காலங்களில் ேபார்ச் ெசல்வங்கள் இப்படித்தான் ெசய்யப்பட்டன.) 
நமக்கு முன்னால் யாருக்கும் ேபார்ச்ெசல்வங்கள் (எடுத்துப் பயன்படுத்திக்ெகாள்ள) 
அனுமதிக்கப்படவில்ைல. (பின்னர் நமக்கு அப்ெபாருட்கைளப் பயன்படுத்த அல்லாஹ் 
அனுமதியளித்தான்). வளமும் உயர்வும் உள்ள அல்லாஹ் நமது பலவனீத்ைதயும் 
இயலாைமையயும் கண்டு, அவற்ைற நமக்கு அனுமதிக்கப்பட்டைவயாக ஆக்கினான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 12 எதிரிகளிடமிருந்து ைகப்பற்றப்படும் ெசல்வங்கள். 
 
3596 முஸ்அப் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தந்ைத (சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள்), "குமுஸ்' (ஐந்திெலாரு பங்கு) 
நிதியிலிருந்து ஒரு வாைள எடுத்துக் ெகாண்டு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, "இைத 
எனக்கு அன்பளிப்பாகத் தாருங்கள்'' என்று ேகட்டார்கள். 
அப்ேபாதுதான் வல்லைமயும் மாண்பும்மிக்க அல்லாஹ், "(நபிேய!) ேபார்க்களத்தில் 
எதிரிகளிடமிருந்து ைகப்பற்றப்படும் ெசல்வங்கள் குறித்து அவர்கள் உம்மிடம் 
வினவுகின்றனர். அந்தச் ெசல்வங்கள் (பற்றி முடிவு ெசய்யும் அதிகாரம்) அல்லாஹ்வுக்கும் 
இத் தூதருக்கும் உரியது' என்று கூறுவரீாக!'' (8:1) எனும் வசனத்ைத அருளினான். 
 
3597 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் விஷயத்தில் நான்கு இைறவசனங்கள் அருளப்ெபற்றன. நான் (குமுஸ் நிதியிலிருந்து) 
வாள் ஒன்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
இைத எனக்கு அன்பளிப்பாகத் தாருங்கள்''என்று ேகட்ேடன். 
நபியவர்கள் "அைத ைவத்துவிடு'' என்றார்கள். பிறகு நான் (அைத அன்பளிப்பாகத் தருமாறு 
ேகட்டு) எழுந்து நின்ேறன். நபியவர்கள் "எடுத்த இடத்திேலேய அைத ைவத்துவிடு'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
பிறகு மீண்டும் எழுந்து நின்று, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அைத எனக்கு அன்பளிப்பாகத் 
தாருங்கள்'' என்று ேகட்ேடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(இல்ைல) அைத ைவத்துவிடு'' 

என்றார்கள். பிறகும் நான் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இைத எனக்கு அன்பளிப்பாகத் 
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தந்துவிடுங்கள். ேபாதுெமன்ற மனமில்லாத ஒருவனாக நான் கருதப்படுகிேறனா?'' என்று 
கூறிேனன். 
அப்ேபாதும் நபி (ஸல்) அவர்கள், "எடுத்த இடத்திேலேய அைத ைவத்துவிடு'' என்று 
கூறினார்கள். அப்ேபாதுதான் "(நபிேய!) ேபார்க் களத்தில் எதிரிகளிடமிருந்து ைகப்பற்றப்படும் 
ெசல்வங்கைளப் பற்றி உம்மிடம் அவர்கள் ேகட்கின்றனர். ேபார்க்களத்தில் எதிரிகளிடம் 
ைகப்பற்றப்படும் ெசல்வங்கள் (பற்றி முடிவு ெசய்யும் அதிகாரம்) அல்லாஹ்வுக்கும் 
இத்தூதருக்கும் உரியது எனறு கூறுவரீாக!'' (8:1) எனும் இந்த வசனம் அருளப்ெபற்றது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3598 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பைடப் பிரிைவ நஜ்துப் பகுதிக்கு அனுப்பிைவத்தார்கள். அதில் 
நானும் இடம்ெபற்றிருந்ேதன். நாங்கள் நிைறய ஒட்டகங்கைளப் ேபார்ச்ெசல்வமாகப் 
ெபற்ேறாம். 
எங்கள் பங்குகள், (ஒவ்ெவாருவருக்கும்) பன்னிரண்டு ஒட்டகங்கள் அல்லது பதிேனாரு 
ஒட்டகங்களாக இருந்தன. எங்கள் ஒவ்ெவாரு வருக்கும் ஒவ்ேவார் ஒட்டகம் 
அதிகப்படியாகவும் (நஃபல்) தரப்பட்டது. 
 
3599 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பைடப்பிரிைவ நஜ்துப் பகுதிக்கு அனுப்பி 
ைவத்தார்கள். அதில் நானும் இடம் ெபற்றிருந்ேதன். (ேபாருக்குப் பின் எதிரிகளிடம் 
ைகப்பற்றப்பட்டச் ெசல்வங்களில்) எங்கள் பங்குகள்,ஒவ்ெவாருவருக்கும் பன்னிரண்டு 
ஒட்டகங்கள்வைர எட்டின. 
இது ேபாக (ஒவ்ெவாருவருக்கும்) ஓர் ஒட்டகம் அதிகப்படியாகவும் (நஃபல்) தரப்பட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் பங்கீட்ைட மாற்றவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3600 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நஜ்துப் பகுதிக்கு பைடப் பிரிவு ஒன்ைற அனுப்பி 
ைவத்தார்கள். அந்தப் பைடயில் நானும் புறப்பட்டுச் ெசன்ேறன். (அப்ேபாருக்குப் பின்) 
நிைறய ஒட்டகங்கைளயும் ஆடுகைளயும் நாங்கள் (ேபார்ச் ெசல்வமாகப்) ெபற்ேறாம். 
எங்கள் பங்குகள், ஒவ்ெவாருவருக்கும் பன்னிரண்டு ஒட்டகங்களாக இருந்தன. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒவ்ேவார் ஒட்டகத்ைத 
அதிகப்படியாகவும் (நஃபல்) தந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவறு இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு அவ்ன் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடம் 
ேபார்ச் ெசல்வங்கைளப் பற்றிக் ேகட்டு கடிதம் எழுதிேனன். அப்ேபாது நாஃபிஉ (ரஹ்) 
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அவர்கள் "இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ஒரு பைடப்பிரிவில் இருந்தார்கள்...' என்று ெதாடங்கி 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு பதில் எழுதினார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3601 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேபார்ச் ெசல்வத்தில் எங்கள் பங்குகைளத் தந்தேதாடு 
"குமுஸ்' நிதியிலிருந்து அதிகப்படியாகவும் (நஃபல்) தந்தார்கள். அந்த வைகயில் ஒரு வயது 
பூர்த்தியான ெபரிய ஒட்டகம் ஒன்று எனக்குக் கிைடத்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3602 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பைடப் பிரிவுக்குப் ேபார்ச் 
ெசல்வத்தில் (பங்கிட்டுக் ெகாடுத்ததுேபாக) அதிகமாகவும் (நஃபல்) ெகாடுத்தார்கள்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
3603 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அறப்ேபாருக்காகத் தாம் அனுப்பிைவக்கும் பைடப் 
பிரிவினரில் சிலருக்கு மட்டும் ெபாதுப் பைடயினருடன் ேசர்ந்து ெபறுகின்ற பங்குக்கு ேமல் 
தனிப்பட்ட முைறயில் (குமுஸ் நிதியிலிருந்து) அதிகப்படியாகவும் (நஃபல்) ெகாடுத்து 
வந்தார்கள். 
 
பாடம் : 13 ேபாரில் ெகால்லப்பட்ட எதிரியின் உைடைமகள் அவைன வழீ்த்தியவருக்ேக 
உரியைவ ஆகும். 
 
3604 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹுைனன் ேபார் நடந்த ஆண்டில் (அப்ேபாருக்காக) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் புறப்பட்ேடாம். (எதிரிகைளப் ேபார்க்களத்தில்) நாங்கள் சந்தித்தேபாது, 

(ஆரம்பத்தில்) முஸ்லிம்களுக்குத் ேதால்வி பயம் ஏற்பட்டது. 
அப்ேபாது இைணைவப்பாளர்களில் ஒருவன் ஒரு முஸ்லிமின் மீது ஏறி உட்கார்ந்து 
ெகாண்டு, அவைரக் ெகால்ல முயல்வைத நான் கண்ேடன். நான் அவனிடம் சுற்றிவந்து, 

அவனுக்குப் பின்பக்கம் ெசன்று, அவனது பிடரி நரம்பில் ெவட்டிவிட்ேடன். 
உடேன அவன் (அந்த முஸ்லிைம விட்டுவிட்டு) என்ைனத் தாவியைணத்து ஓர் இறுக்கு 
இறுக்கினான். பிராண வாயு பிரியும் நிைலக்கு நான் உள்ளாேனன். பின்னர் மரணம் 
அவைனப் பிடித்துக்ெகாள்ளேவ அவன் என்ைன விட்டுவிட்டான். 
பின்னர் நான் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கைளச் ெசன்றைடந்ேதன். அப்ேபாது 
அவர்கள் "மக்களுக்கு என்ன ேநர்ந்தது? (ஏன் சிதறி ஓடுகிறார்கள்?)'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு நான், "(எல்லாம்) அல்லாஹ்வின் ஏற்பாடு'' என்று பதிலளித்ேதன். பிறகு (பின்வாங்கி 
ஓடிய) மக்கள் (ேபார்க்களத்திற்கு) திரும்பி வந்தார்கள். (தீரத்துடன் ேபாராடி ெவன்றார்கள்.) 
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பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்துெகாண்டு, "ேபாரில் எதிரி ஒருவைனக் 
ெகான்றதற்கான ஆதாரம் எவரிடம் இருக்கிறேதா அவருக்ேக அந்த எதிரியின் (உடலில் 
கிடந்த ஆைட, ஆயுதம் ேபான்ற) உைடைமகள் உரியைவ'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது நான் எழுந்து நின்று, "(நான் எதிரி ஒருவைன வழீ்த்தியதற்கு) எனக்குச் சாட்சியம் 
கூறுபவர் யார்?'' என்று ேகட்டு விட்டு உட்கார்ந்துெகாண்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மீண்டும் ("ேபாரில் எதிரி ஒருவைனக் ெகான்றதற்கான ஆதாரம் எவரிடம் 
இருக்கிறேதா அவருக்ேக அந்த எதிரியின் உைடைமகள் உரியைவ'' என்று) கூறினார்கள். 
உடேன நான் (மறுபடியும்) எழுந்து "(நான் எதிரி ஒருவைன வழீ்த்தியதற்கு) எனக்குச் 
சாட்சியம் கூறுபவர் யார்?'' என்று ேகட்ேடன்; பிறகு உட்கார்ந்துெகாண்ேடன். பிறகு, 

மூன்றாவது தடைவயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்பு கூறியைதப் 
ேபான்ேற கூறினார்கள். 
 உடேன நான் எழுந்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்ைனப் 
பார்த்து), "உங்களுக்கு என்ன ேவண்டும், அபூகத்தாதா?'' என்று ேகட்டார்கள். நடந்தைத 
அவர்களிடம் நான் எடுத்துைரத்ேதன். 
 
 அப்ேபாது மக்களில் ஒருவர், "இவர் ெசால்வது உண்ைமதான், அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
(இவரால்) ெகால்லப்பட்டவரின் உடலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ெபாருட்கள் என்னிடம் உள்ளன. 
அவர் தமது உரிைமைய (எனக்கு) விட்டுக்ெகாடுக்கச் ெசால்லுங்கள்'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல, அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அல்லாஹ்வின் சிங்கங்களில் ஒரு சிங்கம் அல்லாஹ்வுக்காகவும் அவனுைடய 
தூதருக்காகவும் ேபாரிட்டு (எதிரி ஒருவைன வழீ்த்திவிட்டு) வர, அவரால் ெகால்லப்பட்ட 
எதிரியின் உடலிலிருந்து எடுத்த ெபாருைள உனக்குக் ெகாடுக்கும் முடிவுக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசல்லமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இைதக் ேகட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உண்ைமதான். (எதிரிைய வழீ்த்திய) 
இவரிடேம அந்தப் ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்துவிடு'' என்று ெசான்னார்கள். 
அவ்வாேற அவர் அைத என்னிடம் ெகாடுத்தார். (அந்த வைகயில் எனக்குக் கவச 
உைடெயான்று கிைடத்தது.) அந்தக் கவச உைடைய விற்றுவிட்டு பனூ சலமா குலத்தார் 
வாழும் பகுதியில் ஒரு ேபரீச்சந்ேதாட்டத்ைத வாங்கிேனன். அதுதான் இஸ்லாத்ைதத் 
தழுவிய பின் நான் ேசகரித்த முதல் ெசாத்தாகும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ைலஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
"இல்ைல, அல்லாஹ்வின் சிங்கங்களில் ஒரு சிங்கத்ைத விட்டுவிட்டு, குைறஷியரில் உள்ள 
குழிமுயல் குட்டிக்கு அைதக் ெகாடுக்க மாட்டார்கள்' என்று கூறினார்கள்'' என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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3605 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பத்ருப் ேபாரின்ேபாது நான் (பைட) அணியில் நின்றுெகாண்டிருந்த ேநரத்தில் என் வலப் 
பக்கமும் இடப்பக்கமும் பார்த்ேதன். என்னருேக (இருபக்கங்களிலும்) இளம் வயது 
அன்சாரிச் சிறுவர்கள் இருவர் நின்றுெகாண்டிருந்தனர்."(இவர்களுக்கிைடேய வந்து 
நிற்கிேறாேம!) இவர்கைளவிட வலுவானவர்களுக்கிைடேய நான் இருந்திருக்கக் 
கூடாதா!'என்று நான் எண்ணிேனன். 
அப்ேபாது அவர்களில் ஒருவர் என்ைனத் ெதாட்டுணர்த்தி "என் தந்ைதயின் சேகாதரேர! (என 
மரியாைத நிமித்தம் அைழத்து) நீங்கள் அபூஜஹ்ைல அறிவரீ்களா?'' என்று ேகட்டார். 
நான், "ஆம் (அறிேவன்). உமக்கு அவனிடம் என்ன ேவைல, என் சேகாதரர் மகேன!'' என்று 
ேகட்ேடன். 
அதற்கு அந்த இளவல், "அவன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள ஏசுகிறான் என்று 
எனக்குத் தகவல் கிைடத்தது. என் உயிர் யார் ைகயிலுள்ளேதா அவன் மீதாைணயாக! நான் 
அவைனப் பார்த்தால், எங்களில் ஒருவர் இறக்கும்வைர அவனது உடைலவிட்டு எனது 
உடல் பிரியாது (ஒன்று நான், அல்லது அவன் மரணிக்கும்வைர அவனுடன் 
ேபாரிட்டுக்ெகாண்ேடயிருப்ேபன்)'' என்று கூறினார். 
இைதக் ேகட்டு நான் வியந்துேபாேனன். அப்ேபாது மற்ேறார் இளவலும் என்ைனத் 
ெதாட்டுணர்த்தி முதலாமவர் கூறியைதப் ேபான்ேற கூறினார். சிறிது ேநரம்தான் 
கழிந்திருக்கும். அதற்குள் அபூஜஹ்ல் மக்களிைடேய (பம்பரமாகச்) சுற்றி வருவைதக் கண்டு, 

"அேதா ெதரிகிறாேன? அவன்தான் நீங்கள் விசாரித்த உங்கள் ஆசாமி'' என்று கூறிேனன். 
உடேன அவர்கள் இருவரும் ேபாட்டி ேபாட்டுக்ெகாண்டு அவைன ேநாக்கிச் ெசன்று 
தம்மிடமிருந்த வாட்களால் அவைன ெவட்டிக் ெகான்றார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று அபூஜஹ்ைலக் ெகான்று விட்ட 
ெசய்திையத் ெதரிவித்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் யார் 
அவைனக் ெகான்றார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் "நான்தான் 
ெகான்ேறன்'' என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் வாட்க(ளில் படிந்த இரத்தக் கைறக)ைளத் 
துைடத்துவிட்டீர்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர்கள் இருவரும் "இல்ைல' என்று 
பதிலுைரத்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்விரு வாட்கைளயும் கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு, 

"நீங்கள் இருவருேம அவைன ெவட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
(முதலில் ெவட்டியவர் என்ற அடிப்பைடயில்) "முஆத் பின் அம்ர் பின் அல்ஜமூஹுக்ேக 
அபூஜஹ்லின் உடலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ெபாருட்கள் (சலப்) உரியைவ'' என்று 
தீர்ப்பளித்தார்கள். முஆத் பின் அம்ர் பின் அல்ஜமூஹ் (ரலி) மற்றும் முஆத் பின் அஃப்ரா 
(ரலி) ஆகிய இருவருேம அந்த இளவல்கள் ஆவர். 
 
3606 அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மூத்தா ேபாரின்ேபாது யமன் பழங்குடி இனத்தாரான) "ஹிம்யர்' குலத்தாரில் ஒருவர் (ேராம 
ைபஸாந்திய) எதிரிகளில் ஒருவைரக் ெகான்றுவிட்டு, தம்மால் ெகால்லப்பட்டவரின் 
உைடைமகைள எடுத்துக்ெகாள்ள விரும்பினார். 
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ஆனால், காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள் (அவற்ைற முழுைமயாகத்) தர மறுத்து 
விட்டார்கள். அப்ேபாது காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கேள அவர்களுக்குத் தளபதியாக 
இருந்தார்கள். 
எனேவ, நான் (மதீனா திரும்பியதும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று 
நடந்தைதத் ெதரிவித்ேதன். அவர்கள் காலிதிடம் "அவர், தாம் ெகான்ற எதிரியின் 
உைடைமகைள எடுத்துக்ெகாள்ளவிடாமல் நீர் தடுக்கக் காரணெமன்ன?'' என்று 
வினவினார்கள். அதற்கு "அைவ அதிகமாக இருப்பதாக நான் கருதிேனன், அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! (ஒேர ஆளுக்கு அவ்வளைவயும் ெகாடுப்பது ெபாருத்தமாக இராது)'' என்று காலித் 
(ரலி) அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவற்ைற 
அவரிடேம ெகாடுத்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பிறகு காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள் (அங்கு அமர்ந்திருந்த) என்ைனக் கடந்து 
ெசன்றார்கள். உடேன நான் காலித் (ரலி) அவர்களது ேமல்துண்ைடப் பிடித்து இழுத்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உம்ைமப் பற்றிக் கூறுேவன் என்று நான் 
கூறியபடி ெசய்துவிட்ேடன் அல்லவா!'' என்று கூறிேனன். 
இைதக் ேகட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகாபமைடந்தார்கள். "காலிேத! 
அவருக்குக் ெகாடுக்காதீர். காலிேத! அவருக்குக் ெகாடுக்காதீர். என்னால் நியமிக்கப்ெபற்ற 
தளபதிகைள எனக்காக விட்டுைவக்கமாட்டீர்களா? உங்களது நிைலயும் (உங்களுக்குத் 
தளபதிகளாக நியமிக்கப்பட்ட) அவர்களது நிைலயும் ஒட்டகங்கைளேயா ஆடுகைளேயா 
ேமய்க்குமாறு நியமிக்கப்பட்ட (இைடயன்) ஒருவனின் நிைலையப் ேபான்றதாகும். அவன் 
அவற்ைற (ஓட்டிச் ெசன்று) ேமய்த்தான். பிறகு தண்ணரீ் புகட்டும் ேநரம் வரும்வைர 
காத்திருந்து, நீர்நிைல ஒன்றுக்கு அவற்ைற ஓட்டிச் ெசன்றான். 
அைவ அதில் தண்ணரீ் குடிக்கத் துவங்கின. அப்ேபாது (நீர்நிைலயின் ேமற்பகுதியில் உள்ள) 
ெதளிந்த நீைர அைவ குடித்துவிட்டு, கலங்கலான நீைர விட்டுைவத்தன. (அவ்வாறுதான்) 
ெதளிந்த நீர் உங்களுக்கும் கலங்கலான நீர் உங்கள் தளபதிகளுக்கும் உரியைவயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
 
3607 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "மூத்தா ேபாரின்ேபாது ைஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) அவர்களுடன் புறப்பட்டுச் 
ெசன்றவர்களில் நானும் இருந்ேதன். பைடயினருக்கு உதவி ெசய்ய யமனிலிருந்து ஒருவர் 
என்னுடன் வந்திருந்தார்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ஆயினும், அதில் "அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் "காலித் (ரலி) அவர்கேள! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எதிரிையக் ெகான்றவருக்ேக அவரால் 
ெகால்லப்பட்டவரின் உைடைமகள் உரியைவ எனத் தீர்ப்பளித்துள்ளைத நீங்கள் 
அறியவில்ைலயா?' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு காலித் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்; ஆயினும், நான் 
அைத அதிகமாகக் கருதுகிேறன்' என்று விைடயளித்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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3608 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "ஹவாஸின்' குலத்தாருடன் ேபாரிடப் 
புறப்பட்ேடாம். நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் காைல உணவு உண்டு 
ெகாண்டு இருந்தேபாது, சிவப்பு ஒட்டகம் ஒன்றில் (உளவு பார்ப்பதற்காக எதிரிகளில்) ஒரு 
மனிதர் வந்து, ஒட்டகத்ைத மண்டியிட ைவத்தார். பிறகு ஒட்டகத்திலிருந்த ைபயிலிருந்து 
கயிறு ஒன்ைற எடுத்து ஒட்டகத்ைதக் கட்டிப்ேபாட்டார். 
பிறகு மக்களுடன் ேசர்ந்து காைல உணவு உட்ெகாள்ள வந்தார்; எங்கைள ேநாட்டமிட 
ஆரம்பித்தார். எங்களிைடேய பலவனீமும் வாகனப் பற்றாக்குைறயும் இருந்தன. எங்களில் 
சிலர் நைடப்பயணிகளாக இருந்தனர். பிறகு அவர் (அங்கிருந்து) ேவகமாகப் புறப்பட்டு தமது 
ஒட்டகத்திடம் ெசன்று, அதன் கயிற்ைற அவிழ்த்துவிட்டு, அைத மண்டியிடச் ெசய்து 
அதிேலறி அமர்ந்தார். 
பிறகு ஒட்டகத்ைதக் கிளப்பி அங்கிருந்து ேவகமாகப் புறப்பட்டார். (அவர் உளவு பார்க்க 
வந்தவர் என்பைத அறிந்த முஸ்லிம்களில்) ஒருவர் சாம்பல் நிற ஒட்டகத்தில் ஏறி 
அவைரப் பின்ெதாடர்ந்தார். 
நானும் ேவகமாகப் புறப்பட்டுச் ெசன்று, (பின்னால் ெசன்ற அம்மனிதரின்) ஒட்டகத்திற்கு 
அருகில் ெசன்ேறன். பிறகு முன்ேனறிச் ெசன்று, அந்தச் சிவப்பு ஒட்டகத்திற்கு அருகில் 
இருந்ேதன். பிறகு இன்னும் சற்று முன்ேனறிச் ெசன்று,அந்தச் சிவப்பு ஒட்டகத்தின் 
கடிவாளத்ைதப் பிடித்து, அைத மண்டியிடச் ெசய்ேதன். 
அவ்ெவாட்டகம் முழங்காைல மடித்து பூமியில் அமர்ந்ததும் எனது உைறயிலிருந்த வாைள 
உருவி அந்த மனிதரின் தைலயில் ெசலுத்திேனன். அந்த மனிதர் சரிந்து விழுந்தார். பிறகு 
அந்த ஒட்டகத்ைத அதன் சிவிைகயுடனும் மற்ற ஆயுதங்களுடனும் ஓட்டிக்ெகாண்டு 
வந்ேதன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுடனிருந்த மக்களும் என்ைன 
எதிர்ெகாண்டார்கள். "அவைனக் ெகான்றவர் யார்?'' என்று நபியவர்கள் ேகட்டார்கள். மக்கள் 
"(சலமா) இப்னுல் அக்வஉதாம் (அவைனக் ெகான்றார்)'' என்று பதிலளித்தனர். "இவருக்ேக 
அவனுைடய உைடைமகள் அைனத்தும் உரியைவ'' என்று நபியவர்கள் கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 14 ேபார்ச் ெசல்வங்களில் சிலருக்குக் கூடுதலாக வழங்குவதும், ேபார்க் ைகதிகைள 
ஒப்பைடத்துவிட்டு முஸ்லிம்கைள (எதிரிகளிடமிருந்து) விடுவிப்பதும். 
 
3609 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் "(பனூ) ஃபஸாரா' குலத்தார்மீது ேபாரிடப் புறப்பட்ேடாம். எங்களுக்கு அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் தளபதியாக இருந்தார்கள். அவர்கைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கேள 
எங்களுக்குத் தளபதியாக நியமித்தார்கள். 
எங்களுக்கும் (ஃபஸாரா குலத்தாரின்) நீர் நிைலக்குமிைடேய ஒரு மணி ேநரப்பயணத் 
ெதாைலவு இருந்தேபாது,இரவின் இறுதி ேநரத்தில் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் எங்கைள 
ஓய்ெவடுக்கச் ெசான்னார்கள். 
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பின்னர் (காைலத் ெதாழுைகக்குப் பின்) பல்ேவறு திைசகளிலிருந்து அதிரடித் தாக்குதல் 
ெதாடுத்ேதாம். அப்ேபாது (ஹவாஸின் குலத்தாரின்) நீர்நிைலக்கு வந்த அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் அங்கு சிலைர ெவட்டி வழீ்த்தினார்கள்;ேவறுசிலைரச் சிைறப்பிடித்தார்கள். 
அப்ேபாது நான் (எதிரிகளில்) ஒரு கூட்டத்ைதப் பார்த்ேதன். அவர்களில் ெபண்களும் 
குழந்ைதகளும் இருந்தனர். அவர்கள் என்ைன முந்திக்ெகாண்டு (என்னிடமிருந்து தப்பி) 
மைலக்குச் ெசன்றுவிடுவார்கேளா என்று நான் அஞ்சிேனன். உடேன அவர்களுக்கும் அந்த 
மைலக்குமிைடேய ஓர் அம்ைபப் பாய்ச்சிேனன். அந்த அம்ைபப் பார்த்ததும் அவர்கள் 
நின்றுவிட்டனர். 
 
உடேன அவர்கைளப் பிடித்துக் ெகாண்டுவந்ேதன். அவர்களிைடேய பனூ ஃபஸாரா 
குலத்ைதச் ேசர்ந்த ெபண்ெணாருத்தியும் இருந்தாள். அவளது உடலில் ேதாலினாலான 
"கஷ்உ' ஒன்று இருந்தது. ("கஷ்உ' என்பதற்கு "விரிப்பு' என்று ெபாருள்.) அவளுடன் 
அவளுைடய மகளும் இருந்தாள். அவள் அரபியரிேலேய அழகிய ெபண் ஆவாள். 
அவர்கைளப் பிடித்துக்ெகாண்டு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் வந்ேதன். அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் அவளுைடய மகைள எனக்குக் கூடுதல் பங்காக வழங்கினார்கள். 
இந்நிைலயில் நாங்கள் (மதீனாவுக்கு) வந்ேதாம். நான் அவளுக்காக ஆைடையக்கூடக் 
கைளந்திருக்கவில்ைல. (தாம்பத்திய உறவு ெகாள்ளவில்ைல. மதீனாவின்) கைடத் 
ெதருவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைனச் சந்தித்தேபாது, "சலமா! 
அப்ெபண்ைண என்னிடம் ெகாடுத்துவிடு'' என்று கூறினார்கள். நான் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
அவள் என்ைனக் கவர்ந்துவிட்டாள். நான் அவளுக்காக ஆைடையக்கூட கைளந்திருக்க 
வில்ைல'' என்று கூறிவிட்ேடன். 
பிறகு மறுநாள் கைடத் ெதருவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைனச் 
சந்தித்த ேபாதும் "சலமா! அப்ெபண்ைண என்னிடம் ஒப்பைடத்துவிடுவாயாக! உன் தந்ைத 
(உன்ைனப் ேபான்ற மகைனப் ெபற்ெறடுத்ததற்காக) அல்லாஹ்வுக்ேக (நன்றி)'' என்று 
கூறினார்கள். 
நான் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவள் உங்களுக்ேக உரியவள் (அவைள உங்களிடம் 
ஒப்பைடத்துவிட்ேடன்). அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் அவளுக்காக ஆைடையக்கூட 
கைளந்திருக்கவில்ைல'' என்று கூறிேனன். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவைள மக்காவாசிகளிடம் அனுப்பிைவத்து, 

மக்காவில் ைகதிகளாகப்பிடித்துைவக்கப்பட்டிருந்த முஸ்லிம்களில் சிலைர விடுவித்தார்கள். 
 
பாடம் : 15 ேபாரிடாமல் கிைடத்த ெசல்வங்களின் சட்டம். 
 
3610 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் ஊருக்கு நீங்கள் ெசன்று, அங்கு 
நீங்கள் தங்கி (ேபாரிடாமல் அவர்களின் ெசல்வங்கைளக் ைகப்பற்றி)னால், அதிலுள்ள 
உங்களின் பங்கு (நன்ெகாைடயாக உங்களுக்ேக) வந்துேசரும். 
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ஓர் ஊரார் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுைடய தூதருக்கும் மாறு ெசய்தால் (அவர்கள்மீது 
தாக்குதல் ெதாடுத்து அவர்களின் ெசல்வங்கைளக் ைகப்பற்றினால்), அதில் ஐந்தில் ஒரு 
பாகம் (குமுஸ்) அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுைடய தூதருக்கும் ேசரும். பின்னர் அ(வற்றில் 
மிஞ்சுவ)து உங்களுக்கு உரியதாகும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3611 உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பனூ நளரீ் (யூதக்) குலத்தாரின் ெசல்வங்கள், அல்லாஹ் தன் தூதருக்கு அளித்தைவ ஆகும். 
அதற்காக முஸ்லிம்கள் குதிைரகைளேயா ஒட்டகங்கைளேயா ஓட்டிச் ெசல்லவில்ைல 
(ேபார் ெசய்திருக்கவில்ைல). அைவ நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு மட்டுேம உரியைவயாக 
இருந்தன. அதிலிருந்துதான் நபியவர்கள் தம் வடீ்டாருக்கு ஆண்டுச் ெசலவுக்குக் 
ெகாடுத்துவந்தார்கள். பிறகு மீதிைய அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ேபாரிடுவதற்கான ஆயத்தப் 
ெபாருட்கள் வாங்க,ஆயுதங்களுக்காகவும் குதிைரகளுக்காகவும் ெசலவிட்டுவந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3612 மாலிக் பின் அவ்ஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத் தாப் (ரலி) அவர்கள் ஆளனுப்பினார்கள். நண்பகல் 
ேநரத்தில் நான் அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அவர்கள் தமது இல்லத்தில் ஒரு கட்டிலில் 
விரிப்பு ஏதுமின்றி ஈச்சம் பாயில் ஒரு ேதால் தைலயைணயின் மீது சாய்ந்தபடி 
அமர்ந்திருந்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கள் என்னிடம் (என் ெபயைரச் சுருக்கி) "மால்! உங்கள் குலத்தாரிலுள்ள சில 
குடும்பத்தார் (என்னிடம்) விைரந்து வந்தனர். அவர்களுக்குச் சிறிதளவு நன்ெகாைடகைள 
வழங்குமாறு உத்தரவிட்ேடன். அைத நீங்கள் ெபற்றுச் ெசன்று, அவர்களிைடேய பங்கிட்டுக் 
ெகாடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
நான், "இந்தப் ெபாறுப்ைப ேவெறவரிடமாவது நீங்கள் ஒப்பைடத்தால் நன்றாயிருக்குேம!'' 
என்று ெசான்ேனன். அதற்கு "மாேல! நீங்கேள அைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அப்ேபாது (உமர் (ரலி) அவர்களின் ெமய்க்காவலர்) யர்ஃபஉ என்பார் வந்து, 

"இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! உஸ்மான் (ரலி), அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் 
(ரலி), ஸுைபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி), சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) ஆகிேயார் 
(தங்கைளச் சந்திக்க வந்துள்ளனர். தாங்கள் அவர்கைளச்) சந்திக்க அனுமதியளிக்கிறரீ்களா?'' 

என்று ேகட்டார். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என அவர்களுக்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். அவர்கள் அைனவரும் உள்ேள வந்(து, அமர்ந்)தனர். 
பிறகு (சற்று ேநரம் கழித்து) யர்ஃபஉ வந்து, "அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களும் அலீ (ரலி) அவர் 
களும் (தங்கைளச் சந்திக்க அனுமதி ேகட்கிறார்கள். அவர்கைளச்) சந்திக்க 
அனுமதிக்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார். உமர் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்'என்று கூறி 
அவ்விருவருக்கும் அனுமதி அளித்தார்கள். 



அத்தியாயம் : 32 – அறப்ேபாரும் வழிகாட்டு ெநறிகளும்                              

    பக்கம்| 1215  
 

அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! எனக்கும் ெபாய்யரும் 
பாவியும் நாணயமற்றவரும் ேமாசடிக்காரருமான (என் சேகாதரர் மகனான) இவருக்கும் 
(அலீக்கும்) இைடேய தீர்ப்பளியுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது (உஸ்மான் (ரலி) அவர்களும் உடன்வந்திருந்த அவர்களுைடய நண்பர்களும் 
அடங்கிய) அக்குழுவினர், "ஆம்;இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! (இந்த) இருவருக்கு 
மிைடேய தீர்ப்பளித்து ஒருவரது பிடியிலிருந்து மற்றவைர விடுவித்துவிடுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். (இதற்காகத்தான் இவ்விருவரும் அக்குழுவினைர முன்கூட்டிேய அனுப்பி 
ைவத்திருந்தனர் என்று எனக்குத் ேதான்றியது.) 
அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "இருவரும் ெபாறுைமயாக இருங்கள். எந்த அல்லாஹ்வின் 
கட்டைளயால் வானமும் பூமியும் நிைலெபற்றிருக்கின்றனேவா அவன் ெபாருட்டால் 
உங்களிடம் ேகட்கிேறன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நபிமார்களான 
எங்களுக்கு) யாரும் வாரிசாகமாட்டார். நாங்கள் விட்டுச்ெசல்வெதல்லாம் தர்மேம' என்று 
ெசான்னைத நீங்கள் அறிவரீ்களா?'' என்று (அக்குழுவினரிடம்) ேகட்டார்கள். அக்குழுவினர் 
"ஆம் (அவ்வாறு ெசான்னைத நாங்கள் அறிேவாம்)'' என்று பதிலளித்தனர். 
பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் (வாதியும் - பிரதிவாதியுமான) அலீ (ரலி) அவர்கைளயும் 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கைளயும் ேநாக்கி, "எந்த அல்லாஹ்வின் கட்டைளயால் வானமும் 
பூமியும் நிைலெபற்றிருக்கின்றனேவா அவன் ெபாருட்டால் உங்கள் இருவரிடமும் 
ேகட்கிேறன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(நபிமார்களான எங்களுக்கு) யாரும் 
வாரிசாகமாட்டார். நாங்கள் விட்டுச்ெசல்வெதல்லாம் தர்மேம' என்று ெசான்னைத நீங்கள் 
அறிவரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அவ்விருவரும் "ஆம் (அவ்வாறு அவர்கள் ெசான்னைத நாங்கள் அறிேவாம்)'' என்று 
விைடயளித்தனர். உமர் (ரலி) அவர்கள், "(ேபாரிடாமல் ைகப்பற்றப்பட்ட) இந்த "ஃைபஉ'ச் 
ெசல்வத்ைத தன் தூதருக்கு மட்டுேம உரியதாக அல்லாஹ் ஆக்கியிருந்தான். அவர்கைளத் 
தவிர ேவெறவருக்கும் அவன் அைதச் ெசாந்தமாக்கவில்ைல'' (என்று கூறிவிட்டு,) "(பல்ேவறு) 
ஊராரிடமிருந்து எைதத் தன் தூதர் ைகப்பற்றுமாறு அல்லாஹ் ெசய்தாேனா அது 
அல்லாஹ்வுக்கும் இத்தூதருக்கும்... உரியது'' (59:7) எனும் இைறவசனத்ைத 
ஓதிக்காட்டினார்கள். (இதற்கு முந்ைதய வசனத்ைதயும் அப்ேபாது ஓதினார்களா இல்ைலயா 
என்பது எனக்குத் ெதரியாது.) 
ெதாடர்ந்து "எனேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், பனூ நளரீ் குலத்தாரின் 
ெசல்வங்கைள (அவர்கள் நாடு கடத்தப்பட்டபின்) உங்களிைடேய பங்கிட்டுக் ெகாடுத்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்கைளவிட 
தம்ைமப் ெபரிதாகக் கருதவுமில்ைல; உங்கைள விட்டுவிட்டுத் தமக்காக அைத 
எடுத்துக்ெகாள்ளவுமில்ைல. இறுதியாக (இைறத்தூதருக்கு மட்டுேம இைறவன் ஒதுக்கிய 
அந்நிதியிலிருந்து) இந்த (ஃபதக்) ெசல்வம் மட்டுேம எஞ்சியது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்தச் ெசல்வத்திலிருந்து தம் வடீ்டாரின் ஆண்டுச் 
ெசலைவ எடுத்து(ச் ெசலவிட்டு)வந்தார்கள். அப்படிக் ெகாடுத்த பிறகு மீதியுள்ளைதப் 
ெபாதுச் ெசாத்தாக ஆக்கினார்கள். எந்த அல்லாஹ்வின் கட்டைளயால் வானமும் பூமியும் 
நிைலெபற்றிருக்கின்றனேவா அந்த அல்லாஹ்வின் ெபாருட்டால் உங்கைள நான் 
ேகட்கிேறன்: இைத நீங்கள் அறிவரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
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அதற்கு அக்குழுவினர் "ஆம் (அறிேவாம்)'' என்று பதிலளித்தனர். பிறகு அல்லாஹ்ைவப் 
ெபாருட்டாக்கி அக்குழுவினரிடம் ேகட்டைதப் ேபான்ேற அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமும் 
அலீ (ரலி) அவர்களிடமும் "அைத நீங்கள் இருவரும் அறிவரீ்களா?' என்று ேகட்டார்கள். 
அவர்கள் இருவரும் "ஆம் (அறிேவாம்)' என்று பதிலளித்தனர். 
 ெதாடர்ந்து உமர் (ரலி) அவர்கள், "பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்த 
ேபாது (ஆட்சித் தைலவராக வந்த) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுைடய (ஆட்சிக்குப்) பிரதிநிதியாேவன்' என்று கூறினார்கள். (அச்ெசல் 
வத்ைத தமது ெபாறுப்பில் ைவத்துக் ெகாண்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெசயல்பட்டைதப் ேபான்ேற தாமும் ெசயல்பட்டார்கள்.) அப்ேபாதும் நீங்கள் இருவரும் 
(அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம்) ெசன்றரீ்கள். (அப்பாேஸ!) நீங்கள் உம்முைடய சேகாதரரின் 
புதல்வரிடமிருந்து (நபியிடமிருந்து) உங்களுக்குச் ேசர ேவண்டிய வாரிசுச் ெசாத்ைதக் 
ேகட்டீர்கள். இேதா இவரும் (அலீயும்) தம் மைனவிக்கு அவருைடய தந்ைத (ஆகிய 
நபி)யிடமிருந்து ேசர ேவண்டிய வாரிசுச் ெசாத்ைதக் ேகட்டார். 
அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நபிமார்களான) 
எங்களுக்கு யாரும் வாரிசாகமாட்டார். நாங்கள் விட்டுச் ெசல்வெதல்லாம் தர்மேம! என்று 
கூறினார்கள்' என்று பதிலளித்து (அைதத்தர மறுத்து)விட்டார்கள். அப்ேபாது நீங்கள் 
இருவரும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைளப் ெபாய்யராகவும் பாவியாகவும் நாணயமற்ற 
ேமாசடிக்காரராகவுேம பார்த்தீர்கள். ஆனால், அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அந்த விஷயத்தில் 
உண்ைமேய உைரத்தார்கள்; நல்லவிதமாகேவ நடந்துெகாண்டார்கள்; ேநர்வழி நின்று 
வாய்ைமையேய பின்பற்றினார்கள் என்பைத அல்லாஹ் அறிவான். 
பிறகு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் இறந்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கும் நான் பிரதிநிதியாேனன்; அந்தச் ெசல்வத்துக்குப் 
ெபாறுப்ேபற்ேறன். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் 
ெசயல்பட்டைதப் ேபான்ேற நானும் ெசயல்பட்ேடன்.) அப்ேபாது என்ைனயும் நீங்கள் 
இருவரும் ெபாய்யனாகவும் பாவியாகவும் நாணயமற்ற ேமாசடிக்காரனாகவுேம பார்த்தீர்கள். 
ஆனால், இந்த விஷயத்தில் நான் உண்ைமேய உைரத்ேதன்; நல்ல விதமாகேவ நடந்து 
ெகாண்ேடன்; ேநர்வழி நின்று,வாய்ைமையேய பின்பற்றிேனன் என்பைத அல்லாஹ் 
அறிவான். 
பிறகு நீங்களும் (இேதா) இவரும் ேசர்ந்து வந்தீர்கள். நீங்கள் இருவரும் ஒேர நிைலப் 
பாட்டில்தான் இருந்தீர்கள். நீங்கள் இருவருேம, அைத எங்கள் இருவரிடமும் ஒப்பைடத்து 
விடுங்கள் என்று கூறினரீ்கள். அப்ேபாது உங்கள் இருவரிடமும் நான் "நீங்கள் இருவரும் 
விரும்பினால் இச்ெசல்வத்ைத ஒப்பைடக்கிேறன். ஆனால், இந்த விஷயத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எவ்வாறு ெசயல்பட்டார்கேளா அவ்வாேற நீங்கள் 
இருவரும் ெசயல்பட ேவண்டும் எனும் நிபந்தைனயின் ேபரில் அல்லாஹ்வின் மீது 
ஆைணயிட்டு வாக்குறுதியளிக்க ேவண்டும்' என்று நான் கூறிேனன். 
நீங்கள் இருவரும் அதன் ேபரில் (என் நிபந்தைனைய ஏற்று) அச்ெசல்வத்ைதப் ெபற்றுச் 
ெசன்றரீ்கள். அவ்வாறுதாேன?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் இருவரும் "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தனர். ெதாடர்ந்து உமர் (ரலி) அவர்கள், "பின்னர் நீங்கள் இருவரும் உங்களிருவர் 
இைடேய தீர்ப்பளிக்கும்படி ேகாரி என்னிடம் வந்துள்ளரீ்கள். இல்ைல, அல்லாஹ்வின் 
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மீதாைணயாக! நான் இந்த விஷயத்தில் இைதத் தவிர ேவெறந்தத் தீர்ப்ைபயும் மறுைம 
நாள் நிகழும்வைர அளிக்கமாட்ேடன். உங்கள் இருவராலும் இைதப் பராமரிக்க 
முடியாவிட்டால், என்னிடேம அைதத் திரும்ப ஒப்பைடத்துவிடுங்கள் (அைத நாேன 
பராமரித்துக் ெகாள்கிேறன்)'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
3613 ேமற்கண்ட ஹதீஸ், மாலிக் பின் அவ்ஸ் பின் அல்ஹதஸான் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது: 
அவற்றில், "உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் ஆளனுப்பினார்கள். (நான் 
ெசன்ேறன்.) அப்ேபாது அவர்கள் உங்கள் குலத்தாரில் சில குடும்பத்தார் (என்னிடம்) 
வந்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. ேமலும் அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அந்த (ஃைபஉ)ச் ெசல்வத்திலிருந்ேத தம் வடீ்டாருக்கு ஓராண்டிற்குச் 
ெசலவிட்டுவந்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அச்ெசல்வத்திலிருந்து தம் வடீ்டாருக்கு ஓராண்டிற்கு ேவண்டிய உணைவ ேசமித்து 
ைவப்பார்கள். பிறகு மீதிைய எடுத்து, அல்லாஹ்வின் (பாைதயில் ெசலவிடும்) ெசல்வத்ைத 
எந்த இனங்களில் ெசலவிடுவார்கேளா அவற்றில் (நல நிதியாக ைவத்துச்) ெசலவிட்டு 
வந்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 16 "(இைறத்தூதர்களாகிய) எங்களுக்கு யாரும் (ெசாத்தில்) வாரிசாக முடியாது. 
நாங்கள் விட்டுச்ெசல்பைவெயல்லாம் தர்மம் ஆகும்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது. 
 
3614 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்தேபாது, அவர்களின் துைணவியர் உஸ்மான் 
(ரலி) அவர்கைள (என் தந்ைத கலீஃபா) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் அனுப்பிைவத்து, 

(அல்லாஹ்வின் தூதரிடமிருந்து) தங்களுக்குச் ேசர ேவண்டிய ெசாத்ைத அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களிடம் ேகட்க விரும்பினர். 
அப்ேபாது நான் அவர்கைளப் பார்த்து, "(இைறத்தூதர்களான) எங்களுக்கு யாரும் (ெசாத்தில்) 
வாரிசாக முடியாது. நாங்கள் விட்டுச்ெசல்பைவெயல்லாம் தர்மேம' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசால்லியிருக்கவில்ைலயா?'' என்று ேகட்ேடன். 
 
3615 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் 
(அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்த பிறகு), (கலீஃபா) அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் 
(ரலி) அவர்களிடம் ஆளனுப்பி, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
ஒதுக்கித் தந்திருந்த மதீனா(விலிருந்த பனூ நளரீ் குலத்தாரின்) ெசாத்து, "ஃபதக்' (ஃைபஉச்) 
ெசாத்து, ைகபர் ெசாத்தில் ஐந்தில் ஒரு பகுதியில் எஞ்சியிருப்பது ஆகியவற்றில் தமக்குச் 
ேசர ேவண்டிய வாரிசுரிைமையக் ேகட்டார்கள். 
அதற்கு (கலீஃபா) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"(இைறத்தூதர்களான) எங்களுக்கு யாரும் (ெசாத்தில்) வாரிசாக முடியாது. நாங்கள் 
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விட்டுச்ெசல்பைவெயல்லாம் தர்மம் ஆகும். இந்தச் ெசல்வத்திலிருந்ேத முஹம்மதின் 
குடும்பத்தார் சாப்பிடுவார்கள்' என்று ெசால்லியிருக்கிறார்கள். (எனேவ,)அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தர்மமாக விட்டுச்ெசன்ற இந்தச் 
ெசாத்தில் நான் சிறிதும் மாற்றம் ெசய்யமாட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் எந்நிைலயில் இந்தச் ெசாத்துகள் இருந்துவந்தனேவா, அேத 
நிைலயில் அைவ நீடிக்கும். இ(ந்தச் ெசாத்துகைளப் பங்கிடும் விஷயத்)தில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசயல்பட்ட படிேய நானும் ெசயல்படுேவன்'' என்று கூறி, ஃபாத்திமா 
(ரலி) அவர்களிடம் (அவற்றில்) எைதயும் ஒப்பைடக்க மறுத்துவிட்டார்கள். 
இதனால் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் ேகாபித்துக்ெகாண்டு, இறக்கும்வைர அவர்களுடன் 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் ேபசவில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்த 
பின் ஆறு மாதகாலம்தான் ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் உயிர் வாழ்ந்தார்கள். 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் இறந்தேபாது, அவர்களின் கணவர் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) 
அவர்கள் (இறப்பதற்கு முன் ஃபாத்திமா அவர்கள் ேகட்டுக்ெகாண்டதற்கிணங்க) இரவிேலேய 
அவர்கைள அடக்கம் ெசய்துவிட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்குக்கூட இது குறித்துத் 
ெதரிவிக்கவில்ைல. 
 அலீ (ரலி) அவர்கேள ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களுக்கு இறுதி (ஜனாஸா)த் ெதாழுைக 
ெதாழுவித்தார்கள். ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் வாழ்ந்தவைரயில், அலீ (ரலி) அவர்கள்மீது 
மக்களுக்கு ஒரு தனிக்கவனம் இருந்து வந்தது. 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் இறந்துவிட்ட பின் மக்களின் முகங்களில் (மரியாைதயில்) 
மாற்றத்ைத அலீ (ரலி) அவர்கள் கண்டார்கள். 
எனேவ, (கலீஃபா) அபூபக்ரிடம் சமரசம் ேபசவும் வாக்களிப்புப் பிரமாணம் (ைபஅத்) 
ெசய்துெகாள்ளவும் விரும்பினார்கள். அந்த (ஆறு) மாதங்களில் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு 
அலீ (ரலி) அவர்கள் வாக்களிப்புப் பிரமாணம் ெசய்து ெகாடுத்திருக்கவில்ைல. 
ஆகேவ, "(கலீஃபா அவர்கேள!) நீங்கள் மட்டும் எங்களிடம் வாருங்கள். தங்களுடன் 
ேவெறவரும் வர ேவண்டாம்''என்று கூறி அலீ (ரலி) அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு 
ஆளனுப்பினார்கள். (அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுடன் உமர் (ரலி) அவர்கள் வருவைத அலீ (ரலி) 
அவர்கள் விரும்பாததால்தான் அலீ (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு கூறினார்கள்.) 
(இச்ெசய்தி அறிந்த) உமர் (ரலி) அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! நீங்கள் மட்டும் தனியாக அவர்களிடம் ெசல்லாதீர்கள். (உங்களுக்குரிய 
கண்ணியத்ைத அவர்கள் ெகாடுக்காமல் இருந்துவிடலாம்)''என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "என் விஷயத்தில் அவர்கள் அப்படி நடந்துெகாள்ள 
மாட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர்களிடம் நான் ெசன்ேற தீருேவன்'' என்று 
கூறிவிட்டு, அவ்வாேற அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். 
அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் ஏகத்துவ உறுதிெமாழி கூறி, இைறவைன 
வாழ்த்தினார்கள். பிறகு, (அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைள ேநாக்கி) "உங்கள் சிறப்ைபயும் 
உங்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கிய (பாக்கியத்)ைதயும் நாங்கள் அறிேவாம். அல்லாஹ் 
உங்களிடம் ஒப்பைடத்துள்ள இந்த (ஆட்சித்தைலைம எனும்) நன்ைமையக் குறித்து நாங்கள் 
ெபாறாைமப்படவில்ைல. ஆயினும், இந்த (ஆட்சிப் ெபாறுப்பு) விஷயத்தில் (எங்களிடம் 
ஆேலாசைன கலக்காமல்) தன்னிச்ைசயாகச் ெசயல்பட்டுவிட்டீர்கள். ஆனால், 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் எங்களுக்குள்ள உறவு முைறயின் காரணத்தால் 
(ஆட்சித் தைலவைரத் ேதர்ந்ெதடுக்கும் விஷயத்தில்) எங்களுக்கு ஓர் உரிைம உண்டு என 
நாங்கள் கருதிவந்ேதாம்'' என்று கூறினார்கள். 
அலீ (ரலி) அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் ேபசிக்ெகாண்டிருக்க, அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களின் கண்கள் கண்ணைீரச் ெசாரிந்தன. அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ேபசத் 
துவங்கியேபாது, "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த இைற)வன்மீது சத்தியமாக! 
என்னுைடய உறவினர்களின் உறைவப் ேபணுவைதவிட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் உறவினர்கேள எனக்கு மிகவும் உவப்பானவர்கள். இந்தச் ெசல்வங்கள் 
ெதாடர்பாக எனக்கும் உங்களுக்குமிைடேய ஏற்பட்ட (கருத்து ேவறுபாட்டின்) விவகாரத்தில் 
நான் நியாயமாக நடந்துெகாள்வதில் சிறிதும் குைறைவக்கவில்ைல. இந்த விஷயத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்யக் கண்ட எைதயும் ெசய்யாமல் நான் 
விட்டுவிடவுமில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் அலீ (ரலி) அவர்கள் "தங்களுக்கு வாக்களிப்புப் 
பிரமாணம் (ைபஅத்) ெசய்து ெகாடுப்பதற்காக நான் நண்பகலுக்குப் பின் (கட்டாயம்) 
வருேவன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
(அன்று) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் லுஹ்ர் ெதாழுைகைய முடித்ததும் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட 
(மிம்பர்) மீேதறி, ஏகத்துவ உறுதிெமாழி கூறி, இைறவைன வாழ்த்திய பிறகு அலீ (ரலி) 
அவர்கள் குறித்தும், அவர் தமக்கு வாக்களிப்புப் பிரமாணம் (ைபஅத்) ெசய்து ெகாடுக்கத் 
தாமதமானது குறித்தும், அதற்கு அலீ (ரலி) அவர்கள் தம்மிடம் கூறிய காரணம் குறித்தும் 
எடுத்துைரத்தார்கள். பின்னர் (அல்லாஹ்விடம்) பாவமன்னிப்புக் ேகாரினார்கள். 
பிறகு அலீ (ரலி) அவர்கள் (எழுந்து), ஏகத்துவ உறுதிெமாழி கூறி இைறவைன வாழ்த்திய 
பின் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் தகுதிையக் கண்ணியப்படுத்திப் ேபசினார்கள். "தாம் 
இவ்வாறு (ஆறு மாதம்) நடந்துெகாள்ளக் காரணம்,அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள்மீது ெகாண்ட 
ெபாறாைமேயா அல்லது அவர்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கிய சிறப்ைப நிராகரித்தேதா அல்ல. 
மாறாக, (ஆட்சித் தைலைமையத் ேதர்ந்ெதடுக்கும்) இந்த விஷயத்தில் எங்களுக்குப் பங்கு 
உண்டு என (நபியின் குடும்பத்தாராகிய) நாங்கள் கருதிவந்தேதயாகும். ஆனால், (எங்களிடம் 
ஆேலாசிக்காமல்) தன்னிச்ைசயாகச் ெசயல்படும் நிைல ஏற்பட்டுவிட்டது. அதனால் 
எங்களுக்கு மனவருத்தம் ஏற்பட்டது'' என்று கூறினார்கள். 
இைதக் ேகட்டு முஸ்லிம்கள் மகிழ்ச்சியைடந்து (அலீ (ரலி) அவர்கைளப் பார்த்து) "நீங்கள் 
சரியாகேவ நடந்துெகாண்டீர்கள்'' என்று கூறினர். இயல்பு நிைலக்கு அலீ (ரலி) அவர்கள் 
திரும்பியேபாது, முஸ்லிம்கள் அலீ (ரலி) அவர்களிடம் ெநருக்கமானவர்களாக 
ஆகிவிட்டனர். 
 
3616 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களும் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களும் (கலீஃபா) அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்று,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தங்களுக்குச் ேசர 
ேவண்டிய வாரிசுச் ெசாத்ைதக் ேகட்டனர். 
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அப்ேபாது அவர்களிருவரும் "ஃபதக்' பகுதியிலிருந்த நபியவர்களின் நிலத்ைதயும் ைகபரில் 
அவர்களுக்குக் கிைடத்த பங்ைகயுேம அவ்வாறு ேகாரினர். அப்ேபாது அவர்கள் 
இருவரிடமும் (ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்'' 

என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ேமலும், இந்த அறிவிப்புகளில் பின்வருமாறு காணப்படுகிறது: பிறகு அலீ (ரலி) அவர்கள் 
எழுந்து அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் தகுதிகளில் சிலவற்ைறக் கண்ணியப்படுத்திப் 
ேபசினார்கள்; அவர்களின் சிறப்ைபயும் முதலிடத்ைதயும் பற்றிக் கூறினார்கள். பிறகு 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைள ேநாக்கிச் ெசன்று அவர்களிடம் வாக்களிப்புப் பிரமாணம் (ைபஅத்) 
ெசய்தார்கள். 
அப்ேபாது மக்கள் அலீ (ரலி) அவர்கைள ேநாக்கி வந்து "நீங்கள் சரியாகேவ நடந்து 
ெகாண்டீர்கள்; நன்முைறயில் நடந்து ெகாண்டீர்கள்'' என்று கூறினர். அலீ (ரலி) அவர்கள் 
நிைலைமைய இயல்புக்குக் ெகாண்டு வந்தேபாது முஸ்லிம்கள் அலீ (ரலி) அவர்களுக்கு 
ெநருக்கமானவர்களாக ஆகிவிட்டனர். 
 
3617  நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்துவிட்ட பிறகு, அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா 
(ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ் தன் தூதருக்கு ஒதுக்கித்தந்திருந்த ("ஃைபஉ'ச்) ெசல்வத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விட்டுச்ெசன்றதிலிருந்து தமக்குச் ேசர ேவண்டிய 
வாரிசுச் ெசாத்ைதப் பங்கிட்டுத் தருமாறு (கலீஃபா) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்டார்கள். 
அப்ேபாது ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களிடம் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "(இைறத்தூதர்களான எங்களுக்கு) யாரும் (ெசாத்தில்) வாரிசாக முடியாது. 
நாங்கள் விட்டுச்ெசல்பைவ எல்லாம் தர்மம் ஆகும் என்று ெசால்லியிருக்கிறார்கள்'' எனக் 
கூறி (அதிலிருந்து பங்கு தர மறுத்து)விட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பிறகு ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் ஆறு 
மாதங்கேள உயிர் வாழ்ந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது தனி 
நிதியாக) விட்டுச் ெசன்ற ைகபர், ஃபதக் ஆகிய பகுதிகளின் ெசாத்துகளிலிருந்தும் 
மதீனாவில் அவர்கள் தர்மமாக விட்டுச்ெசன்ற ெசாத்திலிருந்தும் தமக்குப் பங்கு தரும்படிேய 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஃபாத்திமாவின் ேகாரிக்ைகைய ஏற்க மறுத்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்துவந்த எந்த ஒன்ைறயும் நான் ெசய்யாமல் விடமாட்ேடன். 
அைத நான் ெசய்ேத தீருேவன். அவர்களுைடய ெசயல்களில் எைதேயனும் நான் 
விட்டுவிட்டால் நான் வழி தவறிவிடுேவேனா என அஞ்சுகிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
(அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் மைறவுக்குப் பின்,) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மதீனாவில் தர்மமாக விட்டுச் ெசன்ற ெசாத்ைத (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்கள், அலீ (ரலி) 
அவர்களிடமும் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமும் ஒப்பைடத்தார்கள். அந்தச் ெசாத்தி(ன் 
பராமரிப்பி)ல் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கைள அலீ (ரலி) அவர்கள் மிைகத்து (ஓரங்கட்டி) 
விட்டார்கள். 
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ைகபர் மற்றும் ஃபதக்கில் இருந்த ெசாத்துகைள (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்கள் (யாரிடமும் 
ஒப்பைடக்காமல்) தமது ெபாறுப்பிேலேய ைவத்துக்ெகாண்டார்கள். ேமலும், "இவ்விரண்டும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தர்மமாக விட்டுச்ெசன்றைவ. அைவ அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட கடைமகைளயும் அவசரத் ேதைவகைளயும் 
நிைறேவற்றுவதற்காக (ஒதுக்கப்பட்டு) இருந்தன. அவ்விரண்டின் அதிகாரமும் ஆட்சிக்குப் 
ெபாறுப்ேபற்பவரிடம் இருக்க ேவண்டும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் (இந்த ஹதீைஸ அறிவித்தேபாது), "அந்த 
இரு ெசாத்துகளும் இன்றுவைர அவ்வாேற (ஆட்சியாளரின் ெபாறுப்பிேலேய) இருந்து 
வருகின்றன'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3618 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் வாரிசுகள் ஒரு தீனாைரக்கூட (வாரிசுப்) பங்காகப் ெபறமாட்டார்கள். என் 
மைனவிமார்களுக்குச் ேசர ேவண்டிய வாழ்க்ைகச் ெசலவும் என் உதவியாளரின் ஊதியமும் 
ேபாக நான் விட்டுச்ெசல்பைவெயல்லாம் தர்மம் ஆகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3619 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இைறத்தூதர்களான) எங்களுக்கு யாரும் (ெசாத்தில்) வாரிசாக முடியாது. நாங்கள் விட்டுச் 
ெசல்பைவெயல்லாம் தர்மம் ஆகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 17 ேபாரில் கலந்துெகாண்டவர்களிைடேய ேபார்ச்ெசல்வத்ைத பங்கிடும் முைற. 
 
3620 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ேபாரில் கிைடத்த ெசல்வத்ைதப் பங்கிட்டார்கள். 
(ேபாரில் கலந்துெகாண்ட ஒரு மனிதருடன் குதிைரயிருந்தால் அவருக்கு ஒரு பாகமும்) 
குதிைரக்காக இரு பாகங்களும் காலாட்பைட வரீருக்கு ஒரு பாகமும் ெகாடுத்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ேபாரில் கிைடத்த ெசல்வத்ைத' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 18 பத்ருப் ேபாரில் வானவர்கள் மூலம் (இைறவன்) உதவி ெசய்ததும் ேபார்ச் 
ெசல்வங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டதும். 
 
3621 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், பத்ருப் ேபார் நாளில் (எதிரிகளான) இைண 
ைவப்பாளர்கள் (எண்ணிக்ைக) ஆயிரம் ேபராக இருப்பைதயும், (முஸ்லிம்களான) தம் 
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ேதாழர்கள் முன்னூற்றுப் பத்ெதான்பது ேபராக இருப்பைதயும் கண்டார்கள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ெதாழுைகயின் திைசயான) "கிப்லா'ைவ 
முன்ேனாக்கித் தம் கரங்கைள நீட்டித் தம் இைறவைன உரத்த குரலில் (அைழத்துப்) 
பிராத்தித்தார்கள். 
"இைறவா! எனக்கு நீ அளித்த வாக்குறுதிைய நிைறேவற்றுவாயாக. இைறவா! எனக்கு 
அளித்த வாக்குறுதிைய வழங்குவாயாக. இைறவா! இஸ்லாமியரில் இக்குழுவினைர நீ 
அழித்துவிட்டால், இந்தப் பூமியில் உன்ைன (மட்டுேம) வழிபட (இனி) யாரும் இருக்க 
மாட்டார்கள்'' என்று தம் கரங்கைள நீட்டி, கிப்லாைவ முன்ேனாக்கி இைறவனிடம் 
பிரார்த்தித்துக்ெகாண்ேடயிருந்தார்கள். எந்த அளவுக்ெகன்றால், (ைககைள உயர்த்தியதால்) 
அவர்களுைடய ேதாள்களிலிருந்து அவர்களின் ேமல்துண்டு நழுவி கீேழ விழுந்துவிட்டது. 
அப்ேபாது அவர்களிடம் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் வந்து, அத்துண்ைட எடுத்து அவர்களின் 
ேதாள்கள்மீது ேபாட்டுவிட்டு,பின்னாலிருந்து அவர்கைளக் கட்டியைணத்துக்ெகாண்டு, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! உங்கள் இைறவனிடம் ேவண்டியது ேபாதும். அவன் உங்களுக்கு 
அளித்த வாக்குறுதிைய நிச்சயம் நிைறேவற்றுவான்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "நீங்கள் உங்கள் இைறவனிடம் 
பாதுகாப்புக் ேகாரியேபாது "உங்களுக்குப் பின்னால் அணிவகுக்கும் ஆயிரம் வானவர்கைளக் 
ெகாண்டு உங்களுக்கு நான் உதவி ெசய்ேவன்' என்று அவன் உங்களுக்குப் பதிலளித்தான்'' 

(8:9) எனும் வசனத்ைத அருளினான். 
 
அவ்வாேற நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு வானவர்கைளக் ெகாண்டு அல்லாஹ் உதவியளித்தான். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூஸுைமல் சிமாக் பின் அல்வலீத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து எனக்கு அறிவித்த இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அன்ைறய தினத்தில் முஸ்லிம்களில் ஒருவர் 
தமக்கு முன் ெசன்றுெகாண்டிருந்த இைணைவப்பாளர்களில் ஒருவைர விரட்டிச் 
ெசன்றுெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது தமக்கு ேமேல சாட்ைடையச் சுழற்றி அடிக்கும் 
சப்தத்ைதயும், ஒரு குதிைர வரீர் "ைஹஸூம்! முன்ேனறிச் ெசல்'' என்று கூறியைதயும் 
ெசவியுற்றார். 
 
உடேன தமக்கு முன்னால் ெசன்றுெகாண்டிருந்த அந்த இைணைவப்பாளர் மல்லாந்து 
வழீ்ந்து கிடப்பைதக் கண்டார். அந்த இைணைவப்பாளரின் (அருகில் ெசன்று) அவர் பார்த்த 
ேபாது, அவனது மூக்கில் காயேமற்பட்டிருப்பைதயும் சாட்ைடயால் அடிபட்டது ேபால் 
அவனது முகம் கிழிந்து முகெமல்லாம் பச்ைசயாகக் கன்றிப் ேபாயிருப்பைதயும் கண்டார். 
உடேன அந்த அன்சாரீ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அைதப் பற்றித் 
ெதரிவித்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீர் ெசான்னது உண்ைமேய. இது 
மூன்றாவது வானிலிருந்து இறங்கிய (வானவர்களின்) உதவியாகும்'' என்று 
கூறினார்கள்.(முஸ்லிம்கள்) அன்ைறய தினத்தில் (இைணைவப்பாளர்களில்) எழுபது ேபைரக் 
ெகான்றனர்; எழுபது ேபைரச் சிைறப்பிடித்தனர். 
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முஸ்லிம்கள் எதிரிகைளச் சிைறப்பிடித்தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடமும் உமர் (ரலி) அவர்களிடமும் "இந்தக் ைகதிகள் விஷயத்தில் 
நீங்கள் என்ன கருதுகிறரீ்கள் (இவர்கைள என்ன ெசய்யலாம்)?'' என்று (ஆேலாசைன) 
ேகட்டார்கள். 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (எதிரிகளாயினும்) அவர்கள் (நம்) 
தந்ைதயின் சேகாதரர் புதல்வர்கேள; நம் குலத்தாேர. அவர்களிடமிருந்து ஏேதனும் பிைணத் 
ெதாைகையப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; அது இைறமறுப்பாளர்களுக்ெகதிரான பலமாக நமக்கு 
அைமயும். அவர்களுக்கு அல்லாஹ் இஸ்லாத்திற்கு வழிகாட்டக்கூடும். இவ்வாேற நான் 
கருதுகிேறன்'' என்றார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் என்ன கருதுகிறரீ்கள், கத்தாபின் 
புதல்வேர?'' என்று ேகட்டார்கள். 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல, அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (இவ்வாறு ெசய்யாதீர்கள்), 
அல்லாஹ்வின் தூதேர! எனது கருத்து அபூபக்ர் அவர்களின் கருத்ைதப் ேபான்ற தன்று. 
மாறாக, அவர்கைள எங்களிடம் ஒப்பைடத்துவிடுங்கள். அவர்களின் கழுத்துகைள நாங்கள் 
துண்டித்துவிடுகிேறாம். அக்கீைல அலீ அவர்களிடம் ஒப்பைடத்துவிடுங்கள்; அவரது 
கழுத்ைத அலீ துண்டிக்கட்டும்! (உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் குலத்தாரில் ஒருவரின் ெபயைரக் 
குறிப்பிட்டு) இன்ன மனிதைர என்னிடம் ஒப்பைடயுங்கள். நான் அவரது கழுத்ைதத் 
துண்டித்துவிடுகிேறன். ஏெனனில், இவர்கள் இைறமறுப்பின் தைலவர்கள்; அதன் 
முன்ேனாடிகள். (எனேவ, பிைணத் ெதாைக ெபற்று இவர்கைள விடுவிக்க ேவண்டாம்)'' 
என்று (ஆேலாசைன) கூறினார்கள். 
 
உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் கருத்ைதேய அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விரும்பினார்கள். எனது கருத்ைத அவர்கள் ஆதரிக்கவில்ைல. 
மறுநாள் ெசன்றேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் 
அமர்ந்து அழுதுெகாண்டிருந்தனர். 
நான் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நீங்களும் உங்கள் நண்பரும் ஏன் அழுகிறரீ்கள்? உங்கள் 
அழுைகக்கான காரணத்ைத அறிந்தால் நானும் அழுேவன். அழுைக வராவிட்டாலும் உங்கள் 
இருவரது அழுைகையக் கண்டு அழுவது ேபான்றாவது இருப்ேபேன!'' என்று கூறிேனன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ைகதிகளிடமிருந்து பிைணத் ெதாைகையப் 
ெபற்றுக்ெகாண்டு அவர்கைள விடுவித்துவிடலாம் என உங்களுைடய நண்பர்கள் எனக்குக் 
கூறிய ஆேலாசைனக்காகேவ நான் அழுகிேறன். ஆனால், (இேதா) இந்த மரத்திற்கு அருகில் 
அந்த எதிரிகள் ேவதைன ெசய்யப்படுவது எனக்கு எடுத்துக் காட்டப்பட்டது என்று (தமக்கு 
அருகிலிருந்த ஓர் மரத்ைதக் காட்டி) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ், "பூமியில் எதிரிகைள ேவரறுக்கும்வைர சிைறப்பிடித்தல் எந்த 
நபிக்கும் தகாது'' என்று ெதாடங்கி, "நீங்கள் அைடந்த ேபார்ச் ெசல்வங்கைள 
அனுமதிக்கப்பட்ட தூய்ைமயானைவயாகேவ (கருதி) உண்ணுங்கள்'' (8:67-69) என்பது வைர 
(மூன்று வசனங்கைள) அருளினான். அப்ேபாதுதான் ேபார்ச் ெசல்வங்கைள அவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் அனுமதித்தான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 19 ைகதிையக் கட்டிைவப்பது, அைடத்து ைவப்பது, அல்லது ெபருந்தன்ைமயுடன் 
விட்டுவிடுவது ெசல்லும். 
 
3622 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஜ்த்' பகுதிக்குக் குதிைரப் பைடெயான்ைற 
அனுப்பினார்கள். அந்தப் பைடயினர் யமாமாவாசிகளின் தைலவரும் "பனூ ஹனஃீபா' 

குலத்ைதச் ேசர்ந்தவருமான ஸுமாமா பின் உஸால் எனப்படும் மனிதைர (ைகது ெசய்து) 
ெகாண்டுவந்தார்கள்; (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலின் தூண்களில் ஒன்றில் அவைரக் 
கட்டிப்ேபாட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம் வந்து, "(உம்முைடய விஷயத்தில் நான் 
ெசால்லப்ேபாகும் தீர்ப்ைபப் பற்றி) நீர் என்ன கருதுகிறரீ், ஸுமாமா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அவர், "நல்லேத கருதுகிேறன், முஹம்மேத! நீங்கள் என்ைனக் ெகான்றால் இரத்தப் 
பழிவாங்க ேவண்டிய ஒருவைனேய ெகால்கிறரீ்கள். நீங்கள் (என்ைன மன்னித்து) உபகாரம் 
ெசய்தால், நன்றி பாராட்டக்கூடிய ஒருவனுக்ேக உபகாரம் ெசய்கிறரீ்கள். நீங்கள் ெசல்வத்ைத 
விரும்பினால் ேகளுங்கள். நீங்கள் விரும்புவது ெகாடுக்கப்படும்'' என்றார். 
அன்ைறய தினம் அவைர (அந்நிைலயிேலேய) விட்டுவிட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெசன்றார்கள். மறுநாள் வந்தேபாது அவரிடம், "ஸுமாமா, (உம்முைடய 
விஷயத்தில் நான் ெசால்லப்ேபாகும் தீர்ப்ைபப் பற்றி) நீர் என்ன கருதுகிறரீ்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
 
அதற்கு அவர், "உங்களிடம் நான் (ஏற்ெகனேவ) கூறியதுதான்: நீங்கள் உபகாரம் ெசய்தால் 
நன்றி பாராட்டக்கூடிய ஒருவனுக்ேக உபகாரம் ெசய்கிறரீ்கள். நீங்கள் (என்ைனக்) 
ெகான்றால் இரத்தப் பழிவாங்க ேவண்டிய ஒருவைனேய ெகால்கிறரீ்கள். நீங்கள் 
ெசல்வத்ைத விரும்பினால் ேகளுங்கள்; நீங்கள் விரும்புவது ெகாடுக்கப்படும்'' என்றார். 
அன்றும் அவைர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள். மூன்றாவது 
நாள் வந்தேபாது, "ஸுமாமா! என்ன கருதுகிறரீ்?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ேகட்டார்கள். அவர், "நான் (ஏற்ெகனேவ) உங்களிடம் ெசான்னைதத்தான் 
கருதுகிேறன். நீங்கள் உபகாரம் ெசய்தால் நன்றி பாராட்டும் ஒருவனுக்ேக உபகாரம் 
ெசய்கிறரீ்கள். நீங்கள் என்ைனக் ெகான்றால் இரத்தப் பழிவாங்க ேவண்டிய ஒருவைனேய 
ெகால்கிறரீ்கள். நீங்கள் ெசல்வத்ைத விரும்பினால் ேகளுங்கள். அதில் நீங்கள் விரும்புவது 
ெகாடுக்கப்படும்'' என்று ெசான்னார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஸுமாமாைவ அவிழ்த்துவிடுங்கள்'' என்று 
கூறிவிட்டார்கள். உடேன, ஸுமாமா பள்ளிவாசலுக்கு அருகிலிருந்த ேபரீச்சந்ேதாட்டத்திற்குச் 
ெசன்று குளித்துவிட்டுப் பள்ளிவாசலுக்கு வந்தார். "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு 
இைறவனில்ைல என்று உறுதிெமாழிகிேறன். முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
அடியாரும் தூதரும் ஆவார்கள் என்றும் உறுதிெமாழிகிேறன்'' என்று கூறி (முஸ்லிம் 
ஆ)னார். 
பிறகு "முஹம்மேத! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (இன்றுவைர) உங்கள் முகத்ைதவிட 
எனக்கு மிகவும் ெவறுப்புக்குரிய முகம் ேவெறதுவும் இருக்கவில்ைல. ஆனால், (இன்று) 
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உங்களுைடய முகம் மற்ெறல்லா முகங்கைளயும்விட எனக்கு மிகவும் பிரியமானதாக 
ஆகிவிட்டது. அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (இன்றுவைர) உங்கள் மார்க்கத்ைதவிட என் 
ெவறுப்புக்குரிய மார்க்கம் ேவெறதுவும் இருக்கவில்ைல. ஆனால், (இன்று) உங்களுைடய 
மார்க்கம் மற்ெறல்லா மார்க்கங்கைளயும்விட எனக்கு மிகவும் பிரியமானதாக ஆகிவிட்டது. 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (இன்றுவைர) உங்கள் ஊைரவிட எனக்கு ெவறுப்பான ஊர் 
ேவெறதுவும் இருக்கவில்ைல. ஆனால், (இன்று) உங்கள் ஊேர மற்ெறல்லா ஊர்கைளயும் 
விட எனக்கு மிகவும் பிரியமானதாக ஆகிவிட்டது. உங்கள் குதிைரப்பைடயினர் என்ைனப் 
பிடித்து(வந்து)விட்டனர். நான் "உம்ரா'ச் ெசய்ய விரும்புகிேறன். நீங்கள் என்ன 
கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு நற்ெசய்தி கூறி, "உம்ரா'ச் ெசய்ய 
அவருக்கு அனுமதியளித்தார்கள். அவர் மக்காவிற்குச் ெசன்றேபாது அவரிடம் ஒருவர், "நீர் 
மதமாறிவிட்டீரா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு ஸுமாமா (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல, 

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (நான் மதம் மாறவில்ைல) அல்லாஹ்வின் தூதருடன் 
இைணந்து இைறவனுக்குக் கீழ்ப்படியும் முஸ்லிமாக மாறிவிட்ேடன். இல்ைல; 

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளிக்காத 
வைர (எனது பகுதியான) யமாமாவிலிருந்து ஒரு ேகாதுைம தானியம் கூட 
(மக்காவாசிகளான) உங்களுக்கு வராது'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
3623 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஜ்த்' பகுதிைய ேநாக்கி குதிைரப் 
பைடெயான்ைற அனுப்பினார்கள். அந்தப் பைடயினர் யமாமாவாசிகளின் தைலவரான 
ஸுமாமா பின் உஸால் அல்ஹனஃப ீ எனப்படும் ஒருவைர (ைகது ெசய்து) ெகாண்டு 
வந்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
எனினும், அதில் "என்ைன நீங்கள் ெகான்றால், இரத்தப் பழிவாங்க ேவண்டிய ஒருவைனேய 
ெகால்கிறரீ்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 20 யூதர்கைள ஹிஜாஸ் பகுதியிலிருந்து நாடு கடத்தியது. 
 
3624 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் பள்ளிவாசலில் இருந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் 
புறப்பட்டுவந்து, "யூதர்கைள ேநாக்கிச் ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். உடேன நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் புறப்பட்டு யூதர்களிடம் ெசன்ேறாம். 
அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்றுெகாண்டு, "யூதச் சமுதாயத்தாேர! 
இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; பாதுகாப்புப் ெபறுவரீ்கள்'' என்று அவர்களுக்கு அைழப்பு 
விடுத்தார்கள். 
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அதற்கு யூதர்கள், "அபுல்காசிேம! நீங்கள் ெசால்ல ேவண்டியைதச் ெசால்லி விட்டீர்கள்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள். 
உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இ(வ்வாறு, "நான் ெசால்ல ேவண்டியைத 
ெசால்லிவிட்ேடன்' என நீங்கள் ஒப்புக்ெகாள்வ)ைதத்தான் நான் எதிர்பார்க்கிேறன். நீங்கள் 
இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக் ெகாள்ளுங்கள்; பாதுகாப்புப் ெபறுவரீ்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாதும் யூதர்கள் "அபுல்காசிேம! நீங்கள் ெசால்ல ேவண்டியைதச் ெசால்லிவிட்டீர்கள்'' 

என்று ெசான்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இைதத்தான் நான் 
எதிர்பார்க்கிேறன்'' என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு மூன்றாவது முைறயாக (முன்பு ேபாலேவ) 
ெசான்னார்கள். 
பின்னர் "இந்தப் பூமி அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுைடய தூதருக்கும் உரியது. நான் உங்கைள 
இந்தப் பூமியிலிருந்து நாடு கடத்த விரும்புகிேறன். உங்களில் யார் தமது (அைசயாச்) 
ெசாத்துக்குப் பதிலாக ஏேதனும் (விைலையப்) ெபறுகிறாேரா அவர் அந்தச் ெசாத்ைத விற்று 
விடட்டும். இல்ைலெயன்றால், இந்தப் பூமி அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுைடய தூதருக்கும் 
உரியது என்பைத நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
3625 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மதீனா யூதர்களான) பனூ நளரீ் மற்றும் பனூ குைறழா குலத்தார் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள்மீது ேபார் ெதாடுத்தனர். எனேவ, பனூ நளரீ் குலத்தாைர அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாடு கடத்தினார்கள். பனூ குைறழா குலத்தாைர, (அவர்கள் வருத்தம் 
ெதரிவித்ததால்) ெபருந்தன்ைமயுடன் மன்னித்து, அவர்கைள (மதீனாவிேலேய) வசிக்க 
விட்டுவிட்டார்கள். 
அதன் பின்னர் பனூ குைறழா குலத்தாரும் ேபார் ெதாடுத்தேபாது, அவர்களில் ஆண்கைளக் 
ெகான்றார்கள். அவர்களுைடய ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும் அவர்களுைடய 
உைடைமகைளயும் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் (ேபார்ச்ெசல்வமாகப்) பங்கிட்டுக் 
ெகாடுத்தார்கள். 
இருப்பினும், அவர்களில் சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து 
ேசர்ந்துெகாண்டனர். அந்த (பனூ குைறழா குலத்தாரில்) சிலருக்குப் பாதுகாப்பு 
வழங்கினார்கள். அவர்கள் முஸ்லிம்களாக மாறிவிட்டனர். (அப்துல்லாஹ் பின் சலாம் (ரலி) 
அவர்களின் குலத்தாரான) "பனூ ைகனுகா' கூட்டத்தாைரயும் பனூ ஹாரிஸா குலத்து 
யூதர்கைளயும், மதீனா நகரத்ைதச் ேசர்ந்த யூதர்கள் அைனவைரயும் (ஆக) மதீனாவிலிருந்த 
எல்லா யூதர்கைளயும் நாடு கடத்திவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், ேமற்கண்ட ஹதீேஸ அதிகமான (தகவைலக் 
ெகாண்ட)தும் முழுைமயானதும் ஆகும். 
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பாடம் : 21 அரபு தீபகற்பத்திலிருந்து யூதர்களும் கிறித்தவர்களும் ெவளிேயற்றப்படல். 
 
3626 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் அரபு தீபகற்பத்திலிருந்து யூதர்கைளயும் கிறித்தவர்கைளயும் நிச்சயம் ெவளிேயற்றிேய 
தீருேவன். முஸ்லிம்கைளத் தவிர ேவெறவைரயும் (அங்கு) நான் விட்டு ைவக்கமாட்ேடன். 
இைத உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 22 ஒப்பந்தத்ைத முறித்துவிட்ட (பைகவர்)களுடன் ேபார் ெசய்யலாம்; ேகாட்ைட 
வாசி(களான பைகவர்)கைளத் தகுதியுைடய ேநர்ைமயான ஒரு நீதிபதியின் தீர்ப்புக்கு 
இணங்கச் ெசய்வது ெசல்லும். 
 
3627 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(யூதர்களான) பனூ குைறழா குலத்தார் (தமது ேகாட்ைடயிலிருந்து இறங்கிவந்து தம் நட்புக் 
குலத் தைலவரான) சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களின் தீர்ப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்ள 
சம்மதித்தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சஅத் (ரலி) அவர்கைள அைழத்து 
வரும்படி ஆளனுப்பினார்கள். 
(அப்ேபாது சஅத் (ரலி) அவர்கள் அகழ்ப்ேபாரில் ஏற்பட்ட காயத்தால் மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ
பள்ளிவாசலில் தங்கைவக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.) சஅத் (ரலி) அவர்கள் ஒரு கழுைதயின் 
மீதமர்ந்து வந்தார்கள். 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அக்ேகாட்ைடைய ஒட்டித் தாற்காலிகமாக 
அைமத்திருந்த) பள்ளிவாசலுக்கு அருகில் சஅத் (ரலி) அவர்கள் வந்தேபாது, அன்சாரிகைள 
ேநாக்கி "உங்கள் தைலவைர' அல்லது "உங்களில் சிறந்தவைர' (வரேவற்பதற்காக அவைர) 
ேநாக்கி எழுந்து ெசல்லுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
பிறகு "(சஅேத!) இவர்கள் உங்களது தீர்ப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்ள(ச் சம்மதித்து) இறங்கி 
வந்திருக்கிறார்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
சஅத் (ரலி) அவர்கள், "இவர்களிலுள்ள ேபார் வரீர்கைளக் ெகான்றுவிடுங்கள். இவர்களின் 
ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும் ேபார்க் ைகதிகளாக ஆக்கிக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று 
(தீர்ப்புக்) கூறினார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், ""நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தீர்ப்ைப' அல்லது "அரசனின் தீர்ப்ைப'ேய 
(இவர்களின் விஷயத்தில்) வழங்கினரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் 
அல்முஸன்னா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அரசனின் தீர்ப்ைப' எனும் குறிப்பு இடம்ெபற 
வில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் "(சஅேத!) நீங்கள் இவர்களின் விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் தீர்ப்ைபேய 
அளித்திருக்கிறரீ்கள் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்ேறார் தடைவ "நீங்கள் அரசனின் தீர்ப்ைப அளிந்திருக்கிறரீ்கள்'' என்று 
கூறியதாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
3628 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அகழ்ப் ேபாரின்ேபாது சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்கள் தாக்கப்பட்டார்கள். அவர்களது ைக 
நரம்பில் குைறஷியரில் ஒருவனான இப்னுல் அரிகா எனப்படுபவன் அம்ெபய்துவிட்டான். 
அருகில் இருந்து, அவரது உடல் நலத்ைத விசாரித்து அறிவதற்கு வசதியாக, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலிேலேய (அவருக்காகக்) 
கூடாரெமான்ைற அைமத்தார்கள். 
அகழ்ப் ேபாைர முடித்துவிட்டு வந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆயுதங்கைளக் 
கீேழ ைவத்துவிட்டுக் குளித்தார்கள். 
அப்ேபாது (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் தமது தைலயிலிருந்த புழுதிையத் தட்டிய 
வண்ணம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (மனித உருவில்) வந்து, "நீங்கள் 
ஆயுதங்கைளக் கீேழ ைவத்துவிட்டீர்களா? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (வானவர்களாகிய) 
நாங்கள் ஆயுதத்ைதக் கீேழ ைவக்கவில்ைல. அவர்கைள ேநாக்கிப் புறப்படுங்கள்''என்று 
கூறினார். 
 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(இப்ேபாது) எங்ேக?'' என்று ேகட்டார்கள். 
உடேன ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் பனூ குைறழா குலத்தார் (உைடய வசிப்பிடம்) ேநாக்கி 
ைசைக ெசய்தார்கள். 
ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பனூ குைறழா குலத்தாைர ேநாக்கிச் 
ெசன்று) அவர்களுடன் ேபாரிட்டார்கள். (பல நாட்கள் முற்றுைகக்குப் பின்) பனூ குைறழா 
குலத்தார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தீர்ப்ைப ஏற்க இறங்கிவந்தனர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ குைறழா ெதாடர்பான முடிைவ 
(பனூ குைறழா குலத்தாரின் நட்புக் குலத் தைலவரான) சஅத் (ரலி) அவர்களிடம் 
ஒப்பைடத்தார்கள். 
சஅத் (ரலி) அவர்கள், "பனூ குைறழாக்களில் ேபார் வரீர்கள் ெகால்லப்பட ேவண்டும்; 

குழந்ைதகளும் ெபண்களும் ேபார்க் ைகதிகளாக ஆக்கப்பட ேவண்டும்; அவர்களின் 
ெசாத்துக்கள் பங்கிடப்பட ேவண்டும் என்று தீர்ப்பளிக்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3629 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் இவர்கள் விஷயத்தில் வல்லைமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் தீர்ப்ைபேய அளித்திருக்கிறரீ்கள்'' என்று (சஅத் (ரலி) 
அவர்களிடம்) கூறினார்கள் என என்னிடம் ெதரிவிக்கப்பட்டது. 
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3630 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களின் (ைக நரம்பில் பட்ட அம்புக்) காயம், ஆறும் நிைலைய 
அைடந்தேபாது அவர்கள், "இைறவா! உன் தூதைர நம்ப மறுத்து, அவர்கைள (ஊைரவிட்டு) 
ெவளிேயற்றிய சமுதாயத்தாைர எதிர்த்து உன் பாைதயில் ேபார்புரிவேத மற்ற எைதயும்விட 
எனக்கு மிகவும் விருப்பமானது என்பைத நீ அறிவாய். இைறவா! குைறஷியருடனான ேபார் 
ஏேதனும் எஞ்சியிருந்தால் நான் உன் வழியில் ேபார் ெசய்ய என்ைன உயிருடன் இருக்கச் 
ெசய். இைறவா! எங்களுக்கும் (குைறஷியரான) அவர்களுக்கும் இைடயிலான ேபாைர 
(இத்துடன்) நீ முடிவுக்குக் ெகாண்டு வந்துவிட்டாய் என்ேற நான் எண்ணுகிேறன். அவ்வாறு 
எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இைடயிலான ேபாைர நீ முடிவுக்குக் ெகாண்டுவந்திருந்தால், 

(ஆறும் நிைலயிலிருக்கும் எனது) காயத்திலிருந்து மீண்டும் குருதி ெகாப்புளிக்கச் ெசய்து, 

அதிேலேய எனக்கு (வரீ)மரணத்ைத அளிப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
அவ்வாேற அவரது ெநஞ்ெசலும்பிலிருந்து குருதி ெகாப்புளித்தது. அவரது கூடாரத்ைத ஒட்டி 
பனூ ஃகிஃபார் குலத்தாரின் கூடாரம் ஒன்றும் பள்ளிவாசலில் அைமக்கப்ெபற்றிருந்தது. 
பனூ ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு, சஅத் (ரலி) அவர்களது கூடாரத்திலிருந்து தங்கைள ேநாக்கி 
வழிந்ேதாடி வந்த இரத்தம் அச்சத்ைத ஏற்படுத்தியது. அப்ேபாது அக்குலத்தார் 
"கூடாரவாசிகேள! உங்கள் பகுதியிலிருந்து எங்கைள ேநாக்கிப் பாய்ந்து வருகிறேத, இது 
என்ன?'' என்று ேகட்டுக்ெகாண்டு, அங்கு பார்த்தேபாது காயத்திலிருந்து இரத்தம் வழியும் 
நிைலயில் சஅத் (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். அந்தக் காயத்தாேலேய அவர்கள் 
இறந்தார்கள். 
 
3631 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அன்றிரேவ அவரது காயத்திலிருந்து குருதி ெகாப்புளித்தது. குருதி வழிந்ேதாடிக் 
ெகாண்ேட இருந்து, முடிவில் அவர் இறந்துவிட்டார்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும், அந்த அறிவிப்பில் பின்வரும் தகவலும் இடம்ெபற்றுள்ளது: இது குறித்ேத ஒரு 
கவிஞர் பாடினார். 
சஅேத! 
பனூ முஆதின் வழித்ேதான்றேல! 
குைறழாவும் நளரீும் 

என்ன ஆனார்கள்? 

உன் வாழ்நாள் மீதாைண! 
குைறழாவும் நளரீும் 

நாட்ைடவிட்டு 

ெவளிேயறியேபாது, 

சஅத் பின் முஆத் 

(அளவுக்கதிகமாக) ெபாறுைம காத்தார் 

(அவ்ேஸ!) நீங்கள் உங்கள் 

பாத்திரங்கைளக் காலி 
ெசய்துவிட்டீர்கள். 
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(உதவ முன்வரவில்ைல.) 
ஆனால், அந்த (கஸ்ரஜ்) குலத்தாரின் 

பாத்திரேமா (பனூ ைகனுகா), 
சுடச் சுடக் ெகாதிக்கிறது 

(காப்பாற்றப்பட்டுவிட்டனர்). 
மாண்பைம அபூஹுபாப் 

(அப்துல்லாஹ் பின் உைப), 
"இங்ேகேய தங்குவரீ், 

ைகனுகாவினேர! 
எங்கும் ெசன்றுவிடாதீர்' என்றார். 
அவர்கள் இன்று 

ெசாந்த ஊரிேலேய 

திடமாக அமர்ந்துவிட்டனர். 
"ைமத்தான்' (ஹிஜாஸ்) மைலமீது 

கற்பாைறகள் அமர்ந்தது ேபால். 
 
பாடம் : 23 ேபாருக்கு விைரந்து ெசல்வதும், (நம்ைம) எதிர்ேநாக்கியுள்ள இரு விஷயங்களில் 
மிகவும் முக்கியமானதற்கு முன்னுரிைம அளிப்பதும். 
 
3632 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அகழ்ப் ேபாைர முடித்துத் திரும்பிய நாளன்று, "பனூ 
குைறழா குலத்தார் வசிக்குமிடத்ைத நீங்கள் அைடயாத வைர உங்களில் எவரும் லுஹர் 
ெதாழுைகையத் ெதாழ ேவண்டாம்'' என்று எங்களிடம் (கூறி, பனூ குைறழா குலத்தாைர 
ேநாக்கி விைரவாகப் புறப்படுமாறு) அறிவித்தார்கள். 
அவ்வாறு ெசன்றவர்கள் (வழியிேலேய அஸ்ர் ெதாழுைகயின் ேநரத்ைத அைடந்தனர்.) சிலர் 
(அஸ்ர் ெதாழுைகயின்) ேநரம் தவறிவிடுேமா என அஞ்சினர். எனேவ, பனூ குைறழா 
குலத்தார் வசிக்குமிடத்திற்கு முன்ேப ெதாழுதுவிட்டனர். ேவறுசிலர் ெதாழுைகயின் ேநரம் 
நமக்குத் தவறினாலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்ட 
இடத்திேலேய ெதாழுேவாம் என்று கூறி (ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்தி)னர். 
பின்னர் (இரு பிரிவினர் குறித்தும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெதரிவிக்கப்பட்டேபாது) அவ்விரு பிரிவினரில் எவைரயும் அவர்கள் குைற கூறவில்ைல. 
 
பாடம் : 24 முஹாஜிர்களுக்கு அன்சாரிகள் இரவலாகக் ெகாடுத்திருந்த மரங்கள் மற்றும் 
கனிகைள, ெவற்றிக(ளில் கிைடத்த ெசல்வங்க)ளால் தன்னிைறவு ெபற்ற ேபாது 
முஹாஜிர்கள் திருப்பிக் ெகாடுத்தது. 
 
3633 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஹாஜிர்கள் (மக்கா முஸ்லிம்கள்) மதீனாவுக்கு வந்தேபாது, தங்களுைடய கரங்களில் 
(ெசல்வம்) எதுவும் இல்லாத நிைலயிேலேய வந்தனர். (மதீனாவாசிகளான) அன்சாரிகேளா 
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நிலங்களும் (ேபரீச்சந்ேதாப்புகள் ேபான்ற) அைசயாச் ெசாத்துகளும் உைடயவர்களாக 
இருந்தார்கள். 
எனேவ, ஒவ்ேவார் ஆண்டும் தம் நிலங்களின் விைளச்சல்களில் (குறிப்பிட்ட) பாகங்கைள 
முஹாஜிர்கள் தமக்குக் ெகாடுத்துவிட ேவண்டும் என்றும், தம் பங்கிற்கு அவர்கள் பாடுபட்டு 
உைழக்க ேவண்டும் என்றும் ேபசி முஹாஜிர்களுக்கு அன்சாரிகள் தம் நிலங்கைளப் 
பிரித்துக் ெகாடுத்தார்கள். 
என் தாயார் உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள், என் தாய்வழிச் சேகாதரர் அப்துல்லாஹ் பின் 
அபதீல்ஹாவின் தாயாராகவும் இருந்தார். என் தாயார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குச் சில ேபரீச்ச மரங்கைள (அவற்றின் கனிகைள மட்டும் பயன்படுத்திக் 
ெகாள்ளும்படி அன்பளிப்பாகக்) ெகாடுத்திருந்தார்கள். 
அவற்ைற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் அடிைமப் ெபண்ணாயிருந்த உசாமா 
பின் ைஸதுைடய தாயார் உம்மு அய்மனுக்கு (அன்பளிப்பாக)க் ெகாடுத்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபர்வாசிகள்மீது ேபார் ெதாடுத்து முடித்து 
மதீனாவுக்கு (ெவற்றிேயாடு) திரும்பியேபாது முஹாஜிர்கள், தங்களுக்கு அன்சாரிகள் 
இரவலாக வழங்கியிருந்த கனிக(ள் தரும் மரங்க)ைள அவர்களிடேம திருப்பிக் 
ெகாடுத்துவிட்டார்கள். 
 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் என் தாயாரிடம் அவருைடய ேபரீச்ச 
மரங்கைளத் திரும்பத் தந்துவிட்டு, அவற்றுக்குப் பதிலாக உம்மு அய்மன் (ரலி) 
அவர்களுக்குத் தமது ேதாட்டத்திலிருந்து (சில மரங்கைள அன்பளிப்பாகக்) ெகாடுத்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்கள் உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களின் தாயார் ஆவார். 
அவர் (நபியவர்களின் தந்ைத) அப்துல்லாஹ் பின் அப்துல் முத்தலிபின் அடிைமயாக 
இருந்தார்; அபிசீனிய இனத்ைதச் ேசர்ந்தவராகவும் இருந்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தந்ைத இறந்த பிறேக ஆமினா அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் ெபற்ெறடுத்தார்கள். இந்நிைலயில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள உம்மு அய்மன் அவர்கேள வளர்த்துவந்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வளர்ந்து ெபரியவரானதும் உம்மு அய்மைன 
விடுதைல ெசய்துவிட்டார்கள். பின்னர் (தமது ெபாறுப்பில் வளர்ந்த) ைஸத் பின் 
ஹாரிஸாவுக்கு அவைரத் திருமணம் ெசய்துைவத்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இறந்து ஐந்து மாதங்களுக்குப் பின்னர் உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்கள் 
இறந்தார்கள். இதுேவ உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்களின் (வாழ்க்ைகயின்) சில 
குறிப்புகளாகும்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3634 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பனூ குைறழா மற்றும் பனூ நளரீ் குலத்தார் ெவற்றி ெகாள்ளப்படும்வைர (இரவலாகப் 
பயன்படுத்திக்ெகாள்ளும்படி) தமது நிலத்திலிருந்து ேபரீச்ச மரங்களில் சிலவற்ைற ஒருவர் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாடுத்து ைவத்திருந்தார். (பனூ குைறழா, பனூ நளரீ் குலத்தாைர 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவற்றி ெகாண்ட) பின்னர் அவரிடேம 
அம்மரங்கைள அவர்கள் திருப்பிக் ெகாடுத்துவிட்டார்கள். 
இந்நிைலயில், என் குடும்பத்தார் என்ைன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்று, அல்லாஹ்வின் தூதருக்குத் தாங்கள் ெகாடுத்திருந்த மரங்கள் அைனத்ைதயும் 
அல்லது அவற்றில் சிலவற்ைற (திரும்பத் தரும்படி) ேகட்குமாறு என்ைனப் பணித்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த மரங்கைள(ப் பராமரித்து 
பயன்ெபற்றுக்ெகாள்ளுமாறு தம் வளர்ப்புத்தாய்) உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்களிடம் 
(இரவலாகக்) ெகாடுத்திருந்தார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று 
ேகட்டேபாது, அவர்கள் அம்மரங்கைள என்னிடம் திரும்பத் தந்துவிட்டதாகக் கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அங்கு உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்கள் வந்து, எனது கழுத்தில் துணிையப் 
ேபாட்டுப் பிடித்து "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (முடியாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எனக்குத் தந்துவிட்டவற்ைற உன்னிடம் நான் ெகாடுக்கமாட்ேடன்'' என்று 
கூறலானார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம்மு அய்மன்! அவைர விட்டு 
விடுங்கள். இன்னின்ன ெபாருட்கைள உங்களுக்கு நான் தருகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
அவர் "இல்ைல (முடியாது). எவைனத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைலேயா அ(ந்த ஏக 
இைற)வன் மீதாைணயாக! (அவற்ைறத் தர முடியாது)'' என்று கூறினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இன்னின்னைதத் தருகிேறன் என்று கூறிக்ெகாண்ேட 
வந்து, இறுதியில் அைதப் ேபான்று பத்து மடங்கு அல்லது ஏறக்குைறய அைதப் ேபான்ற 
அளவு ெகாடுத்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 25 ேபார்ச் ெசல்வமாகக் கிைடத்த உணவுப் ெபாருட்கைள (நாடு திரும்புவதற்கு முன்) 
பைக நாட்டில் இருக்கும் ேபாேத உண்ணலாம். 
 
3635 அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைகபர் ேபார் தினத்தன்று ெகாழுப்பு இருந்த ேதால் ைப ஒன்ைற நான் ெபற்ேறன். அைத 
நான் இறுக்கமாகப் பிடித்துக்ெகாண்டு "இன்று இதிலிருந்து ஒரு சிறிதளைவக்கூட 
யாருக்கும் நான் ெகாடுக்கமாட்ேடன்'' என்று கூறிேனன். பிறகு திரும்பிப் பார்த்ேதன். அங்ேக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னைகத்த வண்ணம் இருந்தார்கள். 
 
3636 அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைகபர் ேபார் தினத்தன்று எங்கைள ேநாக்கி ஒரு ேதால் ைப வசீப்பட்டது. அதில் உணவுப் 
ெபாருளும் ெகாழுப்பும் இருந்தன. அைத எடுப்பதற்காக நான் குதித்ேதாடிேனன். பிறகு 
திரும்பிப் பார்த்ேதன். அங்ேக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந்தார்கள். 
அவர்கைளக் கண்டு நான் ெவட்கமைடந்ேதன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் "ெகாழுப்பு அடங்கிய ேதால் ைப ஒன்று' என இடம்ெபற்றுள்ளது. "உணவுப் ெபாருள்' 

பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. 
 
பாடம் : 26 இஸ்லாத்திற்கு அைழப்பு விடுத்து ெஹராக்ளியஸ் மன்னருக்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எழுதிய கடிதம். 
 
3637 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் ேநரடியாகக் கூறினார்கள்: (குைறஷியரின் 
தைலவனாயிருந்த) எனக்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் இைடேய 
(ஹுைதபியா) ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டிருந்த காலகட்டத்தில் (குைறஷியரின் வணிகக் குழுவில்) 
ெசன்று ஷாம் (சிரியா) நாட்டில் நான் இருந்ேதன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ேராமப் ைபஸாந்திய மன்னர் 
ெஹராக்ளியஸுக்குக் கடிதம் வந்தது. அக்கடிதத்ைத (நபித்ேதாழர்) திஹ்யா அல்கல்ப ீ(ரலி) 
அவர்கள் ெகாண்டுவந்து, புஸ்ரா (ஹூரான்) சிற்றரசரிடம் ெகாடுக்க, அவர் அைத 
ெஹராக்ளியஸிடம் ஒப்பைடத்திருந்தார். 
அப்ேபாது ெஹராக்ளியஸ் "தம்ைம இைறத்தூதர் எனக் கூறும் அந்த மனிதரின் குலத்தாரில் 
யாேரனும் இங்கு (நம் நாட்டில்) உள்ளனரா?'' என்று ேகட்டார். அ(ைவயிலிருந்த)வர்கள் 
"ஆம்' என விைடயளித்தனர். 
குைறஷி (வணிக)க் குழுவினருடன் இருந்த என்ைன அைழத்து வரும்படி 
ஆளனுப்பப்பட்டது. நாங்கள் அைனவரும் ெஹராக்ளியஸிடம் ெசன்ேறாம். எங்கள் 
அைனவைரயும் தமக்கு முன்னால் உட்காரச் ெசான்னார் ெஹராக்ளியஸ். பிறகு, "தம்ைம 
இைறத்தூதர் எனச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும் இந்த (முஹம்மத் எனும்) மனிதருக்கு 
உங்களில் ெநருங்கிய உறவினர் யார்?'' என்று ேகட்டார். 
நான் "நாேன (அவருக்கு ெநருங்கிய உறவினர் ஆேவன்)'' என்று பதிலளித்ேதன். 
எனேவ, என்ைன அவருக்கு எதிரில் (ெநருக்கமாக) உட்காரைவத்தனர். என் நண்பர்கைள 
எனக்குப் பின்னால் உட்காரைவத்தனர். 
 
பிறகு ெஹராக்ளியஸ் தம் ெமாழி ெபயர்ப்பாளைர அைழத்து, "தம்ைம இைறத்தூதர் எனச் 
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும் அந்த (முஹம்மத் எனும்) மனிதைரப் பற்றி நான் இவரிடம் 
ேகட்ேபன். இவர் ெபாய் (ஏதும்) ெசான்னால் உடேன "அவர் ெபாய் ெசால்கிறார்' என்று 
கூறிவிட ேவண்டும்'' என அவருைடய நண்பர்களிடம் (ெமாழிெபயர்த்துச்) ெசால் என்றார். 
"நான் ெபாய் ேபசிேனன்' என என்ைனப் பற்றி என் நண்பர்கள் (ஊரில் வந்து) ேபசுவார்கேள 
என்ற அச்சம் மட்டும் எனக்கு இல்லாதிருந்தால், அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் 
(நபியவர்கைளப் பற்றி) ெபாய்யான தகவல்கைளச் ெசால்லியிருப்ேபன். 
பிறகு ெஹராக்ளியஸ் தம் ெமாழிெபயர்ப்பாளரிடம், "இவரிடம் "அந்த (முஹம்மத் எனும்) 
மனிதரின் குலம் எப்படிப்பட்டது?' எனக் ேகள்'' என்றார். நான் "அவர் எங்களில் சிறந்த 
குலத்ைதச் ேசர்ந்தவர்'' என்ேறன். "அடுத்து அந்த மனிதருைடய முன்ேனாரில் அரசர் 
எவேரனும் இருந்திருக்கின்றனரா?'' என்று ேகட்டார். நான் "இல்ைல' என்ேறன். 
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அவர், "அந்த மனிதர் இவ்வாறு (தம்ைம இைறத்தூதர் என) வாதிப்பதற்கு முன் அவர் 
மக்களிடம் ெபாய்(ேயதும்) ெசான்னார் என நீங்கள் அவைரக் குற்றம் சாட்டியதுண்டா?'' என்று 
ேகட்டார். நான் "இல்ைல' என்ேறன். "அந்த மனிதைர யார் பின்பற்றுகின்றனர்? ேமட்டுக்குடி 
மக்களா, அல்லது நலிந்த பிரிவினரா?'' என்று ேகட்டார். நான் "அல்ல. நலிந்த பிரிவினேர 
(அவைரப் பின்பற்றுகின்றனர்)'' என்ேறன். 
"அவைரப் பின்பற்றுேவார் கூடிக்ெகாண்ேட ெசல்கின்றனரா, அல்லது குைறந்துவருகின்ற 
னரா?'' என்று ேகட்டார். நான் "குைறவதில்ைல. (நாளுக்கு நாள்) அதிகரித்துக்ெகாண்ேட 
ெசல்கின்றனர்'' என்ேறன். 
"அவரது மார்க்கத்தில் இைணந்த பிறகு அதன் மீது அதிருப்தியைடந்து எவேரனும் 
அதிலிருந்து ெவளிேயறிச் ெசல்வதுண்டா?'' என்று ேகட்டார். நான் "இல்ைல (யாரும் பைழய 
மதத்திற்குத் திரும்புவதில்ைல)' என்ேறன். 
"அந்த மனிதருடன் நீங்கள் ேபார் புரிந்ததுண்டா?'' என்று ேகட்டார். நான் "ஆம்' என்ேறன். 
"அவருடன் நீங்கள் நடத்திய ேபார்(களின் முடிவு)கள் எவ்வாறு அைமந்தன?'' என்று 
ேகட்டார். நான் "எங்களுக்கிைடேயயான ேபார், (ெவற்றியும் ேதால்வியும் சுழல் முைறயில் 
வரும்) கிணற்று வாளியாக உள்ளது. ஒரு முைற அவர் எங்கைள ெவல்கிறார்;மறுமுைற 
நாங்கள் அவைர ெவல்கிேறாம்'' என்ேறன். 
 
"அந்த மனிதர் ஒப்பந்த மீறல் ெசய்கின்றாரா?'' என்று ேகட்டார். நான் "இல்ைல (தற்ேபாது 
நைடமுைறயிலுள்ள இந்த ஹுைதபியா சமாதான உடன்படிக்ைகயின்) இந்தக் கால 
கட்டத்தில் நாங்களும் அவரும் இருந்துவருகிேறாம். இதில் அவர் எப்படி நடந்துெகாள்வார் 
என்று எங்களுக்குத் ெதரியாது'' என்று ெசான்ேனன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இைதத் தவிர (நபியவர்கைளக் குைற ெசால்வதற்கு) ேவறு 
எந்த வார்த்ைதையயும் திணிக்க எனக்கு வாய்ப்புக் கிைடக்கவில்ைல. 
ெதாடர்ந்து அவர், "(உங்களில்) எவேரனும் இவருக்கு முன் இப்படி(த் தம்ைம இைறத்தூதர் 
என) எப்ேபாதாவது வாதித்ததுண்டா?'' என்று ேகட்டார். நான் "இல்ைல' என்று கூறிேனன். 
பிறகு ெஹராக்ளியஸ் தம் ெமாழிெபயர்ப்பாளரிடம் பின்வருமாறு கூறினார்: 
அவரிடம் (அபூசுஃப்யானிடம்) கூறிவிடு: நான் உம்மிடம் அந்த மனிதருைடய குலத்ைதப் 
பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கு நீர் "அவர் எங்களில் சிறந்த குலத்ைத உைடயவர்' என்று 
கூறினரீ். இவ்வாேற இைறத்தூதர்கள் ஒரு சமுதாயத்தின் நற்குடியில்தான் 
ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுகின்றனர். 
நான் உம்மிடம் "அவருைடய முன்ேனார்களில் அரசர் எவேரனும் 
இருந்திருக்கின்றனரா?' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நீர் "இல்ைல' என்று விைடயளித்தீர். 
அவருைடய முன்ேனார்களில் அரசர் எவேரனும் இருந்(ததாக நீர் கூறியிருந்)தால், "தம் 
முன்ேனாரின் ஆட்சியதிகாரத்ைத(த் தாமும்) அைடய விரும்பும் ஒரு (சராசரி) மனிதர்தாம் 
இவர்' என்று நான் கூறியிருப்ேபன். 
நான் உம்மிடம் அவைரப் பின்பற்றுேவார் பற்றி, "மக்களில் ேமட்டுக்குடியினர் அவைரப் 
பின்பற்றுகின்றனரா, அல்லது நலிந்த பிரிவினரா?' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நீர் "நலிந்த 
பிரிவினேர அவைரப் பின்பற்றுகின்றனர்' என்று பதிலளித்தீர். (ெபரும்பாலும்) நலிந்த 
பிரிவினர்தாம் இைறத்தூதர்கைளப் பின்பற்றுேவார் ஆவர். 
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நான் உம்மிடம் "அவர் இவ்வாறு (தம்ைம இைறத்தூதர் என) வாதிப்பதற்கு முன்பு, (அவர் 
மக்களிடம்) ெபாய் ேபசினார் என நீங்கள் குற்றம் சாட்டியதுண்டா' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
நீர் "இல்ைல' என்று பதிலளித்தீர். இதிலிருந்து மக்களிடம் ெபாய் ேபச(த் துணிய)ôத அவர் 
அல்லாஹ்வின் மீது ெபாய் ெசால்லமாட்டார் என்று நான் புரிந்துெகாண்ேடன். 
நான் உம்மிடம் "அவரது மார்க்கத்தில் இைணந்த பின் எவேரனும் அதன் மீது அதிருப்தி 
ெகாண்டு அதிலிருந்து ெவளிேயறிச் ெசல்வதுண்டா?' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நீர் 
"இல்ைல' என்று விைடயளித்தீர். இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்) இத்தைகயேத; அதன் மலர்ச்சி 
மனங்களில் கலந்துவிடும்ேபாது (அைதக் குறித்து எவருேம அதிருப்தியைடயமாட்டார்). 
நான் உம்மிடம் "அவ(ைரப் பின்பற்றுபவ)ர்கள் (நாளுக்கு நாள்) அதிகரித்துவருகின்றனரா, 

அல்லது குைறந்துவருகின்றனரா' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நீர் "அவர்கள் அதிகரித்ேத 
வருகின்றனர்' என்று பதிலளித்தீர். இைறநம்பிக்ைக என்பது, அது முழுைமயைடயும்வைர 
அவ்வாறுதான் (வளர்ச்சிைய ேநாக்கிேய ெசல்லும்). 
நான் உம்மிடம் "அவருடன் நீங்கள் ேபார் புரிந்ததுண்டா?' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நீர் 
"அவருடன் நீங்கள் ேபார் ெசய்துள்ளதாகவும் உங்களுக்கும் அவருக்கும் இைடேய 
நைடெபறும் ேபாரில் (ெவற்றியும் ேதால்வியும்) கிணற்று வாளிகள் ேபான்று சுழல் 
(முைறயில் அைம)கின்றன. ஒரு முைற உங்கைள அவர் ெவல்வார். மறுமுைற அவைர 
நீங்கள் ெவல்கிறரீ்கள்' என்று கூறினரீ். இைறத்தூதர்கள் இத்தைகேயாேர. முதலில் அவர்கள் 
ேசாதிக்கப்படுவார்கள். பிறகு இறுதி முடிவு அவர்களுக்ேக (சாதகமாக) அைமயும். 
நான் உம்மிடம் "அவர் ஒப்பந்த மீறல் ெசய்கிறாரா?' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நீர் "அவர் 
ஒப்பந்த மீறல் ெசய்வதில்ைல' என்று பதிலளித்தீர். இைறத்தூதர்கள் இத்தைகேயாேர. 
அவர்கள் வாக்கு மீறமாட்டார்கள். 
 
நான் உம்மிடம் "இவருக்கு முன்னர் (உங்களில்) எவேரனும் இவ்வாதத்ைத முன்ைவத்த 
துண்டா?' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நீர் "இல்ைல' என்று பதிலளித்தீர். இவருக்கு முன்னர் 
எவேரனும் இவ்வாதத்ைத முன்ைவத்திருந்(ததாக நீர் கூறியிருந்)தால், "தமக்கு முன்னர் 
(சிலரால்) முன்ைவக்கப்பட்ட ஒரு வாதத்ைதப் பின் பற்றிச் ெசல்கின்ற ஒரு (சராசரி) 
மனிதேர இவர்' என்று நான் ெசால்லியிருப்ேபன். 
பிறகு ெஹராக்ளியஸ், "அந்த மனிதர் உங்களுக்கு என்ன கட்டைளயிடுகிறார்?'' என்று 
ேகட்டார். "ெதாழுைகைய நிைறேவற்றுமாறும் ஸகாத் ெகாடுக்குமாறும் உறவுகைளப் 
ேபணுமாறும் சுயக்கட்டுப்பாட்டுடன் வாழுமாறும் எங்களுக்குக் கட்டைளயிடுகிறார்' என்று 
நான் கூறிேனன். 
அதற்கு ெஹராக்ளியஸ், "நீர் ெசால்வது உண்ைமயாயிருப்பின், நிச்சயமாக அவர் ஓர் 
இைறத்தூதர்தாம். (இைறத்தூதரான) அவர் வரவிருப்பதாக நான் அறிந்திருந்ேதன். 
ஆனால், அவர் (குைறஷியரான) உங்களிலிருந்து வருவார் என்று நான் நிைனத்திருக்க 
வில்ைல. நான் அவைரச் ெசன்றைடேவன் என அறிந்தால், அவைரச் சந்திப்பதில் எனக்கு 
விருப்பம் உண்டு. நான் அவருக்கு அருகில் இருந்திருந்தால் அவருைடய பாதங்கைளக் 
கழுவியிருப்ேபன். அவரது ஆட்சி(யின் எல்ைல) என் பாதங்களுக்குக் கீழ்வைர வந்து 
ேசரும்'' என்று கூறினார். 



அத்தியாயம் : 32 – அறப்ேபாரும் வழிகாட்டு ெநறிகளும்                              

    பக்கம்| 1236  
 

பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுதிய கடிதத்ைதக் ெகாண்டுவந்து வாசிக்கச் 
ெசான்னார் ெஹராக்ளியஸ். அக்கடிதத்தில் பின்வருமாறு எழுதப்பட்டிருந்தது: 
அளவிலா அருளாளன் நிகரிலா அன்புைடேயான் அல்லாஹ்வின் திருப்ெபயரால்... 
இது அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மதிடமிருந்து ேராமாபுரியின் அதிபர் ெஹராக்ளியஸுக்கு 
(எழுதப்படும் கடிதம்): ேநர்வழிையப் பின்பற்றியவர்மீது சாந்தி (சலாம்) நிலவட்டும். இைற 
வாழ்த்துக்குப் பின்! 
இஸ்லாத்தின் (ஏகத்துவ) அைழப்ைப ஏற்குமாறு உங்கைள நான் அைழக்கிேறன். 
இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்க. (ஏற்றுக்ெகாண்டால் ஈருலகிலும்) பாதுகாப்புப் ெபறுவரீ். 
நீங்கள் இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டால் அல்லாஹ் உங்களுக்குச் ேசர ேவண்டிய 
நற்பலைன இரு மடங்காகத் தருவான். 
நீங்கள் புறக்கணித்தால் குடி(யானவர்)களின் பாவமும் (அவர்கள் இஸ்லாத்ைத ஏற்காமல் 
ேபானதற்கான குற்றமும்) உங்கைளேய ேசரும். "ேவதக்காரர்கேள! எங்களுக்கும் 
உங்களுக்கும் இைடேய ெபாதுவானெதாரு ெகாள்ைகயின்பால் நீங்கள் வாருங்கள். 
(அதாவது) நாம் அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு யாைரயும் வழிபடக் கூடாது; அவனுக்கு 
எைதயும் இைண கற்பிக்கக் கூடாது; அல்லாஹ்ைவ விடுத்து நம்மில் சிலர் ேவறு சிலைரக் 
கடவுள்களாக ஆக்கிக்ெகாள்ளக் கூடாது என்று (நபிேய!) நீர் கூறுவரீாக. (இதற்குப் பிறகும்) 
அவர்கள் புறக்கணித்தால், நாங்கள் (அல்லாஹ்வுக்கு அடிபணிந்த) முஸ்லிம்கள்தாம் 
என்பதற்கு நீங்கள் சாட்சிகளாக இருங்கள் என்று ெசால்லிவிடுங்கள். (3:64) 

ெஹராக்ளியஸ் அந்தக் கடிதத்ைதப் படித்து முடித்தேபாது, அவர் அருகிலிருந்த 
(மதகுருமார்கள் மற்றும் ேராம ைபஸாந்திய ஆட்சியாளர்களின்) குரல்கள் உயர்ந்தன. 
கூச்சல் அதிகரித்தது. ெஹராக்ளியஸின் உத்தரவின்ேபரில் நாங்கள் (அைவயிலிருந்து) 
ெவளிேயற்றப்பட்ேடாம். 
நாங்கள் ெவளிேய வந்தேபாது நான் என் நண்பர்களிடம் "இப்னு அபகீப்ஷா 
(முஹம்மது)வின் விவகாரம் (மார்க்கம்) வலிைம ெபற்றுவிட்டது. மஞ்சள் நிற இனத்தாரான 
(ேராமானிய) மன்னேர அவருக்கு (முஹம்மதுக்கு) அஞ்சுகிறாேர!''என்று ெசான்ேனன். 
அன்று ெதாட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் விவகாரம் (மார்க்கம்) விைரவில் 
ெவற்றிெபறும் என உறுதிபூண்டவனாக நான் இருக்கலாேனன். முடிவில் அல்லாஹ் என் 
உள்ளத்தில் இஸ்லாத்ைதப் புகுத்தினான். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "பாரசீகப் பைடைய (ேராமாபுரி மன்னர்) ைகஸர் (சீசர்) மூலம் அல்லாஹ் 
விரட்டியடித்தேபாது, தமக்கு அல்லாஹ் வழங்கிய அருட்ெகாைடக்கு நன்றி ெதரிவிக்கும் 
முகமாக "ஹிம்ஸி'லிருந்து ைபத்துல் மக்திஸுக்கு (ஈலியா) ைகஸர் (ெஹராக்ளியஸ்) 
வந்தார்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இந்த அறிவிப்புகளில் "அல்லாஹ்வின் அடியாரும் அவனுைடய தூதருமான (முஹம்மத் 
எழுதிய கடிதம்)'' என்று காணப்படுகிறது. "குடி(யானவர்)கள்' என்பைதக் குறிக்க ("அரீசிய்யனீ்' 

என்பதற்குப் பதிலாக) "யரீசிய்யனீ' என்ற ெசால்லும் "இஸ்லாத்தின் அைழப்பு' என்பைதக் 
குறிக்க ("திஆயத்துல் இஸ்லாம்' என்பதற்குப் பகரமாக) "தாஇயத்துல் இஸ்லாம்' எனும் 
ெசாற்ெறாடரும் ஆளப்ெபற்றுள்ளன. 
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பாடம் : 27 (ஏக இைற) அல்லாஹ்ைவ ஏற்குமாறு இைறமறுப்பாளர்களான அரசர்களுக்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் எழுதிய கடிதங்கள். 
 
3638 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (பாரசீக மன்னர்) கிஸ்ரா (குஸ்ரூ), (ேராம ைபஸாந்திய மன்னர்) ைகசர் 
(சீசர்), (அபிசீனிய அரசர்) நஜாஷீ (நீகஸ்) மற்றும் ஒவ்ெவாரு சர்வாதிகார ஆட்சியாளருக்கும் 
(ஏக இைற) அல்லாஹ்ைவ ஏற்குமாறு அைழப்பு விடுத்துக் கடிதம் எழுதினார்கள். நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ஜனாஸாத் ெதாழுைக ெதாழுவித்த நஜாஷீ இவரல்லர். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜனாஸாத் ெதாழுைக ெதாழுவித்த நஜாஷீ இவரல்லர்' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதிலும் "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜனாஸாத் ெதாழுைக ெதாழுவித்த நஜாஷீ இவரல்லர்' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 28 ஹுைனன் ேபார். 
 
3639 அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹுைனன் ேபாரில் கலந்துெகாண்ேடன். 
(ேபார் உக்கிரமாக நடந்தேபாது) நானும் அபூசுஃப்யான் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் அப்தில் 
முத்தலிப் (ரலி) அவர்களும் மட்டுேம அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளவிட்டுப் 
பிரியாமல் அவர்களுடேனேய இருந்ேதாம். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக்குரிய ெவள்ைளக் ேகாேவறு 
கழுைதயின் மீதிருந்தார்கள். அந்தக் கழுைதைய ஃபர்வா பின் நுஃபாஸா அல்ஜுதாமீ என்பார் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கியிருந்தார். 
இைறமறுப்பாளர்களும் முஸ்லிம்களும் ேமாதிக்ெகாண்டேபாது முஸ்லிம்கள் புறமுதுகிட்டு 
ஓடினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கேளா (நிைலகுைலயாமல்) தமது ேகாேவறு 
கழுைதைய இைறமறுப்பாளர்கைள ேநாக்கி விரட்டினார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது கழுைதயின் கடிவாளத்ைதப் பிடித்து, அது விைரவாகச் ெசன்று விடக் 
கூடாது என்பதற்காக அைதக் கட்டுப்படுத்திக்ெகாண்டிருந்ேதன். 
அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வாகனத்தின் 
ேசணத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்பாஸ்! கருேவல மரத்தின் (கீழ் 
"ரிள்வான்' உடன்படிக்ைக ெசய்த) ேதாழர்கைள அைழயுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். நான் 
உரத்த குரலில் "கருேவல மரத்தின் (கீழ் "ரிள்வான்' ஒப்பந்தம் ெசய்த) நண்பர்கள் 
எங்ேக?'' என்று அைழத்ேதன். (அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் உரத்த குரலுைடயவராக 
இருந்தார்கள்.) 
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அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (பிரிந்ேதாடிய) முஸ்லிம்கள், எனது குரைலக் ேகட்டவுடன் 
பசு தன் கன்றுகைள ேநாக்கித் தாவிவருவைதப் ேபான்று "இேதா வந்துவிட்ேடாம்; இேதா 
வந்துவிட்ேடாம்' என்று கூறியவாறு தாவிவந்து இைறமறுப்பாளர்களுடன் ேபாரிட்டனர். 
அன்சாரிகளிைடேய "அன்சாரிகேள! அன்சாரிகேள!'' என்று அைழப்பு விடுக்கப்பட்டது. பிறகு 
பனுல் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ரஜ் குலத்தாருக்கு மட்டுேம அைழப்பு விடுக்க 
ேவண்டியிருந்தது. அப்ேபாது அவர்கள், "பனுல் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ரஜ் குலத்தாேர! 
பனுல் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ரஜ் குலத்தாேர!'' என்று அைழத்தனர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ேகாேவறுகழுைதயில் அமர்ந்தவாறு 
தைலைய உயர்த்தி சண்ைடையக் கவனித்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "கல் அடுப்பு கனன்றுெகாண்டிருக்கும் ேநரமிது'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ைகப்பிடி சிறு கற்கைள அள்ளி 
இைறமறுப்பாளர்களின் முகத்தில் எறிந்தார்கள். பிறகு "முஹம்மதின் இைறவன் 
மீதாைணயாக! அவர்கள் ேதாற்றனர்'' என்று கூறினார்கள். 
நான் பார்த்துக்ெகாண்ேட ேபாேனன். அப்ேபாது ேபார் தனது ேபாக்கில் (உக்கிரமாக) 
நடந்துெகாண்டிருந்தது. அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சிறு கற்கைள எறிந்ததுதான் தாமதம்; இைறமறுப்பாளர்களின் பலம் 
குன்றிக்ெகாண்ேட ெசல்வைதயும் அவர்களின் கைத முடிவுக்கு வருவைதயுேம நான் 
காணலாேனன். 
 
3640 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "(அக்கழுைதைய அன்பளிப்பாக அளித்தவரின் ெபயர்) ஃபர்வா பின் நுஆமா 
அல்ஜுதாமீ'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிறு 
கற்கைள அள்ளி எறிந்துவிட்டு) "அவர்கள் ேதாற்றனர்;கஅபாவின் அதிபதி மீதாைணயாக! 
அவர்கள் ேதாற்றனர்; கஅபாவின் அதிபதி மீதாைணயாக என்று கூறினார்கள்''என்றும் 
காணப்படுகிறது. 
ேமலும் "முடிவில் அல்லாஹ் இைறமறுப்பாளர்கைளத் ேதாற்கடித்தான்'' என்று 
கூடுதலாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுக்குப் பின்னால் தமது ேகாேவறு 
கழுைதயிலிருந்தவாறு விரட்டிக்ெகாண்டிருந்தைத நான் இப்ேபாதும் பார்ப்பைதப் 
ேபான்றுள்ளது'' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்து. 
அதில் "நான் ஹுைனன் ேபாரில் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதன்' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. ஆயினும், ேமற்கண்ட ஹதீேஸ இந்த அறிவிப்ைபவிட அதிகத் தகவல் 
உள்ளதும் முழுைமயானதும் ஆகும். 
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3641 அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "அபூஉமாரா! நீங்கள் ஹுைனன் ேபார் 
நாளில் ெவருண்டு ஓடினரீ்களா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு பராஉ (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: இல்ைல, அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் புறமுதுகிட்டுச் ெசல்லவில்ைல. ஆயினும், அவர்களுைடய ேதாழர்களில் சில 
இைளஞர்கள் ஆயுதமின்றி, அல்லது அதிகமான ஆயுதமின்றி அவசரப்பட்டு 
நிராயுதபாணிகளாக (ேபாருக்கு)ப் புறப்பட்டு வந்துவிட்டார்கள். 
அவர்கள் ஹவாஸின் மற்றும் பனூ நஸ்ர் குலத்தாரில் அம்ெபய்யும் வரீர்கைளச் 
சந்தித்தனர். அந்தக் குலத்தாரின் ஒரு அம்பு கூட குறி தவறாது. அவர்கள் கூட்டாகச் 
ேசர்ந்து குறி தவறாமல் ஒேர ேநரத்தில் அம்ெபய்தார்கள். எனேவ, அங்கு நபித்ேதாழர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கிவந்தனர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ெவள்ைளக் ேகாேவறுகழுைதயில் 
அமர்ந்துெகாண்டிருக்க, அைத அபூசுஃப்யான் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ரலி) 
அவர்கள் ஓட்டிக்ெகாண்டு வந்தார்கள். (நபித்ேதாழர்களின் நிைலையக் கண்டதும் தமது 
கழுைதயிலிருந்து) இறங்கி (அல்லாஹ்விடம்) உதவி ேகாரிப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
ேமலும், "நான் இைறத்தூதர்தாம்; (இதில்) ெபாய் இல்ைல. நான் அப்துல் முத்தலிபின் 
(மகனின்) மகன் ஆேவன்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு தம் ேதாழர்கைள அணிவகுக்கச் 
ெசய்தார்கள். 
 
3642 அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து, "நீங்கள் (அைனவரும்) 
ஹுைனன் ேபார் நாளில் பின்வாங்கி ஓடிக்ெகாண்டிருந்தீர்களா, அபூஉமாரா?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு பராஉ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் அறுதியிட்டுச் ெசால்கிேறன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறமுதுகிட்டுச் ெசல்லவில்ைல. ஆயினும். 
மக்களில் அவசரப்பட்டு வந்த சில நிராயுதபாணிகள் (எதிரிகளான) இந்த ஹவாஸின் 
குலத்தாைர ேநாக்கிச் ெசன்றனர். அவர்கேளா வில்வரீர்களாய் இருந்தனர். அவர்கள் 
கூட்டமாகச் ேசர்ந்து ஒேர ேநரத்தில் அம்புக் கூட்டிலிருந்து அம்புகைள எடுத்து எய்தனர். 
அந்த அம்புகள் ெவட்டுக்கிளி கூட்டங்கைளப் ேபான்று (பறந்துவந்தன). இதனால், 

(முஸ்லிம்கள்) சிதறி ஓடினர். பிறகு மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள 
ேநாக்கி வந்தனர். அப்ேபாது அபூசுஃப்யான் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேகாேவறுகழுைதைய ஓட்டிக்ெகாண்டு (நடந்து) 
வந்தார்கள். 
உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது கழுைதயிலிருந்து) இறங்கி 
அல்லாஹ்விடம் உதவி ேகாரிப் பிரார்த்தித்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நான் இைறத்தூதர்தாம்; (இதில்) ெபாய் இல்ைல;நான் அப்துல் முத்தலிபின் 
(மகனின்) மகன் ஆேவன்''  என்றும், "இைறவா! உன் உதவிைய இறக்குவாயாக!'' என்றும் 
கூறிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ேபார் (உச்சகட்டமைடந்து) சிவந்து (கனன்று) ெகாண்டிருந்த 
ேபாது நபியவர்கைளேய ேகடயமாக்கி நாங்கள் தப்பித்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம். எங்களில் 
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வரீர்கள்கூட நபியவர்களுக்கு ேநராக (அவர்களுக்குப் பின்னாேலேய) நின்று 
ெகாண்டிருந்தனர். 
 
3643 அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைகஸ் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதர் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடம், "ஹுைனன் 
ேபார் நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள விட்டுவிட்டு நீங்கள் ெவருண்டு 
ஓடினரீ்களா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு பராஉ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆனால், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவருண்ேடாடவில்ைல. ஹவாஸின் குலத்தார் 
அன்ைறய தினம் வில்வரீர்களாய் இருந்தனர். 
(முதலில்) நாங்கள் அவர்கள்மீது தாக்குதல் நடத்தியேபாது அவர்கள் சிதறிேயாடினர். 
எனேவ, நாங்கள் குனிந்து ேபார்ச் ெசல்வங்கைளச் ேசகரிப்பதில் மும்முரமாய் ஈடுபட்ேடாம். 
அப்ேபாது (சிதறிேயாடிய) எதிரிகள் எங்கைள முன்ேனாக்கி அம்புகைள (கூட்டமாக நின்று) 
எய்தனர். (எனேவ, நிைலகுைலய ேவண்டிய நிைல எங்களுக்கு ஏற்பட்டது.) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெவருண்ேடாடாமல்) தமது ெவள்ைளக் 
ேகாேவறுகழுைதயில் அமர்ந்திருந்தைத நான் பார்த்ேதன். அபூசுஃப்யான் பின் அல்ஹாரிஸ் 
(ரலி) அவர்கள் அதன் கடிவாளத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் இைறத்தூதர்தாம். (இதில்) ெபாய் இல்ைல. 
நான் அப்துல் முத்தலிபின் (மகனின்) மகன் ஆேவன்'' என்று கூறிக் ெகாண்டிருந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "பராஉ (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் அபூஉமாரா!'' என்று அைழத்து ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளபடி ேகட்டதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. ேமற்கண்ட ஹதீஸில் குைறந்த 
தகவல்கேள இடம்ெபற்றுள்ளன. இவர்களின் அறிவிப்பில் முழுைமயான தகவல்கள் 
காணப்படுகின்றன. 
 
3644 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ேசர்த்து ஹுைனன் ேபாரில் கலந்து 
ெகாண்ேடாம். நாங்கள் எதிரிகைள எதிர்ெகாண்டேபாது, நான் முன்ேனறிச் ெசன்ேறன். 
அப்ேபாது நான் ஒரு மைலக் கணவாய்மீது ஏறிேனன்;எதிரிகளில் ஒருவன் என்ைன 
எதிர்ெகாண்டான். உடேன நான் ஓர் அம்ைப எடுத்து அவன்மீது எய்ேதன். அவன் 
என்ைனவிட்டு மைறந்து (தப்பித்துக்)ெகாண்டான். பிறகு அவன் என்ன ஆனான் என்று 
எனக்குத் ெதரியவில்ைல. 
அப்ேபாது எதிரிகைள நான் பார்த்ேதன். அவர்கள் மற்ெறாரு கணவாய்மீது ஏறி 
விட்டிருந்தார்கள். அவர்களும் நபித்ேதாழர்களும் ேமாதிக்ெகாண்டனர். பிறகு நபித்ேதாழர்கள் 
பின்வாங்க ேவண்டிய நிைலக்கு ஆளாயினர். நானும் ேதால்வி கண்டு திரும்பிேனன். 
அப்ேபாது என்மீது இரு ேபார்ைவகள் இருந்தன. ஒன்ைற நான் கீழங்கியாகவும் 
மற்ெறான்ைற ேமலங்கியாகவும் ேபார்த்திக்ெகாண்டிருந்ேதன். 
(நான் திரும்பிக்ெகாண்டிருந்தேபாது) எனது கீழங்கி அவிழ்ந்துவிட்டது. உடேன நான் 
ேமலங்கிையயும் கீழங்கிையயும் ேசர்த்து (சுருட்டிப்) பிடித்துக்ெகாண்ேடன். அப்ேபாது நான் 
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ேதாற்றுப்ேபானவனாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளக் கடந்து ெசன்ேறன். 
அப்ேபாது அவர்கள் தமது ெவள்ைளக் ேகாேவறுகழுைதயில் (நிைலகுைலயாமல்) 
இருந்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கள், "இப்னுல் அக்வஉ, திடுக்கிடும் நிகழ்ெவைதேயா கண்டுள்ளார்'' என்று 
கூறினார்கள். எதிரிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளச் சூழ்ந்துெகாண்டதும் 
அவர்கள் தமது ேகாேவறுகழுைதயிலிருந்து இறங்கி,பூமியிலிருந்து ஒரு ைகப்பிடி மண் 
அள்ளி, அவர்களது முகங்கைள ேநாக்கி எறிந்தார்கள். 
அப்ேபாது "இம்முகங்கள் இழிவைடந்தன'' என்று கூறினார்கள். எதிரிகளில் ஒருவரது முகம் 
கூட விடுபடாமல் அைனவருைடய கண்கைளயும் அந்த ஒரு பிடி மண்ணால் அல்லாஹ் 
நிரப்பாமல் விடவில்ைல. பிறகு அவர்கள் புறமுதுகிட்டு ஓடினர். 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் எதிரிகைளத் ேதாற்கடித்தான். அவர்கள் விட்டுச் 
ெசன்ற ேபார்ச்ெசல்வங்கைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
முஸ்லிம்களுக்கிைடேய பங்கிட்டுக் ெகாடுத்தார்கள். 
 
பாடம் : 29 தாயிஃப் ேபார். 
 
3645 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தாயிஃப் நகரத்தாைர முற்றுைகயிட்டேபாது 
அவர்களால் அந்நகரத்தாைர ஒன்றும் ெசய்ய முடியவில்ைல. எனேவ, "இைறவன் 
நாடினால், நாம் (நாைள மதீனாவுக்குத்) திரும்பிச் ெசல்ேவாம்''என்று கூறினார்கள். 
நபித்ேதாழர்கள், "இ(ந்நகரத்)ைத ெவல்லாமல் நாம் திரும்புவதா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
(ேதாழர்களின் தயக்கத்ைதக் கண்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "காைலயில் 
ேபாருக்குப் புறப்படுங்கள்''என்றார்கள். அவ்வாேற அவர்கள் (மறு நாள்) காைல ேபாருக்குச் 
ெசன்று பலத்த காயங்களுக்கு ஆளானார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நாைள நாம் (மதீனாவுக்குத்) திரும்பிச் 
ெசல்ேவாம்'' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இப்படிச் ெசான்னது நபித் 
ேதாழர்களுக்கு (இப்ேபாது) மகிழ்ச்சி (தரும் ெசய்தி)யாக அைமந்தது. (அவர்களின் 
மகிழ்ச்சிையக் கண்டு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிரித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 30 பத்ருப் ேபார். 
 
3646 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூசுஃப்யான் (தைலைமயில் வணிகக் குழு) வரும் தகவல் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு எட்டியேபாது (தம் ேதாழர்களிடம்) ஆேலாசைன ேகட்டார்கள். 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (தமது கருத்ைதச்) ெசான்னேபாது, அைத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கண்டுெகாள்ளவில்ைல. பின்னர் உமர் (ரலி) அவர்கள் (தமது கருத்ைதச்) 
ெசான்னேபாதும் கண்டுெகாள்ளவில்ைல. 
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அப்ேபாது (அன்சாரிகளில் கஸ்ரஜ் கூட்டத்தாரின்) தைலவர் சஅத் பின் உபாதா (ரலி) 
அவர்கள் எழுந்து, "எங்(கள் அன்சாரிகளின் கருத்து)கைளயா நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறரீ்கள், 

 அல்லாஹ்வின் தூதேர? என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன் மீதாைணயாக! எங்கள் 
குதிைரகைளக் கடலுக்குள் ெசலுத்துமாறு நீங்கள் உத்தரவிட்டாலும் நிச்சயமாக நாங்கள் 
ெசலுத்துேவாம். எங்கள் குதிைரகளின் பிடரிகளில் அடித்து (ெதாைலவில் உள்ள) "பர்குல் 
ஃகிமாத்' ேநாக்கி (விரட்டிச்) ெசல்லுமாறு நீங்கள் உத்தரவிட்டாலும் நாங்கள் அவ்வாேற 
ெசய்ேவாம்'' என்று கூறினார்கள். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கைளப் புறப்படச்ெசய்தார்கள். மக்கள் 
புறப்பட்டுச் ெசன்று பத்ர் எனும் இடத்தில் தங்கினர். அப்ேபாது அவர்களிடம் குைறஷியரின் 
தண்ணரீ் சுமக்கும் ஒட்டகக்குழாம் ஒன்று வந்தது. அவர்களில் பனுல் ஹஜ்ஜாஜ் 
குலத்தாரின் கறுப்பு அடிைம ஒருவனும் இருந்தான். 
நபித்ேதாழர்கள், அவைனப் பிடித்துக்ெகாண்டனர். அவனிடம் அபூசுஃப்யாைனப் பற்றியும் 
அவருைடய சக பயணிகள் பற்றியும் விசாரித்தனர். அவன் "அபூசுஃப்யாைனப் பற்றி எனக்கு 
எதுவும் ெதரியாது. ஆனால், இேதா அபூஜஹ்ல், உத்பா,ைஷபா, உமய்யா பின் கலஃப் 
(ஆகிேயார் உங்கைள ேநாக்கிப் பைடதிரட்டி வந்துெகாண்டிருக்கின்றனர்)'' என்று ெசான்னான். 
அவன் இவ்வாறு ெசான்னதும் (அவன் ெபாய் ெசால்வதாக எண்ணிக்ெகாண்டு) அவைன 
நபித் ேதாழர்கைள அடித்தனர். அப்ேபாது அவன் "ஆம் (எனக்குத் ெதரியும்); நான் 
ெசால்கிேறன். இேதா அபூசுஃப்யான் வந்துெகாண்டிருக்கிறார்'' என்று (ெபாய்) ெசான்னான். 
அடிப்பைத நிறுத்திவிட்டு அவனிடம் ேகட்டால் "அபூசுஃப்யான் பற்றி எனக்கு எதுவும் 
ெதரியாது. ஆனால், இேதா அபூஜஹ்ல், உத்பா, ைஷபா, உமய்யா பின் கலஃப் மக்களுடன் 
(வந்துெகாண்டிருக்கின்றனர்)'' என்று ெசான்னான். மீண்டும் அவன் இவ்வாறு ெசான்னதும் 
அவைன நபித்ேதாழர்கள் அடித்தனர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அங்கு) நின்று ெதாழுது 
ெகாண்டிருந்தார்கள். இ(வ்வாறு அவர்கள் நடந்து ெகாள்வ)ைத அவர்கள் கண்டதும் 
ெதாழுைகைய (சுருக்கமாக) முடித்துத் திரும்பினார்கள். ேமலும், "என் உயிர் எவன் 
ைகயிலுள்ளேதா அவன் மீதாைணயாக! அவன் உண்ைமையச் ெசால்லும்ேபாது 
அடிக்கிறரீ்கள். ெபாய் ெசால்லும்ேபாது அடிப்பைத நிறுத்து விடுகிறரீ்கேள!'' என்று 
கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இது இன்ன மனிதர் மாண்டு விழும் 
இடம்'' என்று கூறி, பூமியில் தமது ைகைய ைவத்து "இவ்விடத்தில் இவ்விடத்தில்' என்று 
காட்டினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைக ைவத்துக் காட்டிய 
இடத்ைதவிட்டு அவர்களில் எவரும் தள்ளி விழவில்ைல. (சரியாக அேத இடத்தில் ேபாரில் 
மாண்டு கிடந்தனர்). 
 
பாடம் : 31 மக்கா ெவற்றி . 
 
3647 அப்துல்லாஹ் பின் ரபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ரமளான் மாதத்தில் (சிரியா நாட்டிலிருந்த) முஆவியா (ரலி) அவர்கைளச் சந்திக்க சில 
தூதுக் குழுக்கள் ெசன்றன. (அத்தூதுக் குழுவில் நானும் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களும் 
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இருந்ேதாம்.) அப்ேபாது எங்களில் சிலர் ேவறுசிலருக்கு (முைறைவத்து) உணவு சைமத்(து 
விருந்தளித்)தனர். அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் தமது கூடாரத்திற்கு மக்கைள அதிகமாக 
(விருந்திற்கு) அைழப்பவராக இருந்தார்கள். 
அப்ேபாது நான், "நான் உணவு சைமத்து மக்கைள என் கூடாரத்திற்கு அைழக்கக்கூடாதா?'' 

என்று கூறிவிட்டு, உணவு தயாரிக்க உத்தரவிட்ேடன். பிறகு அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கைள 
மாைலயில் சந்தித்து, "இன்றிரவு என்னிடம்தான் விருந்து'' என்ேறன். அதற்கு அபூஹுைரரா 
(ரலி) அவர்கள், "நீ என்ைன முந்திக்ெகாண்டாய்'' என்று கூறினார்கள். நான் "ஆம்' என்று 
கூறிவிட்டு, மக்கைள (எனது கூடாரத்திற்கு) அைழத்ேதன். 
 
அப்ேபாது அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் (நான் ேகட்டுக்ெகாண்டதற்கிணங்க) "அன்சாரிக் 
கூட்டத்தாேர! உங்கள் ெசய்திகளில் ஒன்ைறக் குறித்து உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். பிறகு மக்கா ெவற்றிையப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார்கள். அப்ேபாது 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவிலிருந்து புறப்பட்டு மக்காவுக்கு வந்து 
ேசர்ந்தார்கள். அப்ேபாது ஸுைபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) அவர்கைள, (தமது பைடயின்) 
இரு பக்கவாட்டுப் பைடகளில் ஒன்றுக்குத் தளபதியாக நியமித்தார்கள். 
காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கைள மற்ெறாரு பக்கவாட்டுப் பைடக்குத் தளபதியாக 
நியமித்தார்கள். அபூஉைபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கைள நிராயுதபாணி(களான 
காலாட் பைட)யினருக்குத் தளபதியாக நியமித்தார்கள். 
 
அவர்கள் அைனவரும் பள்ளத்தாக்கின் ைமயப்பகுதிக்கு வந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பைடயின் முக்கியப்பகுதியில் இருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களது 
பார்ைவயில் நான் பட்டேபாது, "அபூஹுைரரா நீயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "(ஆம்) இேதா, 

வந்ேதன் அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள், "ஓர் அன்சாரித் ேதாழேர 
(இப்ேபாது) என்னிடம் வருவார் (என்ேற நான் எதிர்பார்த்ேதன்)'' என்றார்கள். 
ைஷபான் பின் ஃபர்ரூக் (ரஹ்) அல்லாேதாரின் அறிவிப்பில், "அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள்,எனக்காக அன்சாரிகைளச் சப்தமிட்டு அைழப்பரீாக! என்றார்கள். 
உடேன அன்சாரிகள் வந்து குழுமினர்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
(எதிரிகளான) குைறஷியர் தம்முைடய பல்ேவறு குலத்தாைரயும் ஆதரவாளர்கைளயும் 
ஒன்றுகூட்டி, "இவர்கைள நாம் (முதலில் ேபாருக்கு) அனுப்பிைவப்ேபாம். இவர்களுக்கு 
(ெவற்றி) ஏேதனும் கிைடத்தால், (குைறஷியரான) நாமும் இவர்களுடன் 
ேசர்ந்துெகாள்ேவாம். இவர்களுக்குத் ேதால்வி ஏற்பட்டால், நம்மிடம் (முஸ்லிம்களால்) 
ேகாரப்படுவைத நாம் வழங்கிவிடுேவாம்'' என்று கூறினர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் (ஒற்றுைமயாக உள்ள) 
குைறஷியரின் பல்ேவறு குலத்தாைரயும் ஆதரவாளர்கைளயும் காண்கிறரீ்கள் (அல்லவா?)'' 

என்று கூறிவிட்டு, தம்முைடய ஒரு ைகயின் மீது மற்ெறாரு ைகைய ைவத்து (அவர்களது 
ஒற்றுைமைய) ைசைக ெசய்து காட்டினார்கள். 
பிறகு "நீங்கள் (ெவற்றி அைடந்த பின்) என்ைன "ஸஃபா' மைலக்கருகில் வந்து 
சந்தியுங்கள்'' என்று கூறி(விட்டுப் ேபா)னார்கள். 
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அவ்வாேற நாங்கள் நடந்து ெசன்ேறாம். எங்களில் ஒருவர் எதிரிகளில் ஒருவைரத் தாக்கி 
வழீ்த்த நிைனத்தால், (தைடயின்றித்) தாக்கி வழீ்த்தினார். ஆனால், எதிரிகளில் யாரும் 
எங்கைள ேநாக்கி எைதயும் வசீ இயலவில்ைல. 
அப்ேபாது (இஸ்லாத்ைதத் தழுவியிருந்த) அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! குைறஷிக் குலேம அடிேயாடு அழிக்கப்படுகிறது. இன்ைறக்குப் 
பிறகு குைறஷியேர இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அபூசுஃப்யானின் இல்லத்தினுள் 
நுைழந்துெகாள்கிறாேரா, அவர் அபயம் ெபற்றவராவார்'' என்று அறிவித்தார்கள். 
அப்ேபாது அன்சாரிகள் ஒருவருக்ெகாருவர் "இந்த மனிதருக்கு (நபியவர்களுக்கு) தமது 
ஊர்மீது பற்றும், தம் குலத்தார்மீது பரிவும் ஏற்பட்டுவிட்டது'' என்று ேபசிக்ெகாண்டனர். 
அப்ேபாது இைறவனிடமிருந்து ெசய்தி (வஹீ) வந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு "வஹீ' வந்தால், அது எங்களுக்குத் ெதரியாமல் ேபாகாது. அப்ேபாது "வஹீ' 

 முடிவைடயும் வைர எங்களில் யாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கிப் 
பார்ைவையச் ெசலுத்தமாட்டார். 
அவ்வாேற "வஹீ' வந்து முடிந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்சாரி 
சமுதாயேம!' என்று அைழத்தார்கள். அம்மக்கள் "இேதா வந்ேதாம், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' 
என்று கூறினர். "இம்மனிதருக்குத் தமது ஊர்மீது பற்று ஏற்பட்டுவிட்டது என்று நீங்கள் 
ெசான்னரீ்கள்(தாேன)?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்;அவ்வாறு கூறேவ 
ெசய்ேதாம்'' என்று (உண்ைம) ெசான்னார்கள். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறன்று; நான் அல்லாஹ்வின் அடிைமயும் 
தூதரும் ஆேவன். நான் அல்லாஹ்ைவ ேநாக்கியும் உங்களிடமும் (நாடு துறந்து) ஹிஜ்ரத் 
வந்ேதன். என் வாழ்வு உங்கள் வாழ்ேவாடுதான்; என் இறப்பு உங்கள் இறப்ேபாடுதான்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அன்சாரிகள் அழுதுெகாண்ேட வந்து, "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுைடய தூதரின் மீதும் ெகாண்ட ேபராைசயின் 
காரணத்தாேலேய அவ்வாறு நாங்கள் கூறிேனாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதரும் 
உங்களது ெசால்ைல உண்ைம என ஏற்று, நீங்கள் கூறிய காரணத்ைதயும் ஏற்கின்றனர்' 

என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது மக்களில் சிலர், அபூசுஃப்யானின் வடீ்ைட ேநாக்கிச் ெசன்றனர். ேவறுசிலர் தங்கள் 
(வடீ்டுக்) கதவுகைளப் பூட்டிக்ெகாண்டனர். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ஹஜருல் அஸ்வத்' எனும் கல் இருக்குமிடத்ைத ேநாக்கி வந்து, அைதத் தமது ைகயால் 
ெதாட்டு முத்தமிட்டார்கள். பிறகு இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்தார்கள். 
அப்ேபாது இைறயில்லம் கஅபாவுக்கு அருகிலிருந்த ஒரு சிைலைய ேநாக்கி வந்தார்கள். 
அைத மக்கள் வழிபட்டுவந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ைகயில் 
வில்ெலான்று இருந்தது. அவர்கள் அந்த வில்லின் வைளவுப் பகுதிைய பிடித்திருந்தார்கள். 
அந்தச் சிைலக்கு அருகில் வந்ததும், அந்த வில்லால் அதன் கண்ணில் குத்திக்ெகாண்ேட 
"உண்ைம வந்துவிட்டது. ெபாய்ைம அழிந்துவிட்டது'' என்று கூறலானார்கள். 
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இைறயில்லத்ைதச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்ததும் "ஸஃபா' குன்றுக்கு வந்து, அதன் மீது ஏறி, 
இைறயில்லம் கஅபாைவப் பார்த்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழவும், 

அவன் நாடிய சிலவற்ைற ேவண்டிப் பிரார்த்திக்கவும் ஆரம்பித்தார்கள். 
 
3648 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்முைடய ஒரு ைகைய மற்ெறாரு 
ைகமீது ைவத்து இரு ைககைளயும் இைணத்துக் காட்டியபடி "அவர்கைள அறுவைட 
ெசய்துவிடுங்கள்' என்று கூறினார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும் இந்த அறிவிப்பில், "அன்சாரிகள் அவ்வாறு நாங்கள் கூறத்தான் ெசய்ேதாம், 

அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று கூறினர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அவ்வாறாயின் (முஹம்மத் - புகழப்பட்டவர் எனும்) என் ெபயருக்கு என்ன அர்த்தம்? 

அவ்வாறன்று; நான் அல்லாஹ்வின் அடிைமயும் தூதரும் ஆேவன்' என்று கூறினார்கள்'' 

என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3649 அப்துல்லாஹ் பின் ரபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (சிரியாவிலிருந்த) முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ரலி) அவர்கைளச் சந்திக்க ஒரு 
தூதுக் குழுவில் ெசன்ேறாம். எங்களிைடேய அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். 
எங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் தம் சக பயணிகளுக்கு ஒரு நாைளக்கு ஒருவர் என்ற 
முைறயில் உணவு தயாரித்ேதாம். என்னுைடய முைறநாள் வந்தேபாது நான், "அபூஹுைரரா 
(ரலி) அவர்கேள! இன்று எனது முைறநாள். மக்கள் (எனது) இருப்பிடத்திற்கு வந்துவிட்டனர். 
ஆனால், உணவு இன்னும் வந்து ேசரவில்ைல. உணவு வரும்வைர நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பற்றி(ய ஹதீஸ்) கூறினால் நன்றாயிருக்குேம!'' என்று 
கூறிேனன். அப்ேபாது அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
 
மக்கா ெவற்றி நாளில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கைள 
வலப் பக்க அணியினருக்குத் தளபதியாக நியமித்தார்கள்; ஸுைபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) 
அவர்கைள இடப் பக்க அணியினருக்கும் அபூஉைபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கைள 
(நிராயுதபாணிகளாயிருந்த) காலாட்பைடயினர் மற்றும் பள்ளத்தாக்கின் ைமயப் பகுதியில் 
இருந்ேதார் ஆகிேயாருக்கும் தளபதியாக நியமித்தார்கள். 
 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூஹுைரரா! அன்சாரிகைள எனக்காக 
அைழயுங்கள்!'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற நான் அவர்கைள அைழத்ேதன். அப்ேபாது 
அன்சாரிகள் விைரந்து வந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்சாரி 
சமுதாயத்தாேர! (எதிரிக்) குைறஷியரின் பல்ேவறு குலத்தாைர நீங்கள் காண்கிறரீ்களா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தமது ைகைய ெவளியிெலடுத்து வலக் ைகைய 
இடக் ைகயின் மீது ைவத்து ைசைக ெசய்து காட்டியபடி, "நாைளய தினம் (களத்தில்) 
அவர்கைள நீங்கள் சந்தித்தால் அவர்கைள அறுவைட ெசய்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு, "ஸஃபாவில் சந்திப்ேபாம்'' என்று கூறி(விட்டுச் ெசல்லலா)னார்கள். அவ்வாேற 
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முஸ்லிம்கள் கண்ணில் ெதன்பட்ட (எதிரிகள்) எவைரயும் (ஒேரயடியாகத்) தூங்க 
ைவக்காமல் விடவில்ைல. 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஸஃபா மைலமீது ஏறினார்கள். அன்சாரிகள் 
வந்து ஸஃபா மைலையச் சுற்றி நின்றுெகாண்டனர். அப்ேபாது அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! குைறஷிக் கூட்டத்தார் முற்றாகத் துைடத்ெதறியப் 
படுகின்றனர். இன்ைறய தினத்திற்குப் பிறகு குைறஷியர் எவரும் இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "யார் அபூசுஃப்யானின் இல்லத்தினுள் நுைழந்துெகாள்கிறாேரா அவர் அபயம் 
ெபற்றவராவார். யார் ஆயுதத்ைதக் கீேழ ேபாட்டுவிட்டாேரா அவரும் அபயம் 
ெபற்றவராவார். யார் தமது வடீ்டுக் கதைவ பூட்டிக்ெகாண்டாேரா அவரும் அபயம் 
ெபற்றவராவார்''என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது அன்சாரிகள், "இம்மனிதைர (நபி (ஸல்) 
அவர்கைள) குலப் பாசமும் ஊர்ப் பற்றும் பற்றிக்ெகாண்டுவிட்டன'' என்று கூறினர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இைறச்ெசய்தி (வஹீ) வந்தது. 
(அன்சாரிகள் தம்ைமப் பற்றிப் ேபசிக் ெகாண்டைத நபியவர்கள் அறிந்துெகாண்டார்கள்). 
பிறகு "இம்மனிதைர குலப்பாசமும் ஊர்ப்பற்றும் பற்றிக்ெகாண்டுவிட்டன' என்று 
கூறினரீ்களா?  நன்றாக அறிந்துெகாள்ளுங்கள்: அப்படியானால் எனது (முஹம்மத் - 
புகழப்பட்டவர் எனும்) ெபயருக்கு என்ன அர்த்தமிருக்க முடியும்?'' என்று (மூன்று முைற) 
கூறிவிட்டு, "நான் அல்லாஹ்வின் அடிைமயும் அவனுைடய தூதருமான முஹம்மத் 
ஆேவன். நான் அல்லாஹ்வின் பக்கமும் உங்களிடமும் (நாடு துறந்து) ஹிஜ்ரத் வந்ேதன். 
இனி என் வாழ்வு உங்கள் வாழ்ேவாடுதான்; என் இறப்பு உங்கள் இறப்ேபாடுதான்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அதற்கு அன்சாரிகள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுைடய 
தூதரின் மீதும் ெகாண்ட ேபராைசயின் காரணத்தாேலேய நாங்கள் அவ்வாறு ெசான்ேனாம்'' 

என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால், அல்லாஹ்வும் அவனுைடய 
தூதரும் உங்களது ெசால்ைல ஏற்று, நீங்கள் கூறிய காரணத்ைதயும் ஏற்கின்றனர்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 32 கஅபாைவச் சுற்றியிருந்த சிைலகைள அப்புறப்படுத்தியது. 
 
3650 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கஅபாைவச் சுற்றிலும் முன்னூற்று அறுபது சிைலகள் இருக்க, மக்கா 
நகருக்குள் நுைழந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள், தமது ைகயிலிருந்த குச்சியால் அவற்ைறக் 
குத்தி (அடிக்கத் ெதாடங்கி)னார்கள். ேமலும் "உண்ைம வந்துவிட்டது. ெபாய் 
அழிந்துவிட்டது. ெபாய் அழியக்கூடியதாகேவ உள்ளது'' (17:81) என்றும் "உண்ைம 
வந்துவிட்டது. ெபாய் புதிதாக ஒன்றும் ெசய்துவிடவில்ைல; இனியும் ெசய்யப்ேபாவதில்ைல'' 

(34:49) என்றும் கூறிக் ெகாண்டிருந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா 
ெவற்றி நாளில் மக்காவினுள் நுைழந்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அழியக்கூடியதாகேவ உள்ளது'' என்பது வைரயில்தான் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இரண்டாவது வசனம் இடம்ெபறவில்ைல. ேமலும் (சிைலகள் என்பைதக் குறிக்க "நுஸுப்' 

என்பதற்குப் பகரமாக) "ஸனம்' எனும் ெசால் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 33 மக்கா ெவற்றிக்குப் பின் எந்தக் குைறஷியும் கட்டிைவத்துத் தாக்கப்படும் நிைல 
வராது. 
 
3651 முதீஉ பின் அல்அஸ்வத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றி நாளில், "இன்ைறய தினத்துக்குப் பிறகு மறுைம 
நாள்வைர குைறஷியர் எவரும் கட்டிைவத்துத் தாக்கப்படும் நிைல ஏற்படாது'' என்று 
கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3652 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அன்ைறய தினம் குைறஷியரில் "அல்ஆஸ்' எனும் ெபயர் ெபற்றிருந்தவர்களில் 
முதீஉ (ரலி) அவர்கைளத் தவிர ேவெறவரும் இஸ்லாத்ைத ஏற்றிருக்கவில்ைல. 
அப்ேபாது முதீஉ அவர்களுைடய ெபயர் "அல்ஆஸீ' (மாறு ெசய்பவர்) என்றிருந்தது. 
அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கேள "முதீஉ' (கீழ்ப்படிந்தவர்) என்று ெபயர் 
சூட்டினார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 34 "ஹுைதபியா' எனுமிடத்தில் நடந்த "ஹுைதபியா சமாதான ஒப்பந்தம்'. 
 
3653 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்கும் (குைறஷி) இைணைவப்பாளர்களுக்கும் இைடேய ஹுைதபியா 
நாளில் நைடெபற்ற சமாதான ஒப்பந்தப் பத்திரத்ைத அலீ (ரலி) அவர்கேள எழுதினார்கள். 
அப்ேபாது அலீ (ரலி) அவர்கள், "இது அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் எழுதிக்ெகாண்டது'' 

என எழுத, இைணைவப்பாளர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத்' என எழுதாதீர்கள்'' 

(என்று கூறிவிட்டு நபியவர்கைள ேநாக்கி), "நீர் அல்லாஹ்வின் தூதர்தாம் என நாங்கள் 
அறிந்திருந்தால் உம்முடன் ேபாரிட்டிருக்கேவ மாட்ேடாம்'' என்று கூறினர். 
ஆகேவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் (அலீ (ரலி) அவர்களிடம்), "அ(ந்த வாசகத்)ைத 
அழித்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அலீ (ரலி) அவர்கள், "நான் அைத (ஒரு ேபாதும்) 
அழிக்கப்ேபாவதில்ைல'' என்று கூறிவிட்டார்கள். ஆகேவ, நபி (ஸல்) அவர்கேள தமது 
கரத்தால் அைத அழித்தார்கள். 
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"முஸ்லிம்கள் (அடுத்த ஆண்டு) மக்கா நகருக்குள் நுைழந்து மூன்று நாட்கள் மட்டும் 
தங்கியிருக்கலாம். நகருக்குள் எந்த ஆயுதத்ைதயும் உைறயிலிட்டுத்தான் ("ஜுலுப்பானுஸ் 
ஸிலாஹ்') எடுத்துவர ேவண்டும்'' என இைணைவப்பாளர்கள் நிபந்தைன விதித்திருந்தனர். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்களிடம் "ஜுலுப் 
பானுஸ் ஸிலாஹ் என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) 
அவர்கள் "உைறயும் அதிலுள்ள ஆயுதமும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
3654 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹுைதபியாக்காரர்களுடன் (மக்கா 
குைறஷியருடன் ஹுைதபியா எனுமிடத்தில்) சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டேபாது, 

அலீ (ரலி) அவர்கேள அவர்களுக்கிைடயிலான ஒப்பந்தப்பத்திரத்ைத எழுதினார்கள். 
அப்ேபாது "அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத்' என்று அவர்கள் எழுத...'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ஆயினும், இந்த அறிவிப்புகளில் "இது எழுதிக்ெகாண்டது' ("ஹாதா மா காத்தப அலய்ஹி') 
எனும் வாக்கியம் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3655 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இைறயில்லம் கஅபாவுக்குச் ெசல்ல முடியாமல் தடுக்கப்பட்டேபாது, 

"முஸ்லிம்கள் (அடுத்த ஆண்டு) மக்காவிற்குள் நுைழந்து மூன்று நாட்கள் தங்கலாம்; 

நகருக்குள் உைறயிலிட்ட வாளுடன்தான் நுைழய ேவண்டும்; மக்காவிலிருந்து திரும்பிச் 
ெசல்லும்ேபாது மக்காவாசிகளில் யாைரயும் தம்முடன் அைழத்துச் ெசல்லக் கூடாது. 
அவர்களுடன் வந்திருப்பவர்களில் மக்காவிேலேய தங்கிக்ெகாள்ள விரும்பும் யாைரயும் 
தடுக்கக்கூடாது' ஆகிய நிபந்தைனகளின் ேபரில் மக்காவாசிகள் நபி (ஸல்) அவர்களடன் 
சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டனர். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ரலி) அவர்களிடம், "நமக்கிைடயிலான சமாதான ஒப்பந்தத்தின் 
நிபந்தைனகைளப் பின்வருமாறு எழுதுவரீாக: 
"அளவிலா அருளாளன் நிகரிலா அன்புைடேயான் அல்லாஹ்வின் திருப்ெபயரால்... 
இது அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் எழுதிக்ெகாண்ட ஒப்பந்த பத்திரம்...' என்று 
கூறினார்கள். உடேன இைணைவப்பாளர்கள், "நீர் அல்லாஹ்வின் தூதர்தாம் என நாங்கள் 
அறிந்திருப்ேபாமாயின், நாங்கள் உம்ைமப் பின்ெதாடர்ந்திருப்ேபாேம! மாறாக, 

"அப்துல்லாஹ்வின்  புதல்வர் முஹம்மத்' என்று எழுதுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ரலி) அவர்களிடம் அ(ந்த வாசகத்)ைத 
அழித்துவிடுமாறு கூறினார்கள். அதற்கு அலீ (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல, அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அைத நான் அழிக்கமாட்ேடன்''என்று கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்த இடத்ைத எனக்குக் காட்டுவரீாக!'' என்று 
கூறினார்கள். அலீ (ரலி) அவர்கள் அந்த (வாசகம் இருந்த) இடத்ைதக் காட்டினார்கள். 
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உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைத (தமது கரத்தால்) அழிந்துவிட்டார்கள். 
ேமலும், "அப்துல்லாஹ்வின் புதல்வர்' என்று எழுதச் ெசய்தார்கள். 
(அடுத்த ஆண்டு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் மூன்று நாட்கள் 
தங்கியிருந்தார்கள். மூன்றாவது நாளானேபாது மக்காவாசிகள் அலீ (ரலி) அவர்களிடம், 

"உம்முைடய ேதாழர் நிபந்தைனயில் குறிப்பிட்டிருந்த இறுதிநாள் இதுதான். எனேவ, அவைர 
இந்நகைரவிட்டு ெவளிேயறச் ெசால்லுங்கள்'' என்று கூறினர். அலீ (ரலி) அவர்கள் இைத நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவித்தேபாது "ஆம்' என்று கூறிவிட்டு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
புறப்பட்டு விட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அஹ்மத் பின் ஜனாப் அல் மிஸ்ஸீஸீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("உம்ைம 
நாங்கள் பின்ெதாடர்ந்திருப்ேபாேம!' என்பதற்குப் பகரமாக) "நாங்கள் (இஸ்லாத்ைத ஏற்பதாக) 
உம்மிடம் உறுதிெமாழி அளித்திருப்ேபாேம!' என்று (மக்காவாசிகள் கூறினார்கள் என) 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3656 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
குைறஷியர் தம்முடன் சுைஹல் பின் அம்ர் இருக்க, நபி (ஸல்) அவர்களுடன் சமாதான 
ஒப்பந்தம் ெசய்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ரலி) அவர்களிடம் "(ஒப்பந்தப் பத்திரத்தில் 
முதலில்) பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் (அளவிலா அருளாளன் நிகரிலா 
அன்புைடேயான் அல்லாஹ்வின் திருப்ெபயரால்...) என எழுதுவரீாக!'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது சுைஹல், "பிஸ்மில்லாஹ்' (அல்லாஹ்வின் ெபயரால்) என்பது சரி (அைத 
நாங்கள் அறிேவாம்); அது என்ன பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்? அைத நாங்கள் 
அறியவில்ைலேய? எனேவ, நாங்கள் அறிந்துள்ள "பிஸ்மிக்கல்லாஹும்ம' (அல்லாஹ்ேவ! 
உன் ெபயரால்) எனும் வாசகத்ைத எழுதுங்கள்'' என்று கூறினார். (அவ்வாேற எழுதும்படி 
உத்தரவிட்டார்கள்.) பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
முஹம்மதிடமிருந்து... என எழுதுவரீாக!'' என்று (அலீயிடம்) கூறினார்கள். 
அப்ேபாது குைறஷியர், "நீர் இைறவனின் தூதர்தாம் என நாங்கள் அறிந்திருப்ேபாமாயின் 
நாங்கள் உம்ைமப் பின்ெதாடர்ந்திருப்ேபாம். மாறாக, உமது ெபயைரயும் உம் தந்ைதயின் 
ெபயைரயும் (ஒப்பந்தத்தில்) எழுதுக'' என்று கூறினர். ஆகேவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் (அலீ 
(ரலி) அவர்களிடம்) "அப்துல்லாஹ்வின் புதல்வர் முஹம்மதிடமிருந்து என 
எழுதுவரீாக'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது குைறஷியர் பின்வருமாறு நபிகளாரிடம் நிபந்தைனயிட்டனர்: உங்களிடமிருந்து 
யாேரனும் (எங்களிடம்) வந்துவிட்டால் அவைர நாங்கள் திருப்பியனுப்பமாட்ேடாம். 
எங்களிடமிருந்து யாேரனும் (உங்களிடம்) வந்துவிட்டால் அவைர எங்களிடம் நீங்கள் 
திருப்பியனுப்ப ேவண்டும். 
முஸ்லிம்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (பாதகமான நிபந்தைனகள் ெகாண்ட) இைத நாம் 
எழுத ேவண்டுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்' என்று கூறிவிட்டு, 

"யாேரனும் நம்மிடம் வந்துவிட்டு (மதமாறிச்) ெசன்றால் அவைர அல்லாஹ் (தனது 
அருளிலிருந்து) அப்புறப்படுத்தி விடுவான். அவர்களிடமிருந்து யாேரனும் நம்மிடம் வந்தால் 
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(அவர் திருப்பியனுப்பப் ெபற்றாலும்) அவருக்கு மகிழ்ைவயும் (ெநருக்கடியிலிருந்து) 
விடுபடுவதற்கான வழிையயும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான்'' என்றார்கள். 
 
3657 அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஸிஃப்பனீ்' ேபார் நாளில் சஹ்ல் பின் ஹுைனஃப் (ரலி) அவர்கள் (மக்களிைடேய) எழுந்து 
நின்று பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 
மக்கேள! (இந்தப் ேபாரில் ஈடுபாடு காட்டாதைதக் குறித்து யாைரயும் நீங்கள் குற்றம் 
சாட்டாதீர்கள்; மாறாக,) உங்கைள நீங்கேள குற்றம் சாட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். நாங்கள் 
ஹுைதபியா நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். 
ேபார் புரிவது சரியானெதன்று நாங்கள் கருதியிருந்தால் ேபார் புரிந்திருப்ேபாம். ஆனால், அது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் இைணைவப்பாளர்களுக்கும் இைடேய 
சமாதான உடன்பாட்டில் முடிந்தது. 
(ஹுைதபியாவில் இைணைவப்பாளர்கள் முஸ்லிம்களுக்குப் பாதகமான நிபந்தைனகைள 
விதித்தேபாதும் நபியவர்கள் ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள்.) அப்ேபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாம் 
சத்தியத்திலும் அவர்கள் (எதிரிகள்) அசத்தியத்திலும் இல்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம் (நாம் சத்தியத்தில் இருக்கிேறாம்; அவர்கள் 
அசத்தியத்தில் இருக்கிறார்கள்)''  என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "ேபாரில் 
ெகால்லப்படும் நம் வரீர்கள் ெசார்க்கத்திலும் அவர்களுைடய வரீர்கள் நரகத்திலும் 
இருப்பார்கள் இல்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ஆம்' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அப்படியிருக்க, நாம் ஏன் நமது மார்க்க விஷயத்தில் பணிந்து 
ேபாக ேவண்டும்? அல்லாஹ் நமக்கும் அவர்களுக்கும் இைடேய தீர்ப்பளிக்காமலிருக்கும் 
நிைலயில் நாம் ஏன் திரும்ப ேவண்டும்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கத்தாபின் புதல்வேர! நான் 
அல்லாஹ்வுைடய தூதராேவன். என்ைன அல்லாஹ் ஒருேபாதும் வணீாக்கமாட்டான்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
உமர் (ரலி) அவர்கள் ேகாபத்ைத அடக்க முடியாமல் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, 

"அபூபக்ர் அவர்கேள! நாம் சத்தியத்திலும் அவர்கள் அசத்தியத்திலும் இல்ைலயா?''  என்று 
ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் "ஆம் (நாம் சத்தியத்தில் இருக்கிேறாம். அவர்கள் 
அசத்தியத்தில் இருக்கிறார்கள்)'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "ேபாரில் ெகால்லப்படும் நம் வரீர்கள் ெசார்க்கத்திலும் அவர்களுைடய 
வரீர்கள் நரகத்திலும் இருப்பார்கள் இல்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
"ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "அப்படியிருக்க, நாம் ஏன் நமது மார்க்க விஷயத்தில் பணிந்து ேபாக 
ேவண்டும்? அல்லாஹ் நமக்கும் அவர்களுக்கும் இைடேய தீர்ப்பளிக்காமலிருக்கும் 
நிைலயில் நாம் ஏன் திரும்ப ேவண்டும்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
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அதற்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "கத்தாபின் புதல்வேர! நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் ஆவார்கள். அவர்கைள அல்லாஹ் ஒருேபாதும் வணீாக்கமாட்டான்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அப்ேபாதுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ("உமக்கு நாம் ெதளிவான 
ெவற்றிைய அளித்துவிட்ேடாம்'' என்று ெதாடங்கும்) "அல்ஃபத்ஹ்' எனும் (48ஆவது) 
அத்தியாயம் அருளப்ெபற்றது. 
உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு ஆளனுப்பி அந்த 
வசனத்ைத ஓதிக்காட்டினார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இது 
ெவற்றியா?'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம் 
(ெவற்றிதான்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் மனச்சாந்தியைடந்து 
திரும்பிச் ெசன்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3658 அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஸிஃப்பனீ்' ேபாரின்ேபாது சஹ்ல் பின் ஹுைனஃப் (ரலி) அவர்கள் "மக்கேள! (நான் இந்தப் 
ேபாரில் ஈடுபாடு காட்டாதைதக் குறித்து என்ைனக் குற்றம் சாட்டாதீர்கள்) உங்களது 
கருத்ைதேய குைற காணுங்கள். 
அபூஜந்தல் (அபயம் ேதடிவந்த ஹுைதபியா உடன்படிக்ைக) நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் கட்டைளைய மறுப்பதற்கு என்னால் முடிந்திருந்தால் நான் 
மறுத்திருப்ேபன். (அத்தைகய மன நிைலயில் அன்று நான் இருந்ேதன்.) (அன்று) நாங்கள் 
எங்கள் வாட்கைள எங்கள் ேதாள்களில் (முடக்கி) ைவத்துக்ெகாண்டது, ஒருேபாதும் 
ேபாருக்கு அஞ்சியல்ல. நாங்கள் அறிந்த ஓர் எளிய விஷய(மான சமாதான)த்திற்காகத்தான். 
ஆனால், உங்களது இந்த விவகாரம் (ஸிஃப்பனீ் ேபார் அவ்வாறன்று)'' எனக் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் 
அப்தில்லாஹ் பின் நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஒருேபாதும் ேபாருக்கு' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "எங்கள் ேதாள்களில் நாங்கள் வாட்கைள (முடக்கி) ைவத்துக்ெகாண்டது, 

எங்களுக்குச் சிரமம் தரும் ேபாருக்கு அஞ்சி அல்ல'' என்று சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3659 அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஸிஃப்பனீ்' ேபாரின்ேபாது சஹ்ல் பின் ஹுைனஃப் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியைத 
நான் ேகட்ேடன்: (நான் இந்தப் ேபாரில் ஈடுபாடு காட்டாதது குறித்து என்ைனக் குற்றம் 
சாட்டாதீர்கள்) உங்கள் மார்க்க விஷயத்தில் நீங்கள் எடுத்துள்ள முடிைவேய குைற 
காணுங்கள். 
அபூஜந்தல் (அபயம் ேதடி வந்த ஹுைதபியா) நாளில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் கட்டைளைய ஏற்க மறுப்பதற்கு என்னால் முடிந்திருந்தால் (ஏற்க 
மறுத்திருப்ேபன். அத்தைகய மேனா நிைலயில்தான் நான் அன்று இருந்ேதன்.) 
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(ஆனால், இன்று உங்கள்) பிரச்சிைனயில் ஒரு மூைலைய (அைடத்து)ச் சீராக்கும்ேபாது, 

மற்ெறாரு மூைல நம் முன்ேன ெவடித்துத் திறந்துெகாள்கிறது. 
 
3660 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (உம்ரா வழிபாட்ைட நிைறேவற்ற முடியாமல் ேபானதால்) 
ஹுைதபியா எனுமிடத்திேலேய பலிப்பிராணிைய அறுத்துவிட்டு, அங்கிருந்து (மதீனா 
ேநாக்கி) திரும்பிக் ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது நபித்ேதாழர்கைளக் கவைலயும் ேசாகமும் 
தழுவியிருந்தன. 
 இந்நிைலயில்தான் (அவர்களுக்கு), "(நபிேய!) உமக்குத் ெதளிவானெதாரு ெவற்றிைய நாம் 
அளித்ேதாம். உமது பாவத்தில் முந்தியைதயும் பிந்தியைதயும் உமக்காக அல்லாஹ் 
மன்னித்து, அவன் தனது அருட்ெகாைடைய உமக்கு முழுைமப்படுத்தி, உமக்கு ேநரான 
பாைதையக் காட்டுவதற்காகவும், அல்லாஹ் மகத்தான உதவிைய உமக்குச் 
ெசய்வதற்காகவும் (இந்த ெவற்றிைய அவன் அளித்தான்)'' என்று ெதாடங்கி, "இது 
அல்லாஹ்விடம் மகத்தான ெவற்றியாக இருக்கிறது'' என்பதுவைர (48:1-5) இைறவசனங்கள் 
அருளப்ெபற்றன. 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "எனக்கு ஓர் இைறவசனம் அருளப்ெபற்றுள்ளது. அது 
இவ்வுலகிலுள்ள அைனத்ைதயும்விட எனக்கு மிகவும் உவப்பானதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 35 (ேபாரிலும்) வாக்குறுதிைய நிைறேவற்றல். 
 
3661 ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் பத்ருப் ேபாரில் கலந்துெகாள்ளாததற்குக் காரணம் யாெதனில், நானும் என் தந்ைத 
ஹுைசல் (எனும் அல்யமான்) அவர்களும் (பத்ர் ேநாக்கிப்) புறப்பட்ேடாம். அப்ேபாது 
குைறஷி இைறமறுப்பாளர்கள் எங்கைளப் பிடித்துக்ெகாண்டனர். "நீங்கள் முஹம்ம(துடன் 
ேசர்ந்து எங்களுக்ெகதிராகப் ேபார் ெசய்வ)ைத நாடித்தாேன ெசல்கிறரீ்கள்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
நாங்கள் "(இல்ைல) மதீனாைவ ேநாக்கிேய ெசல்கிேறாம்'' என்று (ேபச்ைச மாற்றிச்) 
ெசான்ேனாம். அப்ேபாது குைறஷியர் "நாங்கள் மதீனாவுக்ேக திரும்பிவிட ேவண்டும்; 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ேசர்ந்து (குைறஷியருக்ெகதிராக) ேபாரிடக் 
கூடாது' என அல்லாஹ்வின் மீது ஆைணயிட்டு எங்களிடம் வாக்குறுதி ெபற்றுக் 
ெகாண்டனர். 
நாங்கள் இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று நடந்தைதத் 
ெதரிவித்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள், "நீங்கள் இருவரும் (மதீனாவுக்ேக) திரும்பிச் 
ெசல்லுங்கள். நாம் அவர்களுக்கு ஆதரவாக அவர்களது வாக்குறுதிைய நிைறேவற்றுேவாம். 
அவர்களுக்ெகதிராக அல்லாஹ்விடம் உதவி ேகாருேவாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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பாடம் : 36 அகழ்ப் ேபார். 
 
3662 யஸீத் பின் ஷரீக் அத்ைதமீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நாங்கள் ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்ேதாம். 
அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் 
வாழ்ந்திருந்தால், அவர்களுடன் ேசர்ந்து ேபார்களில் ஈடுபட்டிருப்ேபன்; கடுைமயாக 
உைழத்திருப்ேபன்'' என்று கூறினார். 
அதற்கு ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீ அவ்வாறு ெசய்திருக்கவாேபாகிறாய்? 

அகழ்ப் ேபார் இரவில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். 
கடுைமயான காற்றும் குளிரும் எங்கைள வாட்டிக்ெகாண்டிருந்தன. 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "எதிரிகள் பற்றிய ெசய்திைய 
(உளவறிந்து) என்னிடம் ெகாண்டுவருபவர் யார்? அவைர மறுைம நாளில் அல்லாஹ் 
என்னுடன் இருக்கச் ெசய்வான்'' என்று கூறினார்கள். நாங்கள் ெமௗனமாக இருந்ேதாம். 
எங்களில் யாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பதிலளிக்கவில்ைல. 
பிறகு மீண்டும் "எதிரிகள் பற்றிய ெசய்திைய (உளவறிந்து) நம்மிடம் ெகாண்டுவருபவர் 
யார்? அவைர மறுைம நாளில் அல்லாஹ் என்னுடன் இருக்கச் ெசய்வான்'' என்று 
கூறினார்கள். அப்ேபாதும் நாங்கள் அைமதியாக இருந்ேதாம். எங்களில் யாரும் 
அவர்களுக்குப் பதிலளிக்கவில்ைல. 
 
பிறகு (மூன்றாவது முைறயாக), "எதிரிகள் பற்றிய ெசய்திைய (உளவறிந்து) நம்மிடம் 
ெகாண்டுவருபவர் யார்? அவைர மறுைம நாளில் அல்லாஹ் என்னுடன் இருக்கச் 
ெசய்வான்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாதும் நாங்கள் அைமதியாகேவ இருந்ேதாம். எங்களில் 
யாரும் அவர்களுக்குப் பதிலளிக்கவில்ைல. 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹுைதஃபா! எதிரிகைளப் பற்றிய ெசய்திைய 
(உளவறிந்து) என்னிடம் ெகாண்டுவா'' என்று கூறினார்கள். எனது ெபயைரக் குறிப்பிட்டு 
அவர்கள் என்ைன அைழத்துவிட்டதால் என்னால் மறுக்க முடியவில்ைல. நான் எழுந்ேதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், " நீ ெசன்று எதிரிகைளப் பற்றிய ெசய்திைய (உள 
வறிந்து) என்னிடம் ெகாண்டுவா! எதிரிகைள எனக்ெகதிராக விழிப்பைடயச் 
ெசய்துவிடாேத'' என்று கூறினார்கள். 
 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து விைடெபற்று (எதிரிகைள ேநாக்கி)ச் 
ெசன்றேபாது, நான் ெவண்ணரீில் நடப்பைதப் ேபான்றிருந்தது (குளிேர எனக்குத் ெதரிய 
வில்ைல). இந்நிைலயில் நான் எதிரிகளிடம் வந்துேசர்ந்ேதன். அப்ேபாது (எதிரிகளின் 
தைலவர்) அபூசுஃப்யான் தமது முதுைக ெநருப்பில் காட்டி, குளிர் காய்ந்துெகாண்டிருந்தார். 
நான் எனது வில்லின் நடுேவ ஓர் அம்ைபப் ெபாருத்தி அவர்மீது எய்யப்ேபாேனன். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் "எனக்ெகதிராக எதிரிகைள விழிப்பைடயச் 
ெசய்துவிடாேத' என்று கூறியைத நான் நிைனவுகூர்ந்ேதன். அப்ேபாது மட்டும் நான் அம்ைப 
எய்திருந்தால், அவைர நிச்சயமாக நான் தாக்கியிருப்ேபன். 
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பிறகு நான் ெவண்ணரீில் நடப்பைதப் ேபான்ேற, (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) 
திரும்பி வந்ேதன். அவர்களிடம் ெசன்று எதிரிகைளப் பற்றிய ெசய்திகைளத் ெதரிவித்ேதன். 
நான் ெசய்திகைளச் ெசால்லி முடித்ததும் குளிர் என்ைனத் தாக்கத் ெதாடங்கியது. அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்மீது இருந்த ேபார்ைவயின் ஒரு கூடுதலான 
பகுதிைய எனக்கு அணி வித்தார்கள். அந்தப் ேபார்ைவையப் ேபார்த்திக்ெகாண்டுதான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அப்ேபாது) ெதாழுது ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அதிகாைலவைர நான் (அப்ேபார்ைவயில்) உறங்கிக்ெகாண்ேடயிருந்ேதன். 
அதிகாைலயானதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தூங்கு மூஞ்சி! எழுந்திரு'' 

என்றார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 37 உஹுதுப் ேபார். 
 
3663 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஹுதுப் ேபார் நாளில் (ஒரு கட்டத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அன்சாரிகளில் எழுவரும் குைறஷியரில் (முஹாஜிர்களில்) இருவரும் மட்டுேம 
தம்முடனிருக்க தனித்து விடப்பட்டார்கள். (மற்ற ேதாழர்கள் சிதறி ஓடிவிட்டனர்.) 
இந்நிைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள எதிரிகள் ெநருங்கிய ேபாது, 

"நம்மிடமிருந்து இவர்கைள விரட்டியடிப்பவர் யார்? "அவருக்குச் ெசார்க்கம் கிைடக்கும்'; 

அல்லது "அவர் ெசார்க்கத்தில் என்னுடன் இருப்பார்''என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அன்சாரிகளில் ஒருவர் முன்ேனறிச் ெசன்று ேபாரிட்டார். இறுதியில் அவர் 
ெகால்லப்பட்டார். பிறகு மீண்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள எதிரிகள் 
ெநருங்கினார்கள். அப்ேபாது "நம்மிடமிருந்து இவர்கைள விரட்டியடிப்பவர் யார்? "அவருக்குச் 
ெசார்க்கம் கிைடக்கும்'; அல்லது "அவர் ெசார்க்கத்தில் என்னுடன் இருப்பார்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அன்சாரிகளில் மற்ெறாரு மனிதர் முன்ேனறிச் ெசன்று எதிரிகளுடன் ேபாரிட்டார். 
அவரும் ெகால்லப்பட்டார். இவ்வாேற (ஒருவர் பின் ஒருவராகச்) ெசன்று அன்சாரிகள் 
எழுவரும் ெகால்லப்பட்டனர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உடனிருந்த) தம்மிரு (குைறஷித்) 
ேதாழர்களிடம், "நாம் நம்முைடய (அன்சாரித்) ேதாழர்களிடம் நியாயமாக நடந்துெகாள்ள 
வில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3664 அபூஹாஸிம் சலமா பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு உஹுதுப் 
ேபார் நாளில் ஏற்பட்ட காயங்கள் குறித்துக் ேகட்கப்பட்டது. அப்ேபாது அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(அன்ைறய தினத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகம் காயப்படுத்தப்பட்டது. 
அவர்களின் முன்வாய்ப்பற்களில் (கீழ் வரிைசயில் வலப்புறப் பல்) ஒன்று உைடக்கப்பட்டது. 
தைலக் கவசம் அவர்களது தைலயில் ைவத்ேத ெநாறுக்கப்பட்டது. 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய புதல்வி ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய முகத்திலிருந்து வழிந்த) இரத்தத்ைதக் 
கழுவிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அலீ பின் அப ீ தாலிப் (ரலி) அவர்கள் (தமது) ேகடயத்தில் 
தண்ணரீ் (நிரப்பி வந்து அந்தக் காயத்ைதக் கழுவுவதற்காக) ஊற்றிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
தண்ணரீ் ேமன்ேமலும் இரத்தத்ைத அதிகமாக்குவைதேய கண்ட ஃபாத்திமா (ரலி) 
அவர்கள், ஒரு பாய்த் துண்ைட எடுத்து வந்து சாம்பலாகும்வைர அைதக் கரித்து, அைதக் 
காயத்தில் ைவத்து அழுத்தினார்கள். இரத்தம் (வழிவது) நின்றுவிட்டது. 
 
3665 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது: 
சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
(உஹுதுப் ேபாரில்) ஏற்பட்ட காயங்கள் குறித்துக் ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு சஹ்ல் (ரலி) 
அவர்கள், "இேதா! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
காயத்ைதக் கழுவிவிட்டவைரயும், (கழுவுவதற்காகத்) தண்ணைீர ஊற்றிக் 
ெகாண்டிருந்தவைரயும், மருந்துக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட ெபாருைளயும் நான் அறிேவன்'' 

என்று கூறிவிட்டுத் ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி கூறினார்கள். 
ஆயினும், இந்த அறிவிப்பில் "அவர்களது முகம் காயப்படுத்தப்பட்டது' எனும் தகவல் 
(ஹதீஸின் இறுதியில்) இடம்ெபற்றுள்ளது. ("உைடக்கப்பட்டது' என்பைதக் குறிக்க) 
"ஹுஷிமத்' என்பதற்குப் பதிலாக "குசிரத்' எனும் ெசால் ஆளப்பட்டுள்ளது. 
 
3666 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சயதீ் பின் அபஹீிலால் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அவர்களுைடய முகம் 
தாக்கப்பட்டது” என்றும், முஹம்மத் பின் முதர்ரிஃப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
"அவர்களுைடய முகம் காயப்படுத்தப்பட்டது” என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3667 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஹுதுப் ேபார் நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய முன்வாய்ப் பற்களில் 
(கீழ் வரிைசயில் வலப்புறப் பல்) ஒன்று உைடக்கப்பட்டது. அவர்களது முகம் 
காயப்படுத்தப்பட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் காயத்திலிருந்து 
வழிந்த இரத்தத்ைதத் துைடத்தபடிேய, "தங்களுைடய நபிையக் காயப்படுத்தி, அவரது பல்ைல 
உைடத்த ஒரு சமுதாயம் எப்படி உருப்படும்? அவேரா அவர்கைள அல்லாஹ்வின் பக்கம் 
அைழத்துக்ெகாண்டிக்கிறார்'' என்று கூறலானார்கள். 
அப்ேபாதுதான் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "(நபிேய!) அதிகாரத்தில் உமக்கு 
எந்தப் பங்கும் இல்ைல'' (3:128) எனும் வசனத்ைத அருளினான். 
 
3668 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(முற்கால) இைறத்தூதர்களில் ஒருவரின் நிைலைய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எடுத்துைரத்துக்ெகாண்டிருந்தைத நான் இப்ேபாதும் பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது. அந்த 
இைறத்தூதைர அவருைடய சமுதாயத்தார் அடித்தனர். அவேரா தமது முகத்திலிருந்து 
இரத்தத்ைதத் துைடத்தபடி, "இைறவா! என் சமுதாயத்தாைர மன்னித்துவிடு. 
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ஏெனனில், அவர்கள் அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள்'' என்று ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார் 
என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும் அவற்றில், "அவர் தமது ெநற்றியிலிருந்து இரத்தத்ைத வழித்துக்ெகாண்டிருந்தார்' 

என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 38 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களால் ெகால்லப்பட்ட ஒருவன்மீது 
அல்லாஹ்வின் ேகாபம் கடுைமயாதல். 
 
3669 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் எங்களுக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் 
பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உஹுதுப் 
ேபாரில் உைடபட்ட) தமது (முன் வாய்ப்பற்களில் கீழ் வரிைசயில் வலப்புறம் இருந்த) 
பல்ைலச் சுட்டிக்காட்டி, "அல்லாஹ்வின் தூதைர இப்படிச் ெசய்துவிட்ட சமுதாயத்தின் மீது 
அல்லாஹ்வின் ேகாபம் மிகக் கடுைமயாகிவிட்டது''  என்றும், "அல்லாஹ்வின் பாைதயில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் யாைரக் ெகான்றுவிடுவாேரா அவர்மீதும் அல்லாஹ்வின் ேகாபம் 
மிகக் கடுைமயாகி விட்டது'' என்றும் கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 39 நபி (ஸல்) அவர்கள் இைணைவப்பாளர்களிடமிருந்தும் நயவஞ்சகர்களிடமிருந்தும் 
சந்தித்த துன்பங்கள். 
 
3670 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைறயில்லம் கஅபா அருகில் 
ெதாழுது ெகாண்டிருந்தார்கள். அபூஜஹ்லும் அவனுைடய நண்பர்களும் (அங்கு) 
அமர்ந்திருந்தனர். அதற்கு முந்ைதயநாள் (இைறச்சிக்காக மக்காவில்) ஓர் ஒட்டகம் 
அறுக்கப்பட்டிருந்தது. 
அபூஜஹ்ல், "உங்களில் யார், இன்ன குடும்பத்தார் (ேநற்று) அறுத்த ஒட்டகத்தின் 
கருப்ைபையச் சுற்றியுள்ள சவ்வுகைளக் ெகாண்டுவந்து முஹம்மத் (ெதாழுைகயில்) 
சிரவணக்கத்திற்குச் ெசல்லும்ேபாது, அவருைடய ேதாள்கள்மீது ைவப்பவர்?'' என்று ேகட்டான். 
அங்கிருந்தவர்களில் மாபாதகன் ஒருவன் கிளம்பிச் ெசன்று, அைதக் ெகாண்டுவந்தான். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிரவணக்கம் ெசய்தேபாது, அவர்களுைடய 
ேதாள்களுக்கு மத்தியில் அைத(த் தூக்கி) ைவத்தான். அைதக் கண்டு அவனுைடய சகாக்கள் 
ஒருவர்மீது ஒருவர் விழுந்து சிரிக்கலாயினர். நான் நின்று பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். 
எனக்குச் சக்தி இருந்திருந்தால் அைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய 
முதுகிலிருந்து அப்புறப்படுத்தியிருப்ேபன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சிரவணக்கத்திலிருந்து தைலைய உயர்த்தாமல் (அப்படிேய) இருந்தார்கள். 
இதற்கிைடயில், யாேரா ஒருவர் ெசன்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி) 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களிடம் விஷயத்ைதத் ெதரிவித்துவிட்டார். உடேன சிறுமியாயிருந்த 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் வந்து அைத அப்புறப்படுத்தினார். 
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பிறகு அ(ந்தக் கய)வர்கைள ேநாக்கிச் ெசன்று அவர்கைள ஏசினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெதாழுது முடித்ததும் உரத்த குரலில் எதிரிகளுக்ெகதிராகப் 
பிரார்த்தித்தார்கள். 
-ெபாதுவாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்தால் ஒவ்ெவாரு 
வாக்கியத்ைதயும் மூன்று முைற கூறுவார்கள்.- 

பிறகு "இைறவா! குைறஷியைர நீேய கவனித்துக்ெகாள்'' என்று மூன்று முைற 
பிரார்த்தித்தார்கள். நபியவர்களது குரைலக் ேகட்டதும் எதிரிகளின் சிரிப்பு அடங்கிவிட்டது. 
அல்லாஹ்வுைடய தூதரின் பிரார்த்தைனையக் குறித்து அவர்கள் அஞ்சினர். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! அபூஜஹ்ல் பின் ஹிஷாம், உத்பா 
பின் ரபஆீ, ைஷபா பின் ரபஆீ, வலீத் பின் உக்பா, உமய்யா பின் கலஃப், உக்பா பின் அபமீுஐத் 
(ஏழாவதாக மற்ெறாருவைரயும் குறிப்பிட்டார்கள். ஆனால், அது என் நிைனவில் இல்ைல.) 
ஆகிேயாைர நீேய கவனித்துக்ெகாள்'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கைளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன்மீது ஆைணயாக! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இந்தப் பிரார்த்தைனயில்) ெபயர் குறிப்பிட்ட 
அைனவரும் பத்ருப் ேபார்க்களத்தில் மாண்டு கிடந்தைத நான் கண்ேடன். பின்னர் அவர்கள் 
அைனவரும் இழுத்துச் ெசல்லப்பட்டு, பத்ரிலிருந்த ஒரு பாழுங்கிணற்றில் தள்ளப்பட்டனர். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீஸில் வலீத் பின் உக்பாவின் ெபயர் தவறுதலாகேவ இடம்ெபற்றுள்ளது. (வலீத் 
பின் உத்பா என்பேத சரி.) 
 
3671 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இைறயில்லம் கஅபா அருகில்) ெதாழுைகயில் 
சிரவணக்கத்தில் (சஜ்தாவில்) இருந்தார்கள். அவர்கைளச் சுற்றி குைறஷியர் சிலர் 
இருந்தனர். அப்ேபாது உக்பா பின் அபமீுஐத் என்பான் அறுக்கப்பட்ட ஓர் ஒட்டகத்தின் 
கருைவச் சுற்றியுள்ள சவ்வுகளுடன் வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய 
முதுகில் அைதப் ேபாட்டான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (சஜ்தாவிலிருந்து) 
தமது தைலைய உயர்த்தவில்ைல. 
பின்னர் (அவர்களுைடய புதல்வி) ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் வந்து அவர்களது 
முதுகிலிருந்தவற்ைற அப்புறப்படுத்திவிட்டு,  அவ்வாறு ெசய்ேதாருக்ெகதிராகப் 
பிரார்த்தித்தார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! குைறஷிப் பிரமுகர்களான 
அபூஜஹ்ல் பின் ஹிஷாம், உத்பா பின் ரபஆீ, உக்பா பின் அபமீுஐத், ைஷபா பின் ரபஆீ, 

"உமய்யா பின் கலஃப்” அல்லது "உைப பின் கலஃப்” (அறிவிப்பாளர் ஷுஅபாவின் ஐயப்பாடு) 
ஆகிேயாைர நீேய கவனித்துக்ெகாள்'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
அவர்கள் அைனவரும் பத்ருப் ேபாரில் ெகால்லப்பட்டு, ஒரு கிணற்றில் ேபாடப்பட்டனர். 
உமய்யா அல்லது உைபயின் மூட்டுகள் தனித்தனிேய கழன்றுெகாண்டதால் அவன் 
(இழுத்துச் ெசன்று) கிணற்றில் ேபாடப்படவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3672 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஏேதனும் பிரார்த்தித்தால்) மூன்று முைற 
ேகாருவைதேய விரும்புவார்கள். "இைறவா! குைறஷியைர நீேய கவனித்துக்ெகாள். 
இைறவா! குைறஷியைர நீேய கவனித்துக்ெகாள். இைறவா! குைறஷியைர நீேய 
கவனித்துக்ெகாள்' என்று மூன்று முைற பிரார்த்தித்தார்கள்'' என்று அதிகப்படியாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும் வலீத் பின் உத்பா, உமய்யா பின் கலஃப் ஆகிேயார் ெபயைரயும் குறிப்பிட்டதாகவும் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. அந்த அறிவிப்பிலுள்ள ஐயப்பாடு இதில் இல்ைல. "ஏழாமவர் ெபயைர 
நான் மறந்துவிட்ேடன்'' என்று அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாகவும் 
காணப்படுகிறது. 
 
3673 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைறயில்லம் கஅபாைவ முன்ேனாக்கி, குைறஷிக் 
குலத்ைதச் ேசர்ந்த அறுவருக்ெகதிராகப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
அவர்களில் அபூஜஹ்ல், உமய்யா பின் கலஃப், உத்பா பின் ரபஆீ, ைஷபா பின் ரபஆீ, உக்பா 
பின் அபமீுஐத் ஆகிேயார் இடம்ெபற்றனர். (ஆறாவது நபரின் ெபயர் இடம்ெபறவில்ைல.) 
அல்லாஹ்வின் மீது ஆைணயிட்டுச் ெசால்கிேறன்: அவர்கள் (அறுவரும்) சூரிய 
ெவப்பத்தால் (உடல் உப்பி, நிறம் மாறி,) உருமாறி (பத்ருப் ேபார்க்களத்தில்) மாண்டு 
கிடந்தைத நான் கண்ேடன். அன்ைறய தினம் ெவப்பம் நிைறந்த நாளாக இருந்தது. 
 
3674 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (தாங்கள் காயமைடந்த) உஹுதுப் 
ேபார் நாைளவிடக் கடுைமயானெதாரு நாைளத் தாங்கள் சந்தித்ததுண்டா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் உன் சமுதாயத்தாரால் (நிைறயத் துன்பங்கைளச்) 
சந்தித்துவிட்ேடன். அவர்களால் நான் சந்தித்த துன்பங்களிேலேய மிகக் கடுைமயானது, 

(தாயிஃபில் உள்ள) "அகபா' நாளில் சந்தித்த துன்பேமயாகும். 
ஏெனனில், அன்று நான் என்ைன (இைறவனின் தூதராக) ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி (தாயிஃப் 
நகரத் தைலவரான கினானா) இப்னு அப்தி யாலீல் பின் அப்தி குலால் என்பவரிடம் 
எடுத்துைரத்ேதன். எனக்கு இைசவான பதிைல அவர் அளிக்கவில்ைல. 
ஆகேவ, நான் கவைலேயாடு எதிர்ப்பட்ட திைசயில் நடந்ேதன். "கர்னுஸ் ஸஆலிப்' எனும் 
இடத்ைத அைடயும்வைர நான் சுயஉணர்வுக்குத் திரும்பவில்ைல. அங்கு வந்து 
ேசர்ந்தவுடன் என் தைலைய உயர்த்திேனன். அப்ேபாது அங்ேக (வானத்தில்) ஒரு ேமகம் 
என்மீது நிழலிட்டுக்ெகாண்டிருந்தது. நான் கூர்ந்து கவனித்தேபாது, அதில் (வானவர்) ஜிப்ரீல் 
(அைல) அவர்கள் இருந்தார்கள். 
அவர்கள் என்ைன அைழத்து, "உங்கள் சமுதாயத்தாரிடம் நீங்கள் ெசான்னைதயும் அவர்கள் 
உங்களுக்கு அளித்த பதிைலயும் அல்லாஹ் ெசவியுற்றான். அவர்கைள நீங்கள் 
விரும்பியபடி (தண்டிப்பதற்கு) ஆைணயிடுவதற்காக மைலகளுக்கான வானவைர 
அல்லாஹ் உங்களிடம் அனுப்பியுள்ளான்'' என்று கூறினார்கள். 
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உடேன மைலகைள நிர்வகிக்கும் வானவர் என்ைன அைழத்து, எனக்கு முகமன் (சலாம்) 
கூறினார். பிறகு "முஹம்மேத! உங்கள் சமுதாயத்தார் உங்களிடம் ேபசியைத அல்லாஹ் 
ேகட்டான். நான் மைலகளுக்கான வானவர். (இந்த மக்கள் விஷயத்தில்) நீங்கள் 
விரும்பியபடி கட்டைளயிடுவதற்காக உங்களிடம் என்ைன அல்லாஹ் அனுப்பியுள்ளான். 
உங்கள் விருப்பம் என்ன? (இந்த நகரத்தின் இரு மருங்கிலுமுள்ள) இந்த இரு 
மைலகைளயும் அவர்கள்மீது நான் புரட்டிப் ேபாட்டுவிட ேவண்டுெமன்று நீங்கள் 
விரும்பினாலும் (உங்கள் கட்டைளப்படி ெசயல்பட நான் தயாராக உள்ேளன்)'' என்று 
கூறினார். 
உடேன நான் அவரிடம், "ேவண்டாம். இந்த (நகரத்து) மக்களின் வழித்ேதான்றல்களில் 
அல்லாஹ்வுக்கு எைதயும் இைண கற்பிக்காமல் அவைன மட்டுேம வழிபடுேவாைர 
அல்லாஹ் உருவாக்குவான் என்று நான் நம்புகிேறன் (ஆகேவ, அவர்கைளத் தண்டிக்க 
ேவண்டாம்)'' என்று கூறிவிட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3675 ஜுன்துப் பின் அப்தில்லாஹ் பின் சுஃப்யான் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பங்குெபற்ற ஒரு ேபாரில் அவர்களது (கால்) 
விரலில் (காயம் ஏற்பட்டு) இரத்தம் ெசாட்டியது. அப்ேபாது அவர்கள், 

நீ இரத்தம் ெசாட்டுகின்ற 

ஒரு விரல்தாேன 

நீ பட்டெதல்லாம் 

இைறவழியில்தாேன 

என்று (ஈரடிச் சீர்பாடல் வடிவில்) கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3676 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்துப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பைடயில் இருந்தேபாது, அவர்களது 
(கால்) விரலில் கல் பட்டு (காயேமற்பட்டு)விட்டது'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3677 ஜுன்துப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (சில 
நாட்கள்) தாமதமாக வந்தார்கள். அப்ேபாது இைணைவப்பாளர்கள், "முஹம்மத் விைட 
ெகாடுக்கப்பட்டு விட்டார்'' என்று கூறினர். 
அப்ேபாது வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "முற்பகலின் மீது சத்தியமாக! 
இருண்டுவிட்ட இரவின் மீது சத்தியமாக! (நபிேய!) உம்முைடய இைறவன் உம்ைமக் 
ைகவிடவுமில்ைல; ேகாபங்ெகாள்ளவுமில்ைல'' (93:1-3) எனும் வசனங்கைள அருளினான். 
 
3678 ஜுன்துப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்டு "இரண்டு இரவுகள்” 

அல்லது "மூன்று இரவுகள்” (இரவுத் ெதாழுைகக்காகக்கூட) எழவில்ைல. அவர்களிடம் ஒரு 
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ெபண் வந்து, "முஹம்மேத! உம்முைடய ைஷத்தான் உம்ைமக் ைகவிட்டு விட்டான் என்ேற 
நான் கருதுகிேறன். அதனால்தான் "இரண்டு இரவுகளாக' அல்லது "மூன்று இரவுகளாக” 

உம்ைம அந்த ைஷத்தான் ெநருங்கி வரவில்ைல'' என்று கூறினாள். 
அப்ேபாது வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் "முற்பகலின் மீது சத்தியமாக! 
இருண்டுவிட்ட இரவின் மீது சத்தியமாக! (நபிேய!) உங்கள் இைறவன் உங்கைளக் 
ைகவிடவுமில்ைல; ேகாபங் ெகாள்ளவுமில்ைல'' எனும் (93: 1-3)வசனங்கைள அருளினான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்துப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 40 நபி (ஸல்) அவர்கள் (மக்கைள) இைறவன்பால் அைழத்ததும் நயவஞ்சகர்கள் 
அளித்த துன்பங்கைளப் ெபாறுத்ததும். 
 
3679 உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கழுைதெயான்றில் ேசணம் விரித்து, அதில் "ஃபதக்' நகர் குஞ்சம் 
ைவத்த முரட்டுத் துணி விரித்து, அதில் அமர்ந்தவாறு பயணம் ெசய்தார்கள். என்ைனத் 
தமக்குப் பின்னால் அமர்த்திக்ெகாண்டார்கள். ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ரஜ் குலத்தாரிைடேய 
(உடல் நலமில்லாமல்) இருந்த சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கைள உடல்நலம் விசாரிக்கச் 
ெசன்றார்கள். 
 
இது பத்ருப் ேபார் நிகழ்ச்சிக்கு முன்னால் நடந்தது. (வழியில்) நபியவர்கள் ஓர் அைவையக் 
கடந்துெசன்றார்கள். அந்த அைவயில் முஸ்லிம்களும் சிைல வழிபாட்டாளர்களான 
இைணைவப்ேபாரும் யூதர்களும் கலந்து இருந்தார்கள். 
அவர்களிைடேய (நயவஞ்சகர்களின் தைலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உைப பின் சலூலும் 
இருந்தார். அேத அைவயில் (கவிஞர்) அப்துல்லாஹ் பின் ரவாஹா (ரலி) அவர்களும் 
இருந்தார்கள். (எங்கள் வாகனப்) பிராணியின் (காலடிப்) புழுதி அந்த அைவையச் 
சூழ்ந்தேபாது, அப்துல்லாஹ் பின் உைப தனது ேமல்துண்டால் தனது முகத்ைதப் 
ெபாத்திக்ெகாண்டு, "எங்கள்மீது புழுதிையக் கிளப்பாதீர்கள்'' என்று ெசான்னார். 
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த அைவேயாருக்கு முகமன் (சலாம்) கூறினார்கள். பிறகு, தமது 
வாகனத்ைத நிறுத்தி இறங்கி,அவர்கைள அல்லாஹ்வின் (மார்க்கத்தின்)பால் அைழத்தார்கள். 
அவர்களுக்குக் குர்ஆன் வசனங்கைள ஓதிக்காட்டினார்கள். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் 
உைப பின் சலூல், "மனிதேர! நீர் கூறுகின்ற விஷயம் உண்ைமயாயிருப்பின், அைதவிட 
அழகியது ேவெறான்றுமில்ைல. ஆனாலும், அைத எங்களுைடய (இத்தைகய) அைவகளில் 
கூறி எங்களுக்குத் ெதால்ைல ெகாடுக்காதீர். உமது இருப்பிடத்திற்குச் ெசல்லும். எங்களில் 
யார் உம்மிடம் வருகிறார்கேளா அவர்களுக்கு எடுத்துச் ெசால்லும்'' என்றார். 
(இைதக் ேகட்ட) அப்துல்லாஹ் பின் ரவாஹா (ரலி) அவர்கள், "(ஆம்; அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! இைத) எங்கள் அைவகளில் ெவளிப்படுத்துங்கள். ஏெனனில், நாங்கள் அைத 
விரும்புகிேறாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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இதற்கிைடேய முஸ்லிம்களும் இைணைவப்ேபாரும் யூதர்களும் ஒருவைரெயாருவர் ஏசிக் 
ெகாண்ேட ஒருவர் மீெதாருவர் பாய்ந்து (தாக்கிக்)ெகாள்ள முற்பட்டனர். அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் மக்கைள அைமதிப்படுத்திக் ெகாண்ேடயிருந்தார்கள். 
பின்னர் தமது வாகனத்தில் ஏறி (உடல்நலமில்லாமல் இருந்த) சஅத் பின் உபாதா (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்று, "சஅேத! (உங்கள் குலத்தாரான) அபூஹுபாப் -அப்துல்லாஹ் பின் 
உைப- ெசான்னைத நீங்கள் ேகள்விப்படவில்ைலயா?''  என்று கூறி, "அப்துல்லாஹ் பின் 
உைப இப்படி இப்படிக் கூறினார்'' என்று ெதரிவித்தார்கள். 
அதற்கு சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள், "அவைர மன்னித்து விட்டுவிடுங்கள், 

அல்லாஹ்வின் தூதேர! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இந்த (மதீனா) நகரத்தார் 
அவருக்குக் கிரீடம் அணிவித்து அவருக்கு முடிசூட்ட முடிவு ெசய்திருந்த நிைலயில்தான், 

அல்லாஹ் தங்களுக்கு இ(ந்த நபித்துவம் மற்றும் தைலைமத்துவத்)ைத வழங்கினான். 
அல்லாஹ் தங்களுக்கு வழங்கிய சத்திய (மார்க்க)த்தின் மூலம் அவர்களின் முடிைவ 
நிராகரித்தேபாது, அதனால் அவர் ெபாருமினார். அதுதான் தாங்கள் பார்த்தபடி அவர் 
நடந்துெகாண்டதற்குக் காரணம்''  என்று கூறினார்கள். ஆகேவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அப்துல்லாஹ்ைவ மன்னித்துவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "இது அப்துல்லாஹ் தம்ைம ஒரு முஸ்லிம் என்று கூறிக்ெகாள்வதற்கு முன்னர் 
(இைறமறுப்பாளராக இருந்தேபாது) நடந்ததாகும்'' என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3680 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "தாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் உைபயிடம் ெசன்றால் 
நன்றாயிருக்குேம!'' என்று கூறப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ்விடம் ெசல்ல 
ஒரு கழுைதயில் ஏறினார்கள். முஸ்லிம்களும் நடந்து ெசன்றார்கள். அவர்கள் ெசன்ற 
பாைத உவர் நிலமாக இருந்தது. 
அப்துல்லாஹ்ைவ நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசன்றைடந்தேபாது, அவர், "தூர விலகிப்ேபா! 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உன் கழுைதயின் துர்நாற்றம் என்ைனத் துன்புறுத்திவிட்டது'' 

என்று கூறினார். 
அப்ேபாது அன்சாரி(த் ேதாழர்)களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அல்லாஹ்வின் தூதருைடய கழுைத உன்ைனவிட நல்ல வாசைனயுைடயதுதான்'' என்று 
கூறினார். அப்துல்லாஹ்வுக்காக அவரது (கஸ்ரஜ்) குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒருவர் 
ஆத்திரப்பட்டார். 
அவ்விருவருக்காகவும் அவரவருைடய நண்பர்கள் ேகாபமைடந்தார்கள். ஈச்ச மட்ைடயாலும் 
ைககளாலும் ெசருப்பாலும் அடித்துக்ெகாண்டார்கள். 
அப்ேபாது, "இைறநம்பிக்ைகயாளர்களில் இரு குழுவினர் தம்மிைடேய சண்ைடயிட 
ேநர்ந்தால் அவர்களிைடேய சமாதானம் ெசய்துைவயுங்கள்'' (49:9) எனும் வசனம் அவர்கள் 
குறித்து அருளப்பட்டது எனும் ெசய்தி எங்களுக்கு எட்டியது. 
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பாடம் : 41 அபூஜஹ்ல் ெகால்லப்படுதல். 
 
3681 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(பத்ருப் ேபார்க் களத்தில்) "அபூஜஹ்ல் என்ன ஆனான் எனப் பார்த்து வருபவர் யார்?'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். உடேன இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் (அவைனப் பார்த்துவரச்) ெசன்றார்கள். அவைன (அன்சாரியான) அஃப்ரா 
என்பவருைடய இரு புதல்வர்கள் (முஆத், முஅவ்வித் ஆகிய இருவரும் பலமாகத்) 
தாக்கிவிடேவ அவன் (குற்றுயிராக) வழீ்ந்து கிடப்பைதக் கண்டார்கள். 
இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அவனது தாடிையப் பிடித்துக்ெகாண்டு, "அபூஜஹ்ல் 
நீதாேன!'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அபூஜஹ்ல், "நீங்கள் ெகான்றுவிட்ட ஒரு மனிதனுக்கு 
ேமலாக” அல்லது "தன்னுைடய (சமுதாயத்து) மக்களாேலேய ெகால்லப்பட்டுவிட்ட ஒரு 
மனிதனுக்கு ேமலாக” ஒருவன் உண்டா?'' என்று (தன்ைனத்தாேன ெபருைமப்படுத்திய) 
அவன் ேகட்டான். 
அபூமிஜ்லஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "விவசாயக் குடியில் பிறக்காத ஒருவன் 
(அன்சாரி அல்லாதவன்) என்ைனக் ெகான்றிருந்தால் நன்றாயிருந்திருக்குேம!'' என 
அபூஜஹ்ல் கூறினான் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அபூஜஹ்ல் என்ன ெசய்கிறான் என எனக்காக அறிந்துவருபவர் யார்?'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள் என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. அபூமிஜ்லஸ் 
(ரஹ்) அவர்களின் குறிப்பும் இதில் இடம்ெபறுகிறது. 
 
பாடம் : 42 யூதர்களின் தைலவன் கஅப் பின் அல்அஷ்ரஃப் ெகால்லப்படுதல். 
 
3682 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கஅப் பின் அல்அஷ்ரஃைப 
வழீ்த்துவதற்கு (தயாராயிருப்பவர்) யார்? அவன் அல்லாஹ்வுக்கும் அல்லாஹ்வின் 
தூதருக்கும் ெதால்ைல ெகாடுத்துவிட்டான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
உடேன முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் 
அவைனக் ெகால்வைத தாங்கள் விரும்புகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று விைடயளித்தார்கள். 
முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், "நான் (அவைனக் குதூகலப்படுத்தி 
நம்பைவப்பதற்காக உங்கைளக் குைற கூறிப்) ேபச என்ைன அனுமதியுங்கள்'' என்று 
ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ேபசு” என அனுமதியளித்தார்கள். 
முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள் கஅப் பின் அல்அஷ்ரஃபிடம் ெசன்று, "இந்த 
மனிதர் (முஹம்மத் -ஸல்), எங்களிடம் (மக்களுக்குத் தருவதற்காக) தான தர்மத்ைத 
விரும்புகிறார். எங்களுக்குக் கடும் சிரமம் தந்துவிட்டார்'' என்று (நபி (ஸல்) அவர்கைளக் 
குைற கூறி சலித்துக்ெகாள்ளும் விதத்தில்) கூறினார்கள். இைதக் ேகட்ட கஅப் பின் 
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அல்அஷ்ரஃப், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் அவரிடம் 
சலிப்பைடவரீ்கள்'' என்று கூறினான். 
அதற்கு முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், "நாங்கள் (ெதரிந்ேதா ெதரியாமேலா) 
அவைர இப்ேபாது பின்பற்றிவிட்ேடாம். அவரது விவகாரம் எதில் முடிவைடகிறது 
என்பைதப் பார்க்காமல் அவைரவிட்டு (விலகி)விட நாங்கள் விரும்பவில்ைல. 
(அதனால்தான் அவருடன் இருந்துெகாண்டிருக்கிேறாம்)'' என்று (சலிப்பாகப் ேபசுவைதப் 
ேபான்று) கூறிவிட்டு, நீர் எனக்குச் சிறிதளவு கடன் தர ேவண்டும் என நான் விரும்புகிேறன்'' 

என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு கஅப், "இதற்காக நீ எைத அைடமானம் ைவக்கப்ேபாகிறாய்?'' என்று ேகட்டான். 
அதற்கு முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், "நீ என்ன விரும்புகிறாய்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு கஅப், "உங்கள் ெபண்கைள என்னிடம் அைடமானம் ைவயுங்கள்'' என்று 
ெசான்னான். முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், "நீர் அரபுகளிேலேய மிகவும் 
அழகானவர். எங்கள் ெபண்கைள அைடமானம் ைவக்க ேவண்டுமா? (அைடமானம் 
மூலம்தான் ெபண்கைள அைடய ேவண்டிய அவசியம் உமக்கு இல்ைல)'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
"(அப்படியானால்) உங்கள் குழந்ைதகைள என்னிடம் அைடமானம் ைவயுங்கள்'' என்று கஅப் 
ேகட்டான். அதற்கு முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், "(எங்கள் குழந்ைதகைள 
எப்படி அைடமானம் ைவப்பது?) எங்கள் புதல்வர்களில் ஒருவர் ஏசப்பட்டால், அப்ேபாது 
"இவன் இரண்டு "வஸ்க்”  ேபரீச்சம் பழங்களுக்காக அைடமானம் ைவக்கப்பட்டவன்' 

என்றல்லவா ஏசப்படுவான்? (இது எங்களுக்கு அவமானமாயிற்ேற?) எனேவ, உன்னிடம் 
(எங்கள்) ஆயுதங்கைள அைடமானம் ைவக்கிேறாம்'' என்று கூறினார்கள். "அப்படியானால் 
சரி' என கஅப் (சம்மதம்) ெதரிவித்தான். 
பிறகு முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், ஹாரிஸ் பின் அவ்ஸ், அபூஅப்ஸ் பின் 
ஜப்ர், அப்பாத் பின் பிஷ்ர் (ரலி) ஆகிேயாருடன் பிறகு வருவதாக வாக்களித்துவிட்டுச் 
ெசன்றார்கள். 
அவ்வாேற அவர்கள் ஓரிரவில் வந்து அவைன அைழத்தார்கள். கஅப் (தனது 
ேகாட்ைடயிலிருந்து) அவர்களிடம் இறங்கிவந்தான். 
-(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: எனக்கு இைத அறிவித்த அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் அல்லாத 
மற்ெறாருவரது அறிவிப்பில் "கஅபின் மைனவி அவனிடம், "நான் ஒரு சப்தத்ைதக் 
ேகட்கிேறன். அது இரத்தப் பலி ேகாருபவனின் குரைலப் ேபான்றுள்ளது'' என்று கூறினாள். 
அதற்கு கஅப் "அவர் (ேவறு யாருமல்லர்) முஹம்மத் பின் மஸ்லமாவும் அவருைடய 
பால்குடிச் சேகாதரர் அபூநாயிலாவும் தாம். ேமன்மக்களில் ஒருவன் ஈட்டி எறிய இரவு 
ேநரத்தில் அைழக்கப்பட்டாலும் அவன் அந்த அைழப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்ளேவ ெசய்வான்'' 

என்று கூறினான் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அப்ேபாது முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள் (தம் சகாக்களிடம்), "கஅப் பின் அல் 
அஷ்ரஃப் வந்தால் நான் அவனது தைலைய ேநாக்கி (அவனது தைலயிலுள்ள நறுமணத்ைத 
நுகருவதற்காக) எனது ைகைய நீட்டுேவன். அவனது தைலைய எனது பிடிக்குள் நான் 
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ெகாண்டு வந்துவிட்டதும் அவைனப் பிடித்து (வாளால் ெவட்டி)விடுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
கஅப் பின் அல்அஷ்ரஃப் (தனது ஆைட அணிகலன்கைள) அணிந்துெகாண்டு நறுமணம் கமழ 
இறங்கிவந்தான். அப்ேபாது முஹம்மத் பின் மஸ்லமாவும் சகாக்களும், "உம்மிடமிருந்து 
நல்ல நறுமணத்ைத நாங்கள் நுகருகிேறாம்'' என்று கூறினர். அதற்கு கஅப் "ஆம்; என்னிடம் 
இன்ன ெபண் (மைனவியாக) இருக்கிறாள். அவள் அரபுப் ெபண்களிேலேய மிகவும் 
வாசைனயுைடய நறுமணத்ைதப் பாவிக்கக்கூடியவள்'' என்று கூறினான். 
முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், "உமது தைலயிலுள்ள நறுமணத்ைத நுகர 
எனக்கு அனுமதியளிப்பரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு கஅப் "ஆம்; நுகர்ந்து ெகாள்' என 
அனுமதியளித்தான். 
அவ்வாேற முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள் அவனது தைலையப் பிடித்துக் 
ெகாண்டு நுகர்ந்தார்கள். பிறகு, "மீண்டும் ஒருமுைற நுகர என்ைன அனுமதிப்பரீா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். இவ்வாறு முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள் அவைனத் தம் வசம் 
ெகாண்டு வந்தேபாது "பிடியுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். உடேன அவர்கள் அைனவரும் 
(ேசர்ந்து) அவைனக் ெகான்றுவிட்டனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 43 ைகபர் ேபார். 
 
3683 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபர் ேபாருக்குப் புறப்பட்டுச் ெசன்றேபாது, 

ைகபருக்கு அருகில் இரவின் இருட்டு இருக்கேவ சுப்ஹுத் ெதாழுைகைய நாங்கள் 
ெதாழுேதாம். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது) வாகனத்தில் ஏறி 
(ைகபைர ேநாக்கி)ப் பயணம் ெசய்தார்கள். அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களும் தமது 
வாகனத்தில் ஏறிப் பயணம் ெசய்தார்கள். நான் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுக்குப் பின்னால் 
வாகனத்தில் இருந்ேதன். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபர் ெசல்லும் சாைலயில் தமது வாகனத்ைத 
(விைரவாகச்) ெசலுத்தினார்கள். எனது முழங்கால், (அருகில் வாகனத்தில் ெசன்ற) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெதாைடையத் ெதாட்டுக்ெகாண்டிருந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ேவட்டி அவர்களது ெதாைடயிலிருந்து விலகியது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ெதாைடயின் ெவண்ைமைய நான் பார்த்ேதன். 
நகருக்குள் நுைழந்தேபாது, "அல்லாஹ் மிகப் ெபரியவன். ைகபர் பாழா(வது உறுதியா)கி 
விட்டது. நாம் ஒரு சமுதாயத்தின் முற்றத்தில் (ேபாரிட) இறங்குேவாமாயின், எச்சரிக்கப்பட் 
ேடாரின் காைலப் ெபாழுது ெகட்டதாக ஆகிவிடும்'' என்று மூன்று முைற கூறினார்கள். 
அப்ேபாது (யூத) மக்கள் தம் ேவைலகளுக்காகப் புறப்பட்டுவந்தனர். (எங்கைளப் பார்த்ததும்), 
"முஹம்மத் வந்துவிட்டார்'' என்று கூறினர். நாங்கள் ைகபைரப் ேபார் ெசய்ேத 
ைகப்பற்றிேனாம் (சமாதான ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ைகப்பற்றவில்ைல). 
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இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுைஹப் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: "முஹம்மதும் அவருைடய ஐந்து அணிகள் ெகாண்ட பைடயும் 
வந்துவிட்டனர்'' என யூதர்கள் ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள் என என் சகாக்களில் சிலர் கூறினர். 
 
3684 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைகபர் ேபார் நாளில் நான் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுக்குப் பின்னால் (வாகனத்தில்) 
இருந்ேதன். எனது பாதம், (அருகில் வாகனத்தில் ெசன்ற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது பாதத்ைதத் ெதாட்டுக்ெகாண்டிருந்தது. நாங்கள் ைகபர்வாசிகளிடம் சூரியன் 
உதிக்கும் ேநரத்தில் ெசன்றைடந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள் தங்களுைடய கால்நைடகள், 

ேகாடரிகள், (ேபரீச்ச ஓைலகளாலான) கூைடகள் மற்றும் மண் ெவட்டிகள் ஆகியவற்றுடன் 
(வயல்ெவளிகைள ேநாக்கி) ெவளிேயறி வந்தனர். 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பார்த்ததும்) "முஹம்மதும் அவருைடய (ஐந்து 
அணிகள் ெகாண்ட) பைடயும் (வருகின்றனர்)'' என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ைகபர் பாழா(வது உறுதியா)கிவிட்டது. நாம் ஒரு 
சமுதாயத்தின் முற்றத்தில் (ேபாரிட) இறங்குேவாமாயின், எச்சரிக்கப்பட்ேடாரின் காைலப் 
ெபாழுது ெகட்டதாக ஆகிவிடும்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற வல்லைமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ், அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தான். 
 
3685 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபருக்கு வந்தேபாது, "நாம் ஒரு சமுதாயத்தின் 
முற்றத்தில் (ேபாரிட) இறங்குேவாமாயின், எச்சரிக்கப்பட்ேடாரின் காைலப்ெபாழுது 
ெகட்டதாக ஆகிவிடும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3686 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ைகபைர ேநாக்கி(ப் ேபாருக்காக)ப் 
புறப்பட்ேடாம். இரவு ேநரத்தில் நாங்கள் ெசன்றுெகாண்டிருந்தேபாது மக்களில் ஒருவர், (என் 
தந்ைதயின் சேகாதரர்) ஆமிர் பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்களிடம், "உங்கள் கவிைதகளில் 
சிலவற்ைற எங்களுக்குப் பாடமாட்டீர்களா?'' என்று ேகட்டார். 
ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கவிஞராக இருந்தார்கள். அவர்கள் தமது வாகனத்திலிருந்து இறங்கி 
மக்களுக்காக (பின்வரும் யாப்பு வைகக் கவிைதைய)ப் பாடி அவர்களுைடய 
ஒட்டகங்கைளப் பாய்ந்ேதாடச் ெசய்தார்கள்: 
இைறவா! 
நீ இல்ைலெயன்றால் 

நாங்கள் 

ேநர்வழி ெபற்றிருக்கமாட்ேடாம். 
தர்மமும் ெசய்திருக்கமாட்ேடாம். 
ெதாழுதிருக்கவுமாட்ேடாம். 
நாங்கள் புரிந்துவிட்ட 
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பாவங்களுக்காக 

எங்கைள மன்னிப்பாயாக. 
உனக்ேக நாங்கள் அர்ப்பணம். 
(ேபார்முைனயில் எதிரிைய) 
நாங்கள் சந்திக்கும்ேபாது 

எங்கள் பாதங்கைள 

உறுதிப்படுத்துவாயாக. 
எங்கள்மீது அைமதிையப் 

ெபாழிவாயாக. (அறவழியில் ெசல்ல) 
நாங்கள் அைழக்கப்பட்டால் 

நாங்கள் (தயாராக) வந்துவிடுேவாம். 
எங்களிடம் 

மக்கள் (அபயக்) குரல் 

எழுப்பினால் 

(உதவிக்கு வருேவாம்). 
என்று பாடிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் 
இந்த ஒட்டகேவாட்டி?'' என்று ேகட்டார்கள். "ஆமிர் பின் அல்அக்வஉ” என்று மக்கள் 
பதிலளித்தனர். அப்ேபாது, "அவருக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். 
அங்கிருந்த மக்களில் ஒருவர், "இைறத்தூதேர! (அவருக்கு வரீமரணமும் அைதயடுத்துச் 
ெசார்க்கமும்) உறுதியாகிவிட்டது. அவர் (நீண்ட காலம் உயிர் வாழ்வதன்) மூலம் 
எங்களுக்குப் பயன் கிைடக்க (பிரார்த்தைன) ெசய்யக்கூடாதா?'' என்று ேகட்டார். 
பிறகு நாங்கள் ைகபருக்குச் ெசன்று, ைகபர்வாசிகைள முற்றுைகயிட்ேடாம். அப்ேபாது 
எங்களுக்குக் கடுைமயான பசி ஏற்பட்டது. பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹ் உங்களுக்குக் ைகபைர ெவற்றியாக்கிவிட்டான்''என்று கூறினார்கள். 
ெவற்றியளிக்கப்பட்ட அன்று மாைல, மக்கள் நிைறய ெநருப்புகைள (ஆங்காங்ேக) மூட்டினர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இது என்ன ெநருப்பு? எதற்காக இவற்ைற 
மூட்டியிருக்கிறரீ்கள்?''என்று ேகட்டார்கள். "இைறச்சி சைமப்பதற்காக'' என்று மக்கள் 
விைடயளித்தனர். "எந்த இைறச்சி?''  என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ேகட்டார்கள். "நாட்டுக் கழுைதகளின் இைறச்சி”  என்று மக்கள் கூறினர். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவற்ைறக் ெகாட்டிவிட்டு, பாத்திரங்கைள உைடத்து 
விடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது ஒருவர், "இைறச்சிகைளக் ெகாட்டிவிட்டு, பாத்திரங்கைளக் கழுவிக் ெகாள்ளலாமா?'' 

என்று ேகட்டார். "அப்படிேய ஆகட்டும்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
(அன்ைறய தினம் ேபாருக்காக) மக்கள் அணிவகுத்து நின்றேபாது, ஆமிர் (ரலி) அவர்களின் 
வாள் குட்ைடயாக இருந்தது. குனிந்து ஒரு யூதனின் காைல அவர்கள் ெவட்டப் 
ேபானேபாது, ஆமிர் அவர்களின் வாளின் ேமற்பகுதி அவர்களது முழங்காைலேய திருப்பித் 
தாக்கிவிட்டது. அதனால் அவர்கள் இறந்துவிட்டார்கள். 
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(ைகபர் ெவற்றிக்குப் பின் மதீனாைவ ேநாக்கி) மக்கள் திரும்பியேபாது -சலமா (ரலி) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்- அைமதியாக இருந்த என்ைனக் கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எனது ைகையப் பிடித்துக்ெகாண்டு, "உமக்கு என்ன ேநர்ந்தது?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
நான், "என் தந்ைதயும் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! (என் தந்ைதயின் சேகாதரர்) 
ஆமிரின் நற்ெசயல்கள் அழிந்துவிட்டன. (அவர் தமது வாளால் தம்ைமத் தாேம குத்திக் 
ெகாண்டு தற்ெகாைல ெசய்துெகாண்டார்) என்று மக்கள் கூறுகிறார்கள்'' எனத் ெதரிவித்ேதன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைதச் ெசான்னவர் யார்?'' என்று ேகட்டார் 
கள். "இன்ன மனிதரும் இன்ன மனிதரும் உைசத் பின் ஹுைளர் அல்அன்சாரீ (ரலி) 
அவர்களுேம இவ்வாறு கூறினர்'' என்று நான் பதிலளித்ேதன். "இைதச் ெசான்னவர் 
ெபாய்யுைரத்து விட்டார். நிச்சயமாக ஆமிருக்கு (நற்ெசயல் புரிந்த நன்ைம,அறப்ேபார் புரிந்த 
நன்ைம ஆகிய) இரண்டு நன்ைமகள் உண்டு'' என்று கூறியவாறு, தம் இரு விரல்கைளயும் 
இைணத்துக் காட்டினார்கள். 
ெதாடர்ந்து, "அவர் துன்பங்கைளத் தாங்கினார். (இைறவழியில்) அறப்ேபாரும் புரிந்தார். 
(துன்பங்கைளத் தாங்கியதுடன் அறவழியில் ேபாரும் புரிந்து) பூமியில் உலவிய இவைரப் 
ேபான்ற அரபியர் மிகவும் அரிேத'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் அப்பாத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("எங்கள்மீது 
அைமதிையப் ெபாழிவாயாக' என்பைதக் குறிக்க "வ அல்கியன் சகீனத்தன் அைலனா” 

என்பதற்குப் பகரமாக) "வ அல்கீ சகீனத்தன் அைலனா' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது (ெபாருள் 
ஒன்ேற). 
 
3687 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைகபர் ேபார் தினத்தன்று என் (தந்ைதயின்) சேகாதரர் (ஆமிர்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ேசர்ந்து (யூதர்களுடன்) கடுைமயாகப் ேபாரிட்டார். அப்ேபாது அவருைடய 
வாள் முைன அவைரேய திருப்பித் தாக்கிவிட்டது. அதனால் அவர் இறந்துவிட்டார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய ேதாழர்கள் (சிலர்) இது ெதாடர்பாக 
(பல விதமாக)ப் ேபசிக் ெகாண்டனர். அவர் (மரணம்) ெதாடர்பாக சந்ேதகம் ெவளியிட்டனர். 
"அவர் தமது ஆயுதத்தாேலேய இறந்துவிட்ட மனிதர்'' என்றும், அவருைடய 
நடவடிக்ைககளில் இன்னும் சிலவற்ைறக் குறித்தும் சந்ேதகமாகப் ேபசினர். 
ைகபரிலிருந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்பிச் ெசன்றேபாது 
(அவர்களிடம்) நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தங்களுக்காகச் சில யாப்பு வைகக் 
கவிைதையப் பாட எனக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' என்று ேகட்ேடன். எனக்கு அவர்கள் 
அனுமதியளித்தார்கள். அப்ேபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், "நீ 
ெசால்லவிருப்பைத நான் அறிேவன்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது நான் பின்வரும் யாப்பு 
வைகக் கவிைதகைளப் பாடிேனன்: 
"அல்லாஹ்வின் மீதாைண! 
அல்லாஹ் இல்லாவிட்டால் 

நாங்கள் ேநர்வழி ெபற்றிருக்கமாட்ேடாம் 
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தர்மமும் ெசய்திருக்கமாட்ேடாம். 
ெதாழுதிருக்கவும் மாட்ேடாம்'' 

என்று பாடிேனன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீ உண்ைமயுைரத்தாய்' 

என்று கூறினார்கள். பிறகு நான், 

"எங்கள் மீது 

அைமதிையப் ெபாழிவாயாக. 
(ேபார் முைனயில் எதிரிகைள) 
நாங்கள் சந்திக்கும்ேபாது 

எங்கள் பாதங்கைள 

உறுதிப்படுத்துவாயாக. 
இைணைவப்பாளர்கள் 

எங்கள்மீது வரம்புமீறிவிட்டார்கள்'' 

என்று பாடிேனன். 
நான் பாடி முடித்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைத யாத்தவர் யார்?'' 

என்று ேகட்டார்கள். நான் "என் (தந்ைதயின்) சேகாதரர் (ஆமிர்)'' என்ேறன். "அவருக்கு 
அல்லாஹ் அருள்புரிவானாக'' என்று நபியவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். 
அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! சிலர், என் சேகாதரருக்கு (இறுதித் ெதாழுைக) 
ெதாழுவதற்கு அஞ்சுகின்றனர். அவர் தமது ஆயுதத்தாேலேய தற்ெகாைல ெசய்துெகாண்ட 
ஒரு மனிதர் என்று கூறுகின்றனர்'' என்ேறன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவர் துன்பங்கைளத் தாங்கி, (இைற 
வழியில்) அறப்ேபாரும் புரிந்து இறந்தார்'' என்று கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
பிறகு நான் சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்களின் புதல்வர் ஒருவரிடம் (இந்த 
ஹதீைஸப் பற்றிக்) ேகட்ேடன். அவரும் தம் தந்ைதயாரிடமிருந்து இைதப் ேபான்ேற 
எனக்கு அறிவித்தார். 
ஆயினும், "மக்களில் சிலர் ஆமிருக்காக (இறுதித் ெதாழுைக) ெதாழுவதற்கு 
அஞ்சுகின்றனர்'' என்று நான் கூறியேபாது "அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அவர்கள் ெபாய்யுைரத்துவிட்டனர். அவர் துன்பங்கைளத் தாங்கி (இைறவழியில்) 
அறப்ேபாரும் புரிந்து இறந்தார். அவருக்கு (நற்ெசயல் புரிந்த நன்ைம, அறப்ேபார் புரிந்த 
நன்ைம ஆகிய) இரண்டு நன்ைமகள் உண்டு' என்று கூறியபடி, தம் இரு விரல்கைள 
இைணத்துக் காட்டினார்கள்'' என்று அவர் கூறினார். 
 
பாடம் : 44 "அஹ்ஸாப்' எனும் அகழ்ப் ேபார். 
 
3688 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அகழ்ப் ேபாரின்ேபாது (அகழ் ெவட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களுடன் மண்ைணச் சுமந்து எடுத்துச் ெசன்றுெகாண்டு இருந்தார்கள். 
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மண், அவர்களது வயிற்றின் ெவண்ைமைய மைறத்துவிட்டிருந்தது. அப்ேபாது அவர்கள் 
இவ்வாறு (பாடிய வண்ணம்) கூறிக்ெகாண்டு இருந்தார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் மீதாைண! 
அல்லாஹ் இல்லாவிட்டால், நாங்கள் 

ேநர்வழி அைடந்திருக்கமாட்ேடாம் 

தர்மமும் ெசய்திருக்கமாட்ேடாம் 

ெதாழுதிருக்கவுமாட்ேடாம். 
எங்கள்மீது அைமதிையப் 

ெபாழிவாயாக! இவர்கள் 

(கூட்டுப் பைடயினர்) எங்களுக்கு 

அக்கிரமம் இைழத்துவிட்டனர். 
சில ேவைள இவ்வாறு கூறினார்கள்: 
இந்தப் பிரமுகர்கள் 

எங்கைள நிராகரித்துவிட்டனர். 
இவர்கள் எங்கைளச் 

ேசாதைனயில் ஆழ்த்த விரும்பினால் 

நாங்கள் இடம் தரமாட்ேடாம். 
"(நாங்கள் இடம் தரமாட்ேடாம்; நாங்கள் இடம் தரமாட்ேடாம் என) இந்த (இறுதி) வாசகத்ைத 
உரத்த குரலில் கூறிக்ெகாண்டு இருந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், ("இவர்கள் எங்கைள நிராகரித்து விட்டனர்'' என்பதற்குப் பகரமாக) "இவர்கள் 
எங்கள்மீது எல்ைல மீறிவிட்டனர்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3689 சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அகழ் ேதாண்டிக்ெகாண்டும் எங்கள் ேதாள்களின் மீது மண்ைணச் சுமந்து எடுத்துச் 
ெசன்றுெகாண்டும் இருந்தேபாது, எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
வந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள், 

"இைறவா! மறுைம வாழ்ைவத் தவிர 

ேவறு (நிரந்தர) வாழ்வு எதுவுமில்ைல 

ஆகேவ, (அதற்காகப் பாடுபடும்) 
முஹாஜிர்களுக்கும் அன்சாரிகளுக்கும் மன்னிப்பருள்வாயாக!'' 
என்று (பாடியபடி) கூறினார்கள். 
 
3690 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (அகழ் ேதாண்டிக்ெகாண்டிருந்தேபாது), 
"இைறவா! மறுைம வாழ்ைவத் தவிர 

ேவறு (நிரந்தர) வாழ்வு எதுவுமில்ைல 
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ஆகேவ, (அதற்காகப் பாடுபடும்) 
அன்சாரிகளுக்கும் முஹாஜிர்களுக்கும் மன்னிப்பருள்வாயாக!'' 
என்று (பாடியபடி) கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3691 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அகழ் ேதாண்டிக்ெகாண்டிருந்தேபாது), 
"இைறவா! மறுைம வாழ்ேவ 

(நிரந்தரமான) வாழ்வாகும்' 

அல்லது "இைறவா! 
மறுைம வாழ்ைவத் தவிர 

ேவறு (நிரந்தர) வாழ்வு 

ேவெறதுவுமில்ைல' 

ஆகேவ, (அதற்காகப் பாடுபடும் 

அன்சாரிகைளயும் முஹாஜிர்கைளயும் 

நீ கண்ணியப்படுத்துவாயாக'' 

என்று (பாடியபடி) கூறினார்கள். "அல்லது' எனும் ஐயப்பாட்டுடன் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கேள 
அறிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3692 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (அகழ் ேதாண்டிக்ெகாண்டு) இருந்த 
ேபாது பின்வரும் யாப்பு வைகக் கவிைதையப் பாடிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்: 
இைறவா! 
மறுைமயின் நன்ைமையத் தவிர 

ேவறு (நிைலயான) நன்ைம 

எதுவுமில்ைல. 
ஆகேவ, (அதற்காகப் பாடுபடும்) 
அன்சாரிகளுக்கும் முஹாஜிர்களுக்கும் 

நீ உதவி ெசய்வாயாக. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ைஷபான் பின் ஃபர்ரூக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உதவி 
ெசய்வாயாக' என்பதற்குப் பகரமாக "மன்னிப்பருள்வாயாக' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3693 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அகழ்ப் ேபார் நாளில் முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களின் ேதாழர்கள், 

"நாங்கள் (எத்தைகேயார் எனில்) 
உயிேராடிருக்கும் காலம்வைர 
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நாங்கள் "இஸ்லாத்தில் நிைலப்ேபாம்” 

அல்லது "அறப்ேபார் புரிேவாம்” 

என முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடம் 

உறுதிெமாழி ெகாடுத்திருக்கிேறாம்'' 

என்று (பாடியபடி) கூறிக்ெகாண்டிருந்தனர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"இைறவா! மறுைமயின் நன்ைமேய 

(நிைலயான) நன்ைமயாகும். 
ஆகேவ, (அதற்காகப் பாடுபடும்) 
அன்சாரிகளுக்கும் முஹாஜிர்களுக்கும் 

நீ மன்னிப்பருள்வாயாக!'' 
என்று (பாடியபடிேய) ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 45 "தூ கரத்' உள்ளிட்ட ேபார்கள். 
 
3694 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முதல் ெதாழுைக(யான ஃபஜ்ரு)க்கு அைழப்புக் ெகாடுப்பதற்கு முன்பாகேவ நான் 
(மதீனாவிலிருந்து சிரியா வழியிலுள்ள ஃகாபாைவ ேநாக்கிப்) புறப்பட்ேடன். "தூ கரத்” எனும் 
இடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் (பால் தரும்) ஒட்டகங்கள் 
ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தன. 
அப்ேபாது அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்களுைடய ஓர் அடிைம (வந்து) 
என்ைனச் சந்தித்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பால் ஒட்டகங்கள் பிடித்துச் 
ெசல்லப்பட்டுவிட்டன'' என்று கூறினார். நான், "அவற்ைற யார் பிடித்துச் ெசன்றனர்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அந்த அடிைம, "ஃகத்ஃபான் குலத்தார்'' என்று பதிலளித்தார். 
உடேன நான் உரக்கச் சப்தமிட்டு "உதவி! உதவி! அதிகாைல ஆபத்து!” (யா ஸபாஹா!) 
என்று மதீனாவின் இரு மைலகளுக்கிைடயிலிருந்த அைனவருக்கும் ேகட்கும்படி மூன்று 
முைற கத்திேனன். பிறகு முகத்ைதத் திருப்பாமல் ேநராக விைரந்து ெசன்று "தூ கரத்” 

எனும் இடத்தில் அவர்கைள அைடந்ேதன். அவர்கள் (அங்கிருந்த நீர்நிைலயில்) தண்ணரீ் 
புகட்டத் தைலப்பட்டிருந்தனர். 
"அக்வஇன் மகன் நான்! இன்று அற்பர்கள் (அழியும்) நாள்'' 

என்று பாடியபடி கூறிக்ெகாண்ேட அவர்கள்மீது அம்ெபய்யத் ெதாடங்கிேனன். நான் 
அம்ெபய்வதில் ேதர்ச்சி ெபற்றவனாக இருந்ேதன். ேமலும், நான் "ரஜ்ஸ்' எனும் யாப்பு 
வைகக் கவிைதையப் பாடிக்ெகாண்ேட அவர்களிடமிருந்து (சில) ஒட்டகங்கைள 
விடுவித்ேதன். 
(அவர்கைள நான் விரட்டிச் ெசன்றேபாது) அவர்கள் விட்டுவிட்டுப்ேபான முப்பது சால்ைவ 
கைள நான் எடுத்துக்ெகாண்ேடன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களும் மக்களும் (அங்கு) 
வந்து ேசர்ந்தனர். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அந்தக் கூட்டத்தார் தாகத்துடன் இருந்தேபாதும் அவர்கைள 
தண்ணரீ் குடிக்கவிடாமல் நான் தடுத்துவிட்ேடன். எனேவ, (அவர்கள் ஓட்டிச்ெசன்ற மற்ற 
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ஒட்டகங்கைளயும் விடுவிக்க) அவர்கைள ேநாக்கி ஒரு பைடப்பிரிைவ இப்ேபாேத 
அனுப்புங்கள்'' என்று கூறிேனன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அக்வஉ உைடய மகேன! (அவர்கைள) நீ 
ேதாற்கடித்துவிட்டாய். ஆகேவ, ெமன்ைமயாக நடந்துெகாள்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு 
நாங்கள் (மதீனாவுக்குத்) திரும்பிவந்ேதாம். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவிற்குள் நுைழயும் வைரயில் 
என்ைனத் தமக்குப் பின்ேன தமது ஒட்டகத்தின் மீது அமர்த்திக்ெகாண்டார்கள். 
 
3695 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹுைதபியாைவ ேநாக்கிச் 
ெசன்ேறாம். அப்ேபாது நாங்கள் ஆயிரத்து நானூறு ேபர் இருந்ேதாம். அங்கு (தண்ணரீ் 
குைறவாக இருந்ததால் எங்களுைடய) ஐம்பது (குர்பானி) ஆடுகள் நீர் புகட்டப் படாமல் 
(தாகத்துடன்) இருந்தன. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கிருந்த கிணற்றின் சுற்றுச் சுவர்மீது 
அமர்ந்துெகாண்டு பிரார்த்தித்தார்கள். அல்லது அதனுள் உமிழ்ந்தார்கள். உடேன கிணற்றில் 
நீர் மட்டம் உயர்ந்தது. உடேன நாங்கள் நீர் அருந்திேனாம். எங்கள் கால் நைடகளுக்கும் நீர் 
புகட்டிேனாம். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கிருந்த மரத்துக்குக் கீேழ உறுதிெமாழிப் 
பிரமாணம் (ைபஅத்) வாங்குவதற்காக எங்கைள அைழத்தார்கள். மக்கள் அைனவருக்கும் 
முன்பாக (முதலில்) நாேன அவர்களிடம் உறுதிெமாழி அளித்ேதன். பிறகு ஒவ்ெவாருவராக 
(வந்து) உறுதிெமாழி அளித்தனர். 
மக்களில் பாதிப்ேபரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உறுதிெமாழி வாங்கி) 
இருந்தேபாது "சலமா! உறுதிெமாழி அளிப்பாயாக!'' என்று (என்னிடம்) கூறினார்கள். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் மக்கள் அைனவருக்கும் முன்பாக தங்களிடம் உறுதிெமாழி 
அளித்துவிட்ேடன்'' என்று ெசான்ேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "மீண்டும் 
(ஒரு முைற உறுதிெமாழி அளிப்பாயாக)'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது என்னிடம் ஆயுதம் எதுவும் இல்லாமலிருப்பைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கண்டார்கள். எனக்கு "சிறிய ேதால் ேகடயம் ஒன்ைற” அல்லது "ேதால் ேகடயம் 
ஒன்ைற” அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வழங்கினார்கள். பிறகு என்னிடம் 
உறுதிெமாழி ெபற்றார்கள். 
 
மக்களில் இறுதி நபரிடம் அவர்கள் (உறுதிெமாழி ெபற்றுக்ெகாண்டு) இருந்தேபாது, "சலமா! 
என்னிடம் நீ உறுதிெமாழி அளிக்கக் கூடாதா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! நான் மக்கள் அைனவருக்கும் முன்பாகவும் மக்களில் பாதிப்ேபராகவும் தங்களிடம் 
உறுதிெமாழி அளித்துவிட்ேடன்'' என்று ெசான்ேனன். 
"மீண்டும் (ஒரு தடைவ உறுதிெமாழி அளிப்பாயாக)'' என்று ெசான்னார்கள். நான் மூன்றாவது 
தடைவயாக உறுதிெமாழி அளித்ேதன். 
பிறகு என்னிடம், "சலமா! உனக்கு நான் வழங்கிய உனது "சிறிய ேதால் ேகடயம்” அல்லது 
"ேதால் ேகடயம்' எங்ேக?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் 
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தந்ைதயின் சேகாதரர் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் என்ைனச் சந்தித்தார். அவரிடம் ஆயுதம் 
எதுவும் இல்லாமலிருப்பைத நான் கண்ேடன். எனேவ, அைத அவருக்குக் 
ெகாடுத்துவிட்ேடன்'' என்று ெசான்ேனன். 
அைதக் ேகட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிரித்தார்கள். ேமலும், "நீர் 
முற்காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு மனிதைரப் ேபான்றவர் ஆவரீ். அவர் "இைறவா! எனக்காக 
ஒரு நண்பைரக் கிைடக்கச் ெசய்வாயாக! அவர் என் உயிைரவிட எனக்கு மிகவும் 
பிரியமானவராக இருக்க ேவண்டும்' என்று பிரார்த்தித்தார். (அவைரப் ேபான்ேற நீரும் 
உம்ைமவிட உம் தந்ைதயின் சேகாதரருக்கு முன்னுரிைம அளித்துள்ளரீ்)'' என்று 
கூறினார்கள். 
பிறகு (மக்கா) இைணைவப்பாளர்கள் சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்வதாக எங்களுக்குத் 
தூது விட்டார்கள். இதனால், (நாங்களும் அவர்களும்) ஒருவர் பகுதிக்கு மற்றவர் ெசன்றுவர 
முடியும். நாங்கள் சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்ேடாம். 
நான் தல்ஹா பின் உைபதில்லாஹ் (ரலி) அவர்களுக்கு உதவியாளராக இருந்ேதன். அவரது 
குதிைரக்குத் தண்ணரீ் புகட்டுேவன். அைதத் துைடத்துத் துப்புரவு ெசய்ேவன். அவருக்கு 
ஊழியமும் ெசய்ேவன். அவர் தரும் உணைவ உண்டுெகாள்ேவன். அல்லாஹ்வுக்காகவும் 
அவனுைடய தூதருக்காகவும் எனது குடும்பம், ெசாத்து (சுகங்)கள் அைனத்ைதயும் 
விட்டுவிட்டு, நான் நாடு துறந்து (மதீனாவுக்கு) வந்திருந்ேதன். 
 
நாங்களும் மக்காவாசிகளும் சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்து, எங்களில் ஒருவர் 
மற்ெறாருவருடன் கலந்துறவாடிக்ெகாண்டேபாது, நான் ஒரு மரத்ைத ேநாக்கி வந்து, அதன் 
(அடிப்பாகத்தில் இருந்த) முற்கைள அகற்றிவிட்டு அதற்குக் கீேழ படுத்துக்ெகாண்ேடன். 
அப்ேபாது மக்காவாசிகளான நான்கு இைணைவப்பாளர்கள் என்னிடம் வந்து, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கைள இழிவாகப் ேபசத் ெதாடங்கினர். அவர்கள் மீது எனக்குக் ேகாபம் 
வந்தது. உடேன மற்ெறாரு மரத்துக்கு நான் மாறிக்ெகாண்ேடன். அந்த நால்வரும் தம் 
ஆயுதங்கைள (அந்த மரத்தில்) ெதாங்கவிட்டுவிட்டு அவர்களும் படுத்துக்ெகாண்டனர். 
இந்நிைலயில், யாேரா ஒருவர் அந்தப் பள்ளத்தாக்கின் கீேழயிருந்து "முஹாஜிர்களுக்கு 
ஏற்பட்ட நாசேம! (நம் ேதாழர்) இப்னு ஸுைனம் ெகால்லப்பட்டுவிட்டார் (ஒப்பந்த மீறல் 
நைடெபற்றுவிட்டது)'' என்று உரக்க அறிவித்தார். உடேன நான் எனது வாைள உருவிக் 
ெகாண்டு, படுத்திருந்த அந்நால்வைரத் தாக்கிேனன். அவர்களின் ஆயுதங்கைள எடுத்து ஒேர 
கட்டாக என் ைகயில் ைவத்துக்ெகாண்ேடன். 
 
பிறகு "முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களது முகத்ைதக் கண்ணியப்படுத்திய (இைற)வன் 
மீதாைணயாக! உங்களில் யாேரனும் தைலையத் தூக்கிப் பார்த்தால் அவரது கண் உள்ள 
பகுதியிேலேய அடிப்ேபன்'' என்று கூறிேனன். 
பின்னர் அவர்கைள இழுத்துக்ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்ேதன். 
என் தந்ைதயின் சேகாதரர் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் "அபலாத்” குலத்ைதச் ேசர்ந்த "மிக்ரஸ்”  

எனப்படும் ஒரு மனிதைர பிடித்துக்ெகாண்டு, துணி விரிக்கப்பட்ட குதிைரெயான்றில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். அவருடன் எழுபது 
இைணைவப்பாளர்களும் இருந்தார்கள். 
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அவர்கைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பார்த்துவிட்டு "அவர்கைள விட்டு 
விடுங்கள். (ஒப்பந்த மீறல்) குற்றம் அவர்களிடமிருந்ேத ெதாடங்கி மீண்டும் ஏற்பட்டதாக 
இருக்கட்டும்'' என்று கூறி, அவர்கைள மன்னித்து விட்டுவிட்டார்கள். 
அல்லாஹ் (இது ெதாடர்பாகேவ), "மக்காவின் ைமயப் பகுதியில் அவர்களுக்கு எதிராக 
அவன் உங்களுக்கு ெவற்றி அளித்த பின் உங்கள் ைககைள அவர்களிடமிருந்தும், அவர்கள் 
ைககைள உங்களிடமிருந்தும் அவேன தடுத்தான். அல்லாஹ் நீங்கள் ெசய்து 
ெகாண்டிருப்பைத உற்றுேநாக்குபவனாக இருக்கின்றான்'' (48:24) எனும் வசனத்ைத 
அருளினான். 
பிறகு நாங்கள் மதீனாைவ ேநாக்கித் திரும்பிேனாம். அப்ேபாது ஓரிடத்தில் நாங்கள் 
இறங்கித் தங்கிேனாம். (அந்த இடத்திலிருந்த) எங்களுக்கும் இைணைவப்பாளர்களான "பனூ 
லஹ்யான்” குலத்தாருக்கும் இைடேய ஒரு மைல மட்டுேம இருந்தது. 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(எதிரிகைளக் கண்காணிப்பதற்காக) 
இன்றிரவு இம்மைலமீது ஏறுபவரின் பாவங்கைள அல்லாஹ் மன்னிப்பானாக!'' எனப் 
பிரார்த்தித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுைடய 
ேதாழர்களுக்கும் உளவாளி ேபான்று (அவர் இருக்க ேவண்டும் என்பேத ேநாக்கம்). 
அன்றிரவு நான் இரண்டு அல்லது மூன்று முைற அம்மைலமீது ஏறிேனன். 
பிறகு நாங்கள் மதீனாவுக்கு வந்ேதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் (பால்) 
ஒட்டகங்கைளத் தம் அடிைமயான ரபாஹ் (ரலி) அவர்களுடன் அனுப்பிைவத்தார்கள். 
அவருடன் நானும் இருந்ேதன். தல்ஹா (ரலி) அவர்களின் குதிைரைய 
ஓட்டிக்ெகாண்டு, ஒட்டகங்களுடன் அந்தக் குதிைரக்கும் தண்ணரீ் புகட்டி ேமய்ச்சல் 
நிலத்துக்கு அனுப்புவதற்காக நானும் புறப்பட்டுச் ெசன்ேறன். 
காைலயில் அப்துர் ரஹ்மான் அல்ஃபஸாரீ என்பான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் ஒட்டகங்கைளத் திடீெரனத் தாக்கி, அைவ அைனத்ைதயும் ஓட்டிச் 
ெசன்றுவிட்டான். அவற்றின் ேமய்ப்பாளைரயும் ெகான்றுவிட்டான். 
உடேன நான், "ரபாேஹ! (இேதா) இந்தக் குதிைரையப் பிடித்துச் ெசன்று, தல்ஹா பின் உைப 
தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் ேசர்த்துவிடு. ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், அவர்களின் கால்நைடகைள எதிரிகள் தாக்கிக் ெகாள்ைளயடித்துச் ெசன்று 
விட்டனர் எனத் ெதரிவித்துவிடு'' என்று கூறிேனன். 
பிறகு ஒரு மைலயின் உச்சியில் ஏறி மதீனாைவ முன்ேனாக்கி நின்றுெகாண்டு, "உதவி! 
உதவி! அதிகாைல ஆபத்து! (யா ஸபாஹா!)'' என மூன்று முைற உரத்த குரலில் 
கூவிேனன். பிறகு அந்தக் (ெகாள்ைளக்) கூட்டத்ைதப் பின்ெதாடர்ந்து ெசன்று, அவர்கள்மீது 
அம்ெபய்தவனாக விரட்டிச் ெசன்ேறன். அப்ேபாது நான், 

"அக்வஇன் மகன் நான் 

இன்று அற்பர்களின் (அழிவு) நாள்'' 

என யாப்புக் கவிைத பாடிேனன். பிறகு அவர்களில் ஒருவைன ெநருங்கி அவனது ஒட்டகச் 
ேசணத்தின் மீது அம்ெபய்ேதன். அதன் கூர்முைன ேசணத்தில் நுைழந்து அவனது ேதாளில் 
பாய்ந்தது. நான், 

"இேதா வாங்கிக்ெகாள்; 

அக்வஇன் மகன் நான்; 
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இன்று அற்பர்களின் (அழிவு) நாள்'' 

என்று (பாடியபடி) கூறிேனன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இவ்வாறு அவர்கள்மீது அம்ெபய்துெகாண்டும் அவர்களின் 
குதிைரகைள ெவட்டி வழீ்த்திக்ெகாண்டும் நான் இருந்ேதன். என்ைன ேநாக்கிக் குதிைர வரீர் 
எவேரனும் திரும்பி வந்தால், நான் ஏேதனும் மரத்ைத ேநாக்கிச் ெசன்று அதற்குக் கீேழ 
அமர்ந்துெகாண்டு, அவன்மீது அம்ைபப் பாய்ச்சிேனன். அவனது குதிைரைய ெவட்டி 
வழீ்த்திேனன். குறுகிய மைலயிடுக்கு ெதன்பட்டேபாது, அதன் இடுக்கில் அவர்கள் நுைழந்து 
ெகாண்டனர். நானும் அம்மைல மீேதறிக்ெகாண்டு, கல்லால் அவர்கைள விரட்டியடித்ேதன். 
இவ்வாறு (விரட்டியடித்த வண்ணம்) அவர்கைள நான் பின்ெதாடர்ந்து ெசன்று 
ெகாண்டிருந்ேதன். இறுதியில் அல்லாஹ் பைடத்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் ஒட்டகங்கள் அைனத்ைதயும் என் முதுகுக்குப் பின்னால் ெகாண்டு 
வந்துவிட்ேடன். அவர்கள் அவற்ைற என்னிடேம விட்டுவிட்டு விைரந்துெகாண்டிருந்தனர். 
பிறகு மீண்டும் அவர்கள்மீது அம்ெபய்த வண்ணம் அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்ேதன். அவர்கள் 
(ஓடிய ேவகத்தில்) முப்பது சால்ைவகைளயும் முப்பது ஈட்டிகைளயும் விட்டு விட்டு 
ஓடினர். அவர்கள் விட்டுச் ெசன்ற ஒவ்ெவாரு ெபாருள்மீதும் அல்லாஹ்வின் தூதரும் 
அவருைடய ேதாழர்களும் அறியும் விதத்தில் ஓர் அைடயாளக் கல்ைல ைவத்துக் 
ெகாண்ேடேபாேனன். 
பிறகு ஒரு குறுகலான மைலக் கணவாய்க்கு அவர்கள் ெசன்றனர். அங்கு பத்ர் அல்ஃபஸாரீ 
என்பவனின் மகனிடம் அவர்கள் ேபாய்ச்ேசர்ந்து, அமர்ந்து காைல உணைவ 
உட்ெகாள்ளலாயினர். நான் ஒரு மைல உச்சியில் அமர்ந்துெகாண்ேடன். 
அப்ேபாது அந்த ஃபஸாரீ, "நான் காணும் இந்தக் காட்சிகள் என்ன?''  என்று ேகட்டான். அதற்கு 
அவர்கள், "இேதா இவனிடமிருந்து கடும்துயரத்ைத நாங்கள் சந்தித்துவிட்ேடாம். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அதிகாைல இருளிலிருந்து அவன் எங்கைள விட்டு 
விலகேவ இல்ைல. எங்கைள ேநாக்கி அம்ெபய்து எங்கள் ைகயிலிருந்த எல்லாவற்ைறயும் 
பறித்துக்ெகாண்டான்'' என்று கூறினர். 
அதற்கு அந்த ஃபஸாரீ, "உங்களில் நான்கு ேபர் அவைன ேநாக்கிச் ெசல்லட்டும்'' என்று 
கூறினான். 
அவர்களில் நான்கு ேபர் நானிருந்த மைலமீது ஏறினர். அவர்கள் எனது ேபச்ைசக் ேகட்கும் 
இடத்திற்கு வந்தேபாது,நான், "என்ைன உங்களுக்குத் ெதரியுமா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அவர்கள் "இல்ைல, நீ யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். "நான் சலமா பின் அல்அக்வஉ. முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்களது முகத்ைதக் கண்ணியப்படுத்திய (இைற)வன் மீதாைணயாக! உங்களில் 
யாேரனும் ஒருவைர நான் ேதடிப் புறப்பட்டால் அவைர நான் பிடிக்காமல் விடமாட்ேடன். 
(அேத சமயத்தில்) உங்களில் யாேரனும் ஒருவர் என்ைனத் ேதடிப் புறப்பட்டால் அவரால் 
என்ைனப் பிடிக்க முடியாது'' என்று நான் கூறிேனன். அவர்களில் ஒருவன், "நானும் 
(அவ்வாேற) கருதுகிேறன்'' என்றான். 
பிறகு அவர்கள் அைனவரும் திரும்பிச் ெசன்றனர். நான் அந்த இடத்திலிருந்து 
நகர்ந்திருக்கக்கூட இல்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் குதிைரப் பைடயினர் 
மரங்களிைடேய புகுந்து வருவைத நான் பார்த்ேதன். அவர்களில முதல் ஆளாக அக்ரம் 
அல்அசதீ (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். அவருக்குப் பின்னால் அபூகத்தாதா அல்அன்சாரீ 
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(ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். அவைரத் ெதாடர்ந்து மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் அல்கிந்தீ 
(ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். 
நான் அக்ரம் (ரலி) அவர்களது குதிைரயின் கடிவாளத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்ேடன். அவர்கள் 
நால்வரும் புறமுதுகிட்டு ஓடிக் ெகாண்டிருந்தனர். நான் "அக்ரேம! அவர்களிடம் 
எச்சரிக்ைகயாக இருந்துெகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
அவர்களுைடய ேதாழர்களும் வந்து ேசர்வதற்கு முன் (தனியாக வரும்) உம்ைம இவர்கள் 
பிடித்துவிட ேவண்டாம்'' என்று கூறிேனன். 
அதற்கு அக்ரம் (ரலி) அவர்கள், "சலமா! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் மீதும் மறுைம நாளின் 
மீதும் நம்பிக்ைக ெகாண்டவராயிருந்தால், ெசார்க்கம் உண்ைம; நரகம் உண்ைம என நீர் 
அறிந்திருந்தால் எனக்கும் வரீ மரணத்துக்குமிைடேய குறுக்கிடாதீர்!'' என்று கூறினார். 
ஆகேவ, அவைர நான் விட்டுவிட்ேடன். அவரும் அப்துர் ரஹ்மான் அல்ஃபஸாரியும் (வாள் 
முைனயில்) சந்தித்துக்ெகாண்டனர். அக்ரம் (ரலி) அவர்கள் அப்துர் ரஹ்மானின் குதிைரைய 
ெவட்டிவிட்டார்கள். அப்துர் ரஹ்மான்,அக்ரம் (ரலி) அவர்கள்மீது ஈட்டிையப் பாய்ச்சி 
அவர்கைளக் ெகான்றுவிட்டான். 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் முகத்ைதக் கண்ணியப்படுத்திய (இைற)வன் மீதாைணயாக! 
பிறகு நான் காலால் நடந்ேத அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்ேதன். எனக்குப் பின்னால் வந்த 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்கைளேயா,அவர்களது (குதிைர கிளப்பிய) 
புழுதிையேயா நான் பார்க்கவில்ைல. 
இறுதியில் அ(ந்தப் பைக)வர்கள் சூரியன் மைறவதற்கு முன் ஒரு கணவாைய அைடந்தனர். 
அங்கு ஒரு நீர்நிைல இருந்தது. அதற்கு "தூ கரத்” எனப் ெபயர் ெசால்லப்பட்டது. அவர்கள் 
தாகத்துடன் இருந்ததால் அதில் நீர் அருந்தச் ெசன்றனர். தங்களுக்குப் பின்னால் நான் ஓடி 
வருவைத அவர்கள் கண்டதும் அந்த இடத்ைதவிட்டு ெவளிேயறும் நிைலக்கு அவர்கள் 
உள்ளாயினர். அவர்கள் ஒரு துளி நீைரக்கூட சுைவக்கவில்ைல. 
அவர்கள் அங்கிருந்து கிளம்பி ஒரு மைலக் குன்றில் விைரந்து ெசன்றனர். நான் ேவகமாக 
ஓடி அவர்களில் ஒருவைனச் ெசன்றைடந்ேதன். அவனது ேதாள் பட்ைடயிலுள்ள ெமல்லிய 
எலும்பின் மீது, 

"இேதா இைத வாங்கிக்ெகாள் 

அக்வஇன் மகன் நான் 

இன்று அற்பர்களின் (அழிவு) நாள்'' 

என்று கூறியவாறு ஓர் அம்ைபப் பாய்ச்சிேனன். அவன், "உன் தாய் உன்ைன இழக்கட்டும்! 
காைலயில் வந்த அக்வஆ நீ?'' என்று ேகட்டான். நான் "ஆம். தனக்குத் தாேன பைகவன் 
ஆகிவிட்டவேன! காைலயில் சந்தித்த உன் அக்வஉதான் நான்'' என்ேறன். 
அக்கூட்டத்தார் ஒரு மைலக் குன்றின் மீது இரு குதிைரகைள விட்டுவிட்டு ஓடி விட்டனர். 
நான் அவ்விரு குதிைரகைளயும் பிடித்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஓட்டி 
வந்ேதன். 
அப்ேபாது (என் தந்ைதயின் சேகாதரர்) ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் ேதால் அடுக்குப் பாத்திரம் 
ஒன்ைற என்னிடம் ெகாண்டுவந்தார். அதில் தண்ணரீ் கலந்த பால் சிறிதளவு இருந்தது. 
இன்ெனாரு ேதால் அடுக்குப் பாத்திரமும் அவரிடம் இருந்தது. அதில் தண்ணரீ் இருந்தது. 
நான் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்ேதன்; அருந்திேனன். 
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பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்ேதன். அக்கூட்டத்தாைர நான் 
விரட்டியடித்த நீர்நிைல அருகில் அவர்கள் இருந்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அந்த ஒட்டகங்கைளயும் அந்த இைணைவப்பாளர்களிடமிருந்து நான் 
ைகப்பற்றிய ஈட்டிகள், சால்ைவகள் உள்ளிட்ட அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் எடுத்து 
ைவத்திருந்தார்கள். 
அப்ேபாது பிலால் (ரலி) அவர்கள், அக்கூட்டத்தாரிடமிருந்து நான் விடுவித்த ஒட்டகங்களில் 
ஒன்ைற அறுத்து அதன் ஈரைலயும் திமிைலயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்காகப் ெபாரித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைன 
விடுங்கள். நான் (நம்) மக்களில் நூறு ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்து (அைழத்துக்ெகாண்டு) 
அக்கூட்டத்தாைரப் பின் ெதாடர்ந்து ெசல்கிேறன். அவர்களில் இறப்புச் ெசய்தி 
அறிவிக்கக்கூட ஒருவைரயும் விட்டு ைவக்காமல் அவர்கள் அைனவைரயும் 
ெகான்றுவிடுகிேறன்'' என்று கூறிேனன். 
அைதக் ேகட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிரித்தார்கள். அங்கிருந்த ெநருப்பின் 
ெவளிச்சத்தில் அவர்களின் கைடவாய்ப் பற்கள் ெதரிந்தன. அப்ேபாது அவர்கள், "சலமா! 
உன்னால் அைதச் ெசய்ய முடியும் என நீ கருதுகிறாயா?''என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம் 
(ெசய்ேவன்), தங்கைளக் கண்ணியப்படுத்திய (இைற)வன் மீதாைணயாக!'' என்று கூறிேனன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தற்ேபாது அக்கூட்டத்தார் ஃகத்ஃபான் 
பகுதியில் விருந்து அளிக்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்'' என்று (இைறயறிவிப்பின் மூலம்) 
கூறினார்கள். 
அப்ேபாது ஃகத்ஃபான் பகுதியிலிருந்து ஒரு மனிதர் வந்தார். அவர் "அக்கூட்டத்தாருக்காக 
இன்ன மனிதர் இைறச்சி ஒட்டகெமான்ைற அறுத்(து விருந்தளித்)தார். அவர்கள் அந்த 
ஒட்டகத்தின் ேதாைல உரித்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது (பாைலவன ெவளியில்) புழுதி 
கிளம்புவைதக் கண்டனர். உடேன "அக்(குதிைரப் பைடக்) கூட்டம் வந்துவிட்டது” என்று 
கூறியவாறு ெவருண்ேடாடிவிட்டனர்'' என்று கூறினார். 
காைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ைறய தினத்தில் நம் குதிைரப் 
பைடயில் மிகச் சிறந்த வரீர் அபூகத்தாதா ஆவார். நம் காலாட் பைடயில் மிகச் சிறந்த வரீர் 
சலமா ஆவார்'' என்று (பாராட்டிக்) கூறினார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், குதிைரப்பைட வரீருக்கான ஒரு (பரிசுப்) 
பங்கும், காலாட்பைட வரீருக்கான ஒரு பங்குமாக இரு பங்குகள் ேசர்த்து (ேபார்ச் 
ெசல்வமாக) எனக்கு வழங்கினார்கள். 
பிறகு தமது "அள்பா” எனும் ஒட்டகத்தில் தமக்குப் பின்னால் என்ைன அமரச் ெசய்து மதீனா 
ேநாக்கித் திரும்பினார்கள். 
நாங்கள் வந்துெகாண்டிருந்தேபாது (ஒரு நிகழ்ச்சி நைடெபற்றது.) அன்சாரிகளில் ஒருவர் 
இருந்தார். அவைர ஓட்டப்பந்தயத்தில் யாராலும் ெவல்ல முடியாது. அவர், "மதீனாவைர 
என்னுடன் ேபாட்டியிட்டு ஓடுபவர் யார்? ேபாட்டியிட்டு ஓடுபவர் யார்?'' என்று திரும்பத் 
திரும்பக் கூறலானார். 
அவரது குரைலக் ேகட்ட நான் (அவரிடம்), "மரியாைதக்குரியவர்கைள நீ மதிக்கமாட்டாயா? 

சிறப்புக்குரியவர்கைள நீ அஞ்சமாட்டாயா?'' என்று ேகட்ேடன். அவர் "இல்ைல, அவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களாக இருந்தால் தவிர'' என்று கூறினார். 
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நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் தந்ைதயும் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! 
என்ைன விடுங்கள்; அந்த மனிதைர நான் ெவல்கிேறன்'' என்று ேகட்ேடன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உன் விருப்பம்' என்றார்கள். 
நான், "முதலில் நீ ஓடு” என்று கூறிவிட்டு, என் கால்கைள உதறிவிட்டு, குதித்து ஓடிேனன். 
ஓடிக்ெகாண்டிருந்தேபாது ஒன்றிரண்டு ேமடுகளில் ஏறியேபாது, ஓட்டத்ைதக் கட்டுப்படுத்தி 
மூச்சு வாங்கி ஓய்ெவடுத்ேதன். பிறகு அவருக்குப் பின்னால் ஓடிேனன். மறுபடியும் 
ஒன்றிரண்டு ேமடுகளில் ஏறியேபாது ஓட்டத்ைத மட்டுப்படுத்திேனன். 
பிறகு அவைரச் ெசன்றைடவதற்காக (ேமட்டில்) ஏறிேனன். அப்ேபாது அவருைடய 
ேதாள்களுக்கிைடேய அடித்து, "நீ ேதாற்கடிக்கப்பட்டாய், அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக!'' 
என்ேறன். அவர், "நானும் (அவ்வாேற) எண்ணுகிேறன்'' என்று கூறினார். மதீனாவைர 
அவருக்கு முன்பாகேவ நான் ஓடிவந்ேதன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (மதீனாவிற்கு வந்த பின்) நாங்கள் மூன்று இரவுகள் 
மட்டுேம தங்கியிருந்ேதாம். (நான்காம் நாள்தான்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ைகபைர ேநாக்கி(ப் ேபாருக்காக)ப் புறப்பட்ேடாம். அப்(பயணத்தின்)ேபாது, என் 
தந்ைதயின் சேகாதரர் ஆமிர் (ரலி) பின்வரும் யாப்புக் கவிைதையப் பாடினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அல்லாஹ் மட்டும் இல்லாவிட்டால் 

நாங்கள் 

ேநர்வழி ெபற்றிருக்கமாட்ேடாம் 

தானதர்மம் ெசய்திருக்கவுமாட்ேடாம் 

ெதாழுதிருக்கவுமாட்ேடாம் 

(இைறவா!) நாங்கள் 

உன் கருைணயிலிருந்து 

ேதைவயற்றவர்கள் அல்லர். 
(ேபார் முைனயில் எதிரிகைள) 
நாங்கள் சந்திக்கும்ேபாது 

எங்கள் பாதங்கைள 

உறுதிப்படுத்துவாயாக! 
எங்கள்மீது 

அைமதிையப் ெபாழிவாயாக! 
இைதக் ேகட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அவர்கள் "நான் ஆமிர்'' என்றார்கள். "உம்முைடய இைறவன் உமக்கு 
மன்னிப்பருள்வானாக'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(ெபாதுவாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதருக்காக (ேபாரில் தனிப்பட்ட 
முைறயில்) அவரது ெபயர் குறிப்பிட்டுப் பாவமன்னிப்பு ேவண்டுவார்கேளயானால், அவர் 
(அப்ேபாரில்) வரீ மரணம் அைடயாமல் இருந்ததில்ைல. 
ஆகேவ, உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், தமது ஒட்டகத்தின் மீதிருந்தவாறு, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஆமிர் (நீண்ட நாள் உயிர் வாழ்வதன்) மூலம் எங்கைளப் 
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பயனைடயச் ெசய்யக்கூடாதா?'' என்று ேகட்டார்கள். பிறகு நாங்கள் ைகபர் ெசன்றைடந்ததும் 
ைகபர்வாசிகளின் மன்னன் மர்ஹப் தனது வாைள ேமலும் கீழுமாக அைசத்துக்ெகாண்ேட, 

"ைகபருக்குத் ெதரியும்     

 நான்தான் மர்ஹப் என்று 

(ேபாருக்கு ஆயத்தமாய் என்றும்) 
முழு ஆயுதங்கள் தரித்த பண்பட்ட வரீன் என்று. 
ேபார்கள் மூண்டு                                

ெகாழுந்துவிட்டு எரியும்ேபாது 

(சில ேநரம் நான் ஈட்டிெயறிேவன்               

சில ேநரம் வாள் வசீுேவன்)'' 
என்று பாடினான். 
அப்ேபாது என் தந்ைதயின் சேகாதரர் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் முன்ேன வந்து, 

"ைகபருக்குத் ெதரியும் நான் ஆமிர் என்று 

ேபார்த் துன்பங்கைள எதிர்ெகாள்ளும் 

ஆயுதங்கள் தரித்த  சரியான வரீன் என்று'' 

என்று பாடினார்கள். பிறகு இருவரும் ேமாதிக்ெகாண்டனர். அப்ேபாது மர்ஹபின் 
வாள், ஆமிர் (ரலி) அவர்களின் ேகடயத்ைதத் தாக்கியது. ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் (குனிந்து) 
அவனது கீழ் பகுதியில் (தமது வாளால்) ெவட்டப்ேபானார்கள். அப்ேபாது அவரது வாள் 
அவைரேய திருப்பித் தாக்கிவிட்டது; அவரது ைக நரம்ைபத் துண்டித்துவிட்டது. அதிேலேய 
அவரது இறப்பும் ஏற்பட்டது. 
பிறகு நான் புறப்பட்டுச் ெசன்ேறன். அப்ேபாது நபித்ேதாழர்களில் சிலர் "ஆமிரின் 
நற்ெசயல்கள் அழிந்துவிட்டன. அவர் தற்ெகாைல ெசய்துெகாண்டார்'' என்று ேபசிக் 
ெகாண்டிருந்தனர். 
உடேன நான் அழுதுெகாண்ேட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஆமிரின் நற்ெசயல்கள் அழிந்துவிட்டனவா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவ்வாறு) யார் ெசான்னது?'' என்று ேகட்டார்கள். 
"தங்கள் ேதாழர்களில் சிலர்'' என்று பதிலளித்ேதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவ்வாறு ெசான்னவர் ெபாய்யுைரத்துவிட்டார். 
அவருக்கு அவரது நன்ைம இருமுைற கிைடக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு கண்வலியுடன் இருந்த அலீ (ரலி) அவர்களிடம் (அவர்கைள அைழத்துவர) என்ைன 
அனுப்பிைவத்தார்கள். 
(என்ைன அனுப்புவதற்கு முன்) "நான் (நாைள) இஸ்லாமிய(ச் ேசைனயின்) ெகாடிைய ஒரு 
மனிதரிடம் ெகாடுப்ேபன். அவர் அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும் ேநசிக்கிறார்; 

அவைர அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதரும் ேநசிக்கின்றனர்'' என்று கூறினார்கள். 
நான் அலீ (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று கண் வலியுடனிருந்த அவர்கைள அைழத்துக் 
ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்ேதன். அப்ேபாது அலீ (ரலி) 
அவர்களின் கண்களில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உமிழ்ந்தார்கள். அவர்கள் 
கண் குணமைடந்தார்கள். பிறகு அலீ (ரலி) அவர்களிடம் இஸ்லாமிய(ச் ேசைனயின்) 
ெகாடிையக் ெகாடுத்தார்கள். ைகபரின் மன்னன் மர்ஹப் புறப்பட்டு வந்து, 
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"ைகபருக்குத் ெதரியும் நான்தான் மர்ஹப் என்று 

(ேபாருக்கு ஆயத்தமாய் என்றும்) 
ஆயுதங்கள் தரித்த பண்பட்ட வரீன் என்று. 
ேபார்கள் மூண்டு ெகாழுந்துவிட்டு எரியும்ேபாது 

(சில ேவைள நான் ஈட்டிெயறிேவன் 

சில ேவைள நான் வாள் வசீுேவன்)'' 
என்று பாடினான். 
அதற்கு அலீ (ரலி) அவர்கள், 

என் தாயாரால் ைஹதர் (சிங்கம்) 
எனப் ெபயர் சூட்டப்பட்டவன் நான் 

அருவருப்பான ேதாற்றமுைடய 

அடர்வனத்தின் சிங்கம் நான் 

சந்தர் எனும் ேபரளைவயால் 

அளப்பைதப் ேபான்று 

அவர்கைளத் தாராளமாக அளந்திடுேவன் 

(ஏராளமான எதிரிகைள 

ெவட்டி வழீ்த்துேவன்)'' 
என்று பாடிக்ெகாண்ேட மர்ஹபின் தைலயில் ஓங்கி அடித்து, அவைன வழீ்த்தினார்கள். 
பிறகு அலீ (ரலி) அவர்களின் கரங்களாேலேய (ைகபரின்) ெவற்றியும் கிட்டியது. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 46 "அவேன அவர்கள் ைககைள உங்களிடமிருந்து தடுத்தான்'' (48:24) எனும் வசனம். 
 
3696 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்காவாசிகளில் எண்பது ேபர் நபி (ஸல்) அவர்கள்மீதும் நபித்ேதாழர்கள்மீதும் திடீர்த் 
தாக்குதல் ெதாடுப்பதற்காக "தன்ஈம்” மைலயிலிருந்து ஆயுதங்கேளாடு இறங்கிவந்தனர். 
அப்ேபாது சரணைடந்த அவர்கைள நபி (ஸல்) அவர்கள் பிடித்து, (அவர்கைள மன்னித்து) 
உயிேராடு விட்டுவிட்டார்கள். 
அப்ேபாது வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "மக்காவின் ைமயப் பகுதியில் 
அவர்களுக்கு எதிராக அவன் உங்களுக்கு ெவற்றி அளித்த பின், உங்கள் ைககைள 
அவர்கைள விட்டும், அவர்கள் ைககைள உங்கைளவிட்டும் அவேன தடுத்தான்'' (48:24) எனும் 
வசனத்ைத அருளினான். 
 
பாடம் : 47 அறப்ேபாரில் ஆண்களுடன் ெபண்களும் கலந்துெகாள்வது. 
 
3697 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தாயார்) உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் ஹுைனன் ேபார் தினத்தன்று பிச்சுவாக் கத்தி 
ஒன்ைற எடுத்து, தம்முடன் ைவத்திருந்தார். அைதப் பார்த்த (என் தாயாரின் கணவர்) 
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அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
உம்மு சுைலம் தம்முடன் பிச்சுவாக் கத்தி ஒன்ைற ைவத்திருக்கிறார்'' என்று கூறினார்கள். 
அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தப் பிச்சுவாக் கத்தி எதற்கு?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள், "இைணைவப்பாளர்களில் யாேரனும் 
என்ைன ெநருங்கினால் அவரது வயிற்ைற நான் பிளந்துவிடுேவன். அதற்காகத்தான் அைத 
ைவத்துள்ேளன்'' என்று கூறினார். அைதக் ேகட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சிரிக்கலானார்கள். 
உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நம்மவைரத் தவிர (மக்கா 
ெவற்றியின்ேபாது) தங்களிடம் சரணைடந்து தங்களால் (ெபாது மன்னிப்பளிக்கப்பட்டு) 
விடுவிக்கப்பட்டவர்கைளத் தாங்கள் ெகான்றுவிடுங்கள்'' என்று கூறினார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் ேபாதுமானவனாக ஆகிவிட்டான். அவன் 
உபகாரமும் ெசய்துவிட்டான். (இந்த ஹுைனன் ேபாரில் நமக்குச் சரிவு ஏற்பட்டாலும் 
ெபருத்த பாதிப்பு ஏதுமில்லாமல் அல்லாஹ் காப்பாற்றிவிட்டான்)'' என்று கூறினார்கள். 
- உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் ெதாடர்பான ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3698 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேபாருக்குப் புறப்பட்டுச் ெசல்லும்ேபாது, 

அவர்களுடன் (என் தாயார்) உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களும் இன்னும் சில அன்சாரிப் 
ெபண்மணிகளும் கலந்துெகாள்வர். அப்ெபண்கள் (அறப்ேபார் வரீர்களுக்கு) தண்ணரீ் 
ெகாடுப்பார்கள்; காயமுற்றவர்களுக்குச் சிகிச்ைச அளிப்பார்கள். 
 
3699 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஹுதுப் ேபாரின்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கைள(த் தனிேய) விட்டுவிட்டு மக்கள் சிலர் 
ேதாற்று (ஓடி)விட்டனர். அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கைள ஒரு ேதால் 
ேகடயத்தால் மைறத்துக்ெகாண்டு பாதுகாத்தபடி நின்றார்கள். 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் அதிேவகமாக அம்ெபடுத்து எய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். 
(ேவகேவகமாக இழுத்து அம்ெபய்ைகயில்) இரண்டு அல்லது மூன்று விற்கைள உைடத்து 
விட்டார்கள். யாேரனும் ஒருவர் அம்புக்கூட்டுடன் ெசல்வைதக் கண்டால் நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அைத அபூதல்ஹாவிடம் தூக்கிப்ேபாடு'' என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அந்த ேநரத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் (அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுக்குப் பின்னாலிருந்து) 
தைலைய உயர்த்தி எதிரிகைள எட்டிப் பார்க்க, அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! தங்களுக்கு என் தந்ைதயும் தாயும் அர்ப்பணமாகட்டும். எட்டிப் பார்க்காதீர்கள். 
எதிரிகளின் அம்புகளில் ஏேதனும் ஓர் அம்பு தங்கைளத் தாக்கிவிடலாம். என் மார்பு தங்கள் 
மார்ப்புக்குக் கீேழ இருக்கும் (தாங்கள் எட்டிப் பார்க்காமல் இருந்தால் என் மார்பு தங்கள் 
மார்புக்கு ேநராகக் ேகடயம் ேபான்று இருக்கும்)'' என்று ெசான்னார்கள். 
(அன்று) நான் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் புதல்வி ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைளயும் உம்மு 
சுைலம் (ரலி) அவர்கைளயும் ஆைடைய வரிந்து கட்டிக்ெகாண்டவர்களாகப் பார்த்ேதன். 
அவர்கள் கால் ெகாலுசுகைளக் கண்ேடன். அவர்கள் இருவரும் (தண்ணரீ் உள்ள) ேதால் 
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ைபகைள முதுகின் மீது சுமந்துவந்து, (காயம் பட்டுக்கிடந்த) வரீர்களின் வாயில் 
ஊற்றுவார்கள். பின்னர் திரும்பிப்ேபாய், தண்ணரீ் நிரப்பிக்ெகாண்டு வந்து, வரீர்களின் வாயில் 
ஊற்றுவார்கள். அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களின் சிற்றுறக்கத்தால் அவர்கள் கரங்களிலிருந்து 
இரண்டு, அல்லது மூன்று முைற வாள் (நழுவி) விழுந்துவிட்டது. 
 
பாடம் : 48 அறப்ேபாரில் கலந்துெகாண்ட ெபண்களுக்குப் ேபார்ச் ெசல்வத்தில் 
(வரீர்களுக்கான) பங்கு வழங்காமல் சிறிதளவு (ஊக்கத் ெதாைக) வழங்கப்படும் என்பதும், 

எதிரிகளின் குழந்ைதகைளக் ெகால்வதற்கு வந்துள்ள தைடயும். 
 
3700 யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் அல்ைலஸீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(காரிஜிய்யாக் கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்த) நஜ்தா பின் ஆமிர் என்பவர் ஐந்து விஷயங்கைளப் 
பற்றிக் ேகட்டு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினார். அப்ேபாது இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "நான் ஒரு கல்விைய மைறத்த குற்றத்திற்கு ஆளாகிவிடுேவன் 
என்ற அச்சம் எனக்கு இல்ைலயாயின் அவருக்கு நான் பதில் கடிதம் எழுதமாட்ேடன்'' என்று 
கூறி (அவருக்குப் பதில் எழுதி)னார்கள். 
நஜ்தா தமது கடிதத்தில் பின்வருமாறு எழுதியிருந்தார்: 
இைறவாழ்த்துக்குப் பின்! அறப்ேபார்களில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
ெபண்களும் கலந்துெகாண்டார்களா? 

அவ்வாறு கலந்துெகாண்ட ெபண்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேபார்ச் 
ெசல்வத்தில் பங்கு ெகாடுத்தார்களா? (ேபாரில்) எதிரிகளின் குழந்ைதகைளக் ெகான்றார்களா? 

அநாைத எனும் ெபயர் எந்தப் பருவத்தில் முற்றுப்ெபறும்? ேபாரில் ைகப்பற்றப்படும் 
ெசல்வங்களில் ஐந்தில் ஒரு பாகம் (குமுஸ்) நிதி யாருக்குரியது? இந்த ஐந்து விஷயங்கள் 
குறித்து எனக்கு அறிவியுங்கள். 
அவருக்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு பதில் எழுதினார்கள்: 
 நீர் என்னிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெபண்களும் அறப்ேபார்களில் 
கலந்துெகாண்டார்களா?” எனக்ேகட்டிருந்தீர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
அறப்ேபார்களில் ெபண்களும் கலந்து ெகாண்டார்கள். ேபாரில் காயமைடந்தவர்களுக்கு 
மருந்திட்டு சிகிச்ைச அளித்தார்கள். ேபார்ச்ெசல்வத்திலிருந்து சிறிதளவு அவர்களுக்கு 
(ஊக்கத் ெதாைகயாக) வழங்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேபார்ச் 
ெசல்வத்தில் ெபண்களுக்கு (குறிப்பிட்ட) பங்கு எைதயும் நிர்ணயிக்கவில்ைல. 
ேபாரின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குழந்ைதகைளக் ெகால்ல 
மாட்டார்கள். எனேவ, நீரும் குழந்ைதகைளக் ெகால்லாதீர். 
ேமலும், நீர் "அநாைத எனும் ெபயர் எந்தப் பருவத்ேதாடு முற்றுப்ெபறுகிறது?” எனக் 
ேகட்டிருந்தீர்.என் ஆயுளின் (அதிபதி)மீதாைணயாக! சிலருக்குத் தாடி கூட முைளத்துவிடும். 
ஆனால், தமக்குரிய ஒன்ைறப் ெபறுவதிலும் தமக்குரிய ஒன்ைறக் ெகாடுப்பதிலும் 
பலவனீத்துடேனேய அவர்கள் இருப்பர். (ஒன்ைறப் ெபறும்ேபாது) மற்றவர்கைளப் ேபான்று 
சரியான ெபாருைளப் ெபறுகின்ற பக்குவத்ைத ஒருவன் அைடந்துவிட்டால் அவைனவிட்டு 
அநாைத எனும் ெபயர் நீங்கிவிடும். 
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ேமலும், நீர் என்னிடம் "ேபார்ச்ெசல்வத்தில் ஐந்தில் ஒரு பாகம் (குமுஸ்) யாருக்குரியது?” 

எனக் ேகட்டிருந்தீர். (நபியவர்களின் குடும்பத்தாராகிய) நாங்கள் அது எங்களுக்ேக உரியது 
எனக் கூறிவந்ேதாம். ஆனால், எங்கள் மக்கேள (பனூ உைமய்யா) அைத எங்களுக்குத் தர 
மறுத்துவிட்டனர். (ஆகேவ, குமுஸ் நிதி ஆட்சியாளராக வரும் அைனவரின் 
குடும்பத்தாருக்கும் உரியதாகும்.) 
 
3701 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நஜ்தா என்பவர் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களுக்கு (ஐந்து விஷயங்கள் 
குறித்துக் ேகட்டு)க் கடிதம் எழுதினார்'' என்ேற ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ஆயினும், ஹாத்திம் பின் இஸ்மாயலீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குழந்ைதகைளக் ெகால்லமாட்டார்கள். எனேவ, நீரும் குழந்ைதகைளக் 
ெகால்லாதீர். "களிர்” (அைல) அவர்கள், தாம் ெகான்ற சிறுவனிடமிருந்து அறிந்து 
ெகாண்டைதப் ேபான்று நீரும் அறிந்தால் தவிர (அது உம்மால் இயலாத காரியமாகும்)'' 
என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் என இடம் ெபற்றுள்ளது. 
ஹாத்திம் பின் இஸ்மாயலீ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹீம் (ரஹ்) 
அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில் "இைறநம்பிக்ைகயாளைர நீர் பாகுபடுத்தி அறிந்து 
ெகாள்ள முடிந்தால் தவிர. அப்ேபாதுதான் இைறமறுப்பாளைனக் ெகால்வதற்கும் 
இைறநம்பிக்ைகயாளைர விட்டுவிடுவதற்கும் உமக்கு முடியும் (ஆனால்,சிறுவன் 
பிற்காலத்தில் எப்படி மாறுவான் என்பைத, "களிைர”ப் ேபான்று அறிந்துெகாள்ள உம்மால் 
முடியாது)'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் என இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
3702 யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(காரிஜிய்யாக்களில் ஒருவரான) நஜ்தா பின் ஆமிர் அல்ஹரூரீ என்பவர் இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதி, அடிைமகளும் ெபண்களும் ேபார்ச்ெசல்வங்கள் பங்கிடப் 
படும் இடத்திற்கு வந்தால் அவர்களுக்கும் ேபார்ச்ெசல்வத்தில் பங்கு ெகாடுக்கப்படுமா? 

(எதிரிகளின்) குழந்ைதகைளக் ெகால்லலாமா? அநாைத எனும் ெபயர் எந்தப் பருவத்ேதாடு 
முற்றுப் ெபறும்? (குமுைஸப் பற்றிக் கூறும் 8:41ஆவது வசனத்திலுள்ள) "உறவினர்கள்” யார் 
ஆகியைவ பற்றி விளக்கம் ேகட்டார். 
அப்ேபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "அவருக்காகப் பதில் கடிதம் 
எழுது'' என்று கூறிவிட்டு, "அவர் முட்டாள்தனமான ஒரு முடிைவ எடுத்துவிடுவார் என்ற 
அச்சம் எனக்கில்ைலயாயின் அவருக்கு நான் பதில் கடிதம் எழுதமாட்ேடன்'' என்று 
கூறினார்கள். பிறகு பின்வருமாறு எழுதச் ெசான்னார்கள்: "நீர் என்னிடம் ேபார்ச் ெசல்வம் 
பங்கிடப்படும் இடத்திற்குப் ெபண்களும் அடிைமகளும் வந்தால் அவர்களுக்கும் ேபார்ச் 
ெசல்வத்தில் பங்கு ெகாடுக்கப்படுமா?' எனக் ேகட்டிருந்தீர். ேபார்ச்ெசல்வத்தில் அந்த இரு 
பிரிவினருக்கும் ஏேதனும் (ஊக்கத் ெதாைகயாக) வழங்கப்பட்டால் தவிர (குறிப்பிட்ட) 
பங்ேகதும் இல்ைல. 
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(ேபாரில் எதிரிகளின்) குழந்ைதகைளக் ெகால்வைதப் பற்றி என்னிடம் ேகட்டிருந்தீர். 
(ேபாரில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குழந்ைதகைளக் ெகால்லமாட்டார்கள். 
எனேவ, நீரும் அவர்கைளக் ெகால்ல ேவண்டாம். மூசா (அைல) அவர்களின் நண்பர் 
(களிர்), தாம் ெகான்ற சிறுவைனப் பற்றி (இைறவன் மூலம்) அறிந்துெகாண்டைதப் ேபான்று 
நீரும் அக்குழந்ைதகைளப் பற்றி அறிந்தால் தவிர. (அது உம்மால் இயலாது.) 
நீர் என்னிடம் அநாைதகைளப் பற்றி "அநாைத எனும் ெபயர் எந்தப் பருவத்ேதாடு 
முற்றுப்ெபறும்?” எனக் ேகட்டிருந்தீர். அவன் பருவ வயைத அைடந்து, அவனிடம் பக்குவ 
நிைல ெதன்படாத வைர "அநாைத” எனும் ெபயர் அவனிடமிருந்து நீங்காது. 
ேமலும், நீர் என்னிடம் "(8:41ஆவது வசனத்திலுள்ள) "உறவினர்' என்ேபார் யார்?” எனக் 
ேகட்டிருந்தீர். (நபியவர்களின் உறவினர்களான) நாங்கள்தாம் அவர்கள் என நாங்கள் 
கூறிேனாம். ஆனால், அைத எங்கள் மக்கள் மறுத்துவிட்டனர் (எனேவ ஆட்சியாளர்களின் 
உறவினர்கைளயும் அது குறிக்கும்). 
- இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3703 யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(காரிஜிய்யாவான) நஜ்தா பின் ஆமிர் என்பவர் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களுக்கு (ஐந்து 
விஷயங்கைளப் பற்றிக் ேகட்டு)க் கடிதம் எழுதினார். அவரது கடிதத்ைத இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் வாசித்தேபாதும் அவருக்குப் பதில் எழுதியேபாதும் நான் இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்களுடன் இருந்ேதன். 
அப்ேபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
முைடநாற்றத்தில் வழீ்ந்துவிடாமல் அவைரக் காக்க ேவண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு 
இல்ைலயாயின் அவருக்கு நான் பதில் கடிதம் எழுதவுமாட்ேடன்; அவைரக் கண்குளிரச் 
ெசய்திருக்கவுமாட்ேடன்'' என்று கூறிவிட்டு, (பின்வருமாறு) அவருக்குக் கடிதம் எழுதச் 
ெசான்னார்கள்: 
"அல்லாஹ் (8:41ஆவது வசனத்தில்) குறிப்பிட்டுள்ள (குமுஸில்) பங்கு ெபறுகின்ற 
உறவினர்கள் யார்?” என்பது குறித்து நீர் என்னிடம் ேகட்டிருந்தீர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் உறவினர்களாகிய நாங்கள்தாம் அவர்கள் என நாங்கள் கருதிேனாம். 
ஆனால், அைத மக்கள் மறுத்துவிட்டனர். 
நீர் என்னிடம் "ஓர் அநாைதக்கு "அநாைத” எனும் ெபயர் எப்ேபாது முற்றுப்ெபறும்?” எனக் 
ேகட்டிருந்தீர். அவன் திருமண வயைத அைடந்து, அவனிடம் பக்குவம் ெதன்பட்டு, அவனது 
ெசல்வம் அவனிடம் ஒப்பைடக்கப்படும் பருவத்ைத அவன் அைடயும்ேபாது அவனிடமிருந்து 
"அநாைத” எனும் ெபயர் முற்றுப்ெபற்றுவிடும். 
நீர் என்னிடம் "(அறப்ேபாரில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இைணைவப்பாளர்களின் குழந்ைதகளில் எைதேயனும் ெகான்றிருக்கிறார்களா?” என்று 
ேகட்டிருந்தீர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எதிரிகளின் குழந்ைதகள் எைதயும் 
ெகான்றதில்ைல. நீரும் அவர்களின் குழந்ைதகள் எைதயும் ெகான்றுவிடாதீர்; களிர், தாம் 
ெகான்ற சிறுவனிடமிருந்து அறிந்துெகாண்டைத நீரும் அறிந்துெகாள்ள முடிந்தால் தவிர. 
(ஆனால், அது உம்மால் முடியாது.) 
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ேமலும், நீர் என்னிடம் "ெபண்களும் அடிைமகளும் ேபாரில் கலந்துெகாண்டால் 
அவர்களுக்கும் ேபார்ச்ெசல்வத்தில் குறிப்பிட்ட அளவு பங்கு உண்டா?” எனக் ேகட்டிருந்தீர். 
அவர்களுக்கு மக்களின் ேபார்ச்ெசல்வங்களிலிருந்து சிறிதளவு (ஊக்கத் ெதாைகயாக) 
வழங்கப்படுவைதத் தவிர குறிப்பிட்ட அளவு பங்ேகதும் அவர்களுக்குக் கிைடயாது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3704 ேமற்கண்ட ஹதீஸின் ஒரு பகுதி மட்டும் யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் முழுத் 
தகவல்களுடன் ஹதீஸ் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3705 உம்மு அத்திய்யா அல்அன்சாரிய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஏழு அறப்ேபார்களில் கலந்துெகாண்ேடன். 
மக்கள் (ேபாரிடச்) ெசன்ற பிறகு அவர்களின் இருப்பிடங்களில் அவர்களுக்குப் 
பின்துைணயாக இருந்து நான் ெசயல்படுேவன்; அவர்களுக்காக உணவு சைமப்ேபன். ேபாரில் 
காயமுற்றவர்களுக்கு மருந்திட்டுச் சிகிச்ைச ெசய்ேவன். ேநாயாளிகைளக் கவனித்துக் 
ெகாள்ேவன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 49 நபி (ஸல்) அவர்கள் கலந்துெகாண்ட அறப்ேபார்களின் எண்ணிக்ைக. 
 
3706 அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களது ஆட்சியில் கூஃபாவின் 
ஆளுநராயிருந்த) அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் அவர்கள் மைழ ேவண்டிப் பிரார்த்திப்பதற்காக 
மக்களுடன் புறப்பட்டுச் ெசன்றார். அப்ேபாது அவர் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுவித்துவிட்டு 
மைழ ேவண்டிப் பிரார்த்தித்தார். 
அப்ேபாது நான் ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்ேதன். எனக்கும் 
அவர்களுக்குமிைடேய ஒரு மனிதர் மட்டுேம இருந்தார். அப்ேபாது நான் ைஸத் (ரலி) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துெகாண்ட ேபார்கள் எத்தைன?'' 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "பத்ெதான்பது' என விைடயளித்தார்கள். 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நீங்கள் கலந்துெகாண்ட ேபார்கள் எத்தைன?'' 

என்று வினவியேபாது, "பதிேனழு' என்றார்கள். "அவர்கள் கலந்துெகாண்ட முதல் ேபார் எது?'' 

என்று ேகட்டதற்கு "தாத்துல் உைசர், அல்லது உைஷர்' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3707 ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பத்ெதான்பது அறப்ேபார்களில் கலந்து 
ெகாண்டார்கள். ேமலும், அவர்கள் (மதீனாவுக்கு) நாடு துறந்து ெசன்ற பிறகு ஒேரெயாரு 
ஹஜ் மட்டுேம ெசய்தார்கள். "விைடெபறும்” ஹஜ் எனும் அந்த ஹஜ்ைஜத் தவிர ேவெறந்த 
ஹஜ்ைஜயும் அவர்கள் ெசய்யவில்ைல. 
இைத அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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3708 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பத்ெதான்பது அறப்ேபார்களில் கலந்து 
ெகாண்ேடன். நான் பத்ருப் ேபாரிேலா உஹுதுப் ேபாரிேலா கலந்துெகாள்ளவில்ைல. 
(அப்ேபாருக்குச் ெசல்லவிடாமல்) என் தந்ைத (அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்கள்) என்ைனத் 
தடுத்துவிட்டார்கள். 
(என் தந்ைத) அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் உஹுதுப் ேபார் நாளில் ெகால்லப்பட்டுவிட்ட 
பின் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நான் ஒருேபாதும் எந்தப் ேபாரிலும் 
கலந்துெகாள்ளாமல் இருந்ததில்ைல. 
 
3709 புைரதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பத்ெதான்பது அறப்ேபார்களில் கலந்து 
ெகாண்டார்கள். அவற்றில் எட்டுப் ேபார்களில் அவர்கள் (ேநரடியாகப்) ேபாரிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அவற்றில்” எனும் 
ெசால் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3710 புைரதா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பதினாறு ேபார்களில் கலந்து ெகாண்ேடன். 
 
3711 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஏழு அறப்ேபார்களில் கலந்துெகாண்ேடன். 
அவர்கள் அனுப்பிக்ெகாண்டிருந்த பைடப்பிரிவுகளில் பங்ேகற்று ஒன்பது அறப்ேபார்களுக்குச் 
ெசன்றுள்ேளன். (அவற்றில்) ஒருமுைற எங்களுக்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் தளபதியாக 
நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ஒருமுைற உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் தளபதியாக 
நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், (சலமா (ரலி) அவர்கள் கலந்து ெகாண்ட அறப்ேபார் மற்றும் பைடப்பிரிவு ஆகிய) 
அவ்விரண்டின் எண்ணிக்ைகயும் ஏழு என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 50 "தாத்துர் ரிக்காஉ” ேபார். 
 
3712 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஒரு ேபாருக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் புறப்பட்ேடாம். 
எங்களில் ஆறு ேபருக்கு ஓர் ஒட்டகம்தான் இருந்தது. அதில் நாங்கள் ஒருவர் பின் 
ஒருவராக (முைற ைவத்து) பயணம் ெசய்ேதாம். (வாகனம் இல்லாமல் நடந்ேத ெசல்ல 
ேவண்டிய நிைல ஏற்பட்டதால்) எங்களுைடய பாதங்கள் ேதய்ந்து (ெகாப்புளங்கள் 
ெவடித்து)விட்டன. என்னுைடய இரண்டு பாதங்களும் ேதய்ந்து என் கால் நகங்கள் 
விழுந்துவிட்டன. 
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அப்ேபாது நாங்கள் எங்கள் கால்களில் துண்டுத் துணிகைளச் சுற்றிக்ெகாள்பவர்களாக 
இருந்ேதாம். இவ்வாறு துண்டுத் துணிகைள நாங்கள் கால்களில் சுற்றிக் கட்டிக்ெகாண்டதால் 
தான் அந்தப் ேபாருக்கு "தாத்துர் ரிக்காஉ”(ஒட்டுத் துணிப் ேபார்) எனப்ெபயர் சூட்டப்ெபற்றது. 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபூபுர்தா பின் அபமீூசா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த பின் (என் தந்ைத) அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், தம்ைமப் பற்றித் 
தாேம இவ்வாறு அறிவித்தைத விரும்பவில்ைல. தமது நற்ெசயல் ஒன்ைறத் தாேம 
ெவளிேய ெசால்லிவிட்டைத அவர்கள் விரும்பவில்ைல ேபாலும். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூஉசாமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
புைரத் (ரஹ்) அவர்கள் அல்லாத மற்ெறாருவரது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ் அதற்குரிய 
நற்பலைன அவர்களுக்கு வழங்குவானாக'' என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 51 அறப்ேபார்களில் இைறமறுப்பாளரிடம் உதவி ேகாருவது ெவறுக்கத்தக்கதாகும். 
 
3713 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பத்ைர ேநாக்கி (ேபாருக்கு)ப் புறப்பட்டார்கள். 
(மதீனாவுக்கு அருகில்) "ஹர்ரத்துல் வபரா” எனும் இடத்தில் அவர்கள் இருந்தேபாது 
அவர்கைள ஒரு மனிதர் அணுகினார். அவரது வரீதீரமும் விேவகமும் (மக்களால் ெபரிதும்) 
ேபசப்பட்டு வந்தது. அவைரப் பார்த்ததும் நபித்ேதாழர்கள் மகிழ்ச்சியுற்றனர். 
அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள அணுகி, "உம்ைமப் பின்பற்றி, உம்முடன் 
ேசர்ந்து (எதிரிகேளாடு) ேபாரிட நான் வந்துள்ேளன்'' என்று கூறினார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும் 
நம்புகிறாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர் "இல்ைல” என்றார். "அப்படியானால் நீ திரும்பிச் 
ெசல். ஓர் இைணைவப்பாளரிடம் நான் உதவி ேகாரமாட்ேடன்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறிவிட்டார்கள். 
 
பிறகு சிறிது தூரம் ெசன்று, நாங்கள் "அஷ்ஷஜரா” எனும் இடத்தில் இருந்தேபாது, அந்த 
மனிதர் மீண்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள அணுகி, முன்பு கூறியைதப் 
ேபான்ேற கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்பு கூறியைதப் ேபான்ேற 
கூறிவிட்டு, "நீ திரும்பிச் ெசன்றுவிடு. நான் ஓர் இைணைவப்பாளரிடம் உதவி ேகார 
மாட்ேடன்''  என்று கூறினார்கள். 
பிறகு அந்த மனிதர் திரும்பிச் ெசன்றுவிட்டு, "அல்ைபதா' எனும் இடத்தில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கைள அணுகியேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், முன்பு 
ேகட்டைதப் ேபான்ேற "நீ அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும் நம்புகிறாயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர் "ஆம்' என்றார். 
ஆகேவ, அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால், நீர் (நம்முடன்) 
வரலாம்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 33  ஆட்சிய காரம் 
 
பாடம் :  1 மக்கள் அைனவரும் (ஆட்சியதிகாரத்தில்) குைறஷியைரப் பின்பற்றுபவர் ஆவர்; 

இந்த ஆட்சியதிகாரம் குைறஷியரிைடேயதான் இருந்துவரும். 
 
3714 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்கள் அைனவரும் இந்த (ஆட்சியதிகாரம்) விஷயத்தில் குைறஷியைரப் பின்பற்றுபவர் 
ஆவர்; அவர்களில் முஸ்லிமாயிருப்பவர் குைறஷியரில் முஸ்லிமாயிருப்பவைரப் 
பின்பற்றுபவர் ஆவார். அவர்களில் இைறமறுப்பாளராயிருப்பவர் குைறஷியரில் இைற 
மறுப்பாளராயிருப்பவைரப் பின்பற்றுபவர் ஆவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3715 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் 
பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்கள் அைனவரும் இந்த 
(ஆட்சியதிகாரம்) விஷயத்தில் குைறஷியைரப் பின்பற்றுபவர்கள் ஆவர். அவர்களில் 
முஸ்லிமாயிருப்பவர் குைறஷியரில் முஸ்லிமாயிருப்பவைரப் பின்பற்றுபவர் ஆவார். 
மக்களில் இைற மறுப்பாளராயிருப்பவர் குைறஷியரில் இைறமறுப்பாளராயிருப்பவைரப் 
பின்பற்றுபவர் ஆவார். 
 
3716 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நன்ைமயிலும் தீைமயிலும் (இஸ்லாத்திலும், அறியாைமக்காலத்திலும்) மக்கள் அைனவரும் 
குைறஷியைரப் பின்பற்றுபவர்கள் ஆவர். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3717 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இந்த ஆட்சியதிகாரம் குைறஷியரிைடேயதான் இருந்துவரும்; அவர்களில் இருவர் 
எஞ்சியிருக்கும் வைர. - இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3718 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் என் தந்ைத (சமுரா -ரலி) அவர்களுடன் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "பன்னிரண்டு கலீஃபாக்கள் மக்கைள ஆளாதவைர இந்த 
ஆட்சியதிகாரம் முடிவைடயாது'' என்று கூறிவிட்டு, பிறகு எனக்குக் ேகட்காமல் இரகசியமாக 
ஏேதா (என் தந்ைதயிடம்) ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது நான் என் தந்ைதயிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ன ெசான்னார்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு என் தந்ைத "அவர்கள் அைனவரும் குைறஷியர் ஆவர் (என்று 
கூறினார்கள்)'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3719 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) நபி (ஸல்) அவர்கள், "பன்னிரண்டு ஆட்சித் தைலவர்கள் மக்கைள ஆளும்வைர 
இந்த ஆட்சியைமப்பு நீடிக்கும்'' என்று ெசால்லக் ேகட்ேடன். பிறகு எனக்குக் ேகட்காத 
விதத்தில் ஏேதா (என் தந்ைதயிடம்) நபி (ஸல்) அவர்கள் இரகசியமாகக் கூறினார்கள். நான் 
என் தந்ைதயிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன ெசான்னார்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு "அவர்கள் அைனவரும் குைறஷியராக இருப்பார்கள் என்று (நபி (ஸல்) 
அவர்கள்) கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும், அதில் "இந்த ஆட்சியைமப்பு நீடிக்கும்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3720 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இஸ்லாம், பன்னிரண்டு ஆட்சித் தைலவர்கள்வைர 
வலிைமயானதாக இருந்துவரும்'' என்று ெசால்லக் ேகட்ேடன். பிறகு ஏேதா ெசான்னார்கள். 
அைத நான் புரிந்துெகாள்ளவில்ைல. எனேவ, நான் என் தந்ைத (சமுரா -ரலி) அவர்களிடம், 

"என்ன ெசான்னார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு என் தந்ைத, "அவர்கள் அைனவரும் 
குைறஷியராக இருப்பார்கள் என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
 
3721 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்த ஆட்சியதிகாரம் பன்னிரண்டு ஆட்சித் தைலவர்கள்வைர 
வலிைமயானதாக இருந்துவரும்'' என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு ஏேதா ெசான்னார்கள். அைத 
நான் புரிந்துெகாள்ளவில்ைல. எனேவ, நான் என் தந்ைதயிடம், "என்ன ெசான்னார்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு, "அவர்கள் அைனவரும் குைறஷியராக இருப்பார்கள் என்று 
கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
 
3722 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் என் தந்ைத (சமுரா -ரலி) அவர்களுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்ேறன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்த மார்க்கம், பன்னிரண்டு 
ஆட்சித் தைலவர்கள் வைர வலிைமயானதாகவும் பாதுகாப்ேபாடும் இருந்துவரும்'' என்று 
ெசால்லக் ேகட்ேடன். பிறகு ஏேதா ெசான்னார்கள். மக்கள் (ேபசிக் ெகாண்டிருந்ததால்) 
அைதக் ேகட்கவிடாமல் என்ைனச் ெசவிடாக்கிவிட்டார்கள். எனேவ, நான் என் தந்ைதயிடம், 

"நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ன ெசான்னார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு "அவர்கள் 
அைனவரும் குைறஷியராக இருப்பார்கள் என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3723 ஆமிர் பின் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதி, அைத என் அடிைம நாஃபிஉ 
இடம் ெகாடுத்தனுப்பிேனன். அதில் "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ற ஹதீஸ் எைதேயனும் எனக்குத் ெதரிவியுங்கள்'' என்று 
ேகட்டிருந்ேதன். அவர்கள் எனக்குப் பதில் கடிதம் எழுதினார்கள். (அதில் பின்வருமாறு 
ெதரிவித்திருந்தார்கள்:)  
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ஒரு ெவள்ளிக்கிழைம தினத்தன்று மாஇஸ் அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் (விபசாரக் 
குற்றத்திற்காக) கல்ெலறிந்து ெகால்லப்பட்ட மாைலப் ெபாழுதில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "மறுைமநாள் நிகழ்வதற்கு முன் உங்கைளப் பன்னிரண்டு ஆட்சித் 
தைலவர்கள் ஆளும்வைர இந்த மார்க்கம் (வலிைமயுடன்) நிைலெபற்றிருக்கும். அவர்கள் 
அைனவரும் குைறஷியராக இருப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
ேமலும், முஸ்லிம்களில் ஒரு சிறு குழுவினர் (பாரசீக மன்னன்) குஸ்ரூவின் அல்லது 
குஸ்ரூ குடும்பத்தாரின் ேகாட்ைடயான ெவள்ைள மாளிைகைய ெவற்றிெகாள்வார்கள். 
ேமலும், மறுைம நிகழ்வதற்கு முன் ெபரும் ெபரும் ெபாய்யர்கள் ேதான்றுவார்கள். அவர்கள் 
விஷயத்தில் எச்சரிக்ைகயாக இருந்துெகாள்ளுங்கள். 
ேமலும், அல்லாஹ் உங்களில் ஒருவருக்குச் ெசல்வத்ைத வழங்கினால் முதலில் தமக்கும் 
தம் குடும்பத்தாருக்கும் ெசவழிக்கட்டும்! ேமலும், நான் உங்கைள ("அல் கவ்ஸர்' தடாகத்தின் 
அருகில்) எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்ேபன் என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நான் ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களுக்கு ஆளனுப்பி "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ற ஹதீைஸ எனக்கு அறிவியுங்கள்' என்று 
ேகட்ேடன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 
பாடம் : 2 ஆட்சித் தைலவைர நியமிப்பதும் நியமிக்காமல் விடுவதும். 
 
3724 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தந்ைத (கலீஃபா உமர் (ரலி) அவர்கள்) தாக்கப்பட்டு (படுக்ைகயில்) இருந்தேபாது 
அவர்கள் அருகில் நான் இருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கைள மக்கள் பாராட்டிப் ேபசினர். 
ேமலும், "அல்லாஹ் உங்களுக்கு நற்பலைன வழங்கட்டும்'' என்று கூறினர். அதற்கு என் 
தந்ைத "(என்ைனப்) பிடித்ேதா பிடிக்காமேலா (பாராட்டுகிறரீ்கள்)'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது மக்கள், "நீங்கள் உங்களுக்குப் பின் யாைரயாவது உங்கள் பிரதிநிதியாக (ஆட்சித் 
தைலவராக) நியமியுங்கள்'' என்று கூறினர். 
அதற்கு, "நான் உயிேராடு இருக்கும்ேபாதும் இறந்த பிறகும் உங்கள் விவகாரத்திற்குப் 
ெபாறுப்ேபற்க ேவண்டுமா? நான் வகித்த இந்தப் பதவியில் (இைறவனிடம்) எனது பங்கு 
எனக்குச் சாதகமாகவும் ேவண்டாம்; பாதகமாகவும் ேவண்டாம்; சரிக்குச் சமமாக அைமந்தால் 
ேபாதும். நான் எவைரேயனும் எனக்குப் பின் ஆட்சித் தைலவராக நியமித்தால் (அதற்கும் 
முன்மாதிரி உண்டு). ஏெனன்றால், (எனக்கு முன்பு) என்ைனவிடச் சிறந்தவர் (அதாவது 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள்) அவ்வாறு ஆட்சித் தைலவைர (என்ைன) நியமித்துச் ெசன்றார்கள். 
(ஆட்சித் தைலவைர நியமிக்காமல்) அப்படிேய நான் உங்கைள விட்டுவிட்டால், (அதற்கும் 
முன்மாதிரி உண்டு). ஏெனனில், என்ைனவிடச் சிறந்தவரான அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவ்வாறுதான் (உங்களுக்கு யாைரயும் நியமிக்காமல்) உங்கைள விட்டுச் 
ெசன்றார்கள்'' என்று உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
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என் தந்ைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள நிைனவுகூர்ந்தேபாது, என் தந்ைத 
யாைரயும் தமக்குப் பின் ஆட்சித் தைலவராக நியமிக்கமாட்டார்கள் என்பைத நான் அறிந்து 
ெகாண்ேடன். 
 
3725 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (என் சேகாதரி) ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்றேபாது அவர், "உனக்குத் 
ெதரியுமா? உன்னுைடய தந்ைத தமக்குப் பின் ேவறு யாைரயும் ஆட்சித் தைலவராக 
நியமிக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார். நான் "அவ்வாறு அவர்கள் ெசய்துவிடக்கூடாது'' 

என்று கூறிேனன். அதற்கு அவர், "(இல்ைல) அவ்வாறுதான் ெசய்வார்கள்'' என்றார். நான், 

"இது ெதாடர்பாக அவர்களிடம் நான் ேபசுேவன்'' எனச் சத்தியமிட்ேடன். 
பிறகு காைலவைர அைமதியாக இருந்துவிட்ேடன். (இது ெதாடர்பாக) அவர்களிடம் நான் 
ேபசவில்ைல. (அது குறித்து அவர்களிடம் ேபசுேவன் என நான் சத்தியம் ெசய்திருந்ததால்) 
எனது வலக்ைகயில் ஒரு மைலைய நான் சுமந்துெகாண்டிருந்தைதப் ேபான்று எனக்கு 
இருந்தது. திரும்ப அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் மக்களின் நிைல குறித்து 
என்னிடம் விசாரித்தார்கள். அைதப் பற்றி அவர்களிடம் நான் ெதரிவித்ேதன். 
பிறகு அவர்களிடம், "மக்கள் ஒரு விஷயத்ைதப் பற்றிப் ேபசிக்ெகாள்வைத நான் ேகள்விப் 
பட்ேடன். அைதத் தங்களிடம் நான் ெசால்ேவன் எனச் சத்தியம் ெசய்துவிட்ேடன். தாங்கள் 
தங்களுக்குப் பிறகு யாைரயும் ஆட்சித் தைலவராக நியமிக்கமாட்டீர்கள் எனப் ேபசிக் 
ெகாண்டனர். (உங்கள்) ஒட்டகத்ைதேயா ஆட்ைடேயா ேமய்க்கின்ற ஒருவன் உங்களுக்கு 
இருந்து அவன் அவற்ைற (ேமய்க்கப்ேபான இடத்திேலேய) விட்டுவிட்டு, பின்னர் உங்களிடம் 
வந்தால், அவன் (அவற்ைறப்) பாழாக்கிவிட்டான் என்ேற நீங்கள் கருதுவரீ்கள். 
அப்படியானால், மக்கைள ேமய்ப்பது அைதவிடக் கடினமானது (அல்லவா?)'' என்று நான் 
ெசான்ேனன். 
அப்ேபாது எனது கருத்துக்கு என் தந்ைத உடன்பட்டார்கள். தமது தைலையச் சிறிது ேநரம் 
தாழ்த்திக்ெகாண்டிருந்தார்கள். பிறகு தைலைய என் பக்கமாக உயர்த்தி, "வல்லைமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் தனது மார்க்கத்ைதப் பாதுகாப்பான். நான் எனக்குப் பின் ஓர் 
ஆட்சித் தைலவைர நியமிக்காவிட்டால் (அது தவறல்ல); ஏெனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமக்குப் பிறகு யாைரயும் ஆட்சித் தைலவராக நியமிக்கவில்ைல. நான் 
எனக்குப் பின் யாைரேயனும் ஆட்சித் தைலவராக நியமித்தால் (அதுவும் தவறாகாது. 
ஏெனனில்,) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் தமக்குப் பின் (என்ைன) ஆட்சித் தைலவராக 
நியமித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளயும் 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைளயும் நிைனவு கூர்ந்தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு நிகராக யாைரயும் அவர்கள் ஆக்கமாட்டார்கள்; தமக்குப் பின் யாைரயும் 
ஆட்சித் தைலவராக நியமிக்கமாட்டார்கள் என நான் அறிந்துெகாண்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் :  3 பதவிையத் ேதடுவதற்கும் அதன் மீது ேபராைசப்படுவதற்கும் வந்துள்ள தைட. 
 
3726 அப்துர் ரஹ்மான் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "அப்துர் ரஹ்மாேன! ஆட்சிப் ெபாறுப்ைப 
(நீங்களாக)க் ேகட்காதீர்கள். ஏெனனில், நீங்கள் ேகட்டு அது உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டால் 
அேதாடு நீங்கள் (தனியாக) விடப்படுவரீ்கள். ேகட்காமல் அது உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டால் 
அது ெதாடர்பாக உங்களுக்கு (அல்லாஹ்வின்) உதவி கிைடக்கும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துர் ரஹ்மான் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஏழு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3727 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் என் தந்ைதயின் சேகாதரர் புதல்வர்களில் இருவரும் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அவ்விருவரில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! வல்லைமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் தங்களுக்கு அளித்துள்ள ெபாறுப்புகளில் சிலவற்றுக்கு எங்கைள 
அதிகாரிகளாக நியமியுங்கள்'' என்று ெசான்னார். மற்ெறாருவரும் அவ்வாேற கூறினார். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்த ஆட்சியதிகாரத்ைதக் ேகட்கின்ற ஒருவருக்ேகா 
ஆைசப்படுகின்ற ஒருவருக்ேகா நாம் அைத வழங்கமாட்ேடாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3728 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கிச் ெசன்ேறன். என்னுடன் (என்) அஷ்அரீ 
குலத்ைதச் ேசர்ந்த இருவரும் இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் என் வலப்பக்கத்திலும் 
மற்ெறாருவர் என் இடப்பக்கத்திலும் இருந்தனர். அவ்விருவரும் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
அரசாங்கப்) பதவி அளிக்குமாறு ேகாரினர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் பல் துலக்கிக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். 
நபியவர்கள், "அபூமூசா!' அல்லது "அப்துல்லாஹ் பின் ைகஸ்!' நீங்கள் என்ன ெசால்கிறரீ்கள்?'' 

என்று ேகட்டார்கள். நான், "சத்திய (மார்க்க)த்துடன் தங்கைள அனுப்பியவன் மீதாைணயாக! 
இவர்கள் இருவரும் தமது மனதில் இருந்தைத என்னிடம் ெதரிவிக்கவுமில்ைல. இவர்கள் 
பதவி ேகட்பார்கள் என்று எனக்குத் ெதரியுவும் ெசய்யாது'' என்று ெசான்ேனன். அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்களின் இதழுக்குக் கீழ் துருத்திக்ெகாண்டிருந்த பல் துலக்கும் குச்சிைய 
இப்ேபாதும்கூட நான் பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது. 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "யார் பதவிைய விரும்புகிறாேரா, அவருக்கு நாம் பதவிைய 
"ஒருேபாதும் ெகாடுக்கமாட்ேடாம்' அல்லது "ெகாடுப்பதில்ைல'. ஆகேவ, "அபூமூசா!' அல்லது 
"அப்துல்லாஹ் பின் ைகஸ்!' நீங்கள் (ஆளுநராகச்) ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறி, என்ைன யமன் 
நாட்டிற்கு அனுப்பிைவத்தார்கள். பிறகு என்ைனப் பின்ெதாடர்ந்து முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) 
அவர்கைள யமன் நாட்டிற்கு அனுப்பிைவத்தார்கள். 
முஆத் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் வந்தேபாது "வாகனத்திலிருந்து இறங்குங்கள் (இதில் 
அமருங்கள்)'' என்று கூறிவிட்டு, (அவர்கைளக் கண்ணியப்படுத்தும் விதமாக) அவர்களுக்குத் 
தைலயைண ஒன்ைற எடுத்து ைவத்ேதன். 
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அப்ேபாது எனக்கு அருகில் ஒரு மனிதர் கட்டப்பட்டிருப்பைதக் கண்ட முஆத் (ரலி) 
அவர்கள், "இவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "இவர் யூதராயிருந்து இஸ்லாத்ைதத் 
தழுவினார். அதற்குப் பிறகு (இஸ்லாத்ைத விட்டு ெவளிேயறி) தமது பைழய 
துன்மார்க்கத்திற்ேக திரும்பிச் ெசன்றுவிட்டார்; யூதராகிவிட்டார்'' என்று ெசான்ேனன். 
அதற்கு முஆத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வுைடயவும் அவனுைடய தூதருைடயவும் 
தீர்ப்புப்படி இவருக்கு மரண தண்டைன அளிக்கப்படாதவைர நான் அமரமாட்ேடன்'' என்று 
கூறினார்கள். பிறகு மீண்டும் "சரி, அமருங்கள்'' என்ேறன். முஆத் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வுைடயவும் அவனுைடய தூதருைடயவும் தீர்ப்புப்படி இவருக்கு மரண 
தண்டைன அளிக்கப்படாத வைர நான் அமரமாட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
இவ்வாறு மூன்று முைற நடந்தது. எனேவ, அவருக்கு மரணதண்டைன அளிக்கும்படி நான் 
உத்தரவிட அவ்வாேற அவர் ெகால்லப்பட்டார். 
பிறகு நாங்கள் இருவரும் இரவுத்ெதாழுைக குறித்துப் ேபசிக்ெகாண்ேடாம். அப்ேபாது 
எங்களில் ஒருவர், (அதாவது) முஆத் (ரலி) அவர்கள், "நான் இரவில் சிறிது ேநரம் 
உறங்குகிேறன். சிறிது ேநரம் நின்று வணங்குகிேறன். நின்று வணங்குவதற்கு 
(இைறவனிடம்) நான் பிரதிபலைன எதிர்பார்ப்பைதப் ேபான்ேற என் உறக்கத்திற்கும் நான் 
பிரதிபலைன எதிர்பார்க்கிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 அவசியமின்றி ஆட்சிப் ெபாறுப்ைப ஏற்பது விரும்பத்தக்கதன்று. 
 
3729 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எனக்கு ஏேதனும் (அரசுப்) பதவி 
வழங்கக் கூடாதா?'' என்று ேகட்ேடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், தமது ைகயால் எனது ேதாள்மீது 
அடித்துவிட்டு, "அபூதர்! நீர் பலவனீமானவர். அது (பதவி) ஒரு ைகயைடப் ெபாருளாகும். 
அைத முைறப்படி அைடந்து, அதில் தமக்குரிய ெபாறுப்புகைள நிைறேவற்றியவைரத் தவிர 
மற்றவர்களுக்கு அது (மறுைமயில்) இழிவும் துயரமும் ஆகும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3730 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "அபூதர்! உம்ைம நான் 
பலவனீமானவராகேவ காண்கிேறன். எனக்கு நான் விரும்புவைதேய உமக்கும் 
விரும்புகிேறன். இருவருக்குக்கூட நீர் தைலைம ஏற்காதீர். அநாைதயின் ெசாத்துக்கு நீர் 
ெபாறுப்ேபற்காதீர்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 5 ேநர்ைமயான ஆட்சியாளரின் சிறப்பும், ெகாடுைமக்கார ஆட்சியாளன் அைடயும் 
தண்டைனயும், குடிமக்களிடம் நளினமாக நடந்துெகாள்ளுமாறு வந்துள்ள தூண்டுதலும்,  

அவர்கைளச் சிரமத்திற்குள்ளாக்குவதற்கு வந்துள்ள தைடயும். 
 
3731 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேநர்ைமயான ஆட்சியாளர்கள், வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அளவற்ற அருளாளன் 
அல்லாஹ்வின் வலப்பக்கத்தில் ஒளியாலான ேமைடகளில் இருப்பார்கள். அவனுைடய இரு 
ைககளுேம வலக்கரேம (வளமிக்கேத). அவர்கள் தமது நிர்வாகத்திலும், குடும்பத்திலும், தாம் 
ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்ட (அைனத்)திலும் நியாயமாக நடந்துெகாண்டனர் (என்பேத 
இச்சிறப்புக்குக் காரணம்). 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3732 அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஷுமாசா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் சில விஷயங்கைளப் பற்றிக் ேகட்பதற்காக ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
அப்ேபாது அவர்கள், "நீங்கள் எந்த நாட்ைடச் ேசர்ந்தவர்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், 

"எகிப்தியரில் ஒருவன்'' என்று பதிலளித்ேதன். அவர்கள், "உங்கள் ஆட்சியாளர் இந்தப் 
ேபாரில் உங்களிடம் எப்படி நடந்துெகாண்டார்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு நான், "ெவறுக்கத்தக்க அம்சங்கள் எைதயும் நாங்கள் அவரிடம் காணவில்ைல. 
எங்களில் ஒருவரது ஒட்டகம் ெசத்துவிட்டால், அவருக்கு அவர் ஒட்டகம் வழங்கினார். 
அடிைம இறந்துவிட்டால், அவருக்கு அடிைம தந்தார். ெசலவுக்குப் பணம் ேதைவப்பட்டால் 
பணம் தந்தார்'' என்று விைடயளித்ேதன். 
அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அவர் என் சேகாதரர் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் 
விஷயத்தில் நடந்துெகாண்ட விதம், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான் 
ெசவியுற்ற ஒரு ெசய்திையக் கூறவிடாமல் என்ைனத் தடுக்காது'' என்று கூறிவிட்டுப் 
பின்வருமாறு ெசான்னார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னுைடய இந்த இல்லத்தில் ைவத்து, "இைறவா! 
என் சமுதாயத்தாரின் விவகாரங்களில் ஒன்றுக்குப் ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்ட ஒருவர், 

அவர்கைளச் சிரமத்திற்குள்ளாக்கினால், அவைர நீயும் சிரமத்திற்குள்ளாக்குவாயாக! என் 
சமுதாயத்தாரின் விவகாரங்களில் ஒன்றுக்குப் ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்ட ஒருவர், 

அவர்களிடம் ெமன்ைமயாக நடந்து ெகாண்டால், நீயும் அவரிடம் ெமன்ைமயாக நடந்து 
ெகாள்வாயாக!'' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3733 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நிைனவில் ெகாள்க! நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் ெபாறுப்பாளிேய. உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் 
தத்தமது ெபாறுப்பிலுள்ளைவ பற்றி (மறுைமயில்) விசாரிக்கப்படுவரீ்கள். ஆட்சித் தைலவர் 
மக்களின் ெபாறுப்பாளர் ஆவார். அவர் தம் குடிமக்கள் குறித்து விசாரிக்கப்படுவார். ஓர் 
ஆண், தன் குடும்பத்தாருக்குப் ெபாறுப்பாளன் ஆவான். அவன் தன் ெபாறுப்புக்குட்பட்டவர்கள் 
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குறித்து விசாரிக்கப்படுவான்.ஒரு ெபண், தன் கணவனின் இல்லத்துக்கும், அவனுைடய 
குழந்ைதக்கும் ெபாறுப்பாளி ஆவாள். அவள் அவர்கள் குறித்து விசாரிக்கப்படுவாள். 
பணியாள் தன் உரிைமயாளரின் ெசல்வத்திற்குப் ெபாறுப்பாளியாவான். அவன் அது குறித்து 
விசாரிக்கப்படுவான். நிைனவில் ெகாள்க! உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் ெபாறுப்பாளிேய. 
உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் தத்தமது ெபாறுப்புக்குட்பட்டைவ குறித்து விசாரிக்கப்படுவரீ்கள். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஒன்பது அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஆண் (மகன்) 
தன் தந்ைதயின் ெசல்வத்துக்குப் ெபாறுப்பாளியாவான். அவன் தனது ெபாறுப்புக்கு 
உட்பட்டைவ குறித்து விசாரிக்கப்படுவான்'' என்று (எனக்கு இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த) 
சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள் என நான் 
எண்ணுகிேறன்'' என்று கூறியதாக அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3734 ஹசன் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபித்ேதாழர்) மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர்கள் இறப்பதற்கு முன் ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்த 
ேபாது, அவர்கைள(ச் சந்தித்து) உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக (அன்ைறய பஸ்ரா நகர 
ஆட்சியாளர்) உைபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் ெசன்றார். 
அவரிடம் மஅகில் (ரலி) அவர்கள் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
ேகட்ட (ஹதீஸ்) ெசய்தி ஒன்ைற உமக்கு அறிவிக்கிேறன். நான் இன்னும் சில நாட்கள் 
உயிர் வாழ்ேவன் என  அறிந்திருந்தால் அைத உமக்கு அறிவிக்கமாட்ேடன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "குடிமக்களில் சிலைர நிர்வகிக்கும் ெபாறுப்ைப அல்லாஹ் ஓர் 
அடியாருக்கு வழங்கியிருக்க, அவர் அந்த மக்கைள ஏமாற்றி ேமாசடி ெசய்த நிைலயிேலேய 
இறந்துேபானால், அவருக்கு அல்லாஹ் ெசார்க்கத்ைதத் தைடெசய்யாமல் இருப்பதில்ைல'' 

என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன் என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹசன் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர்கள் உடல் நலிவுற்றிருந்தேபாது (அவர்கைள 
உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக) இப்னு ஸியாத் ெசன்றார்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
ேமலும், இப்னு ஸியாத் "இதற்கு முன்பு இைத நீங்கள் எனக்கு அறிவிக்கவில்ைலேய?'' 

என்று ேகட்க, மஅகில் (ரலி) அவர்கள் "நான் உமக்கு (காரணத்ேதாடுதான்) அறிவிக்க 
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வில்ைல'' அல்லது "உம்மிடம் நான் (காரணத்ேதாடுதான்) அறிவித்திருக்கவில்ைல'' என்று 
பதிலளித்தார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3735 அபுல்மலீஹ் ஆமிர் பின் உசாமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபித்ேதாழர் மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர்கள் (இறப்பதற்கு முன்) ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்த 
ேபாது, (அவர்கைள உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக) உைபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் ெசன்றார். 
அவரிடம் மஅகில் (ரலி) அவர்கள், "உமக்கு நான் ஒரு ஹதீைஸ அறிவிக்கப்ேபாகிேறன். 
நான் மரணத்தருவாயில் இருந்திராவிட்டால் அைத உமக்கு நான் அறிவிக்கமாட்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஓர் ஆட்சியாளர் முஸ்லிம்கைள நிர்வகிக்கும் 
ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாண்ட பின்னர், அவர்களுக்காக உைழக்காமலும் (அவர்கள்மீது) 
அக்கைறகாட்டாமலும் இருந்தால், அவர்களுடன் அவர் ெசார்க்கத்துக்குச் ெசல்லேவ 
மாட்டார்'' என்று ெசால்ல நான் ேகட்ேடன் எனக் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. 
அதில், "மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தேபாது, அவர்கைள 
உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக உைபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் ெசன்றார்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. 
 
3736 ஹசன் பின் அபில்ஹசன் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்களில் ஒருவரான ஆயித் பின் அம்ர் (ரலி) 
அவர்கள் (அன்ைறய பஸ்ராவின் ஆட்சியராயிருந்த) உைபதுல்லாஹ் பின் ஸியாதிடம் 
ெசன்று, "அன்புக் குழந்தாய்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நிர்வாகிகளில் மிகவும் 
ேமாசமானவர்,  இரக்கமற்ற கல்ெநஞ்சக்காரர்தாம்' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
அவர்களில் ஒருவராக நீ ஆகிவிட ேவண்டாம் என உன்ைன நான் எச்சரிக்கிேறன்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அதற்கு உைபதுல்லாஹ், "(நீர் ேபாய்) உட்காரும். நீர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் 
ேதாழர்களில் மட்டமான ஒருவர்தாம்'' என்று கூறினார். அதற்கு ஆயித் பின் அம்ர் (ரலி) 
அவர்கள், "(நபியின் ேதாழர்களான) அவர்களில் மட்டமானவர்களும் இருந்தார்களா? 

அவர்களுக்குப் பின்னர் வந்தவர்களிலும் மற்றவர்களிலும்தாம் மட்டமானவர்கள் 
ேதான்றினர்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 6 (ேபார்ச்ெசல்வங்கள் உள்ளிட்ட) ெபாதுச் ெசாத்துகளில் ேமாசடி ெசய்வது 
வன்ைமயாகத் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
3737 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிைடேய நின்று (ேபார்ச் 
ெசல்வங்கள் உள்ளிட்ட) ெபாதுச் ெசாத்துகளில் ேமாசடி ெசய்வது குறித்துக் கூறினார்கள். 
அது கடுங்குற்றம் என்பைதயும் அதன் தண்டைன ெகாடியது என்பைதயும் 
எடுத்துைரத்தார்கள். 
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பிறகு (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: மறுைம நாளில் கத்திக்ெகாண்டிருக்கும் ஒட்டகத்ைதத் 
தமது கழுத்தில் சுமந்து ெகாண்டுவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைனக் காப்பாற்றுங்கள்' 

என்று (அபயம் ேதடி) அலறும் நிைலயில் உங்களில் யாைரயும் நான் காணேவண்டாம். 
ஏெனனில், அப்ேபாது நான் "உனக்கு எந்த உதவியும் என்னால் ெசய்ய முடியாது. உனக்கு 
நான் (ெசால்ல ேவண்டியைத உலகத்திேலேய) ெசால்லிவிட்ேடன்' என்று கூறிவிடுேவன். 
இவ்வாேற, மறுைம நாளில் கைனத்துக் ெகாண்டிருக்கும் குதிைரையத் தமது கழுத்தில் 
சுமந்து வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைனக் காப்பாற்றுங்கள்' என்று (அபயம் ேதடி) 
அலறும் நிைலயில் உங்களில் யாைரயும் நான் காணேவண்டாம். ஏெனனில், அப்ேபாது நான் 
"உனக்கு எந்த உதவியும் என்னால் ெசய்ய இயலாது. உனக்கு நான் (ெசால்ல ேவண்டியைத 
உலகத்திேலேய) ெசால்லிவிட்ேடன்' என்று கூறிவிடுேவன். 
இவ்வாேற, மறுைம நாளில் கத்திக்ெகாண்டிருக்கும் ஆட்ைடத் தமது கழுத்தில் சுமந்து வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைனக் காப்பாற்றுங்கள்' என்று (அபயம் ேதடி) அலறும் 
நிைலயில் உங்களில் யாைரயும் நான் காணேவண்டாம். ஏெனனில், அப்ேபாது நான் "உனக்கு 
எந்த உதவியும் என்னால் ெசய்ய முடியாது. உனக்கு நான் (ெசால்ல ேவண்டியைத 
உலகிேலேய) ெசால்லி விட்ேடன்' என்று கூறிவிடுேவன். 
இவ்வாேற, மறுைம நாளில் கத்திக்ெகாண்டிருக்கும் ஓர் உயிரினத்ைதத் தமது கழுத்தில் 
சுமந்து ெகாண்டுவந்து "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைனக் காப்பாற்றுங்கள்' என்று (அபயம் 
ேதடி) அலறும் நிைலயில் உங்களில் யாைரயும் நான் காணேவண்டாம். ஏெனனில், 

அப்ேபாது நான் "உனக்கு எந்த உதவியும் என்னால் ெசய்யமுடியாது; உனக்கு நான் (ெசால்ல 
ேவண்டியைத உலகிேலேய) ெசால்லிவிட்ேடன்' என்று கூறிவிடுேவன். 
இவ்வாேற, மறுைம நாளில் (காற்றில்) அைசயும் துணிகைளத் தமது கழுத்தில் சுமந்து 
ெகாண்டுவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைனக் காப்பாற்றுங்கள்' என்று கூறி (அபயம் 
ேதடி) அலறும் நிைலயில் உங்களில் யாைரயும் நான் காணேவண்டாம்.ஏெனனில்,  அப்ேபாது 
நான் "உனக்கு எந்த உதவியும் என்னால் ெசய்ய இயலாது. உனக்கு (ெசால்ல ேவண்டியைத 
உலகி ேலேய) ெசால்லிவிட்ேடன்' என்று கூறிவிடுேவன். 
இவ்வாேற, மறுைம நாளில் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் தமது கழுத்தில் சுமந்து 
ெகாண்டுவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைனக் காப்பாற்றுங்கள்' என்று கூறி (அபயம் 
ேதடி) அலறும் நிைலயில் உங்களில் யாைரயும் நான் காணேவண்டாம்.ஏெனனில்,  அப்ேபாது 
நான் "என்னால் உனக்கு எந்த உதவியும் ெசய்ய முடியாது. உனக்கு நான் (ெசால்ல 
ேவண்டியைத உலகிேலேய) ெசால்லிவிட்ேடன்'' என்று கூறிவிடுேவன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3738 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ேபார்ச் ெசல்வங்கள் உள்ளிட்ட) ெபாதுச் 
ெசாத்துகளில் ேமாசடி ெசய்வது குறித்துக் கூறினார்கள். அதன் தண்டைன ெகாடியது 
என்பைதயும் எடுத்துைரத்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  7 அதிகாரிகளுக்கு அன்பளிப்புகள் வழங்குவதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
3739 அபூஹுைமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்அஸ்த்' குலத்தாரில் ஒருவைர (பனூ சுைலம் 
குலத்தாரின்) "ஸகாத்'கைள வசூலிக்கும் அதிகாரியாக நியமித்தார்கள். அவர் இப்னுல் 
லுத்பிய்யா என அைழக்கப்பட்டார். அவர் ("ஸகாத்'கைள வசூலித்துவிட்டு) வந்து (கணக்கு 
ஒப்பைடத்தேபாது), "இது உங்களுக்குரியது. இது எனக்குரியது. இது எனக்கு அன்பளிப்பாக 
வழங்கப்பட்டது'' என்று கூறினார். 
உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து, ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீது 
நின்று அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டு, "நாம் அனுப்பும் அதிகாரியின் நிைல 
என்ன? அவர் (பணிைய முடித்துத் திரும்பிவந்து) "இது உங்களுக்குரியது. இது எனக்கு 
அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது' என்று கூறுகிறார். அவர் (மட்டும்) தம் தந்ைதயின் வடீ்டிேலா 
அல்லது தாயின் வடீ்டிேலா உட்கார்ந்துெகாண்டு, தமக்கு அன்பளிப்பு வழங்கப்படுகிறதா 
இல்ைலயா என்று பார்க்கட்டுேம! முஹம்மதின் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது 
ஆைணயாக! உங்களில் யாேரனும் அ(ந்தப் ெபாதுச் ெசாத்)திலிருந்து (முைறேகடாக) 
எைதேயனும் ெபற்றால் மறுைம நாளில் அைதத் தமது கழுத்தில் சுமந்துெகாண்டு வருவார். 
அது ஒட்டகமாக இருந்தால் கைனத்துக்ெகாண்டிருக்கும். மாடாகேவா ஆடாகேவா 
இருந்தால் அது கத்திக்ெகாண்டிருக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு அவர்களுைடய அக்குள்களின் ெவண்ைமைய நாங்கள் பார்க்கும் அளவுக்குத் தம் 
ைககைள உயர்த்திவிட்டு, "இைறவா! (உன் கட்டைளைய) எடுத்துைரத்துவிட்ேடனா?'' என்று 
இரண்டு முைற கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்அஸ்த்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த இப்னுல் லுத்பிய்யா 
என்பவைர ஸகாத் வசூலிக்கும் அதிகாரியாக நியமித்தார்கள். அவர் (ஸகாத் வசூலித்து 
விட்டுத் திரும்பி)வந்து, "இது உங்களுக்குரிய ெசல்வம். இது எனக்கு வழங்கப்பட்ட 
அன்பளிப்பு' என்று கூறினார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம், "நீர் உம்முைடய 
தாய் தந்ைதயின் வடீ்டில் உட்கார்ந்திரும்! உமக்கு அன்பளிப்பு வழங்கப்படுகிறதா இல்ைலயா 
என்று பார்ப்ேபாம்' என்று கூறினார்கள். பிறகு எழுந்து நின்று (எங்களுக்கு) 
உைரயாற்றினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. பிறகு ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3740 அபூஹுைமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ சுைலம் குலத்தாரின் "ஸகாத்'கைள 
வசூலிக்கும் அதிகாரியாக "இப்னுல் உத்பிய்யா' எனப்படும் ஒருவைர நியமித்தார்கள். அவர் 
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(ஸகாத் வசூலித்துக்ெகாண்டு) வந்தேபாது அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கணக்குக் ேகட்டார்கள். அவர், "இது உங்களுக்குரிய ெசல்வம். இது (எனக்கு வந்த) 
அன்பளிப்பு'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் உண்ைமயாளராக இருந்தால், 

உம்முைடய தந்ைத வடீ்டில் அல்லது தாய் வடீ்டில் உட்கார்ந்திரும்! உம்மிடம் 
அன்பளிப்புகள் வருகின்றனவா பார்ப்ேபாம்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு எங்களுக்கு உைர நிகழ்த்தினார்கள். அப்ேபாது இைறவைனப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டு, 

"அல்லாஹ் என்ைனப் ெபாறுப்பாளியாக்கிய ஒரு பணிக்காக உங்களில் ஒருவைர நான் 
அதிகாரியாக்கிேனன். அவர் (ெசன்றுவிட்டு) வந்து, "இது உங்களுக்குரிய ெசல்வம். இது 
எனக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது' என்று ெசால்கிறார். அவர் ெசால்வது 
உண்ைமயாயிருந்தால், அவர் தம் தந்ைத வடீ்டிேலா அல்லது தாய் வடீ்டிேலா 
உட்கார்ந்திருக்கலாேம! அன்பளிப்புகள் வருகின்றனவா என்று பார்ப்ேபாம். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்களில் எவரும் உரிைமயின்றி (முைறேகடாக) எந்த 
ஒன்ைற அைடந்துெகாண்டாலும் மறுைம நாளில் அைத (தமது ேதாளில்) சுமந்தவண்ணேம 
அல்லாஹ்ைவ அவர் சந்திப்பார். இந்த வைகயில் கைனத்துக்ெகாண்டிருக்கும் 
ஒட்டகத்ைதேயா, அல்லது கத்திக்ெகாண்டிக்கும் மாட்ைடேயா ஆட்ைடேயா (தமது ேதாளில்) 
சுமந்துெகாண்டு அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்கும் எவைரயும் நான் உறுதியாக அறிேவன்''என்று 
கூறினார்கள். 
பிறகு, தம் அக்குள்களின் ெவண்ைம ெதரியும் அளவுக்குத் தம் இரு ைககைளயும் உயர்த்தி, 
"இைறவா! (உன் கட்டைளைய) நான் எடுத்துைரத்துவிட்ேடன் அல்லவா?'' என்று அவர்கள் 
கூறியைத என் கண் கண்டது; காது ேகட்டது. 
 
3741 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
ஐந்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்தா பின் சுைலமான் மற்றும் அப்தில்லாஹ் பின் நுைமர் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில், "அவர் (ஸகாத் வசூலித்துவிட்டுத் திரும்பி) வந்தேபாது, அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கணக்குக் ேகட்டார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அப்துல்லாஹ் பின் நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! நிச்சயம் நீங்கள் அறிந்து 
ெகாள்வரீ்கள். அ(ந்தப் ெபாதுச்ெசாத்)திலிருந்து எவேரனும் எைதயாவது (முைறேகடாகப்) 
ெபற்றால்...'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "என் கண் கண்டது. காதுகள் 
ேகட்டன. ேவண்டுமானால் நீங்கள் ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்டுப் 
பாருங்கள். ஏெனனில், அப்ேபாது அவர்களும் என்னுடன் இருந்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3742 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஸகாத்'கைள வசூலிக்கும் அதிகாரியாக ஒருவைர 
நியமித்தார்கள். அவர் (ஸகாத்கைள வசூலித்துவிட்டு) ஏராளமான ெசல்வங்களுடன் வந்து, 
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"இது உங்களுக்குரியது. இது எனக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்ெபற்றது' என்று கூறலானார். 
பிறகு ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் அபூஹுைமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்களிடம், 

"இைத நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வாயிலிருந்து என் 
காதுகள் (ேநரடியாகக்) ேகட்டன'' என்றார்கள். 
 
3743 அதீ பின் அமீரா அல்கிந்தீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நாம் உங்களில் எவைரேயனும் ஒரு 
பணிக்கு அதிகாரியாக நியமித்திருந்து, பின்னர் அவர் ஓர் ஊசிையேயா அைத விடச் 
சிறியைதேயா நம்மிடம் (கணக்குக் காட்டாமல்) மைறத்துவிட்டால் அது ேமாசடியாகேவ 
அைமயும். அவர் மறுைம நாளில் அந்தப் ெபாருளுடன் வருவார்'' என்று கூறியைத நான் 
ேகட்ேடன். 
அப்ேபாது அன்சாரிகளில் ஒரு கறுப்பு நிற மனிதர் எழுந்து, -அவைர இப்ேபாதும் நான் 
பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது- "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்னிடம் தாங்கள் ஒப்பைடத்திருந்த 
பணிைய நீங்கள் (திரும்ப) ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களுக்கு என்ன ேநர்ந்தது?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அவர், "தாங்கள் இன்னின்னவாறு கூறியைத நான் ேகட்ேடன்'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நான் இப்ேபாதும் அவ்வாேற கூறுகிேறன். நாம் உங்களில் எவைரேயனும் 
ஒரு பணிக்கு அதிகாரியாக நியமித்தால், அவர் அதில் கிைடக்கும் சிறியைதயும் 
அதிகத்ைதயும் (நம்மிடம்) ெகாண்டுவந்து ேசர்க்கட்டும். பிறகு எது அவருக்கு 
வழங்கப்படுகிறேதா அைத அவர் ெபற்றுக்ெகாள்ளட்டும். எது அவருக்கு மறுக்கப்படுகிறேதா 
அதிலிருந்து அவர் விலகிக்ெகாள்ளட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் அமீரா அல்கிந்தீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் அமீரா அல்கிந்தீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 பாவமற்ற விஷயங்களில் தைலவர்களுக்குக் கட்டுப்படுவது கடைமயாகும். 
பாவமான ெசயலில் கட்டுப்படுவது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
3744 இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்; அவனுைடய 
தூதருக்கும் உங்களில் அதிகாரம் உைடேயாருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள்'' (4:59) எனும் 
இைறவசனம், நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் ஹுதாஃபா அஸ்ஸஹ்மீ (ரலி) 
அவர்கைள (தளபதியாக்கி) ஒரு பைடப்பிரிவினருடன் அனுப்பியேபாது அருளப்ெபற்றது. 
இந்த ஹதீஸ் இரண்டு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து யஅலா பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் அறிவிப்பில் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு அறிவித்தார்கள் என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3745 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் ஆவார். எனக்கு மாறுெசய்தவர் 
அல்லாஹ்வுக்கு மாறுெசய்தவர் ஆவார். (என்னால் நியமிக்கப்பட்ட) தைலவருக்குக் 
கீழ்ப்படிந்தவர் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் ஆவார்; தைலவருக்கு மாறுெசய்தவர் எனக்கு மாறு 
ெசய்தவர் ஆவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "தைலவருக்கு மாறுெசய்தவர் எனக்கு மாறுெசய்தவர் ஆவார்'' எனும் குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3746 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் ஆவார். எனக்கு மாறுெசய்தவர் 
அல்லாஹ்வுக்கு மாறுெசய்தவர் ஆவார். என்னால் நியமிக்கப்ெபற்ற தைலவருக்குக் 
கீழ்ப்படிந்தவர் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் ஆவார். என்னால் நியமிக்கப்ெபற்ற தைலவருக்கு 
மாறுெசய்தவர் எனக்கு மாறுெசய்தவர் ஆவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3747 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "தைலவருக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர்' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. "என்னால் நியமிக்கப்ெபற்ற 
தைலவருக்கு' என்று இடம்ெபறவில்ைல. இச்ெசால் ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பிலும் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3748 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் விருப்பிலும் 
ெவறுப்பிலும் உம்ைமவிடப் பிறருக்கு முன்னுரிைம அளிக்கப்படும்ேபாதும் (கட்டைளையச்) 
ெசவியுற்று (தைலைமக்குக்) கீழ்ப்படிந்து நடப்பரீாக!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3749 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் உற்ற ேதாழர் (நபி -ஸல்) அவர்கள், "தைலவரின் ெசால்ைலச் ெசவியுற்றுக் கீழ்ப் 
படிந்து நடப்பாயாக! அவர் உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட அடிைமயாக இருந்தாலும் 
சரிேய!'' என எனக்கு அறிவுறுத்தினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அவர் உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட அபிசீனிய (கறுப்பு நிற) அடிைமயாக 
இருந்தாலும் சரிேய!'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அவர் உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட அடிைமயாக இருந்தாலும் சரிேய'' என்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3750 உம்முல் ஹுைஸன் பின்த் இஸ்ஹாக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது ஆற்றிய உைரயில், "அல்லாஹ்வின் 
ேவதப்படி உங்கைள வழி நடத்துகின்ற  அடிைமெயாருவர் உங்களுக்குத் தைலவராக்கப் 
பட்டாலும் அவரது ெசால்ைலேயற்று அவருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்'' என்று கூறியைத நான் 
ேகட்ேடன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்முல் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அபிசீனிய அடிைமெயாருவர் (உங்களுக்குத் தைலவராக்கப்பட்டாலும்)'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்முல் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட அபிசீனிய அடிைமெயாருவர்'' என்று காணப்படுகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்முல் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட அபிசீனியர்'' எனும் குறிப்பு இல்ைல. ("அடிைம' 

என்று மட்டுேம இடம்ெபற்றுள்ளது.) ேமலும், "மினாவில் அல்லது அரஃபாத்தில் 
உைரயாற்றும்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைதக் 
ேகட்ேடன்'' எனக் கூடுதல் குறிப்புடன் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- உம்முல் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
விைடெபறும் ஹஜ்ஜுக்காக நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெசன்ேறன். 
அவர்கள் ஏராளமான அறிவுைரகைளக் கூறினார்கள். பிறகு "அல்லாஹ்வின் ேவதப்படி 
உங்கைள வழி நடத்துகின்ற, உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட கறுப்பு நிற அடிைமெயாருவர் 
உங்களுக்குத் தைலவராக்கப்பட்டாலும் அவரது ெசால்ைலேயற்று அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து 
நடங்கள்'' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
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3751 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறவனுக்கு மாறு ெசய்யும்படி கட்டைளயிடப்படாதவைர, ஒரு முஸ்லிம் தமக்கு 
விருப்பமான விஷயத்திலும் விருப்பமில்லாத விஷயத்திலும் (தைலைமயின் கட்ட 
ைளையச்) ெசவியுறுவதும் (அதற்குக்) கீழ்ப்படிவதும் கடைமயாகும். இைறவனுக்கு மாறு 
ெசய்யும்படி கட்டைளயிடப்பட்டால் (அைதச்) ெசவியுறுவேதா (அதற்குக்) கட்டுப்படுவேதா 
கூடாது. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3752 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பைடப்பிரிைவ அனுப்பி, அவர்களுக்கு ஒரு 
மனிதைரத் தளபதியாக்கினார்கள். (ஒரு கட்டத்தில் அவர் பைடவரீர்கள் மீது ேகாபம் 
ெகாண்டு) ெநருப்ைப மூட்டி, அதில் குதிக்கச் ெசான்னார். சிலர் அதில் குதிக்க முன்வந்தனர். 
ேவறுசிலர் "(நரக) ெநருப்பிலிருந்து (தப்பிக்கத்)தாேன நாம் ெவருண்ேடாடி (நபிகளாரிடம்) 
வந்ேதாம்'' என்றனர். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இந்தச் ெசய்தி ெதரிவிக்கப்பட்டேபாது, 

ெநருப்பில் குதிக்க முற்பட்டவர்களிடம் "அதில் மட்டும் நீங்கள் குதித்திருந்தால் மறுைம 
நாள் வைர அதிேலேய நீங்கள் கிடந்திருப்பரீ்கள்'' என்றும், மற்றவர்களிடம் நல்லபடியாகவும் 
ேபசினார்கள். ேமலும் "அல்லாஹ்வுக்கு மாறுெசய்யும் விஷயத்தில் கீழ்ப்படிதல் கிைடயாது. 
கீழ்ப்படிதல் என்பெதல்லாம் நன்ைமயில்தான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3753 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பைடப்பிரிைவ அனுப்பி, அவர்களுக்கு 
அன்சாரிகளில் ஒருவைரத் தளபதியாக்கி, அவரது கட்டைளையச் ெசவியுற்றுக் கட்டுப்பட்டு 
நடக்கும்படி பைடவரீர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள். (ஒரு கட்டத்தில்) ஏேதா ஒரு விஷயத்தில் 
பைடவரீர்கள் அவைரக் ேகாபப்படுத்திவிட்டனர். அப்ேபாது அவர், "விறைகச் ேசகரியுங்கள்'' 

என்று கூறினார். அவ்வாேற அவர்கள் விறைகச் ேசகரித்ததும் "ெநருப்ைப மூட்டுங்கள்'' 

என்று உத்தரவிட்டார். 
அவ்வாேற அவர்கள் ெநருப்ைப மூட்டிய பின், "நீங்கள் எனது ெசால்ைலச் ெசவியுற்று, 

அதற்குக் கட்டுப்பட்டு நடக்க ேவண்டும் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உங்களுக்குக் கட்டைளயிடவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார். பைடவரீர்கள், "ஆம்' என்றனர். 
"அவ்வாறாயின் ெநருப்பில் குதியுங்கள்'' என்று அவர் உத்தரவிட்டார். 
அப்ேபாது பைடவரீர்கள் ஒருவைரெயாருவர் பார்த்தபடி, "(நரக) ெநருப்பிலிருந்து தப்பிக்கத் 
தாேன நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கி ெவருண்ேடாடி வந்ேதாம்!'' 
என்று கூறினர். அவ்வாேற அவர்கள் (சிறிது ேநரம்) இருந்துெகாண்டிருக்க, அவருைடய 
ேகாபம் தணிந்தது; ெநருப்பும் அைணந்தது. 
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பிறகு (மதீனா திரும்பியதும்) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் நடந்தைதத் ெதரிவித்தனர். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "அதில் (மட்டும்) அவர்கள் குதித்திருந்தால் அதிலிருந்து அவர்கள் 
(ஒருேபாதும்) ெவளிேயறியிருக்கமாட்டார்கள். கீழ்ப்படிதல் என்பெதல்லாம் நன்ைமயில்தான்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3754 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் விருப்பிலும் ெவறுப்பிலும் எங்கைளவிடப் பிறருக்கு 
முன்னுரிைம அளிக்கப்படும்ேபாதும் (தைலைமயின் கட்டைளையச்) ெசவியுற்றுக் கீழ்ப் 
படிந்து நடப்ேபாம் என்றும், அதிகாரத்திலிருப்ேபாருடன் அவருைடய அதிகாரம் ெதாடர்பாகச் 
சண்ைடயிடமாட்ேடாம் என்றும், நாங்கள் எங்கிருந்தாலும் உண்ைமேய ேபசுேவாம் 
என்றும், அல்லாஹ்வின் விஷயத்தில் பழிப்ேபாரின் பழிப்புக்கு அஞ்சமாட்ேடாம் என்றும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நாங்கள் உறுதிெமாழி அளித்ேதாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உபாதா பின் அஸ் ஸாமித் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3755 ஜுனாதா பின் அபஉீமய்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தேபாது நாங்கள் 
அவர்களிடம் (உடல்நலம் விசாரிக்கச்) ெசன்ேறாம். நாங்கள், "அல்லாஹ் உங்களுக்குக் 
குணமளிக்கட்டும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் ேகட்ட ஒரு 
ஹதீைஸ (ெசய்திைய) எங்களுக்கு அறிவியுங்கள். அதனால் அல்லாஹ் பயன் அளிப்பான்'' 

என்று ெசான்ேனாம். 
அதற்கு உபாதா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்கைள அைழத்தார்கள். நாங்கள் அவர்களிடம் (ெசன்று இஸ்லாத்தில் நிைலத்திருப்பதாக) 
உறுதிெமாழி அளித்ேதாம். எங்களுக்கு விருப்பமான விஷயத்திலும் எங்களுக்கு 
விருப்பமில்லாத விஷயத்திலும் நாங்கள் சிரமத்திலிருக்கும்ேபாதும் வசதியாயிருக்கும் 
ேபாதும் எங்கைளவிட மற்றவர்களுக்கு முன்னுரிைம அளிக்கப்படும்ேபாதும்கூட 
(தைலைமயின் கட்டைளையச்) ெசவியுற்றுக் கீழ்ப்படிந்து நடப்ேபாம் என்றும், 

ஆட்சியதிகாரத்தில் இருப்ேபாருடன் அவருைடய அதிகாரம் ெதாடர்பான விஷயத்தில் 
நாங்கள் சண்ைடயிடமாட்ேடாம் என்றும் உறுதிெமாழி அளித்ேதாம். 
"எந்த விஷயம் பகிரங்கமான இைற மறுப்பு என்பதற்கு அல்லாஹ்விடமிருந்து உங்களுக்கு 
ஆதாரம் கிைடத்துள்ளேதா அத்தைகய விஷயத்ைத ஆட்சியாளர்களிடம் நீங்கள் கண்டாேல 
தவிர'' என்று எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உறுதிெமாழி வாங்கியதும் 
அவர்கள் எங்களிடம் ெபற்ற பிரமாணங்களில் அடங்கும். 
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பாடம் :  9 ஆட்சித் தைலவர் ஒரு ேகடயம்; அவேராடுதான் எதிரிகள் ேபாரிடுகின்றனர்; அவர் 
மூலேம மக்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றனர். 
 
3756 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆட்சித் தைலவர் ஒரு ேகடயேம ஆவார். அவருடன் ேபாரிடப்படுகிறது. அவர் மூலம் 
பாதுகாப்புப் ெபறப்படுகிறது. அவர் (தமது தைலைமயின் கீழுள்ள குடிமக்களுக்கு) இைறயச்ச 
உணர்ைவக் ைகெகாள்ளும்படி கட்டைளயிட்டு நீதியுடன் நடந்துெகாண்டால், அவருக்கு 
அதன் காரணமாக (ெபரும்) நற்பலன் உண்டு. அதற்கு மாற்றமாக (தீைமயானவற்ைற) அவர் 
கட்டைளயிட்டால் அதனால் ஏற்படும் பாவம் அவர்மீது(ம்) சாரும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 10 கலீஃபாக்களில் முதலாவதாக வருபவருக்ேக முன்னுரிைம அளித்து உறுதிப் 
பிரமாணம் (ைபஅத்) அளிப்பது கடைமயாகும். 
 
3757 அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களுடன் ஐந்தாண்டுகள் (ெதாடர்ைப ஏற்படுத்திக் ெகாண்டு 
கல்வி கற்பதற்காக) அமர்ந்திருந்ேதன். (ஒரு முைற) அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: 
"பனூ இஸ்ராயலீ் மக்கைள நிர்வகிப்பவர்களாக இைறத்தூதர்கள் இருந்தனர். ஓர் 
இைறத்தூதர் இறக்கும்ேபாது மற்ேறார் இைறத்தூதர் அவருக்குப் பதிலாக வருவார். 
(ஆனால்,) எனக்குப் பின் எந்த இைறத்தூதரும் (வரப்ேபாவது) இல்ைல. ஆயினும், எனக்குப் 
பின் கலீஃபாக்கள் (பிரதிநிதிகள்) பலர் ேதான்றுவார்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். "(அவர்கள் வரும்ேபாது) நாங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமனத் தாங்கள் 
உத்தரவிடுகிறரீ்கள்?'' என்று நபித்ேதாழர்கள் ேகட்டனர். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர்களில் முதலாவதாக வருபவரிடம் உறுதிப் பிரமாணம் 
(அளிக்க ேவண்டிய உங்கள் கடைமைய) நிைறேவற்றுங்கள். பிறகு அடுத்து வருபவரிடம் 
(அந்தக் கடைமைய நிைறேவற்றுங்கள்). அவர்களுக்கு அவர்களின் உரிைமையக் 
ெகாடுத்துவிடுங்கள். ஏெனனில், அவர்கள் நிர்வகித்தைவ பற்றி அவர்களிடேம அல்லாஹ் 
ேகட்கவிருக்கின்றான்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3758 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற அன்சாரிகளிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எனக்குப் பின் 
விைரவில் உங்கைளவிடப் பிறருக்கு (ஆட்சியதிகாரம் மற்றும் ேபார் நிதிகைளப் பங்கிடுதல் 
ஆகியவற்றில்) முன்னுரிைம வழங்கப்படுதலும் நீங்கள் ெவறுக்கின்ற சில நிகழ்வுகளும் 
நடக்கும்'' என்று கூறினார்கள். அன்சாரிகள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எங்களில் அவற்ைறச் 
சந்திக்கக்கூடியவர் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று தாங்கள் கட்டைளயிடுகிறரீ்கள்?'' என்று 
ேகட்க, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஆட்சியாளர்களான) அவர்களுக்குச் ெசய்ய 
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ேவண்டிய கடைமையச் ெசய்துவிடுங்கள். உங்கள் உரிைமைய அல்லாஹ்விடம் 
ேகளுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் எட்டு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3759 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அப்தி ரப்பில் கஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இைறயில்லம் கஅபாவுக்குச் ெசன்ேறன். கஅபாவின் நிழலில் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர்கைளச் சுற்றிலும் மக்கள் 
கூடியிருந்தனர். நான் அங்கு ெசன்று அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களிடம் 
அமர்ந்துெகாண்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாங்கள் ஒரு பயணத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். 
அப்ேபாது ஓர் இடத்தில் இறங்கித் தங்கிேனாம். எங்களில் சிலர் தம் கூடாரங்கைளச் 
சீரைமத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். ேவறுசிலர் அம்ெபய்து (பயிற்சி எடுத்துக்)ெகாண்டிருந்தனர். 
ேமலும் சிலர் தம் கால்நைடகள் ேமயுமிடத்தில் இருந்தனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் "கூட்டுத் ெதாழுைக நைடெபறப் 
ேபாகிறது' என அறிவித்தார். 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒன்றுகூடிேனாம். அப்ேபாது அவர்கள் 
கூறினார்கள்: எனக்கு முன்னர் வாழ்ந்த ஒவ்ேவார் இைறத்தூதரும் தம் சமுதாயத்தாருக்கு 
எது நன்ைம என்பைத அறிந்திருந்தாேரா அைத அவர்களுக்கு அறிவித்துவிடுவதும் 
அவர்களுக்கு எது தீைமெயன்பைத அறிந்திருந்தாேரா அது குறித்து அவர்கைள எச்சரிப்பதும் 
அவர்மீது கடைமயாகேவ இருந்தது. 
உங்களுைடய இந்தச் சமுதாயத்தின் நிம்மதியான வாழ்வு அதன் ஆரம்பக்காலத்தில் 
அைமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சமுதாயத்தில் இறுதியானவர்களுக்குச் ேசாதைனகளும் 
நீங்கள் ெவறுக்கின்ற பல விஷயங்களும் ஏற்படும். ஒரு குழப்பம் ேதான்றும். அது 
இன்ெனாரு குழப்பத்ைத எளிதானதாகக் காட்டும். 
பிறகு மற்ேறாரு குழப்பம் ேதான்றும். அப்ேபாது இைறநம்பிக்ைகயாளர், "இதில்தான் என் 
அழிவு உள்ளது'' என்று கூறுவார். பிறகு அந்தக் குழப்பம் விலகிவிடும். பிறகு மற்ெறாரு 
குழப்பம் ேதான்றும். அப்ேபாது இைறநம்பிக்ைகயாளர், "இதுதான்; இதுதான்'' என்பார். 
ஆகேவ, (நரக) ெநருப்பிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டு, ெசார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட யார் 
விரும்புகிறாேரா அவர் அல்லாஹ்வின் மீதும் மறுைம நாளின் மீதும் நம்பிக்ைக 
ெகாண்டிருக்கும் நிைலயிேலேய இறப்பு அவைரத் தழுவட்டும். தமக்கு எது கிைடக்க 
ேவண்டும் என்று விரும்புவாேரா அைதேய மக்களுக்கும் அவர் விரும்பட்டும். ஓர் ஆட்சித் 
தைலவருக்கு வாக்குறுதிப் பிரமாணம் (ைபஅத்) அளித்தவர், அவருடன் தமது கரத்ைத 
இைணப்பதுடன் உளப்பூர்வமான ஆதரைவயும் அவருக்கு வழங்கட்டும்; தம்மால் இயன்ற 
வைர அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்கட்டும். அவரு(ைடய ஆட்சி)க்ெகதிராக அவருடன் 
சண்ைடயிடுவதற்காக மற்ெறாருவர் வந்தால் அவருைடய கழுத்ைத ெவட்டிவிடுங்கள். 
இவ்வாறு அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதும் நான் அவர்கைள 
ெநருங்கி, அல்லாஹ்வின் ெபயரால் நான் உங்களிடம் ேகட்கிேறன். "இைதத் தாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் தம் கரங்களால் தம் காதுகைளயும் 
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உள்ளத்ைதயும் ேநாக்கி ைசைக ெசய்துகாட்டி, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியைத என் காதுகள் ேகட்டன; என் உள்ளம் அைத மனனமிட்டது'' என்று கூறினார்கள். 
நான் அவர்களிடம், "இேதா! உங்கள் தந்ைதயின் சேகாதரர் புதல்வர் முஆவியா (ரலி) 
அவர்கள் (கலீஃபா அலீ (ரலி) அவர்களுக்ெகதிராக நிதியும் பைடயும் திரட்டி) எங்கள் 
ெபாருட்கைள எங்களுக்கிைடேய தவறான முைறயில் உண்ணும்படியும் நம்ைம நாேம 
ெகாைல ெசய்யும்படியும் எங்களுக்கு உத்தரவிடுகிறார். ஆனால், அல்லாஹ்ேவா, 

"இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! உங்களின் பரஸ்பரத் திருப்தியுடன் நடக்கும் வணிகமாக 
இருந்தால் தவிர, (ேவறு வழிகளில்) உங்களுக்கிைடேய உங்கள் ெசல்வங்கைளத் தவறான 
முைறயில் உண்ணாதீர்கள். உங்கைள நீங்கேள ெகாைல ெசய்யாதீர்கள். அல்லாஹ் 
உங்களிடம் மிகவும் கருைண உைடயவனாக இருக்கின்றான் (4:29) என்று கூறுகின்றாேன?'' 

என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு (பதிலளிக்காமல்) அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் சிறிது ேநரம் 
அைமதியாக இருந்தார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படியும் விஷயத்தில் அவருக்கு நீ 
கட்டுப்படு! அல்லாஹ்வுக்கு மாறுெசய்யும் விஷயத்தில் அவருக்கு மாறுெசய்துவிடு'' என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அப்தி ரப்பில் கஅபா (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3760 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அப்தி ரப்பில் கஅபா அஸ்ஸாஇதீ (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நான் இைறயில்லம் கஅபா அருகில் ஒரு கூட்டத்ைதக் கண்ேடன்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் :  11 அதிகாரத்திலிருப்ேபார் அநீதியிைழக்கும்ேபாதும் (உரியவர்கைள விட்டுவிட்டு 
மற்றவர்களுக்கு) முன்னுரிைம அளிக்கும்ேபாதும் ெபாறுைமகாக்குமாறு வந்துள்ள கட்டைள. 
 
3761 உைசத் பின் ஹுைளர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரிகளில் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளத் தனியாகச் சந்தித்து, 

"தாங்கள் இன்ன மனிதைர அதிகாரியாக நியமித்தைதப் ேபான்று என்ைனயும் அதிகாரியாக 
நியமிக்கமாட்டீர்களா?'' என்று ேகட்டார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(அன்சாரிகேள!) எனக்குப் பிறகு (உங்கைளவிட) மற்றவர்களுக்கு (ஆட்சியதிகாரத்தில்) 
முன்னுரிைம வழங்கப்படுவைத நீங்கள் காண்பரீ்கள். ஆகேவ, (மறுைமயில் எனக்குச் சிறப்புப் 
பரிசாக வழங்கப்படும் "ஹவ்ளுல் கவ்ஸர்' எனும்) தடாகத்தின் அருேக என்ைனச் சந்திக்கும் 
வைர நீங்கள் ெபாறுத்திருங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உைசத் பின் ஹுைளர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உைசத் பின் ஹுைளர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளத் தனியாகச் சந்தித்து' எனும் குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 12 உரிைமகைளத் தர மறுத்தாலும் தைலைமக்குக் கட்டுப்படுதல். 
 
3762 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் அல்ஹள்ரமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சலமா பின் யஸீத் அல்ஜுஅஃப ீ(ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! எங்கைள நிர்வகிக்கும் ஆட்சித் தைலவர்கள், அவர்களுக்கு நாங்கள் 
ெசலுத்த ேவண்டிய உரிைமகைளக் ேகாருகின்றவர்களாகவும், எங்களுக்கு அவர்கள் ெசலுத்த 
ேவண்டிய உரிைமகைள மறுப்பவர்களாகவும் அைமந்துவிட்டால், அப்ேபாது நாங்கள் என்ன 
ெசய்ய ேவண்டும் என்று தாங்கள் கட்டைளயிடுகிறரீ்கள், கூறுங்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சலமா (ரலி) அவர்கைளவிட்டுத் தமது 
முகத்ைதத் திருப்பிக்ெகாண்டார்கள். 
பிறகு மீண்டும் சலமா (ரலி) அவர்கள் ேகட்டேபாதும் அவர்கைளவிட்டு முகத்ைதத் 
திருப்பிக்ெகாண்டார்கள். இரண்டாவது தடைவேயா அல்லது மூன்றாவது தடைவேயா 
(அவ்வாறு) சலமா (ரலி) அவர்கள் ேகட்டேபாது,அவர்கைள அல்அஷ்அஸ் பின் ைகஸ் (ரலி) 
அவர்கள் இழுத்தார்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்,) "நீங்கள் (உங்கள் 
தைலைமயின் கட்டைளையச்) ெசவியுற்று, (அதற்குக்) கீழ்ப்படியுங்கள். ஏெனனில், 

அவர்கள்மீது சுமத்தப்பட்டது அவர்கைளச் சாரும். உங்கள்மீது சுமத்தப்பட்டது உங்கைளச் 
சாரும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
3763 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், அல்அஷ்அஸ் பின் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் சலமா (ரலி) அவர்கைள இழுத்தார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உங்கள் தைலைமயின் கட்டைளையச்) 
ெசவியுற்று, (அதற்குக்) கீழ்ப்படியுங்கள். ஏெனனில், அவர்கள்மீது சுமத்தப்பட்டது அவர்கைளச் 
சாரும். உங்கள்மீது சுமத்தப்பட்டது உங்கைளச் சாரும்'' என்று கூறினார்கள் என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 13 (அரசியல்) குழப்பங்கள் ேதான்றும்ேபாதும் மற்ற சமயங்களிலும் முஸ்லிம்களின் 
கூட்டைமப்ேபாடு (ஜமாஅத்) ேசர்ந்திருப்பது கடைமயாகும்; தைலைமக்குக் கட்டுப்பட 
மறுப்பதும் கூட்டைமப்பிலிருந்து விலகுவதும் தைட ெசய்யப்பட்டைவ ஆகும். 
 
3764 ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் மக்கள் நன்ைமையப் பற்றிக் ேகட்டுக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தீைமையப் பற்றிக் 
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்ேதன். அது என்ைனத் தீண்டிவிடுேமா என்று அஞ்சியேத காரணம். 
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நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் அறியாைமக் கால மாச்சரியத்திலும் தீைமயிலும் 
மூழ்கிக்கிடந்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ் (இஸ்லாம் எனும்) இந்த நன்ைமைய எங்களிடம் 
ெகாண்டுவந்தான். இந்த நன்ைமக்குப் பிறகு ஒரு தீைம (குழப்பம்) இருக்கிறதா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம் (இருக்கிறது)' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
நான், "அந்தத் தீைமக்குப் பிறகு நன்ைம ஏதும் இருக்கிறதா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம். ஆனால், அதில் சற்று கலங்கலான நிைல 
(குழப்பம்) இருக்கும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "அந்தக் கலங்கலான நிைல 
என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "ஒரு கூட்டத்தார் எனது வழிமுைற (சுன்னா) அல்லாதைதக் 
கைடப்பிடிப்பார்கள். எனது ேநர்வழியல்லாதைதக் ெகாண்டு வழிகாட்டுவார்கள். அவர்களில் நீ 
நன்ைமையயும் காண்பாய்; தீைமையயும் காண்பாய்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
நான், "அந்த நன்ைமக்குப் பிறகு தீைம உண்டா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம். 
நரகத்தின் வாசல்களில் நின்றுெகாண்டு (அங்கு வருமாறு) அைழப்பவர்கள் சிலர் 
ேதான்றுவார்கள். அவர்களின் அைழப்ைப ஏற்பவைர நரகத்தில் அவர்கள் எறிந்து 
விடுவார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர்க(ளுைடய அைடயாளங்)கைள எங்களுக்குத் 
ெதரிவியுங்கள்'' என்று ேகட்க,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் நம் (அரபு) 
இனத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாகேவ இருப்பார்கள். நம் ெமாழிகைளேய ேபசுவார்கள்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இத்தைகய கால கட்டத்ைத நான் அைடந்தால் என்ன ெசய்ய 
ேவண்டும் என எனக்குக் கட்டைளயிடுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ முஸ்லிம்களின் ஜமாஅத்ைத (கூட்டைமப்ைப)யும் அதன் 
ஆட்சியாளைரயும் பற்றிக்ெகாள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
அதற்கு நான், "அவர்களுக்கு ஒரு கூட்டைமப்ேபா ஆட்சியாளேரா இல்ைல (என்ற நிைலயில் 
பல பிரிவுகளாக பிரிந்து கிடக்கிறார்கள்) என்றால் (என்ன ெசய்வது)?'' என்று ேகட்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்தப் பிரிவுகள் அைனத்ைதயும் விட்டு (விலகி) 
ஒதுங்கிவிடு. (ஒதுங்கி வாழும் சூழலுக்கு முட்டுக்கட்ைடயாகப் பல்ேவறு சிரமங்கள் 
ேநர்ந்தாலும்) ஒரு மரத்தின் ேவர் பாகத்ைதப் பற்களால் நீ கவ்விப் பிடித்திருக்க ேநர்ந்து, 

இறுதியில் அேத நிைலயில் நீ இருக்கேவ இறப்பு உன்ைனத் தழுவினாலும் சரி (எந்தப் 
பிரிவினேராடும் நீ ேசர்ந்துவிடாேத)'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
3765 ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் (மாச்சரியங்கள் நிைறந்த அறியாைமக் காலத்) 
தீைமயில் மூழ்கிக்கிடந்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ் (இஸ்லாம் எனும்) இந்த நன்ைமைய 
எங்களிடம் ெகாண்டுவந்தான். அதில் நாங்கள் இருந்துெகாண்டிருக்கிேறாம். இந்த நன்ைமக்கு 
அப்பால் தீைம (அரசியல் குழப்பம்) ஏதும் உண்டா?'' என்று ேகட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். 
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நான், "அந்தத் தீைமக்கு அப்பால் நன்ைம (நல்லாட்சி) ஏதும் உண்டா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "ஆம்' என்று விைடயளித்தார்கள். நான், "அந்த நன்ைமக்கு அப்பால் தீைம 
(அரசியல் குழப்பம்) ஏதும் உண்டா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "அது எப்படி?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "எனக்குப் பிறகு சில தைலவர்கள் ேதான்றுவார்கள். அவர்கள் எனது 
ேநர்வழி அல்லாத வழியில் நடப்பார்கள். எனது வழிமுைறைய (சுன்னா) கைடப் 
பிடிக்கமாட்டார்கள். அவர்களிைடேய சிலர் ேதான்றுவார்கள். அவர்கள் மனித உடலில் 
ைஷத்தான்களின் உள்ளம் பைடத்தவர்களாய் இருப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
நான், "அந்தக் கால கட்டத்ைத அைடந்தால் நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும், அல்லாஹ்வின் 
தூதேர?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு "அந்த ஆட்சியாளரின் கட்டைளையச் ெசவியுற்று 
அவருக்குக் கட்டுப்பட்டு நடந்துெகாள். நீ முதுகில் தாக்கப்பட்டாலும் சரிேய! உன் 
ெசல்வங்கள் பறிக்கப்பட்டாலும் சரிேய! (அந்த ஆட்சித்தைலவரின் கட்டைளையச்) 
ெசவியுற்றுக் கட்டுப்பட்டு நடந்துெகாள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பதிலளித்தார்கள். 
 
3766 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ஆட்சித் தைலைமக்குக்) கட்டுப்படாமல், (ஓர் ஆட்சித் தைலைமயின் கீழ் ஒன்றுபட்ட) 
கட்டைமப்பிலிருந்து பிரிந்து, அேத நிைலயில் ஒருவர் இறந்துவிட்டால், அறியாைமக் கால 
மரணத்ைதேய அவர் சந்திப்பார். ஒருவர் (ெகாள்ைகேயா இலக்ேகா இல்லாத) ெமௗடீகத்தின் 
ெகாடிக்குக் கீேழ நின்று ேபாரிடுகிறார்; இன மாச்சரியத்திற்காகக் ேகாபப்படுகிறார். அல்லது 
இன மாச்சரியத்துக்கு அைழப்பு விடுக்கிறார். அல்லது இன மாச்சரியத்திற்கு உதவி 
ெசய்கிறார். இந்நிைலயில் அவர் ெகால்லப்பட்டுவிட்டால், அவரது மரணம் அறியாைமக் 
கால மரணேம ஆகும். 
யார் என் சமுதாயத்தாருக்ெகதிராகப் புறப்பட்டு, அவர்களில் இைறநம்பிக்ைகயாளர்கைளப் 
ெபாருட்படுத்தாமல் அவர்களில் நல்லவர்கைளயும் ெகட்டவர்கைளயும் ெகான்று, ஒப்பந்தம் 
ெசய்துள்ளவர்களின் ஒப்பந்தத்ைத நிைறேவற்றத் தவறுகிறாேரா அவர் என்ைனச் 
ேசர்ந்தவருமில்ைல. நான் அவைரச் ேசர்ந்தவனுமில்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3767 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் (ஆட்சித் தைலைமக்குக்) கட்டுப்படாமல் (ஓர் ஆட்சித் தைலைமயின் கீழ் ஒன்றுபட்ட) 
கட்டைமப்பிலிருந்து பிரிந்து, பின்னர் (அேத நிைலயில்) இறந்துேபாகிறாேரா அவர் 
அறியாைமக்கால மரணத்ைதேய சந்திப்பார். (ெகாள்ைகேயா இலக்ேகா இல்லாத) ெமௗடீகக் 
ெகாடிக்குக் கீேழ நின்று ஒருவர் ேபாரிட்டு இன மாச்சரியத்திற்காகக் ேகாபப்படுகிறார்; 

அல்லது இன மாச்சரியத்திற்கு அைழப்பு விடுக்கிறார். அல்லது இன மாச்சரியத்திற்காகப் 
ேபாரிடுகிறார் எனில், அவர் என் சமுதாயத்ைதச் ேசர்ந்தவர் அல்லர். 
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யார் என் சமுதாயத்திலிருந்து என் சமுதாயத்திற்ெகதிராகப் புறப்பட்டு அவர்களில் இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்கள் என்றுகூடப் பார்க்காமல் அவர்களில் நல்லவர்கைளயும் 
ெகட்டவர்கைளயும் ெகான்று, அவர்களில் ஒப்பந்தம் ெசய்தவர்களிடம் அவர்களது 
ஒப்பந்தத்ைத நிைறேவற்றவில்ைலேயா அவர் என்ைனச் ேசர்ந்தவர் அல்லர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' எனும் குறிப்பு இல்ைல. முஹம்மத் பின் பஷ்ஷார் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3768 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தம் (ஆட்சித்) தைலவரிடம் (மார்க்க விஷயத்தில் குைற) எைதேயனும் கண்டு அைத 
ெவறுப்பவர், ெபாறுைமையக் கைடப்பிடிக்கட்டும். ஏெனனில், ஒருவர் (ஒன்றுபட்டக்) 
கட்டைமப்பிலிருந்து ஒரு சாண் அளவுக்குப் பிரிந்து இறந்துேபானாலும் அவர் அறியாைமக் 
கால மரணத்ைதேய தழுவுகிறார். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3769 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தம் (ஆட்சித்) தைலவரிடமிருந்து (மார்க்க விஷயத்தில் குைற) எைதேயனும் (கண்டு 
அைத) ெவறுப்பவர், ெபாறுைமயாக இருக்கட்டும். ஏெனனில், ஆட்சியாள(ருக்குக் 
கட்டுப்படாமல் அவ)ரிடமிருந்து யார் ஒரு சாண் அளவு ெவளிேயறி, அேத நிைலயில் 
இறந்துேபாகிறாேரா, அவர் அறியாைமக் கால மரணத்ைதேய எய்துவார். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3770 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெமௗடீகத்தின் ெகாடிக்குக் கீேழ இன மாச்சரியத்திற்கு அைழப்பு விடுக்கேவா, இன 
மாச்சரியத்திற்காக ஒத்துைழக்கேவா ெசய்து அதற்காகக் ெகால்லப்படுபவர் அறியாைமக் 
கால மரணத்ைதேய சந்திப்பார். 
இைத ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3771 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யஸீத் பின் முஆவியாவின் ஆட்சிக் காலத்தில் நடந்த "அல்ஹர்ரா'ப் ேபாரினால் பிரச்சிைன 
ஏற்பட்டேபாது, (யஸீத் பின் முஆவியாவின் ஆட்சிக்ெகதிராக மக்கைளத் திரட்டியிருந்த) 
அப்துல்லாஹ் பின் முதீஉ அல்குறஷீ (ரலி) அவர்களிடம் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் ெசன்றார்கள். 
அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் முதீஉ (ரலி) அவர்கள் "அபூஅப்திர் ரஹ்மானுக்குத் 
தைலயைணைய எடுத்துப் ேபாடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "நான் உட்காருவதற்காக உங்களிடம் வரவில்ைல. அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான் ெசவியுற்ற ஒரு ஹதீைஸ உங்களுக்கு 
அறிவிப்பதற்காகேவ உங்களிடம் நான் வந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"(தைலைமக்குக்) கட்டுப்படுகின்ற ெசயலிலிருந்து ைகைய விலக்கிக்ெகாண்டவர், தம(து 
ெசயல்பாடுகளு)க்கு(ம் அதற்கான சாக்குப் ேபாக்குகளுக்கும்) எந்தச் சான்றும் 
இல்லாமேலேய மறுைம நாளில் இைறவைனச் சந்திப்பார். தமது கழுத்தில் (தம் 
ஆட்சியாளரிடம் அளித்திருந்த) உறுதிெமாழிப் பிரமாணம் இல்லாத நிைலயில் யார் 
இறக்கிறாேரா, அவர் அறியாைமக் கால மரணத்ைதேய தழுவுவார்' என்று கூறியைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
- இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நாஃபிஉ (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 14 முஸ்லிம்களின் (அரசியல்) நிைல (ஒேர தைலைமயின் கீழ்) ஒன்றுபட்டிருக்கும் 
ேபாது, அவர்களிைடேய பிளைவ ஏற்படுத்துகின்றவருக்குரிய சட்டம். 
 
3772 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(எனக்குப் பிறகு) விைரவில் குழப்பங்களும் பிரச்சிைனகளும் ேதான்றும். இந்தச் 
சமுதாயத்தின் (அரசியல்) நிைல (ஒேர தைலைமயின் கீழ்) ஒன்றுபட்டிருக்கும்ேபாது, 

அவர்களிைடேய பிளைவ ஏற்படுத்த விரும்புகின்றவைர வாளால் ெவட்டிக் ெகால்லுங்கள். 
அவர் யாராக இருந்தாலும் சரிேய! 
இைத அர்ஃபஜா பின் ஷுைரஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அர்ஃபஜா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
ஆயினும், இந்த அறிவிப்புகள் அைனத்திலும், "அவைரக் ெகால்லுங்கள்'' என்ேற இடம் 
ெபற்றுள்ளது. (வாளால் ெவட்டிக் ெகால்லுங்கள்'' என்று இடம்ெபறவில்ைல.) 
 
3773 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதரின் (தைலைமயின்) கீழ் உங்கள் (அரசியல்) நிைல ஒன்றுபட்டிருக்கும்ேபாது, 

உங்கள் ஐக்கியத்ைத உைடக்கும் அல்லது உங்கள் கட்டைமப்ைபக் குைலக்கும் 
ேநாக்கத்ேதாடு உங்களிடம் யாேரனும் வந்தால் அவைரக் ெகான்றுவிடுங்கள். 
இைத அர்ஃபஜா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 15 (அடுத்தடுத்து) இரு ஆட்சியாளர்களுக்கு வாக்களிப்புப் பிரமாணம் (ைபஅத்) 
அளிக்கப்பட்டால்... 
 
3774 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ஒருவர் பின் ஒருவராக) இரு ஆட்சியாளர்களுக்கு வாக்களிப்புப் பிரமாணம் (ைபஅத்) 
அளிக்கப்பட்டால், அவர்களில் இறுதியானவைரக் ெகான்றுவிடுங்கள். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 16 ஆட்சித் தைலவர்கள் மார்க்கத்திற்கு முரணாகச் ெசயல்படும்ேபாது, எதிர்ப்புத் 
ெதரிவிப்பது கடைமயாகும். ெதாழுைக உள்ளிட்ட கடைமகைள அவர்கள் நிைறேவற்றும் 
வைர அவர்களுடன் ேபாரிடலாகாது. 
 
3775 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(எனக்குப் பின்) சில தைலவர்கள் 
வருவார்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் நன்ைமையயும் காண்பரீ்கள்; தீைமையயும் காண்பரீ்கள். 
யார் (தீைமையத் ெதளிவாக) அறிந்துெகாண்டாேரா அவர் பிைழத்தார். யார் ெவறுத்தாேரா 
அவர் தப்பித்தார். (இதற்கு மாறாக,) யார் (தீைமையக் கண்டு) திருப்தி அைடந்து (அதற்குத்) 
துைணேபானாேரா (அவருக்குக் குற்றத்தில் பங்கு உண்டு)'' என்று கூறினார்கள். 
மக்கள், "அவர்களுடன் நாங்கள் ேபாரிடலாமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல; அவர்கள் ெதாழுைகைய நிைறேவற்றும்வைர (ேவண்டாம்)'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
3776 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸ) அவர்கள், "உங்களுக்குச் சில ஆட்சித் தைலவர்கள் 
நியமிக்கப்படுவார்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் நன்ைமையயும் காண்பரீ்கள்; தீைமையயும் 
காண்பரீ்கள். தீைமைய (மனதால்) ெவறுத்தவர் பிைழத்தார்; (மனதால்) மறுத்தவர் தப்பித்தார். 
(இதற்கு மாறாக,) யார் (தீைமையக் கண்டு) திருப்தி அைடந்து (அதற்குத்) துைண ேபானாேரா 
(அவருக்குக் குற்றத்தில் பங்கு உண்டு)'' என்று கூறினார்கள். 
மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர்களுடன் நாங்கள் ேபாரிடலாமா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல. அவர்கள் ெதாழுைகைய நிைறேவற்றும் 
வைர (ேவண்டாம்)'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3777 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "(தீைமைய மனதால்) மறுத்தவர் பிைழத்தார்; ெவறுத்தவர் தப்பித்தார்'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில், "(இதற்கு மாறாக,) யார் (தீைமையக் கண்டு) திருப்தி அைடந்து (அதற்குத்) துைண 
ேபானாேரா (அவருக்குக் குற்றத்தில் பங்கு உண்டு)'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 17 ஆட்சித் தைலவர்களில் நல்லவர்களும் தீயவர்களும். 
 
3778 அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் தைலவர்களில் நல்லவர்கள் யாெரனில், 

அவர்கைள நீங்கள் ேநசிப்பரீ்கள். உங்கைள அவர்கள் ேநசிப்பார்கள். உங்களுக்காக அவர்கள் 
பிரார்த்திப்பார்கள். அவர்களுக்காக நீங்கள் பிரார்த்திப்பரீ்கள். உங்கள் தைலவர்களில் 
தீயவர்கள் யாெரனில், நீங்கள் அவர்கைள ெவறுப்பரீ்கள்: உங்கைள அவர்கள் ெவறுப்பார்கள். 
நீங்கள் அவர்கைளச் சபிப்பரீ்கள். அவர்கள் உங்கைளச் சபிப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர்களுக்ெகதிராக நாங்கள் வாள் ஏந்தலாமா?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ேவண்டாம்; உங்களிைடேய 
அவர்கள் ெதாழுைகைய நிைலநாட்டும்வைர (ேவண்டாம்). உங்கள் ஆட்சியாளர்களிடம் 
நீங்கள் ெவறுக்கும் (மார்க்கத்திற்கு முரணாண ெசயல்கள்) எைதேயனும் கண்டால், அந்த 
ஆட்சியாளரின் ெசயல்பாட்ைட ெவறுப்பரீ்களாக! கட்டுப்படுதலில் இருந்து உங்கள் ைகைய 
விலக்கிவிடாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3779 அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் தைலவர்களில் நல்லவர்கள் யாெரனில், 

நீங்கள் அவர்கைள ேநசிப்பரீ்கள். அவர்களும் உங்கைள ேநசிப்பார்கள். நீங்கள் 
அவர்களுக்காகப் பிரார்த்திப்பரீ்கள். அவர்களும் உங்களுக்காகப் பிரார்த்திப்பார்கள். உங்கள் 
தைலவர்களில் தீயவர்கள் யாெரனில், நீங்கள் அவர்கைள ெவறுப்பரீ்கள். அவர்களும் 
உங்கைள ெவறுப்பார்கள். நீங்கள் அவர்கைளச் சபிப்பரீ்கள் அவர்களும் உங்கைளச் 
சபிப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அத்தைகய சூழலில் அ(ந்தத் தைல)வர்களுடன் நாங்கள் 
ேபாரிடலாமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு, "ேவண்டாம். உங்களிைடேய அவர்கள் 
ெதாழுைகைய நிைலநாட்டும்வைர (ேவண்டாம்). அறிந்துெகாள்ளுங்கள். ஒருவர், தம்ைம 
நிர்வாகம் ெசய்கின்ற ஆட்சியாளரிடம் இைறவனுக்கு மாறுெசய்யும் ெசயல் எைதேயனும் 
கண்டால், அவர் ெசயல்படுத்தும் அந்தப் பாவச்ெசயைல அவர் ெவறுக்கட்டும். ஆனால், 

கட்டுப்படுவதிலிருந்து (தமது) ைகைய விலக்கிக்ெகாள்ள ேவண்டாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துர் ரஹ்மான் பின் யஸீத் பின் ஜாபிர் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ ருைஸக் பின் ஹய்யான் (ரஹ்) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தேபாது 
அவர்களிடம் நான், "அபுல்மிக்தாேம! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு 
கூறியைதத் தாம் ேகட்டதாக அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என 
முஸ்லிம் பின் கறழா (ரஹ்) அவர்கள் உங்களுக்கு அறிவித்தார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். 
உடேன ருைஸக் (ரஹ்) அவர்கள், முழந்தாளிட்டு நின்று கிப்லாத் திைசைய முன்ேனாக்கி, 
"ஆம், எவைனத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைலேயா அ(ந்த ஏக இைற)வன் மீதாைண! 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைதத் தாம் ேகட்டதாக அவ்ஃப் பின் 
மாலிக் (ரலி) அவர்கள் ெசால்ல நான் ெசவியுற்ேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "பனூ ஃபஸாரா குலத்தாரால் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட அவர்களின் அடிைமயான 
ருைஸக் (ரஹ்) அவர்கள்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் முஸ்லிம் பின் கறழா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 18 ஆட்சித் தைலவர் ேபாருக்குச் ெசல்ல உத்ேதசிக்கும்ேபாது பைடயினரிடம் உறுதி 
ெமாழி ெபற்றுக்ெகாள்வது விரும்பத்தக்கதாகும் என்பதும், (நபி (ஸல்) அவர்கள் காலத்தில்) 
அந்த மரத்தின் கீழ் நடந்த "ைபஅத்துர் ரிள்வான்' உறுதிப் பிரமாண நிகழ்ச்சி பற்றிய 
விவரமும். 
 
3780 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஹுைதபியா உடன்படிக்ைக நாளில் ஆயிரத்து நானூறு ேபர் இருந்ேதாம். அப்ேபாது 
அங்கிருந்த ஒரு மரத்தின் கீழ் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிெமாழி அளித்ேதாம். அப்ேபாது 
உமர் (ரலி) அவர்கள் நபியவர்களின் ைகையப் பிடித்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள். அது ஒரு 
கருேவல மரமாகும். நாங்கள் (எந்தச் சூழ்நிைலயிலும்) புறமுதுகிட்டு ஓடமாட்ேடாம் என 
அவர்களிடம் உறுதிெமாழி அளித்ேதாம். மரணத்திற்கு (தயாராயிருப்பதாக) நாங்கள் 
அவர்களிடம் உறுதிெமாழி அளிக்கவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3781 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஹுைதபியா நாளில்) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் மரணத்திற்கு(த் 
தயாராயிருப்பதாக) உறுதிெமாழி அளிக்கவில்ைல; (எந்த நிைலயிலும்) புறமுதுகிட்டு 
ஓடமாட்ேடாம் என்ேற அவர்களிடம் உறுதிெமாழி அளித்ேதாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3782 அபுஸ்ஸுைபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் அல்அசதீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடம், "ஹுைதபியா தினத்தன்று நீங்கள் எத்தைன ேபர் இருந்தீர்கள்?'' 

என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "(அன்று) நாங்கள் ஆயிரத்து நானூறு ேபர் 
இருந்ேதாம். அங்கிருந்த ஒரு மரத்தின் கீழ் நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிெமாழி 
அளித்ேதாம். அது ஒரு கருேவல மரமாகும். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களின் ைகையப் பிடித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்ேபாது ஜத்து பின் ைகஸ் அல்அன்சாரீ அவர்கைளத் தவிர மற்ற அைனவரும் 
நபியவர்களிடம் உறுதிெமாழி அளித்ேதாம். ஜத்து பின் ைகஸ் அவர்கள் தமது ஒட்டகத்தின் 
வயிற்றுக்குக் கீேழ ஒளிந்துெகாண்டார். 
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3783 அபுஸ்ஸுைபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹுைலஃபாவில் உறுதிெமாழி 
வாங்கினார்களா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல. ஆனால், 

அந்த இடத்தில் ெதாழுதார்கள். ஹுைதபியாவிலுள்ள மரத்ைதத் தவிர ேவெறந்த மரத்திற்கு 
அருகிலும் அவர்கள் உறுதிெமாழி வாங்கவில்ைல'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
"நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹுைதபியா கிணற்றருகில் (நீர் வளத்துக்காகப்) பிரார்த்தித்தார்கள்'' 

என ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியைதத் தாம் ேகட்டதாக அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் 
என்னிடம் ெதரிவித்தார்கள். 
 
3784 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது 

நாங்கள் ஹுைதபியா தினத்தன்று ஆயிரத்து நானூறு ேபர் இருந்ேதாம். அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம், "பூமியிலிருப்பவர்களில் நீங்கேள சிறந்தவர்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். இப்ேபாது (மட்டும்) எனக்குக் கண்பார்ைவ ெதரியுமானால் அந்த (ரிள்வான் 
உறுதிப்பிரமாணம் நைடெபற்ற) மரத்தின் இடத்ைதக் காண்பித்திருப்ேபன். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3785 சாலிம் பின் அபில்ஜஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் அந்த மரத்தின் கீழ் (ைபஅத்துர் 
ரிள்வான்) உறுதிெமாழி அளித்தவர்கைளப் பற்றி (அவர்கள் எத்தைன ேபர் என்று) ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள் கூறினார்கள்: நாங்கள் ஒரு லட்சம் ேபர் இருந்திருந்தாலும்கூட 
(நபியவர்களின் விரல்களுக்கிைடயிலிருந்து ெபாங்கிவந்த நீர்) எங்களுக்குப் 
ேபாதுமானதாயிருக்கும். நாங்கள் ஆயிரத்து ஐநூறு ேபர்தாம் இருந்ேதாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3786 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றிலும் "நாங்கள் ஒரு லட்சம் ேபர் இருந்திருந்தாலும் அ(ந்த நீரான)து எங்களுக்குப் 
ேபாதுமானதாயிருந்திருக்கும். நாங்கள் ஆயிரத்து ஐநூறு ேபர்தாம் இருந்ேதாம்'' என்ேற இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
3787 சாலிம் பின் அபில்ஜஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடம், "அன்ைறய தினத்தில் நீங்கள் எத்தைன ேபர் இருந்தீர்கள்?'' 

என்று ேகட்ேடன். அவர்கள், "ஆயிரத்து நானூறு ேபர்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3788 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அந்த மரத்தின் கீழ் (ைபஅத்துர் ரிள்வான்) உறுதிெமாழி அளித்தவர்கள் (சுமார்) ஆயிரத்து 
முன்னூறு ேபர் ஆவர். (இதில்) அஸ்லம் குலத்தார் (மட்டும்) முஹாஜிர்களில் எட்டில் ஒரு 
பகுதியினராக இருந்தனர். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3789 மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அந்த மரத்தின் கீழ் (ைபஅத்துர் ரிள்வான்) உறுதிப் பிரமாணம் நைடெபற்ற நாளில் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் உறுதிெமாழி ெபற்றுக்ெகாண்டிருந்தேபாது, நபி (ஸல்) 
அவர்களது தைலக்கு ேமலிருந்த ஒரு மரக்கிைளைய நான் உயர்த்திப் பிடித்துக் 
ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது நாங்கள் ஆயிரத்து நானூறு ேபர் இருந்ேதாம். அவர்களிடம் 
நாங்கள் மரணத்திற்கு(த் தயாராயிருப்பதாக) உறுதிெமாழி அளிக்கவில்ைல. மாறாக, (எந்தச் 
சூழ்நிைலயிலும்) நாங்கள் புறமுதுகிட்டு ஓடமாட்ேடாம்'' என்ேற உறுதிெமாழி அளித்ேதாம். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3790 சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தந்ைத (முசய்யப் பின் ஹஸன் - ரலி) அவர்கள் அந்த மரத்தின் கீழ் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிெமாழி அளித்தவர்களில் ஒருவர் ஆவார். என் தந்ைத 
கூறினார்கள்: (உறுதிப் பிரமாணம் நடந்து முடிந்த) மறு ஆண்டு நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்குச் 
ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அந்த (மரம் இருந்த) இடம் எங்களுக்கு (அைடயாளம்) ெதரியாமல் 
ேபாய்விட்டது. அப்படியிருக்க, உங்களுக்கு அந்த இடம் (ெதரிந்திருக்க வாய்ப்பில்ைல. 
அவ்வாறு உங்களுக்குத்) ெதளிவாகத் ெதரிந்தால் நீங்கேள ெமத்தவும் அறிந்தவர்கள். 
 
3791 முசய்யப் பின் ஹஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அந்த மரத்தின் (கீழ் உறுதிப் பிரமாணம் நைடெபற்ற) ஆண்டில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்ேதாம். (உறுதிப் பிரமாணம் நடந்து முடிந்த) மறு 
ஆண்டில் அந்த இடத்ைத நாங்கள் மறந்து விட்ேடாம். 
 
3792 முசய்யப் பின் ஹஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ைபஅத்துர் ரிள்வான் எனும் உறுதிப் பிரமாணம் நைடெபற்ற) அந்த மரத்ைத நான் 
பார்த்திருந்ேதன். பின்பு (ஒரு முைற) அங்கு நான் ெசன்ேறன். அப்ேபாது என்னால் அைத 
அறிய முடியவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3793 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்களால் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட அவர்களின் 
அடிைமயான யஸீத் பின் அபஉீைபத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் சலமா (ரலி) அவர்களிடம், "ஹுைதபியா தினத்தன்று (நபித்ேதாழர்களான) நீங்கள் 
எந்த விஷயத்திற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிெமாழியளித்தீர்கள்?'' 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "(வரீ) மரணத்திற்கு(த் தயாராயிருப்பதாக நாங்கள் 
உறுதி ெமாழியளித்ேதாம்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் யஸீத் பின் அபஉீைபத் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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3794 அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் அல் அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
("அல்ஹர்ரா'ப் ேபாரின்ேபாது) என்னிடம் ஒருவர் வந்து, "இேதா அப்துல்லாஹ் பின் 
ஹன்ழலா (ரலி) அவர்கள் மக்களிடம் உறுதிெமாழி வாங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறார்'' என்று 
கூறினார். அவரிடம் நான், "எதற்காக அவர் உறுதிெமாழி வாங்குகிறார்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர், "மரணத்ைதச் சந்திக்கவும் தயாராயிருக்கும்படி (உறுதிெமாழி வாங்குகிறார்)'' 
என்று கூறினார். அதற்கு நான், "இதற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
(ைபஅத்துர் ரிள்வானில் உறுதிெமாழி அளித்த) பின்னர் ேவறு யாரிடமும் நான் உறுதிெமாழி 
அளிக்கமாட்ேடன்'' என்று கூறிேனன். 
 
பாடம் :  19 நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) ெசன்றவர் மறுபடியும் தமது தாயகத்தில் குடிேயறுவது 
தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
3795 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒரு முைற ஹிஜாஸ் மாகாண ஆளுநர்) ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃபிடம் ெசன்ேறன். 
அவர், "இப்னுல் அக்வஉ! நீங்கள் (மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் ெசய்த பின் அங்கிருந்து) உங்கள் 
குதிகால்களின் வழிேய (கிராமத்திற்குத்) திரும்பிச் ெசன்றதன் மூலம் கிராமவாசியாக மாறி 
விட்டீர்களா?'' என்று ேகட்டார். நான், "இல்ைல. ஆயினும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கிராமத்தில் வசிக்க எனக்கு (மட்டும்) அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று ெசான்ேனன். 
 
பாடம் : 20 மக்கா ெவற்றிக்குப் பின் இஸ்லாத்தின் படி வாழ்வதாகவும், அறப்ேபார் 
புரிவதாகவும், நற்ெசயல்கள் ெசய்வதாகவும் ஒருவர் உறுதிெமாழி (ைபஅத்) அளிப்பதும், 

"மக்கா ெவற்றிக்குப் பின் ஹிஜ்ரத் கிைடயாது' எனும் நபிெமாழியின் விளக்கமும். 
 
3796 முஜாஷிஉ பின் மஸ்ஊத் அஸ்ஸுலமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹிஜ்ரத் ெசய்தவற்கான உறுதிெமாழி (ைபஅத்) அளிப்பதற்காக நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஹிஜ்ரத், (மக்கா ெவற்றிக்கு முன்) 
அதற்குரியவர்களுக்குக் கடைமயாகி (நிைறேவறி) முடிந்துவிட்டது. இனி இஸ்லாத்தின்படி 
வாழவும், (ேதைவப்பட்டால்) அறப்ேபார் புரியவும், (பிற) நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யவும் (உறுதி 
ெமாழி வாங்குேவன்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
3797 முஜாஷிஉ பின் மஸ்ஊத் அஸ்ஸுலமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கா ெவற்றிக்குப் பின் நான் என் சேகாதரர் அபூமஅபத் (முஜாலித் பின் மஸ்ஊத் - ரலி) 
அவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஹிஜ்ரத் ெசய்வதற்கான உறுதிெமாழிைய இவரிடமிருந்து 
ெபறுங்கள்'' என்று கூறிேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹிஜ்ரத் (மக்கா 
ெவற்றிக்கு முன்) அதற்குரியவர்கேளாடு முடிந்துவிட்டது'' என்று கூறினார்கள். நான், 

"அவ்வாறாயின் (இனி) எதற்காக உறுதிெமாழி ெபறுவரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். 
"இஸ்லாத்தின்படி வாழ்ந்திடவும், (ேதைவப்பட்டால்) அறப்ேபார் புரிந்திடவும், (பிற) 
நற்ெசயல்கள் ெசய்திடவும்தான் (உறுதிெமாழி ெபறுேவன்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
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இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: பின்னர் நான் அபூமஅபத் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்தேபாது, அவர்களிடம் 
முஜாஷிஉ (ரலி) அவர்கள் ெசான்ன ெசய்திையத் ெதரிவித்ேதன். அதற்கு அபூ மஅபத் 
"முஜாஷிஉ ெசான்னது உண்ைமேய'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஜாஷிஉ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், பின்னர் நான் முஜாஷிஉ (ரலி) அவர்களின் சேகாதரைரச் சந்தித்(து முஜாஷிஉ 
ெசான்ன ெசய்திையத் ெதரிவித்)தேபாது, "முஜாஷிஉ ெசான்னது உண்ைமேய'' என்று அவர் 
கூறினார் என இடம்ெபற்றுள்ளது. அதில் "அபூமஅபத்' எனும் ெபயர் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3798 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றியின்ேபாது "(இனி) ஹிஜ்ரத் 
(மக்காைவத் துறப்பது) என்பது கிைடயாது. ஆயினும், அறப்ேபார் புரிவதும் (அதற்காகவும் 
பிற நற்ெசயல்கள் புரியவும்) எண்ணம் ெகாள்வதும்தான் உள்ளது. நீங்கள் அறப்ேபாருக்குப் 
புறப்படும்படி அைழக்கப்பட்டால், ேபாருக்குப் புறப்படுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3799 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மக்கா ெவற்றியின்ேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஹிஜ்ரத் 
(மக்காைவத்  துறப்பது) பற்றிக் ேகட்கப்பட்டது. அவர்கள் "மக்கா ெவற்றிக்குப் பின் ஹிஜ்ரத் 
(மக்காைவத் துறப்பது) என்பது கிைடயாது. ஆயினும், அறப்ேபார் புரிவதும் (அதற்காகவும் 
பிற நற்ெசயல்கள் புரியவும்) எண்ணம் ெகாள்வதும்தான் உள்ளது. நீங்கள் ேபாருக்குப் 
புறப்படும்படி அைழக்கப்பட்டால் புறப்பட்டுச் ெசல்லுங்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
3800 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கிராமவாசி ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நாடு துறப்பது (ஹிஜ்ரத்) 
பற்றிக் ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனக்கு நாசம்தான்! 
ஹிஜ்ரத்தின் நிைல மிகவும் கடினமானது. உன்னிடம் ஒட்டகங்கள் இருக்கின்றனவா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அவர், "ஆம்' என்று விைடயளித்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவற்றுக்குரிய ஸகாத்ைத நீ ெகாடுத்துவருகிறாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர், 

"ஆம்' என்றார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படிெயன்றால், நீ பல ஊர்களுக்கு அப்பால் 
ெசன்றுகூட ேவைல ெசய்(து வாழலாம்). ஏெனனில், அல்லாஹ் உன் நற்ெசயல்க(ளின் பிரதி 
பலன்க)ளிலிருந்து எைதயும் குைறக்கமாட்டான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ்  அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில், "அல்லாஹ் உன் நற்ெசயல்க(ளின் பிரதிபலன்க)ளிலிருந்து எைதயும் குைறக்க 
மாட்டான்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ("ஏெனனில்' எனும் ெசாற்ெறாடர் இடம்ெபறவில்ைல.) 
ேமலும் அந்த அறிவிப்பில், "அவ்ெவாட்டகங்கள் (நீர்நிைலகளுக்கு) நீரருந்தச் ெசல்லும் 
(முைற) நாளில் அவற்றின் பாைலக் கற(ந்து ஏைழகளுக்கு ெகாடு)க்கிறாயா?'' என்றும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். அவர் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்'' எனக் 
கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 21 ெபண்களிடம் உறுதிப் பிரமாணம் (ைபஅத்) வாங்கிய முைற. 
 
3801 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ட ெபண்கள் (மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு) நாடு துறந்து 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தால், பின்வரும் இைறவசனத்துக்ேகற்ப 
அவர்களுக்குத் ேதர்வு நடத்தப்படும். "நபிேய! இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ட ெபண்கள் உம்மிடம் 
வந்து, தாம் அல்லாஹ்வுக்கு எைதயும் இைண கற்பிக்கமாட்ேடாம்; திருடமாட்ேடாம்; 

விபச்சாரம் புரியமாட்ேடாம்... என்ெறல்லாம் உறுதிப் பிரமாணம் அளித்தால், அைத ஏற்று, 

அவர்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ேகாருவரீாக!'' (60:12) என்பேத அந்த 
வசனமாகும். 
இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ட அப்ெபண்களில் ("இைண ைவக்கமாட்ேடாம், திருடமாட்ேடாம், 

விபச்சாரம் புரியமாட்ேடாம்'என்ற) இந்த நிபந்தைனகளுக்கு யார் ஒப்புதல் அளிக்கிறாேரா 
அவர் ேதர்வில் ெவன்றுவிட்டார் என்று முடிவு ெசய்வார்கள். இந்த உறுதிெமாழிைய 
அப்ெபண்கள் வாய்ெமாழியாக ஒப்புக்ெகாண்டுவிட்டால், அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உங்களிடம் உறுதிப் பிரமாணம் வாங்கிவிட்ேடன். நீங்கள் ெசல்லலாம்'' 

என்று கூறுவார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (உறுதிப் பிரமாணம் வாங்கும்ேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் ைக எந்தப் ெபண்ணின் ைகையயும் ஒருேபாதும் ெதாட்டதில்ைல. வாய் 
ெமாழியாகேவ அப்ெபண்களிடம் உறுதிெமாழி வாங்கினார்கள். 
அல்லாஹ் ஆைணயிட்ட நிபந்தைன (வாசகங்கைளத்) தவிர ேவெறைதயும் 
அப்ெபண்களிடமிருந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உறுதிெமாழியாகப்) 
ெபறவில்ைல. (உறுதிெமாழி வாங்கியேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ைக, 

எந்தப் ெபண்ணின் ைகையயும் ஒரு ேபாதும் ெதாட்டதில்ைல. அவர்களிடம் உறுதிெமாழி 
வாங்கியதும் "உங்களிடம் உறுதிப் பிரமாணம் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன்'' என்று வார்த்ைதயால் 
மட்டுேம கூறுவார்கள். (ெபாதுவாக ஆண்களிடம் உறுதிெமாழி வாங்கும்ேபாது கரம் 
பற்றுவைதப் ேபான்று ெபண்களின் கரம் பற்றவில்ைல.) 
 
3802 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், ெபண்களின் உறுதிப் பிரமாணம் (ைபஅத்) ெதாடர்பாகக் 
கூறினார்கள்: 
(ெபண்களிடம் உறுதிெமாழி வாங்கியேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ைக, 

எந்தப் ெபண்ைணயும் ஒருேபாதும் ெதாட்டதில்ைல. வாய்ெமாழியாகேவ ெபண்களிடம் 
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உறுதிெமாழி வாங்கினார்கள். அவ்வாறு உறுதிெமாழி வாங்கியதும், "உன்னிடம் உறுதிெமாழி 
ெபற்றுக்ெகாண்ேடன். நீ ெசல்லலாம்'' என்று கூறுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 22 இயன்றவைர ெசவியுற்றுக் கட்டுப்பட்டு நடப்பதாக உறுதிெமாழி அளித்தல். 
 
3803 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களின் கட்டைளகைளச்) 
ெசவியுற்றுக் கீழ்ப்படிந்து நடப்ேபாம் என உறுதிெமாழி அளிக்கும்ேபாது அவர்கள், "என்னால் 
முடிந்த விஷயங்களில்' என்று (ேசர்த்துச் ெசால்லுமாறு) கூறுவது வழக்கம். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 23 பருவ வயது எது என்பது பற்றிய விளக்கம். 
 
3804 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் பதினான்கு வயதினனாக இருந்தேபாது, உஹுதுைடய நாளில் ேபாருக்காக (ஆட்கள் 
ேதர்வு நடந்த சமயம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் நின்ேறன். 
ஆனால், (ேபாரில் கலந்துெகாள்ள) எனக்கு அவர்கள் அனுமதியளிக்கவில்ைல. (அடுத்த 
ஆண்டு நடந்த) அகழ்ப்ேபாரின் ேபாது, நான் அவர்களுக்கு முன் நின்ற சமயம் நான் 
பதிைனந்து வயதினனாக இருந்ேதன். அப்ேபாது (ேபாரில் கலந்துெகாள்ள) எனக்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கலீஃபாவாக இருந்தேபாது அவர்களிடம் 
ெசன்று, (இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களின்) இந்த ஹதீைஸ அவர்களுக்கு அறிவித்ேதன். 
அவர்கள், "(அப்படிெயன்றால்) இதுதான் சிறியவருக்கும் ெபரியவருக்கும் இைடேய 
(ேவறுபடுத்திக் காட்டும்) எல்ைலக் ேகாடாகும்'' என்று கூறிவிட்டு, பதிைனந்து வயைத 
அைடந்தவர்களுக்கு (இராணுவப் பணிக்கான ஊதியத் ெதாைகைய) நிர்ணயிக்கும்படியும் 
அைதவிடக் குைறந்த வயது உைடயவர்கைளச் சிறுவர்களின் கணக்கில் ேசர்த்துவிடும் 
படியும் தம் ஆளுநர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நான் பதினான்கு வயதினனாக இருந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்ைனச் சிறுவனாகேவ கருதினார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 24 இைறமறுப்பாளர்களின் ைககளில் சிக்கி (இழிவுபடுத்தப்பட்டு)விடக்கூடும் என்ற 
அச்சம் இருக்கும்ேபாது, குர்ஆைன இைறமறுப்பாளர்களின் நாட்டுக்கு எடுத்துச் ெசல்லக் 
கூடாது. 
 
3805 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
குர்ஆன் பிரதியுடன் எதிரியின் நாட்டுக்குப் பயணம் ெசய்வைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தைடெசய்தார்கள். 
 
3806 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
குர்ஆன் பிரதியுடன் எதிரியின் நாட்டுக்குப் பயணம் ெசய்வைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தைடெசய்தார்கள். அது எதிரிகளின் ைகயில் அகப்(பட்டு இழிவுபடுத்தப்)படும் என்ற 
அச்சேம அதற்குக் காரணம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3807 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
குர்ஆன் பிரதியுடன் (எதிரியின் நாட்டுக்குப்) பயணம் ெசய்யாதீர்கள். ஏெனனில், அது 
எதிரிகளின் ைகயில் அகப்(பட்டு இழிவுபடுத்தப்)படுவைத என்னால் அஞ்சாமல் இருக்க 
முடியவில்ைல. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அய்யூப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (அப்படித் 
தான்) அைத எதிரிகள் எடுத்து ைவத்துக்ெகாண்டு, உங்களுடன் அவர்கள் குதர்க்கவாதம் 
ெசய்தனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா மற்றும் அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ (ரஹ்) 
ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "அது எதிரிகளின் ைகயில் அகப்(பட்டு இழிவு படுத்தப்)படுவைத 
நான் அஞ்சுகிேறன்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
சுஃப்யான் பின் உையனா மற்றும் அள்ளஹ்ஹாக் பின் உஸ்மான் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில் "எதிரிகளின் ைகயில் அது அகப்(பட்டு இழிவுபடுத்தப்)படும் என்ற அச்சேம 
இதற்குக் காரணம்'' என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. 
  
பாடம் : 25 குதிைரப் பந்தயமும் அதற்காகக் குதிைரைய ெமலிய ைவ(த்துப் 
பயிற்சியளி)ப்பதும். 
 
3808 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெமலிய ைவக்கப்பட்ட (பயிற்சியளிக்கப்பட்ட) 
குதிைரகளுக்கிைடேய "அல்ஹஃப்யா' எனுமிடத்திலிருந்து பந்தயம் ைவத்தார்கள். 
"ஸனிய்யத்துல் வதா' மைலக் குன்ேற அதன் பந்தய எல்ைலயாக இருந்தது. (அவ்வாேற) 
ெமலிய ைவக்கப்படாத (பயிற்சியளிக்கப்படாத) குதிைரகளுக்கிைடேய "ஸனிய்யத்துல் 
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வதா'விலிருந்து பனூ ஸுைரக் பள்ளிவாசல்வைர பந்தயம் ைவத்தார்கள். இந்தப் 
ேபாட்டியில் கலந்துெகாண்டவர்களில் நானும் ஒருவன் ஆேவன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் பதினாறு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா மற்றும் ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில், "நான் அந்தப் பயணத்தில் முந்தி வந்ேதன். அப்ேபாது நானிருந்த குதிைர அந்தப் 
பள்ளிவாசைலத் தாவிக் குதித்தது'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 26 குதிைரகளின் ெநற்றிகளில் மறுைம நாள்வைர நன்ைம பிைணக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
 
3809 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இைறவழியில் ெசலுத்தப்படும்) குதிைரகளின் ெநற்றிகளில் மறுைம நாள்வைர நன்ைம 
உள்ளது. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஏழு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3810 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், குதிைரெயான்றின் ெநற்றி ேராமத்ைதத் தம் 
விரலால் சுருட்டிவிட்டபடி "குதிைரகளின் ெநற்றிகளில் மறுைம நாள்வைர ேபார்ச் 
ெசல்வமும் (மறுைமயில் கிைடக்கும்) பிரதிபலன் என்ற நன்ைமயும் பிைணக்கப் 
பட்டிருக்கின்றன''  என்று கூறியைத நான் கண்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3811 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
குதிைரகளின் ெநற்றிகளில் மறுைம நாள் வைர நன்ைம பிைணக்கப்பட்டிருக்கிறது. அைவ: 
(அவற்றில் ஏறி அறப்ேபார் புரிவதால் கிைடக்கும்) ேபார்ச்ெசல்வமும் (மறுைமயில் 
கிைடக்கும்) பிரதிபலனும் ஆகும். 
இைத உர்வா பின் அல்ஜஅத் அல்பாரிக்கீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3812 உர்வா அல்பாரிக்கீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குதிைரகளின் ெநற்றிகளில் நன்ைம 
பிைணக்கப்பட்டிருக்கிறது'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அது 
எப்படி?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "(அவற்றில் ஏறி அறப்ேபார் புரிவதால்) 
நன்ைமயும் ேபார்ச்ெசல்வமும் மறுைம நாள்வைர கிைடக்குேம!'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் (உர்வா அல்பாரிக்கீ (ரலி) அவர்களின் தந்ைத ெபயருடன் இைணத்து) உர்வா பின் 
அல்ஜஅத் (ரலி) என இடம் ெபற்றுள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா அல்பாரிக்கீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "(அவற்றில் ஏறி அறப்ேபார் புரிவதால்) பிரதிபலனும் ேபார்ச்ெசல்வமும் 
கிைடக்குேம!'' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா அல்பாரிக்கீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றிலும் "(அவற்றில் ஏறி அறப்ேபார் புரிவதால்) பிரதிபலனும் ேபார்ச்ெசல்வமும் 
கிைடக்குேம!'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3813 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
குதிைரகளின் ெநற்றிகளில் அருள்வளம் (பரக்கத்) உள்ளது. 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 27 குதிைரயின் தன்ைமகளில் விரும்பத்தகாத அம்சம். 
 
3814 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குதிைரகளில் "ஷிகால்' வைகைய 
விரும்பாதவர்களாக இருந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3815 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்துர் ரஸ்ஸாக் பின் ஹம்மாம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஷிகால் 
என்பது குதிைரயின் வலப்பக்கப் பின் காலிலும் இடப்பக்க முன் காலிலும் ெவள்ைள நிறம் 
இருப்பதாகும். அல்லது வலப்பக்க முன் காலிலும் இடப்பக்கப் பின் காலிலும் ெவள்ைள 
நிறம் காணப்படுவதாகும்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 28 அறப்ேபார் புரிதல் மற்றும் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் புறப்படுதல் ஆகியவற்றின் 
சிறப்பு. 
 
3816 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ேபாராடுவதற்காகவும், அவன்மீது ெகாண்ட நம்பிக்ைகயாலும் 
அவனுைடய தூதர்கைள ெமய்ப்படுத்துவதற்காகவும் என்ேற யார் அவனுைடய பாைதயில் 
புறப்படுகிறாேரா அவைரச் ெசார்க்கத்தில் நுைழய ைவக்க அல்லாஹ் ெபாறுப்ேபற்றுக் 
ெகாண்டுள்ளான். அல்லது அவர் ெபற்ற நன்ைமயுடன் அல்லது ேபார்ச்ெசல்வத்துடன் அவர் 
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புறப்பட்ட வடீ்டுக்ேக அவைரத் திரும்பக் ெகாண்டுேபாய்ச் ேசர்க்க அல்லாஹ் 
ெபாறுப்ேபற்றுள்ளான். 
முஹம்மதின் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த இைற)வன் மீதாைணயாக! 
அல்லாஹ்வின் வழியில் (அறப்ேபாரில்) காயப்படுத்தப்பட்டவர், அவர் காயப்பட்ட அேத 
நிைலயில் மறுைம நாளில் வருவார். அவரது (விழுப்புண்ணிலிருந்து வழியும் திரவத்தின்) 
நிறம் இரத்தத்தின் நிறத்திலிருக்கும். அதன் மணேமா கஸ்தூரி மணமாயிருக்கும். 
முஹம்மதின் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த இைற)வன் மீதாைணயாக! 
முஸ்லிம்களுக்குச் சிரமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்ற நிைல இல்ைலயாயின், அல்லாஹ்வின் 
பாைதயில் அறப்ேபார் புரிய புறப்படும் அைனத்துப் பைடப்பிரிவுகளிலும் கலந்து 
ெகாள்ளாமல் நான் ஒருேபாதும் பின்தங்கமாட்ேடன். (ஒன்று விடாமல் அைனத்திலும் 
கலந்திருப்ேபன்.) ஆயினும், அவர்கள் அைனவைரயும் ஏற்றிச் ெசல்வதற்கு என்னிடமும் 
வாகன வசதிகள் இல்ைல. அவர்களிடமும் வாகன வசதிகள் இல்ைல. இந்நிைலயில் 
என்னுடன் வராமல் பின்தங்கிவிடுவது அவர்களுக்கு மனேவதைனைய உண்டாக்கும் 
(ஆகேவதான், அைனத்துப் பைடப்பிரிவுகளிலும் நான் கலந்துெகாள்ளவில்ைல). 
முஹம்மதின் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! நான் அல்லாஹ்வின் 
பாைதயில் ேபாரிட்டுக் ெகால்லப்பட்டுப் பிறகு (உயிர் ெகாடுக்கப்பட்டு) மீண்டும் ேபாரிட்டுக் 
ெகால்லப்பட்டுப் பிறகு (உயிர்க் ெகாடுக்கப்பட்டு) மீண்டும் ேபாரிட்டுக் ெகால்லப்படுவைதேய 
நான் விரும்புகிேறன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3817 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ், தனது பாைதயில் அறப்ேபார் புரியச் ெசன்றவைரச் ெசார்க்கத்தில் 
நுைழவிப்ேபன்; அல்லது (மறுைமயின்) நற்பலன் அல்லது அவர் அைடந்துெகாண்ட ேபார்ச் 
ெசல்வம் ஆகியவற்றுடன் அவர் புறப்பட்ட அவரது இல்லத்திற்ேக அவைரத் திருப்பி 
அனுப்புேவன் என்று ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்டான். அவர் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் 
ேபாரிடவும் அவனுைடய வார்த்ைதைய ெமய்ப்பிக்கவுேம புறப்பட்டுச் ெசன்றிருக்க 
ேவண்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3818 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறப்ேபாரில்) காயப்படுத்தப்பட்ட ஒருவர் -தனது பாைதயில் 
காயப்படுத்தப்பட்டவர் யார் என்பைத அல்லாஹ் அறிவான்- தமது (விழுப்புண்ணிலிருந்து) 
குருதி ெகாப்புளிக்கின்ற நிைலயிேலேய மறுைம நாளில் வருவார். அவரது (காயத்திலிருந்து 
வழியும் திரவத்தின்) நிறம் இரத்தத்தின் நிறத்திலிருக்கும். அதன் மணேமா கஸ்தூரி 
மணமாயிருக்கும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3819 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் இந்த ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒவ்ெவாரு காயங்களும், 

தாக்கப்பட்ட ேநரத்தில் இருந்தைதப் ேபான்று குருதி ெகாப்புளிக்கும் நிைலயிேலேய மறுைம 
நாளில் காணப்படும். (அவரது காயத்திலிருந்து வழியும் திரவத்தின்) நிறம் இரத்தத்தின் 
நிறத்திலிருக்கும். மணம் கஸ்தூரி மணமாயிருக்கும். முஹம்மதின் உயிர் எவன் 
ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த இைற)வன் மீதாைணயாக! இைறநம்பிக்ைகயாளர்களுக்குச் சிரமம் 
ஏற்பட்டுவிடும் என்ற அச்சம் (மட்டும்) எனக்கில்ைலயாயின், அல்லாஹ்வின் பாைதயில் 
அறப்ேபாரிட புறப்பட்டுச் ெசல்லும் அைனத்துப் பைடப்பிரிவுகளிலும் கலந்துெகாள்ளாமல் 
நான் அமர்ந்திருக்க மாட்ேடன். (ஒன்று விடாமல் அைனத்திலும் கலந்திருப்ேபன்). 
ஆயினும், அவர்கள் அைனவைரயும் ஏற்றிச் ெசல்வதற்கு என்னிடமும் வாகன வசதி 
இல்ைல. என்ைனப் பின்பற்றி வருவதற்கு அவர்களிடமும் எந்த வசதியும் இல்ைல. நான் 
ெசன்ற பிறகு ேபாரில் கலந்து ெகாள்ளாமல் அமர்ந்துெகாண்டிருக்க அவர்களது மனமும் 
இடம் ெகாடுக்காது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "இைறநம்பிக்ைகயாளர்களுக்குச் சிரமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்ற அச்சம் (மட்டும்) 
எனக்கில்ைலயாயின் நான் (அனுப்பிைவக்கும்) எந்தப் பைடப்பிரிவிலும் கலந்துெகாள்ளாமல் 
நான் பின்தங்கியிருக்கமாட்ேடன்...'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும், அதில் "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! நான் 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (ேபாரிட்டுக்) ெகால்லப்பட்டு, மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்(பட்டு, 

மீண்டும் மீண்டும் ெகால்லப்)பட ேவண்டும் என நான் விரும்புகிேறன்'' என்று 
காணப்படுகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "என் சமுதாயத்தாருக்குச் சிரமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்ற அச்சம் (மட்டும்) எனக் 
கில்ைலயாயின், நான் அனுப்பிைவக்கும் எந்தப் பைடப்பிரிவிலும் நானும் கலந்து 
ெகாள்ளாமல் பின் தங்கியிருக்கமாட்ேடன்...'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3820 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், தனது பாைதயில் புறப்பட்டுச் ெசன்றவைர (ெசார்க்கத்தில் நுைழவிப்பதற்கு, அல்லது 
மறுைமயின் பிரதிபலனுடேனா, ேபார்ச் ெசல்வத்துடேனா அவரது இல்லத்திற்குத் 
திருப்பியனுப்புவதற்கு) அல்லாஹ் ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்டுள்ளான்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகி, "அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அறப்ேபார் புரிய புறப்பட்டுச் ெசல்லும் எந்தப் 
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பைடப்பிரிவிலும் கலந்துெகாள்ளாமல் நான் பின்தங்கியிருக்க மாட்ேடன்'' என்பேதாடு 
முடிவைடகிறது. 
 
பாடம் : 29 அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறப்ேபாரில்) வரீமரணம் அைடவதன் சிறப்பு. 
 
3821 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்விடம் நன்ைம கிைடக்கும் நிைலயில் இறந்துேபாகின்ற எவரும் உலகமும் 
உலகத்திலுள்ள ெசல்வங்களும் கிைடப்பதாக இருந்தாலும் (மீண்டும்) உலகத்துக்குத் 
திரும்பிவர விரும்பமாட்டார். (இைறவழியில் ெகால்லப்பட்ட) உயிர்த்தியாகிையத் தவிர. 
அவர் வரீமரணத்திற்குக் கிைடக்கும் ேமன்ைமையக் கண்டுவிட்ட காரணத்தால் உலகத்துக்கு 
மீண்டும் வந்து (இைறவழியில் ேபாரிட்டு) ெகால்லப்பட ேவண்டும் என்ேற ஆைசப்படுவார். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3822 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெசார்க்கத்தில் நுைழயும் எவரும் உலகத்திலுள்ள ெசல்வங்கள் அைனத்தும் அவருக்குக் 
கிைடப்பதாக இருந்தாலும் உலகத்துக்குத் திரும்பிவர விரும்பமாட்டார். உயிர்த் தியாகிையத் 
தவிர! அவர் தமக்கு (இைறவனிடத்தில்) கிைடக்கும் கண்ணியத்ைதக் கண்டுவிட்ட 
காரணத்தால் உலகத்துக்குத் திரும்பிவந்து (இைறவழியில் ேபாரிட்டு) பத்து முைறகள் 
ெகால்லப்பட ேவண்டும் என்று ஆைசப்படுவார். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3823 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் வழியில் அறப்ேபார் புரிவதற்கு நிகரான 
அறச்ெசயல் எது?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. "அதற்கு நிகரான அறத்ைதச் ெசய்ய நீங்கள் சக்தி 
ெபறமாட்டீர்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். முன்பு ேபான்ேற மீண்டும் 
இரண்டு அல்லது மூன்று முைற (மக்கள்) ேகட்டனர். ஒவ்ெவாரு முைறயும் "அைதச் 
ெசய்ய நீங்கள் சக்தி ெபறமாட்டீர்கள்'' என்ேற நபியவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 
மூன்றாவது முைற, "அல்லாஹ்வின் வழியில் அறப்ேபார் புரிகின்றவரின் நிைல, 

(இைடவிடாது) ேநான்பு ேநாற்று, (இைடவிடாது) நின்று வணங்கி, அல்லாஹ்வின் 
வசனங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்தவரின் நிைலையப் ேபான்றதாகும். அல்லாஹ்வின் 
வழியில் அறப்ேபாரில் ஈடுபட்டவர் திரும்பி வருகின்றவைர (இேத நிைலயில் உள்ளார்)'' 
என்று கூறினார்கள. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3824 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) 
அருகில் இருந்ேதன். அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "நான் இஸ்லாத்ைதத் தழுவிய பின்னர் எந்த 
ஒரு நற்ெசயைலயும் ெசய்யாமலிருப்பைத ஒரு ெபாருட்டாகேவ கருதமாட்ேடன்; 
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ஹாஜிகளுக்குக்  குடிநீர் வழங்குவைதத் தவிர'' என்று கூறினார். மற்ெறாருவர், "நான் 
இஸ்லாத்ைதத் தழுவிய பின்னர் எந்த ஒரு நற்ெசயைலயும் ெசய்யாமலிருப்பைத ஒரு 
ெபாருட்டாகேவ நான் கருதமாட்ேடன்; "மஸ்ஜிதுல் ஹராம்' (புனிதப்) பள்ளிவாசைல 
நிர்வகிப்பைத தவிர'' என்று ெசான்னார். இன்ெனாருவர், "நீங்கள் ெசால்வைதெயல்லாம்விட 
அல்லாஹ்வின் வழியில் அறப்ேபார் புரிவேத மிகவும் சிறந்ததாகும்'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது அவர்கள் மூவைரயும் உமர் (ரலி) அவர்கள் கண்டித்தார்கள். "நீங்கள் உங்கள் 
குரல்கைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ெசாற்ெபாழிவு ேமைடக்கு அருகில் 
உயர்த்தாதீர்கள். இது ஒரு ெவள்ளிக்கிழைம தினமாகும். நான் ஜுமுஆ ெதாழுைகைய 
ெதாழுததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று நீங்கள் கருத்து ேவறுபாடு 
ெகாண்ட விஷயத்தில் விளக்கம் ேகட்ேபன்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாதுதான் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "ஹாஜிகளுக்குக் குடிநீர் 
வழங்கி, மஸ்ஜிதுல் ஹராைம நிர்வகிப்ேபாைர அல்லாஹ்ைவயும் இறுதி நாைளயும் 
நம்பி, அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ேபாரிடுேவாைரப் ேபான்று கருதுகிறரீ்களா?'' (9:19) எனும் 
வசனத்ைத இறுதிவைர அருளினான். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதிலும் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) 
அருகில் இருந்ேதன்...'' என்ேற ஹதீஸ் துவங்குகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற காணப்படுகின்றன. 
 
பாடம் :  30 இைறவழியில் (ேபாரிட) காைலயிலும் மாைலயிலும் ெசல்வதன் சிறப்பு. 
 
3825 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் காைலயில் அல்லது மாைலயில் (ேபார் புரியச்) ெசல்வதானது, 

இந்த உலகத்ைதயும் அதிலுள்ளவற்ைறயும்விடச் சிறந்ததாகும். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3826 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் அடியார் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறப்ேபார் புரியச்) ெசல்கின்ற காைல ேநரம் 
அல்லது மாைல ேநரமானது, இவ்வுலகத்ைதவிடவும் அதிலுள்ளவற்ைற விடவும் 
சிறந்ததாகும். 
இைத சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3827 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் காைலயில் அல்லது மாைலயில் (ேபார் புரியச்) ெசல்வதானது,  

இவ்வுலகத்ைதயும் அதிலுள்ளவற்ைறயும் விடச் சிறந்ததாகும். 
இைத சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3827-ஆ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் சமுதாயத்தாரில் சிலருக்குச் சிரமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்ற அச்சம் எனக்கில்ைலயாயின், 

நான் அனுப்பிைவக்கின்ற எந்தப் பைடப்பிரிவிலும் நான் கலந்துெகாள்ளாமல் பின்தங்க 
மாட்ேடன். அல்லாஹ்வின் பாைதயில் காைலயில் அல்லது மாைலயில் (ேபார் புரியச்) 
ெசல்வதானது, இவ்வுலகத்ைதயும் அதிலுள்ளவற்ைறயும்விடச் சிறந்ததாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3828 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் காைலயில் அல்லது மாைலயில் (ேபார் புரியச்) ெசல்வதானது, 

சூரியன் எதன் மீது உதித்து மைறகின்றேதா அந்த உலகத்ைதவிடச் சிறந்ததாகும். 
இைத அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஅய்யூப் அல் அன்சாரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 31 அல்லாஹ் (தனது பாைதயில்) அறப்ேபார் புரிந்தவர்களுக்காகச் ெசார்க்கத்தில் 
தயாரித்து ைவத்துள்ள படித்தரங்கள். 
 
3829 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (என்னிடம்) "அபூசயதீ்! அல்லாஹ்ைவ 
இைறவனாகவும் இஸ்லாத்ைத மார்க்கமாகவும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் இைறத்தூதர் 
எனவும் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக் ெகாண்டவருக்குச் ெசார்க்கம் உறுதியாகிவிட்டது'' என்று 
கூறினார்கள். 
இைதக் ேகட்டு வியப்பைடந்த நான், "மீண்டும் ஒரு முைற ெசால்லுங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதேர?'' என்று ேகட்ேடன். (மீண்டும்) அவ்வாேற அவர்கள் ெசால்லிவிட்டு, இன்ெனான்றும் 
ெசால்கிேறன். ெசார்க்கத்தில் ஓர் அடியார் நூறு படித்தரங்களுக்கு உயர்த்தப்படுவார். 
ஒவ்ேவார் இரு படித்தரங்களுக்கிைடேய வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இைடயிலுள்ளைதப் 
ேபான்ற ெதாைலவு இருக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
நான், "அது என்ன (நற்ெசயலுக்குக் கிைடக்கும் ெவகுமதி), அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு "அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அறப்ேபார் புரிதல், அல்லாஹ்வின் 
பாைதயில் அறப்ேபார் புரிதல்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 32 அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ெகால்லப்பட்டவரின் அைனத்துப் பாவங்களும் 
மன்னிக்கப்படுகின்றன; கடைனத் தவிர! 
 
3830 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒருமுைற) எங்களிைடேய நின்று, "அல்லாஹ்வின் 
பாைதயில் அறப்ேபார் புரிவதும் அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்ைக ெகாள்வதும் 
நற்ெசயல்களிேலேய மிகவும் சிறந்ததாகும்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் 
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எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறப்ேபாரில்) 
ெகால்லப்பட்டால், என் பாவங்கள் அைனத்தும் மன்னிக்கப்படுமா, கூறுங்கள்?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம், நீங்கள் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் 
ெபாறுைமயுடனும் (இைறவனுக்காக எனும்) தூய எண்ணத்துடனும் புறமுதுகிட்டு ஓடாமல் 
முன்ேனாக்கிச் ெசன்று ெகால்லப்பட்டால், (உங்கள் அைனத்துப் பாவங்களும் 
மன்னிக்கப்படும்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
பிறகு (சிறிது ேநரம் கழித்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எப்படிக் ேகட்டீர்கள் 
(மீண்டும் ெசால்லுங்கள்)?'' என்று ேகட்டார்கள். அந்த மனிதர், "நான் அல்லாஹ்வின் 
பாைதயில் (அறப்ேபாரில்) ெகால்லப்பட்டால், என் பாவங்கள் அைனத்தும் மன்னிக்கப்படுமா, 

கூறுங்கள்?'' என்று ேகட்டார். 
மீண்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம், நீங்கள் ெபாறுைமயுடனும் 
(இைறவனுக்காக எனும்) தூய எண்ணத்துடனும் புறமுதுகிட்டு ஓடாமல் முன்ேனாக்கிச் 
ெசல்லும்ேபாது (ெகால்லப்பட்டுவிட்டால் உங்கள் பாவங்கள் அைனத்தும் மன்னிக்கப்பட்டு 
விடுகின்றன.) ஆனால், கடைனத் தவிர! ஏெனனில், (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் 
என்னிடம் (இப்ேபாதுதான்) இவ்வாறு கூறினார்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, நான் 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறப்ேபாரில்) ெகால்லப்பட்டால்...?'' என்று ேகட்டார் என 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3831 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஒருவர் மற்ெறாருவைரவிடக் கூடுதலாக அறிவிக்கிறார். "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ெசாற்ெபாழிவு ேமைட மீதிருந்தேபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து ேமற்கண்டவாறு 
ேகட்டார்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3832 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(அறப்ேபாரில் ெகால்லப்பட்ட) உயிர்த்தியாகியின் அைனத்துப் பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டு 
விடுகின்றன; கடைனத் தவிர. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3833 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் வரீமணமைடவது அைனத்துப் பாவங்கைளயும் அழித்துவிடும்; 

கடைனத் தவிர. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 33 (அறப்ேபாரில்) வரீமணம் அைடந்தவர்களின் உயிர்கள் ெசார்க்கத்தில் உள்ளன. 
அவர்கள் தம் இைறவனிடம் உயிேராடு உள்ளனர்; உணவளிக்கப்படுகின்றனர். 
 
3834 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம், "(நபிேய!) அல்லாஹ்வின் 
வழியில் ெகால்லப்பட்ேடாைர இறந்ேதார் என நீர் எண்ண ேவண்டாம். மாறாக, (அவர்கள்) 
உயிருடன் உள்ளனர்; தம் இைறவனிடம் (ெநருக்கமாக) உள்ளனர்; உணவளிக்கப் 
ெபறுகின்றனர்'' (3:169) எனும் இந்த இைறவசனத்ைதப் பற்றிக் ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள் 
கூறினார்கள்: ெதரிந்து ெகாள்க. இந்த வசனம் குறித்து முன்ேப நாங்கள் (நபியவர்களிடம்) 
ேகட்டுவிட்ேடாம். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அவர்களின் உயிர்கள் பச்ைச நிறப் 
பறைவகளின் வயிறுகளில் (ெசலுத்தப்பட்டு) இருக்கும். அவற்றுக்ெகன இைறஅரியைணயின் 
(அர்ஷின்) கீழ் மாட்டப்பட்டுள்ள கண்ணாடிக் கூண்டுகள் இருக்கும். அைவ ெசார்க்கத்தில் 
விரும்பியவாறு உண்டு களித்துவிட்டுப் பின்பு அந்தக் கூண்டுக்குள் வந்து அைடயும். 
அப்ேபாது அவர்களின் இைறவன் அவர்களிடம் ஒரு முைற ேதான்றி, "நீங்கள் எைதேயனும் 
ஆைசப்படுகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்பான். அதற்கு அவர்கள், "நாங்கள் ஆைசப்படுவதற்கு என்ன 
உள்ளது? நாங்கள்தாம் ெசார்க்கத்தில் விரும்பியவாறு உண்டு களித்துக் 
ெகாண்டிருக்கிேறாேம!'' என்று கூறுவர். 
இவ்வாேற மூன்று முைற (ேகள்வியும் பதிலும்) நைடெபறுகிறது. எைதேயனும் ேகட்காமல் 
நாம் விடப்படமாட்ேடாம் என்பைத அவர்கள் காணும்ேபாது, "இைறவா! எங்கள் உயிர்கைள 
எங்கள் உடல்களுக்குள் திரும்பவும் ெசலுத்துவாயாக! நாங்கள் உனது பாைதயில் மீண்டும் 
ஒருமுைற ெகால்லப்படேவண்டும்'' என்று கூறுவர். அவர்களுக்கு (இைதத் தவிர) 
ேவெறந்தத் ேதைவயும் இல்ைலெயன்பைத இைறவன் காணும்ேபாது, அவர்கள் (அேத 
நிைலயில்) விடப்படுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 34 அறப்ேபார் மற்றும் எல்ைலையக் காவல் புரிவதன் சிறப்பு. 
 
3835 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "மக்களில் சிறந்தவர் யார்?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் பாைதயில் தம் ெபாருளாலும் உயிராலும் 
ேபாராடுபவேர (மக்களில் சிறந்தவர்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். அந்த மனிதர், "பிறகு 
யார்?'' என்று ேகட்டார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "(குழப்பம், ேபார் ேபான்ற சூழல்களில்) மைலக் கணவாய்களில் ஒன்றில் 
வசித்துக்ெகாண்டு, தம் இைறவனான அல்லாஹ்ைவ வழிபட்டவாறு தம்மால் மக்களுக்குத் 
தீங்கு ேநராமல் தவிர்த்துவருகின்ற இைறநம்பிக்ைகயாளர்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
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3836 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மக்களில் சிறந்தவர் யார்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு, 

"அல்லாஹ்வின் பாைதயில் தம் உயிராலும் ெபாருளாலும் ேபாராடுகின்ற இைற 
நம்பிக்ைகயாளேர (மக்களில் சிறந்தவர்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். "பிறகு யார்?'' என்று அந்த 
மனிதர் ேகட்டார். அதற்கு, "பிறகு (மக்களில் சிறந்தவர் யாெரனில், குழப்ப ேநரங்களில்) 
மைலக் கணவாய்களில் ஒன்றில் ஒதுங்கி, தம் இைறவைன வழிபட்டவாறு தம்மால் 
மக்களுக்குத் தீங்கு ேநராமல் தவிர்த்துவருகின்ற இைறநம்பிக்ைகயாளர் ஆவார்'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
 
3837 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ேமலும் (மக்களில் சிறந்தவர் யாெரனில்)'' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. "பிறகு 
(மக்களில் சிறந்தவர் யாெரனில்)''என்று காணப்படவில்ைல. 
 
3838 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (ெசலுத்துவதற்குத் தயாராக) தமது குதிைரயின் 
கடிவாளத்ைதப் பிடித்தவண்ணம் இருப்பதும் மனித வாழ்வின் நலமான அம்சேமயாகும். 
அவர் எதிரியின் ஆர்ப்பரிப்ைபேயா ஆேவசக் குரைலேயா ெசவியுறும்ேபாெதல்லாம், 

வரீமரணமும் இறப்பும் உள்ள இடங்கைளத் ேதடி அந்தக் குதிைரயில் அமர்ந்து பறப்பார். 
அல்லது ஒரு மனிதர் (குழப்ப ேநரங்களில்) தமது சிறிய ஆட்டு மந்ைதயுடன் இந்த 
மைலகளின் உச்சிகளில் ஒன்றில், அல்லது இந்தப் பள்ளத்தாக்குகளில் ஒன்றின் நடுவில் 
ெதாழுைகைய நிைலநாட்டி, ஸகாத்ைத வழங்கி, மரணம் வரும்வைரயில் தம் இைறவைன 
வழிபட்ட வண்ணம் வசித்து வருகிறார். மக்களில் இவரும் நன்ைமயிேலேய உள்ளார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3839 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ("இந்த மைலகளின் உச்சிகளில் ஒன்றில்' என்பதற்குப் பகரமாக) "இந்த மைலக் 
கணவாய்களில் ஒன்றில்'என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3840 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றிலும் "மைலக் கணவாய்கள் 
ஒன்றில்' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 
 
 
 
 
 



அத்தியாயம் : 33 – ஆட்சியதிகாரம்  

    பக்கம்| 1333  
 

பாடம் : 35 (அறப்ேபாரில் கலந்துெகாண்ட) இருவரில் ஒருவர் மற்றவைரக் ெகான்று 
விடுகிறார். பிறகு அவ்விருவருேம ெசார்க்கத்தில் நுைழகின்றனர் (அது எவ்வாறு?) என்பது 
பற்றிய விளக்கம். 
 
3841 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்லாஹ், இரண்டு மனிதர்கைளப் பார்த்துச் சிரிக்கின்றான். அவ்விருவரில் ஒருவர் 
மற்றவைரக் ெகான்றுவிடுகின்றார். இருவருேம ெசார்க்கத்தில் நுைழயவும் ெசய்கின்றனர்'' 

என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். "அது எவ்வாறு, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர?'' என்று மக்கள் ேகட்டனர். 
அதற்கு, "இவர் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ேபாரிட்டு, வரீமரணம் அைடந்துவிடுகிறார். பிறகு 
(அவைரக்) ெகான்றவர் இஸ்லாத்ைத ஏற்று பாவமன்னிப்புக் ேகார, அைத ஏற்று அல்லாஹ் 
அவைர மன்னித்துவிடுகிறான். பிறகு அவரும் அறப்ேபாரில் (ெகால்லப்பட்டு) உயிர்த்தியாகி 
ஆகிவிடுகிறார் (எனேவ இருவருேம ெசார்க்கத்தில் நுைழகின்றனர்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3842 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் இதுவும் ஒன்றாகும். 
"அல்லாஹ் இரண்டு மனிதர்கைளப் பார்த்துச் சிரிக்கின்றான். அவ்விருவரில் ஒருவர் 
மற்ெறாருவைரக் ெகான்றுவிடுகிறார். அவ்விருவருேம ெசார்க்கத்தில் நுைழந்தும் 
விடுகின்றனர்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். மக்கள், "அது 
எப்படி, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டனர். இவர் (இைறவழியில் ேபாரிட்டுக்) 
ெகால்லப்படுகிறார்; ெசார்க்கத்தில் நுைழந்து விடுகிறார். பின்னர் (அவைரக் ெகான்ற) 
மற்ெறாருவர் பாவமன்னிப்புக் ேகார, அல்லாஹ் அவைர மன்னித்து, இஸ்லாத்திற்கு 
வழிகாட்டுகிறான். பின்னர் அவர் இைறவழியில் ேபாரிட்டுக் ெகால்லப்படுகிறார் (ெசார்க்கம் 
ெசல்கிறார்)'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 36 இைறமறுப்பாளைன (ேபாரில்) ெகான்ற பின்னர் (மார்க்கத்தில்) உறுதிேயாடு 
இருத்தல். 
 
3843 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் இைறமறுப்பாளனும் (அறப்ேபாரில்) அவைனக் ெகான்ற (இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ட) 
வரும் ஒருேபாதும் நரகத்தில் ஒன்றுேசரமாட்டார்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3844 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரண்டு ேபர், ஒருவர் மற்ெறாருவருக்கு இைடயூறு 
ெசய்யும் வைகயில் நரகத்தில் ஒருேபாதும் ஒன்றுேசரமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
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"அவர்கள் யார், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு "ஓர் இைற 
நம்பிக்ைகயாளர் இைறமறுப்பாளைன (அறப்ேபாரில்) ெகான்றுவிடுகிறார். பின்னர் அவர் 
(வழி பிறழ்ந்துவிடாமல் மார்க்கத்தில்) உறுதிேயாடு நிைலத்திருக்கிறார். (இவரும் இவரால் 
ெகால்லப்பட்ட இைறமறுப்பாளனும் நரகத்தில் ஒருேபாதும் இைணயமாட்டார்கள்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 37 அல்லாஹ்வின் பாைதயில் தர்மம் ெசய்வதன் சிறப்பும் அதற்குக் கிைடக்கும் 
பன்மடங்கு நன்ைமகளும். 
 
3845 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் கடிவாளமிடப்பட்ட ஒட்டகெமான்ைறக் ெகாண்டுவந்து, "இது அல்லாஹ்வின் 
பாைதயில் (தர்மமாகும்)'' என்று ெசான்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமக்கு 
மறுைம நாளில் இதற்குப் பகரமாக எழுநூறு ஒட்டகங்கள் கிைடக்கும். அவற்றில் 
ஒவ்ெவான்றும் கடிவாளமிடப்பட்டதாக இருக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 38 அல்லாஹ்வின் பாைதயில் புறப்படும் அறப்ேபார் வரீருக்கு வாகனம் உள்ளிட்ட 
உதவிகள் அளிப்பதன் சிறப்பும் அவர் ெசன்ற பின் அவரது குடும்பத்ைத நல்ல விதமாகக் 
கவனித்துக்ெகாள்வதும். 
 
3846 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "என் வாகனப்பிராணி மடிந்துவிட்டது. 
எனேவ, நான் ஏறிச்ெசல்வதற்கு எனக்கு வாகனப்பிராணி தாருங்கள்'' என்று ேகட்டார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "என்னிடம் (வாகனப்பிராணி) இல்ைல'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது 
மற்ெறாரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவைர வாகனத்தில் ஏற்றியனுப்பும் ஒருவைர 
நான் இவருக்கு அறிவித்துக் ெகாடுக்கிேறன்'' என்று கூறினார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நன்ைமக்கு வழிகாட்டியவருக்கும் அைதச் ெசய்தவருக்குக் 
கிைடப்பைதப் ேபான்ற நற்பலன் கிைடக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3847 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அஸ்லம்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஓர் இைளஞர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் ேபாருக்குச் 
ெசல்ல விரும்புகிேறன். ஆனால், என்னிடம் பயணத்துக்குத் ேதைவயான எந்த வசதியும் 
இல்ைல'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ இன்ன மனிதரிடம் 
ெசல். ஏெனனில், அவர் ேபாருக்குச் ெசல்வதற்காக எல்லா ஏற்பாடுகைளயும் ெசய்திருந்தார். 
பிறகு அவர் ேநாய்வாய்ப்பட்டு விட்டார்'' என்று கூறினார்கள். 
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அவ்வாேற அவரிடம் அந்த இைளஞர் ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உங்களுக்கு முகமன் (சலாம்) ெசால்கிறார்கள். ேமலும், நீங்கள் உங்கள் பயணத்துக்காக 
ஏற்பாடு ெசய்திருந்தவற்ைற என்னிடம் ெகாடுக்கும்படி கூறினார்கள்'' என்றார். அந்த மனிதர், 

(தம் வடீ்டிலிருந்த ெபண்ணிடம்) "இன்ன ெபண்ேண! என் பயணத்திற்காக நான் ஏற்பாடு 
ெசய்திருந்தவற்ைற இவருக்குக் ெகாடுத்துவிடு. அவற்றில் எைதயும் தர மறுக்காேத. 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவற்றில் எைதேயனும் நீ தர மறுத்தால் அதில் உனக்கு 
அருள்வளம் (பரக்கத்) அளிக்கப்படாது'' என்று கூறினார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3848 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ேபார்புரியும் ஒருவருக்குப் பயண வசதி ெசய்து 
ெகாடுக்கிறாேரா அவரும் அறப்ேபாரில் பங்கு ெபற்றுவிட்டார். யார் அறப்ேபார் வரீர் 
புறப்பட்டுச் ெசன்ற பின் அவருைடய வடீ்டாரின் நலன் காக்கிறாேரா அவரும் அறப்ேபாரில் 
பங்கு ெபற்றுவிட்டார். 
இைத ைஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3849 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் அறப்ேபார் வரீர் ஒருவருக்குப் பயண வசதி ெசய்து ெகாடுக்கிறாேரா அவரும் 
அறப்ேபாரில் பங்கு ெபற்றுவிட்டார். யார் அறப்ேபார் வரீர் புறப்பட்டுச் ெசன்ற பின் 
அவருைடய குடும்பத்தாைரக் கவனித்துக் ெகாள்கிறாேரா, அவரும் அறப்ேபாரில் பங்கு 
ெபற்றுவிட்டார். 
இைத ைஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3850 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹுைதல்' குலத்தாரில் பனூ லஹ்யான் குடும்பத் 
தாைர ேநாக்கிப் பைடப் பிரிெவான்ைற அனுப்பினார்கள். அப்ேபாது, "உங்களில் ஒவ்ேவார் 
இரண்டு ேபரில் ஒருவர் (ஒவ்ெவாரு குலத்தாரிலும் பாதிப்ேபர் பைடப்பிரிவுக்காகப்) 
புறப்படட்டும். அவர்கள் இருவருக்கும் (சமமான) நற்பலன் கிைடக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பைடப்பிரிெவான்ைற அனுப்பினார்கள்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸின் கருத்துப்படிேய வந்துள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3851 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பனூ லஹ்யான்' குலத்தாைர ேநாக்கிப் பைடப் 
பிரிெவான்ைற அனுப்பியேபாது, "உங்களில் ஒவ்ேவார் இரண்டு ேபரிலும் ஒருவர் 
புறப்படட்டும்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு, (பைடப்பிரிவில் ெசல்லாமல் ஊரில்) தங்கியவரிடம் 



அத்தியாயம் : 33 – ஆட்சியதிகாரம்  

    பக்கம்| 1336  
 

"உங்களில் யார் பைட வரீர் புறப்பட்டுச் ெசன்ற பின் அவருைடய குடும்பத்தார் 
விஷயத்திலும் அவரது ெசல்வம் விஷயத்திலும் நலம் ேபணி நடந்துெகாள்கிறாேரா 
அவருக்கும் புறப்பட்டுச் ெசன்ற பைடவரீருக்குக் கிைடக்கும் நற்பலனில் பாதியளைவப் 
ேபான்றது கிைடக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 39 அறப்ேபார் வரீர்களின் துைணவியருக்குள்ள மதிப்பும் அத்துைணவியர் 
விஷயத்தில் வரீர்களுக்குத் துேராகமிைழப்பவர் அைடயும் தண்டைனயும். 
 
3852 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேபாருக்குச் ெசல்லாமல் (ஊரில்) இருப்ேபார், ேபாருக்குச் ெசன்ற வரீர்களின் துைணவியைரத் 
தம் தாைய மதிப்பைதப் ேபான்று மதிக்க ேவண்டும். அறப்ேபார் வரீர் புறப்பட்டுச் ெசன்ற 
பின் அவருைடய குடும்பத்தாரின் நலம் காக்கும் ஒருவர், துைணவியர் விஷயத்தில் 
அவருக்குத் துேராகமிைழத்தால் அவ்வரீருக்காக அவர் மறுைம நாளில் நிறுத்தப்பட்ேட 
தீருவார். அப்ேபாது அவருைடய நற்ெசயல்(களின் நன்ைம)களில் தாம் நாடிய அளவுக்கு 
எடுத்துக்ெகாள்வார். (அப்ேபாது அவருைடய நன்ைமகள் அைனத்ைதயுேம அவர் எடுத்துக் 
ெகாள்வைதப் பற்றி) நீங்கள் என்ன நிைனக்கிறரீ்கள்? 

இைத புைரதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் புைரதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3853 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் புைரதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அவ்வரீரிடம், "இவருைடய நற்ெசயல்களிலிருந்து நீங்கள் விரும்பிய அளவுக்கு 
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்' என்று ெசால்லப்படும் என்று கூறிவிட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்கைள ேநாக்கித் திரும்பி, "நீங்கள் என்ன நிைனக்கிறரீ்கள்?' எனக் 
ேகட்டார்கள்'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
பாடம் : 40 (உடல் ஊனம் ேபான்ற) தகுந்த காரணம் உள்ளவர்களுக்கு அறப்ேபாரில் கலந்து 
ெகாள்ளும் கடைம கிைடயாது. 
 
3854 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"இைறநம்பிக்ைகயாளர்களில் (ேபாருக்குச் ெசல்லாமல் வடீ்டில்) தங்கிவிடுேவாரும் 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் தம் ெசல்வங்களாலும் உயிர்களாலும் அறப்ேபார் புரிேவாரும் 
சமமாக மாட்டார்'' (4:95) எனும் இந்த இைறவசனம் அருளப்ெபற்றேபாது, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களிடம் அகலமான எலும்பு 
ஒன்ைறக் ெகாண்டுவரச் ெசான்னார்கள். அவ்வாேற அவர்கள் எலும்ைபக் ெகாண்டுவந்து 
அந்த வசனத்ைத எழுதிக் ெகாண்டார்கள். 
அப்ேபாது (அங்கிருந்த கண் பார்ைவயற்ற) அப்துல்லாஹ் பின் உம்மி மக்த்தூம் (ரலி) 
அவர்கள், தமது (கண் பார்ைவயற்ற) குைற குறித்து முைறயிட்டார்கள். அப்ேபாது, "இைற 
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நம்பிக்ைகயாளர்களில் தக்க காரணமின்றி (ேபாருக்குச் ெசல்லாமல் வடீ்டில்) தங்கி 
விடுேவாரும்...''  என்ற (விதிவிலக்குடன் கூடிய) முழு வசனம் அருளப்ெபற்றது. 
இந்த (4:95ஆவது) வசனம் ெதாடர்பாக ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களும் பராஉ பின் 
ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியைதப் ேபான்ேற அறிவித்துள்ளார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் பராஉ (ரலி) மற்றும் ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) ஆகிேயார் வழியாக 
ெமாத்தம் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3855 பராஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"இைறநம்பிக்ைகயாளர்களில் (ேபாருக்குச் ெசல்லாமல் வடீ்டில்) தங்கிவிடுேவாரும் 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் தம் ெசல்வங்களாலும் உயிர்களாலும் அறப்ேபார் புரிேவாரும் 
சமமாக மாட்டார்'' (4:95) எனும் வசனம் அருளப்ெபற்றேபாது, அப்துல்லாஹ் பின் உம்மி 
மக்த்தூம் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (அது குறித்துப்) ேபசினார்கள். அப்ேபாது 
"தக்க காரணமின்றி' என்பது அருளப்ெபற்றது. 
 
பாடம் : 41 உயிர்த் தியாகிக்குச் ெசார்க்கம் நிச்சயம். 
 
3856 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "நான் ெகால்லப்பட்டால் எங்ேக இருப்ேபன், 

அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ெசார்க்கத்தில்' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அந்த மனிதர் தமது ைகயிலிருந்த ேபரீச்சங்கனிகைள உடேன தூக்கி 
எறிந்துவிட்டு (களத்தில் குதித்து), தாம் ெகால்லப்படும்வைர ேபாரிட்டார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சுைவத் பின் சஈத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உஹுதுப் ேபாரின்ேபாது 
ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (ேமற்கண்டவாறு) ேகட்டார்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3857 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரிகளில் "பனுந் நபதீ்' எனும் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்ைவத் 
தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல. நீங்கள் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் தூதரும் ஆவரீ்கள் 
என நான் உறுதிெமாழிகிேறன்'' என்று கூறிவிட்டு, (களத்தில்) முன்ேனறிச் ெசன்று 
ெகால்லப்படும்வைர ேபாரிட்டார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவர் குைறவாக 
நற்ெசயல் புரிந்தார்; நிைறவாக நற்பலன் வழங்கப்ெபற்றார்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அப ீ
ைஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "பனுந் நபதீ் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 
3858 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (சிரியாவுக்குப் புறப்பட்டுச் ெசன்ற) அபூ சுஃப்யானின் 
வணிகக் குழு என்ன ஆயிற்று எனக் கண்டறிய புைசசா பின் அம்ர் அல்அன்சாரீ (ரலி) 
அவர்கைள உளவாளியாக அனுப்பிைவத்தார்கள். அவர் ெசன்றுவிட்டு (திரும்பி) வந்தேபாது, 

என்ைனயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளயும் தவிர ேவெறவரும் வடீ்டில் 
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இருக்கவில்ைல. ("அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரில் சிலைரயும் 
தவிர' என்று கூறினார்களா என எனக்குத் ெதரியவில்ைல என்று ஸாபித் பின் அஸ்லம் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் உள்ளது.) அவர் வந்து (அபூசுஃப்யானின் வணிகக் குழு 
மக்காைவ ேநாக்கிப் புறப்பட்டுவிட்டது' என்ற) தகவைலச் ெசான்னார். 
உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டு வந்து (எங்களிடம்) ேபசினார்கள். 
"நமக்கு ஒரு முக்கிய அலுவல் உண்டு. யாரிடம் வாகனம் (ஒட்டகம்) உள்ளேதா அவர் 
நம்முடன் பயணமாகட்டும்'' என்று ெசான்னார்கள். உடேன சிலர் மதீனாவின் ேமட்டுப் பகுதி 
கிராமத்துக்குச் ெசன்று தம் ஒட்டகங்களுடன் வர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
அனுமதி ேகாரலாயினர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல, (இங்கு) யாரிடம் ஒட்டகம் 
தயாராக உள்ளேதா அவைரத் தவிர (ேவெறவரும் புறப்பட ேவண்டாம்)'' என்று கூறிவிட்டு. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் (சில) நபித்ேதாழர்களும் புறப்பட்டனர். அவர்கள் 
இைணைவப்பாளர்கைள முந்திக்ெகாண்டு "பத்ர்' வந்துேசர்ந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "நான் முன்னிைல வகிக்காமல் (என்னிடம் ேகட்காமல்) உங்களில் யாரும் 
எதற்காகவும் முந்த ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். 
இைணைவப்பாளர்கள் ெநருங்கிவந்தவுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"வானங்கள் மற்றும் பூமியின் பரப்பளவு ெகாண்ட ெசார்க்கத்திற்கு எழு(ந்து தயாராகு)ங்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். உடேன உைமர் பின் அல்ஹுமாம் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள், 

"வானங்கள் மற்றும் பூமியின் பரப்பளவு ெகாண்ட ெசார்க்கமா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலுைரக்க, "ஆஹா, ஆஹா'' என்று 
உைமர் (ரலி) அவர்கள் ெசான்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"ஆஹா, ஆஹா என்று நீர் கூறக் காரணெமன்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். உைமர் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ேவெறான்றுமில்ைல, அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
ெசார்க்கவாசிகளில் நானும் ஒருவனாக இருக்கேவண்டும் என்ற ஆைசதான் (அவ்வாறு நான் 
ெசால்லக் காரணம்)'' என்றார். 
அதற்கு "ெசார்க்கவாசிகளில் நீரும் ஒருவர்தாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். உைமர் (ரலி) அவர்கள் தமது அம்புக் கூட்டிலிருந்து ேபரீச்சம் 
பழங்கைள எடுத்து, அவற்றில் சிலவற்ைற உண்ணத் ெதாடங்கினார்கள். பிறகு, "இந்தப் 
ேபரீச்சம் பழங்கைள உண்டு முடிக்கும்வைர நான் உயிர் வாழ்ந்தால் அது ஒரு நீண்ட 
ெநடிய வாழ்க்ைகயாகிவிடுேம!'' என்று கூறியபடி தம்மிடமிருந்த அந்தப் ேபரீச்சம் 
பழங்கைளத் தூக்கி எறிந்துவிட்டு, எதிரி(கைள ேநாக்கிச் ெசன்று அவர்)களுடன் ேபாரிட்டு 
வரீமரணம் அைடந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3859 அபூபக்ர் பின் அப்தில்லாஹ் பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தந்ைத (அபூமூசா அல்அஷ்அரீ - ரலி) அவர்கள் (ஒரு ேபாரில்) எதிரிகளின் 
முன்னிைலயில் இருந்தார்கள். அப்ேபாது "ெசார்க்கத்தின் வாசல்கள் வாட்களின் நிழலுக்குக் 
கீேழ உள்ளன என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
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உடேன நலிந்த ேதாற்றத்தில் இருந்த ஒரு மனிதர் எழுந்து, "அபூமூசா! அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைத நீர் ேகட்டீரா?'' என்று வினவினார். அதற்கு அபூமூசா 
(ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். உடேன அந்த மனிதர் தம் ேதாழர்களிடம் திரும்பிச் 
ெசன்று, "உங்களுக்கு நான் என் (இறுதி) சலாைமத் ெதரிவித்துக்ெகாள்கிேறன்'' என்று 
கூறினார். பிறகு தமது வாள் உைறையக் கிழித்துப் ேபாட்டுவிட்டு, எதிரிகைள ேநாக்கி 
நடந்தார். அந்த வாளால் ேபாரிட்டு வரீமணமும் அைடந்தார். 
 
3860 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்களில் சிலர் (ரிஅல், தக்வான், உஸய்யா, பனூ லஹ்யான் ஆகிய கூட்டத்தார்) நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "எங்களுக்குக் குர்ஆைனயும் "சுன்னா'ைவயும் கற்பிப்பதற்காக 
எங்களுடன் சிலைர அனுப்பிைவயுங்கள்'' என்று ேகட்டுக்ெகாண்டனர். அதற்கிணங்க 
அன்சாரிகளில் எழுபது ேபைர அவர்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் அனுப்பிைவத்தார்கள். 
அவர்கள் குர்ஆன் அறிஞர்கள் (அல்குர்ராஉ) எனப்படுவர். அவர்களில் என் தாய்மாமா 
ஹராம் பின் மில்ஹான் (ரலி) அவர்களும் ஒருவர் ஆவார். 
அவர்கள் (எழுபது ேபரும்) இரவில் குர்ஆைன ஓதுவார்கள்; ஒருவருக்ெகாருவர் கற்றுக் 
ெகாடுக்கவும் கற்றுக்ெகாள்ளவும் ெசய்வார்கள். பகல் ேநரங்களில் (அருந்துேவாருக்காகவும், 

அங்கத்தூய்ைம ெசய்ேவாருக்காகவும்) தண்ணரீ் ெகாண்டுவந்து (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ 
பள்ளிவாசலில் ைவப்பார்கள். விறகு ேசகரித்து வந்து அைத விற்றுக் காசாக்கி அதன் மூலம் 
திண்ைணவாசிகளுக்கும் ஏைழகளுக்கும் உணவு வாங்கிக் ெகாடுப்பார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இவர்கைள அனுப்பியேபாது, அவர்கள் (குறிப்பிட்ட) அந்த இடத்திற்குப் 
ேபாய்ச் ேசர்வதற்கு முன்ேப அவர்கைள இைடமறித்து, ("பிஃரு மஊனா' எனும் இடத்தில்) 
அைனவைரயும் அக்கூட்டத்தார் ெகான்றுவிட்டனர். 
(இறக்கும் தருவாயில்) அவர்கள், "இைறவா! நாங்கள் உன்னிடம் வந்து ேசர்ந்துவிட்ேடாம். 
உன்ைன நாங்கள் உவந்துெகாண்ேடாம்; எங்கைள நீயும் உவந்துெகாண்டாய் என்று 
எங்கைளப் பற்றி எங்கள் நபியிடம் ெதரிவித்துவிடுவாயாக!'' என்று கூறினர். 
என் தாய்மாமா ஹராம் (ரலி) அவர்களுக்குப் பின்னால் ஒரு மனிதன் வந்து ஈட்டியால் 
குத்திவிட்டான். அது அவர்கைள ஊடுருவிச் ெசன்றது. அப்ேபாது ஹராம் (ரலி) அவர்கள், 

"கஅபாவின் அதிபதிமீது சத்தியமாக! நான் ெவற்றி ெபற்றுவிட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
(இைறயறிவிப்பின் மூலம் இது குறித்து அறிந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் 
ேதாழர்களிடம், "உங்கள் சேகாதரர்கள் ெகால்லப்பட்டுவிட்டனர். அவர்கள் (இறக்கும் 
தருவாயில்) "இைறவா! நாங்கள் உன்னிடம் வந்து ேசர்ந்துவிட்ேடாம். உன்ைன நாங்கள் 
உவந்து ெகாண்ேடாம்; எங்கைள நீயும் உவந்துெகாண்டாய்' என எங்கள் நபியிடம் 
ெதரிவித்துவிடுவாயாக என்று கூறினர்'' எனத் ெதரிவித்தார்கள். 
 
3861 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எனக்கு யாருைடய ெபயர் சூட்டப்ெபற்றுள்ளேதா அந்த என் தந்ைதயின் சேகாதரர் (அனஸ் 
பின் அந்நள்ர் -ரலி) அவர்கள் பத்ருப் ேபாரில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
கலந்துெகாள்ளவில்ைல. அது அவர்களுக்கு மனேவதைனைய அளித்தது. 
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"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துெகாண்ட முதல் ேபாரில் கலந்து 
ெகாள்ளாமல் எங்ேகா ெசன்றுவிட்ேடேன! இனிவரும் காலத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் களம் காணும் ஒரு வாய்ப்ைப அல்லாஹ் எனக்குத் தந்தால் நான் 
ெசய்யப்ேபாவைத (என் வரீத்ைதயும் தியாகத்ைதயும்) அல்லாஹ் பார்த்துக்ெகாள்வான்'' 

என்று கூறினார். (இைதத் தவிர விளக்கமாக ேவெறைதயும் அவர் கூறவில்ைல.) இைதத் 
தவிர ேவெறைதயும் ெசால்ல அவர் அஞ்சினார். (ெசால்லிவிட்டுச் ெசய்ய முடியாமற் 
ேபாய்விட்டால் என்னாவது என்ற பயேம அதற்குக் காரணம்.) 
பின்னர் அவர் உஹுதுப் ேபாரில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கலந்து 
ெகாண்டார். (ேபார்க்களத்ைத ேநாக்கி அவர் ெசன்றேபாது) எதிரில் சஅத் பின் முஆத் (ரலி) 
அவர்கள் (பின்வாங்கி) வர(க் கண்டு), "அபூஅம்ேர! எங்ேக (ெசல்கிறரீ்)?'' என்று ேகட்டுவிட்டு, 

"இேதா! ெசார்க்கத்தின் நறுமணத்ைத உஹுத் மைலயிலிருந்து நான் ெபறுகிேறன்'' என்று 
கூறினார். 
பிறகு எதிரிகளுடன் ேபாரிட்டு அனஸ் பின் அந்நள்ர் (ரலி) அவர்கள் வரீமரணமைடந்தார்கள். 
அவரது உடலில் வாளால் ெவட்டப்பட்டும், ஈட்டியால் குத்தப்பட்டும், அம்பால் துைளக்கப் 
பட்டும் எண்பதுக்கும் ேமற்பட்ட காயங்கள் காணப்பட்டன. அவர்களுைடய சேகாதரியும் 
என்னுைடய அத்ைதயுமான ருபய்யிஉ பின்த் அந்நள்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என்னுைடய சேகாதரைர, நான் அவருைடய விரல் (நுனி)கைள ைவத்ேத என்னால் 
அைடயாளம் காண முடிந்தது. (அந்த அளவுக்கு அவரது உடல் எதிரிகளால் 
சிைதக்கப்பட்டிருந்தது.) 
"அல்லாஹ்விடம் எைதப் பற்றி உறுதிெமாழி எடுத்தார்கேளா அைத 
உண்ைமப்படுத்திேயாரும் இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ேடாரில் உள்ளனர். அவர்களில் சிலர் 
(இறந்து "வரீமரணம்' எனும்) தமது இலட்சியத்ைத அைடந்துவிட்டனர். (அைத) 
எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டிருப்ேபாரும் அவர்களில் உள்ளனர். அவர்கள் சிறிதளவும் (வாக்ைக) 
மாற்றிக்ெகாள்ளவில்ைல'' (33:23) எனும் இந்த வசனம் அனஸ் பின் அந்நள்ர் (ரலி) அவர்கள் 
விஷயத்திலும் அவர்களுைடய ேதாழர்களின் விஷயத்திலுேம அருளப்ெபற்றது என்ேற 
மக்கள் கருதிவந்தனர். 
 
பாடம் : 42 அல்லாஹ்வின் மார்க்கம் ேமேலாங்க ேவண்டும் என்பதற்காகப் ேபாரிட்டவேர 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ேபாரிட்டவர் ஆவார். 
 
3862 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு கிராமவாசி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஒரு மனிதர் 
ேபாரில் கிைடக்கும் ெசல்வங்களுக்காகப் ேபாரிடுகிறார். மற்ெறாரு மனிதர் 
புகழப்படுவதற்காகப் ேபாரிடுகிறார். இன்ெனாரு மனிதர் தமது தகுதிையப் பிறர் பார்க்கட்டும் 
என்பதற்காகப் ேபாரிடுகிறார் -இவர்களில் யார் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ேபாரிடுபவர் 
ஆவார்?'' என்று ேகட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மார்க்கம் ேமேலாங்க ேவண்டும் 
என்பதற்காகப் ேபாரிட்டவேர அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ேபாரிட்டவர் ஆவார்'' என 
விைடயளித்தார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3863 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "ஒரு மனிதர் வரீத்ைத ெவளிக்காட்டப் 
ேபாரிடுகிறார். மற்ெறாருவர் இனமாச்சரியத்திற்காகப் ேபாரிடுகிறார். இன்ெனாருவர் 
பிறருக்குக் காட்டிக் ெகாள்வதற்காகப் ேபாரிடுகிறார். -இவர்களில் இைறவழியில் 
ேபாரிடுகின்றவர் யார்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மார்க்கம் ேமேலாங்க ேவண்டும் என்பதற்காகப் ேபாரிட்டவேர 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ேபாரிடுபவர் ஆவார்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா அல் அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! ஒரு மனிதர் வரீத்ைத ெவளிக்காட்டப் ேபாரிடுகிறார்' என்று ேகட்ேடாம் என ஹதீஸ் 
துவங்குகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
3864 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், அல்லாஹ்வின் பாைதயில் 
ேபாரிடுவைதப் பற்றிக் ேகட்டார். ஒருவர் (தனிப்பட்ட) ேகாபதாபத்திற்காகப் ேபாரிடுகிறார். 
மற்ெறாருவர் இனமாச்சர்யத்துடன் ேபாரிடுகிறார் (இவற்றில் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் 
ெசய்யப்படும் ேபார் எது?)'' என்று ேகட்டார். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவைர ேநாக்கித் தமது தைலைய உயர்த்தினார்கள் -அவர் நின்றுெகாண்டிருந்ததால்தான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைலைய உயர்த்தினார்கள்-. பிறகு, "அல்லாஹ்வின் 
மார்க்கம் ேமேலாங்க ேவண்டும் என்பதற்காகப் ேபாரிடுகின்றவேர அல்லாஹ்வின் 
பாைதயில் ேபாரிட்டவர் ஆவார்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 43 பிறருக்குக் காட்டிக்ெகாள்வதற்காகவும் விளம்பரத்திற்காகவும் ேபாரிட்டவர் 
நரகத்திற்ேக உரியவர் ஆவார். 
 
3865 சுைலமான் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடம் மக்கள் (கூடி, அைவ) கைலந்தேபாது, 

சிரியாவாசியான நாத்தில் பின் ைகஸ் என்பவர், "ெபரியவேர! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் ெசவியுற்ற ஹதீஸ் எைதேயனும் எங்களுக்குத் ெதரிவியுங்கள்'' 

என்று ேகட்டார். அதற்கு அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "ஆம் (ெதரிவிக்கிேறன்). 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன் 
என்றார்கள்: 
மறுைம நாளில் மக்களில் முதல் முதலில் தீர்ப்பு வழங்கப்படுபவர் யாெரனில், 

இைறவழியில் உயிர்த் தியாகம் ெசய்தவேர ஆவார். அவர் இைறவனிடம் ெகாண்டுவரப் 
படும்ேபாது,  அவருக்குத் தான் வழங்கியிருந்த அருட்ெகாைடகைள இைறவன் 
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எடுத்துைரப்பான். அவற்ைற அவர் அறிந்துெகாள்வார். பிறகு, "அந்த அருட்ெகாைடகளில் நீ 
எவ்விதம் ெசயல்பட்டாய்?'' என்று இைறவன் ேகட்பான். அவர், "(இைறவா!) உனக்காக நான் 
அறப்ேபாரில் ஈடுபட்டு என் உயிைரேய தியாகம் ெசய்ேதன்'' என்று பதிலளிப்பார். 
இைறவன், "(இல்ைல) நீ ெபாய் ெசால்கிறாய். (நீ எனக்காக உயிர்த் தியாகம் 
ெசய்யவில்ைல.) மாறாக, "மாவரீன்' என்று (மக்களிைடேய) ேபசப்படுவதற்காகேவ நீ 
ேபாரிட்டாய். அவ்வாறு ெசால்லப்பட்டுவிட்டது. (உனது ேநாக்கம் நிைறேவறிவிட்டது)'' என்று 
கூறுவான். பிறகு இைறவனின் கட்டைளப்படி முகம் குப்புற இழுத்துச் ெசல்லப்பட்டு, அவர் 
நரகத்தில் எறியப்படுவார். 
பிறகு கல்விையத் தாமும் கற்று அைதப் பிறருக்கும் கற்பித்தவரும் குர்ஆைனக் 
கற்றுணர்ந்தவருமான (மார்க்க அறிஞர்) ஒருவர் (இைறவனிடம்) ெகாண்டுவரப்படுவார். 
அவருக்குத் தான் வழங்கியிருந்த அருட்ெகாைடகைள இைறவன் எடுத்துைரப்பான். 
அவற்ைற அவர் அறிந்து ெகாள்வார். பிறகு "அந்த அருட்ெகாைடகளில் நீ எவ்விதம் 
ெசயல்பட்டாய்?'' என்று இைறவன் ேகட்பான். அவர், "(இைறவா!) கல்விைய நானும் கற்று, 

பிறருக்கும் அைத நான் கற்பித்ேதன். உனக்காகேவ குர்ஆைன ஓதிேனன்'' என்று 
பதிலளிப்பார். 
அதற்கு இைறவன், "(இல்ைல) நீ ெபாய் ெசால்கிறாய். (எனக்காக நீ கல்விையக் 
கற்கவுமில்ைல; கற்பிக்கவுமில்ைல.)"அறிஞர்' என்று ெசால்லப்பட ேவண்டும் என்பதற்காகேவ 
நீ கல்வி கற்றாய்; "குர்ஆன் அறிஞர்' என (மக்களிைடேய) ேபசப்படுவதற்காகேவ நீ 
குர்ஆைன ஓதினாய். அவ்வாறு ெசால்லப்பட்டுவிட்டது (உனது ேநாக்கம் நிைறேவறி 
விட்டது)'' என்று கூறுவான். பிறகு இைறவனின் கட்டைளப்படி முகம் குப்புற இழுத்துச் 
ெசல்லப்பட்டு, அவர் நரகத்தில் எறியப்படுவார். 
 
பிறகு இைறவன் தாராளமான வாழ்க்ைக வசதிகளும் அைனத்து விதமான ெசல்வங்களும் 
வழங்கியிருந்த ெபரிய ெசல்வர் ஒருவர் இைறவனிடம் ெகாண்டுவரப்படுவார். அவருக்குத் 
தான் வழங்கியிருந்த அருட்ெகாைடகைள இைறவன் எடுத்துைரப்பான். அவற்ைற அவர் 
அறிந்துெகாள்வார். பிறகு, "அந்த அருட்ெகாைடகளில் நீ எவ்விதம் ெசயல்பட்டாய்?'' என்று 
இைறவன் ேகட்பான். அதற்கு அவர், "நீ எந்ெதந்த வழிகளில் எல்லாம் ெபாருள் 
ெசலவழிக்கப்படுவைத விரும்புகிறாேயா, அந்த வழிகளில் எைதயும் விட்டுவிடாமல் 
அைனத்திலும் நான் உனக்காக எனது ெபாருைளச் ெசலவிட்ேடன்'' என்று பதிலளிப்பார். 
அதற்கு இைறவன், "(இல்ைல) நீ ெபாய் ெசால்கிறாய் "இவர் ஒரு புரவலர்' என 
(மக்களிைடேய) ேபசப்படுவதற்காகேவ நீ இவ்வாறு (ெசலவு) ெசய்தாய். (உன் எண்ணப்படி) 
அவ்வாறு ெசால்லப்பட்டுவிட்டது. (உனது எண்ணம் நிைறேவறிவிட்டது)'' என்று 
கூறிவிடுவான். பிறகு இைறவனின் கட்டைளப்படி முகம் குப்புற இழுத்துச் ெசல்லப்பட்டு, 

அவர் நரகத்தில் எறியப்படுவார். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மக்கள் கைலந்து ெசன்றேபாது சிரியா 
நாட்ைடச் ேசர்ந்த "நாத்தில் பின் ைகஸ்' என்பவர் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடம் 
ேகட்டார்...'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளன. 
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பாடம் : 44 அறப்ேபாரில் கலந்துெகாண்டு ேபார்ச்ெசல்வங்கைளப் ெபற்ேறாரும் ெபறாேதாரும் 
அைடந்துெகாள்ளும் (மறுைம) நன்ைமகளின் அளவு பற்றிய விளக்கம். 
 
3866 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ேபார்புரியச் ெசன்று, ேபார்ச்ெசல்வங்கைள அைடந்து 
ெகாண்ேடார் மறுைமயின் நன்ைமகளில் மூன்றில் இரண்டு பாகங்கைள முன்கூட்டிேய 
(இவ்வுலகிேலேய) ெபற்றுக்ெகாண்டுவிட்டனர். (மீதியுள்ள) மூன்றில் ஒரு பாகேம 
(மறுைமயில்) அவர்களுக்கு எஞ்சியிருக்கும். (அறப்ேபாரில் கலந்துெகாண்டு) ேபார்ச் 
ெசல்வம் எைதயும் அைடந்துெகாள்ளாேதார் முழு நன்ைமையயும் (மறுைமயில்) ெபற்றுக் 
ெகாள்வர். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3867 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(அல்லாஹ்வின் பாைதயில்) அறப்ேபாரில் அல்லது பைடப்பிரிவில் பங்ேகற்றுப் ேபார் 
ெசய்து, ேபார்ச்ெசல்வங்களுடனும் உடல் நலத்துடனும் திரும்புேவார், தங்களுைடய மறுைம 
நன்ைமகளில் மூன்றில் இரண்டு பாகத்ைத முன்கூட்டிேய (இவ்வுலகிேலேய) அைடந்து 
ெகாண்டுவிட்டனர். அறப்ேபாரில் அல்லது பைடப்பிரிவில் கலந்து, ேபார் ெசய்து, ேபார்ச் 
ெசல்வமும் ெபறாமல் உடலும் பாதிக்கப்பட்ட நிைலயில் திரும்புேவார், (மறுைமயில்) 
முழுைமயான நன்ைமகைள அைடந்துெகாள்வர். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 45 "எண்ணங்கைளப் ெபாறுத்ேத ெசயல்கள் அைமகின்றன'' எனும் நபிெமாழியும், 

அதில் அறப்ேபார் உள்ளிட்ட அைனத்து நல்லறங்களும் அடங்கும் என்பதும். 
 
3868 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எண்ணத்ைதப் ெபாறுத்ேத ெசயல்கள் அைமகின்றன. ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் அவர் 
எண்ணியதுதான் கிைடக்கிறது. எனேவ, எவரது ஹிஜ்ரத் (நாடு துறத்தல்) அல்லாஹ்ைவயும் 
அவனுைடய தூதைரயும் ேநாக்கமாகக் ெகாண்டு அைமகிறேதா, அவரது ஹிஜ்ரத்(தின் 
பலனும் அவ்வாேற) அல்லாஹ்விடமும் அவனுைடய தூதரிடமும் அைமயும். எவரது 
ஹிஜ்ரத் அவர் அைடய விரும்பும் உலக (ஆதாய)த்ைத, அல்லது அவர் மணக்க விரும்பும் 
ெபண்ைண ேநாக்கமாகக் ெகாண்டுள்ளேதா, அவரது ஹிஜ்ரத்(தின் பலனும்) அதுவாகத்தான் 
இருக்கும். 
இைத உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் எட்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் 
ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீதிருந்தவாறு இவ்வாறு கூறியைத நான் ேகட்ேடன்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 46 அல்லாஹ்வின் பாைதயில் வரீமரணம் அைடயும் வாய்ப்ைப வழங்குமாறு 
ேவண்டுவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
3869 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் உண்ைமயான மனதுடன் இைற வழியில் வரீமரணம் அைடவைத ேவண்டுகிறாேரா, 

அவர் அ(தற்குரிய அந்தஸ்)ைத அைடந்துெகாள்வார்; அவைர வரீமரணம் தழுவாவிட்டாலும் 
சரிேய! 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3870 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் உண்ைமயான மனதுடன் இைறவனிடம் வரீமரணத்ைத ேவண்டுவாேரா, அவைர 
உயிர்த் தியாகிகளின் தகுதிகளுக்கு அல்லாஹ் உயர்த்துவான்; அவர் தமது படுக்ைகயில் 
(இயற்ைக) மரணமைடந்தாலும் சரிேய! 
இைத சஹ்ல் பின் ஹுைனஃப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரண்டு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபுத்தாஹிர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உண்ைமயான மனதுடன்' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 47 அறப்ேபாரில் கலந்துெகாள்ளாமலும் அது குறித்து மனதில் எந்த விதமான 
ஆைசயும் இல்லாமலும் இறந்துேபானவர் குறித்து வந்துள்ள பழிப்புைர. 
 
3871 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அறப்ேபாரில் கலந்துெகாள்ளாமலும் அது குறித்து மனதில் எந்த விதமான ஆைசயும் 
இல்லாமல் இறந்துேபானவர் நயவஞ்சகத்தின் ஓர் அம்சத்திேலேய இறந்து ேபாகிறார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
இந்த நிைல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் இருந்தது என்ேற நாம் 
கருதுகிேறாம். 
 
பாடம் : 48 ேநாய் அல்லது ேவறு தகுந்த காரணத்தால் ேபாரில் கலந்துெகாள்ள முடியாமல் 
ேபானவருக்கும் நன்ைம கிைடக்கும். 
 
3872 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஓர் அறப்ேபாரில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். 
அப்ேபாது அவர்கள், "மதீனாவில் (நம் ேதாழர்கள்) சிலர் இருக்கின்றனர். நீங்கள் ஒரு 
பாைதயில் நடக்கும்ேபாதும் ஒரு பள்ளத்தாக்ைகக் கடக்கும்ேபாதும் உங்களுடேனேய 
அவர்களும் இருக்கின்றனர். ேநாய்தான் அவர்கைள (ேபாருக்கு வரவிடாமல்) தடுத்து 
விட்டது'' என்று ெசான்னார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நன்ைமயில் உங்களுடன் அவர்களும் 
இைணந்துெகாள்ளாமல் இருப்பதில்ைல'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 49 கடல்வழிப் ேபாரின் சிறப்பு 
 
3873 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவுக்கு அருகிலுள்ள "குபா'வுக்குச் ெசன்றால், 

தம் பால்குடி அன்ைனயான) உம்மு ஹராம் பின்த் மில்ஹான் (ரலி) அவர்களது வடீ்டிற்குச் 
ெசல்வதும் அவர்களுக்கு அவர் உணவளிப்பதும் வழக்கம் -அவர் (பிற்காலத்தில்) உபாதா 
பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்களுக்கு வாழ்க்ைகப்பட்டிருந்தார்- அவ்வாேற ஒரு நாள் 
(பகலில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்மு ஹராம் (ரலி) அவர்களின் 
வடீ்டிற்குச் ெசன்ற ேபாது, அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு உணவளித்தார். 
பின்னர் அவர்களுக்கு அவர் ேபன் பார்த்துக்ெகாண்டு உட்கார்ந்தார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உறங்கிவிட்டார்கள். பிறகு சிரித்தபடி விழித்தார்கள். 
ெதாடர்ந்து உம்மு ஹராம் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
அப்ேபாது நான், "ஏன் சிரிக்கிறரீ்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் சமுதாயத்தாரில் சிலர் அல்லாஹ்வின் 
பாைதயில் இந்தக் கடல் ேமல் பயணம் ெசய்யும் அறப்ேபார் வரீர்களாக எனக்குக் 
காட்டப்பட்டனர். அவர்கள் கட்டில்களில் வறீ்றிருக்கும் "மன்னர்களாக' அல்லது 
"மன்னர்கைளப் ேபான்று' இருந்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். (இவ்விரு வார்த்ைதகளில் எந்த 
வார்த்ைதைய அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என அறிவிப்பாளர் இஸ்ஹாக் (ரஹ்) 
அவர்கள் சந்ேதகத்துடன் அறிவிக்கிறார்.) உடேன நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைனயும் 
அவர்களில் ஒருத்தியாக ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று ெசான்ேனன். 
அப்ேபாது எனக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். 
பிறகு (மீண்டும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது தைலையக் கீேழ ைவத்து 
உறங்கிவிட்டுப் பிறகு சிரித்தபடி விழித்ெதழுந்தார்கள். அப்ேபாதும் நான், "ஏன் சிரிக்கிறரீ்கள், 

அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "என் சமுதாயத்தாரில் சிலர் 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் அறப்ேபார் புரிபவர்களாக எனக்குக் காட்டப்பட்டார்கள்'' என்று 
முன்பு ேபாலேவ பதிலளித்தார்கள். 
அைதக் ேகட்டு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைனையயும் அவர்களில் ஒருத்தியாக 
ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று ெசான்ேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் (கடல்வழி அறப்ேபாருக்குச் ெசல்லும்) முதலாவது குழுவில் 
ஒருவராக இருப்பரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்னறிவிப்புச் ெசய்தபடிேய) உம்மு ஹராம் (ரலி) 
அவர்கள் முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ரலி) அவர்களது காலத்தில் கடற்பயணம் 
ேமற்ெகாண்டார்கள். பின்பு அவர்கள் கடலிலிருந்து புறப்பட்டு (கைரக்கு) வந்தேபாது, தமது 
வாகனத்திலிருந்து கீேழ விழுந்து இறந்துேபானார்கள். 
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3874 அனஸ் (ரலி) அவர்களின் சிற்றன்ைன உம்மு ஹராம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து, எங்கள் வடீ்டில் மதிய ஓய்வு 
ேமற்ெகாண்டார்கள். பிறகு உறக்கத்திலிருந்து சிரித்தபடிேய விழித்ெதழுந்தார்கள். அப்ேபாது 
நான், "என் தந்ைதயும் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணம்! ஏன் சிரிக்கிறரீ்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதேர?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் கடல் 
முதுகில் பயணிப்பவர்களாக எனக்குக் காட்டப்பட்டனர். அவர்கள் கட்டில்களில் வறீ்றிருக்கும் 
மன்னர்கைளப் ேபான்று இருந்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். உடேன நான், "என்ைனயும் 
அவர்களில் ஒருத்தியாக ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று ெசான்ேனன். 
அதற்கு, "நீங்களும் அவர்களில் ஒருவராக இருப்பரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு (மீண்டும்) 
உறங்கிவிட்டு மறுபடியும் சிரித்தபடிேய விழித்ெதாழுந்தார்கள். அப்ேபாது நான் (அதற்கான 
காரணத்ைத) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அவர்கள் முன்பு கூறியைதப் ேபான்ேற கூறினார்கள். 
அப்ேபாதும் நான், "என்ைனயும் அவர்களில் ஒருத்தியாக ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் 
பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று ெசான்ேனன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் (கடல்வழிப்ேபாரில் 
ெசல்லும்) முதலாவது குழுவினரில் ஒருவராக இருப்பரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
பின்னர் உம்மு ஹராம் (ரலி) அவர்கள் உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்களுக்கு 
வாழ்க்ைகப்பட்டேபாது, உபாதா (ரலி) அவர்கள் கடலில் பயணம் ெசய்து அறப்ேபாருக்குச் 
ெசன்றார்கள். அப்ேபாது தம்முடன் (தம் துைணவி) உம்மு ஹராம் (ரலி) அவர்கைளயும் 
(கப்பலில்) அைழத்துச் ெசன்றார்கள். (ேபார் முடிந்து) வந்தேபாது, உம்மு ஹராம் (ரலி) 
அவர்களுக்கு அருகில் ேகாேவறு கழுைதெயான்று ெகாண்டுவரப்பட்டது. அதில் அவர்கள் 
ஏறியேபாது, அது கீேழ தள்ளிவிட்டது. அதனால் அவர்களது கழுத்து முறிந்துவிட்டது. 
(அவர்கள் இறந்துவிட்டார்கள்.) 
 
3875 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு ஹராம் பின்த் மில்ஹான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஒரு நாள் (பகலில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என் வடீ்டிற்கு வந்து) 
எனக்கு அருகில் உறங்கினார்கள். பிறகு புன்னைகத்தவர்களாக விழித்ெதழுந்தார்கள். நான், 

"ஏன் சிரிக்கிறரீ்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர?' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு, "என் சமுதாயத்தாரில் 
சிலர் இந்தப் பசுைமக் கடல் ேமல் பயணிப்பவர்களாக எனக்குக் காட்டப்பட்டார்கள்...' என்று 
கூறினார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபறுகின்றன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் சிற்றன்ைன 
மில்ஹானின் புதல்வி (உம்மு ஹராம் - ரலி) அவர்களின் வடீ்டுக்கு வந்து, அவர் அருகில் 
தமது தைலையக் கீேழ ைவத்து உறங்கினார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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பாடம் : 50  அல்லாஹ்வின் பாைதயில் எல்ைலக் காவல் புரிவதன் சிறப்பு. 
 
3876 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"ஒரு பகல் ஓர் இரவு (நாட்டின்) எல்ைலையக் காக்கும் பணியில் ஈடுபடுவதானது, ஒரு 
மாதம் (பகெலல்லாம்) ேநான்பு ேநாற்று (இரெவல்லாம்) நின்று வழிபடுவைதவிடச் 
சிறந்ததாகும். அ(வ்வாறு காவல் காப்ப)வர் இறந்துவிட்டாலும் அவர் ெசய்துவந்த நற்ெசயல் 
(களுக்குரிய நன்ைம)கள் (அவரது கணக்கில்) அவருக்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும். 
(இைறவனிடம்) அவர் உணவளிக்கவும்படுகிறார். ேமலும், (சவக்குழியில்) ேவதைன 
ெசய்பவரிடமிருந்து பாதுகாப்பும் ெபறுவார். 
இைத சல்மான் அல்ஃபாரிசீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சல்மானுல் ைகர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  51 (பல வைக) உயிர்த் தியாகிகள் பற்றிய விளக்கம். 
 
3877 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர் சாைலயில் நடந்து ெசன்று ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது சாைலயில் முட்கிைள 
ஒன்ைறக் கண்டு அைத அப்புறப்படுத்தினார். (அவரது இந்த நற்ெசயைல) அல்லாஹ் 
ெபருமனதுடன் ஏற்று, அவருக்கு (அவர் ெசய்த பாவங்களிலிருந்து) மன்னிப்பு வழங்கினான். 
உயிர்த் தியாகிகள் ஐவர் ஆவர்: 
1. ெகாள்ைள ேநாயால் இறந்தவர் 2. வயிற்றுப்ேபாக்கால் இறந்தவர் 3. ெவள்ளத்தில் மூழ்கி 
இறந்தவர் 4.இடிபாடுகளில் சிக்கி இறந்தவர் 5. அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறப்ேபாரில்) 
உயிர்த் தியாகம் ெசய்தவர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3878 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிடம்), "உங்களில் உயிர்த்தியாகி (ஷஹீத்) 
குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறப்ேபாரில்) ெகால்லப்பட்டவர் உயிர்த்தியாகி 
ஆவார்'' என்று பதிலளித்தனர். 
"அப்படியானால், என் சமுதாயத்தில் உயிர்த் தியாகம் ெசய்தவர்கள் (எண்ணிக்ைகயில்) 
குைறந்துவிடுவார்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். மக்கள், 

"அவ்வாறாயின், உயிர்த்தியாகிகள் யார், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறப்ேபாரில்) 
ெகால்லப்பட்டவர் உயிர்த்தியாகி ஆவார். அல்லாஹ்வின் பாைதயில் இறந்தவர் உயிர்த் 
தியாகி ஆவார். ெகாள்ைள ேநாயால் இறந்தவரும் உயிர்த்தியாகி ஆவார். 
வயிற்ேறாட்டத்தால் இறந்தவரும் உயிர்த்தியாகி ஆவார்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
(இந்த ஹதீஸ் இதன் அறிவிப்பாளர் ெதாடரில் இடம்ெபற்றுள்ள சுைஹல் பின் அபசீாலிஹ் 
(ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் வரிைசயிலும் வந்துள்ளது. அதில் 
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இடம்ெபற்றுள்ள) உைபதுல்லாஹ் பின் மிக்சம் (ரஹ்) அவர்கள் (தமக்கு இைத அறிவித்த) 
சுைஹல் (ரஹ்) அவர்களிடம், "இந்த ஹதீஸின் ெதாடரில் "ெவள்ளத்தில் மூழ்கி 
இறந்தவரும் உயிர்த்தியாகி ஆவார்' என உங்கள் தந்ைத (அபூ சாலிஹ் -ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவித்தார்கள் என நான் உறுதிெமாழிகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: சுைஹல் பின் அபசீாலிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: (என்னிடம்) உைபதுல்லாஹ் பின் மிக்சம் (ரஹ்) அவர்கள், இந்த ஹதீஸின் 
ெதாடரில் உங்கள் தந்ைத (அபூசாலிஹ் -ரஹ்) அவர்கள் "ெவள்ளத்தில் மூழ்கி இறந்தவரும் 
உயிர்த்தியாகி ஆவார்' என்று அறிவித்தார் என நான் உறுதிெமாழிகிேறன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதிலும் அபூசாலிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் "ெவள்ளத்தில் மூழ்கி இறந்தவர் உயிர்த் தியாகி 
ஆவார்'' என்று கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3879 ஹஃப்ஸா பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "(உங்கள் சேகாதரர்) யஹ்யா பின் அபஅீம்ரா 
எதனால் இறந்தார்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "ெகாள்ைள ேநாயால் இறந்தார்'' என்று 
பதிலளித்ேதன். அவர்கள், "ெகாள்ைள ேநாய் (மரணம்), ஒவ்ெவாரு முஸ்லிமுக்கும் 
வரீமரணமாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகச் ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 52 அம்ெபய்வதன் சிறப்பும் அதற்காக ஆர்வமூட்டுவதும் அைதப்பயின்று மறந்து 
விட்டவர் குறித்து வந்துள்ள பழிப்புைரயும். 
 
3880 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி "நீங்கள் 
அவர்களுக்ெகதிராக உங்களால் இயன்ற அளவுக்குப் பலத்ைதத் தயார்படுத்தி ைவத்துக் 
ெகாள்ளுங்கள்'' (8:60) எனும் இைறவசனத்ைத ஓதிவிட்டு, "அறிந்து ெகாள்க: பலம் என்பது 
அம்ெபய்வதாகும். அறிக! பலம் என்பது அம்ெபய்வதாகும். அறிக! பலம் என்பது 
அம்ெபய்வதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3881 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
விைரவில் பல நாடுகள் உங்களால் ெவற்றிெகாள்ளப்படும். அதற்கு இைறவேன 
உங்களுக்குப் ேபாதுமானவன். எனேவ, உங்களில் ஒருவர் தம் அம்புகளால் விைளயாட 
இயலாமல் ேபாய்விட ேவண்டாம். 
இைத உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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3882 அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஷுமாசா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஃபுைகம் அல்லக்மீ என்பவர் உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்களிடம் "(முதியவரான) தாங்கள் 
(அம்ெபய்வதற்காக) இவ்விரு இலக்குகளுக்கிைடேய உங்கைளச் சிரமப்படுத்திக் 
ெகாள்கிறரீ்கேள!'' என்று ேகட்டார். அதற்கு உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ஒரு ெசய்திைய நான் 
ெசவியுற்றிராவிட்டால் இதற்காக நான் சிரமம் எடுத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான ஹாரிஸ் பின் யஅகூப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஷுமாசா (ரஹ்) அவர்களிடம், "அது என்ன (ெசய்தி)?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அப்துர் ரஹ்மான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், யார் 
அம்ெபய்வைதப் பயின்ற பின் அைதக் ைகவிட்டுவிடுகிறாேரா அவர் "நம்ைமச் ேசர்ந்தவர் 
அல்லர்'  அல்லது "(நமக்கு) மாறுெசய்துவிட்டார்' என்று கூறினார்கள்'' என 
விைடயளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 53 "என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் எப்ேபாதுேம உண்ைமக்கு 
ஆதரவாளர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கைள எதிர்ப்பவர்களால் அவர்களுக்குத் தீங்கு ெசய்ய 
முடியாது'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது. 
 
3883 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் உண்ைமக்கு ஆதரவாளர்களாக இருந்துெகாண்ேட 
இருப்பார்கள். அவர்களுக்குத் துேராகம் இைழப்பவர்களால் அவர்களுக்குத் தீங்கு ெசய்ய 
முடியாது. இறுதியில் அவர்கள் இேத நிைலயில் இருக்கும்ேபாேத இைறக்கட்டைள 
(மறுைமக்கு ெநருக்கமான நிைல) வந்துவிடும். 
இைத ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் குைதபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் இேத நிைலயில் 
இருக்கும்ேபாேத' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3884 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் (உண்ைமைய மறுக்கும்) மக்கைள 
மிைகத்தவர்களாகேவ இருந்துெகாண்டிருப்பார்கள். இறுதியில் அவர்கள் மிைகத்தவர்களாக 
இருக்கும்ேபாேத அவர்களிடம் இைறக்கட்டைள (மறுைமக்கு ெநருக்கமான நிைல) 
வந்துவிடும். 
இைத முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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3885 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இந்த மார்க்கத்திற்காக முஸ்லிம்களில் ஒரு குழுவினர் ேபாராடிக்ெகாண்டிருக்கும் 
நிைலயிேலேய மறுைம நிகழும். அதுவைர இந்த மார்க்கம் நிைலத்திருக்கும். 
இைத ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3886 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் இறுதி நாள்வைர உண்ைமக்கு ஆதரவாகப் 
ேபாராடிக்ெகாண்ேட இருப்பார்கள். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3887 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் இைறக்கட்டைளைய நிைலநாட்டிய வண்ணேம 
இருப்பார்கள். அவர்களுக்குத் துேராகம் இைழப்பவர்கேளா அவர்கைள எதிர்ப்பவர்கேளா 
அவர்களுக்கு எந்தத் தீங்கும் இைழக்க முடியாது. அவர்கள் (உண்ைமைய மறுக்கும்) 
மக்கைள மிைகத்தவர்களாக இருக்கும் நிைலயிேலேய அவர்களிடம் இைறக் கட்டைள 
வரும். -இைத முஆவியா (ரலி) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி 
அறிவித்தார்கள். 
 
3888 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் யாருக்கு நன்ைமைய நாடுகின்றாேனா அவைர மார்க்க (விளக்கமுைடய) 
அறிஞராக்குகிறான். முஸ்லிம்களில் ஒரு குழுவினர் உண்ைமக்கு ஆதரவாகப் ேபாராடிய 
வண்ணம் தம் எதிரிகைளவிட ேமேலாங்கியவர்களாகேவ யுகமுடிவு நாள்வைர 
நீடித்திருப்பார்கள். 
இைத முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான யஸீத் பின் அல்அஸம்மு (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக அறிவித்த இந்த ஒரு ஹதீைஸ 
(மட்டுேம) நான் ெசவியுற்ேறன். நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இந்த ஹதீைஸத் தவிர 
ேவெறைதயும் முஆவியா (ரலி) அவர்கள் மிம்பர் மீதிருந்தபடி குறிப்பிட்டைத நான் 
ேகட்டதில்ைல. 
 
3889 அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஷுமாசா அல்மஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மஸ்லமா பின் முகல்லத் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்ேதன். அங்கு மஸ்லமா (ரலி) 
அவர்களுக்கு அருகில் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களும் 
இருந்தார்கள். 
அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள், "பைடப்பினங்களிேலேய 
மிகவும் தீயவர்கள் மீேத யுகமுடிவு நாள் சம்பவிக்கும். அவர்கள் அறியாைமக் கால 
மக்கைளவிட தீயவர்களாக இருப்பர். அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் எைத ேவண்டினாலும் 
இைறவன் அைத நிராகரித்துவிடுவான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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இவ்வாறு அவர்கள் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தேபாது உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் அங்கு 
வந்தார்கள். அப்ேபாது மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், "உக்பா (ரலி) அவர்கேள! அப்துல்லாஹ் 
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்'' என்றார்கள். அதற்கு உக்பா (ரலி) அவர்கள், "அவேர நன்கறிந்தவர். 
நாேனா, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியைதக் ேகட்டுள்ேளன் 
என்றார்கள்: 
என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் அல்லாஹ்வின் கட்டைளக்ேகற்ப ேபாராடியவண்ணம் 
தம் எதிரிகைள அடக்கிைவத்தபடிேய இருப்பார்கள். அவர்கைள எதிர்ப்பவர்களால் 
அவர்களுக்குத் தீங்கு ெசய்யமுடியாது. அவர்கள் இவ்வாறு இருந்துெகாண்டிருக்கும் 
நிைலயிேலேய யுகமுடிவு நாள் ஏற்படும். 
அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள், "ஆம் (நீங்கள் 
ெசான்னதும் சரிேய!) பிறகு கஸ்தூரி ேபான்ற மணமுைடய ஒரு காற்ைற அல்லாஹ் 
அனுப்புவான். அது பட்டு ேபால ேமனிைய வருடும். பிறகு எந்த உள்ளத்தில் கடுகளவு 
இைறநம்பிக்ைக உள்ளேதா அத்தைகய எந்த உயிைரயும் அது ைகப்பற்றாமல் விடாது. 
பிறகு மக்களிேலேய மிகவும் தீயவர்கேள எஞ்சியிருப்பர். அவர்கள்மீேத யுக முடிவு நாள் 
ஏற்படும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3890 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேமற்குவாசிகள் (சிரியாவாசிகள்) யுகமுடிவு நாள்வைர உண்ைமக்கு ஆதரவாகேவ 
இருந்துெகாண்டிருப்பார்கள். 
 
பாடம் :  54 பயணத்தில் கால்நைடகளின் நலன் காப்பதும் சாைலயி(ன் நடுவி)ல் இரவில் 
இறங்கி ஓய்ெவடுப்பதற்கு வந்துள்ள தைடயும். 
 
3891 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் ெசழிப்பான காலத்தில் பயணம் ெசய்தால், (பசுைமயான) பூமியில் 
ஒட்டகங்களுக்குரிய பங்ைக (ேமய்ச்சைல)க் ெகாடுத்துவிடுங்கள். வறட்சியான காலத்தில் 
பயணம் ெசய்தால், ஒட்டகங்கைளத் துரிதமாகச் ெசலுத்துங்கள். நீங்கள் இரவில் இறங்கி 
ஓய்ெவடுத்தால், (ேபாக்குவரத்துச்) சாைலையத் தவிர்த்துவிடுங்கள். ஏெனனில், அது இரவில் 
விஷஜந்துகள் உலவும் இடமாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் ெசழிப்பான காலத்தில் பயணம் ெசய்தால், (பசுைமயான) பூமியில் 
ஒட்டகங்களுக்குரிய பங்ைக (ேமய்ச்சைல)க் ெகாடுத்துவிடுங்கள். வறட்சியான காலத்தில் 
பயணம் ேமற்ெகாண்டால், ஒட்டகங்களின் உடலில் எலும்பு மஜ்ைஜ (பலம்) இருக்கேவ 
விைரவாகச் ெசன்றுவிடுங்கள். (பயணத்தில்) நீங்கள் இரவில் இறங்கி ஓய்ெவடுத்தால், 

ேபாக்குவரத்துச் சாைலகைளத் தவிர்த்து விடுங்கள். ஏெனனில், அைவ கால்நைடகளின் 
பாைதகளும் இரவில் விஷஜந்துகள் உலவும் இடமும் ஆகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 55 பயணம் ேவதைனயின் ஒரு துண்டாகும். பயணி தம் பணிகைள முடித்த பின் 
விைரவாகத் தம் வடீ்டாரிடம் திரும்பிவிடுவது நல்லதாகும். 
 
3892 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பயணம் ேவதைனயின் ஒரு துண்டாகும். உங்கள் தூக்கத்ைதயும் உணைவயும் 
பானத்ைதயும் அது தடுத்துவிடுகிறது. ஆகேவ, உங்களில் ஒருவர், தாம் நாடிச்ெசன்ற பயண 
ேநாக்கத்ைத முடித்துவிட்டால், உடேன அவர் தம் வடீ்டாைர ேநாக்கி விைரந்து 
ெசல்லட்டும். 
இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
நான் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம், "இந்த ஹதீைஸ அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அபூசாலிஹ் (ரஹ்) அவர்களும், அவரிடமிருந்து சுமய்யு (ரஹ்) 
அவர்களும் உங்களுக்கு அறிவித்தார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' 

என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  56 (நீண்ட) பயணத்திலிருந்து திரும்புகின்றவர் இரவில் (எந்த முன்னறிவிப்புமின்றி) 
திடீெரனத் தமது வடீ்டினுள் நுைழவது (துரூக்) ெவறுக்கத்தக்கதாகும். 
 
3893 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பயணத்ைத முடித்து) இரவு ேநரத்தில் திடீெரனத் 
தம் வடீ்டாரிடம் ெசல்லமாட்டார்கள். அவர்களிடம் காைலயிேலா அல்லது மாைலயிேலா 
தான் ெசல்வர்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நுைழயமாட்டார்கள்' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. ("திடீெரன' எனும் குறிப்பு இல்ைல.) 
 
3894 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஒரு ேபாரில் (தபூக்கில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். 
பிறகு நாங்கள் மதீனா வந்து (ஊருக்குள்) நுைழயப்ேபானேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(நீங்கள் வந்து ேசர்ந்துவிட்ட தகவல் வடீ்டுப் ெபண்கைளச் ெசன்றைடய) 
இரவாகும்வைர ெபாறுத்திருங்கள். தைலவிரி ேகாலமாயிருக்கும் ெபண்கள் தைலவாரிக் 
ெகாள்ளட்டும்.(கணவைனப்) பிரிந்திருந்த ெபண்கள் சவரக்கத்திையப் பயன்படுத்தி(த் 
தங்கைள ஆயத்தப் படுத்தி)க்ெகாள்ளட்டும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3895 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் (ெவளியூரிலிருந்து) இரவு ேநரத்தில் வந்தால் (எந்த 
முன்னறிவிப்புமின்றி) திடீெரன அவர் தம் வடீ்டாரிடம் ெசல்ல ேவண்டாம். (கணவைனப்) 
பிரிந்திருந்த ெபண் சவரக்கத்திையப் பயன்படுத்தி(த் தம்ைம ஆயத்தப் படுத்தி)க்ெகாள்ளும் 
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வைரயிலும், தைலவிரி ேகாலமாயிருக்கும் ெபண்கள் தைலவாரிக் ெகாள்ளும்வைரயிலும் 
(அவர் தாமதிக்கட்டும்!) 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3896 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது 

நீண்டநாட்கள் கழித்து ஊர் திரும்புகின்ற ஒருவர் (எந்த முன்னறிவிப்புமின்றி) இரவு 
ேநரத்தில் திடீெரனத் தம் வடீ்டாரிடம் ெசல்ல ேவண்டாம் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3897 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ெவளியூரிலிருந்து திரும்புகின்ற) ஒருவர் இரவு ேநரத்தில் திடீெரனத் தம் வடீ்டாரிடம் 
ெசல்வதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைடவிதித்தார்கள். வடீ்டார் ேமாசடி 
ெசய்கிறார்களா என்று ேநாட்டமிடவும் அவர்களின் குற்றங்குைறகைளக் கண்டுபிடிக்கவும் 
(அவ்வாறு ெசல்வது முைறயாகாது). 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள், "வடீ்டார் ேமாசடி ெசய்கிறார்களா என்று 
ேநாட்டமிடவும் அவர்களின் குற்றங்குைறகைளக் கண்டுபிடிக்கவும்'' எனும் இந்த வாசகம் 
ஹதீஸில் உள்ளதா, அல்லது இல்ைலயா (அறிவிப்பாளர் முஹாரிப் அவர்களின் வாசகமா) 
என எனக்குத் ெதரியவில்ைல'' என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3898 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ஒருவர் (பயணத்திலிருந்து திரும்பி) இரவில் திடீெரன வடீ்டாரிடம் ெசல்வைத 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவறுத்து வந்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
"வடீ்டார் ேமாசடி ெசய்கிறார்களா என்று ேநாட்டமிடவும் அவர்களின் குற்றங்குைறகைளக் 
கண்டுபிடிக்கவும்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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அத் யாயம் : 34  ேவட்ைடப் ரா க ம்,அ க்கப்ப ம் ரா க ம், 
உண்ணத்தக்க ரா க ம். 

 
பாடம் : 1 பயிற்சியளிக்கப்பட்ட நாய்கள் மூலம் ேவட்ைடயாடுதல். 
 
3899 அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் பயிற்சியளிக்கப்பட்ட 
நாய்கைள அல்லாஹ்வின் ெபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்...) ெசால்லி அனுப்புகிேறன். அைவ 
எனக்காக (ேவட்ைடயாடி)க் கவ்விப் பிடிக்கின்றன (அவற்ைற நான் உண்ணலாமா?)'' என்று 
ேகட்ேடன். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட உங்கள் நாைய அல்லாஹ்வின் 
ெபயர் ெசால்லி அனுப்பியிருந்தால் (அது ேவட்ைடயாடிக் ெகாண்டு வருவைத) நீங்கள் 
உண்ணுங்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
நான், "(ேவட்ைடப் பிராணிைய) அைவ ெகான்றுவிட்டாலுமா?'' என்று ேகட்ேடன். "(ேவட்ைடப் 
பிராணிைய) அைவ ெகான்றுவிட்டாலும் சரிேய (அைத நீங்கள் உண்ணுங்கள்); நீங்கள் 
அனுப்பாத மற்ெறாரு நாய் அவற்றுடன் கூட்டுச் ேசராதவைர (உண்ணலாம்)'' என்றார்கள். 
நான், "இறகு இல்லாத அம்ைப ("மிஅராள்') ேவட்ைடப் பிராணியின் மீது நான் எய்கிேறன். 
அது ேவட்ைடப் பிராணிையத் தாக்கிவிடுகிறது (அைத நான் உண்ணலாமா)?'' என்று 
ேகட்ேடன். "நீங்கள் இறகு இல்லாத அம்ைப எய்ய,அது (தனது கூர்முைனயால்) குத்தி 
(வழீ்த்தி)யைத உண்ணுங்கள். அம்பின் பக்கவாட்டுப் பகுதியால் தாக்குண்டைத 
உண்ணாதீர்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
3900 அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"நாங்கள் இந்த (ேவட்ைட) நாய்களின் மூலம் ேவட்ைடயாடும் ஒரு சமுதாயத்தார் 
ஆேவாம்'' என்று நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூறி (அதன் சட்டம் 
என்னெவன்று) வினவிேனன். 
அதற்கு அவர்கள், "பயிற்சியளிக்கப்பட்ட உங்கள் (ேவட்ைட) நாய்கைள, அல்லாஹ்வின் 
ெபயர் ெசால்லி (ேவட்ைடயாட) நீங்கள் அனுப்பியிருந்தால், உங்களுக்காக அைவ கவ்விப் 
பிடித்து ைவத்திருப்பவற்ைற நீங்கள் உண்ணலாம்;அவற்ைற அைவ ெகான்றுவிட்டாலும் 
சரிேய! (ஆனால்,) அந்த நாேய தின்றுவிட்டைத மட்டும் உண்ணாதீர்கள்! ஏெனன்றால், அது 
தனக்காகேவ கவ்வி ைவத்திருக்குேமா என நான் அஞ்சுகிேறன். இவ்வாேற ேவறு நாய்கள் 
உங்கள் நாய்களுடன் கூட்டுச்ேசர்ந்திருந்தாலும் (அைவ ேவட்ைடயாடியவற்ைற) 
உண்ணாதீர்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
3901 அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், இறகு இல்லாத அம்ைபக் குறித்து (அதன் 
மூலம் ேவட்ைடயாடப்பட்ட பிராணிைய உண்ணலாமா என)க் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

"அம்பின் முைனப் பகுதி பிராணிையத் தாக்கியிருந்தால் அைத உண்ணுங்கள். அம்பின் 
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பக்கவாட்டுப் பகுதி தாக்கிச் ெசத்திருந்தால், அது தடியால் அடித்துக் ெகால்லப்பட்டது (ேபால்) 
தான். எனேவ, அைத உண்ணாதீர்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், (பயிற்சியளிக்கப்பட்ட) நாய் (மூலம் 
ேவட்ைடயாடப்பட்ட பிராணிையக்) குறித்துக் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் ெபயர் ெசால்லி அந்த நாைய அனுப்பியிருந்தால் (அது ேவட்ைடயாடிக் 
ெகாண்டுவருவைத) நீங்கள் உண்ணலாம். அந்தப் பிராணியிலிருந்து சிறிதளைவ அந்த நாய் 
தின்றுவிட்டிருந்தால், அைத உண்ணாதீர்கள். ஏெனன்றால், அது தனக்காகேவ கவ்விப் 
பிடித்திருக்கிறது'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
"நான் அனுப்பிய நாயுடன் மற்ெறாரு நாையக் கண்ேடன். அவற்றில் எது அந்தப் 
பிராணிையக் கவ்விப் பிடித்தது என்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல (அப்ேபாது நான் என்ன 
ெசய்வது?)'' என்று ேகட்ேடன். 
 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால் அைத உண்ணாதீர்கள். 
ஏெனனில், நீங்கள் உங்கள் நாைய மட்டுேம அல்லாஹ்வின் ெபயர் ெசால்லி அனுப்பினரீ்கள். 
மற்ெறாரு நாைய அல்லாஹ்வின் ெபயர் ெசால்லி நீங்கள் அனுப்பவில்ைல'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், இறகு இல்லாத அம்பு (மூலம் 
ேவட்ைடயாடப்பட்ட பிராணி) குறித்துக் ேகட்ேடன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதிலும் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், இறகு இல்லாத அம்பு (மூலம் 
ேவட்ைடயாடப்பட்ட பிராணி) குறித்துக் ேகட்ேடன்'' என்ேற ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 
3902 அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், இறகு இல்லாத அம்பின் மூலம் 
ேவட்ைடயாடப்பட்ட பிராணி குறித்துக் ேகட்ேடன். அவர்கள், "பிராணி அம்பின் 
கூர்முைனயால் தாக்கப்பட்டிருந்தால் அைத உண்ணுங்கள். அம்பின் பக்கவாட்டுப் பகுதியால் 
தாக்குண்டு ெசத்திருந்தால் அது தடியால் அடித்துக் ெகால்லப்பட்ட(து ேபான்ற)ேதயாகும். 
(எனேவ, அைத உண்ணாதீர்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
(பயிற்சியளிக்கப்பட்ட) நாய்கள் மூலம் ேவட்ைடயாடப்பட்ட பிராணி குறித்தும் அவர்களிடம் 
நான் ேகட்ேடன். அவர்கள், "உங்களுக்காக அைவ கவ்விப் பிடித்துைவத்து, அதிலிருந்து 
எைதயும் தின்னாமல் இருந்தால் நீங்கள் உண்ணுங்கள். ஏெனனில், (பழக்கப்படுத்தப்பட்ட) 
நாய் கவ்விப் பிடிப்பேத, (முைறப்படி) அறுப்பதாகிவிடும். 
உங்களது நாயுடன் ேவெறாரு நாைய நீங்கள் கண்டு, அந்த ேவெறாரு நாய் உங்கள் நாயுடன் 
அந்தப் பிராணிையப் பிடித்துக் ெகான்றிருக்குேமா என்று நீங்கள் அஞ்சினால், அைத 
உண்ணாதீர்கள். ஏெனனில், நீங்கள் உங்கள் நாைய மட்டுேம அல்லாஹ்வின் ெபயர் ெசால்லி 
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அனுப்பினரீ்கள். ேவெறாரு நாைய அவ்வாறு கூறி நீங்கள் அனுப்பவில்ைல'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3903 ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(இராக்கில் உள்ள) "நஹ்ைரன்' எனும் இடத்தில் எங்கள் அண்ைட வடீ்டாராகவும், உற்ற 
நண்பராகவும், (வழிபாடுகளில்) மிகுந்த ஈடுபாடு ெகாண்டவராகவும் இருந்த அதீ பின் 
ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "நான் எனது (ேவட்ைட) நாைய (அல்லாஹ்வின் ெபயர் 
ெசால்லி) அனுப்புகிேறன். எனது நாயுடன் ேவெறாரு நாைய, (ேவட்ைடப் பிராணிையப்) 
பிடித்த நிைலயில் நான் காண்கிேறன். அவற்றில் எது ேவட்ைடப் பிராணிையப் பிடித்தது 
என்பது எனக்குத் ெதரியவில்ைல (இந்த நிைலயில் நான் என்ன ெசய்வது)?'' என்று 
ேகட்ேடன். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அைத உண்ணாதீர்கள். ஏெனனில், நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 
ெபயர் ெசால்லி அனுப்பியது உங்கள் நாையத்தான். ேவெறாரு நாைய நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் ெபயர் ெசால்லி அனுப்பவில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஷஅப ீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3904 அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள்: நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 
ெபயர் கூறி, உங்களது (ேவட்ைட) நாைய அனுப்ப, அது ேவட்ைடப் பிராணிையப் பிடித்து 
உயிருடன் ைவத்திருப்பைத நீங்கள் கண்டால், அைத (முைறப்படி) நீங்கள் அறுத்து 
உண்ணலாம். அது ேவட்ைடப் பிராணிையப் பிடித்துத் தின்றுவிடாமல் ெகான்று 
விட்டிருப்பைத நீங்கள் கண்டால் அைதயும் நீங்கள் உண்ணலாம். 
உங்கள் நாயுடன் ேவெறாரு நாயும் (ேவட்ைடப் பிராணிையக்) ெகான்றுவிட்ட நிைலயில் 
இருப்பைத நீங்கள் கண்டால்,அைத உண்ணாதீர்கள். ஏெனனில், அவற்றில் எது அந்தப் 
பிராணிையக் ெகான்றது என்பது உங்களுக்குத் ெதரியாது. 
நீங்கள் உங்கள் அம்ைப அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறி (ேவட்ைடப் பிராணிைய ேநாக்கி) 
எய்ய, அது ஒரு நாள் அளவுக்கு உங்கைள விட்டு மைறந்துவிட்டது. ஒரு நாள் கழித்து 
உங்கள் அம்பின் அைடயாளம் அதில் இருக்க நீங்கள் கண்டால்,விரும்பினால் அைத நீங்கள் 
உண்ணலாம். அந்தப் பிராணி தண்ணரீில் மூழ்கிக் கிடப்பைத நீங்கள் கண்டால் அைத 
உண்ணாதீர்கள். 
 
3905 அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேவட்ைடப் பிராணிகள் குறித்து 
வினவிேனன். அவர்கள், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறி, உங்கள் அம்ைப எய்ய, அது 
ெசன்று பிராணிையத் தாக்கிக் ெகான்றுவிட்டால், அைத நீங்கள் உண்ணலாம்; அந்தப் பிராணி 
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தண்ணரீில் விழுந்து கிடக்கும் நிைலயில் அைத நீங்கள் கண்டால் தவிர! (அப்ேபாது அைத 
உண்ணாதீர்கள்.) ஏெனனில், தண்ணரீில் விழுந்ததால் அது ெசத்ததா, அல்லது உங்கள் அம்பு 
தாக்கி அது ெசத்ததா என்பது உங்களுக்குத் ெதரியாது'' என்று கூறினார்கள். 
 
3906 அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் 
ேவதம் வழங்கப்ெபற்ற ஒரு சமுதாயத்தாரின் நாட்டில் வசிக்கிேறாம். அவர்களுைடய 
பாத்திரத்தில் சாப்பிடுகிேறாம். ேமலும், ேவட்ைடப் பிராணிகள் நிைறந்த ஒரு பகுதியில் 
வசிக்கிேறாம். நான் எனது வில்லாலும் ேவட்ைடயாடுகிேறன். பயிற்சியளிக்கப்பட்ட எனது 
நாயாலும் ேவட்ைடயாடுகிேறன். பயிற்சியளிக்கப்படாத நாயாலும் ேவட்ைடயாடுகிேறன். 
இவற்றில் எது எங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டது என்பைத எனக்குத் ெதரிவியுங்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். 
 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) பதிலளித்தார்கள்: 
ேவதம் வழங்கப்ெபற்றவர்களின் நாட்டில் நீங்கள் வசிப்பதாகவும் அவர்களுைடய 
பாத்திரங்களில் உண்பதாகவும் நீங்கள் ெசான்னைதப் ெபாறுத்தமட்டில், அவர்களுைடய 
பாத்திரமல்லாத ேவறு பாத்திரம் உங்களுக்குக் கிைடத்தால்,அவர்களின் பாத்திரத்தில் நீங்கள் 
உண்ணாதீர்கள். (ேவறு பாத்திரம்) உங்களுக்குக் கிைடக்காவிட்டால், அைதக் கழுவிவிட்டு, 

பின்னர் அதில் உண்ணுங்கள். 
ேவட்ைடப் பிராணிகள் நிைறந்த பகுதியில் நீங்கள் வசிப்பதாகச் ெசான்னைதப் 
ெபாறுத்தவைர, உங்கள் வில்லால் ேவட்ைடயாடியைத நீங்கள் அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறி 
(அறுத்து) உண்ணலாம். (அவ்வாேற) பயிற்சியளிக்கப்பட்ட உங்கள் நாயின் மூலம் 
ேவட்ைடயாடியைதயும் அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறி நீங்கள் உண்ணலாம். 
பயிற்சியளிக்கப்படாத உங்கள் நாயின் மூலம் நீங்கள் ேவட்ைடயாடியது அறுப்பதற்கு 
ஏதுவாக (உயிர் பிரியாத நிைலயில்) உங்களுக்குக் கிைடத்தால், அைத (முைறப்படி அறுத்து) 
நீங்கள் உண்ணலாம். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு வஹ்ப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், வில்லால் ேவட்ைடயாடப்பட்ட 
பிராணிையப் பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. 
 
பாடம் : 2 (அம்பு எய்த பின்) மைறந்துேபான ேவட்ைடப் பிராணி பிறகு கிைடத்தால்...? 
 
3907 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்கள் அம்பினால் நீங்கள் எய்த பின் ேவட்ைடப்பிராணி மைறந்து, பின்னர் (இறந்த 
நிைலயில்) அைத நீங்கள் கண்டால், நாற்றமடிக்காமல் இருக்கும்வைர அைத நீங்கள் 
உண்ணலாம். 
இைத அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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3908 அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"(காயமைடந்த) ேவட்ைடப் பிராணி (இறந்த நிைலயில்) மூன்று நாட்கள் கழித்து 
கிைடத்தால், நாற்றமடிக்காமல் இருக்கும் வைர அைத நீங்கள் புசிக்கலாம்'' என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
3909 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நாற்றமடிக்காமல் 
இருக்கும்வைர' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. "நாய் ேவட்ைடயாடிய பிராணி, மூன்று 
நாட்கள் கழித்துக் காணப்பட்டால், நாற்றமடிக்காமல் இருக்கும்வைர அைத நீங்கள் 
உண்ணலாம். அவ்வாறு நாற்றமடித்துவிட்டால் அைத (உண்ணாதீர்கள்.) விட்டுவிடுங்கள்'' 

என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 3 ேகாைரப் பற்கள் உைடய விலங்குகைளயும் ேகாைர நகங்கள் உைடய 
பறைவகைளயும் உண்பதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
3910 அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், விலங்குகளில் ேகாைரப்பற்கள் உள்ள எைதயும் உண்ணக் கூடாெதனத் 
தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நாங்கள் ஷாம் (சிரியா) 
நாட்ைட ெசன்றைடயும்வைர இந்த ஹதீைஸக் ேகள்விப்படவில்ைல. 
 
3911 அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், விலங்குகளில் ேகாைரப்பற்கள் உள்ள எைதயும் 
உண்ணக்கூடாெதனத் தைட விதித்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
நான் இந்த ஹதீைஸ ஹிஜாஸில் உள்ள நம் அறிஞர்களிடமிருந்து ெசவியுறவில்ைல. 
பின்னர் ஷாம் (சிரியா)வாசிகளின் மார்க்கச்சட்ட அறிஞர்களில் ஒருவரான அபூஇத்ரீஸ் 
அல்கவ்லான ீ(ரஹ்) அவர்கேள எனக்கு இைத அறிவித்தார்கள். 
 
3912 அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், விலங்குகளில் ேகாைரப்பற்கள் உள்ள எைதயும் 
உண்ணக்கூடாெதனத் தைட விதித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஒன்பது 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், யூனுஸ் பின் யஸீத் மற்றும் அம்ர் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) ஆகிேயா ைரத் 
தவிர மற்றவர்களின் அறிவிப்பில் "உண்ணக்கூடாெதன' எனும் ெசாற்ெறாடர் 
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இடம்ெபற்றுள்ளது. அவ்விருவரின் அறிவிப்பில் "விலங்குகளில் ேகாைரப்பற்கள் உள்ள 
அைனத்துக்கும் தைட விதித்தார்கள்'' என்ற வாசகேம இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3913 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
விலங்குகளில் ேகாைரப்பற்கள் உள்ள எைதயும் உண்பது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3914 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், விலங்குகளில் ேகாைரப்பற்கள் உள்ள 
ஒவ்ெவான்ைறயும், பறைவகளில் ேகாைர நகங்கள் உள்ள ஒவ்ெவான்ைறயும் (உண்ணக் 
கூடாெதனத்) தைட ெசய்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட  ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், விலங்குளில் ேகாைரப்பற்கள் உள்ள 
ஒவ்ெவான்ைறயும், பறைவகளில் ேகாைர நகங்கள் உள்ள ஒவ்ெவான்ைறயும் (உண்ணக் 
கூடாெதனத்) தைட ெசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 கடல்வாழ் உயிரினங்களில் ெசத்தவற்ைற உண்பதற்கு வந்துள்ள அனுமதி. 
 
3915 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குைறஷியரின் வணிகக் குழுெவான்ைற 
எதிர்ெகாள்ள பைடப் பிரிவு ஒன்றில் எங்கைள அனுப்பினார்கள். 
எங்களுக்கு அபூஉைபதா பின் அல்ஜர் ராஹ் (ரலி) அவர்கைளத் தளபதியாக நியமித்தார்கள். 
ஒரு ைப ேபரீச்சம் பழத்ைத எங்களுக்குப் பயண உணவாகக் ெகாடுத்தார்கள். எங்களுக்குக் 
ெகாடுக்க ேவெறைதயும் அவர்கள் ெபற்றிருக்கவில்ைல. அபூஉைபதா (ரலி) அவர்கள் 
அதிலிருந்து ஒவ்ெவாரு ேபரீச்சம் பழமாக எங்களுக்குக் ெகாடுத்துவந்தார்கள். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபுஸ்ஸுைபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
நான் (ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடம்) "அைத ைவத்துக்ெகாண்டு என்ன ெசய்தீர்கள்? (அது 
உங்களுக்குப் ேபாதுமானதாக இருந்திருக்காேத?)'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள் கூறினார்கள்: குழந்ைத வாயிலிட்டுச் சுைவப்பைதப் ேபான்று நாங்களும் 
அந்தப் ேபரீச்சம் பழத்ைதச் சுைவப்ேபாம். அதற்கு ேமல் தண்ணரீும் அருந்திக்ெகாள்ேவாம். 
அன்ைறய பகலிலிருந்து இரவு வைர அதுேவ எங்களுக்குப் ேபாதுமானதாயிருக்கும். 



அத்தியாயம் : 34 – ேவட்ைடப் பிராணிகளும்,அறுக்கப்படும் பிராணிகளும்,உண்ணத்தக்க 
பிராணிகளும்                                

    பக்கம்| 1360  
 

நாங்கள் எங்களிடமிருந்த தடிகளால் கருேவல மரத்தில் அடி(த்து இைல பறி)ப்ேபாம். பிறகு 
அைதத் தண்ணரீில் நைனத்து அைதயும் உண்ேடாம். 
பிறகு நாங்கள் கடற்கைரேயாரமாக நடந்ேதாம். அப்ேபாது கடேலாரத்தில் ெபரிய மணல் 
திட்ைடப் ேபான்று ஏேதா ஒன்று எங்களுக்குத் ெதன்பட்டது. அங்கு நாங்கள் ெசன்ேறாம். 
அங்ேக "ெகாழுப்புத் தைல திமிங்கலம்' (அம்பர்) எனப்படும் ஒரு பிராணி கிடந்தது. 
(தளபதி) அபூஉைபதா (ரலி) அவர்கள் "ெசத்ததாயிற்ேற?'' என்று கூறினார்கள். பிறகு 
"இல்ைல, நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தூதர்கள் ஆேவாம். 
அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (அறப்ேபாரில்) உள்ேளாம். நீங்கள் நிர்ப்பந்தத்திற்கும் 
உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறரீ்கள். எனேவ, (இைத) உண்ணுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
அந்தத் திமிங்கலத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு நாங்கள் ஒரு மாதம் கழித்ேதாம். எங்கள் முந்நூறு 
ேபரின் உடலும் வலிைமயாகிவிட்டது. நாங்கள் அந்தத் திமிங்கலத்தின் விழிப் 
பள்ளத்திலிருந்து ெபரிய பாத்திரங்கள் மூலம் எண்ெணய் எடுத்ேதாம். அதன் உடைலக் 
காைள மாட்டின் அளவுக்குத் துண்டு ேபாட்ேடாம். அபூஉைபதா (ரலி) அவர்கள் எங்களில் 
பதிமூன்று ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்து, அதன் விழிப் பள்ளத்தில் உட்காரைவத்தார்கள். 
ேமலும், அதன் விலாஎலும்புகளில் ஒன்ைற எடுத்து, அைத (பூமியில்) நட்டுைவத்தார்கள். 
பிறகு எங்களிடமிருந்த ஒரு ெபரிய ஒட்டகத்தில் சிவிைக பூட்டி அதில் ஏறி அந்த 
எலும்பிற்குக் கீேழ கடந்துேபானார்கள். (அந்த எலும்பு தைலையத் ெதாடவில்ைல. அந்த 
அளவுக்குப் ெபரியதாக இருந்து.) பிறகு அந்த மீைன (அைர ேவக்காட்டில்) ேவகைவத்து, 

பயண உணவாக எடுத்துக்ெகாண்ேடாம். 
நாங்கள் மதீனா வந்தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று நடந்தைத 
அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு ெவளிப்படுத்திய உணவாகும். அதில் ஏேதனும் உங்களிடம் 
மீதியிருந்தால் நமக்கும் உண்ணக் ெகாடுங்கேளன்!'' என்று ேகட்டார்கள். 
உடேன நாங்கள் அதிலிருந்து சிறிதளைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குக் 
ெகாடுத்தனுப்பிேனாம். அைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உண்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3916 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களில் முந்நூறு ேபைர ஒரு பைடப்பிரிவில் 
வாகனங்களில் அனுப்பினார்கள். அபூஉைபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கள் எங்கள் 
(பைடக்குத்) தளபதியாக இருந்தார்கள். 
நாங்கள் குைறஷியரின் வணிகக் குழுெவான்ைற எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்ேதாம். ஆகேவ, 

நாங்கள் கடற்கைரயில் அைர மாதம் தங்கிேனாம். (இந்நாட்களில் உணவுப் பற்றாக் 
குைறயால்) எங்களுக்குக் கடுைமயான பசி ஏற்பட்டது. எனேவ,நாங்கள் கருேவல மரத்தின் 
இைலகைளப் புசித்ேதாம். ஆகேவதான், அந்தப் பைடப்பிரிவு "கருேவலஇைல 
பைடப்பிரிவு' எனப் ெபயர் ெபற்றது. 
இந்த (இக்கட்டான சூழ்)நிைலயில் கடல் எங்களுக்கு "அல்அம்பர்' (ெகாழுப்புத் தைலத் 
திமிங்கலம்) எனப்படும் (ஒரு வைகக் கடல்வாழ்) உயிரினத்ைத ஒதுக்கியது. நாங்கள் அதன் 
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ெகாழுப்பிலிருந்து எண்ெணய் எடுத்துக்ெகாண்ேடாம். அ(ந்த மீைனப் புசித்த)தனால் 
(வலிைமயான) உடல்கள் எங்களுக்குத் திரும்பக் கிைடத்தன. 
அபூஉைபதா (ரலி) அவர்கள் அந்த மீனின் விலாஎலும்புகளில் ஒன்ைற எடுத்து அைத 
(பூமியில்) நட்டுவிட்டுப் பிறகு,பைடயிலிருந்த உயரமான மனிதைரயும், உயரமான ஒட்டகம் 
ஒன்ைறயும் கண்டு(பிடித்து), அவைர அந்த ஒட்டகத்தில் ஏற்றி அனுப்ப, அவர் அந்த 
எலும்பிற்குக் கீேழ (தைல முட்டாமல்) கடந்து ெசன்றார். 
அந்த மீனுைடய கண்ணின் எலும்புக்குள் ஒருவர் உட்கார்ந்திருந்தார். அதன் விழிப் 
பள்ளத்திலிருந்து நாங்கள் இப்படி இப்படி ெபரிய பாத்திரத்தில் ெகாழுப்ைப எடுத்ேதாம். 
(அந்தப் பயணத்தின் துவக்கத்தில்) எங்களுடன் ஒரு ைப நிைறய ேபரீச்சம் பழங்கள் 
இருந்தன. அபூஉைபதா (ரலி) அவர்கள் எங்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு ைகப் பிடி 
ேபரீச்சம் பழம் ெகாடுத்துவந்தார்கள். பிறகு (நாட்கள் ெசல்லச் ெசல்ல) ஒவ்ெவாரு ேபரீச்சம் 
பழம் தந்தார்கள். அதுவும் தீர்ந்து விட்டேபாதுதான் அதன் அருைமைய நாங்கள் 
உணர்ந்ேதாம். 
 
3917 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"கருேவல இைல'ப் பைடப்பிரிவின் ேபாது, ஒரு மனிதர் (ைகஸ் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள்) 
மூன்று ஒட்டகங்கள் அறு(த்து உணவளி)த்தார். பிறகு மூன்று ஒட்டகங்கள் அறுத்தார். பிறகு 
மூன்று ஒட்டகங்கள் அறுத்தார். பிறகு (அவர் அறுக்க முற்பட்டேபாது) அவைர அபூஉைபதா 
(ரலி) அவர்கள் தடுத்துவிட்டார்கள். 
 
3918 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களில் முந்நூறு ேபைர ஒரு பைடப்பிரிவில் அனுப்பினார்கள். 
நாங்கள் எங்கள் பயண உணைவ எங்கள் ேதாள்களில் சுமந்து எடுத்துச் ெசன்ேறாம். 
 
3919 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முந்நூறு ேபர் ெகாண்ட பைடப்பிரிெவான்ைற அபூ 
உைபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கள் தைலைமயில் அனுப்பினார்கள். 
அவர்களிடமிருந்த பயண உணவுகள் தீர்ந்துவிட்டேபாது, அபூஉைபதா (ரலி) அவர்கள் பைடப் 
பிரிவினரிடமிருந்த உணவுகைள ஒரு ைபயில் ேசகரித்தார்கள். அைதேய எங்களுக்கு 
உணவாக விநிேயாகித்தார்கள். இறுதியில் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு ேபரீச்சம் பழம் மட்டுேம 
எங்களுக்குக் கிைடத்தது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடற்கைரக்கு (சீஃபுல் பஹ்ர்) 
அனுப்பினார்கள். அப்பைடயில் நானும் ஒருவனாயிருந்ேதன்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட அறிவிப்புகளில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
இதில் வஹ்ப் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "பைடப் பிரிவினர் அந்த (மீன்) 
உணைவப் பதிெனட்டு இரவுகள் உண்டனர்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஜுைஹனா' குலத்தார் வசிக்கும் 
பகுதிைய ேநாக்கிப் பைடப்பிரிெவான்ைற அனுப்பினார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு மனிதைரத் 
தளபதியாக நியமித்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட 
ஹதீஸ்களில் உள்ளவாேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 5  நாட்டுக் கழுைதகளின் இைறச்சிைய உண்பதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
3920 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைகபர் ேபார் தினத்தன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தவைணமுைறத் 
திருமணத்திற்கும் ("முத்ஆ'),நாட்டுக் கழுைதகளின் இைறச்சிக்கும் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் எட்டு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நாட்டுக் கழுைதகளின் இைறச்சிைய 
உண்ண ேவண்டாம் என்றும் தைட விதித்தார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3921 அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாட்டுக் கழுைதகளின் இைறச்சிக்குத் தைட 
விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3922 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாட்டுக் கழுைதகளின் இைறச்சிைய உண்ணக் 
கூடாெதனத் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3923 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபர் ேபார் நாளன்று நாட்டுக் கழுைதகளின் 
இைறச்சிைய உண்ணக் கூடாெதனத் தைட விதித்தார்கள். (அன்ைறய தினத்தில்) மக்களுக்கு 
அந்த இைறச்சியின் ேதைவ இருக்கேவ ெசய்தது. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3924 சுைலமான் அஷ்ைஷபான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடம் நாட்டுக் கழுைதகளின் 
இைறச்சி(ைய உண்பது) குறித்துக் ேகட்ேடன். அவர்கள், "ைகபர் ேபார் நாளன்று எங்களுக்குப் 
பசி ஏற்பட்டது. அப்ேபாது நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். 
அந்த நகரிலிருந்து ெவளிேயறிக்ெகாண்டிருந்த, அந்த ஊர் மக்களுக்குச் ெசாந்தமான 
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(நாட்டுக்) கழுைதகைள நாங்கள் (ேபார்ச் ெசல்வமாகப்) ெபற்ேறாம். அவற்ைற நாங்கள் 
அறுத்ேதாம். எங்கள் பாத்திரங்களில் கழுைதகளின் இைறச்சி ெவந்துெகாண்டிருந்தது. 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் 
"பாத்திரங்கைளக் கவிழ்த்துவிடுங்கள். கழுைதகளின் இைறச்சிகளில் சிறிதும் 
உண்ணாதீர்கள்'' என்று அறிவித்தார் எனத் ெதரிவித்தார்கள். 
அப்ேபாது நான், "எதற்காக அதற்குத் தைட விதித்தார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள், "(இந்த அறிவிப்ைபச் ெசவியுற்ற) எங்களில் 
சிலர் "முற்றாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைதத் தைட ெசய்துவிட்டார்கள்' 

என்றும், ேவறுசிலர் "(அப்படியல்ல ேபார்ச்ெசல்வமாகக் ைகப்பற்றிய) அந்தக் 
கழுைதகளிலிருந்து ஐந்தில் ஒரு பாகம் (குமுஸ்) ெசலுத்தப்படாததால்தான் 
(தாற்காலிகமாகத்) தைட ெசய்தார்கள்'என்றும் ேபசிக்ெகாண்ேடாம்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
3925 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைகபர் (முற்றுைக) நாட்களில் எங்களுக்கு(க் கடுைமயான) பசி ஏற்பட்டிருந்தது. ைகபர் ேபார் 
(ெதாடங்கிய) நாளன்று நாங்கள் நாட்டுக் கழுைதகைள (ேபார்ச் ெசல்வமாக)க் ைகப்பற்றி 
அவற்ைற அறுத்(துச் சைமத்)ேதாம். 
பாத்திரங்கள் ெகாதிக்கத் ெதாடங்கிய ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
அறிவிப்பாளர், "பாத்திரங்கைளக் கவிழ்த்துவிடுங்கள். கழுைதகளின் இைறச்சியில் சிறிதும் 
உண்ணாதீர்கள்'' என்று (உரக்கக் கூவி) அறிவித்தார். 
அப்ேபாது மக்களில் சிலர், "(ேபார்ச்ெசல்வமாகப் பிடிக்கப்பட்ட) அக்கழுைதகளிலிருந்து 
ஐந்தில் ஒரு பாகம் (குமுஸ்) ெசலுத்தப்படாததால்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தைட விதித்துள்ளார்கள்'' என்று கூறினர். ேவறுசிலர், "(அப்படியல்ல;) முற்றாக 
அதற்குத் தைட விதித்து விட்டார்கள்'' என்று கூறினர். 
 
3926 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) மற்றும் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) ஆகிேயார் 
கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ைகபர் ேபாரின்ேபாது நாட்டுக்) கழுைதகைள (ேபார்ச் ெசல்வமாக)க் ைகப்பற்றி 
அவற்ைறச் சைமத்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் அறிவிப்பாளர் ஒருவர் "பாத்திரங்கைளக் கவிழ்த்துவிடுங்கள்'' என்று அறிவிப்புச் 
ெசய்தார். 
 
3927 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைகபர் ேபார் நாளன்று (நாட்டுக்) கழுைதகைள நாங்கள் (ேபார்ச் ெசல்வமாகக்) ைகப்பற்றி 
(சைமக்கலா)ேனாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அறிவிப்பாளர் 
ஒருவர் "பாத்திரங்கைளக் கவிழ்த்துவிடுங்கள்''என்று அறிவிப்புச் ெசய்தார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3928 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாட்டுக் கழுைதகளின் இைறச்சிைய உண்ணக் கூடாெதன எங்களுக்குத் தைட 
விதிக்கப்பட்டது. 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3929 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ைகபர் ேபாரின்ேபாது) நாட்டுக் கழுைதகளின் 
இைறச்சிைய, அது பச்ைசயாயிருந்தாலும் சைமக்கப்பட்டிருந்தாலும் எறிந்துவிடுமாறு 
எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். அதற்குப் பின்பு அைத உண்ணும்படி (அனுமதியளித்து) 
எங்களுக்கு அவர்கள் உத்தரவிடேவ யில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3930 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாட்டுக் கழுைதகளின் இைறச்சிைய உண்ணக் கூடாெதன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தைட ெசய்ததற்குக் காரணம், நாட்டுக் கழுைத மக்களின் ெபாதிகைளச் சுமந்து 
ெசல்லும் வாகனமாக இருப்பதால், (உண்ணப்படும் பட்சத்தில்) அவர்களுக்கு வாகனம் 
இல்லாமல் ேபாய்விடும் என நபியவர்கள் அஞ்சியதா? அல்லது ைகபர் நாளன்று நாட்டுக் 
கழுைதகளின் இைறச்சிக்கு (நிரந்தரமாக)த் தைட விதித்தார்களா என்பது எனக்குத் 
ெதரியாது. 
 
3931 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ைகபைர ேநாக்கி (ேபாருக்காக)ப் 
புறப்பட்ேடாம். பிறகு ைகபர்வாசிகளுக்கு எதிராக எங்களுக்கு அல்லாஹ் ெவற்றியளித்தான். 
ெவற்றி ெபற்ற அன்ைறய மாைல ேவைளயில் மக்கள் அதிகமான ெநருப்புகைள 
(ஆங்காங்ேக) மூட்டினர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது என்ன ெநருப்பு? எதற்காக 
மூட்டியிருக்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். "இைறச்சி சைமப்பதற்காக'' என்று மக்கள் 
கூறினர். "எந்த இைறச்சி?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்க, "நாட்டுக் 
கழுைதகளின் இைறச்சி'' என்று மக்கள் கூறினர். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவற்ைறக் ெகாட்டிவிட்டு, அந்தப் 
பாத்திரங்கைள உைடத்துவிடுங்கள்''என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர, இைறச்சிகைளக் ெகாட்டிவிட்டு, பாத்திரங்கைளக் கழுவிக்ெகாள்ளலாமா?'' என்று 
ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அப்படிேய ஆகட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3932 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபைர ெவற்றிெகாண்டேபாது, அந்த ஊரிலிருந்து 
ெவளிேய வந்த நாட்டுக் கழுைதகைள நாங்கள் ைகப்பற்றி, அவற்ைற அறுத்துச் சைமத்துக் 
ெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அறிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவர், "அறிந்து ெகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதரும் நீங்கள் நாட்டுக் 
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கழுைதகளின் இைறச்சிைய உண்ணக் கூடாெதனத் தைடெசய்கிறார்கள். அைவ 
அசுத்தமானைவயும் ைஷத்தானின் நடவடிக்ைகயும் ஆகும்'' என்று அறிவிப்புச் ெசய்தார். 
உடேன பாத்திரங்கள் அவற்றில் உள்ளவற்ேறாடு கவிழ்க்கப்பட்டன. அப்ேபாது 
அப்பாத்திரங்களில் இைறச்சி ெவந்து ெகாதித்துக்ெகாண்டிருந்தது. 
 
3933 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைகபர் ேபார் நாளன்று ஒருவர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! கழுைதகள் (அறுத்து) 
உண்ணப்படுகின்றன'' என்று கூறினார். பிறகு மற்ெறாருவர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
கழுைதகள் (உண்டு) தீர்க்கப்பட்டுவிட்டன'' என்று ெசான்னார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களுக்கு அறிவிப்புச் ெசய்யும்படி) 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட, அவர் மக்களிைடேய, "அல்லாஹ்வும் 
அவனுைடய தூதரும் நீங்கள் நாட்டுக் கழுைதகளின் இைறச்சிைய உண்ணக் கூடாெதனத் 
தைடெசய்கிறார்கள். ஏெனனில், அைவ அசுத்தமானைவயாகும்''என்று அறிவிப்புச் ெசய்தார். 
உடேன பாத்திரங்கள் அவற்றிலிருந்தவற்ேறாடு கவிழ்க்கப்பட்டன. 
 
பாடம் : 6 குதிைரகளின் இைறச்சிைய உண்பது. 
 
3934 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபர் ேபார் நாளன்று நாட்டுக் கழுைதகளின் 
இைறச்சிைய உண்ண ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்தார்கள்; குதிைரயின் இைறச்சிைய 
உண்ண அனுமதியளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3935 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைகபர் ேபார் நடந்த கால கட்டத்தில் நாங்கள் குதிைரகைளயும்,காட்டுக் கழுைதகைளயும் 
உண்ேடாம். நபி (ஸல்) அவர்கள் (ைகபர் ேபார் நாளில்) நாட்டுக் கழுைதயின் இைறச்சிைய 
உண்ண ேவண்டாெமன எங்களுக்குத் தைட விதித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில் லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3936 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஒரு குதிைரைய (அதன் 
கழுத்து நரம்ைப) அறுத்து ("நஹ்ர்' ெசய்து) உண்ேடாம். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 7 உடும்பு உண்ணலாம். 
 
3937 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் உடும்பு (இைறச்சி உண்பது) குறித்துக் ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள், "அைத நான் உண்ணக்கூடியவனாகவும் இல்ைல; அைத (உண்ண ேவண்டாெமனத்) 
தைட ெசய்பவனாகவும் இல்ைல'' என விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3938 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உடும்ைப உண்பைதப் பற்றிக் 
ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உடும்ைப நான் உண்ணவுமாட்ேடன்; 

அைத (உண்ண ேவண்டாெமனத்) தைட ெசய்யவுமாட்ேடன்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3939 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீதிருந்தேபாது ஒரு 
மனிதர் உடும்ைப உண்பைதப் பற்றிக் ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அைத நான் உண்ணவுமாட்ேடன்; அைத (உண்ண ேவண்டாெமனத்) தைட 
ெசய்யவுமாட்ேடன்'' என விைடயளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஏழு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அய்யூப் பின் அபதீமீமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் உடும்புக் கறி ெகாண்டுவரப்பட்டது. அைத அவர்கள் உண்ணவுமில்ைல; 

அைத உண்ண ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்யவுமில்ைல'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
உசாமா பின் ைஸத் அல்ைலஸீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீதிருந்தேபாது, பள்ளிவாசலில் இருந்த ஒரு 
மனிதர் எழுந்தார்...'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3940 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் உள்ளிட்ட 
நபித்ேதாழர்களில் சிலர் இருந்தனர். அப்ேபாது அவர்களிடம் உடும்புக் கறி ெகாண்டு 
வரப்பட்(டு பரிமாறப்பட்)டது. உடேன நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரில் ஒருவர் 
அைழத்து "அது உடும்பு இைறச்சி' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் ேதாழர்களிடம்) "நீங்கள் 
உண்ணுங்கள். ஏெனனில், அது அனுமதிக்கப்பட்டது (ஹலால்)தான். ஆயினும், அது என் 
(பரிச்சியமான) உணவு இல்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில், பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது. தவ்பா பின் அபில்அசத் ைகசான் அல்அம்பரீ (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என்னிடம் ஷஅப ீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஹசன் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ெதாடர்பாக (நிைறய) ஹதீஸ்கைள அறிவிப்பைதப் பார்த்தீர்களா? நான் 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுடன் ஏறத்தாழ இரண்டு அல்லது ஒன்றைர ஆண்டுகள் அமர்ந்து 
(ஹதீஸ்கைளக் கற்று)ள்ேளன். ஆனால், அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து இைதத் 
தவிர ேவெறைதயும் அறிவித்து நான் ேகட்டதில்ைல. அதாவது சஅத் பின் அபவீக்காஸ் 
(ரலி) உள்ளிட்ட நபித்ேதாழர்களில் சிலர் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) இருந்தனர்... என்று 
(ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்று) அறிவித்தார்கள். 
 
3941 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் (அவர்களின் துைணவியார்) ைமமூனா (ரலி) அவர்களது இல்லத்திற்குச் 
ெசன்ேறாம். அப்ேபாது ெபாரிக்கப்பட்ட உடும்புக் கறி ெகாண்டுவரப்பட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதன் பக்கம் தமது கரத்ைத நீட்ட, ைமமூனா (ரலி) 
அவர்களது இல்லத்திலிருந்த ெபண்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எைத உண்ணப் ேபாகிறார்கள் என்பைத அவர்களுக்கு (முன்ேப) ெதரிவித்துவிடுங்கள்'' என்று 
ெசான்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்ைத (உடும்பிலிருந்து) 
எடுத்துவிட்டார்கள். 
அப்ேபாது நான், "உடும்பு தைட ெசய்யப்பட்டதா, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்ேடன். 
அவர்கள், "இல்ைல (தைட ெசய்யப்பட்டதன்று); ஆயினும், அது என் சமுதாயத்தாரின் 
பூமியில் இல்ைல. ஆதலால், என் மனம் அைத விரும்பவில்ைல'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் அைத (என் பக்கம்) இழுத்து 
ைவத்து உண்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்ைனப்) பார்த்துக்ெகாண்டு 
தானிருந்தார்கள். 
 
3942 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்லாஹ்வின் வாள்' எனப்படும் காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் 
கூறினார்கள்: நான் (ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அவர்களின் 
துைணவியார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களின் இல்லத்திற்குச் ெசன்ேறன். அவர் என் தாயின் 
சேகாதரியும் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் தாயின் சேகாதரியும் ஆவார். 
ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் அருகில் ெபாரிக்கப்பட்ட உடும்பு இைறச்சி இருப்பைதக் 
கண்ேடன். அைத ைமமூனா (ரலி) அவர்களின் சேகாதரி ஹுைதஃபா பின்த் அல்ஹாரிஸ் 
(ரலி) அவர்கள் நஜ்துப் பகுதியிலிருந்து ெகாண்டுவந்திருந்தார். அவர் அந்த உடும்புக் கறிைய 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் ைவத்தார். 
-ெபாதுவாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் ஏேதனும் உணவு 
ைவக்கப்பட்டால் அைதப் பற்றிச் ெசால்லாமலும் அதன் ெபயைரத் ெதரிவிக்காமலும் அைத 
அவர்கள் உண்பது அரிதாகும்- 
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எனேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்ைத அந்த உடும்ைப ேநாக்கி 
நீட்ட, அங்கிருந்த ெபண்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
முன்னால் எைத ைவத்துள்ளரீ்கள் என்பைத (முன்னதாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெதரிவித்துவிடுங்கள்'' என்று ெசான்னார். அப்ெபண்கள், "இது உடும்பு, 

அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று கூறினர். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமது கரத்ைத (உடும்பிலிருந்து) எடுத்துவிட்டார்கள். 
உடேன நான், "உடும்பு தைட ெசய்யப்பட்டதா, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "இல்ைல (தைட ெசய்யப்பட்டதன்று); எனினும், அது என் சமுதாயத்தாரின் 
பூமியில் இல்ைல. ஆதலால், என் மனம் அைத விரும்பவில்ைல'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
நான் அைத (என் பக்கம்) இழுத்து ைவத்து உண்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (என்ைனப்) பார்த்துக்ெகாண்டுதானிருந்தார்கள். (உண்ண ேவண்டாெமன) என்ைன 
அவர்கள் தைட ெசய்யவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3943 காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் என் தாயின் சேகாதரி ைமமூனா (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன் 
உடும்புக் கறி ைவக்கப்பட்டது. அைத (ைமமூனா (ரலி) அவர்களின் சேகாதரி) உம்மு 
ஹுஃைபத் பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் நஜ்துப் பகுதியிலிருந்து ெகாண்டு 
வந்திருந்தார். உம்மு ஹுஃைபத் (ரலி) அவர்கள் பனூ ஜஅஃபர் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு 
மனிதரின் துைணவியராய் இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எைதயும் அது 
என்னெவன்று அறியாமல் உண்ணமாட்டார்கள். 
பிறகு ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. ஹதீஸின் 
இறுதியில் "இைத யஸீத் பின் அல்அஸம்மு (ரஹ்) அவர்கள் ைமமூனா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவித்தார்கள். அவர் ைமமூனா (ரலி) அவர்களது மடியில் வளர்ந்தவர் 
ஆவார்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நாங்கள் ைமமூனா (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் இருந்தேபாது, நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெபாரிக்கப்பட்ட இரு உடும்புகள் ெகாண்டுவரப்பட்டன'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. அதில் "யஸீத் பின் அல்அஸம்மு (ரஹ்) அவர்கள் ைமமூனா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவித்தார்கள்'' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைமமூனா (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் 
இருந்தேபாது அவர்களிடம் உடும்புக் கறி ெகாண்டுவரப்பட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள்'' 
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என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
3944 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தாயாரின் சேகாதரி உம்மு ஹுஃைபத் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு ெநய்யும் பாலாைடக் கட்டியும் உடும்புகளும் அன்பளிப்பாக வழங்கினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெநய்ையயும் பாலாைடக் கட்டிையயும் 
உட்ெகாண்டார்கள். உடும்ைப அவர்களின் மனம் விரும்பாததால் அைத உண்ணாமல் 
விட்டுவிட்டார்கள். 
ஆனால், உடும்புகள் (சைமக்கப்பட்டு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய உணவு 
விரிப்பின் மீது உண்ணப்பட்டன. உடும்புகள் தைட ெசய்யப்பட்டைவயாக இருந்திருந்தால் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய உணவு விரிப்பில் அைவ உண்ணப்பட்டிருக்க 
மாட்டா. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3945 யஸீத் பின் அல்அஸம்மு (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மதீனாவில் புதிதாக மணமுடித்த (மணமகன்) ஒருவர் எங்கைள விருந்துக்காக அைழத்தார். 
அவர் எங்களிடம் (சைமக்கப்பட்ட) பதிமூன்று உடும்புகைளக் ெகாண்டுவந்து ைவத்தார். 
மக்களில் சிலர் உண்டனர். ேவறுசிலர் உண்ணவில்ைல. 
மறுநாள் நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்து, அைதப் பற்றித் ெதரிவித்ேதன். 
அவர்கைளச் சுற்றி இருந்தவர்கள் அதிகமாகப் ேபசினர். எந்த அளவுக்ெகன்றால், அவர்களில் 
சிலர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உடும்ைப உண்ணவுமாட்ேடன்; உண்பைதத் 
தடுக்கவுமாட்ேடன்; அைத உண்ண ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்யவுமாட்ேடன்'' எனக் 
கூறியுள்ளார்கள் என்று (நபியவர்கள் எந்த விளக்கமும் ெசால்லாமேலேய ெசன்று 
விட்டார்கள் என்பைதப் ேபான்று) ேபசினார்கள். 
இைதக் ேகட்ட இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் ெசால்வது தவறு. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டவற்ைறயும் தைட ெசய்யப்பட்டவற்ைறயும் 
அறிவிப்பதற்காகேவ அனுப்பப்பட்டார்கள். (ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தம் துைணவியார்) ைமமூனா (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் இருந்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களுக்கு அருகில் (என் சேகாதரர்) ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களும் 
காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்களும் மற்ெறாரு ெபண்ணும் இருந்தார்கள். அப்ேபாது 
அவர்களிடம் ஓர் உணவுவிரிப்பில் இைறச்சி ைவக்கப்பட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உண்ணமுற்பட்டேபாது அவர்களிடம் ைமமூனா 
(ரலி) அவர்கள், "இது உடும்புக் கறி'' என்று ெசான்னார்கள். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். 
ேமலும் "இந்த இைறச்சிைய நான் ஒருேபாதும் உண்டதில்ைல'' என்று கூறிவிட்டு, 

அங்கிருந்தவர்களிடம், "நீங்கள் உண்ணுங்கள்'' என்றார்கள். 
எனேவ, அைத ஃபள்ல் (ரலி) அவர்களும் காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்களும் அந்தப் 
ெபண்ணும் உண்டனர். ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 



அத்தியாயம் : 34 – ேவட்ைடப் பிராணிகளும்,அறுக்கப்படும் பிராணிகளும்,உண்ணத்தக்க 
பிராணிகளும்                                

    பக்கம்| 1370  
 

எைத உண்பார்கேளா அைதத் தவிர ேவெறைதயும் நான் உண்ணமாட்ேடன்'' என்று 
கூறிவிட்டார்கள். 
 
3946 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உடும்பு (இைறச்சி) ெகாண்டுவரப்பட்டது. அைத 
அவர்கள் உண்ண மறுத்துவிட்டார்கள். ேமலும், "எனக்குத் ெதரியவில்ைல. இது, (முந்ைதய 
சமுதாயத்தார்) உருமாற்றப்பட்ட தைலமுைறகளில் உள்ளைவயாக இருக்கலாம்'' என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3947 அபுஸ்ஸுைபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடம் உடும்ைபப் பற்றிக் ேகட்ேடன். அவர்கள் "அைத 
உண்ணாதீர்கள்'' என்று கூறியதுடன் அைத அருவருப்பாகவும் கருதினார்கள். ேமலும் "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அைதத் தைட ெசய்யவில்ைல. வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் 
அதன் மூலம் பலருக்குப் பயனளிக்கிறான். ஏெனனில், ெபாதுவாக இைடயர்களின் உணவு 
அதுதான். அது என்னிடம் இருந்திருந்தால் அைத நானும் உண்ேபன்'' என உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என்றார்கள். 
 
3948 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் உடும்புகள் 
நிைறந்த ஒரு பகுதியில் வசிக்கிேறாம். எனேவ, அைதப் பற்றி எங்களுக்கு என்ன 
"கட்டைளயிடுகிறரீ்கள்?' அல்லது "தீர்ப்பளிக்கிறரீ்கள்?' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தாரில் சிலர் 
(உயிர்ப் பிராணிகளாக) உருமாற்றப்ெபற்றனர் என என்னிடம் கூறப்பட்டது'' என்று 
கூறினார்கள். அைத உண்ணும்படி கட்டைளயிடவுமில்ைல;உண்ண ேவண்டாெமனத் தைட 
ெசய்யவுமில்ைல. 
அதன் பின்னர் உமர் (ரலி) அவர்கள், "வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் அதன் 
மூலம் பலருக்குப் பயனளிக்கிறான். இது இந்த இைடயர்களில் ெபரும்பாேலாரின் 
உணவாகும். அது என்னிடம் இருந்திருந்தால் அைத நான் உண்டிருப்ேபன். (தனிப்பட்ட 
முைறயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மனம் அைத விரும்பவில்ைல'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
3949 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு கிராமவாசி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் உடும்புகள் 
நிைறந்த பள்ளமான பகுதியில் வசிக்கிேறன். உடும்புதான் என் குடும்பத்தாரின் ெபாதுவான 
உணவாகும்'' என்று கூறினார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதிலளிக்கவில்ைல. நாங்கள் அந்தக் 
கிராமவாசியிடம், "நபியவர்களிடம் மறுபடியும் ேகள்'' என்று ெசான்ேனாம். அவர் மறுபடியும் 
ேகட்டார். அப்ேபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதிலளிக்கவில்ைல. இவ்வாறு 
மூன்று முைற நடந்தது. 
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மூன்றாவது முைற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த மனிதைர அைழத்து, 

"கிராமவாசிேய! அல்லாஹ், பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தாரில் ஒரு கூட்டத்தாைரச் 
சபித்தான்; அல்லது ேகாபப்பட்டான். அவர்கைளப் பூமியில் ஊர்ந்து ெசல்லும் பிராணிகளாக 
மாற்றிவிட்டான். எனேவ, இது (உடும்பு) அவர்களாயிருக்குேமா என்பது எனக்குத் ெதரியாது. 
எனேவ, அைத நான் உண்ணவுமாட்ேடன்; அைத (உண்ண ேவண்டாெமன)த் தைட 
ெசய்யவுமாட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 8 ெவட்டுக்கிளிைய உண்ணலாம். 
 
3950 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஏழு ேபார்களில் கலந்துெகாண்ேடாம். 
(அப்ேபாது) நாங்கள் ெவட்டுக்கிளிகைள உண்ேடாம். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஏழு ேபார்களில் 
(கலந்துெகாண்ேடாம்)'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஆறு (ேபார்களில் கலந்து 
ெகாண்ேடாம்)'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஆறு அல்லது ஏழு (ேபார்களில் 
கலந்துெகாண்ேடாம்)'' என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "ஏழு ேபார்களில்'' என்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 9 முயைல உண்ணலாம். 
 
3951 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் "மர்ருழ் ழஹ்ரான்' எனும் இடத்ைதக் கடந்து ெசன்றேபாது முயல் ஒன்ைறத் 
துரத்திச் ெசன்ேறாம்.மக்கள் அைதப் பிடிக்க முயன்று கைளத்துவிட்டனர். நான் அைத 
விரட்டிச் ெசன்று பிடித்துவிட்ேடன். அைத (என் தாயின் கணவர்) அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்களிடம் ெகாண்டுவந்ேதன். அவர்கள் அைத அறுத்து அதன் சப்ைபையயும் இரு 
ெதாைடகைளயும் (அன்பளிப்பாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
(ெகாடுக்குமாறு) அனுப்பிைவத்தார்கள். அைத நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெகாண்டுெசன்ேறன். அைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அதன் சப்ைபைய அல்லது இரு ெதாைடகைள (அனுப்பிைவத்தார்கள்)'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 10 ேவட்ைடயாடுவதற்கும், எதிரிகைள எதிர்ெகாள்வதற்கும், ேவண்டிய பயிற்சிகைள 
ேமற்ெகாள்வது அனுமதிக்கப்பட்டதாகும். கல்சுண்டு விைளயாட்டு ெவறுக்கப்பட்டதாகும். 
 
3952 அப்துல்லாஹ் பின் அல்முகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் சிறிய கற்கைளச் சுண்டி (விைளயாடி)க்ெகாண்டிருந்த என் ேதாழர் ஒருவைரக் 
கண்ேடன். அவரிடம், "கற்கைளச் சுண்டி விைளயாடாேத! ஏெனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "சிறிய கற்கைளச் சுண்டிெயறிவைத ெவறுத்து வந்தார்கள்'  அல்லது "சிறிய 
கற்கைளச் சுண்டிெயறிய ேவண்டாெமனத் தடுத்து வந்தார்கள்'. அவ்வாறு சிறிய கற்கைளச் 
சுண்டிெயறிவதால் ேவட்ைடப் பிராணிகள் ேவட்ைடயாடப்படுவேதா எதிரிகள் வழீ்த்தப் 
படுவேதா கிைடயாது. மாறாக, அது பல்ைல உைடக்கலாம்; கண்ைணப் பறித்து விடலாம். 
(அவ்வளவுதான் அதனால் முடியும்)'' என்று ெசான்ேனன். 
 
அதன் பிறகு ஒரு முைற அேத ேதாழர் சிறிய கற்கைளச் சுண்டிெயறிந்து விைளயாடிக் 
ெகாண்டிருப்பைதக் கண்ேடன். அவரிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிறிய 
கற்கைளச் சுண்டிெயறிந்து "விைளயாடுவைத ெவறுத்து வந்தார்கள்' அல்லது "அைதத் தைட 
ெசய்துவந்தார்கள்' என்று நான் உன்னிடம் ெசால்கிேறன். பிறகு (மறுபடியும்) நீ சிறிய 
கற்கைளச் சுண்டிெயறிந்து விைளயாடுவைதக் காண்கிேறேன! நான் உன்னிடம் இவ்வளவு 
இவ்வளவு காலம் ேபசமாட்ேடன்'' என்று கூறிேனன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முகஃப்பல் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3953 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முகஃப்பல் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிறிய கற்கைளச் சுண்டிெயறிந்து 
விைளயாட ேவண்டாெமனத் தைட விதித்தார்கள்'' என்று அப்துல்லாஹ் பின் அல் 
முகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அவ்வாறு சிறிய கற்கைளச் சுண்டிெயறிவதால் அது எதிரிைய வழீ்த்திவிடேவா 
ேவட்ைடப் பிராணிைய ேவட்ைடயாடிவிடேவா ெசய்வதில்ைல. மாறாக, அது பல்ைல 
உைடக்கலாம்; கண்ைணப் பறித்துவிடலாம்' என்று கூறினார்கள்'' என்றும் அப்துல்லாஹ் பின் 
அல்முகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அது எதிரிைய வழீ்த்தி 
விடாது'' என்பது மட்டுேம இடம்ெபற்றுள்ளது. "கண்ைணப் பறித்துவிடலாம்'' எனும் குறிப்பு 
இல்ைல. 
 
3954 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
தம் நண்பர் ஒருவர் சிறிய கற்கைளச் சுண்டி விைளயாடிக்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்ட 
அப்துல்லாஹ் பின் முகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள், அவ்வாறு விைளயாட ேவண்டாெமனத் 
தடுத்தார்கள். ேமலும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிறிய கற்கைளச் 
சுண்டிெயறிந்து விைளயாட ேவண்டாெமனத் தைடெசய்தார்கள். அவ்வாறு 
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சுண்டிெயறிவதால் எந்தப் பிராணிையயும் ேவட்ைடயாடவும் முடியாது; எந்த எதிரிையயும் 
வழீ்த்தவும் முடியாது. மாறாக, அது பல்ைல உைடக்கலாம்; கண்ைணப் பறித்துவிடலாம் 
என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
பிறகு மறுபடியும் அந்த நண்பர் சிறிய கற்கைளச் சுண்டிெயறிந்து விைளயாடினார். அப்ேபாது 
அப்துல்லாஹ் பின் முகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சிறிய கற்கைளச் சுண்டிெயறிந்து விைளயாட ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்தார்கள் என்று 
நான் உனக்குச் ெசால்கிேறன். நீ மறுபடியும் சிறிய கற்கைளச் சுண்டிெயறிகிறாேய! (இனி) 
நான் உன்னிடம் ஒருேபாதும் ேபசமாட்ேடன்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 11 பிராணிகைள அறுக்கும்ேபாதும், (மரண தண்டைனக் ைகதிகளுக்கு) மரண 
தண்டைன நிைறேவற்றும் ேபாதும் எளிய முைறையக் ைகயாளுமாறும், கத்திைய 
கூர்ைமயாகத் தீட்டிக் ெகாள்ளுமாறும் வந்துள்ள கட்டைள. 
 
3955 ஷத்தாத் பின் அவ்ஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இரண்டு விஷயங்கைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
மனனமிட்டுள்ேளன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் 
எல்லாவற்றிலும் எளிய முைறைய விதியாக்கியுள்ளான். எனேவ,ெகால்லும்ேபாதும் எளிய 
முைறயில் ெகால்லுங்கள். அறுக்கும்ேபாதும் எளிய முைறயில் அறுங்கள். உங்களில் 
ஒருவர் அறுப்பதற்கு முன் கத்திையத் தீட்டிக்ெகாள்ளட்டும். அறுக்கப்படும் பிராணிைய 
ஆசுவாசப்படுத்தட்டும். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஷத்தாத் பின் அவ்ஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 12 விலங்குகைளக் கட்டிைவத்து அம்ெபய்து ெகால்வது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
3956 ஹிஷாம் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒரு தடைவ) என் பாட்டனார் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களுடன் (பஸ்ராவின் 
துைண ஆளுநரான) ஹகம் பின் அய்யூபின் இல்லத்திற்குச் ெசன்ேறன். அங்கு சிலர், 

ேகாழிெயான்ைறக் கட்டி ைவத்து அதன்மீது அம்ெபய்துெகாண்டிருந்தனர். இைதக் கண்ட 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "விலங்குகைளக் கட்டிைவத்து அம்ெபய்து ெகால்வதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3956-ஆ நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(அம்ெபய்து பயிற்சி ெபறுவதற்காக) எந்த உயிரினத்ைதயும் இலக்காக ஆக்காதீர்கள். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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3957 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், ேகாழி ஒன்ைறக் கட்டிைவத்து அதன்மீது அம்ெபய்து 
ெகாண்டிருந்த சிலைரக் கடந்து ெசன்றார்கள். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கைளக் கண்டவுடன் 
அைத அப்படிேய விட்டுவிட்டு அவர்கள் சிதறிேயாடிவிட்டனர். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், 

"இைதச் ெசய்தவர் யார்? இவ்வாறு ெசய்பவர்கைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சபித்தார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், பறைவெயான்ைறக் கட்டிைவத்து அதன்மீது 
அம்ெபய்துெகாண்டிருந்த குைறஷி இைளஞர்கள் சிலைரக் கடந்து ெசன்றார்கள். அவர்கள் 
(குறி) தவறவிடும் அம்புகள் ஒவ்ெவான்றும் பறைவயின் உரிைமயாளருக்கு உரியைவ என 
முடிவு ெசய்திருந்தனர். 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கைளக் கண்டவுடன் அவர்கள் சிதறிேயாடிவிட்டனர். அப்ேபாது 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "இைதச் ெசய்தவர் யார்? இவ்வாறு ெசய்பவர்கைள அல்லாஹ் 
சபித்துள்ளான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அம்ெபய்து பயிற்சி ெபறுவதற்காக) 
எந்த உயிரினத்ைதயும் இலக்காக ஆக்கியவைனச் சபித்தார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
3958 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அம்ெபய்து பயிற்சி ெபறுவதற்காக) எந்த உயிர் பிராணியும் கட்டிைவத்துக் 
ெகால்லப்படுவதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 35  குர்பா ப் ரா கள் 
 
பாடம் :  1 குர்பானி ெகாடுக்கப்படும் ேநரம். 
 
3959 ஜுன்தப் பின் (அப்தில்லாஹ் பின்) சுஃப்யான் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளன்று (ெபருநாள் ெதாழுைகயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் கலந்துெகாண்ேடன். அவர்கள் (ெபருநாள்) ெதாழுைகையத் ெதாழுது 
சலாம் ெகாடுத்தார்கேளா இல்ைலேயா, அங்கு குர்பானிப் பிராணிகளின் இைறச்சிையக் 
கண்டார்கள். நபியவர்கள் ெதாழுது முடிப்பதற்கு முன்ேப அைவ அறுக்கப்பட்டிருந்தன. 
எனேவ, "தாம் ெதாழுவதற்கு முன்ேப குர்பானிப் பிராணிைய அறுத்துவிட்டவர்' அல்லது 
"நாம் ெதாழுவதற்கு முன்ேப (குர்பானிைய அறுத்துவிட்டவர்)' அதற்குப் பதிலாக மற்ெறாரு 
பிராணிைய அறுக்கட்டும். (ெதாழுைக முடியும்வைர) அறுக்காமலிருந்தவர் ெதாழுைகக்குப் 
பின் அல்லாஹ்வின் ெபயர் ("பிஸ்மில்லாஹ்...')ெசால்லி அறுக்கட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3960 ஜுன்தப் பின் சுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஈதுல் அள்ஹா அன்று (ெபருநாள் ெதாழுைகயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் கலந்துெகாண்ேடன். அவர்கள் மக்களுக்குத் ெதாழுவித்து முடித்ததும் குர்பானி 
ெகாடுக்கப்பட்ட ஆடுகைளக் கண்டார்கள். 
அப்ேபாது "ெதாழுைகக்கு முன்ேப குர்பானிப் பிராணிைய அறுத்துவிட்டவர், அதற்குப் 
பதிலாக மற்ேறார் ஆட்ைட அறுக்கட்டும். (ெதாழுைக முடியும்வைர) அறுக்காமலிருந்தவர், 

இப்ேபாது (ெதாழுைக முடிந்தபின்) அல்லாஹ்வின் ெபயர் ெசால்லி அறுக்கட்டும்!'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்தப் பின் சுஃப்யான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அல்லாஹ்வின் ெபயர் ெசால்லி' எனும் ெசாற்ெறாடர் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3961 ஜுன்தப் பின் சுஃப்யான் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுப் ெபருநாளன்று (ெதாழுைகயில்) 
கலந்துெகாண்ேடன். அவர்கள் (குத்பா-உைர நிகழ்த்துவதற்கு முன்ேப) ெதாழுதுவிட்டுப் 
பிறகு உைர நிகழ்த்தினார்கள். அப்ேபாது, "ெதாழுவதற்கு முன்ேப (குர்பானிப் பிராணிைய) 
அறுத்துவிட்டவர், அதனிடத்தில் (அதற்குப் பதிலாக) ேவெறான்ைற (ெதாழுைகக்குப் பின்) 
அறுக்கட்டும். (ெதாழுைகக்கு முன்ேப) அறுக்காமலிருந்தவர் (ெதாழுைக முடிந்தவுடன்) 
அல்லாஹ்வின் ெபயர் ெசால்லி அறுக்கட்டும்!'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்தப் பின் சுஃப்யான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3962 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தாய்மாமா அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் (ெபருநாள்) ெதாழுைகக்கு முன்ேப குர்பானி 
ெகாடுத்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது இைறச்சி(க்காக 
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அறுக்கப்பட்ட) ஆடுதான். (குர்பானி ஆடன்று)'' என்று ெசான்னார்கள். உடேன அபூபுர்தா (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்னிடம் ஒரு வயதுக்குட்பட்ட ெவள்ளாடு (குட்டி) 
ஒன்று உள்ளது. (அைத நான் குர்பானி ெகாடுக்கட்டுமா?)'' என்று வினவினார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைத அறுத்து (குர்பானி) ெகாடுங்கள். 
(ஆனால்,) இது மற்ற மக்களுக்குப் ெபாருந்தாது'' என்று ெசால்லிவிட்டு, "ெதாழுைகக்கு 
முன்ேப (குர்பானிப் பிராணிைய) அறுப்பவர்,தமக்காகேவ அைத அறுக்கிறார். ெதாழுைகக்குப் 
பிறகு (அைத) அறுப்பவரின் வழிபாடு முழுைமயைடந்துவிட்டது. அவர் முஸ்லிம்களின் 
வழிமுைறையப் பின்பற்றிவிட்டார்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3963 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தாய்மாமா அபூபுர்தா பின் நியார் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள், குர்பானி 
ெகாடுப்பதற்கு முன்ேப குர்பானி ெகாடுத்துவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இது, (பிறரிடம்) 
இைறச்சி (ேகட்பது) விரும்பத்தகாத நாளாகும். நான் என் குடும்பத்தாருக்கும் அண்ைட 
வடீ்டாருக்கும் என் வடீ்டாருக்கும் உணவளிப்பதற்காக (ெதாழுைகக்கு) முன்ேப 
அறுத்துவிட்ேடன்'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மீண்டும் ஒரு பிராணிைய அறுத்து 
(குர்பானி) ெகாடுப்பரீாக!'' என்று ெசான்னார்கள். அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! என்னிடம் ஒரு வயதுைடய பால்குடி மறவாத ெபட்ைட ெவள்ளாட்டுக் குட்டி 
உள்ளது. அது இைறச்சி ஆடுகள் இரண்ைடவிடச் சிறந்தது (அைத இப்ேபாது குர்பானி 
ெகாடுக்கட்டுமா?)'' என்று வினவினார்கள். அதற்கு "அது (ெதாழுைகக்கு முன்பும், 

ெதாழுைகக்குப் பின்பும் ெகாடுத்த) உம்முைடய இரு குர்பானிகளில் சிறந்ததாகும். ஒரு 
வயதுக்குட்பட்ட ெவள்ளாடு உமக்குப் பிறகு ேவெறவருக்கும் ெசல்லாது'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
- பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் 
எங்களிைடேய உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது "(ெபருநாள் ெதாழுைக) ெதாழாத வைர 
உங்களில் யாரும் அறுத்துப் பலியிடேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது என் 
தாய்மாமா (அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இது, (பிறரிடம்) இைறச்சி 
(ேகட்பது) விரும்பத்தகாத நாளாகும்...'' என்று கூறிவிட்டு, ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்று வினவினார்கள். 
 
3964 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஈதுல் அள்ஹா ெபருநாளன்று நிகழ்த்திய 
உைரயில்), "யார் நமது ெதாழுைகையத் ெதாழுது, நமது ெதாழும் திைசைய (கிப்லா) 
முன்ேனாக்கி, நமது குர்பானி வழிபாட்ைடச் ெசய்கிறாேரா அவர் ெதாழுவதற்கு முன் 
(குர்பானிப் பிராணிைய) அறுக்க ேவண்டாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது என் தாய்மாமா (அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் என் 
மகனுக்காக (ெதாழுைகக்கு) முன்ேப குர்பானி ெகாடுத்துவிட்ேடேன?'' என்று ேகட்க, 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது நீங்கள் உங்களுைடய வடீ்டாருக்காக 
அவசரப்பட்டு அறுத்துவிட்ட ஒன்றாகும். (அது குர்பானியாகாது)'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு என் தாய்மாமா, "என்னிடம் இரண்டு ஆடுகைளவிடச் சிறந்த ஆெடான்று உள்ளது 
(அைத நான் அறுக்கலாமா?)'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அைத அறுத்து குர்பானி ெகாடுப்பரீாக! அது (உமது) குர்பானிப் பிராணியில் சிறந்ததாகும்'' 

என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3695 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ஈதுல் அள்ஹா ெபருநாளன்று) "இன்ைறய தினம் 
நாம் முதலாவதாகச் ெசய்ய ேவண்டியது யாெதனில், முதலில் நாம் (ெபருநாள் ெதாழுைக) 
ெதாழுேவாம். பிறகு ெதாழுைகயிலிருந்து திரும்பிச் ெசன்று குர்பானிப் பிராணிகைள 
அறுப்ேபாம். இைத யார் ெசய்கிறாேரா அவர் நமது வழிைய அைடந்து ெகாண்டவர் ஆவார். 
(ெபருநாள் ெதாழுைகக்கு முன்ேப) யார் குர்பானிப் பிராணிைய அறுக்கிறாேரா அவர் தம் 
குடும்பத்தாருக்காக முன்கூட்டிேய தயார் ெசய்த (சாதாரண) இைறச்சியாகேவ அது 
அைமயும். அது (குர்பானி) வழிபாட்டில் எதிலும் ேசராது'' என்று ெசான்னார்கள். 
(என் தாய்மாமா) அபூபுர்தா பின் நியார் (ரலி) அவர்கள் ெதாழுைகக்கு முன்ேப குர்பானிப் 
பிராணிைய அறுத்துவிட்டிருந்தார். அவர் (எழுந்து), "என்னிடம் ஒரு வயதுக்குட்பட்ட 
(ெவள்ளாட்டு) குட்டி ஒன்று இருக்கிறது. அது ஒரு வயது பூர்த்தியான ஆட்ைடவிடச் 
சிறந்ததாகும் (அைதக் குர்பானி ெகாடுக்கலாமா?)'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைத அறுத்து (குர்பானி ெகாடுத்து)விடுவரீாக! உமக்குப் பின்னர் 
ேவெறவருக்கும் அது ெசல்லாது'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) 
நாளன்று ெதாழுைகக்குப் பிறகு எங்களிைடேய உைரயாற்றினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
3966 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளன்று 
எங்களிைடேய உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது அவர்கள், "ெதாழுவதற்கு முன்ேப யாரும் 
குர்பானி ெகாடுக்க ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். ஒரு மனிதர், "என்னிடம் ஒரு 
வயதுக்குட்பட்ட பால்குடி மறவாத ெவள்ளாட்டுக் குட்டி ஒன்று உள்ளது. அது இரு இைறச்சி 
ஆடுகைளவிடச் சிறந்ததாகும்'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அைதேய நீர் குர்பானி ெகாடுப்பரீாக! ஒரு வயதுக்குட்பட்ட ெவள்ளாட்டுக் குட்டி உமக்குப் 
பிறகு ேவெறவருக்கும் ெசல்லாது''என்று கூறினார்கள். 
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3967 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தாய்மாமா) அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் (ெபருநாள்) ெதாழுைகக்கு முன்ேப (குர்பானிப் 
பிராணிைய) அறுத்து விட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அதற்குப் பதிலாக ேவெறான்ைற 
அறு(த்துக் குர்பானி ெகாடு)ப்பரீாக!'' என்று கூறினார்கள். உடேன அபூ புர்தா (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்னிடம் ஒரு வயதுைடய ெவள்ளாடு ஒன்ைறத் தவிர 
ேவெறதுவுமில்ைல. 
-அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: "அது ஒரு வயது பூர்த்தியான 
ஆட்ைடவிடச் சிறந்ததாகும்''என்று அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் ெசான்னதாக (எனக்கு 
அறிவிக்கப்பட்டது என்று) நான் எண்ணுகிேறன்.- 

அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைதேய அதற்குப் பதிலாக அறுத்துக் 
ெகாள்வரீாக! உமக்குப் பிறகு ேவெறவருக்கும் இது ெசல்லாது'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அது ஒரு வயது பூர்த்தியான ஆட்ைடவிடச் சிறந்ததாகும் (என்று அபூபுர்தா (ரலி) 
அவர்கள் ெசான்னதாக எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது என்று நான் எண்ணுகிேறன்)'' என ஷுஅபா 
(ரஹ்) அவர்கள் ஐயப்பாட்டுடன் கூறியுள்ள குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
3968 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளன்று, 

"(ெபருநாள்) ெதாழுைகக்கு முன்ேப குர்பானி ெகாடுத்துவிட்டவர் மறுபடியும் குர்பானி 
ெகாடுக்கட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். உடேன ஒரு மனிதர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
இது இைறச்சி விரும்பி உண்ணப்படும் நாள்'' என்று கூறி, தம் (வடீ்டார் மற்றும்) அண்ைட 
அயலாரின் ேதைவ பற்றி(யும் அதனாேலேய தாம் ெதாழுைகக்கு முன்ேப அறுத்தது 
பற்றியும்) குறிப்பிட்டார். ேமலும், தம்மிடம் ஒரு வயதுக்குட்பட்ட ெவள்ளாடு ஒன்று 
இருப்பதாகவும், அது இைறச்சி ஆடுகள் இரண்ைடவிடச் சிறந்தது என்றும் அைத இப்ேபாது 
குர்பானி ெகாடுக்கலாமா என்றும் ேகட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு அனுமதியளித்தார்கள். இந்த அனுமதி 
அவரல்லாத மற்றவருக்கும் ெபாருந்துமா, அல்லது ெபாருந்தாதா என்பது எனக்குத் 
ெதரியாது. 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இரு ெசம்மறியாட்டுக் கடாக்களின் பக்கம் 
ெசன்று அவ்விரண்ைடயும் அறுத்தார்கள். மக்கள் ஒரு சிறிய ஆட்டு மந்ைதக்குச் ெசன்று 
(அதிலிருந்த) ஆடுகைளத் தமக்குள் பிரித்துக்ெகாண்ட(பின் குர்பானி ெகாடுத்த)னர். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3969 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஈதுல் அள்ஹா ெபருநாள் அன்று) ெதாழுதுவிட்டுப் 
பிறகு உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது ெதாழுைகக்கு முன்ேப குர்பானிப் பிராணிைய அறுத்து 
விட்டவர்கைள மீண்டும் குர்பானி ெகாடுக்குமாறு கட்டைளயிட்டார்கள். மற்ற தகவல்கள் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
3970 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஈதுல் அள்ஹா ெபருநாளன்று எங்களிைடேய 
உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது இைறச்சி மணம் வருவைதக் கண்டு குர்பானிப் 
பிராணிகைள (ெதாழுைகக்கு முன்ேப) அறுக்க ேவண்டாெமனத் தைட விதித்தார்கள். "யார் 
(ெதாழுைகக்கு முன்ேப) குர்பானிப் பிராணிைய அறுத்தாேரா அவர் மறுபடியும் குர்பானி 
ெகாடுக்கட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட இரு ஹதீஸ்களில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 2 குர்பானிப் பிராணியின் வயது. 
 
3971 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓராண்டு பூர்த்தியான ஆட்ைடேய அறுத்துக் குர்பானி ெகாடுங்கள். அது கிைடக்காவிட்டால் 
ெசம்மறியாட்டில் (ஆறு மாதத்திற்கு ேமல்) ஒரு வயதுக்குட்பட்டைத அறுத்துக் குர்பானி 
ெகாடுங்கள். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3972 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் "நஹ்ரு' ைடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளன்று எங்களுக்கு 
(ெபருநாள்) ெதாழுைக நடத்தினார்கள். அப்ேபாது சிலர், நபி (ஸல்) அவர்கள் குர்பானிப் 
பிராணிைய அறுத்துவிட்டார்கள் என எண்ணி,முன்ேப ெசன்று (தங்களுைடய குர்பானிப் 
பிராணிகைள) அறுத்தனர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தாம் அறுப்பதற்கு முன்ேப 
அறுத்துவிட்டவர் அதற்குப் பதிலாக மீண்டும் ஒரு பிராணிைய அறுக்க ேவண்டும். தாம் 
அறுப்பதற்கு முன் எவரும் அறுக்க ேவண்டாெமன்று உத்தரவிட்டார்கள். 
 
3973 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்களுக்குப் பங்கிட்டுக் ெகாடுக்குமாறு சில 
குர்பானிப் பிராணிகைள என்னிடம் ெகாடுத்தார்கள். (அவ்வாேற நான் பங்கிட்டு முடித்த 
பின்) ஒரு வயதுக்குட்பட்ட ெவள்ளாட்டுக்குட்டி ஒன்று எஞ்சியது. அது பற்றி நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூறியேபாது, "அைத நீேர (அறுத்து) குர்பானி 
ெகாடுப்பரீாக!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
குைதபா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("தம் ேதாழர்களுக்கு' என்பைதக் குறிக்க 
"அலா அஸ்ஹாபிஹி'என்பதற்குப் பதிலாக) "அலா ஸஹாபத்திஹி'  எனும் ெசாற்ெறாடர் 
(மூலத்தில்) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3974 உக்பா பின் ஆமிர் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிைடேய குர்பானிப் பிராணிகைளப் 
பங்கிட்டார்கள். அப்ேபாது எனக்கு (எனது பங்காக) ஒரு வயதுக்குட்பட்ட ெவள்ளாட்டுக் 
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குட்டி ஒன்று கிைடத்தது. நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஒரு வயதுக்குட்பட்ட ெவள்ளாடு 
தான் எனக்குக் கிைடத்தது'' என்று ெசான்ேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அைத (அறுத்து) நீர் குர்பானி ெகாடுப்பரீாக!'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்களிைடேய குர்பானிப் 
பிராணிகைளப் பங்கிட்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் :  3 குர்பானிப் பிராணிைய அறுக்கும் ெபாறுப்ைப ேவெறவரிடமும் ஒப்பைடக்காமல் 
ேநரடியாகத் தாேம (தமது ைகயால்) அறுத்துக் குர்பானி ெகாடுப்பதும் பிராணிைய 
அறுக்கும்ேபாது அல்லாஹ்வின் ெபயரும் தக்பரீும் கூறுவதும் விரும்பத்தக்கைவ ஆகும். 
 
3975 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், ெகாம்புள்ள கறுப்பு ெவள்ைள கலந்த இரண்டு ெசம்மறியாட்டுக் 
கடாக்கைளக் குர்பானி ெகாடுத்தார்கள். அவ்விரண்ைடயும் தமது கரத்தால் அறுத்தார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் ெபயர் ("பிஸ்மில்லாஹ்') கூறினார்கள். தக்பரீும் ("அல்லாஹு 
அக்பர்') ெசான்னார்கள். ேமலும், தமது காைல அவற்றின் பக்கவாட்டில் ைவத்(துக்ெகாண்டு 
அறுத்)தார்கள். 
 
3976 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ெகாம்புள்ள கறுப்பு ெவள்ைள கலந்த இரு 
ெசம்மறியாட்டுக் கடாக்கைளக் குர்பானி ெகாடுத்தார்கள். அவர்கள் தமது பாதத்ைத 
அவற்றின் பக்கவாட்டின் மீது ைவத்தைதயும் அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறி, தக்பரீ் 
(அல்லாஹு அக்பர்) ெசால்லி அவற்ைறத் தமது ைகயால் அறுத்தைதயும் நான் பார்த்ேதன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியதாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது: நான் கத்தாதா (ரஹ்) அவர்களிடம் "நீங்கள் இைத அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம் 
ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் "ஆம்' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பிஸ்மில்லாஹி வல்லாஹு அக்பர்' 

(அல்லாஹ்வின் ெபயரால்,அல்லாஹ் ெபரியவன்) என்று கூறியைதயும் நான் 
பார்த்ேதன்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3977 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கறுப்பில் நடக்கின்ற, கறுப்பில் படுக்கின்ற, கறுப்பில் 
பார்க்கின்ற (கால்கள்,வயிறு, கண் ஆகிய பகுதிகள் கறுப்பு நிறத்தில் அைமந்த) ெகாம்புள்ள 
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ெசம்மறியாட்டுக் கடா ஒன்ைறக் ெகாண்டுவருமாறு உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற 
குர்பானிக்காக அது ெகாண்டுவரப்பட்டேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(என்னிடம்), "ஆயிஷா! அந்தக் கத்திைய எடு'' என்றார்கள். பிறகு "அைத ஒரு கல்லில் 
நன்றாகத் தீட்டு'' என்றார்கள். அவ்வாேற நான் ெசய்ேதன். 
பிறகு அந்தக் கத்திைய வாங்கி, அந்தச் ெசம்மறியாட்ைடப் பிடித்து, சரித்துப் படுக்கைவத்து 
அறுத்தார்கள். (அறுப்பதற்கு முன்) "பிஸ்மில்லாஹ். அல்லாஹும்ம தகப்பல் மின் 
முஹம்மதின் வ ஆலி முஹம்மதின் வமின் உம்மத்தி முஹம்மதின்' (அல்லாஹ்வின் 
ெபயரால்! இைறவா! முஹம்மதிடமிருந்தும் முஹம்மதின் குடும்பத்தாரிடமிருந்தும் 
முஹம்மதின் சமுதாயத்தாரிடமிருந்தும் இைத ஏற்றுக் ெகாள்வாயாக!)' என்று கூறி, அைத 
அறுத்தார்கள். 
 
பாடம் :  4 பல், நகம் மற்றும் எலும்பு ஆகியைவ தவிர இரத்தத்ைத வழிந்ேதாடச் ெசய்யும் 
ேவறு எந்தப் ெபாருளாலும் பிராணிைய அறுக்கலாம். 
 
3978 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (ஒட்டகங்கைள 
அறுக்கக்  கத்திகைளப் பயன்படுத்திவிட்டால்) நாைள (கூரிய) கத்திகள் இல்லாத நிைலயில் 
நாங்கள் எதிரிகைளச் சந்திக்க ேநரிடுேம?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(பிராணி சாவதற்கு முன்பாகக் கூர்ைமயான ஏேதனும் ஒரு 
ெபாருளால்) "விைரவாக அறுத்துவிடுங்கள்' அல்லது "உயிரிழக்கச் ெசய்துவிடுங்கள்'. 

இரத்தத்ைத வழிந்ேதாடச் ெசய்யும் எைதக் ெகாண்டும் அறுக்கும்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
ெபயர் கூறப்பட்டால், அைத நீங்கள் உண்ணலாம். பல்லாலும் நகத்தாலும் (அறுத்தல்) 
கூடாது. (இந்த இரண்டாலும் ஏன் அறுக்கலாகாது என்பதற்கான காரணத்ைத) நான் 
உங்களுக்குத் ெதரிவிக்கிேறன். பற்கேளா எலும்பு இனமாகும். நகங்கேளா 
(இைறமறுப்பாளர்களான) அபிசீனியர்களின் கத்திகளாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
(அந்தப் ேபாரில்) எங்களுக்குச் சில ஒட்டகங்களும் ஆடுகளும் ேபார்ச்ெசல்வமாகக் 
கிைடத்தன. அவற்றிலிருந்து ஓர் ஒட்டகம் மிரண்டு ஓடிவிட்டது. உடேன 
(நபித்ேதாழர்களில்) ஒருவர் அந்த ஒட்டகத்ைதக் குறிைவத்து அம்ெபய்து, அைத 
ஓடவிடாமல் தடுத்து நிறுத்தினார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"வனவிலங்குகளில் கட்டுக்கடங்காதைவ இருப்பைதப் ேபான்ேற, இந்தப் பிராணிகளிலும் 
கட்டுக்கடங்காதைவ சில உள்ளன. இவற்றில் உங்கைள மீறிச் ெசல்பவற்ைற இவ்வாேற 
(அம்ெபய்து நிற்கச்) ெசய்யுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3979 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் "திஹாமா' பகுதியிலுள்ள "துல்ஹுைலஃபா' வில் 
இருந்ேதாம். அப்ேபாது நாங்கள் (ேபார்ச் ெசல்வத்திலிருந்து) சில ஆடுகைளயும் 
ஒட்டகங்கைளயும் ெபற்ேறாம். மக்கள் அவசரப்பட்டு (அவற்ைறப் பங்கிடுவதற்கு 
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முன்பாகேவ அறுத்து)ப் பாத்திரங்கைள (அடுப்புகளில்) ஏற்றி (சைமக்கத் ெதாடங்கி) 
விட்டார்கள். 
(இைதயறிந்த) நபி (ஸல்) அவர்கள் பாத்திரங்கைளக் கவிழ்த்துவிடும்படி உத்தரவிட, 

அவ்வாேற அைவ கவிழ்க்கப்பட்(டு அவற்றிலிருந்த இைறச்சிகள் ெவளிேய ெகாட்டப்பட்)டன. 
பிறகு பத்து ஆடுகைள ஓர் ஒட்டகத்திற்குச் சமமாக்கி (பங்கிடலா)னார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
3980 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் (ஒட்டகங்கைள 
அறுக்க வாட்கைள இன்று பயன்படுத்திவிட்டால்) நாைள எங்களிடம் வாட்கேள இல்லாத 
நிைலயில் எதிரிகைளச் சந்திக்க ேநரிடுேம! ஆகேவ, (கூர்ைமயான) மூங்கில் கழியால் 
(ஒட்டகங்கைள) அறுக்கலாமா?'' என்று ேகட்ேடாம். மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
"அப்ேபாது (ேபார்ச் ெசல்வமாக நாங்கள் ெபற்ற) ஒட்டகங்களிலிருந்து ஒன்று மிரண்டு 
ஓடியது. நாங்கள் அம்ெபய்து அைத (ஓடவிடாமல்) தடுத்து நிறுத்திேனாம்'' என்றும் இந்த 
அறிவிப்பில் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "எங்களிடம் (கூரான) வாட்கள் இல்லாத நிைலயில் (நாங்கள் எதிரிகைளச் சந்திக்க 
ேநரிடுேம!) நாங்கள் (கூரான) மூங்கில் கழியால் (ஒட்டகங்கைள) அறுக்கலாமா?'' என்று 
ேகட்டதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3981 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் (இன்று 
ஒட்டகங்கைள அறுக்க வாட்கைளப் பயன்படுத்திவிட்டால்) நாைள எங்களிடம் (கூரான) 
வாட்கள் இல்லாத நிைலயில் எதிரிகைளச் சந்திக்க ேநரிடுேம!''என்று  ேகட்ேடன் என 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
அதில் "மக்கள் அவசரப்பட்டு (அவற்ைறப் பங்கிடுவதற்கு முன்பாகேவ அறுத்து)ப் 
பாத்திரங்கைள (அடுப்புகளில்) ஏற்றி (சைமக்கத் ெதாடங்கி)விட்டனர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பாத்திரங்கைளக் கவிழ்க்கும்படி உத்தரவிட அவ்வாேற அைவ கவிழ்க்கப்பட்டன'' 

எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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பாடம் :  5 இஸ்லாத்தின் ஆரம்பத்தில் குர்பானி இைறச்சிைய மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் 
ேசமித்து ைவக்கக் கூடாது என விதிக்கப்ெபற்றிருந்த தைடயும், பின்னர் அது மாற்றப்பட்டு 
எத்தைன நாட்களுக்கு ேவண்டுமானாலும் ேசமித்துைவக்கலாம் என்ற (புதிய) அனுமதி 
வந்த விவரமும். 
 
3982 அபூஉைபத் சஅத் பின் உைபத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (கலீஃபா) அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களுடன் ெபருநாள் ெதாழுைகயில் 
கலந்துெகாண்ேடன். அவர்கள் உைர நிகழ்த்துவதற்கு முன்ேப ெபருநாள் ெதாழுைக 
ெதாழுவித்தார்கள். (தமது உைரயில்) "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நாம் நமது 
குர்பானி இைறச்சிகைள மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் (ேசமித்துைவத்து) உண்பதற்குத் தைட 
விதித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3983 அபூஉைபத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களுடன் ெபருநாள் ெதாழுைகயில் 
கலந்துெகாண்டுள்ேளன். பிறகு (கலீஃபா) அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களுடனும் 
ெதாழுதிருக்கிேறன். அலீ (ரலி) அவர்கள் உைரயாற்றுவதற்கு முன் எங்களுக்குப் ெபருநாள் 
ெதாழுைக ெதாழுவித்தார்கள். 
பிறகு மக்களிைடேய உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், மூன்று நாட்களுக்கு ேமலாக உங்கள் குர்பானி இைறச்சிகைள நீங்கள் 
உண்பதற்குத் தைட விதித்தார்கள். எனேவ, (மூன்று நாட்களுக்கு ேமலாகக் குர்பானி 
இைறச்சிகைள) உண்ணாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3984 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யாரும் தமது குர்பானி இைறச்சிைய மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் உண்ண ேவண்டாம். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3985 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மூன்று நாட்களுக்கு ேமலாகக் குர்பானி இைறச்சி 
உண்ணப்படுவைதத் தைடெசய்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், குர்பானி இைறச்சிைய மூன்று நாட்களுக்கு ேமலாக 
உண்ணமாட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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3986 அப்துல்லாஹ் பின் அபபீக்ர் பின் முஹம்மத் பின் அம்ர் பின் ஹஸ்ம் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் வாகித் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குர்பானி இைறச்சிைய மூன்று நாட்களுக்கு ேமலாக உண்பதற்குத் 
தைட விதித்துள்ளார்கள்'' என்று கூறினார்கள். இைத நான் அம்ரா பின்த் அப்திர் ரஹ்மான் 
(ரஹ்) அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். அப்ேபாது அம்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அப்துல்லாஹ் பின் வாகித் ெசான்னது உண்ைமேய. ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஈதுல் அள்ஹா ெபருநாள் சமயத்தில் 
கிராமப்புற ஏைழ மக்களில் சிலர் (மதீனாவுக்கு) வந்தனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (தம் ேதாழர்களிடம்), "(குர்பானி இைறச்சிகைள) மூன்று நாட்களுக்கு 
மட்டுேம ேசமித்துைவயுங்கள். பிறகு எஞ்சியைத தர்மம் ெசய்யுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அதன் பின் (அடுத்த ஆண்டு) ஆனேபாது மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மக்கள் தங்களது 
குர்பானிப் பிராணியி(ன் ேதாலி)லிருந்து ேதால் ைப தயாரித்துக் ெகாள்கின்றனர். அவற்றின் 
இைறச்சியிலிருந்து ெகாழுப்ைப உருக்கி எடுத்துக்ெகாள்கின்றனர்'' என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதனால் என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
மக்கள், "குர்பானிப் பிராணியின் இைறச்சிைய மூன்று நாட்களுக்கு ேமலாக உண்ண 
ேவண்டாம் எனத் தாங்கள் தைட ெசய்தீர்கேள?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நம்ைம நாடி) வந்திருந்த (ஏைழ) மக்களுக்காகேவ (மூன்று 
நாட்களுக்கு ேமலாகக் குர்பானி இைறச்சிைய உண்ண ேவண்டாெமன) உங்கைளத் 
தடுத்ேதன். இனி, நீங்கள் குர்பானி இைறச்சிைய உண்ணுங்கள். ேசமித்துைவயுங்கள். தான 
தர்மமும் ெசய்யுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
3987 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் குர்பானி இைறச்சிைய மூன்று நாட்களுக்கு ேமலாக உண்ண 
ேவண்டாம் என (முதலில்) தைட விதித்தார்கள். பின்னர் (அந்தத் தைடைய நீக்கி) 
"நீங்களும் உண்ணலாம். பயணத்திலும் எடுத்துச் ெசல்லலாம். ேசமித்தும்ைவக்கலாம்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
3988 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் மினாவில் தங்கும் நாளிலிருந்து மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் குர்பானிப் 
பிராணிகளின் இைறச்சிைய உண்ணாமல் இருந்ேதாம். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(இப்ேபாது நீங்கள் உண்ணலாம்;ேசமித்தும்ைவக்கலாம்'' என்று கூறி, எங்களுக்கு 
அனுமதி வழங்கினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் 
அதாஉ (ரஹ்) அவர்களிடம் "நாங்கள் மதீனா வரும்வைர (ேசமித்துைவத்ேதாம்)'' என்று 
ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
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3989 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் குர்பானிப் பிராணிகளின் இைறச்சிைய மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் ேசமித்து 
ைவக்காமல் இருந்துவந்ேதாம். பின்னர் அைத (மூன்று நாட்களுக்கு ேமல்) பயண உணவாக 
எடுத்துச் ெசன்று, அைத உண்ணுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உத்தரவிட்டார்கள். 
 
3990 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் மதீனாவுக்குச் ெசல்லும்ேபாது, 

குர்பானிப் பிராணியின் இைறச்சிையப் பயண உணவாக எடுத்துச் ெசல்ேவாம். 
 
3991 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "மதீனாவாசிகேள! குர்பானிப் 
பிராணிகளின் இைறச்சிைய மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் உண்ணாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது மதீனாவாசிகள், தங்களுக்குக் குழந்ைத குட்டிகளும் (இன்பம் துன்பங்களில் 
பங்ெகடுக்கும்) உதவியாளர்களும் ஊழியர்களும் இருப்பதாக(வும் அவர்களுக்குக் 
ெகாடுப்பதற்கு இைறச்சி ேவண்டும் எனவும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
முைறயிட்டனர். எனேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்களும் உண்ணுங்கள். 
(பிறருக்கும்) உண்ணக் ெகாடுங்கள். ேசமித்தும் ைவயுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னுல் முஸன்னா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ேசமித்தும் ைவயுங்கள்' 

என்பைதக் குறிக்க "இஹ்பிஸூ' அல்லது "இத்தகிரூ' என்று ஐயப்பாட்டுடன் அப்துல் அஃலா 
(ரஹ்) அவர்கேள அறிவித்தார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
3992 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ஓர் ஆண்டில்) "உங்களில் குர்பானி ெகாடுத்தவர், 

மூன்று நாட்களுக்குப் பின் தமது வடீ்டில் (குர்பானி இைறச்சியில்) எைதயும் ைவத்திருக்க 
ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். அடுத்த ஆண்டு வந்தேபாது மக்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! கடந்த ஆண்டில் நாங்கள் ெசய்தைதப் ேபான்ேற இந்த ஆண்டும் ெசய்ய 
ேவண்டுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல (அவ்வாறு ெசய்ய 
ேவண்டியதில்ைல); அந்த ஆண்டில் மக்களுக்கு (பஞ்சத்தால்) சிரமம் ஏற்பட்டிருந்தது. 
(குர்பானி இைறச்சி மூலம்) பரவலாக மக்கள் அைனவரும் பயனைடய ேவண்டும் என நான் 
விரும்பிேனன் (எனேவ, மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் உண்ணேவண்டாம் எனத் தைட 
விதித்ேதன்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
3993 ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது குர்பானிப் பிராணிைய அறுத்துவிட்டு, 

"ஸவ்பான்! இந்த இைறச்சிைய (பயணத்தில் ெகாண்டுெசல்வதற்ேகற்ப) தயார் ெசய்''  என்று 
கூறினார்கள். நான் (அவ்வாேற தயார் ெசய்து) மதீனா வரும்வைர அதிலிருந்து 
அவர்களுக்கு உண்ணக் ெகாடுத்துக்ெகாண்ேடயிருந்ேதன். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸவ்பான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3994 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களால் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட அவர்களின் 
முன்னாள் அடிைமயான ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
விைடெபறும் ஹஜ்ஜின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "இந்த 
இைறச்சிைய (பயணத்தில் ெகாண்டு ெசல்வதற்ேகற்ப) தயார் ெசய்'' என்று கூறினார்கள். 
அவ்வாேற நான் தயார் ெசய்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனா 
ெசன்றைடயும்வைர அைத உண்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸவ்பான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "விைடெபறும் ஹஜ்ஜின்ேபாது' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
 
3995 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அடக்கத்தலங்கைளச் சந்திக்க ேவண்டாம் என உங்களுக்கு நான் தைட விதித்திருந்ேதன். 
இனி நீங்கள் அடக்கத்தலங்கைளச் சந்தியுங்கள். குர்பானிப் பிராணிகளின் இைறச்சிைய 
மூன்று நாட்களுக்கு ேமல் உண்ண ேவண்டாெமன உங்களுக்குத் தைட விதித்திருந்ேதன். 
இனி, உங்களுக்கு எவ்வாறு ேதான்றுகிறேதா அவ்வாறு அைதச் ேசமித்துைவயுங்கள். 
ேதால் ைபயில் தவிர ேவெறதிலும் பழச்சாறுகைள ஊற்றிைவக்க ேவண்டாம் என 
உங்களுக்குத் தைட விதித்திருந்ேதன். இனி, நீங்கள் எல்லாப் பாத்திரங்களிலும் பருகுங்கள். 
ஆனால், ேபாைத தரக்கூடிய எைதயும் பருகாதீர்கள். 
இைத புைரதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் புைரதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 6 ஆடு அல்லது ஒட்டகத்தின் முதலாவது குட்டிையப் பலியிடுவதும் (அல் ஃபரஉ), 
ரஜப் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களில் பிராணிகைளப் பலியிடுவதும் (அல்அத்தீரா). 
 
3996 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இனி,) தைலக் குட்டி(ையப் பலியிடும் அறியாைமக் காலச் ெசய்ைக)யும் இல்ைல;  (ரஜப் 
மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களில்) பிராணிகைளப் பலியிடுதலும் இல்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் ராஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "(ஆடு மற்றும் ஒட்டகம் 
ஆகியைவ ஈனும்) முதலாவது குட்டி "ஃபரஉ' ஆகும். அைத (அறியாைமக் கால) மக்கள் 
பலியிட்டுவந்தனர்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 7 குர்பானி ெகாடுக்க எண்ணியிருப்பவர் துல்ஹஜ் மாதத்தின் (முதல்) பத்து 
நாட்களில் தைலமுடிையேயா நகங்கைளேயா கைளவதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
3997 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(துல்ஹஜ் மாதத்தின் முதல்) பத்து நாட்கள் வந்து, உங்களில் ஒருவர் குர்பானி 
ெகாடுப்பதற்கு எண்ணினால், அவர் தமது தைலமுடியிலிருந்தும் ேமனியிலிருந்தும் (நகம், 

ேராமம் ஆகிய) எைதயும் ெவட்ட ேவண்டாம். 
இைத உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்களிடம், "இது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதன்று எனச் சிலர் கூறுகிறார்கேள!'' என வினவப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள் "இது நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதுதான் என்று நான் அறிவிக்கிேறன்'' என்றார்கள். 
 
3998 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தம்மிடம் குர்பானிப் பிராணி உள்ள ஒருவர், குர்பானி ெகாடுக்க விரும்பியுள்ளேபாது, (துல் 
ஹஜ் மாதம் முதல்) பத்து நாட்கள் ஆரம்பித்துவிட்டால், அவர் முடிையேயா நகங்கைளேயா 
கைளய ேவண்டாம். 
இைத உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3999 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் துல்ஹஜ் பிைறையக் கண்டு, உங்களில் ஒருவர் குர்பானி ெகாடுக்க எண்ணினால், 

அவர் தமது முடிையயும் நகங்கைளயும் அகற்றாமல் இருக்கட்டும்! 
இைத உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4000 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யாரிடம் அவர் அறுப்பதற்கான குர்பானிப் பிராணி இருந்து, துல்ஹஜ் பிைற காணப்பட்டு 
விட்டால், அவர் குர்பானி ெகாடுக்காத வைர தமது தைலமுடிையேயா நகங்கைளேயா 
சிறிதும் ெவட்ட ேவண்டாம். 
இைத உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- அம்ர் பின் முஸ்லிம் பின் அம்மார் அல்ைலஸீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஈதுல் அள்ஹா ெபருநாளுக்குச் சில நாட்களுக்கு முன் நாங்கள் ெவண்ணரீ் குளியல் 
அைறயில் இருந்தேபாது, சிலர் தம் மைறவிடத்திலிருந்த ேராமங்கைள அகற்றினர். 
அப்ேபாது குளியலைறயில் இருந்த ஒருவர், "(குர்பானி ெகாடுக்க எண்ணியிருப்பவர் 
துல்ஹஜ் முதல் பத்துநாட்களில்) இ(வ்வாறு ேராமங்கைள அகற்றுவ)ைத சயதீ் பின் 
அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் ெவறுக்கிறார்கள்; அல்லது அவ்வாறு அகற்ற ேவண்டாெமனத் 
தைட ெசய்கிறார்கள்'' என்று கூறினார். 
ஆகேவ, நான் சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கைளச் சந்தித்து அைதப் பற்றி 
அவர்களிடம் கூறிேனன். அப்ேபாது சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள், "என் சேகாதரர் 
மகேன! இந்த ஹதீஸ் மறக்கப்பட்டுக் ைகவிடப்பட்டுவிட்டது. நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துைணவியார் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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கூறியதாக ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்று எனக்கு அறிவித்தார்கள்'' என்று கூறி 
னார்கள். 
- அம்ர் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு சலமா 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 அல்லாஹ் அல்லாதவரின் ெபயர் கூறிப் பிராணிகைள அறுப்பது தைட ெசய்யப் 
பட்டதாகும் என்பதும் அவ்வாறு ெசய்பவர் சாபத்திற்குரியவர் என்பதும். 
 
4001 அபுத்துஃைபல் ஆமிர் பின் வாஸிலா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (கலீஃபா) அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்தேபாது அவர்களிடம் ஒரு 
மனிதர் வந்து, "உங்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் இரகசியமாக என்ன கூறி வந்தார்கள்?'' 

என்று ேகட்டார். இைதக் ேகட்டு அலீ (ரலி) அவர்கள் ேகாபமுற்றார்கள். ேமலும், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மக்களிடம் மூடி மைறக்கும் விதமாக எைதயும் என்னிடம் இரகசியமாகக் 
கூறவில்ைல. எனினும், நான்கு ெசய்திகைள என்னிடம் கூறினார்கள்'' என்றார்கள். நான், 

"அைவ யாைவ, இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர?'' என்று ேகட்ேடன். 
அலீ (ரலி) அவர்கள், "தன் தந்ைதையச் சபித்தவைன அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். அல்லாஹ் 
அல்லாத மற்றவர் ெபயரில் (பிராணிகைள) அறுத்தவைன அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். 
(மார்க்கத்தில் இல்லாத) புதிய விஷயங்கைள (மார்க்கத்தின் ெபயரால்) உருவாக்கியவனுக்கு 
அைடக்கலம் அளித்தவைன அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். பூமியின் (எல்ைலக்கல்,ைமல் 
கல், வரப்பு உள்ளிட்ட) அைடயாளங்கைள மாற்றியைம(த்து பிறர் நிலத்ைத அபகரி)ப்பவைன 
அல்லாஹ் சபிக்கின்றான்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4002 அபுத்துஃைபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (கலீஃபா) அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், உங்களுக்கு இரகசியமாகச் ெசான்ன ஏேதனும் விஷயத்ைத எங்களுக்குச் 
ெசால்லுங்கள்'' என்று ேகட்ேடாம். 
அதற்கு அலீ (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் மைறத்து 
விட்டு எைதயும் என்னிடம் மட்டும் இரகசியமாகச் ெசால்லவில்ைல. ஆயினும் அவர்கள், 

"அல்லாஹ் அல்லாத மற்றவர் ெபயரில் (பிராணிைய) அறுத்தவைன அல்லாஹ் 
சபிக்கின்றான். (மார்க்கத்தில் இல்லா) புதிய விஷயங்கைள (மார்க்கத்தின் ெபயரால்) 
உருவாக்கியவனுக்கு அைடக்கலம் அளித்தவைன அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். தம் 
ெபற்ேறாைரச் சபித்தவைன அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். பூமியின் (எல்ைலக்கல், ைமல் 
கல், வரப்பு உள்ளிட்ட) அைடயாளங்கைள மாற்றியைம(த்து பிறர் நிலத்ைத அபகரி)ப்பவைன 
அல்லாஹ் சபிக்கின்றான்'' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன் என்றார்கள். 
 
4003 அபுத்துஃைபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அலீ (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களிடம் மட்டும் 
தனிப்பட்ட முைறயில் ஏேதனும் விஷயத்ைத (இரகசியமாகச்) ெசான்னார்களா?'' என்று 
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ேகட்கப்பட்டது. அலீ (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கள் 
அைனவருக்கும் ெபாதுவாகச் ெசால்லாத எந்த விஷயத்ைதயும் எங்களிடம் தனிப்பட்ட 
முைறயில் (இரகசியமாகச்) ெசால்லவில்ைல; இேதா இந்த வாளுைறயில் இருப்பைதத் 
தவிர'' என்று கூறிவிட்டு, ஓர் ஏட்ைட ெவளியில் எடுத்தார்கள். அதில் பின்வருமாறு 
எழுதப்பட்டிருந்தது: 
அல்லாஹ் அல்லாத மற்றவர் ெபயரில் (பிராணிைய) அறுத்தவைன அல்லாஹ் 
சபிக்கின்றான். பூமியின் அைடயாளச் சின்னங்கைளத் திருடியவைன அல்லாஹ் 
சபிக்கின்றான். தன் தந்ைதையச் சபித்தவைன அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். (மார்க்கத்தில் 
இல்லாத) புதுைமகைள (மார்க்கத்தின் ெபயரால்) ஏற்படுத்தியவனுக்கு அைடக்கலம் 
அளித்தவைன அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 36  கு பானங்கள் 
 
பாடம் : 1 மதுவிலக்கும் திராட்ைசப் பழச்சாறு, ேபரீச்சங்கனி, ேபரீச்சச் ெசங்காய், உலர்ந்த 
திராட்ைச உள்ளிட்டவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ேபாைதயூட்டும் ஒவ்ெவான்றும் மதுேவ 
என்பதன் விளக்கமும். 
 
4004 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பத்ருப் ேபாரில் கிைடத்த ெசல்வங்களில் (எனது பங்காக) வயதான ஒட்டகம் ஒன்ைற 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ேசர்ந்து ெபற்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (தமது ெபாறுப்பில் வந்த ஐந்தில் ஒரு பாகத்திலிருந்து) வயதான மற்ேறார் 
ஒட்டகத்ைதயும் எனக்கு வழங்கினார்கள். 
ஒரு நாள் நான் அவ்விரண்டு ஒட்டகங்கைளயும் அன்சாரி ஒருவரின் வடீ்டுவாசலருேக 
படுக்கைவத்திருந்ேதன். "இத்கிர்' எனும் புல்ைல அவற்றின் மீது ஏற்றிச் ெசன்று, விற்க 
ேவண்டுெமன நான் நிைனத்திருந்ேதன். அப்ேபாது "பனூ ைகனுகா' குலத்ைதச் ேசர்ந்த 
ெபாற்ெகால்லர் ஒருவர் என்னுடன் (அதற்கு உதவியாக வர) இருந்தார். ஃபாத்திமா(ைவ 
மணம் புரிந்த) "வலீமா' விருந்துக்காக அந்தப் புல் விற்ற பணத்ைதப் பயன்படுத்த நான் 
நாடியிருந்ேதன். 
 
(நான் ஒட்டகத்ைதப் படுக்கைவத்திருந்த) அந்த வடீ்டில் (என் சிறிய தந்ைத) ஹம்ஸா பின் 
அப்தில் முத்தலிப் (மது) அருந்திக்ெகாண்டிருந்தார். அவருடன் ஓர் அடிைமப் பாடகியும் 
இருந்தாள். அவள் "ஹம்ஸா! ெகாழுத்த இந்தக் கிழம் ஒட்டகங்களுக்கு (நீேர ேபாதும். ஒரு 
ைக பார்ப்பரீாக!)'' என்று (யாப்பு வைகப் பாடைலப்) பாடினாள். 
உடேன ஹம்ஸா (ரலி) அவர்கள் வாளுடன் அவ்விரு ஒட்டகங்கைள ேநாக்கிப் பாய்ந்து 
அவற்றின் திமில்கைள ெவட்டிச் சாய்த்தார்; அவற்றின் இடுப்ைபப் பிளந்து, பின்னர் 
ஈரக்குைலகைள ெவளிேய எடுத்தார். 
- இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் எனக்கு இைத அறிவித்த இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடம் 
"திமில்கைளயுமா அவர் ெவளிேய எடுத்தார்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர் "ஆம்; 

அவற்றின் திமில்கைளயும் பிளந்து எடுத்துக்ெகாண்ேட அவர் ெசன்றார்'' என்று கூறினார்கள்.  
 
(ெதாடர்ந்து அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) 
என்ைன அதிர்ச்சியைடயச் ெசய்த அந்தக் காட்சிைய கண்ட நான், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்களுடன் ைஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) 
அவர்களும் இருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் நடந்தைதத் 
ெதரிவித்ேதன். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) 
அவர்களுடன் புறப்பட்டார்கள். அவர்களுடன் நானும் நடந்ேதன். ஹம்ஸா (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்று தமது ேகாபத்ைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெவளிப்படுத்தினார்கள். 
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அப்ேபாது ஹம்ஸா தமது பார்ைவைய உயர்த்தி, "நீங்கெளல்லாம் என் மூதாைதயரின் 
அடிைமகள்தாேம?'' என்று கூறினார். இைதக் ேகட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

(ஹம்ஸா ேபாைதயில் இருக்கிறார் என்பைதப் புரிந்துெகாண்டு திரும்பாமல்) அப்படிேய 
பின்வாக்கில் நடந்துவந்து அவர்கைளவிட்டு ெவளிேயறிவிட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4005 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பத்ருப் ேபாரின்ேபாது ேபார் ெசல்வத்திலிருந்து எனது பங்காக வயதான ஒட்டகம் ஒன்று 
கிைடத்திருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அன்ைறய தினத்தில் (தமது 
ெபாறுப்பில் வந்த) ஐந்தில் ஒரு பாகத்திலிருந்து வயதான மற்ேறார் ஒட்டகத்ைத எனக்கு 
வழங்கியிருந்தார்கள். 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி பாத்திமா(ைவ மணந்து) 
அவர்களுடன் தாம்பத்திய உறைவத் ெதாடங்க விரும்பியேபாது, "பனூ ைகனுகா' குலத்ைதச் 
ேசர்ந்த ெபாற்ெகால்லர் ஒருவரிடம், அவர் என்னுடன் வந்து "இத்கிர்' புல்ைல நாங்கள் 
ெகாண்டுவருேவாம் எனச் ெசால்லியிருந்ேதன். அந்தப் புல்ைலப் ெபாற்ெகால்லர்களுக்கு 
விற்று அந்தப் பணத்ைத என் மணவிருந்துக்குப் பயன்படுத்திக்ெகாள்ள விரும்பியிருந்ேதன். 
அதற்காக நான் என் ஒட்டகங்களுக்கான ேசண இருக்ைககைளயும், தீவனப் ைபகள் மற்றும் 
கயிறுகைளயும் ேசகரிக்கலாேனன். 
 
அப்ேபாது என் இரு ஒட்டகங்களும் அன்சாரீ ஒருவரது அைறயின் அருேக படுக்கைவக்கப் 
பட்டிருந்தன. நான் ேசகரிக்க விரும்பியவற்ைறச் ேசகரித்துவிட்டேபாது (திரும்பிவந்ேதன். 
அப்ேபாது) என் இரு ஒட்டகங்களின் திமில்களும் பிளக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றின் இடுப்புப் 
பகுதியும் பிளக்கப்பட்டு, அதன் ஈரக்குைலகள் ெவளிேய எடுக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றின் 
இந்த (அவலக்) காட்சிையக் கண்டேபாது என்னால் என் கண்கைளக் கட்டுப்படுத்த 
முடியவில்ைல. (அழுதுவிட்ேடன்.) 
நான், "இைதச் ெசய்தவர் யார்?'' என்று ேகட்ேடன். மக்கள், "ஹம்ஸா பின் அப்தில் 
முத்தலிப்’தாம் இப்படிச் ெசய்துவிட்டார். அவர் இந்த வடீ்டில் அன்சாரிகளின் மது அருந்தும் 
குழுவினருடன் இருக்கிறார். அவருக்காக அவருைடய நண்பர்களும் அடிைமப் பாடகி 
ஒருத்தியும் பாட்டுப் பாடுகின்றனர். 
 
அவள் தமது பாடலில் "ஹம்ஸா! இந்தக் கிழம் ஒட்டகங்களுக்கு (நீேர ேபாதும்! ஒரு ைக 
பார்ப்பரீாக!)'' என்று பாடினாள். உடேன வாளுடன் எழுந்த ஹம்ஸா, அவ்விரு ஒட்டகங்களின் 
திமில்கைளப் பிளந்தார். அதன் இடுப்புப் பகுதிையப் பிளந்து, அவற்றின் ஈரக்குைலகைள 
ெவளிேய எடுத்துக்ெகாண்டார்'' என்று பதிலளித்தனர். 
உடேன நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது 
அவர்களுடன் ைஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். எனது முகத்ைதப் 
பார்த்து நான் சந்தித்த (துயரத்)ைத அறிந்துெகாண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"உங்களுக்கு என்ன ேநர்ந்தது?'' என்று ேகட்டார்கள். 
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நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இன்று (நடந்தைதப்) ேபான்று 
(ஓர் அவலத்ைத) நான் ஒருேபாதும் கண்டதில்ைல. ஹம்ஸா என் ஒட்டகங்களிடம் எல்ைல 
மீறி நடந்துவிட்டார். அவற்றின் திமில்கைள ெவட்டித் துண்டாடிவிட்டார். அவற்றின் 
இடுப்ைபப் பிளந்துவிட்டார். இேதா அவர் இப்ேபாது ஒரு வடீ்டில் மது அருந்தும் 
குழுவினருடன் இருக்கிறார்'' என்று ெசான்ேனன். 
உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ேமலங்கிையக் ெகாண்டுவரச் 
ெசால்லி அைத அணிந்துெகாண்டு நடந்துெசன்றார்கள். அவர்கைள நானும் ைஸத் பின் 
ஹாரிஸா (ரலி) அவர்களும் பின்ெதாடர்ந்ேதாம். ஹம்ஸா இருந்த (வடீ்டு)வாசல் 
வந்தவுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உள்ேள ெசல்ல) அனுமதி ேகட்டார்கள். 
அவர்கள் அனுமதி தந்தனர். அவர்கள் அைனவரும் குடிேபாைதயில் இருந்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹம்ஸாைவ அவர் ெசய்த காரியத்திற்காகக் 
கண்டிக்கலானார்கள். 
அப்ேபாது ஹம்ஸாவின் கண்கள் சிவந்திருந்தன. ஹம்ஸா (தைலைய உயர்த்தி) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பார்த்தார். பிறகு தமது பார்ைவையத் தாழ்த்தி 
அவர்களின் இரு முழங்கால் பகுதிகைளப் பார்த்தார். பிறகு மீண்டும் பார்ைவைய உயர்த்தி 
வயிற்றுப் பகுதிையப் பார்த்தார். பிறகு இன்னும் சற்று தைலைய உயர்த்தி முகத்ைதப் 
பார்த்தார். பிறகு, "நீங்கெளல்லாம் என் தந்ைதயின் அடிைமகள்தாேம?'' என்று கூறினார். 
அவர் ேபாைதயில் இருக்கிறார் என்பைதப் புரிந்துெகாண்டு, (திரும்பாமல்) அப்படிேய 
பின்வாக்கில் எட்டுைவத்து, வந்த வழிேய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெவளிேயறினார்கள். நாங்களும் அவர்களுடன் ெவளிேயறிேனாம். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4006 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மது தைடெசய்யப்பட்ட நாளன்று நான் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் 
மக்களுக்கு மது பரிமாறிக்ெகாண்டிருந்ேதன். அந்நாட்களில் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய 
ேபரீச்சங்காய்கள், கனிந்த ேபரீச்சம் பழங்கள் ஆகியவற்றால் தயாரிக்கப்பட்ட ேபரீச்ச 
மதுைவேய (ஃபளகீ்) அவர்கள் அருந்தினர். 
(மதுைவத் தைடெசய்யும் இைறவசனம் அருளப்ெபற்றதும்) ஒரு ெபாது அறிவிப்பாளர் 
"(மக்கேள!) மது தைடெசய்யப்பட்டுவிட்டது'' என்று அறிவிப்புச் ெசய்தார். அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்கள் (என்னிடம்), "ெவளிேய ேபாய் பார்(த்து வா)'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற நான் 
ெவளியில் ெசன்ேறன். அங்கு ெபாது அறிவிப்பாளர் ஒருவர் "அறிந்துெகாள்ளுங்கள். மது 
தைடெசய்யப்பட்டுவிட்டது'' என்று அறிவிப்புச் ெசய்துெகாண்டிருந்தார். 
(இந்த அறிவிப்ைபக் ேகட்ட அைனவரும் மதுைவ வடீ்டுக்கு ெவளிேய ஊற்றினர்.) 
மதீனாவின் ெதருக்களில் மது ஓடியது. அப்ேபாது அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், 

"ெவளிேய ெசன்று இைதயும் ஊற்றிவிடு'' என்று (தம்மிடமிருந்த மதுைவக் ெகாடுத்து) 
கூறினார். அவ்வாேற நான் அைத ஊற்றிவிட்ேடன். 
அப்ேபாது மக்கள் (அல்லது மக்களில் சிலர்) "மது, தம் வயிறுகளில் இருக்கும் நிைலயில் 
இன்ன மனிதர் ெகால்லப்பட்டார். இன்ன மனிதர் ெகால்லப்பட்டார் (அவர்களின் நிைல 
என்னவாகுேமா!)'' என்று கூறினர். 
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(இந்த வாசகம் அனஸ் (ரலி) அவர்களின் அறிவிப்பிேலேய உள்ளதா என்பது எனக்குத் 
ெதரியவில்ைல என அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் கூறுகிறார்). 
அப்ேபாதுதான் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "(இைறவைன) 
அஞ்சி, இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டு,நல்லறங்கள் ெசய்து, பிறகு அஞ்சி, இைறநம்பிக்ைக 
ெகாண்டு, பின்னரும் அஞ்சி, நன்ைமகைளச் ெசய்வார்களானால் (தடுக்கப்பட்டவற்ைற 
முன்னர்) உட்ெகாண்டதற்காக இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டு நல்லறங்கள் ெசய்ேதார்மீது எந்தக் 
குற்றமுமில்ைல'' (5:93) எனும் வசனத்ைத அருளினான். 
 
4007 அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுைஹப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கள் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் ேபரீச்சங்காய் மது (ஃபளகீ்) குறித்துக் 
ேகட்டனர். அப்ேபாது அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் "ஃபளகீ்' எனக் குறிப்பிடும் 
இந்தப் ேபரீச்சங்காய் மதுைவத் தவிர ேவெறந்த மதுவும் (நபி (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில்) எங்களிடம் இருக்கவில்ைல. 
(ஒரு நாள்) நான் எங்கள் வடீ்டில் (என் தாயாரின் இைளய கணவர்) அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்களுக்கும் அபூஅய்யூப் (ரலி) அவர்களுக்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
ேதாழர்களில் ேவறுசிலருக்கும் மது பரிமாறுவதில் ஈடுபட்டிருந்ேதன். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் 
வந்து, "உங்களுக்கு அச்ெசய்தி எட்டியதா?' என்று ேகட்டார். நாங்கள் "இல்ைல' என்ேறாம். 
அவர், "மது தைடெசய்யப்பட்டுவிட்டது'' என்று ெதரிவித்தார். 
அப்ேபாது அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், "அனேஸ! இந்த மதுப்பபீ்பாையக் கீேழ ெகாட்டிவிடு' 

என்று கூறினார்கள். அந்த மனிதர் ெசய்தி ெதரிவித்த பிறகு நபித்ேதாழர்கள் மதுைவத் 
திரும்பிப் பார்க்கவுமில்ைல. (உறுதி ெசய்துெகாள்வதற்காக) மதுைவப் பற்றி (ேவறு 
யாரிடமும்) ேகட்கவுமில்ைல. 
 
4008 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் எங்கள் உறவினரிைடேய நின்று என் தந்ைதயின் சேகாதரர்களுக்கு, அவர்களுக்குரிய 
ேபரீச்சங்காய் மதுைவப் பரிமாறிக்ெகாண்டிருந்ேதன். நாேன அவர்களில் (வயதில்) 
சிறியவனாயிருந்ேதன். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் வந்து "மது தைடெசய்யப்பட்டுவிட்டது'' 

என்று ெதரிவித்தார். உடேன என் தந்ைதயின் சேகாதரர்கள், "அனேஸ! இைதக் 
கவிழ்த்துவிடு'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற நான் அைதக் கவிழ்த்துவிட்ேடன். 
இதன் அறிவிப்பாளரான சுைலமான் பின் தர்கான் அத்ைதமீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "அ(வர்களுைடய ம)து எ(த்தைகய)து?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்களிலிருந்தும் ேபரீச்சச் 
ெசங்காய்களிலிருந்தும் தயாரிக்கப்பட்டதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அப்ேபாது அபூபக்ர் 
பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள் "அதுேவ அன்ைறய நாட்களில் அவர்களின் மதுபானமாக 
இருந்தது'' என்று (விளக்கிக்) கூறினார். சுைலமான் அத்ைதமீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இவ்வாறு அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கேள கூறியதாக மற்ெறாரு மனிதர் எனக்கு 
அறிவித்தார். 
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4009 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நான் என் உறவினரிைடேய நின்று (மது) பரிமாறிக்ெகாண்டிருந்ேதன்...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. ேமலும், அதில் பின்வருமாறு காணப்படுகிறது: 
அப்ேபாது அபூபக்ர் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள் "அதுேவ அன்ைறய நாளில் அவர்களின் 
மதுபானமாக இருந்தது'' என்று கூறினார்கள். அந்த இடத்தில் அனஸ் (ரலி) அவர்களும் 
இருந்தார்கள். அ(பூபக்ர் அவ்வாறு கூறிய)ைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் மறுக்கவில்ைல. 
முஅதமிர் பின் சுைலமான் பின் தர்கான் (ரஹ்) அவர்கள் தம் தந்ைதயிடமிருந்து 
அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "அன்ைறய நாளில் அதுேவ அவர்களின் மதுபானமாக இருந்தது'' 

என அனஸ் (ரலி) அவர்கேள கூறியைத நான் ேகட்ேடன் என என்னுடனிருந்த ஒருவர் 
எனக்கு அறிவித்தார்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4010 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நான் அன்சாரிகளில் ஒரு குழுவில் அபூதல்ஹா (ரலி), அபூதுஜானா (ரலி) 
மற்றும் முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) ஆகிேயாருக்கு மது பரிமாறிக்ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது 
ஒருவர் உள்ேள வந்து, "புதிதாக ஒரு ெசய்தி வந்துள்ளது. மதுைவத் தைடெசய்யும் இைற 
வசனம் அருளப்ெபற்றுள்ளது'' என்று கூறினார். 
அன்ைறய தினத்தில் நாங்கள் மதுைவக் கவிழ்த்துவிட்ேடாம். அ(ப்ேபாைதய ம)து, நன்கு 
கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காயிலிருந்தும் கனிந்த ேபரீச்சம் பழங்களிலிருந்தும் கலந்து 
தயாரிக்கப்பட்டதாகேவ இருந்தது. 
இதன் அறிவிப்பாளரான கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"மது தைடெசய்யப்பட்டேபாது மக்களின் மதுபானங்களில் ெபரும்பாலனைவ நன்கு கனியாத 
நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்களிலிருந்தும் கனிந்த ேபரீச்சம் பழங்களிலிருந்தும் கலந்து 
தயாரித்தைவயாகேவ இருந்தன'' என்று அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நான் ேதால் ைபயிலிருந்து நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய 
ேபரீச்சங்காயிலிருந்தும் கனிந்த ேபரீச்சம் பழத்திலிருந்தும் கலந்து தயாரித்த மது பானத்ைத 
அபூதல்ஹா (ரலி), அபூ துஜானா (ரலி) மற்றும் சுைஹல் பின் ைபளா (ரலி) ஆகிேயாருக்குப் 
பரிமாறிக்ெகாண்டிருந்ேதன்'' என்று அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4011 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கனிந்த ேபரீச்சம் பழத்ைதயும் நன்கு கனியாத நிறம் 
மாறிய ேபரீச்சங்காையயும் கல(ந்து ஊறைவ)க்க ேவண்டாம் என்றும் பின்னர் அைத 
அருந்த ேவண்டாம் என்றும் தைட விதித்தார்கள். மது தைடெசய்யப்பட்ட நாளில் 
அவர்களுைடய ெபாதுவான மதுபானம் அதுவாகேவ இருந்தது. 
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4012 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஉைபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி), அபூதல்ஹா (ரலி) மற்றும் உைப பின் கஅப் (ரலி) 
ஆகிேயாருக்கு நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்களாலும் ேபரீச்சங்கனிகளாலும் தயாரித்த 
மதுபானத்ைத நான் பரிமாறிக் ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்களிடம் ஒருவர் வந்து 
"மது தைடெசய்யப்பட்டுவிட்டது'' என்று கூறினார். 
உடேன அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், "அனேஸ! எழுந்து இந்தப் பாத்திரங்கைள 
உைடத்துவிடு'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற நான் எங்களது கல்பாத்திரம் ஒன்ைற ேநாக்கி 
எழுந்து, அதன் அடிப்பாகத்தில் அடித்ேதன். அது உைடந்துவிட்டது. 
 
4013 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ் மதுைவத் தைடெசய்யும் வசனத்ைத அருளியேபாது, மதீனாவில் கனிந்த 
ேபரீச்சங்கனிகளில் தயாரிக்கப்படும் மதுபானத்ைதத் தவிர ேவெறந்த மதுபானமும் 
இருக்கவில்ைல. 
 
பாடம் : 2 மதுபானத்ைத (சைமயல்) காடியாக மாற்றுவது தைடெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
4014 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் மதுைவ (சைமயல்) காடியாக மாற்றுவைதப் பற்றிக் 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "இல்ைல (மாற்றக் கூடாது)'' என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 3 மதுைவ மருந்தாகப் பயன்படுத்துவதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
4015 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் அல்ஹள்ரமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தாரிக் பின் சுைவத் அல்ஜுஅஃப ீ (ரலி) அவர்கள் மது 
(தயாரிப்பைதப்) பற்றிக் ேகட்டார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அ(வ்வாறு மது 
தயாரிப்ப)ைதத் தைட ெசய்தார்கள்; அல்லது அைத ெவறுத்தார்கள். அப்ேபாது தாரிக் (ரலி) 
அவர்கள், "மருந்துக்காகேவ அைதத் தயாரிக்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அது மருந்தல்ல; ேநாய்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 ேபரீச்சம் பழம், திராட்ைச ஆகியவற்ைற ஊறைவத்துத் தயாரிக்கப்படும் எல்லாப் 
பழச்சாறுகளும் (ேபாைத தருமானால்) "மதுபானம்' ("கம்ர்') என்ேற அைழக்கப்படும். 
 
4016 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மது (கம்ர்),  இவ்விரு மரங்களிலிருந்ேத தயாரிக்கப்படுகிறது. அைவ: 1. ேபரீச்ைச 2. திராட்ைச. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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4017 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 

மது, இவ்விரு மரங்களிலிருந்ேத தயாரிக்கப்படுகிறது. அைவ: 1. ேபரீச்ைச 2. திராட்ைச. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4018 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மது, இவ்விரு மரங்களிலிருந்ேத தயாரிக்கப்படுகிறது. அைவ: 1. திராட்ைச 2. ேபரீச்ைச. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூகுைறப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (திராட்ைச, ேபரீச்ைச என்பைதக் 
குறிக்க அல்கர்மத், அந்நக்லத் என்பதற்குப் பதிலாக) அல்கர்ம், அந்நக்ல் எனும் ெசாற்கள் 
ஆளப்பட்டுள்ளன. 
 
பாடம் : 5 ேபரீச்சம் பழங்கைளயும் உலர்ந்த திராட்ைசகைளயும் கலந்து ஊறைவப்பது 
ெவறுக்கத்தக்கதாகும். 
 
4019 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், உலர்ந்த திராட்ைசகளும், ேபரீச்சம் பழங்களும் கலந்து ஊறைவக்கப் 
படுவதற்கும் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்களும், ேபரீச்சச் ெசங்காய்களும் 
கலந்து ஊறைவக்கப்படுவதற்கும் தைடவிதித்தார்கள். 
 
4020 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ேபரீச்சங்கனிகளும் உலர்ந்த திராட்ைசகளும் 
ஒன்றுேசர்த்து ஊறைவக்கப்படுவைதத் தைடெசய்தார்கள். (அவ்வாேற) ேபரீச்சச் 
ெசங்காய்களும் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்களும் ஒன்றுேசர்த்து 
ஊறைவக்கப்படுவைதயும் தைடெசய்தார்கள். 
 
4021 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேபரீச்சச் ெசங்காய்கைளயும் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்கைளயும் ஒன்று 
ேசர்(த்து ஊறைவ)க்காதீர்கள். உலர்ந்த திராட்ைசகைளயும் ேபரீச்சங்கனிகைளயும் 
ஒன்றுேசர்த்து ஊறைவக்காதீர்கள். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4022 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உலர்ந்த திராட்ைசகளும் ேபரீச்சம் பழங்களும் 
கல(ந்து ஊறைவ)க்கப்படுவைதத் தைடெசய்தார்கள். (அவ்வாேற) நன்கு கனியாத நிறம் 
மாறிய ேபரீச்சங்காய்களும் ேபரீச்சச் ெசங்காய்களும் ஒன்று ேசர்த்து ஊறைவக்கப் 
படுவைதயும் தைடெசய்தார்கள். 
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4023 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், ேபரீச்சங்கனிகளும் உலர்ந்த திராட்ைசகளும் கல(ந்து ஊற  
ைவ)க்கப்படுவைதத் தைட ெசய்தார்கள். (அவ்வாேற) கனிந்த ேபரீச்சம் பழங்களும் நன்கு 
கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்களும் கல(ந்து ஊறைவ)க்கப்படுவைதயும் தைட 
ெசய்தார்கள். 
 
4024 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உலர்ந்த திராட்ைசகைளயும் ேபரீச்சம் பழங்கைளயும் 
கல(ந்து ஊறைவ)க்க ேவண்டாெமன எங்களுக்குத் தைடவிதித்தார்கள். (அவ்வாேற) நன்கு 
கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்கைளயும் கனிந்த ேபரீச்சம் பழங்கைளயும் கல(ந்து 
ஊறைவ)க்க ேவண்டாெமன்றும் தைடவிதித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4025 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் பழச்சாற்ைற அருந்துகின்றவர், உலர்ந்த திராட்ைசையத் தனியாக (ஊறைவத்து) 
அருந்தட்டும். அல்லது ேபரீச்சம் பழத்ைதத் தனியாக (ஊறைவத்து) அருந்தட்டும். அல்லது 
நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காையத் தனியாக (ஊறைவத்து) அருந்தட்டும். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4026 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய 
ேபரீச்சங்காய்கைள கனிந்த ேபரீச்சம் பழங்களுடன், அல்லது உலர்ந்த திராட்ைசகைளப் 
ேபரீச்சம் பழங்களுடன், அல்லது உலர்ந்த திராட்ைசகைள நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய 
ேபரீச்சங்காய்களுடன் கல(ந்து ஊறைவ)க்க ேவண்டாெமன எங்களுக்குத் தைட 
விதித்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. பிறகு "உங்களில் பழச்சாற்ைற 
அருந்துகின்றவர்...''  எனத் ெதாடரும் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள இதர தகவல்களும் இடம் 
ெபற்றுள்ளன. 
 
4027 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்கைளயும் ேபரீச்சச் ெசங்காய்கைளயும் 
ஒன்றாகச் ேசர்த்து ஊறைவக்காதீர்கள். (அவ்வாேற) உலர்ந்த திராட்ைசகைளயும் ேபரீச்சம் 
பழங்கைளயும் ஒன்றாகச் ேசர்த்து ஊறைவக்காதீர்கள். (ேவண்டுமானால்) அைவ 
ஒவ்ெவான்ைறயும் தனித்தனியாக ஊறைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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4028 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்கைளயும் ேபரீச்சச் ெசங்காய்கைளயும் 
ஒன்றாகச் ேசர்த்து ஊறைவக்காதீர்கள். (அவ்வாேற) ேபரீச்சச் ெசங்காய்கைளயும் உலர்ந்த 
திராட்ைசகைளயும் ஒன்றுேசர்த்து ஊறைவக்காதீர்கள். மாறாக, அைவ ஒவ்ெவான்ைறயும் 
தனித்தனியாக ஊற ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், ேமற்கண்ட ஹதீைஸ அபூசலமா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் யஹ்யா 
பின் அபகீஸீர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் அப்துல்லாஹ் பின் அப ீ கத்தாதா 
(ரஹ்) அவர்கைள (ேநரடியாகச்) சந்தித்ேதன். அப்ேபாது தம் தந்ைத அபூ கத்தாதா (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாக ேமற்கண்ட ஹதீைஸ என்னிடம் அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "ேபரீச்சச் ெசங்காய்கைளயும் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங் 
காய்கைளயும் (ஒன்றுேசர்த்து ஊறைவக்க ேவண்டாம்) என்றும், ேபரீச்சம் பழங்கைளயும் 
உலர்ந்த திராட்ைசகைளயும் (ஒன்றுேசர்த்து ஊறைவக்க ேவண்டாம்)'' என்றும் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4029 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "ேபரீச்சம் பழங்கைளயும் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங் 
காய்கைளயும் கல(ந்து ஊறைவ)க்க ேவண்டாம் என்றும், உலர்ந்த திராட்ைசகைளயும் 
ேபரீச்சம் பழங்கைளயும் கல(ந்து ஊறைவ)க்க ேவண்டாம் என்றும், நன்கு கனியாத நிறம் 
மாறிய ேபரீச்சங் காய்கைளயும் ேபரீச்சச் ெசங்காய்கைளயும் கல(ந்து ஊறைவ)க்க 
ேவண்டாம் என்றும் தைடெசய்தார்கள். "(ேவண்டுமானால்) அைவ ஒவ்ெவான்ைறயும் 
தனித்தனியாக ஊறைவத்துக் ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4029-ஆ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உலர்ந்த திராட்ைசகைளயும் ேபரீச்சம் 
பழங்கைளயும், (அவ்வாேற) நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்கைளயும் ேபரீச்சம் 
பழங்கைளயும் (ஒன்றாகச் ேசர்த்து) ஊறைவக்க ேவண்டாெமனத் தைடெசய்தார்கள். 
"(ேவண்டுமானால்) அைவ ஒவ்ெவான்றும் தனித்தனியாக ஊறைவக்கப்படலாம்''என்று 
கூறினார்கள். -இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4030 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், ேபரீச்சம் பழங்களும் உலர்ந்த திராட்ைசகளும் ஒன்று ேசர்(த்து 
ஊறைவ)க்கப்படுவதற்கும் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்களும் ேபரீச்சம் 
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பழங்களும் ஒன்றுேசர்த்து ஊற ைவக்கப்படுவதற்கும் தைடவிதித்தார்கள். இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் (யமன் நாட்டிலுள்ள) "ஜுரஷ்'வாசிகளுக்குப் ேபரீச்சம் பழங்கைளயும் 
உலர்ந்த திராட்ைசகைளயும் கல(ந்து ஊறைவ)க்க ேவண்டாம் எனத் தைடெசய்து கடிதம் 
எழுதினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ேபரீச்சம் பழங்கைளயும் உலர்ந்த திராட்ைசகைளயும் கலந்து ஊறைவக்க 
ேவண்டாம்'' என்பது மட்டுேம இடம்ெபற்றுள்ளது. நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சம் 
பழங்கைளயும் ேபரீச்சம் பழங்கைளயும் கலந்து ஊறைவப்பது பற்றிய குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4031 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்களும் ேபரீச்சச் ெசங்காய்களும் ஒன்றுேசர்த்து 
ஊறைவக்கப்படுவதற்கும் ேபரீச்சம் பழங்களும் உலர்ந்த திராட்ைசகளும் ஒன்றுேசர்த்து ஊற 
ைவக்கப்படுவதற்கும் தைட விதிக்கப்பட்டுவிட்டது. 
 
4032 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்களும் ேபரீச்சச் ெசங்காய்களும் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்து ஊறைவக்கப்படுவதற்கும் ேபரீச்சம் பழங்களும் உலர்ந்த திராட்ைசகளும் 
ஒன்றுேசர்த்து ஊறைவக்கப்படுவதற்கும் தைட விதிக்கப்பட்டுவிட்டது. 
 
பாடம் : 6 தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம், சுைரக்காய் குடுைவ, மண் சாடி, ேபரீச்ச மரத்தின் 
அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்றில் பானங்கைள 
ஊற்றிைவப்பதற்கு விதிக்கப்ெபற்றிருந்த தைடயும், பின்னர் அச்சட்டம் காலாவதியாக்கப் 
பட்டதும், ேபாைதயூட்டக்கூடியதாக மாறாத வைர எல்லாப் பாத்திரங்களும் தற்ேபாது 
அனுமதிக்கப்பட்டைவேய என்பது பற்றிய விளக்கமும். 
 
4033 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுைரக்காய் குடுைவ, தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் 
ஆகியவற்றில் பானங்கைள ஊற்றிைவக்க ேவண்டாெமனத் தைடவிதித்தார்கள். 
இைத இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் ைலஸ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4034 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுைரக்காய் குடுைவ, தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் 
ஆகியவற்றில் பானங்கைள ஊற்றிைவக்க ேவண்டாெமனத் தைடவிதித்தார்கள். 
இைத இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கிறார்கள். 
ேமற்கண்ட ஹதீைஸ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் இப்னு ஷிஹாப் 
அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். அதில் பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சுைரக்காய் குடுைவயில் பானங்கைள ஊற்றிைவக்காதீர்கள். தார் பூசப்பட்ட பாத்திரத்திலும் 
ஊற்றிைவக்காதீர்கள். 
பிறகு அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "மண்சாடிகைளயும் தவிர்த்துவிடுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
4035 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம், "ஹன்த்தம்', ேபரீச்ச மரத்தின் அடிப்பாகத்ைதக் 
குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமனத் தைட 
ெசய்தார்கள். 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடம் "ஹன்த்தம் என்பது என்ன?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அவர்கள், "சுட்ட களிமண்ணாலான பச்ைசநிறச் சாடிகள்' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4036 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்துல் ைகஸ் தூதுக்குழுவினரிடம், "சுைரக்காய் குடுைவ, மண் சாடி 
(ஹன்த்தம்), ேபரீச்ச மரத்தின் அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம், தார் 
பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ைற உங்களுக்குத் தைடவிதிக்கிேறன். ேவண்டுமானால், ேதால் 
ைபகளில் (அனுமதிக்கப்பட்ட பானங்கைள) அருந்திக்ெகாள்க. அதன் வாய்ப்பகுதியில் 
சுருக்கிட்டுக்ெகாள்க'' என்று கூறினார்கள். 
"ஹன்த்தம்' என்பது, கழுத்துப் பகுதி துண்டிக்கப்பட்ட ேதால் ைப ஆகும். 
 
4037 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுைரக்காய் குடுைவ, தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் 
ஆகியவற்றில் பானங்கைள ஊற்றிைவக்க ேவண்டாெமனத் தைடெசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ேமற்கண்டவாறு 
இடம்ெபற்றுள்ளது. அப்ஸர் பின் அல்காசிம் (ரஹ்) மற்றும் ஷுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் 
(ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் சுைரக்காய் குடுைவ, தார் பூசப்பட்ட 
பாத்திரம் ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமனத் தைடெசய்தார்கள்'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
4038 இப்ராஹீம் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்களிடம் "எந்தப் பாத்திரத்தில் பானங்கைள ஊற்றி 
ைவப்பது ெவறுக்கப்பட்டது எனத் தாங்கள் இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன (ஆயிஷா- 
ரலி) அவர்களிடம் ேகட்டீர்கள்?'' என்று வினவிேனன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்; நான் "இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைனேய! எந்தப் பாத்திரங்களில் பானங்கைள ஊற்றிைவக்க 
ேவண்டாெமன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைடெசய்தார்கள்?' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் இல்லத்தாராகிய எங்களிடம் 
சுைரக்காய் குடுைவ, தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்றில் பானங்கைள ஊற்றிைவக்க 
ேவண்டாெமனத் தைடெசய்தார்கள் என்று விைடயளித்தார்கள்'' என்றார்கள். 
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(அறிவிப்பாளர் இப்ராஹீம் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) 
"மண்சாடிையயும் சுட்ட களிமண் பாத்திரத்ைதயும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட 
வில்ைலயா?''  என நான் அஸ்வத் (ரஹ்) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கு அஸ்வத் (ரஹ்) 
அவர்கள், "நான் ேகட்டைதத்தான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிேறன். நான் ேகட்காதைத 
உங்களுக்கு அறிவிக்கேவண்டுமா?'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4039 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் சுைரக்காய் குடுைவ, தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ைறப் 
பயன்படுத்த ேவண்டாெமனத் தைடெசய்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4040 ஸுமாமா பின் ஹஸ்ன் அல் குைஷரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்துப் பழச்சாறுகள் பற்றிக் ேகட்ேடன். அப்ேபாது 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அப்துல் ைகஸ் தூதுக்குழுவினர் வந்து பழச்சாறுகள் 
பற்றிக் ேகட்டனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் சுைரக்காய் குடுைவ,ேபரீச்ச மரத்தின் 
அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம், தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம், மண் சாடி 
ஆகியவற்றில் பானங்கைள ஊற்றிைவக்க ேவண்டாெமனத் தைடவிதித்தார்கள்' என்று 
பதிலளித்தார்கள்'' என்றார்கள். 
 
4041 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுைரக்காய் குடுைவ, மண் சாடி, ேபரீச்ச மரத்தின் 
அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம், தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ("முஸஃப்பத்') 

ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமனத் தைடெசய்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் (தார் பூசப்பட்டப்பட்ட பாத்திரம் என்பைதக் குறிக்க) "முஸஃப்பத்' என்பதற்குப் பதிலாக 
"முகய்யர்' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4042 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அப்துல் ைகஸ் தூதுக்குழுவினர் வந்தேபாது, "சுைரக்காய் 
குடுைவ, மண் சாடி, ேபரீச்ச மரத்தின் அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம், 

தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் (முகய்யர்) ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமன 
உங்களுக்குத் தைடெசய்கிேறன்'' என்று நபியவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம்' 

என்பைதக் குறிக்க) "முகய்யர்' என்பதற்குப் பதிலாக "முஸஃப்பத்' எனும் ெசால் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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4043 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுைரக்காய் குடுைவ, மண் சாடி, தார் பூசப்பட்ட 
பாத்திரம், ேபரீச்ச மரத்தின் அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயார் ெசய்யப்பட்ட பாத்திரம் 
ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்தார்கள். 
 
4044 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுைரக்காய் குடுைவ, மண் சாடி, தார் பூசப்பட்ட 
பாத்திரம் மற்றும் ேபரீச்ச மரத்தின் அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் 
ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாம் என்றும்,பழுக்காத பச்ைச நிறமுள்ள ேபரீச்சம் 
பழங்கைள நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய ேபரீச்சங்காய்களுடன் ஒன்றாகச் ேசர்த்து 
ஊறைவக்க ேவண்டாம் என்றும் தைட ெசய்தார்கள். 
 
4045 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுைரக்காய் குடுைவ, ேபரீச்சமரத்தின் 
அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் மற்றும் தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் 
ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாம் எனத் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4046 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், சுட்ட களிமண் பாத்திரத்தில் பானங்கைள ஊற்றி 
ைவக்கேவண்டாம் எனத் தைட ெசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4047 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுைரக்காய் குடுைவ, மண் சாடி, ேபரீச்சமரத்தின் 
அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் மற்றும் தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் 
ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமனத் தைடெசய்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள், (ேமற்கண்ட பாத்திரங்களில் பானங்கைள) ஊற்றிைவக்க 
ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4048 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மண் சாடி, சுைரக்காய் குடுைவ மற்றும் ேபரீச்ச 
மரத்தின் அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்றில் (பானங்கைள) 
அருந்த ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்தார்கள். 
 
4049 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுைரக்காய் குடுைவ, மண் சாடி, தார் பூசப்பட்ட 
பாத்திரம் மற்றும் ேபரீச்ச மரத்தின் அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் 
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ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமனத் தைடெசய்தார்கள் என நான் சாட்சியம் 
அளிக்கிேறன்'' என்று இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களும் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களும் 
கூறியதாக நான் சாட்சியம் அளிக்கிேறன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4050 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம், சுட்ட களிமண் பாத்திரத்தில் ஊறைவக்கப்பட்ட 
பானங்கள் பற்றிக் ேகட்ேடன். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திரத்தில் ஊறைவக்கப்பட்ட பானத்திற்குத் தைட விதித்தார்கள்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள். 
பின்னர் நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, "இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறுவைதத் தாங்கள் ெசவியுறவில்ைலயா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள், "இப்னு உமர் என்ன கூறுகிறார்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திரத்தில் ஊறைவக்கப்பட்ட பானத்திற்குத் தைட 
விதித்தார்கள் என்று கூறினார்கள்'' என்ேறன். 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இப்னு உமர் ெசான்னது உண்ைமேய. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நபதீுல் ஜர்ரு'க்குத் தைடவிதித்தார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். உடேன நான், "நபதீுல் ஜர் என்பது என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "சுட்ட களிமண்ணில் தயாரிக்கப்படும் (பாத்திரங்கள்) 
ஒவ்ெவான்றுேம (நபதீுல் ஜர்) ஆகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4051 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தாம் கலந்துெகாண்ட ேபார் ஒன்றில் மக்களிைடேய 
உைரயாற்றினார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந்த பகுதிைய 
ேநாக்கிச் ெசன்ேறன். நான் அங்கு ெசன்றைடவதற்குள் (அவர்கள் உைரைய முடித்துத்) 
திரும்பிவிட்டார்கள். 
எனேவ நான் (மக்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன ெசான்னார்கள்?'' 

என்று ேகட்ேடன். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுைரக்காய் குடுைவ, தார் 
பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்றில் (பானங்கைள) ஊற்றிைவக்க ேவண்டாம் எனத் தைட 
விதித்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தனர். 
 
4052 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் பத்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) மற்றும் உசாமா பின் ைஸத் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்ைபத் தவிர மற்ற அறிவிப்புகளில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கலந்துெகாண்ட ேபார்களில் ஒன்றில்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
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4053 ஸாபித் பின் அஸ்லம் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட 
களிமண் பாத்திரத்தில் ஊறைவக்கப்பட்ட பானங்கைளத் தைட ெசய்தார்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "அவ்வாேற மக்கள் கூறுகிறார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதற்குத் தைட விதித்தார்களா?'' என்று 
(மீண்டும்) ேகட்ேடன். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் "அவ்வாேற மக்கள் கூறுகிறார்கள்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
- தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட 
களிமண் பாத்திரத்தில் பானங்கைள ஊற்றி ைவக்க ேவண்டாெமனத் தைடெசய்தார்களா?'' 

என்று ேகட்டார். அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான சுைலமான் அத்ைதமீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
பிறகு தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இவ்வாேற நான் இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
4054 தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சுட்ட களிமண் பாத்திரம்,சுைரக்காய் குடுைவ ஆகியவற்றில் பானங்கைள ஊற்றிைவக்க 
ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்தார்களா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
"ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4055 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திரம், சுைரக்காய் குடுைவ 
ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்தார்கள். 
 
4056 தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்களிடம் 
ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திரம், 

சுைரக்காய் குடுைவ மற்றும் தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்றில் பானங்கைள 
ஊற்றிைவக்க ேவண்டாெமனத் தைடெசய்தார்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4057 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மண் சாடி, சுைரக்காய் குடுைவ, தார் பூசப்பட்ட 
பாத்திரம் ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்தார்கள். 
அறிவிப்பாளர் முஹாரிப் பின் திஸார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இைத நான் இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து (ஓரிரு முைற அல்ல) பலமுைற ெசவியுற்றுள்ேளன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில், இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ேபரீச்ச மரத்தின் அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து 
தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரத்ைதயும் குறிப்பிட்டார்கள் என்ேற நான் கருதுகிேறன் என 
முஹாரிப் பின் திஸார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 
 
4058 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திரம், சுைரக்காய் குடுைவ 
மற்றும் தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாம் எனத் தைட 
ெசய்தார்கள். (மாறாக) "ேதால் ைபகளில் பானங்கைள ஊற்றிைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள்.-இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4059 ஜபலா பின் சஹீம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹன்த்தமா'ைவப் 
பயன்படுத்த ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். நான் "ஹன்த்தமா 
என்பது என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "சுட்ட களிமண் 
பாத்திரம்' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4060 ஸாதான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் "நபி (ஸல்) அவர்கள் தைட ெசய்துள்ள 
குடிபானங்கைளப் பற்றி உங்களது (வட்டார) ெமாழியில் கூறி, அதற்கு எங்களது (வட்டார) 
ெமாழியில் எனக்கு விளக்கமளியுங்கள். ஏெனனில், எங்களது ெமாழி வழக்கு அல்லாத 
ேவெறாரு ெமாழி வழக்கு உங்களுக்கு உள்ளது'' என்று கூறிேனன். 
அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ஹன்த்தைம'ப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்தார்கள். அது சுட்ட களிமண் 
பாத்திரமாகும். ேமலும், அவர்கள் "துப்பா'ைவயும் தைட ெசய்தார்கள். அது சுைரக்காய் 
குடுைவயாகும். "முஸஃப்பத்'ைதயும் தைட ெசய்தார்கள். அதுேவ தார் பூசப்பட்ட 
பாத்திரமாகும்."நக்கீைர'யும் தைட ெசய்தார்கள். அது ேபரீச்ச மரத்தின் ேமற்பட்ைட 
உரிக்கப்பட்டு பின்னர் நன்கு குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரமாகும்'' என்று கூறிவிட்டு, 

"(இவற்ைற விடுத்து) ேதால் ைபகளில் பானங்கைள ஊற்றிைவக்குமாறு உத்தரவிட்டார்கள்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4061 சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் இந்தச் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட -அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மிம்பைர ேநாக்கி ைசைக ெசய்கிறார்- அருகில், "அப்துல் ைகஸ் 
தூதுக் குழுவினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து குடிபானங்கள் பற்றிக் 
ேகட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுைரக்காய் குடுைவ,ேபரீச்ச மரத்தின் 
அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் மற்றும் மண் சாடி ஆகியவற்ைறப் 
பயன்படுத்த ேவண்டாெமன அவர்களுக்குத் தைட விதித்தார்கள்'' என்று கூறியைத நான் 
ேகட்ேடன். 
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இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளரான அப்துல் காலிக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: நான் சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்களிடம்,  "அபூமுஹம்மேத! தார் 
பூசப்பட்ட பாத்திரத்ைதயுமா (பயன்படுத்தேவண்டாம் எனத் தைட ெசய்தார்கள்)?'' என்று 
ேகட்ேடன். அைத அவர்கள் மறந்துவிட்டார்கள் என்று நாங்கள் கருதிேனாம். (அதனால்தான் 
அவ்வாறு ேகட்ேடாம்). 
அதற்கு சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அன்று அவ்வாறு கூறியைத நான் ேகட்கவில்ைல. (எனினும்,) அவர்கள் (தார் பூசப்பட்ட 
பாத்திரத்ைத) ெவறுத்துவந்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4062 ஜாபிர் (ரலி) மற்றும் இப்னு உமர் (ரலி) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேபரீச்சமரத்தின் அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து 
தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம், தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் மற்றும் சுைரக்காய் குடுைவ 
ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4063 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திரம், சுைரக்காய் குடுைவ 
மற்றும் தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமனத் தைட 
ெசய்தைத நான் ெசவியுற்றுள்ேளன். 
- ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திரம், தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் 
மற்றும் ேபரீச்ச மரத்தின் அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் 
ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்தார்கள். ேமலும், அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பானங்கள் ஊற்றிைவப்பதற்கு (பாத்திரம்) எதுவும் 
கிைடக்காவிட்டால், கல் ெதாட்டியில் அவர்களுக்காகப் பானங்கள் ஊற்றிைவக்கப்பட்டு 
வந்தது. 
 
4064 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்காகக் கல் ெதாட்டி ஒன்றில் பானங்கள் ஊற்றிைவக்கப்பட்டுவந்தது. 
 
4065 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகத் ேதால் பாத்திரத்தில் பானங்கள் ஊற்றி 
ைவக்கப்பட்டுவந்தது. ேதால் பாத்திரம் எதுவும் கிைடக்காவிட்டால், கல் ெதாட்டிெயான்றில் 
அவர்களுக்காகப் பானங்கள் ஊற்றிைவக்கப்பட்டன. 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபுஸ் ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடம் மக்களில் சிலர் "கல் 
ெதாட்டியிலா (ஊற்றிைவத்தனர்)?''என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) 
அவர்கள் "கல் ெதாட்டியில்தான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4066 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேதால் பாத்திரம் தவிர ேவெறதிலும் பானங்கைள ஊற்றிைவக்க ேவண்டாெமன உங்களுக்கு 
நான் தைடவிதித்திருந்ேதன். இனி, எல்லாப் பாத்திரங்களிலும் (ஊற்றி ைவத்து) அருந்திக் 
ெகாள்ளுங்கள். ேபாைத தரக்கூடியைத அருந்தாதீர்கள். 
இைத புைரதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4067 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(சில குறிப்பிட்ட) பாத்திரங்கைளப் பயன்படுத்த ேவண்டாெமன உங்களுக்கு நான் தைட 
விதித்திருந்ேதன். (இப்ேபாது கூறுகிேறன்.) பாத்திரங்கள் -அல்லது பாத்திரம்- எந்த 
ஒன்ைறயும் அனுமதிக்கப்பட்டதாக ஆக்குவதுமில்ைல; எந்த ஒன்ைறயும் தைட 
ெசய்யப்பட்டதாக ஆக்குவதுமில்ைல. (பாத்திரத்தில் உள்ள பானேம முக்கியம். எனேவ,) 

ேபாைத தரும் எல்லாேம தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
இைத புைரதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4068 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேதால் பாத்திரங்களில் ஊற்றிைவக்கப்பட்ட பானங்கைள(த் தவிர ேவெறந்த பானத்ைதயும்) 
அருந்த ேவண்டாெமன உங்களுக்கு நான் தைடவிதித்திருந்ேதன். இனி எல்லாப் 
பாத்திரங்களிலும் அருந்திக்ெகாள்ளுங்கள். எனினும், ேபாைத தரக்கூடியைத அருந்தாதீர்கள். 
இைத புைரதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4069 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேதால் பாத்திரங்(கைளத் தவிர மற்றைவ)களில் 
(பானங்கைள) ஊற்றிைவப்பதற்குத் தைடவிதித்தேபாது, "மக்கள் அைனவருேம ேதால் 
பாத்திரங்கைளப் ெபற்றிருப்பதில்ைலேய?'' என்று மக்கள் ேகட்டனர். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தார் பூசப்படாத சுட்ட களிமண் பாத்திரத்ைதப் 
பயன்படுத்திக் ெகாள்ள மக்களுக்கு அனுமதியளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 7 ேபாைத தரும் ஒவ்ெவாரு பானமும் மதுேவயாகும். அைனத்து மதுபானமும் 
தைடெசய்யப்பட்டதாகும் என்பதன் விளக்கம். 
 
4070 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேதனிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பானம் (பித்உ) 
குறித்துக் ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் "ேபாைத தரும் ஒவ்ெவாரு பானமும் தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகும்''  என்று பதிலளித்தார்கள். 
இைத இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து மாலிக் பின் அனஸ் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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4071 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேதனிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பானம் (பித்உ) 
குறித்துக் ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "ேபாைத தரும் ஒவ்ெவாரு பானமும் தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இைத இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து யூனுஸ் பின் யஸீத் (ரஹ்) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4072 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஒன்பது அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சுஃப்யான் மற்றும் சாலிஹ் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில், "ேதனிலிருந்து 
தயாரிக்கப்படும் பானம் (பித்உ) பற்றிக் ேகட்கப்பட்டது' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
மஅமர் (ரஹ்) மற்றும் சாலிஹ் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ேபாைத தரும் ஒவ்ெவாரு பானமும் தைட ெசய்யப்பட்டதாகும்' என்று 
கூறியைத நான் ேகட்ேடன்'' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4073 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைனயும் முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கைளயும் யமன் நாட்டுக்கு 
அனுப்பிைவத்தேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எங்கள் நாட்டில் ேதால் நீக்கப்படாத 
ேகாதுைமயிலிருந்து ஒருவைக பானம் தயாரிக்கப்படுகிறது. அதற்கு "அல்மிஸ்ர்' என்று 
ெபயர் ெசால்லப்படுகிறது. ேமலும், ேதனிலிருந்து "பித்உ' எனப்படும் ஒரு பானமும் 
தயாரிக்கப்படுகிறது. (அவற்ைற நாங்கள் அருந்தலாமா?)'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "ேபாைத தரும் ஒவ்ெவான்றும் தைட ெசய்யப்பட்டதாகும்'' என்று (ெபாது 
விதி) கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைனயும் முஆத் (ரலி) அவர்கைளயும் யமன் நாட்டுக்கு அனுப்பி 
ைவத்தேபாது எங்கள் இருவரிடமும், "நீங்கள் (மக்களுக்கு) நற்ெசய்திகைள(ேய அதிகமாக)ச் 
ெசால்லுங்கள். (அவர்களிடம்) எளிதாக நடந்துெகாள்ளுங்கள். கற்றுக்ெகாடுங்கள். 
(அவர்களுக்கு) ெவறுப்ேபற்றிவிடாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
"நீங்கள் இருவரும் இணக்கமாக நடந்து ெகாள்ளுங்கள்'' என்றும் (அறிவுைர) கூறினார்கள் 
என்ேற நான் கருதுகிேறன். நான் திரும்பிச் ெசன்றேபாது மீண்டும் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! யமன்வாசிகளிடம் ேதன் சுண்டக்காய்ச்சப்பட்டுத் தயாரிக்கப்படும் ஒரு வைக பானம் 
உண்டு. ேமலும், ேதால் நீக்கப்படாத ேகாதுைமயிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் "மிஸ்ர்' எனும் 
பானமும் உண்டு (அவற்ைற அருந்தலாமா?)'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெதாழுைகயிலிருந்து தடுக்கக்கூடிய 
ேபாைத தரும் ஒவ்ெவான்றும் தைட ெசய்யப்பட்டதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
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4074 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைனயும் முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கைளயும் 
யமன் நாட்டுக்கு அனுப்பிைவத்தேபாது, மக்களுக்கு (இஸ்லாமிய) அைழப்பு விடுங்கள். 
நற்ெசய்திகைள(ேய அதிகமாக)க் கூறுங்கள். (எச்சரிக்ைக விடுக்கும்ேபாது) ெவறுப்ேபற்றி 
விடாதீர்கள். (அவர்களிடம்) எளிதாக நடந்துெகாள்ளுங்கள். (அவர்கைளச்) சிரமப்படுத்தி 
விடாதீர்கள்'' என்று (அறிவுைர) கூறினார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் யமன் நாட்டில் தயாரித்துவரும் இரு பானங்கைளப் 
பற்றி எங்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங்குங்கள். அைவ: கட்டியாகும்வைர ஊறைவக்கப்படும் 
ேதனிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் "பித்உ' எனும் பானமும்,அவ்வாேற கட்டியாகும்வைர 
ஊறைவக்கப்படும் ேசாளம், ேதால் நீக்கப்படாத ேகாதுைம ஆகியவற்றிலிருந்து 
தயாரிக்கப்படும் "மிஸ்ர்' எனும் பானமும் ஆகும்'' என்று கூறிேனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ஆரம்பம் முதல்) முடிவுவைர அைனத்தும் 
ெசறிவுடன் அைமந்த ஒருங்கிைணந்த ெசாற்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தார்கள். அவர்கள் 
கூறினார்கள்: ெதாழுைகயிலிருந்து தடுக்கக்கூடிய ேபாைத தரும் ஒவ்ெவான்ைறயும் நான் 
தைட ெசய்கிேறன். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4075 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் யமன் நாட்டிலுள்ள "ைஜஷான்' எனுமிடத்திலிருந்து வந்து, தம் நாட்டினர் 
ேசாளத்திலிருந்து தயாரித்துப் பருகிவருகின்ற ஒருவைக பானம் குறித்து நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ேகட்டார். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அது ேபாைதயளிக்கக்கூடியதா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர் 
"ஆம் (ேபாைதயளிக்கக்கூடியேத)'' என்று பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"ேபாைதயளிக்கக்கூடிய ஒவ்ெவான்றும் தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். (இவ்வுலகில்) ேபாைதப் 
ெபாருட்கைள உட்ெகாள்பவருக்கு (மறுைமயில்) "தீனத்துல் கபாைல' நிச்சயமாக நான் 
புகட்டுேவன் என அல்லாஹ் உறுதிெமாழி எடுத்துள்ளான்'' என்று கூறினார்கள். 
மக்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! "தீனத்துல் கபால்' என்பது என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நரகவாசிகளின் வியர்ைவ அல்லது நரகவாசிகளின் சீழ்'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
 
4076 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேபாைத தரும் ஒவ்ெவான்றும் மதுவாகும். ேபாைத தரும் ஒவ்ெவான்றும் தைட ெசய்யப் 
பட்டதாகும். யார் இவ்வுலகில் ெதாடர்ந்து மது அருந்தி, பாவமன்னிப்புத் ேதடாமல் 
(திருந்தாமல்) குடிகாரராகேவ இறந்துவிடுகிறாேரா அவர் மறுைமயில் (ெசார்க்க) மதுைவ 
அருந்தமாட்டார். - இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4077 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேபாைத தரும் ஒவ்ெவான்றும் மதுவாகும். ேபாைத தரும் ஒவ்ெவான்றும் தைட ெசய்யப் 
பட்டதாகும். -இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4078 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேபாைத தரும் ஒவ்ெவான்றும் மதுவாகும். ஒவ்ெவாரு மதுவும் தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்ேத அறிவிக்கிறார்கள் 
என்ேற நான் அறிகிேறன் என அறிவிப்பாளர் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8  குடிகாரன் பாவமன்னிப்புக் ேகாரி திருந்தாவிட்டால் மறுைமயில் (ெசார்க்கத்தின்) 
மது மறுக்கப்படுவதன் மூலம் தண்டிக்கப்படுவான். 
 
4079 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உலகில் மது அருந்தியவருக்கு மறுைமயில் (ெசார்க்கத்தின்) மது அருந்தும் வாய்ப்பு 
மறுக்கப்படும். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4080 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"உலகில் மது அருந்திவிட்டு அதற்காகப் பாவமன்னிப்புக் ேகாராதவருக்கு மறுைமயில் 
(ெசார்க்கத்தின்) மது அருந்தும் வாய்ப்பு மறுக்கப்படும். அது அவருக்குப் புகட்டப்பட 
மாட்டாது'' என்று இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்லமா பின் கஅனப் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(எனக்கு இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த) மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம் "நாஃபிஉ 
(ரஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீைஸ நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் குறிப்பிட்டார்களா?'' 

என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு மாலிக் (ரஹ்), அவர்கள், "ஆம்' என்றார்கள். 
 
4081 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உலகில் மது அருந்தியவர் மறுைமயில் அைத அருந்தமாட்டார்; பாவமன்னிப்புக் ேகாரி 
(திருந்தி)னால் தவிர. 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 9 ெகட்டித்தன்ைமயும் ேபாைதயும் உள்ளதாக மாறாவிட்டால், பழச்சாறுகள் 
அனுமதிக்கப்பட்டைவேய ஆகும். 
 
4082 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக இரவின் ஆரம்பேநரத்தில் பழச்சாறு ஊற்றி 
ைவக்கப்படும். காைலயில் அைத அவர்கள் அருந்துவார்கள். அன்ைறய பகல் முழுவதும், 

அடுத்த இரவும், அடுத்த நாள் பகலிலும், மற்ேறார் இரவிலும், அதற்கடுத்த பகலில் அஸ்ர் 
ேநரம் வைரயிலும் அைத அருந்துவார்கள். 
பிறகு (அதில்) ஏேதனும் எஞ்சியிருந்தால் (தம்) பணியாளருக்கு அைத அருந்தக் 
ெகாடுப்பார்கள். அல்லது (அைதக் ெகாட்டிவிடுமாறு) உத்தரவிடுவார்கள். அவ்வாேற அது 
ெகாட்டப்படும். 
 
4083 யஹ்யா பின் உைபத் அல்பஹ்ரான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் பழச்சாறுகள் பற்றிக் குறிப்பிட்டனர். அப்ேபாது 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்காகத் ேதால் ைபெயான்றில் பழச்சாறு ஊற்றிைவக்கப்பட்டுவந்தது. 
திங்கட்கிழைம இரவு அவ்வாறு ஊற்றி ைவக்கப்பட்டால், திங்கட்கிழைமயும் ெசவ்வாய் 
கிழைம அஸ்ர் வைரயும் அைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருந்துவார்கள். 
பிறகு அதில் ஏேதனும் எஞ்சியிருந்தால் பணியாளருக்கு அருந்தக் ெகாடுப்பார்கள்; அல்லது 
ெகாட்டிவிடுவார்கள். 
 
4084 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக உலர்ந்த திராட்ைச (தண்ணரீில்) ஊறைவக்கப் 
படும். அைத அன்ைறய தினமும் மறுநாளும் அதற்கடுத்த மூன்றாம் நாளின் மாைல 
வைரயும் அவர்கள் அருந்துவார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கட்டைளக்கிணங்க அது (யாருக்ேகனும்) 
அருந்தக் ெகாடுக்கப்படும்; அல்லது ெகாட்டப்பட்டுவிடும். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4085 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகத் ேதால் ைபயில் உலர்ந்த திராட்ைச 
ஊறைவக்கப்படும். அைத அன்ைறய தினமும் மறுநாளும் அதற்கடுத்த நாளும் அவர்கள் 
அருந்துவார்கள். மூன்றாவது நாள் மாைலயில் தாமும் அருந்துவார்கள்; (யாருக்ேகனும்) 
அருந்தவும் ெகாடுப்பார்கள். பிறகு (அதில்) ஏேதனும் எஞ்சியிருந்தால் அைதக் ெகாட்டி 
விடுவார்கள். 
 
4086 யஹ்யா பின் உைபத் அபூஉமர் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சிலர் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், மதுைவ விற்பது, வாங்குவது, வியாபாரம் 
ெசய்வது ஆகியவற்ைறப் பற்றிக் ேகட்டனர். அப்ேபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், 
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"நீங்கெளல்லாம் முஸ்லிம்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்று 
கூறினர். 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "மதுைவ விற்பதும் கூடாது; வாங்குவதும் கூடாது; அது 
ெதாடர்பான வியாபாரங்களில் ஈடுபடுவதும் கூடாது'' என்று கூறினார்கள். பிறகு மக்கள், 

பழச்சாறுகள் பற்றிக் ேகட்டேபாது, இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
பதிலளித்தார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்திற்காகப் புறப்பட்டுச் ெசன்றுவிட்டுத் 
திரும்பிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களுைடய ேதாழர்களில் சிலர் மண் 
சாடிகளிலும் ேபரீச்ச மரத்தின் அடிப்பாகத்ைதக் குைடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரத்திலும் 
சுைரக்காய் குடுைவயிலும் பழச்சாறுகைள ஊறைவத்திருந்தனர். அவற்ைறக் 
ெகாட்டிவிடுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட அவ்வாேற அைவ 
ெகாட்டப்பட்டன. 
பிறகு ேதால் ைபெயான்ைறக் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி உத்தரவிட்டார்கள். (அைதக் ெகாண்டு 
வந்ததும்) அதில் உலர்ந்த திராட்ைசகளும் சிறிது தண்ணரீும் ஊற்றப்பட்டது. பிறகு அது 
அந்த இரவு முழுவதும் அப்படிேய (ஊற) விடப்பட்டது. காைலயானதும் அன்ைறய தினம் 
முழுவதிலும் அடுத்த இரவிலும் அதற்கடுத்த நாள் மாைலவைரயிலும் அதில் தாமும் 
அருந்தினார்கள்; (பிறருக்கும்) அருந்தக் ெகாடுத்தார்கள். (அடுத்த நாள்) காைலயில் அதில் 
எஞ்சியிருந்தைதக் ெகாட்டிவிடுமாறு அவர்கள் உத்தரவிட அவ்வாேற அது ெகாட்டப்பட்டது. 
 
4087 ஸுமாமா பின் ஹஸ்ன் அல்குைஷரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்து, பழச்சாறுகள் பற்றிக் ேகட்ேடன். அப்ேபாது 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள்,அபிசீனியாைவச் ேசர்ந்த (கறுப்பு நிற) அடிைமப்ெபண் ஒருவைர 
அைழத்து, "இவரிடம் ேகளுங்கள். இவர்தாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகப் 
பழச்சாறுகைள ஊறைவப்பவராக இருந்தார்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அந்த அபிசீனிய (அடிைமப்)ெபண், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்காக இரவில் தண்ணரீ் ேதால் ைபயில் பழச்சாற்ைற ஊற்றிைவத்து, அதன் வாய்ப் 
பகுதிைய சுருக்கிட்டுக் கட்டி, அைத ெதாங்க விட்டுவிடுேவன். மறுநாள் காைலயில் அைத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருந்துவார்கள்'' என்று கூறினார். 
 
4088 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகத் தண்ணரீ் ேதால் ைபெயான்றில் 
பழச்சாறுகைள ஊற்றிைவப்ேபாம். ைபயின் வாய்ப்பகுதி சுருக்கிட்டுக் கட்டப்படும். அதன் 
கீழ்ப்பகுதியில் துவாரம் இருக்கும். பழச் சாற்ைற நாங்கள் காைலயில் ஊற்றிைவத்தால் 
இரவில் அைத நபியவர்கள் அருந்துவார்கள்; இரவில் ஊற்றிைவத்தால் காைலயில் அைத 
அருந்துவார்கள். 
 
4089 சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஉைசத் (மாலிக் பின் ரபஆீ) அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் தமது திருமணத்திற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள அைழத்தார்கள். அதில் (அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் கலந்துெகாண்டார்கள்.) அபூஉைசத் (ரலி) அவர்களின் துைணவியார் 
(சலாமா பின்த் உைஹப் - ரலி) அவர்கேள -அவர்தாம் மணப்ெபண்- அன்ைறய தினம் 
மக்களுக்குப் பணிவிைடகள் ெசய்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பருகுவதற்கு மணப்ெபண் என்ன வழங்கினார் 
ெதரியுமா? அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்ெகன்ேற இரவில் ேபரீச்சம் 
பழங்கைளக் கல் ெதாட்டிெயான்றில் ஊறப்ேபாட்டுைவத்திருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (வலீமா விருந்ைத) உண்டு முடித்ததும் அந்தப் ேபரீச்சம் பழச்சாற்ைற 
அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பருகத்தந்தார். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அபூஉைசத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து அவர்கைள (மணவிருந்துக்கு) அைழத்தார்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வலீமா விருந்ைத) உண்டு முடித்ததும் 
அந்தப் ேபரீச்சம் பழச்சாற்ைற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அவர் பருகத் 
தந்தார்'' எனும் குறிப்பு இடம் ெபறவில்ைல. 
 
4090 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அவர் கல் ெதாட்டிெயான்றில் (ேபரீச்சம் பழங்கைள ஊறைவத்திருந்தார்). 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உணவருந்தி முடித்ததும் அந்தப் ேபரீச்சம் 
பழங்கைள மணப்ெபண் தமது கரத்தால் பிைசந்து சாறு எடுத்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்குப் பருகத்தந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு மட்டுேம 
அைத அவர் வழங்கினார்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4091 சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஓர் அரபுப் ெபண்ைணப் பற்றி (அவைள மணந்து 
ெகாள்ளுமாறு) கூறப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்ெபண்ைண 
அைழத்து வருவதற்கு ஆளனுப்புமாறு அபூஉைசத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்களுக்கு 
உத்தரவிட, அவ்வாேற அவர்கள் ஆளனுப்பினார்கள். 
அந்தப் ெபண் வந்து, (மதீனாவிலுள்ள) பனூ சாஇதா குலத்தாரின் ேகாட்ைட ஒன்றில் 
தங்கினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டு அப்ெபண்ணிடம் வந்து, அவள் 
இருந்த இடத்தில் நுைழய, அங்ேக அப்ெபண் தைலையக் கவிழ்த்தபடி இருந்தாள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்ெபண்ணிடம் (தம்ைம மணந்துெகாள்ள சம்மதம் 
ேகட்டுப்) ேபசியேபாது அவள், "உங்களிடமிருந்து நான் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் 
ேகாருகிேறன்''  என்று ெசான்னாள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என்னிடமிருந்து உனக்குப் பாதுகாப்பு 
அளித்துவிட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள் அந்தப் ெபண்ணிடம், "இவர்கள் யார் என்று 
உனக்குத் ெதரியுமா?'' என்று ேகட்க, அவள் "ெதரியாது” என்று பதிலளித்தாள். 
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மக்கள் "இவர்கள்தாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள். உன்ைனப் ெபண் 
ேபசுவதற்காக வந்தார்கள்'' என்று கூறினர். அந்தப் ெபண், "அவர்கைள மணந்துெகாள்ளும் 
நற்ேபற்ைற நான் இழந்து துர்பாக்கியசாலி ஆகிவிட்ேடேன!'' என்று (வருத்தத்துடன்) 
கூறினாள். 
அன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ேதாழர்களும் முன்ேன ெசன்று பனூ 
சாஇதா சமுதாயக் கூடத்தில் அமர்ந்துெகாண்டனர். பிறகு "எங்களுக்குக் குடிக்க தண்ணரீ் 
ெகாடுங்கள்' என்று என்னிடம் ெசான்னார்கள். ஆகேவ,நான் அவர்களுக்காக இந்தக் 
கிண்ணத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டுச் ெசன்று அதில் அவர்களுக்குத் தண்ணரீ் 
(ெகாண்டு வந்து) புகட்டிேனன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(பின்னர்) சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் அந்தக் கிண்ணத்ைத ெவளியில் எடுத்தார்கள். அதில் 
நாங்களும் பருகிேனாம். பிறகு (கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் 
அைதத் தமக்கு அன்பளிப்பாகத் தரும்படி ேகட்க, சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் அைத அவர்களுக்கு 
அன்பளிப்பாக வழங்கிவிட்டார்கள். 
அபூபக்ர் பின் இஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "எங்களுக்குக் குடிக்கத் தண்ணரீ் 
ெகாடுங்கள், சஹ்ேல!'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4092 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இந்தக் கிண்ணத்தில் ேதன், பழச்சாறு, 

தண்ணரீ் மற்றும் பால் ஆகிய எல்லாப் பானங்கைளயும் அருந்தக் ெகாடுத்திருக்கிேறன். 
இைத ஸாபித் பின் அஸ்லம் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 10 பால் அருந்தலாம். 
 
4093 அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் மக்காவிலிருந்து மதீனா ேநாக்கி (ஹிஜ்ரத்) ெசன்ற 
ேபாது, ஆட்டு இைடயன் ஒருவைன நாங்கள் கடந்துெசன்ேறாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குத் தாகம் ஏற்பட்டிருந்தது. அப்ேபாது நான் (அந்த 
இைடயனிடமிருந்த ஆட்டிலிருந்து) சிறிதளவு பால் கறந்து அைத நபியவர்களிடம் 
ெகாண்டுவ(ந்து ெகாடு)த்ேதன். நான் திருப்தியைடயும் அளவுக்கு அைத நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அருந்தினார்கள். 
இைத பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4094 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிலிருந்து மதீனாவிற்கு (ஹிஜ்ரத் ெசய்து) 
வந்தேபாது, அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து (அவர்கைளப் பிடிப்பதற்காக) சுராக்கா பின் மாலிக் 
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பின் ஜுஅஷும் என்பவர் வந்தார். ஆகேவ,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சுராக்காவிற்கு எதிராகப் பிரார்த்தித்தார்கள். உடேன அவரது குதிைர பூமியில் 
அழுந்திவிட்டது. 
சுராக்கா (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்), "எனக்காக அல்லாஹ்விடம் 
பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று ெசான்னார். அவ்வாேற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவருக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தாகத்துடன் இருக்க, ஓர் ஆட்டு இைடயைன 
அவர்கள் கடந்துெசன்றார்கள். 
(பின்னர் நடந்தைவ பற்றி) அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் ஒரு கிண்ணத்ைத எடுத்து (ஆடு ஒன்றிலிருந்து) சிறிதளவு பாைல அதில் கறந்து, 

அைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டுவந்(து ெகாடுத்)ேதன். நான் 
திருப்தியைடயும் அளவுக்கு அதிலிருந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அருந்தினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4095 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெஜரூசலத்திற்கு அைழத்துச் ெசல்லப்பட்ட (இஸ்ரா மற்றும் 
விண்ணுலகப் பயண) இரவில் அவர்களிடம் இரு கிண்ணங்கள் ெகாண்டுவரப்பட்டன. 
ஒன்றில் மதுவும் மற்ெறான்றில் பாலும் இருந்தன. நபி (ஸல்) அவர்கள் அவ்விரண்ைடயும் 
உற்றுப் பார்த்துவிட்டு, பால் கிண்ணத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் "தங்களுக்கு இயற்ைக 
வழிையக் காட்டிய இைறவனுக்ேக எல்லாப் புகழும். நீங்கள் மதுக் கிண்ணத்ைத 
எடுத்திருந்தால் உங்கள் சமுதாயம் தறிெகட்டுப் ேபாயிருக்கும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரவில் அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டேபாது 
அவர்களிடம் இரு கிண்ணங்கள் ெகாண்டுவரப்பட்டன'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அதில் 
"ெஜரூசலத்திற்கு' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
 
பாடம் : 11 பழச்சாறுகைளப் பருகுவதும் பாத்திரங்கைள மூடிைவப்பதும். 
 
4096 அபூஹுைமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் "அந்நகீஉ' எனுமிடத்திலிருந்து ஒரு ேகாப்ைபப் பாைல 
மூடாமல் ெகாண்டுவந்ேதன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இதன்மீது ஒரு குச்சிையக் 
குறுக்காக ைவத்தாவது இைத நீங்கள் மூடிக் ெகாண்டுவந்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று 
(என்னிடம்) ேகட்டார்கள். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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"தண்ணரீ் ேதால் ைபகளின் வாய்ப்பகுதிையச் சுருக்கிட்டு ைவக்குமாறும் கதவுகைள 
இரவில் தாழிட்டு ைவக்குமாறும் கட்டைளயிடப்பட்டுள்ளது'' என்றும் அபூ ஹுைமத் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- அபூஹுைமத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
அதில் "நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு ேகாப்ைப பால் ெகாண்டுவந்ேதன்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் 
ெபற்றுள்ளன. 
ஸகரிய்யா பின் இஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இரவில்' எனும் குறிப்பு 
இல்ைல. 
 
4097 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தேபாது 
குடிப்பதற்குத் தண்ணரீ் ேகட்டார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
குடிப்பதற்குப் பழச்சாறு தரட்டுமா?'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"சரி ” என்றார்கள். 
உடேன அந்த மனிதர் விைரந்து ெசன்று ஒரு ேகாப்ைபயில் பழச்சாறு ெகாண்டு வந்தார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதன்மீது ஒரு குச்சிையக் குறுக்காக 
ைவத்தாவது இைத நீங்கள் மூடிக் ெகாண்டுவந்திருக்கக்கூடாதா?'' என்று ேகட்டு விட்டு, பிறகு 
அைத அருந்தினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4098 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைமத் எனப்படும் ஒரு மனிதர் "நகீஉ' எனும் இடத்திலிருந்து ஒரு ேகாப்ைப பால் 
ெகாண்டுவந்தார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதன்மீது ஒரு 
குச்சிையக் குறுக்காக ைவத்தாவது இைத நீங்கள் மூடிக் ெகாண்டுவந்திருக்கக்கூடாதா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 12  பாத்திரங்கைள மூடிைவத்தல், தண்ணரீ் ேதால் ைபயின் வாையச் சுருக்கிட்டு 
ைவத்தல், கதைவத் தாழிடுதல்,இவற்றின்ேபாது அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறல், உறங்கச் 
ெசல்ைகயில் விளக்ைகயும் ெநருப்ைபயும் அைணத்துவிடுதல், மஃக்ரிபுக்குப் பின் (இரவின் 
சிறிது ேநரம் கழியும்வைர) குழந்ைதகைளயும் கால்நைடகைளயும் (ெவளிேய 
திரியவிடாமல்) தடுத்துவிடல் ஆகியவற்ைறச் ெசய்யுமாறு வந்துள்ள கட்டைள. 
 
4099 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பாத்திரங்கைள மூடிைவயுங்கள்; தண்ணரீ் ேதால் ைபயின் வாையச் சுருக்கிட்டுக் கட்டி 
விடுங்கள்; கதைவத் தாழிட்டுவிடுங்கள்; விளக்ைக அைணத்துவிடுங்கள்;  ஏெனனில், 
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ைஷத்தான் (சுருக்கிட்டு மூடிைவக்கப்பட்ட) எந்தப் ைபையயும் அவிழ்ப்பதில்ைல; மூடப்பட்ட 
எந்தக் கதைவயும் திறப்பதில்ைல; (மூடிைவக்கப்பட்ட) எந்தப் பாத்திரத்ைதயும் 
திறப்பதில்ைல. 
உங்களில் ஒருவர் தமது பாத்திரத்தின் மீது ஒரு குச்சிையக் குறுக்காக ைவத்தாவது 
அல்லாஹ்வின் ெபயர் ெசால்லி மூடிைவக்க முடியுமானால் அவ்வாேற அவர் ெசய்து 
ெகாள்ளட்டும். ஏெனன்றால், எலி (விளக்கின் திரிைய இழுத்துச் ெசன்று) வடீ்டாேராடு 
ேசர்த்து வடீ்ைட எரித்துவிடும். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் குைதபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "கதைவத் தாழிட்டுவிடுங்கள்'' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில்"பாத்திரத்ைதக் கவிழ்த்து(க் ெகாட்டி)விடுங்கள்; அல்லது பாத்திரத்ைத மூடிைவயுங்கள்'' 

என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. "பாத்திரத்தின் மீது குச்சிையக் குறுக்காக ைவப்பது' ெதாடர்பான 
குறிப்பு இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "கதைவத் தாழிட்டுவிடுங்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளவாேற இடம்ெபற்றுள்ளது. இந்த அறிவிப்பில் "பாத்திரத்ைத மூடிைவயுங்கள்'' என்றும், 

"(எலி) வடீ்டாரின் உைடகைள எரித்துவிடும்'' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள விவரங்களுடன் "எலி வடீ்டாேராடு ேசர்த்து வடீ்ைட 
எரித்துவிடும்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4100 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"இரவின் இருள் பரவத் ெதாடங்கிவிட்டால்' அல்லது "அந்திப் ெபாழுதாகிவிட்டால்' உங்கள் 
குழந்ைதகைள (ெவளிேய திரியவிடாமல்) தடுத்துவிடுங்கள். ஏெனனில், ைஷத்தான்கள் 
அப்ேபாதுதான் (புத்ெதழுச்சியுடன் பூமிெயங்கும்) பரவுகின்றனர். இரவின் சிறிது ேநரம் 
கழிந்துவிட்டால் குழந்ைதகைள (ெவளிேய ெசல்ல) விட்டுவிடுங்கள். ேமலும், (வடீ்டின்) 
கதவுகைளத் தாழிட்டுவிடுங்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் ெபயைரச் ெசால்லுங்கள். 
ஏெனனில், ைஷத்தான் மூடப்பட்ட எந்தக் கதைவயும் திறப்பதில்ைல. 
உங்கள் தண்ணரீ் ைபயின் வாய்ப் பகுதிையச் சுருக்கிட்டு மூடிவிடுங்கள். (அப்ேபாதும்) 
அல்லாஹ்வின் ெபயைரச் ெசால்லுங்கள். உங்களுைடய பாத்திரங்கைள மூடி ைவயுங்கள். 
(அப்ேபாதும்) அல்லாஹ்வின் ெபயைரச் ெசால்லுங்கள். (அவற்ைற முழுவதும் மூட 
முடியாவிட்டாலும்) அவற்றின் மீது எைதயாவது குறுக்காக ைவத்ேதனும் மூடிவிடுங்கள். 
உங்கள் விளக்குகைள அைணத்துவிடுங்கள். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
எனினும், அதில் "வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் ெபயைரச் ெசால்லுங்கள்'' 

என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட இரு ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4101 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சூரியன் மைறந்துவிட்டால் இரவின் (ஆரம்பேநர) இருள் விலகும்வைர உங்கள் 
கால்நைடகைளயும் குழந்ைதகைளயும் ெவளிேய விடாதீர்கள். ஏெனனில், ைஷத்தான்கள் 
சூரியன் மைறந்துவிட்டால் இரவின் (ஆரம்பேநர) இருள் விலகும்வைர கிளம்பிச் 
ெசல்கின்றனர். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4102 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பாத்திரங்கைள மூடிைவயுங்கள்; தண்ணரீ் ேதால் ைபயின் வாய்ப்பகுதிையச் சுருக்கிட்டு 
மூடிைவயுங்கள். ஏெனனில்,ஆண்டின் ஓர் இரவில் ெகாள்ைள ேநாய் இறங்குகிறது. 
மூடியில்லாத பாத்திரத்ைதயும் சுருக்கிட்டு மூடிைவக்காத தண்ணரீ் ைபையயும் கடந்து 
ெசல்லும் அந்த ேநாயில் சிறிதளவாவது அதில் இறங்காமல் இருப்பதில்ைல. 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஆண்டில் ஒரு நாள் உண்டு. அந்நாளில் ெகாள்ைள ேநாய் இறங்குகிறது'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. ஹதீஸின் இறுதியில் "நமக்கு அருகிலுள்ள அரபியர் அல்லாேதார் 
டிசம்பர் மாதத்தில் அந்த நாள் வருவதாகக் கருதி அஞ்சுகின்றனர்'' என்று ைலஸ் பின் சஅத் 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4103 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் உறங்கச் ெசல்லும்ேபாது உங்கள் வடீ்டிலுள்ள ெநருப்ைப (அைணக்காமல்) 
விட்டுவிடாதீர்கள்.- இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4104 அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மதீனாவில் ஒரு வடீு இரவில் (தீ விபத்துக்குள்ளாகி) வடீ்டாேராடு எரிந்துவிட்டது. 
அவர்களின் நிைல குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவிக்கப்பட்ட 
ேபாது, "இந்த ெநருப்பு உங்களுக்கு ஆபத்தானேத ஆகும். ஆகேவ, நீங்கள் உறங்கச் 
ெசல்லும்ேபாது ெநருப்ைப அைணத்து விடுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 13 உண்பது, அருந்துவது ஆகியவற்றின் ஒழுங்குமுைறகளும் விதிமுைறகளும். 
 
4105 ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் (ேசர்ந்து) உணவு உண்பதற்கு அமர்ந்தால், அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முதலில் ைக ைவப்பதற்கு முன் எங்கள் ைககைள (உணவில்) 
நாங்கள் ைவக்கமாட்ேடாம். ஒருமுைற நாங்கள் உணவு உண்பதற்கு அவர்களுடன் 
அமர்ந்ேதாம். அப்ேபாது ஒரு சிறுமி, (யாராேலா) தள்ளிவிடப்பட்டவைளப் ேபான்று 
(விைரந்து) வந்து, (பிஸ்மில்லாஹ் ெசால்லாமல்) உணவில் ைக ைவக்கப்ேபானாள். 
உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவளது ைகையப் பிடித்துக்ெகாண்டார்கள். 
பிறகு ஒரு கிராமவாசி, (யாராேலா) தள்ளிவிடப்பட்டவைரப் ேபான்று (விைரந்து வந்து 
பிஸ்மில்லாஹ் ெசால்லாமல் உணவில் ைக ைவக்க) வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவரது ைகையயும் பிடித்துக் ெகாண்டார்கள். 
அப்ேபாது, "அல்லாஹ்வின் ெபயர் ெசால்லப்படாத உணவில் ைஷத்தான் பங்ேகற்கிறான். 
அவன் இச்சிறுமியுடன் வந்து, அவள் மூலேம இந்த உணவில் பங்ேகற்கப் பார்த்தான். 
ஆகேவ, அவளது ைகைய நான் பிடித்து (அைதத் தடுத்து)விட்ேடன். பிறகு இந்தக் 
கிராமவாசியுடன் வந்து அவர் மூலம் இந்த உணவில் பங்ேகற்கப் பார்த்தான். 
ஆகேவ,இவரது ைகையப் பிடித்து (அைதத் தடுத்து)விட்ேடன். என் உயிர் எவன் 
ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! ைஷத்தானின் ைக அச்சிறுமியின் ைகயுடன் எனது 
ைகக்குள் சிக்கிக்ெகாண்டது'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் உணவு உண்ண (விருந்துக்கு) 
அைழக்கப்ெபற்றால்...''என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
இதில் ("தள்ளிவிடப்பட்டவைரப் ேபான்று' என்பதற்குப் பதிலாக) "துரத்தப்பட்டவைரப் 
ேபான்று' என்றும், முதலில் கிராமவாசி வந்தார்; பிறகு அச்சிறுமி வந்தாள் என்றும் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும், ஹதீஸின் இறுதியில் "பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் ெபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்) ெசால்லி உணவு உண்டார்கள்'' என்று 
அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. 
அதில் "கிராமவாசிக்கு முன் அச்சிறுமி வந்தாள்'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
4106 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் தமது இல்லத்திற்குள் நுைழயும் ேபாதும் உணவு உண்ணும்ேபாதும் அல்லாஹ்ைவ 
நிைனவுகூர்ந்தால், ைஷத்தான் (தன் கூட்டத்தாரிடம்), "இன்ைறய இரவில் உங்களுக்கு 
(இங்ேக) தங்குமிடமும் இல்ைல; உண்ண உணவுமில்ைல'' என்று கூறுகிறான். ஒருவர் 
இல்லத்திற்குள்  நுைழயும் ேபாது அல்லாஹ்ைவ நிைனவுகூராவிட்டால் ைஷத்தான் (தன் 
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கூட்டத்தாரிடம்), "இன்ைறய இரவில் உங்களுக்குத் தங்குமிடம் கிைடத்துவிட்டது'' என்று 
ெசால்கிறான். 
அவர் உணவு உண்ணும்ேபாது அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறாவிட்டால் ைஷத்தான் 
"இன்ைறய இரவில் நீங்கள் தங்கும் இடத்ைதயும் உணைவயும் அைடந்துெகாண்டீர்கள்'' 

என்று ெசால்கிறான். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அவர் உணவு உண்ணும்ேபாது அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறாவிட்டால், அவர் 
இல்லத்திற்குள் நுைழயும்ேபாது அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறாவிட்டால் (ைஷத்தான் "இந்த 
இரவில் நீங்கள் தங்குமிடத்ைதயும்  உணைவயும் அைடந்துெகாண்டீர்கள்' என்று கூறுகிறான்)'' 
என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4107 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இடக்ைகயால் உண்ணாதீர்கள். ஏெனனில், ைஷத்தான் இடக்ைகயால்தான் உண்கிறான். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4108 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் உணவு உண்ணும் ேபாது வலக்ைகயால் உண்ணட்டும்; பருகும் ேபாது 
வலக்ைகயால் பருகட்டும். ஏெனனில், ைஷத்தான் இடக்ைகயால்தான் உண்கிறான்; இடக் 
ைகயால்தான் பருகுகிறான். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிபபாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4109 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் யாரும் இடக் ைகயால் உண்ண ேவண்டாம்; இடக் ைகயால் பருக ேவண்டாம். 
ஏெனனில், ைஷத்தான் இடக் ைகயால்தான் உண்கிறான்; இடக்ைகயால் தான் பருகுகிறான். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் தமது அறிவிப்பில் "இடக் ைகயால் வாங்காதீர்கள். இடக் ைகயால் 
ெகாடுக்காதீர்கள்'' என்று கூடுதலாக அறிவித்துள்ளார்கள். அபுத்தாஹிர் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "உங்களில் ஒருவர் (இடக் ைகயால்) உண்ண ேவண்டாம்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4110 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் இடக் ைகயால் உணவு 
உண்டார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "வலக் ைகயால் 
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உண்பரீாக!'' என்று ெசான்னார்கள். அவர், "என்னால் முடியாது'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உம்மால் முடியாமேல ேபாகட்டும்!'' என்று ெசான்னார்கள். அகம்பாவேம 
அவைர (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குக் கட்டுப்படாமல்) தடுத்தது. அவ்வாேற, 

அவரால் தமது வாய்க்குக் ைகைய உயர்த்த முடியாமல் ேபானது. 
 
4111 உமர் பின் அபசீலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மடியில் வளர்ந்ேதன். (ஒருமுைற) எனது 
ைக, உணவுத் தட்டில் (இங்கும் அங்குமாக) அைலந்துெகாண்டிருந்தது. அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குழந்தாய்! (உண்ணும்ேபாது) அல்லாஹ்வின் 
ெபயைரச் ெசால்வாயாக! உன் வலக்கரத்தால் உண்பாயாக! உன(து ைக)க்கு அருகிலிருக்கும் 
பகுதியிலிருந்து எடுத்து உண்பாயாக!'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4112 உமர் பின் அபசீலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் உணவு அருந்திேனன். தட்டின் 
மூைலகளிலிருந்து இைறச்சிைய எடுக்கலாேனன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உன(து ைக)க்கு அருகிலிருந்து எடுத்து உண்பாயாக!'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4113 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் ேதால் ைபகைள, அவற்றின் வாய்ப்பகுதிைய ெவளிப் 
பக்கமாகச் சுருட்டிவிட்டு அதிலிருந்து நீரருந்த ேவண்டாெமன ("இக்தினாஸ்') தைட 
விதித்தார்கள். 
 
4114 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் ேதால் ைபகைள, அவற்றின் வாய்ப் 
பகுதியி(ைன ெவளிப்பக்கமாகச் சுருட்டிவிட்டு அதி)லிருந்து நீர் பருக ேவண்டாெமனத் தைட 
ெசய்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "இக்தினாஸ்' என்பது, அவற்றின் வாய்ப்பகுதிைய ெவளிப்பக்கமாகத் திருப்பிவிட்டு, 

அதிலிருந்து நீர் பருகுவதாகும்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 14  நின்றுெகாண்டு நீர் அருந்துவது ெவறுக்கத்தக்கதாகும். 
 
4115 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், நின்றுெகாண்டு நீர் அருந்துவைதக் கண்டித்தார்கள். 
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4116 கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள், ஒருவர் நின்றுெகாண்டு நீர் அருந்த 
ேவண்டாம் எனத் தைட ெசய்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். உடேன நாங்கள், "அவ்வாறாயின் 
(நின்றுெகாண்டு) உண்ணலாமா?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "அது 
அைதவிட ேமாசமானது; அருவருப்பானது'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் கத்தாதா (ரஹ்) அவர்களின் கூற்று 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4117 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், நின்றுெகாண்டு நீர் அருந்துவைதக் கண்டித்தார்கள். 
 
4118 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நின்றுெகாண்டு நீர் அருந்த ேவண்டாெமனத் தைட 
ெசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4119 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் யாரும் நின்றுெகாண்டு அருந்தேவண்டாம். யாேரனும் மறந்து(ேபாய் நின்று 
ெகாண்டு அருந்தி)விட்டால் அவர் வாந்தி எடுத்துவிடட்டும்! 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 15  ஸம்ஸம் தண்ணைீர நின்றுெகாண்டு அருந்துவது. 
 
4120 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு, அருந்துவதற்கு ஸம்ஸம் தண்ணைீரக் 
ெகாடுத்ேதன். அைத அவர்கள் நின்றுெகாண்டு அருந்தினார்கள். 
 
4121 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஸம்ஸம் (கிணற்றின்) தண்ணைீர ஒரு வாளியில் எடுத்து, அைத 
நின்றுெகாண்டு அருந்தினார்கள். 
 
4122 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்றுெகாண்டு ஸம்ஸம் தண்ணைீர 
அருந்தினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4123 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு, அருந்துவதற்கு ஸம்ஸம் தண்ணரீ் 
ெகாடுத்ேதன். அைத அவர்கள் நின்றுெகாண்டு அருந்தினார்கள். இைறயில்லம் கஅபா 
அருகில் இருந்தேபாதுதான் அவர்கள் தண்ணரீ் ேகட்டார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ஆகேவ, அவர்களுக்கு ஒரு வாளியில் தண்ணரீ் ெகாண்டுவந்ேதன்'' என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 16 (பருகும்) பாத்திரத்தினுள் மூச்சு விடுவது ெவறுக்கத்தக்கதாகும். பாத்திரத்திற்கு 
ெவளிேய மூன்று முைற மூச்சு விட்டுப் பருகுவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
4124 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (பருகும்) பாத்திரத்தினுள் மூச்சு விட ேவண்டாெமனத் தைட 
ெசய்தார்கள். 
 
4125 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பருகும்ேபாது) மூன்று முைற பாத்திரத்தி(ற்கு 
ெவளியி)ல் மூச்சு விட்டு(ப் பருகி)வந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4126 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பருகும்ேபாது மூன்று முைற மூச்சு விட்டு(ப் 
பருகி)வந்தார்கள். ேமலும், "இதுேவ நன்கு தாகத்ைதத் தணிக்கக்கூடியதும் (உடல்நலப்) 
பாதுகாப்பிற்கு ஏற்றதும் அழகிய முைறயில் ெசரிக்கச் ெசய்யக்கூடியதும் ஆகும்'' என்று 
கூறினார்கள். 
ஆகேவதான், நானும் பருகும்ேபாது மூன்று முைற மூச்சு விட்டு(ப் பருகி) வருகிேறன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "பாத்திரத்தில் (பருகும்ேபாது)' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 17 (ஓர் அைவயில் பரிமாறப்படும்) தண்ணரீ், பால் உள்ளிட்ட பானங்கைள 
(பரிமாறுகின்ற) முதல் நபர், தமது வலப்பக்கத்திலிருந்து ெகாடுத்துவருவது 
விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
4127 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தண்ணரீ் கலந்த பால் ெகாண்டுவரப்பட்டது. 
அப்ேபாது அவர்களுக்கு வலப்பக்கம் கிராமவாசி ஒருவரும் இடப்பக்கம் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களும் இருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பாைலப்) பருகிய பின் 
(மீதிைய வலப்பக்கமிருந்த) அந்தக் கிராமவாசிக்குக் ெகாடுத்துவிட்டு, "(பரிமாறும்ேபாது 
முதலில்) வலப்பக்கம் இருப்பவருக்கும், அடுத்து (அவருக்கு) வலப்பக்கமிருப்பவருக்கும் 
(ெகாடுக்கேவண்டும்)'' என்று ெசான்னார்கள். 
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4128 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்தேபாது நான் பத்து வயதுைடயவனாக இருந்ேதன். 
நான் இருபது வயதுைடயவனாக இருந்தேபாது அவர்கள் இறந்தார்கள். என் (தாய், தாயின் 
சேகாதரி உள்ளிட்ட) அன்ைனயர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பணிவிைட ெசய்யுமாறு 
என்ைனத் தூண்டிக்ெகாண்ேடயிருந்தார்கள். 
இந்நிைலயில் (ஒரு நாள்) நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் வடீ்டுக்கு வந்தார்கள். 
அவர்களுக்காக (எங்கள்) வடீ்டில் வளர்ந்த ஓர் ஆட்டிலிருந்து நாங்கள் பால் கறந்து, 

வடீ்டிலிருந்த கிணறு ஒன்றிலிருந்து நீெரடுத்து அதில் கலந்து (அடர்த்தி நீக்கி, 
குளுைமயாக்கி) அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதாம். அைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பருகினார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
அபூபக்ருக்குக் ெகாடுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
இடப்பக்கத்தில் இருந்தார்கள். ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமக்கு வலப் 
பக்கத்திலிருந்த) கிராமவாசி ஒருவருக்ேக ெகாடுத்தார்கள். ேமலும், "(பானங்கள் 
உள்ளிட்டவற்ைறப் பரிமாறும்ேபாது முதலில்) வலப்பக்கம் இருப்பவருக்கும் அடுத்து 
(அவருக்கு) வலப்பக்கத்தில் இருப்பவருக்கும் (ெகாடுக்க ேவண்டும்)'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4129 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் வடீ்டுக்கு வந்தேபாது, அருந்துவதற்குத் 
தண்ணரீ் ேகட்டார்கள். ஆகேவ,அவர்களுக்காக நாங்கள் ஓர் ஆட்டின் பாைலக் கறந்ேதாம். 
பிறகு எனது இந்தக் கிணற்றிலிருந்து தண்ணரீ் எடுத்து, அதில் கலந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெகாடுத்ேதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருந்தினார்கள். அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
நபியவர்களின் இடப் பக்கத்திலும், உமர் (ரலி) அவர்கள் நபியவர்களின் முன் பக்கத்திலும், 

ஒரு கிராமவாசி நபியவர்களுக்கு வலப் பக்கத்திலும் இருந்தனர். அப்ேபாது உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "இேதா அபூபக்ர் (அவருக்கு மீதியுள்ள பாைலக் ெகாடுங்கள்) அல்லாஹ்வின் 
தூதேர!'' என்று (இடப்பக்கத்திலிருந்த) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைளக் காட்டிக் கூறினார்கள். 
எனினும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வலப்பக்கமிருந்த) அந்தக் கிராமவாசிக்குக் 
ெகாடுத்தார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கும் உமர் (ரலி) அவர்களுக்கும் 
ெகாடுக்கவில்ைல. 
ேமலும், "(பரிமாறும்ேபாது முதலில்) வலப்பக்கத்தில் இருப்பவர்கேள 
(முன்னுரிைமயுைடயவர்கள்). வலப்பக்கத்தில் இருப்பவர்கேள (முன்னுரிைமயுைடயவர்கள்). 
வலப்பக்கத்தில் இருப்பவர்கேள (முன்னுரிைமயுைடயவர்கள்)'' என்று கூறினார்கள். 
(இறுதியில்) அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "இதுேவ நபிவழியாகும்; இதுேவ நபிவழியாகும்; இதுேவ 
நபிவழியாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4130 சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஏேதா பானம் ெகாண்டு 
வரப்பட்டது. அவர்கள் அைத அருந்தினார்கள். அப்ேபாது அவர்களுக்கு வலப்பக்கம் சிறுவர் 
ஒருவரும் இடப்பக்கத்தில் முதிேயார் சிலரும் இருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அச்சிறுவரிடம், "இ(ந்தப் பானத்ைத இம்முதிய)வர்களுக்கு அளிக்க என்ைன நீ 
அனுமதிப்பாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அச்சிறுவர், "இல்ைல; அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! தங்களிடமிருந்து எனக்குக் 
கிைடக்கும் இந்த நற்ேபற்ைற ேவெறவருக்கும் நான் விட்டுத்தரமாட்ேடன்'' என்று 
பதிலளித்தார். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்,அைத அச்சிறுவனின் 
ைகயிேலேய அழுத்தி ைவத்துவிட்டார்கள். 
 
4131 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் குைதபா மற்றும் யஅகூப் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "உடேன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைத (அச்சிறுவனின் ைகயிேலேய) அழுத்தி 
ைவத்துவிட்டார்கள்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. ஆயினும், யஅகூப் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "எனேவ, அ(ச் சிறு)வருக்ேக அைதக் ெகாடுத்தார்கள்'' என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 18 (உணவு உண்டு முடித்ததும்) விரல்கைளச் சூப்புவதும், உணவுத் தட்ைட வழித்து 
உண்பதும், கீேழ தவறிவிழுந்த உணவுக் கவளத்தில் படும் தூைசத் துைடத்துவிட்டு அைத 
உண்பதும் விரும்பத்தக்கைவ ஆகும். விரல்கைளச் சூப்புவதற்கு முன் ைகையத் துைடப்பது 
ெவறுக்கத்தக்கதாகும். 
 
4132 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் உணவு உட்ெகாண்டால், அவர் தமது ைகையத் தாேம உறிஞ்சாமல் 
அல்லது (மைனவி ேபான்றவரிடம்) உறிஞ்சத்தராமல் அைத அவர் துைடத்துக்ெகாள்ள 
ேவண்டாம்.- இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4133 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் உணவு உட்ெகாண்டால், அவர் தமது ைகையத் தாேம உறிஞ்சாமல் 
அல்லது (மைனவி ேபான்றவரிடம்) உறிஞ்சத்தராமல் ைகையத் துைடத்துக் ெகாள்ள 
ேவண்டாம். - இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4134 கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் உணவு உண்ட பின் தம்முைடய மூன்று விரல்கைள உறிஞ்சுவைத 
நான் பார்த்திருக்கிேறன்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "மூன்று' எனும் 
குறிப்பு இல்ைல. 
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- கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மூன்று விரல்களால் உணவு உண்பார்கள். (உண்டு 
முடித்த பின்) ைகையத் துைடப்பதற்கு முன் ைகைய உறிஞ்சுவார்கள். 
 
4135 கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மூன்று விரல்களால் உணவு உட்ெகாள்வார்கள். 
உண்டு முடித்ததும் அவ்விரல்கைள உறிஞ்சுவார்கள். 
இைத அப்துர் ரஹ்மான் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்கள், அல்லது அப்துல்லாஹ் பின் கஅப் 
(ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4136 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், (உணவு உண்டு முடித்தவர் தம்) விரல்கைள உறிஞ்சுமாறும் தட்ைட 
வழித்து உண்ணுமாறும் உத்தரவிட்டார்கள். ேமலும், "உணவின் எந்தப் பகுதியில் வளம் 
(பரக்கத்) உள்ளது என்பைத நீங்கள் அறியமாட்டீர்கள்'' என்றும் கூறினார்கள். 
 
4137 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவரது உணவுக்கவளம் (உண்ணும்ேபாது தவறி) விழுந்துவிட்டால் அவர் 
அைத எடுத்து, அதில் ஒட்டியிருப்பைத அகற்றி(ச் சுத்தம் ெசய்து)விட்டு அைத உண்ணட்டும். 
அைத ைஷத்தானுக்கு விட்டுவிட ேவண்டாம். ேமலும், (உண்ட பின்) தம் விரல்கைள 
உறிஞ்சுவதற்கு முன் ைகக்குட்ைடயால் ைகையத் துைடத்துவிட ேவண்டாம். ஏெனனில், 

தமது உணவில் எந்தப் பகுதியில் வளம் (பரக்கத்) உள்ளது என்பைத அவர் அறியமாட்டார். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "தமது ைகையத் தாேம உறிஞ்சாமல் அல்லது (மைனவி ேபான்றவரிடம்) 
உறிஞ்சத் தராமல் அைதக் ைகக்குட்ைடயால் துைடத்துவிட ேவண்டாம்''  என்பதும் அதற்குப் 
பின்னுள்ள தகவல்களும் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4138 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவருைடய ஒவ்ெவாரு அலுவலிலும் ைஷத்தான் பங்ேகற்கிறான். மனிதன் 
உணவு உண்ணும்ேபாதும் அவன் பங்ேகற்கிறான். (உண்ணும்ேபாது) உங்களில் 
ஒருவரிடமிருந்து உணவுக் கவளம் கீேழ விழுந்துவிட்டால், அதில் படுவைத சுத்தப்படுத்தி 
விட்டு, பிறகு அைத உண்ணட்டும். அைத ைஷத்தானுக்கு விட்டுவிட ேவண்டாம். 
உண்டு முடித்ததும் அவர் தம் விரல்கைள உறிஞ்சிக்ெகாள்ளட்டும். ஏெனனில், அவரது எந்த 
உணவில் வளம் (பரக்கத்) இருக்கும் என்பைத அவர் அறியமாட்டார். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் "உங்களில் ஒருவரிடமிருந்து உணவுக்கவளம் விழுந்துவிட்டால்'' என்பதிலிருந்ேத 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. "உங்களில் ஒருவருைடய ஒவ்ெவாரு அலுவலிலும் ைஷத்தான் 
பங்ேகற்கிறான்'' எனும் ஆரம்பக் குறிப்பு அவற்றில் இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ைக விரல்கைள உறிஞ்சிக் ெகாள்வது' ெதாடர்பாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அபூசுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உணவுக் கவளம் விழுந்துவிடுவது' 

ெதாடர்பான குறிப்பு இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4139 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏேதனும் உணைவ உண்டால் (இறுதியில்) மூன்று 
விரல்கைள உறிஞ்சிக்ெகாள்வார்கள். ேமலும், "உங்களில் ஒருவரது உணவுக்கவளம் 
(உண்ணும் ேபாது) கீேழ விழுந்துவிட்டால், அதில் படுவைத நீக்கி (சுத்தப்படுத்தி)விட்டு, 

அைத உண்ணட்டும். அைத ைஷத்தானுக்கு விட்டுவிட ேவண்டாம்'' என்றும் அவர்கள் 
கூறினார்கள். 
இறுதியில் உணவுத் தட்ைடயும் வழித்து உண்ணுமாறு எங்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள். 
"ஏெனனில் உங்களின் எந்த உணவில் வளம் (பரக்கத்) உள்ளது என்பைத நீங்கள் அறிய 
மாட்டீர்கள்'' என்றும் கூறுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4140 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் உணவு உண்டால், அவர் தம் விரல்கைள உறிஞ்சிக்ெகாள்ளட்டும். 
அவற்றில் எதில் வளம் (பரக்கத்) உள்ளது என்பைத அவர் அறியமாட்டார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உங்களில் ஒருவர் உணவு உண்டால் (இறுதியில்) உணவுத் தட்ைட வழித்து 
உண்ணட்டும்'' என்றும், உங்களின் "எந்த உணவில் வளம் (பரகத்) உள்ளது” அல்லது 
"(உங்களின் எந்த உணவில்) உங்களுக்கு வளம் வழங்கப்படும்' (என்பைத அவர் 
அறியமாட்டார்)'' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 19 விருந்துக்கு அைழக்கப்பட்டவைரத் ெதாடர்ந்து, அைழக்கப்படாத மற்ெறாருவரும் 
வந்துவிட்டால் விருந்தாளி என்ன ெசய்யேவண்டும் என்பதும், அவ்வாறு பின் ெதாடர்ந்து 
வந்தவருக்கு விருந்து ெகாடுப்பவர் அனுமதி அளிப்பது விரும்பத்தக்கதாகும் என்பதும். 
 
4141 அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் ஆமிர் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரிகளில் அபூஷுஐப் எனப்படும் ஒருவர் இருந்தார். அவரிடம் இைறச்சி விற்கும் 
பணியாளர் ஒருவர் இருந்தார். (ஒருமுைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
முகத்தில் பசி(யின் குறி)ையக் கண்ட அபூஷுஐப் (ரலி) அவர்கள் தம் பணியாளிடம், 
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"உமக்குக் ேகடுதான். ஐந்து ேபருக்கு ேவண்டிய உணைவ நமக்காக நீ தயார் ெசய்(து ைவ). 
ஏெனனில், ஐவரில் ஒருவராக நபி (ஸல்) அவர்கைள நான் (விருந்துக்கு) அைழக்கப் 
ேபாகிேறன்'' என்று கூறினார். அவ்வாேற அந்த அடிைமயும் உணவு தயாரித்தார். 
பிறகு அபூஷுஐப் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, ஐவரில் ஒருவராக 
நபியவர்கைளயும் விருந்துண்ண அைழத்தார். அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து மற்ெறாரு 
மனிதரும் வந்தார். 
(அபூஷுஐபின்) வடீ்டுவாசலுக்கு வந்த நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவர் எங்கைளப் பின் 
ெதாடர்ந்து வந்துவிட்டார். எனேவ,இவருக்கு அனுமதியளிக்க நீங்கள் விரும்பினால் (அவர் 
விருந்தில் கலந்துெகாள்வார்; விருந்தில் கலந்துெகாள்ளக்கூடாது என) நீங்கள் விரும்பினால் 
அவர் திரும்பிச் ெசன்றுவிடுவார்'' என்று கூறினார்கள். அபூஷுஐப் (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல. 
அவருக்கு நான் அனுமதியளிக்கிேறன், அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்று கூறினார்கள்.- இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமஸ்ஊத் அல் அன்சாரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4142 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அண்ைட வடீ்டுக்காரர் ஒருவர் இருந்தார். 
பாரசீகரான அவர் நன்கு (மணம் கமழ) குழம்பு சைமக்கக்கூடியவராக இருந்தார். அவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக உணவு சைமத்துவிட்டு அவர்கைள 
அைழப்பதற்காக வந்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் அருகில் பசிேயாடு இருந்த தம் துைணவி) 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைள ைசைக ெசய்து காட்டி "இவரும் (வரலாமா)?'' என்று 
ேகட்டார்கள், அவர் (உணவு குைறவாக இருந்ததால்), "இல்ைல (ேவண்டாம்)'' என்று 
கூறிவிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இல்ைல (அவ்வாறாயின் நானும் 
வரமாட்ேடன்)'' என்று கூறிவிட்டார்கள். 
அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள அைழப்பதற்காக மறுபடியும் வந்தார். 
அப்ேபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவரும் (வரலாமா)?'' என்று (ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கைள ைசைக ெசய்து) ேகட்டார்கள். அப்ேபாதும் அவர் "இல்ைல (ேவண்டாம்)'' 
என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் "(அவ்வாறாயின் நானும்) 
இல்ைல'' என்று கூறிவிட்டார்கள். 
அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள அைழப்பதற்காக மறுபடியும் வந்தார். 
அப்ேபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இவரும் (வரலாமா)?'' என்று (ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கைள ைசைக ெசய்து) ேகட்டார்கள். அவர் மூன்றாவது முைற "சரி (வரலாம்)'' 
என்றார். பின்னர் இருவரும் ஒருவைரெயாருவர் பின்ெதாடர்ந்து அவரது வடீ்டுக்குப் 
ேபாய்ச்ேசர்ந்தனர். 
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பாடம் : 20 வடீ்டுக்காரரின் சம்மதம் கிைடக்கும் என்ற நம்பிக்ைக இருந்தால், அைத நன்கு 
உறுதி ெசய்துெகாண்டு மற்ெறாருவைரயும் அைழத்துச் ெசல்லலாம் என்பதும், பலர் ேசர்ந்து 
உணவு உண்பது விரும்பத்தக்கதாகும் என்பதும். 
 
4143 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) "ஒரு பகல்' அல்லது "ஓர் இரவு' (தமது இல்லத்திலிருந்து) 
ெவளிேய புறப்பட்டு வந்தார்கள். அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் உமர் (ரலி) 
அவர்களும் ெவளிேய இருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்த ேநரத்தில் 
நீங்கள் இருவரும் உங்கள் வடீுகளிலிருந்து புறப்பட்டு வர என்ன காரணம்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு, "பசிதான் (காரணம்), அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று அவ்விருவரும் 
பதிலளித்தனர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா 
அவன்மீது சத்தியமாக! நானும் (புறப்பட்டு வந்தது அதனால்)தான். உங்கள் இருவைரயும் 
ெவளிேயவரச் ெசய்தேத என்ைனயும் ெவளிேயவரச் ெசய்தது'' என்று கூறிவிட்டு, "எழுங்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற அவர்கள் இருவரும் எழுந்தனர். பிறகு (மூவரும்) 
அன்சாரிகளில் ஒருவரிடம் (அவரது வடீ்டுக்குச்) ெசன்றனர். 
அப்ேபாது அந்த அன்சாரி வடீ்டில் இருக்கவில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைள அந்தத் ேதாழரின் துைணவியார் கண்டதும், "வாழ்த்துகள்! வருக'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்ெபண்ணிடம், "அவர் எங்ேக?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அப்ெபண், "எங்களுக்காக நல்ல தண்ணரீ் ெகாண்டுவருவதற்காக 
(ெவளிேய) ெசன்றுள்ளார்'' என்று பதிலளித்தார். 
அப்ேபாது அந்த அன்சாரி வந்துவிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளயும் 
அவர்களுைடய இரு ேதாழர்கைளயும் (தமது வடீ்டில்) கண்டார். பிறகு "எல்லாப் புகழும் 
அல்லாஹ்வுக்ேக! இன்ைறய தினம் மிகச் சிறந்த விருந்தினைரப் ெபற்றவர் என்ைனத் தவிர 
ேவெறவரும் இல்ைல'' என்று கூறிவிட்டு, (திரும்பிச்) ெசன்று ஒரு ேபரீச்சங்குைலயுடன் 
வந்தார். அதில் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய காய்களும் கனிந்த பழங்களும் ெசங்காய்களும் 
இருந்தன. அவர், "இைத உண்ணுங்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, (ஆடு அறுப்பதற்காக) கத்திைய 
எடுத்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பால் தரும் ஆட்ைட அறுக்க 
ேவண்டாம் என உம்ைம நான் எச்சரிக்கிேறன்''என்று கூறினார்கள். 
அவ்வாேற அவர்களுக்காக அவர் ஆடு அறுத்(து விருந்து சைமத்)தார். அவர்கள் 
அைனவரும் அந்த ஆட்ைடயும் அந்தப் ேபரீச்சங்குைலயிலிருந்தும் உண்டுவிட்டு 
(தண்ணரீும்) அருந்தினர். வயிறு நிரம்பி தாகம் தணிந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) மற்றும் உமர் (ரலி) ஆகிேயாரிடம், "என் உயிர் எவன் 
ைகயிலுள்ளேதா அவன் மீதாைணயாக! இந்த அருட்ெகாைட பற்றி மறுைம நாளில் நீங்கள் 
விசாரிக்கப்படுவரீ்கள். பசி உங்கைள உங்கள் வடீுகளிலிருந்து ெவளிேயற்றியது. பின்னர் 
இந்த அருட்ெகாைடைய அனுபவித்த பிறேக நீங்கள் திரும்பிச் ெசல்கிறரீ்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில், "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுடன் உமர் (ரலி) அவர்கள் (ஓரிடத்தில்) அமர்ந்திருந்தேபாது, 

அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து, "இங்கு நீங்கள் இருவரும் 
அமர்ந்திருப்பதற்கு என்ன காரணம்?' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவ்விருவரும், "தங்கைளச் 
சத்திய (மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன் மீதாைணயாக! பசிதான் எங்கைள எங்கள் 
வடீுகளிலிருந்து ெவளிேயற்றியது' என்று கூறினர்'' என ஹதீஸ் துவங்குகிறது. மற்ற 
நிகழ்வுகள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4144 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அகழ் (ேபாருக்காகக் குழி) ேதாண்டப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் வயிறு (பசியால்) ஒட்டியிருப்பைதக் கண்ேடன். உடேன நான் என் 
மைனவியிடம் திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வயிறு மிகவும் 
ஒட்டியிருந்தைத நான் கண்ேடன். உன்னிடம் ஏேதனும் (உணவு) இருக்கிறதா?'' என்று 
ேகட்ேடன். 
உடேன என் மைனவி என்னிடம் ஒரு ைபையக் ெகாண்டுவந்தார். அதில் ஒரு "ஸாஉ' 

அளவு ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைம இருந்தது. வடீ்டில் வளரும் ஆட்டுக் குட்டி ஒன்றும் 
எங்களிடம் இருந்தது. அைத நான் அறுத்ேதன். என் மைனவி அந்தக் ேகாதுைமைய 
அைரத்தார். நான் (அறுத்து) முடித்தேபாது அவரும் (அைரத்து) முடித்துவிட்டார். ேமலும், 

அைதத் துண்டுகளாக்கி அதற்கான பாத்திரத்தில் இட்ேடன். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் திரும்பிச் ெசன்ேறன். என் மைனவி, 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுடன் இருப்பவர்களுக்கும் முன்னால் 
என்ைன நீங்கள் ேகவலப்படுத்திவிட ேவண்டாம் ("நம்மிடம் உணவு குைறவாகேவ 
இருக்கிறது' என்று கூறிவிடுங்கள்)'' என்று ெசால்லியிருந்தார். 
எனேவ, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று இரகசியமாக 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் எங்களுக்குச் ெசாந்தமான ஆட்டுக் குட்டிெயான்ைற 
அறுத்ேதாம். எங்களிடம் இருந்த ஒரு "ஸாஉ' அளவு ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைமைய 
(என் மைனவி) அைரத்து ைவத்துள்ளார். எனேவ, தாங்களும் தங்களுடன் ஒரு சிலரும் (என் 
இல்லத்திற்கு) வாருங்கள்'' என்று அைழத்ேதன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உரத்த குரலில், "அகழ்வாசிகேள! ஜாபிர் 
உங்களுக்காக உணவு தயாரித்துள்ளார். எனேவ, விைரந்து வாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "நான் வரும்வைர நீங்கள் பாத்திரத்ைத 
(அடுப்பிலிருந்து) இறக்க ேவண்டாம். குைழத்துைவத்துள்ள மாவில் ெராட்டி சுடவும் 
ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். நான் என் இல்லத்திற்கு வந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு முன்னால் வந்துெகாண்டிருந்தார்கள். 
நான் என் மைனவியிடம் வந்துேசர்ந்ேதன். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நூற்றுக்கணக்கான மக்களுடன் வருவைதப் பார்த்து என் மைனவி ேகாபமுற்று) "(எல்லாம்) 
உங்களால்தான்; உங்களால்தான்'' என என்ைனக் கடிந்துெகாண்டார். உடேன நான் "நீ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசான்ன விஷயத்ைத நான் அவர்களிடம் 
ெதரிவித்துவிட்ேடன்'' என்று ெசான்ேனன். 
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பிறகு என் மைனவி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் குைழத்த மாைவக் 
ெகாண்டு வந்து ெகாடுத்தார். அதில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இேலசாக 
உமிழ்ந்து, ெபருக்கம் (பரக்கத்) ஏற்பட பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு (இைறச்சிப்) பாத்திரத்ைத 
ேநாக்கிச் ெசன்று, அதில் இேலசாக உமிழ்ந்து ெபருக்கம் (பரக்கத்) ஏற்படப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
பிறகு (என் மைனவியிடம்), "ெராட்டி சுடுபவள் ஒருத்திைய (உதவிக்கு) அைழத்துக்ெகாள். 
உன்னுடன் (ேசர்ந்து) அவளும் ெராட்டி சுடட்டும்! உங்கள் (இைறச்சிப்) பாத்திரத்திலிருந்து நீ 
அள்ளிக்ெகாண்டிரு. பாத்திரத்ைத இறக்கி ைவத்துவிடாேத'' என்று கூறினார்கள். அ(ங்கு 
வந்த)வர்கள் ஆயிரம் ேபர் இருந்தனர். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர்கள் அைனவரும் உண்டுவிட்டு, அந்த உணைவ 
(சிறிதும் குைறயாமல்) அப்படிேய விட்டுவிட்டுத் திரும்பிச் ெசன்றனர். அப்ேபாது எங்கள் 
பாத்திரம் முன்பு ேபாலேவ (சிறிதும் குைறயாமல்) சப்தத்துடன் ெகாதித்துக்ெகாண்டிருந்தது. 
ேமலும், நாங்கள் குைழத்த மாவும் (சிறிதும் குைறந்துவிடாமல்) முன்பு ேபாலேவ 
ெராட்டியாகச் சுடப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தது. 
 
4145 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (தம் துைணவியும் என் தாயாருமான) உம்மு சுைலம் (ரலி) 
அவர்களிடம், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது குரைலப் பலவனீமானதாகக் 
ேகட்ேடன். அதில் நான் (அவர்களுக்கு இருக்கும்) பசிையப் புரிந்து ெகாண்ேடன். உன்னிடம் 
(உணவு) ஏேதனும் இருக்கிறதா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு உம்மு சுைலம் (ரலி) 
அவர்கள், "ஆம் (இருக்கிறது)'' என்று கூறிவிட்டு, ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைம(யில் 
தயாரித்த) ெராட்டிகள் சிலவற்ைற எடுத்தார்கள். 
பிறகு அவர்கள் தமது துப்பட்டா ஒன்ைற எடுத்து, அதன் ஒரு பகுதியில் அந்த 
ெராட்டிகைளச் சுற்றி எனது ஆைடக்குள் திணித்துவிட்டு, அதன் மற்ெறாரு பகுதிைய எனக்கு 
ேமல்துண்டாகப் ேபார்த்திவிட்டார்கள். பிறகு என்ைன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் அனுப்பினார்கள். 
நான் அைதக் ெகாண்டுெசன்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலில் 
அமர்ந்திருப்பைதக் கண்ேடன். அவர்களுடன் மக்களும் இருந்தனர். நான் (ெசன்று) 
அவர்களுக்கு முன்னால் நின்ேறன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "உன்ைன அபூதல்ஹா 
அனுப்பினாரா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். "உணவு உண்ணவா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்முடன் இருந்தவர்களிடம் "எழுந்திருங்கள்'' என்று 
ெசால்லிவிட்டு, (என் இல்லம் ேநாக்கி) நடக்கலானார்கள். நான் அவர்களுக்கு முன்னால் 
நடந்ேதன். அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடம் நான் ெசன்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் ேதாழர்களுடன் வந்துெகாண்டிருக்கும்) விவரத்ைதத் ெதரிவித்ேதன். 
உடேன அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (என் தாயாரிடம்), "உம்மு சுைலம்! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுடன் வந்துவிட்டார்கள். ஆனால், அவர்களுக்கு ேவண்டிய 
உணவு நம்மிடம் இல்ைலேய!'' என்று ெசான்னார்கள். உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம அறிந்தவர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
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அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (தாேம அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள 
வரேவற்பதற்காக) நடந்து ெசன்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளச் சந்தித்தார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுடன் வடீ்டுக்குள் 
நுைழந்தார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம்மு சுைலம்! உம்மிடம் 
இருப்பைதக் ெகாண்டுவா'' என்று ெசால்ல, உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் அந்த 
ெராட்டிையக் ெகாண்டுவந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அைதத் துண்டு 
துண்டாகப் பிய்க்கும்படி) உத்தரவிட, அவ்வாேற அது பிய்க்கப்பட்டது. 
உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள், தம்மிடமிருந்த ேதால் ைபயிலிருந்து ெவண்ெணய் எடுத்துப் 
பிழிந்து அைத (உருக்கி)க் குழம்பு ெசய்தார்கள். பிறகு அதில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இைறவன் நாடிய (பிராத்தைன வரிகள் சில)வற்ைறச் ெசான்னார்கள். 
பிறகு "பத்துப் ேபருக்கு (உள்ேள வர) அனுமதி அளியுங்கள்'' என்று (அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்களிடம்) ெசான்னார்கள். அவ்வாேற அவர்களுக்கு அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் அனுமதி 
அளித்தார்கள். அவர்கள் (பத்துப் ேபர்) வந்து வயிறார உண்டுவிட்டு ெவளிேயறினார்கள். 
பின்னர், "இன்னும் பத்துப் ேபருக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூற,அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களும் அனுமதியளித்தார்கள். அவர்களும் 
வயிறார உண்டுவிட்டு ெவளிேயறினார்கள். பிறகு "இன்னும் பத்துப் ேபருக்கு அனுமதி 
அளியுங்கள்'' என்றார்கள். (இவ்வாறு வந்திருந்த) மக்கள் அைனவரும் வயிறார உண்டார்கள். 
அப்படி உண்ட மக்கள் எழுபது அல்லது எண்பது ேபர் ஆவர். 
 
4146 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் உணவு தயாரித்துவிட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைள அைழப்பதற்காக என்ைன அனுப்பினார்கள். நான் வந்தேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுடன் இருந்தார்கள். அவர்கள் என்ைனப் பார்த்த ேபாது நான் 
கூச்சப்பட்ேடன். நான், "அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (தங்கைள விருந்துண்ண 
அைழக்கிறார்கள். அந்த) அைழப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறிேனன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம்முடனிருந்த) மக்களிடம், 

"எழுந்திருங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். பிறகு (அவர்கள் எங்கள் இல்லத்திற்கு வந்து 
ேசர்ந்தேபாது) "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தங்களுக்கு மட்டுேம நான் சிறிதளவு (உணவு) 
தயாரித்துள்ேளன்'' என்று அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்ேபாது 
அல்லாஹவின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த உணைவத் ெதாட்டு, அதில் ெபருக்கம் (பரக்கத்) 
ஏற்படப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
பிறகு, "என் ேதாழர்களில் பத்துப் ேபைர உள்ேள அனுப்புங்கள்'' என்று கூறினார்கள். (அவர்கள் 
உள்ேள வந்ததும்) "உண்ணுங்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, தம் விரல்களுக்கிைடயிலிருந்து 
எைதேயா ெவளியாக்கினார்கள். உள்ேள வந்தவர்கள் வயிறார உண்டுவிட்டு ெவளிேயறிச் 
ெசன்றனர். பிறகு "இன்னும் பத்துப் ேபைர உள்ேள அனுப்புங்கள்''என்று கூறினார்கள். 
அவர்களும் வந்து வயிறார உண்டனர். 
இவ்வாேற பத்துப் ேபர் உள்ேள வர, பத்துப் ேபர் ெவளிேய ேபாக அவர்களில் ஒருவர்கூட 
மிஞ்சாமல் அைனவரும் உள்ேள வந்து வயிறார உண்டனர். பிறகு எஞ்சியிருந்த உணைவ 
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ஒருங்கிைணத்துப் பார்த்தேபாது, அவர்கள் சாப்பிட்டேபாது இருந்த அேத அளவில் (சிறிதும் 
குைறயாமல்) அது இருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் என்ைன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
அனுப்பினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளவாேற இடம்ெபற்றுள்ளன. இறுதியில் "பிறகு எஞ்சியிருந்த உணைவ எடுத்து 
ஒன்றுேசர்த்து அதில் ெபருக்கம் (பரக்கத்) ஏற்படப் பிரார்த்தித்தார்கள். அது முன்பிருந்தைதப் 
ேபான்ேற மாறிவிட்டது. பிறகு "இைத ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களிடம் நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்காக மட்டும் உணவு தயாரிக்கும் படி கூறிவிட்டு, என்ைன நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் அனுப்பினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் துவங்குகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளபடி ெதாடருகின்றன. 
அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்ைத (உணவின் மீது) ைவத்து அல்லாஹ்வின் ெபயர் 
கூறினார்கள். பிறகு (அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடம்) "பத்துப் ேபருக்கு அனுமதி 
அளியுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் 
அனுமதியளித்ததும் அவர்கள் (இல்லத்திற்குள்) நுைழந்தனர். 
அப்ேபாது "அல்லாஹ்வின் ெபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்) ெசால்லி உண்ணுங்கள்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூற, அவ்வாேற அவர்கள் உண்டனர். இவ்வாறு 
எண்பது ேபரிடமும் கூறினார்கள். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்களும் (அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்களின்) வடீ்டாரும் உண்டுவிட்டு, (மீதி) உணைவயும் விட்டுச்ெசன்றனர் என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு விருந்தளித்த இந்த நிகழ்ச்சி அனஸ் 
பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
அதில், அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (தம்) வடீ்டுவாசலில் நின்றுெகாண்டிருக்க 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்துேசர்ந்தார்கள். அப்ேபாது அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! சிறிதளேவ (உணவுப்) ெபாருள் இருக்கிறது'' என்று 
கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைதக் ெகாண்டுவாருங்கள். அதில் 
அல்லாஹ் வளத்ைத ஏற்படுத்துவான்'' என்று கூறினார்கள் எனக் காணப்படுகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் சாப்பிட்டு, வடீ்டாரும் சாப்பிட்டு 
தங்கள் அண்ைட வடீ்டாருக்கும் ெகாடுத்தனுப்பும் அளவுக்கு மீதி ைவத்தனர்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், (ஒருமுைற) அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பள்ளிவாசலில் படுத்திருப்பைதக் கண்டார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் புரண்டு புரண்டு 
படுத்தார்கள். (இைதக் கண்ட) அபூ தல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (தம் துைணவி) உம்மு சுைலம் 
(ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலில் 
படுத்திருப்பைத நான் கண்ேடன். அவர்கள் புரண்டு புரண்டு படுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அவர்கள் பசிேயாடு இருப்பதாக நான் எண்ணுகிேறன்'' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் 
துவங்குகிறது. 
ேமலும் அதில் "பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அபூதல்ஹா (ரலி), உம்மு 
சுைலம் (ரலி) மற்றும் அனஸ் (ரலி) ஆகிேயாரும் உண்டனர். மீதி உணவும் இருந்தது. 
அைத நாங்கள் எங்கள் அண்ைட வடீ்டாருக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கிேனாம்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பிறிேதார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
பின்வருமாறு அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 
நான் ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் 
தம் ேதாழர்களுடன் ேபசிக்ெகாண்டு அமர்ந்திருப்பைதக் கண்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் தமது 
வயிற்றில் ஒரு துணிையக் கட்டியிருந்தார்கள். 
-அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான உசாமா பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் "கல்ைல ைவத்து 
ஒரு துணியால் கட்டியிருந்தார்கள் (என்று கூறியதாகேவ) நான் சந்ேதகத்துடன் 
கருதுகிேறன்'' என்று கூறுகிறார்கள்- 

உடேன நான் நபித்ேதாழர்கள் சிலரிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏன் தமது 
வயிற்ைறத் துணியால் கட்டியிருக்கிறார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். ேதாழர்கள், "பசியால்' என்று 
பதிலளித்தனர். 
ஆகேவ, நான் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, - அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (என் 
தாயார்) உம்மு சுைலம் பின்த் மில்ஹானின் கணவர் ஆவார் - "தந்ைதேய! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வயிற்ைற ஒரு துணியால் கட்டியிருப்பைத நான் கண்ேடன். 
எனேவ, அவர்களுைடய ேதாழர்களில் சிலரிடம் (அைதப் பற்றிக்) ேகட்ேடன். அதற்கு 
"பசியால்தான்' என்று அவர்கள் பதிலளித்தனர் என்று ெசான்ேனன். 
உடேன அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் என் தாயாரிடம் ெசன்று "(உன்னிடம் உணவு) ஏேதனும் 
இருக்கிறதா?'' என்று ேகட்டார்கள். என் தாயார் "ஆம். என்னிடம் சில ெராட்டித் துண்டுகளும் 
ேபரீச்சம் பழங்களும் இருக்கின்றன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மட்டும் 
நம்மிடம் வந்தால் அவர்களுக்கு நம்மால் வயிறார உணவளிக்க முடியும். அவர்களுடன் 
ேவறு யாேரனும் வந்தால் எல்லாருக்கும் ேபாதாது...'' என்று கூறினார். மற்ற தகவல்கள் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு ெதாடருகின்றன. 
- அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் அளித்த விருந்து ெதாடர்பான ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் 
காணப்படும் தகவல்கள் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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பாடம் : 21 குழம்பு சாப்பிடலாம்; சுைரக்காைய உண்பது விரும்பத்தக்கதாகும்; பந்தியில் 
அமர்ந்திருப்பவர்கள் அைனவரும் விருந்தினராய் இருந்தாலும், விருந்தளிப்பவர் ெவறுக்க 
மாட்டார் என்றால் அவர்களில் சிலர் ேவறுசிலருக்கு முன்னுரிைம அளிக்கலாம். 
 
4147 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைதயற்காரர் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளத் தாம் தயாரித்த 
உணவி(ைன உண்பத)ற்காக அைழத்தார். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
அந்த உணைவ உண்ணச் ெசன்ேறன். அந்தத் ைதயற்காரர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் அருேக ெதாலி நீக்கப்படாத (வாற்)ேகாதுைம ெராட்டிையயும், சுைரக்காயும் 
உப்புக்கண்டமும் உள்ள குழம்ைபயும் ைவத்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தட்ைடச் சுற்றிலும் சுைரக்காையத் துழாவுவைத 
நான் கண்ேடன். அன்றிலிருந்து சுைரக்காைய நானும் விரும்பி(ச் சாப்பிட்டு)க் ெகாண்ேட 
இருக்கிேறன். 
 
4148 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள (விருந்துக்கு) அைழத்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நானும் ெசன்ேறன். அப்ேபாது சுைரக்காய் உள்ள 
குழம்பு ெகாண்டுவரப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த சுைரக்காைய 
உண்ணலானார்கள். அது அவர்களுக்கு விருப்பமானதாயிருந்தது. அதன் பின்னர் 
சுைரக்காைய நானும் விரும்பி(ச் சாப்பிட்டு)க்ெகாண்ேட இருக்கிேறன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "ைதயற்காரர் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள (விருந்துக்கு) 
அைழத்தார்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அவற்றில் பின்வருமாறு அனஸ் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 
அதன் பின்னர் எனக்காகத் தயாரிக்கப்படும் எந்த ஓர் உணவிலும் சுைரக்காையச் ேசர்த்துக் 
ெகாள்ள என்னால் முடியுமானால் (அவ்வாேற) ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்படாமல் இருந்ததில்ைல. 
 
பாடம் : 22 ேபரீச்சம் பழ(ம் உள்ள பாத்திர)த்துக்கு ெவளிேய ெகாட்ைடையப் ேபாடுவதும், 

விருந்தளிப்பவருக்காக விருந்தாளி பிரார்த்திப்பதும் விரும்பத்தக்கைவ ஆகும். நல்ல 
மனிதருக்கு விருந்தளிக்கும்ேபாது அவரிடம் பிரார்த்திக்குமாறு ேகாருவதும் அைதேயற்று 
அவர் பிரார்த்திப்பதும் விரும்பத்தக்கைவ ஆகும். 
 
4149 அப்துல்லாஹ் பின் புஸ்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் தந்ைத (புஸ்ர் பின் அபபீுஸ்ர்-ரலி) 
அவர்களிடம் (விருந்தாளியாகத்) தங்கினார்கள். அப்ேபாது அவர்களுக்கு அருேக உணவும் 
(ேபரீச்சம் பழம், பாலாைட, ெநய் ஆகியவற்றால் ெசய்யப்பட்ட "வத்பா' எனும்) ஒரு வைகப் 
பலகாரமும் ைவத்ேதாம். அதிலிருந்து அவர்கள் உண்டார்கள். 
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பிறகு ேபரீச்சம் பழங்கள் ெகாண்டுவரப்பட்டன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ேபரீச்சம் பழத்ைதச் சாப்பிட்டுவிட்டு, அவற்றின் ெகாட்ைடகைள (பாத்திரத்தினுள்ேள 
ேபாடாமல்) தம்மிரு விரல்களுக்கிைடேய ைவத்திருந்(துவிட்டு பிறகு வசீிெயறிந்)தார்கள். 
- இைதக் கூறியேபாது அறிவிப்பாளர் தம் ஆட்காட்டி விரைலயும் நடு விரைலயும் 
இைணத்து ைசைக ெசய்கிறார். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் "இன்ஷா அல்லாஹ், "இரு 
விரல்களுக்கிைடேய ெகாட்ைடைய ைவத்திருந்தார்கள்' என்பது ஹதீஸிேலேய உள்ளதாகும் 
என்பேத என் எண்ணமாகும்'' என்று (ஐயத்துடன்) கூறினார்கள்.- 
 
பிறகு ஒரு பானம் ெகாண்டுவரப்பட்டேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அைதயும் அருந்தினார்கள். பிறகு மீதியிருந்தைதத் தமக்கு வலப்பக்கத்திலிருந்தவருக்குக் 
ெகாடுத்தார்கள். பிறகு (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்படத் தயாரானேபாது) 
என் தந்ைத, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வாகனத்தின் கடிவாளத்ைதப் 
பிடித்துக்ெகாண்டு, "எங்களுக்காகப் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இைறவா! நீ இவர்களுக்கு வழங்கிய உணவில் 
அருள்வளம் (பரக்கத்) புரிவாயாக! இவர்கைள மன்னித்து, இவர்களுக்குக் கருைண 
புரிவாயாக!'' (அல்லாஹும்ம, பாரிக் லஹும் ஃபமீா ரஸக்த்தஹும்,, வஃக்ஃபிர் லஹும், 

வர்ஹம்ஹும்) எனப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் புஸ்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "இரு விரல்களுக்கிைடேய ேபரீச்சம் பழக் ெகாட்ைடகைள ைவத்திருந்(துவிட்டுப் 
பிறகு வசீிெயறிந்)தார்கள்'' என்பது ஐயத்திற்கிடமின்றி (ஹதீஸில் உள்ளதாகேவ) அறிவிக்கப் 
பட்டுள்ளது. 
 
பாடம் :  23  ேபரீச்சச் ெசங்காய்களுடன் ெவள்ளரிக்காையயும் ேசர்த்து உண்பது. 
 
4150 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ேபரீச்சச் ெசங்காய்களுடன் (ேசர்த்து) ெவள்ளரிக் 
காய்கைள உண்பைத நான் கண்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 24 உணவு உண்பவர் பணிேவாடு அமர்வது விரும்பத்தக்கதாகும் என்பதும் அவர் 
அமரும் முைறயும். 
 
4151 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் குத்துக் காலிட்டு அமர்ந்து ேபரீச்சம் பழத்ைத உண்பைத நான் 
கண்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4152 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களுக்குரிய) ேபரீச்சம் பழங்கள் ெகாண்டு 
வரப்பட்டன. (அைவ கிைடத்தவுடன் சரியாக உட்காராமல்கூட) அவற்ைற அவர்கள் 
விைரவாகப் பங்கிட்டுக் ெகாடுக்கவும் அவற்ைற விைரவாக உண்ணவும் ஆரம்பித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 25 பலருடன் ேசர்ந்து உண்பவர், மற்றவர்கள் அனுமதித்தால் தவிர, ஒேர தடைவயில் 
இரண்டு ேபரீச்சம் பழங்கைளச் ேசர்த்து உண்ணக்கூடாது. 
 
4153 ஜபலா பின் சுைஹம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஹிஜாஸ் பகுதியில்) மக்களுக்குப் பஞ்சம் ஏற்பட்டிருந்த நாளில் அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் எங்களுக்குப் ேபரீச்சம் பழங்கைள வழங்கிவந்தார்கள். 
அவற்ைற நாங்கள் உண்ணும்ேபாது, அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் எங்கைளக் 
கடந்து ெசல்வார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கள், "ேபரீச்சம் பழங்கைள இரண்டிரண்டாக எடுக்காதீர்கள். ஏெனனில், ஒேர 
தடைவயில் இரண்டு பழங்கைள எடுத்து உண்பைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தைட ெசய்துள்ளார்கள்; ஒருவர் தம் சேகாதரரிடம் (அவ்வாறு ேசர்த்து எடுக்க) அனுமதி 
ெபற்றிருந்தால் தவிர'' என்று ெசால்வார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள், "அனுமதி ெபறுதல் ெதாடர்பான 
இக்கூற்று, இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களின் ெசாந்தக் கருத்து என்ேற நான் கருதுகிேறன்'' 

என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜபலா பின் சுைஹம் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களின் (இறுதிக்) கூற்ேறா, "அன்ைறய நாளில் மக்களுக்குப் 
பஞ்சம் ஏற்பட்டிருந்தது'' எனும் விளக்கேமா இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4154 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(பலர் கூடியுள்ள ஓர் அைவயில்) ஒருவர், தம் சகாக்களிடம் அனுமதி ெபறாதவைர இரு 
ேபரீச்சம் பழங்கைளச் ேசர்த்து உண்ணுவைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட 
ெசய்தார்கள்.- இைத ஜபலா பின் சுைஹம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 26 குடும்பத்தாருக்காகப் ேபரீச்சம் பழங்கள் உள்ளிட்ட உணவுகைளச் ேசமித்து 
ைவத்தல். 
 
4155 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எந்தக் குடும்பத்தாரிடம் ேபரீச்சம் பழங்கள் (ேசமித்துைவக்கப்பட்டு) உள்ளனேவா அவர்கள் 
பசித்திருக்கமாட்டார்கள். 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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4156 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "ஆயிஷா! ேபரீச்சம்பழம் இல்லாத 
வடீ்டாேர பட்டினி கிடக்கும் வடீ்டார். ஆயிஷா! ேபரீச்சம் இல்லாத வடீ்டாேர "பட்டினி 
கிடக்கும் வடீ்டார்' அல்லது "பட்டினிக்குள்ளாகும் வடீ்டார்' என்று இரண்டு அல்லது மூன்று 
தடைவ கூறினார்கள். 
 
பாடம் :  27 மதீனா ேபரீச்சம் பழங்களின் சிறப்பு 
 
4157 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் காைலயில் இந்த (மதீனாவின்) இரு மைலகளுக்கிைடேய உள்ள பழங்களில் ஏழு 
ேபரீச்சம் பழங்கைள உண்கிறாேரா அவருக்கு (அன்று) மாைலவைர எந்த விஷமும் 
தீங்களிக்காது.- இைத சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4158 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் காைலயில் ஏழு "அஜ்வா' (ரகப்) ேபரீச்சம் பழங்கைள உண்கிறாேரா அவருக்கு 
அன்ைறய தினத்தில் (மாைலவைர) எந்த விஷமும் சூனியமும் இைடயூறு ெசய்யாது. 
இைத சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4159 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(மதீனாவின்) ேமட்டுப் பகுதியில் விைளயும் "அஜ்வா' (ரகப்) ேபரீச்சம் பழத்ைத அதிகாைல 
உண்பதில் "நிவாரணம்' அல்லது "விஷமுறிவு'  உள்ளது. 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 28 சைமயல் காளானின் சிறப்பும் அைதக் ெகாண்டு கண்ணுக்கு மருந்திடுவதும். 
 
4160 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சைமயல் காளான் "மன்னு'  வைகையச் ேசர்ந்ததாகும். அதன் சாறு கண்ணுக்கு 
நிவாரணமாகும். 
இைத சயதீ் பின் ைஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃைபல் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4161 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சைமயல் காளான் "மன்னு' வைகையச் ேசர்ந்ததாகும். அதன் சாறு கண்ணுக்கு 
நிவாரணமாகும். 
இைத சயதீ் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சயதீ் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்கள்: இந்த 
ஹதீைஸ ஹகம் பின் உைதபா (ரஹ்) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தேபாது, அப்துல் மலிக் 
பின் உைமர் (ரஹ்) அவர்கள் வழியாக எனக்கு வந்த (முந்ைதய) அறிவிப்ைப நான் 
மறுக்கவில்ைல. 
 
4162 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சைமயல் காளான் பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தாருக்கு அல்லாஹ் இறக்கிைவத்த 
"மன்னு' வைகையச் ேசர்ந்ததாகும். அதன் சாறு கண்ணுக்கு நிவாரணமாகும். 
இைத சயதீ் பின் ைஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃைபல் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4163 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சைமயல் காளான், மூசா (அைல) அவர்களு(ைடய சமுதாயத்தாரு)க்கு அல்லாஹ் இறக்கி 
ைவத்த "மன்னு' வைகையச் ேசர்ந்ததாகும். அதன் சாறு கண்ணுக்கு நிவாரணமாகும். 
இைத சயதீ் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4164 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சைமயல் காளான் பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தாருக்கு அல்லாஹ் இறக்கிைவத்த "மன்னு' 

வைகையச் ேசர்ந்ததாகும். அதன் சாறு கண்ணுக்கு நிவாரணமாகும். 
இைத சயதீ் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4165 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சைமயல் காளான் "மன்னு' வைகையச் ேசர்ந்ததாகும். அதன் சாறு கண்ணுக்கு 
நிவாரணமாகும்.- இைத சயதீ் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 29 "அல்கபாஸ்' எனும் (மிஸ்வாக்) மரத்தின் கறுப்பு நிற பழத்துைடய சிறப்பு. 
 
4166 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஒருமுைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "மர்ருழ் ழஹ்ரான்' 

எனுமிடத்தில் "அல்கபாஸ்' மரத்தின் பழத்ைதப் பறித்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "இதில் கறுப்பு நிறத்ைதப் பறியுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் ஆடு ேமய்த்துள்ளரீ்கள் ேபாலிருக்கிறேத?'' என்று 
ேகட்ேடாம். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம், ஆடு ேமய்க்காத இைறத்தூதரும் உண்டா?'' 

என்ேறா அது ேபான்ேறா (திருப்பிக்) ேகட்டார்கள். 
 
பாடம் : 30 சைமயல் காடியின் சிறப்பும் அைதக் குழம்பாகப் பயன்படுத்துவதும். 
 
4167 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"குழம்புகளில்' அல்லது "குழம்பில்' அருைமயானது (சைமயல்) காடியாகும் என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
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4168 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "குழம்புகளில் அருைமயானது' என ஐயப்பாடின்றி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
4169 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் வடீ்டாரிடம் குழம்பு ேகட்டார்கள். அதற்கு வடீ்டார், 

"நம்மிடம் காடி மட்டுேம உள்ளது'' என்று கூறினர். நபி (ஸல்) அவர்கள் காடிையக் 
ெகாண்டுவரச் ெசால்லி அைத(த் ெதாட்டு)க்ெகாண்டு உண்ணலானார்கள். ேமலும், 

"குழம்புகளில் அருைமயானது காடியாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4170 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது ைகையப் பிடித்துத் தமது 
இல்லத்திற்கு அைழத்துச் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களிடம், (அங்குள்ள 
ஒருவர்) ெராட்டித் துண்ைடக் ெகாடுத்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "குழம்ேபதும் 
இல்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். வடீ்டார், "இல்ைல, சிறிது காடிையத் தவிர 
ேவெறதுவுமில்ைல'' என்று கூறினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "காடிதான் குழம்புகளில் 
அருைமயானது'' என்று கூறினார்கள். 
ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "இைறவனின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு கூறியைதக் 
ேகட்டதிலிருந்து நான் காடிைய விரும்பி(ச் சாப்பிட்டு)க்ெகாண்டிருக்கிேறன்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அறிவிப்பாளர் தல்ஹா பின் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைதக் ேகட்டதிலிருந்து நானும் காடிைய விரும்பி(ச் 
சாப்பிட்டு)க்ெகாண்டிருக்கிேறன். 
 
4171 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது ைகையப் பிடித்துத் தமது 
இல்லத்திற்கு அைழத்துச் ெசன்றார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. ெதாடர்ந்து 
"குழம்புகளில் அருைமயானது காடியாகும்'' என்பதுவைர இடம்ெபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின் 
உள்ளைவ இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4172 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நான் என் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்ைனக் கடந்து ெசன்றார்கள். அப்ேபாது (தம்மருேக வருமாறு) என்ைன ேநாக்கி 
ைசைக ெசய்தார்கள். நான் அவர்களிடம் எழுந்து ெசன்ேறன். அவர்கள் எனது ைகையப் 
பிடித்துக்ெகாண்டார்கள். 
பிறகு நாங்கள் இருவரும் நடந்ேதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
துைணவியரில் ஒருவரது அைற வந்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உள்ேள 
நுைழந்தார்கள். பிறகு எனக்கும் (உள்ேள வர) அனுமதியளித்தார்கள். நான் வடீ்டாருக்காக 
இடப்பட்டிருந்த திைரவைர ெசன்ேறன். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஏேதனும் உணவு உள்ளதா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
வடீ்டார், "ஆம்' என்றனர். பிறகு மூன்று ெராட்டிகள் ெகாண்டுவரப்பட்டு, அவர்களுக்கு 
முன்னால் ைவக்கப்பட்டன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ெராட்டிைய 
எடுத்துத் தமக்கு முன்னால் ைவத்தார்கள். 
பிறகு மற்ெறாரு ெராட்டிைய எடுத்து எனக்கு முன்னால் ைவத்தார்கள். பிறகு மூன்றாவது 
ெராட்டிைய எடுத்து அைத (இரண்டாக)ப் பிட்டு, ஒரு பாதிையத் தமக்கு முன்னாலும் 
மற்ெறாரு பாதிைய எனக்கு முன்னாலும் ைவத்தார்கள். 
பிறகு (தம் வடீ்டாரிடம்), "குழம்ேபதும் இருக்கிறதா?'' என்று ேகட்டார்கள். வடீ்டார், 

"இல்ைல; சிறிதளவு காடிையத் தவிர ேவெறதுவுமில்ைல'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைதக் ெகாண்டுவாருங்கள். குழம்புகளில் அருைமயானது 
அதுேவ'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 31 ெவள்ைளப் பூண்டு சாப்பிடலாம்; ெபரியவர்கைளச் சந்தித்துப் ேபசுபவர், அைதயும் 
அைதப் ேபான்றைதயும் தவிர்த்துக்ெகாள்வது அவசியமாகும். 
 
4173 அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏேதனும் உணவு ெகாண்டுவரப்பட்டால், அைத 
உண்டுவிட்டு அதில் எஞ்சியைத எனக்குக் ெகாடுத்தனுப்புவார்கள். ஒரு நாள் (அவ்வாறு) 
எஞ்சியைத எனக்குக் ெகாடுத்தனுப்பினார்கள். அதிலிருந்து அவர்கள் உண்ணவில்ைல. 
ஏெனனில், அதில் ெவள்ைளப் பூண்டு இருந்தது. 
எனேவ, அது குறித்து நான் "அது (ெவள்ைளப் பூண்டு) தைடெசய்யப்பட்டதா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "இல்ைல. அதிலிருந்து வரும் வாைட காரணமாக அைத நான் 
விரும்பவில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். நான், "அவ்வாறாயின் தாங்கள் விரும்பாதைத 
நானும் விரும்பமாட்ேடன்'' என்று ெசான்ேனன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4174 அபூஅய்யூப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு வந்தேபாது) எனது வடீ்டிேலேய 
தங்கினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் கீழ்த்தளத்திலும் நான் ேமல்தளத்திலும் 
தங்கியிருந்ேதாம். ஓர் இரவில் நான் உணர்வு ெபற்று, "நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது தைலக்கு ேமேல நடமாடுவதா?'' என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு, (தைலக்கு ேநரான 
பகுதியிலிருந்து) விலகி மற்ெறாரு பகுதியில் (நானும் வடீ்டாரும்) இரைவக் கழித்ேதாம். 
பிறகு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (இது குறித்துச்) ெசான்னேபாது அவர்கள், "கீழ்த்தளேம 
மிகவும் வசதியானது'' என்று கூறினார்கள். நான், "நீங்கள் கீேழயிருக்க நான் ேமல்தளத்தில் 
இருக்கமாட்ேடன்'' என்று ெசான்ேனன். எனேவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் ேமல் தளத்துக்கும் நான் 
கீழ்த் தளத்துக்கும் இடம் மாறிக்ெகாண்ேடாம். 
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நான் நபி (ஸல்) அவர்களுக்காக உணவு தயாரித்துவந்ேதன். அது (நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்றுவிட்டு) என்னிடம் ெகாண்டுவரப்பட்டால், (உணவுப் பாத்திரத்தில்) நபி (ஸல்) 
அவர்களின் விரல்கள்பட்ட இடத்ைதப் பற்றிக் ேகட்ேபன். அவர்களின் விரல்கள் பட்ட 
இடத்ைதக் கண்டறி(ந்து அந்த இடத்தில் நான் சாப்பிடு)ேவன். 
இவ்வாேற (ஒரு நாள்) ெவள்ைளப் பூண்டு உள்ள ஓர் உணவு தயாரித்ேதன். (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெசன்றுவிட்டு) அது திருப்பிக் ெகாண்டுவரப்பட்டேபாது, நபி (ஸல்) அவர்களின் 
விரல்கள் பட்ட இடத்ைதப் பற்றிக் ேகட்ேடன். அப்ேபாது "நபி (ஸல்) அவர்கள் அைத 
உண்ணவில்ைல'' என்று என்னிடம் ெசால்லப்பட்டது. அைதக் ேகட்டு நான் பதறிேனன். 
ேமல் தளத்திற்கு ஏறிச்ெசன்று "அது (ெவள்ைளப் பூண்டு) தைடெசய்யப்பட்டதா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல. ஆயினும், அைத நான் விரும்பவில்ைல'' 

என்று பதிலளித்தார்கள். 
நான், "அவ்வாறாயின், தாங்கள் ெவறுப்பைத அல்லது தாங்கள் ெவறுத்தைத நானும் 
ெவறுக்கிேறன்'' என்று ெசான்ேனன். நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (வானவர்களும் ேவத 
அறிவிப்பும்) வந்துெகாண்டிருந்தன. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 32 விருந்தினைர உபசரிப்பதும் அவர்களுக்கு முன்னுரிைம வழங்குவதன் சிறப்பும். 
 
4175 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "எனக்கு (கடுைமயான பசி)த் 
துன்பம் ஏற்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
துைணவியரில் ஒருவரிடம் ஆளனுப்பி (அவர்களிடம் உணவு ஏேதனும் இருக்கிறதா என்று 
ேகட்டுவரச் ெசான்)னார்கள். அதற்கு அத்துைணவியார், "தங்கைளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் 
அனுப்பியவன் மீதாைணயாக! என்னிடம் தண்ணைீரத் தவிர ேவெறதுவும் இல்ைல'' என்று 
பதிலளித்தார். 
பிறகு (தம் துைணவியரில்) மற்ெறாருவரிடம் ஆளனுப்பியேபாது, அவரும் அைதப் ேபான்ேற 
பதிலளித்தார். முடிவில் ஒவ்ெவாரு துைணவியரிடமிருந்தும் அேத பதிேல வந்தது. 
"இல்ைல; தங்கைளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன் மீதாைணயாக! என்னிடம் 
தண்ணைீரத் தவிர ேவெறதுவும் இல்ைல'' என்ேற கூறினர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் ேதாழர்கைள ேநாக்கி), "இன்றிரவு 
இவருக்கு விருந்தளிப்பவர் யார்? அவருக்கு அல்லாஹ் அருள்புரிவான்'' என்று ேகட்டார்கள். 
அப்ேபாது அன்சாரிகளில் ஒருவர் எழுந்து, "நான் (இவருக்கு விருந்தளிக்கிேறன்), 
அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று ெசால்லி, (அவைர அைழத்துக்ெகாண்டு) தம் வடீ்டுக்குச் 
ெசன்றார். அங்கு தம் மைனவியிடம், "உன்னிடம் (உணவு) ஏேதனும் இருக்கிறதா?'' என்று 
ேகட்டார். அதற்கு அவர் மைனவி "நம் குழந்ைதகளின் உணைவத் தவிர 
ேவெறதுவுமில்ைல'' என்றார். 
அவர், "(நம் குழந்ைதகள் உணவு ேகட்டால்) ஏதாவது காரணம் ெசால்லி (தூங்கைவத்து) 
விடு; நம் விருந்தாளி நமது வடீ்டுக்குள் நுைழந்ததும் (வடீ்டிலுள்ள உணைவத் தயாராக 
எடுத்து ைவத்துவிட்டு, விளக்ைக ஏற்றிவிடுவதுேபால் பாவைன ெசய்து) விளக்ைக 
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அைணத்துவிடு. நாமும் சாப்பிட்டுக்ெகாண்டிருப்பைதப் ேபான்று அவருக்குக் காட்டிக்ெகாள். 
(மறக்காமல் விருந்தாளி வந்து) சாப்பிடக் ைகைய நீட்டும்ேபாது விளக்ைக ேநாக்கிச் ெசன்று 
அைத அைணத்துவிடு'' என்று கூறினார். 
அவ்வாேற (விருந்தாளி வந்ததும்) அவர்கள் அைனவரும் அமர்ந்தனர். விருந்தாளி 
சாப்பிட்டார். பிறகு (விருந்தளித்த) அந்தத் ேதாழர் காைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெசன்றேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இன்றிரவு நீங்கள் 
இருவரும் உங்கள் விருந்தாளியிடம் நடந்து ெகாண்ட முைறையக் கண்டு அல்லாஹ் 
வியப்பைடந்தான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4176 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஓர் அன்சாரித் ேதாழரிடம் இரவில் விருந்தாளி ஒருவர் வந்தார். அத்ேதாழரிடம் தமக்கும் 
தம் குழந்ைதகளுக்கும் ேதைவயான உணைவத் தவிர ேவெறதுவும் இருக்கவில்ைல. 
எனேவ, அவர் தம் துைணவியாரிடம், "குழந்ைதகைள (எப்படியாவது சமாதானப்படுத்தி) 
தூங்கைவத்துவிடு; விளக்ைக (ஏற்றிவிடுவைதப் ேபான்று பாவைன ெசய்து அைத) 
அைணத்துவிடு. உன்னிடம் உள்ள உணைவ விருந்தாளிக்கு அருகில் ைவத்துவிடு'' என்று 
கூறினார். இது ெதாடர்பாகேவ, "தமக்ேக ேதைவயிருந்தும் கூட தம்ைமவிடப் பிறருக்ேக 
அவர்கள் முன்னுரிைம வழங்குவார்கள்'' (59:9) எனும் இைற வசனம் அருளப்ெபற்றது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் விருந்தாளியாக வந்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அவருக்கு விருந்தளிப்பதற்கு எதுவும் இருக்க 
வில்ைல. எனேவ, (தம் ேதாழர்கைள ேநாக்கி), "இவருக்கு விருந்தளிக்கும் ஆள் யாேரனும் 
உண்டா? அவருக்கு அல்லாஹ் அருள்புரிவான்' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அன்சாரிகளில் 
அபூதல்ஹா (ரலி) எனப்படும் ஒரு மனிதர் எழுந்து, அந்த விருந்தாளிைய தம் இல்லத்திற்கு 
அைழத்துச் ெசன்றார்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. அதில் 
(59:9 ஆவது) இைறவசனம் இறங்கியது ெதாடர்பான குறிப்பும் காணப்படுகிறது. 
 
4177 மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் என்னிரு நண்பர்களும் பசியால் காதும் கண்ணும் (அைடபட்டுப்) ேபாய்விட்ட 
நிைலயில் வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய ேதாழர்களுக்கு முன்னால் 
தைல காட்டிேனாம். (வறுைம சூழ்ந்திருந்த அந்த நிைலயில்) அவர்களில் எவரும் எங்கைள 
(விருந்தாளிகளாக) ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. 
எனேவ, நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்கைளத் தம் 
வடீ்டாரிடம் அைழத்துச் ெசன்றார்கள். அங்கு மூன்று ெபட்ைட ெவள்ளாடுகள் இருந்தன. நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "இவற்றிலிருந்து பால் கறந்து நம்மிைடேய பகிர்ந்துெகாள்ேவாம்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
அவ்வாேற நாங்கள் பால் கறந்து எங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் தமக்குரிய பங்ைகப் 
பருகிேனாம். நபி (ஸல்) அவர்களுக்குரிய பங்ைக அவர்களுக்காக எடுத்துைவத்ேதாம். நபி 
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(ஸல்) அவர்கள் இரவில் (எங்களிடம்) வந்து,உறங்கிக்ெகாண்டிருப்பவைர விழிக்கச் 
ெசய்யாமல், விழித்திருப்பவர்களுக்குக் ேகட்கும் விதமாக (ெமதுவாக) முகமன் (சலாம்) 
ெசால்வார்கள். பிறகு பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்று ெதாழுவார்கள். பிறகு தமது பானத்ைத 
ேநாக்கி வந்து (அைத) அருந்துவார்கள். 
இந்நிைலயில், எனது பங்ைக நான் அருந்திவிட்ட நிைலயில் ஓர் இரவில் என்னிடம் 
ைஷத்தான் வந்து, "முஹம்மத் அவர்கள் அன்சாரிகளிடம் ெசல்லும்ேபாது அவர்களுக்கு 
அன்சாரிகள் அன்பளிப்புகள் வழங்குகிறார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களும் அைதப் ெபற்று 
(புசித்து)க்ெகாள்கிறார்கள். இந்த ஒரு மிடறு(ப்பால்) அவர்களுக்குத் ேதைவேய இருக்காது'' 

என்று ெசான்னான். 
எனேவ, நான் அந்தப் பாைல ேநாக்கிச் ெசன்று அைதப் பருகிவிட்ேடன். என் வயிற்றுக்குள் 
பால் இறங்கியதும், (அருந்திய) அந்தப் பாைல(த் திருப்பி)க் ெகாடுக்க வழியில்ைல என்பைத 
நான் உணர்ந்ேதன். பிறகு ைஷத்தான் "உனக்குக் ேகடு ேநரட்டும்! என்ன காரியம் 
ெசய்துவிட்டாய்! முஹம்மத் அவர்களுக்குரிய பானத்ைதப் பருகிவிட்டாேய? அவர் 
(வடீ்டுக்கு) வரும் ேபாது, பால் இல்லாதைதக் கண்டு உனக்ெகதிராகப் பிரார்த்தித்துவிட்டால் 
நீ அழிந்துேபாவாய். உனது இம்ைமயும் மறுைமயும் (பாழாகிப்) ேபாய்விடுேம!'' என்று 
என்ைனச் சஞ்சலப்படுத்தினான். 
 
அப்ேபாது என்மீது ஒரு சால்ைவ இருந்தது. அைத என் பாதங்கள்மீது ேபார்த்தினால் தைல 
ெவளிேய ெதரியும். தைலமீது ேபார்த்தினால் என் பாதங்கள் ெவளிேய ெதரியும். (உடல் 
முழுவதும் ேபார்த்தி மூடிக்ெகாள்ளும் அளவுக்கு அது இருக்கவில்ைல.) எனக்கு (அன்றிரவு 
குற்றஉணர்வால்) தூக்கேம வராமலாயிற்று. என்னிரு ேதாழர்கேளா (நிம்மதியாகத்) 
தூங்கிவிட்டனர். நான் ெசய்த தவைற அவர்களிருவரும் ெசய்யவில்ைல. 
பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்து வழக்கம்ேபால் சலாம் ெசான்னார்கள். பிறகு 
பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்று ெதாழுதார்கள். பிறகு தமது பானத்ைத ேநாக்கி வந்து, அைதத் 
திறந்தார்கள். அதில் எதுவும் இருக்கவில்ைல. அப்ேபாது வானத்ைத ேநாக்கித் தமது 
தைலைய உயர்த்தினார்கள். "இப்ேபாது எனக்ெகதிராக அவர்கள் பிரார்த்திப்பார்கள். நான் 
அழிந்துேபாய்விடுேவன்'' என்று நான் (எனக்குள்ேள) கூறிக்ெகாண்ேடன். 
ஆனால் அவர்கள், "இைறவா! எனக்கு உண்ண உணவளித்தவருக்கு நீ உணவளிப்பாயாக! 
எனக்குப் பருகப்பானம் புகட்டியவருக்கு நீ புகட்டுவாயாக!'' (அல்லாஹும்ம அத்இம் மன் 
அத்அமன ீவஸ்கி மன் சகான)ீ என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
நான் அந்தச் சால்ைவைய எடுத்து அைத இறுக்கமாக என்மீது கட்டிக்ெகாண்டு, கத்திைய 
எடுத்துக்ெகாண்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குரிய அந்த ெவள்ளாடுகைள 
ேநாக்கிச் ெசன்று, அவற்றில் ெகாழுத்த ஆடு எது என்பைதப் பார்த்து, அைத அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக அறுக்கலாம் என நிைனத்ேதன். ஆனால்,அவற்றின் பால்மடிகள் 
திரண்டு காணப்பட்டன. அவற்றில் ஒவ்ெவான்றும் பால் சுரந்து காணப்பட்டன. 
உடேன நான் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தார் பால் கறப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் 
ஒரு பாத்திரத்ைத ேநாக்கிச் ெசன்று அதில் பால் கறந்ேதன். அதில் நுைர ததும்பும் 
அளவுக்குக் கறந்ேதன். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்ேதன். 
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அப்ேபாது அவர்கள், "இன்றிரவு நீங்கள் உங்களுக்குரிய பானத்ைதப் பருகினரீ்களா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் பருகுங்கள்'' என்ேறன். அவர்கள் பருகி 
விட்டுப் பிறகு (மீதிைய) என்னிடம் ெகாடுத்தார்கள். பிறகு (மீண்டும்) நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! (இன்னும்) பருகுங்கள்'' என்ேறன். அவர்கள் பருகிவிட்டுப் பிறகு (மீதிைய மீண்டும்) 
என்னிடம் ெகாடுத்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களின் தாகம் தணிந்துவிட்டது;அவர்களது 
பிரார்த்தைன எனக்குக் கிைடத்துவிட்டது என்பைத நான் அறிந்துெகாண்டேபாது, 

(மகிழ்ச்சியால்) பூமியில் விழுமளவுக்குச் சிரித்ேதன். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "மிக்தாேத! ஏேதா ஒரு குறும்பு ெசய்துள்ளரீ்! அது என்ன?'' 

என்று ேகட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இன்னின்னவாறு நடந்தது. இப்படி நான் 
ெசய்ேதன்'' என்று ெசான்ேனன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இது அல்லாஹ்விடமிருந்து 
வந்துள்ள கருைணேய ஆகும். இைத (முன்ேப) என்னிடம் ெதரிவித்திருக்கக் கூடாதா? நம் 
ேதாழர்கள் இருவைரயும் நாம் எழுப்பி, அவர்களுக்கும் அைதக் கிைடக்கச் 
ெசய்திருக்கலாேம!''  என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது நான், "தங்கைளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன் மீதாைணயாக! அைதத் 
தாங்களும் தங்களுடன் நானும் அைடந்துெகாண்ட பின் மக்களில் ேவறு யாருக்குக் 
கிைடத்தாலும் (கிைடக்காவிட்டாலும்) அைத நான் ெபாருட்படுத்த மாட்ேடன்'' என்று 
கூறிேனன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மிக்தாத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4178 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் நூற்று முப்பது ேபர் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்களில் யாரிடமாவது உணவு இருக்கிறதா?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது ஒரு 
மனிதரிடம் ஒரு "ஸாஉ' அல்லது "கிட்டத்தட்ட அந்த அளவு' உணவு(க்கு ேவண்டிய மாவு) 
இருந்தது. அது தண்ணரீ் விட்டுக் குைழக்கப்பட்டது. 
(சற்று ேநரத்திற்குப்) பின் பரட்ைடத் தைலயுைடய உயரமான இைணைவப்பாளரான மனிதர் 
ஒருவர் ஆடுகைள ஓட்டியபடி வந்தார். அவரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "(இைவ) 
விற்பைனக்கா? அல்லது அன்பளிக்கவா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர், "இல்ைல. 
விற்பைனக்குத்தான்'' என்றார். 
அவரிடமிருந்து நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓர் ஆட்ைட விைலக்கு வாங்கினார்கள். அது 
அறு(த்துச் சைம)க்கப்பட்டது. அதன் ஈரைலப் ெபாரிக்கும்படி நபி (ஸல்) அவர்கள் 
உத்தரவிட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எங்கள் நூற்று முப்பது ேபரில் ஒருவர் 
விடாமல் ஆளுக்ெகாரு துண்ைட நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவட்டித் தந்தார்கள். 
அங்கிருந்தவருக்கு (அப்ேபாேத) அவரிடேம ெகாடுத்தார்கள். அங்கில்லாதவருக்காக எடுத்து 
ைவத்(துப் பிறகு ெகாடுத்)தார்கள். 
பிறகு இரு அகன்ற தட்டுக(ளில் அந்த இைறச்சி)கைள ைவத்தார்கள். அவற்றிலிருந்து 
நாங்கள் அைனவரும் வயிறார உண்ேடாம். அப்படியிருந்தும் அவ்விரு தட்டுகளிலும் மீதி 
இருந்தது. எனேவ, அைத நான் ஒட்டகத்தின் மீது ஏற்றிக்ெகாண்ேடன். 
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4179 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
திண்ைணத் ேதாழர்கள் (அஸ்ஹாபுஸ் ஸுஃப்பா) ஏைழகளாக இருந்தார்கள். ஒரு முைற நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "யாரிடம் இரண்டு ேபருக்கான உணவு உள்ளேதா அவர், மூன்றாம(வராகத் 
திண்ைணத் ேதாழர்களில் ஒரு)வைர அைழத்துச் ெசல்லட்டும். யாரிடம் நான்கு ேபருக்கான 
உணவு இருக்கிறேதா அவர் ஐந்தாவது அல்லது ஆறாவது ேபைர அைழத்துச் ெசல்லட்டும்'' 

என்று கூறினார்கள். (இவ்வாேற நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்) அல்லது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எப்படிச் ெசான்னார்கேளா அைதப் ேபால. 
(என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் மூன்று ேபைர அைழத்து வந்தார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பத்துப் ேபருடன் (தம் வடீ்டுக்குச்) ெசன்றார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் மூன்று 
ேபருடன் வந்தேபாது, வடீ்டில் நானும் என் தந்ைதயும் என் தாயார் (உம்மு ரூமான்) 
அவர்களும் தாம் இருந்ேதாம். 
-"என் மைனவியும் எங்கள் வடீ்டிற்கும் (என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் வடீ்டிற்கும் 
ேசர்ந்து பணிபுரிந்துவந்த பணிப்ெபண்ணும்...' என அவர்கள் குறிப்பிட்டார்களா என எனக்குத் 
ெதரியவில்ைல என்கிறார்கள் அறிவிப்பாளர் அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள்.- 

அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (விருந்தினருக்கு உணவளிக்குமாறு தம் வடீ்டாரிடம் கூறிவிட்டு) 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (ெசன்று) இரவு உணவு அருந்தினார்கள். பிறகு (நபியவர்களுடன்) 
இஷா ெதாழுைக ெதாழும்வைர (அவர்களுடன்) தங்கினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் உறங்கச் 
ெசல்லும்வைர அவர்களுடன் தங்கியிருந்துவிட்டு, இரவில் அல்லாஹ் நாடிய ேநரம் கழிந்த 
பின்னர் வடீ்டுக்குத் திரும்பிவந்தார்கள். 
 
அப்ேபாது அவர்களுைடய துைணவியார் (அதாவது என் தாயார்), "உங்கள் விருந்தாளிகைள' 

அல்லது "உங்கள் விருந்தாளிைய' உபசரிக்க வராமல் தாமாதமானதற்கு என்ன காரணம்?'' 

என்று ேகட்டார். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அவர்களுக்கு நீ இரவு உணவு அளிக்க 
வில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்குத் துைணவியார், "நீங்கள் வராமல் உண்ண 
முடியாெதன அவர்கள் மறுத்துவிட்டனர். நாங்கள் (உண்ணும்படி) ேகட்டுக் ெகாண்டேபாதும் 
(அவர்கள் சம்மதிக்காமல்) எங்கைள மிைகத்துவிட்டனர்'' என்று பதிலளித்தார். 
(என் தந்ைத விருந்தாளிகைளக் கவனிக்கும் ெபாறுப்ைப என்னிடம் ஒப்பைடத்துச் 
ெசன்றிருந்ததால் என்ைனக் கண்டிப்பார்கேளா என்றஞ்சி) நான் ெசன்று ஒளிந்துெகாண்ேடன். 
அவர்கள், "தடியா!' என்று (ேகாபத்துடன்) அைழத்து, "உன் மூக்கறுந்து ேபாக!'' என்று (என்ைன) 
ஏசினார்கள். 
(விருந்தாளிகைள ேநாக்கி) "மகிழ்ச்சியாக இல்ைல; நீங்கள் உண்ணுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். (தம் வடீ்டாைர ேநாக்கி, "என்ைன எதிர்பார்த்துத்தாேன விருந்தாளிகளுக்குச் 
சிரமம் ெகாடுத்துவிட்டீர்கள்! இதற்குத் தண்டைனயாக) அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் 
ஒருேபாதும் இைத உண்ணமாட்ேடன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நாங்கள் ஒரு கவள உணைவ எடுக்கும்ேபாெதல்லாம் அதன் 
கீழ்ப் பகுதியிலிருந்து அைதவிட அதிகமாகப் ெபருகியது. இறுதியில் நாங்கள் அைனவரும் 
வயிறார உண்ேடாம். அந்த உணவு முன்பிருந்தைதவிடக் கூடுதலாகிவிட்டிருந்தது. அது 
முன்பிருந்த அளவிேலா, அல்லது அைதவிடக் கூடுதலாகேவா மாறியிருப்பைதக் கண்ட 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் தம் துைணவியாரிடம், "பனூ ஃபிராஸ் குலமகேள! என்ன இது?'' 
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என்று (வியப்புடன்) ேகட்க, என் தாயார், "என் கண்குளிர்ச்சியின் மீதாைணயாக! இந்த உணவு 
முன்பிருந்தைதவிட மூன்று மடங்கு அதிகமாகிவிட்டிருக்கிறது'' என்று ெசான்னார். 
பிறகு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (தமது சத்தியத்ைத முறித்துவிட்டு) அதிலிருந்து 
உண்டார்கள். ேமலும், "அதுெவல்லாம் (நான் ஒருேபாதும் இைத உண்ணமாட்ேடன் என 
நான் சத்தியம் ெசய்தெதல்லாம்) ைஷத்தானால் ஏற்பட்டேத'' என்று கூறிவிட்டு, பிறகு 
அதிலிருந்து ேமலும் ஒரு கவளம் உண்டார்கள். பிறகு அைத நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
எடுத்துச் ெசன்றார்கள். 
பிறகு அந்த உணவு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் இருக்கலாயிற்று. (அப்ேபாது) எங்களுக்கும் 
ஒரு கூட்டத்தாருக்குமிைடேய சமாதான ஒப்பந்தம் இருந்துவந்தது. ஒப்பந்தக் காலம் 
முடிவுக்கும் வந்தது. (இனி அவர்கள் ேபாருக்கு வந்தால் அவர்கைள எதிர்ெகாள்வதற்காக) 
நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களில் பன்னிரண்டு ேபைரத் தளபதிகளாக்கி ஒவ்ெவாருவருடனும் 
சில வரீர்கைள ஒப்பைடத்தார்கள். 
ஒவ்ெவாரு தளபதியுடனும் எத்தைன ேபர் இருந்தனர் என்பைத அல்லாஹ்ேவ அறிவான். 
எனினும், அப்பைடயினரிடம் அந்த உணைவக் ெகாடுத்தனுப்பினார்கள். அவர்கள் 
அைனவரும் அதிலிருந்து உண்டனர். (இவ்வாேற அவர்கள் அறிவித்தார்கள்) அல்லது 
அவர்கள் எப்படி அறிவித்தார்கேளா அைதப் ேபால. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4180 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்கள் (வடீ்டுக்கு) விருந்தாளிகள் சிலர் வந்தனர். அந்த இரவில் என் தந்ைத (அபூபக்ர்-ரலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ேபசுவதற்காகச் ெசன்றுவிட்டார்கள். 
(அவர்கள் ெசல்வதற்கு முன் என்னிடம்,) "அப்துர் ரஹ்மாேன! உன் விருந்தாளிகைள (இரவு 
உணவு ெகாடுத்து) கவனித்துக்ெகாள்'' என்று கூறினார்கள். 
மாைல ேநரமானதும் நாங்கள் விருந்தாளிகளுக்கு உணவு ெகாண்டுவந்து ெகாடுத்ேதாம். 
ஆனால் அவர்கள், "குடும்பத் தைலவர் வந்து எங்களுடன் உண்ணாத வைர நாங்கள் உண்ண 
மாட்ேடாம்'' என்று கூறி, மறுத்துவிட்டனர். 
அப்ேபாது அவர்களிடம் நான், "அவர் (என் தந்ைத) ஓர் இரும்பு மனிதர். நீங்கள் விருந்து 
உண்ணவில்ைலயானால்,நான்தான் அவரிடம் அவஸ்ைதப்பட ேவண்டியிருக்கும் என 
அஞ்சுகிேறன்''  என்று ெசான்ேனன். அப்படியிருந்தும் அவர்கள் மறுத்துவிட்டனர். 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் வடீ்டுக்கு வந்ததும் முதல் ேவைலயாக விருந்தாளிகைளப் பற்றிேய 
ேகட்டார்கள். "உங்கள் விருந்தாளிகளுக்கு உணவு ெகாடுத்துவிட்டீர்களா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். வடீ்டார், "இல்ைல. அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர்களுக்கு இன்னும் 
நாங்கள் உணவு ெகாடுக்கவில்ைல'' என்று பதிலளித்தனர். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "நான் 
அப்துர் ரஹ்மானிடம் (அவர்களுக்கு உணவு ெகாடுக்குமாறு) கட்டைளயிடவில்ைலயா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். 
உடேன நான் அங்கிருந்து நகர்ந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், "அப்துர் ரஹ்மான்!' என 
அைழத்தார்கள். நான் ஒளிந்துெகாண்ேடன். அவர்கள் "தடியா! உன்மீது அறுதியிட்டுச் 
ெசால்கிேறன். என் குரல் உன் காதில் விழுந்தால் இங்கு வந்துவிடு'' என்று கூறினார்கள். 
நான் வந்து, "அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! என்மீது எந்தக் குற்றமும் இல்ைல. இேதா! 
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உங்கள் விருந்தாளிகளிடேம ேகட்டுப் பாருங்கள். நான் அவர்களிடம் உணைவக் 
ெகாண்டுவந்து ைவத்ேதன். நீங்கள் வரும்வைர நாங்கள் உண்ணமாட்ேடாம் என 
அவர்கள்தாம் மறுத்துவிட்டனர்'' என்று ெசான்ேனன். 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "எங்கள் விருந்ைத ஏற்காமலிருக்க உங்களுக்கு என்ன வந்தது?'' 

என்று ேகட்டார்கள். ேமலும், (என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! இன்றிரவு இைத நான் உண்ணமாட்ேடன்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். அதற்கு 
விருந்தாளிகள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நீங்கள் உண்ணாத வைர நாங்களும் இைத 
உண்ணமாட்ேடாம்'' என்று கூறினர். 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "இன்றிரைவப் ேபான்று தர்மசங்கடமான ஓர் இரைவ நான் ஒரு 
ேபாதும் கண்டதில்ைல'' என்று கூறிவிட்டு, "உங்களுக்கு என்ன ேகடு! உங்கள் விருந்ைத 
எங்களிடமிருந்து ஏன் நீங்கள் மறுக்கிறரீ்கள்?'' என்று கூறிவிட்டு, "(நான் உண்ணமாட்ேடன் 
எனச் சத்தியம் ெசய்த) முந்ைதய நிைலப்பாடு ைஷத்தானால் விைளந்ததாகும்''என்றார்கள். 
பிறகு "உங்கள் உணைவக் ெகாண்டுவாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். உணவு ெகாண்டுவரப் 
பட்டதும் அல்லாஹ்வின் ெபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்) ெசால்லி உண்டார்கள். விருந்தினரும் 
உண்டனர். 
காைலயில் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! இவர்கள் (தமது சத்தியத்தில்) உறுதியாக இருந்தனர். நான்தான் சத்தியத்ைத 
முறித்து விட்ேடன்'' என்று கூறி நடந்தைதத் ெதரிவித்தார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இல்ைல. அவர்களில் நீேர நன்ைம புரிந்தவர். அவர்களில் நீேர சிறந்தவர்'' என்று 
கூறினார்கள்.- அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் கூறுகிறார்: 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், சத்திய முறிவுக்குப் பரிகாரம் ெசய்தார்களா என்பது ெதாடர்பாக 
எனக்குத் தகவல் கிைடக்கவில்ைல. 
 
பாடம் : 33 உணவு குைறவாக இருக்கும்ேபாது அனுசரித்து நடந்துெகாள்வதன் சிறப்பும், 

இருவருைடய உணவு மூவருக்குப் ேபாதுமானதாகும் என்பதும். 
 
4181 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இருவருைடய உணவு மூவருக்குப் ேபாதுமானதாகும். மூவரின் உணவு நால்வருக்குப் 
ேபாதுமானதாகும்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4182 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒருவருைடய உணவு இருவருக்குப் 
ேபாதுமானதாகும். இருவரின் உணவு மூவருக்குப் ேபாதுமானதாகும். நால்வரின் உணவு 
எண்மருக்குப் ேபாதுமானதாகும்'' என்று கூறியைதக் ேகட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. "நான் ேகட்ேடன்'' என ஜாபிர் 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாகக் குறிப்பு இல்ைல. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4183 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவருைடய உணவு இருவருக்குப் ேபாதுமானதாகும். இருவரின் உணவு நால்வருக்குப் 
ேபாதுமானதாகும். -இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4184 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதருைடய உணவு இரு மனிதருக்குப் ேபாதுமானதாகும். இரு மனிதரின் உணவு 
நால்வருக்குப் ேபாதுமானதாகும். நால்வரின் உணவு எண்மருக்குப் ேபாதுமானதாகும். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 34 இைறநம்பிக்ைகயாளர் ஒேர குடலில் உண்பார். இைறமறுப்பாளன் ஏழு 
குடல்களில் உண்பான். 
 
4185 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறமறுப்பாளன் ஏழு குடல்களில் உண்பான். இைறநம்பிக்ைகயாளர் ஒேர குடலில் 
உண்பார்.- இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4186 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ஓர் ஏைழ(க்கு விருந்தளித்தேபாது அவர் உண்ணும் 
முைற)ையக் கவனித்தார்கள். அவருக்கு முன் உணைவ ைவக்கலானார்கள். (மீண்டும் 
மீண்டும்) அவருக்கு முன் ைவத்துக்ெகாண்ேட இருந்தார்கள். அவர் (அளவுக்கு மீறி) நிைறய 
உண்டுெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் (என்னிடம்), "இவைர 
என்னிடம் அைழத்து வராேத. ஏெனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இைறமறுப்பாளன் ஏழு குடல்களில் உண்பான்' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' 

என்றார்கள். 
 
4187 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைகயாளர் ஒேர குடலில் உண்பார். இைறமறுப்பாளன் ஏழு குடல்களில் 
உண்பான்.- இைத ஜாபிர் (ரலி) மற்றும் இப்னு உமர் (ரலி) ஆகிேயார் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களும் அறிவிக்கிறார்கள் என்பது 
பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. 
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4188 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைகயாளர் ஒேர குடலில் உண்பார். இைறமறுப்பாளன் ஏழு குடல்களில் 
உண்பான்.- இைத அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4189 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இைறமறுப்பாளர் ஒருவர் விருந்தாளியாக வந்து 
தங்கினார். அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் ஆட்டிலிருந்து பால் 
கறந்து ெகாடுக்கும்படி உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற கற(ந்து அவரிடம் ெகாடு)க்கப்பட்டது. 
அவர் அந்தப் பாைலப் பருகினார். 
பிறகு மற்ேறார் ஆட்டில் பால் கறக்கப்பட்டது. அைதயும் பருகினார். பிறகு மீண்டும் ஓர் 
ஆட்டில் கறக்கப்பட்டது. அைதயும் பருகினார். இவ்வாறாக ஏழு ஆடுகளிலிருந்து 
கறக்கப்பட்ட பாைல அவர் பருகினார். 
மறுநாள் காைலயில் அவர் இஸ்லாத்ைதத் தழுவினார். அப்ேபாது ஓர் ஆட்டில் பால் கறந்து 
அவருக்கு வழங்கும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட, அவர் அந்தப் 
பாைலப் பருகினார். மற்ேறார் ஆட்டில் பால் கறந்து ெகாடுக்கும்படி உத்தரவிட்டேபாது, 

அவரால் அைத முழுவதுமாகப் பருக முடியவில்ைல. 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இைற நம்பிக்ைகயாளர் ஒேர குடலில் 
பருகுவார். இைறமறுப்பாளன் ஏழு குடல்களில் பருகுவான்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 35 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உணைவக் குைற ெசால்லமாட்டார்கள். 
 
4190 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்த உணைவயும் ஒருேபாதும் குைற 
ெசான்னதில்ைல. ஒரு ெபாருள் பிடித்தால் அைத உண்பார்கள்; பிடிக்காவிட்டால் 
(உண்ணாமல்) விட்டுவிடுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர், 
ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4191 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்த உணைவயும் ஒருேபாதும் குைற ெசான்னைத 
நான் கண்டதில்ைல. உணவு பிடித்திருந்தால் உண்பார்கள்; பிடிக்காவிட்டால் (உண்ணாமல்) 
அைமதியாக இருந்துவிடுவார்கள். -இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 37  ஆைட ம் அலங்கார ம் 
 
பாடம் : 1 ெபான் மற்றும் ெவள்ளிப் பாத்திரங்கைள,  பருகுவதற்காகேவா மற்ற 
ேநாக்கங்களுக்காகேவா பயன்படுத்துவது ஆண்களுக்கும், ெபண்களுக்கும் தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
4192 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெவள்ளிப் பாத்திரங்களில் (பானங்கைள) அருந்துகின்றவர், தமது வயிற்றில் மிடறு மிடறாக 
நரக ெநருப்ைபேய விழுங்குகிறார். 
இைத நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஒன்பது 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உைபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் ஹஃப்ஸ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அலீ பின் 
முஸ்ஹிர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "ெவள்ளி மற்றும் ெபான் 
பாத்திரங்களில் உண்ணேவா பருகேவா ெசய்கின்றவர்...'' என்று கூடுதலாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
ஆனால், மற்றவர்களின் அறிவிப்புகளில் "உண்பது' ெதாடர்பாகேவா "ெபான் பாத்திரம்' 

பற்றிேயா குறிப்பு இல்ைல. 
 
4193 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெபான் அல்லது ெவள்ளிப் பாத்திரத்தில் (பானங்கைளப்) பருகியவர், தமது வயிற்றில் மிடறு 
மிடறாக நரக ெநருப்ைபேய விழுங்குகிறார். 
இைத உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 2 ெபான் மற்றும் ெவள்ளிப் பாத்திரத்ைதப் பயன்படுத்துவது ஆண், ெபண் இரு 
பாலருக்கும் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. ெபான் ேமாதிரம் மற்றும் பட்டாைட அணிவது 
ஆண்களுக்குத் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது; ெபண்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. பட்டுக் 
கைர ேபான்றவற்ைற, நான்கு விரல்கள் அளவுக்கு மிகாமல் பயன்படுத்துவது ஆண்களுக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
4194 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏழு விஷயங்கைளக் கைடப்பிடிக்கும்படி 
எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். ஏழு ெசயல்கைளச் ெசய்ய ேவண்டாெமன எங்களுக்குத் 
தைட விதித்தார்கள். 
எங்களுக்கு அவர்கள் கட்டைளயிட்ட ஏழு விஷயங்களாவன: 
1. ேநாயாளிகைள நலம் விசாரிப்பது. 2. ஜனாஸாைவப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்வது. 
3. தும்மிய(வர் "அல்லாஹ்வுக்ேக எல்லாப் புகழும்' என்று கூறினால் அ)வருக்கு ("அல்லாஹ், 

உங்களுக்குக் கருைண புரிவானாக!' என்று) மறுெமாழி கூறுவது. 4. சத்தியத்ைத 
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நிைறேவற்றுவது அல்லது (உன்ேனாடு ெதாடர்புைடய ஒரு விஷயத்தில்) சத்தியம் 
ெசய்தவருக்கு அைத நிைறேவற்ற உதவுவது. 5. அநீதியிைழக்கப்பட்டவருக்கு உதவுவது. 
6. விருந்தைழப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்வது. 7. (மக்களிைடேய) சலாைமப் பரப்புவது. 
எங்களுக்கு அவர்கள் தைட விதித்த ஏழு விஷயங்களாவன: 
1. (ஆண்கள்) "ெபான் ேமாதிரம் அணிவது' அல்லது "ேமாதிரங்கள் அணிவது' 2. ெவள்ளிப் 
பாத்திரத்தில் பருகுவது. 3.ெமன்பட்டுத் திண்டு பயன்படுத்துவது. 4. (ஆண்கள் எகிப்தியப்) 
பட்டு  கலந்த பஞ்சாைட அணிவது. 5. (ஆண்கள்) சாதாரணப் பட்டு அணிவது. 6. (ஆண்கள்) 
ெகட்டிப் பட்டு அணிவது. 7. (ஆண்கள்) அலங்காரப் பட்டு அணிவது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "சத்தியத்ைத நிைறேவற்றுவது, அல்லது சத்தியம் ெசய்தவருக்கு அைத நிைறேவற்ற 
உதவுவது' என்பது இடம்ெபறவில்ைல. அதற்குப் பகரமாக "கண்ெடடுக்கப்பட்ட ெபாருள் பற்றி 
அறிவிப்புச் ெசய்வது' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "சத்தியத்ைத நிைறேவற்றுவது' என ஐயப்பாடின்றி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ேமலும் 
அவற்றில் "ெவள்ளிப் பாத்திரத்தில் பருகுவது; ஏெனனில், இம்ைமயில் அதில் பருகியவர் 
மறுைமயில் அதில் பருகமாட்டார்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஏழு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
இவற்றிலும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ள தகவல்கேள இடம்ெபற்றுள்ளன. ஆனால், 

"(மக்களிைடேய) சலாைமப் பரப்புவது' என்பதற்குப் பகரமாக "சலாமுக்குப் பதிலுைரப்பது' என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும் "(ஆண்கள்) தங்க ேமாதிரம் அணிவது அல்லது "தங்க 
வைளயம் அணிவது' என்று (ஐயத்துடன்) காணப்படுகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "சலாைமப் பரப்புவது' என்றும் "தங்க ேமாதிரம் அணிவது' என்றும் சந்ேதகமின்றி 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4195 அப்துல்லாஹ் பின் உைகம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்களுடன் "மதாயின்' (இராக்) நகரில் 
இருந்தேபாது, அவர்கள் பருகுவதற்குத் தண்ணரீ் ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் 
(மஜூசி மதத்தவரான) ஊர்த் தைலவர் ெவள்ளிப் பாத்திரத்தில் பானம் ெகாண்டுவந்தார். 
ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் அைத அவர்மீது வசீிெயறிந்து விட்டு (அங்கிருந்தவர்களிடம்) 
பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 
நான் (ஏன் அவர்மீது வசீிெயறிந்ேதன் என்பதற்கான காரணத்ைத) உங்களிடம் 
ெதரிவிக்கிேறன். நான் அவரிடம் இ(ந்த ெவள்ளிப் பாத்திரத்)தில் பருகத் தரேவண்டாம் எனக் 
கட்டைளயிட்டிருந்ேதன். (அவர் அைதக் ேகட்காமல் அதிேலேய மீண்டும் பருகத்தந்தார்). 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெபான் மற்றும் ெவள்ளிப் பாத்திரத்தில் பருக 
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ேவண்டாம்; அலங்காரப் பட்ைடேயா சாதாரணப் பட்ைடேயா பயன்படுத்த ேவண்டாம். 
ஏெனனில், அைவ இம்ைமயில் (இைறமறுப்பாளர்களான) அவர்களுக்கும் மறுைம நாளில் 
(இைறநம்பிக்ைகயாளர்களான) உங்களுக்கும் உரியைவ ஆகும்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உைகம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நாங்கள் "மதாயின்' நகரில் ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் அருகில் 
இருந்ேதாம்...'' என்று ஹதீஸ் துவங்குகிறது. அதில் "மறுைம நாளில்' எனும் ெசாற்ெறாடர் 
இடம்ெபறவில்ைல. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
காணப்படுகின்றன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்களது ஓர் அறிவிப்பில் ஹுைதஃபா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து இப்னு அபைீலலா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார் என்றும், மற்ேறார் 
அறிவிப்பில் அபூஃபர்வா (ரஹ்) அவர்கள் "நான் அப்துல்லாஹ் பின் உைகம் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து  ேகட்ேடன்' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள், "இப்னு அப ீைலலா (ரஹ்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் உைகம் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ெசவியுற்றார்கள் என்ேற நான் எண்ணுகிேறன்'' என்று 
கூறியதாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில்  "மதாயின் நகரில் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் பருகுவதற்குத் தண்ணரீ் ேகட்டேபாது 
நான் அங்கிருந்ேதன். அப்ேபாது ஒருவர் ெவள்ளிப் பாத்திரெமான்ைறக் ெகாண்டுவந்தார்...'' 
என்று இப்னு அப ீ ைலலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாகச் ெசய்தி ஆரம்பிக்கிறது. மற்ற 
விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் எந்த அறிவிப்பிலும் "நான் அங்கிருந்ேதன்'' எனும் வாசகம் இடம்ெபறவில்ைல. 
முஆத் பின் முஆத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டுேம அவ்வாறு இடம்ெபற்றுள்ளது. 
மற்றவர்களின் அறிவிப்பில் "ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் பருகுவதற்குத் தண்ணரீ் 
ேகட்டார்கள்'' என்பதாகேவ இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4196 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபைீலலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் பருகுவதற்குத் தண்ணரீ் ேகட்டேபாது, அக்னி ஆராதைனயாளர் 
(மஜூசி) ஒருவர் ஒரு ெவள்ளிப்பாத்திரத்தில் தண்ணரீ் ெகாண்டுவந்தார். அப்ேபாது 
ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், சாதாரணப் பட்ைடேயா 
அலங்காரப் பட்ைடேயா அணியேவண்டாம். ெபான் மற்றும் ெவள்ளிப் பாத்திரங்களில் பருக 
ேவண்டாம். ெபான் மற்றும் ெவள்ளித் தட்டுகளில் உண்ணேவண்டாம். ஏெனனில், அைவ 
இம்ைமயில் (இைறமறுப்பாளர்களான) அவர்களுக்கு உரியைவ ஆகும்'' என்று கூறியைத 
நான் ேகட்டுள்ேளன் என்றார்கள். 
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4197 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் பள்ளிவாசலின் நுைழவாயில் அருேக 
ேகாடுேபாட்ட பட்டாைட ஒன்று விற்கப்படுவைதக் கண்டார்கள். 
அப்ேபாது "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இைதத் தாங்கள் வாங்கிக்ெகாண்டால்,  

ெவள்ளிக்கிழைமயன்று மக்களுக்காக (உைரயாற்ற) நிற்கும்ேபாதும், தங்களிடம் தூதுக் 
குழுக்கள் வரும்ேபாதும் அணிந்துெகாள்ளலாேம?'' என்று ெசான்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மறுைம நாளில் எந்த நற்ேபறும் இல்லாதவர்தாம் 
இைத (இம்ைமயில்) அணிவார்'' என்று கூறினார்கள். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அத்தைகய சில பட்டாைடகள் வந்தன. 
அவற்றில் ஓர் ஆைடைய உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு வழங்கினார்கள். அப்ேபாது உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இைத எனக்கு அணியத் தருகிறரீ்கள். ஆனால், 

(பள்ளிவாசலின் நுைழவாயில் அருேக விற்றுக்ெகாண்டிருந்த) "உத்தாரித் (பின் ஹாஜிப்)' 
என்பாரின் பட்டாைட விஷயத்தில் தாங்கள் ேவறுவிதமாகக் கூறினரீ்கேள?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைத நீங்கள் அணிந்துெகாள்வதற்காக நான் 
உங்களுக்குத் தரவில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
ஆகேவ, உமர் (ரலி) அவர்கள் அைத மக்காவிலிருந்த இைணைவப்பாளரான தம் சேகாதரர் 
ஒருவருக்கு அணியக் ெகாடுத்துவிட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4198 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"தமீம்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த உத்தாரித் (பின் ஹாஜிப்) என்பவர் கைடத்ெதருவில் நின்று, 

ேகாடுேபாட்ட பட்டு அங்கி விற்பைத உமர் (ரலி) அவர்கள் கண்டார்கள். 
-உத்தாரித் (பன்னாட்டு) மன்னர்களுடன் ெதாடர்புள்ளவராகவும், அவர்களிடமிருந்து (பல்ேவறு 
ெபாருட்கைளப்) ெபற்றுவருபவராகவும் இருந்தார்.- 

பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! கைடத்ெதருவில் நின்று, ேகாடு ேபாட்ட 
பட்டு அங்கிைய உத்தாரித் விற்பைதக்கண்ேடன். அைதத் தாங்கள் வாங்கி, அரபுத் தூதுக் 
குழுக்கள் தங்களிடம் வரும்ேபாது தாங்கள் அணிந்துெகாண்டால் நன்றாயிருக்குேம!'' என்று 
ெசான்னார்கள். "ெவள்ளிக்கிழைமயின்ேபாதும் அணிந்து ெகாண்டால் நன்றாயிருக்குேம'' 

என்றும் அவர்கள் கூறியதாக நான் எண்ணுகிேறன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மறுைமயில் எந்த நற்ேபறும் இல்லாதவேர 
இம்ைமயில் இந்தப் பட்டாைடகைள அணிவார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
பின்னர் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகாடு ேபாட்ட 
பட்டாைடகள் சில ெகாண்டுவரப்பட்டன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவற்றில் 
ஓர் பட்டாைடைய உமர் (ரலி) அவர்களுக்கும் மற்ெறான்ைற உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) 
அவர்களுக்கும் அனுப்பி ைவத்தார்கள். இன்ெனான்ைற அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) 
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்து, "இைத முக்காடுகளாக ெவட்டி உங்கள் ெபண்களிைடேய 
பங்கிட்டுவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
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உமர் (ரலி) அவர்கள் தமது பட்டாைடைய எடுத்துக்ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இைத எனக்குக் ெகாடுத்தனுப்பியுள்ளரீ்கள். 
ஆனால், உத்தாரித் விற்ற பட்டாைட குறித்து ேநற்று தாங்கள் ேவறுவிதமாகக் 
கூறினரீ்கேள?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைத நீங்கள் அணிந்துெகாள்வதற்காக 
உங்களுக்கு நான் ெகாடுத்தனுப்பவில்ைல. மாறாக, இைத நீங்கள் (விற்றுப் பணம்) 
ெபறுவதற்காகேவ ெகாடுத்தனுப்பிேனன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
உசாமா (ரலி) அவர்கேளா அைத அணிந்துெகாண்டு வந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உசாமாைவ உற்றுப் பார்த்தார்கள். (அவர்கள் பார்த்த பார்ைவயிலிருந்து) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குத் தாம் (இவ்வாறு) ெசய்தது பிடிக்கவில்ைல 
ெயன்பைத உசாமா உணர்ந்து ெகாண்டார். 
உடேன "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஏன் (இப்படி) என்ைன உற்றுப் பார்க்கிறரீ்கள்? தாங்கள் 
தாேம இைத எனக்குக் ெகாடுத்தனுப்பினரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைத நீ அணிந்துெகாள்வதற்காக உனக்கு 
நான் ெகாடுத்தனுப்பவில்ைல. மாறாக, இைத முக்காடுகளாக ெவட்டி, உன் (வடீ்டுப்) 
ெபண்களுக்குப் பங்கிடுவதற்காகேவ உனக்குக் ெகாடுத்தனுப்பிேனன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4199 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் ெகட்டிப் பட்டாைட ஒன்று கைடத் 
ெதருவில் விற்கப்படுவைதக் கண்டு, அைத வாங்கிக்ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இைதத் தாங்கள் வாங்கி ெபருநாள், 

தூதுக்குழுக்கள் சந்திப்பு ஆகியவற்றின்ேபாது தங்கைள அலங்கரித்துக் ெகாள்ளுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது (மறுைமயில்) எந்த நற்ேபறும் 
இல்லாதவர் (இம்ைமயில் அணியும்) ஆைடயாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். பின்னர் உமர் 
(ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ் நாடிய சில நாட்கள் (எதுவும் நடக்காமல்) கழித்தார்கள். 
பின்னர் அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலங்காரப் பட்டு அங்கி 
ஒன்ைற அனுப்பிைவத்தார்கள். உடேன அைத எடுத்துக்ெகாண்டு  அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! "இது (மறுைமயில்) எந்த நற்ேபறும் 
இல்லாதவர் (இம்ைமயில் அணியும்) ஆைடயாகும்'. அல்லது "(மறுைமயில்) எந்த நற்ேபறும் 
இல்லாதவேர (இம்ைமயில்) இைத அணிவார்' என்று தாங்கள் கூறினரீ்கேள? பிறகு தாங்கேள 
இைத எனக்குக் ெகாடுத்தனுப்பியுள்ளரீ்கேள?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைத விற்று நீங்கள் உங்களது 
ேதைவையப் பூர்த்தி ெசய்துெகாள்ளுங்கள் (அதற்காகேவ இைதக் ெகாடுத்தனுப்பிேனன்)'' 
என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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4200 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உமர் (ரலி) அவர்கள் "உத்தாரித்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதரிடம் "ெகட்டியான' அல்லது 
"சாதாரண' பட்டு ேமலங்கி ஒன்ைறக் கண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (வந்து), "இைதத் தாங்கள் வாங்கிக்ெகாண்டால் நன்றாயிருக்குேம?'' என்று 
கூறினார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(மறுைமயில்) எந்த நற்ேபறும் இல்லாதவர் 
தாம் இைத (இம்ைமயில்) அணிவார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
பிறகு (ஒரு சந்தர்ப்பத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குக் ேகாடுேபாட்ட 
பட்டாைட ஒன்று அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டேபாது, அைத உமர் (ரலி) அவர்களுக்குக் 
ெகாடுத்தனுப்பினார்கள். அைதப் ெபற்ற உமர் (ரலி) அவர்கள், "இைத எனக்குக் 
ெகாடுத்தனுப்பியுள்ளரீ்கள். ஆனால், இைதப் பற்றித் தாங்கள் ேவறுவிதமாகத் கூறியைதக் 
ேகட்ேடேன?'' என்றார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இைத விற்று) இதன் மூலம் நீங்கள் பயனைடந்து 
ெகாள்ளேவண்டும் என்பதற்காகேவ இைத உங்களுக்குக் ெகாடுத்தனுப்பிேனன்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் "உத்தாரித்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு 
மனிதரிடம் (ெகட்டியான அல்லது சாதாரண பட்டு ேமலங்கி) ஒன்ைறக் கண்டார்கள்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
எனினும் அதில், "(இைத விற்று) இதன் மூலம் நீங்கள் பயனைடந்துெகாள்ள ேவண்டும் 
என்பதற்காகேவ உங்களுக்கு இைதக் ெகாடுத்தனுப்பிேனன். இைத நீங்கள் அணிந்து 
ெகாள்வதற்காக உங்களுக்கு நான் ெகாடுத்தனுப்பவில்ைல'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- யஹ்யா பின் அபஇீஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் "அல்இஸ்தப்ரக்' பட்டு 
குறித்துக் ேகட்டார்கள். நான் "ெகட்டியான முரட்டுப் பட்டு'' என்று பதிலளித்ேதன். அப்ேபாது 
அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(என் தந்ைத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறக்ேகட்டுள்ேளன்: 
என் தந்ைத உமர் (ரலி) அவர்கள் ஒரு மனிதர் ெகட்டிப் பட்டாைட ஒன்ைற 
அணிந்திருப்பைதக் கண்டார்கள். உடேன நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்கள்... என்று 
ெதாடங்கி, ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளவாறு குறிப்பிட்டார்கள். 
எனினும், இந்த அறிவிப்பில், "(இைத விற்று) இதன் மூலம் ஏேதனும் ெசல்வத்ைத நீங்கள் 
அைடந்துெகாள்வதற்காகேவ இைத உங்களுக்கு நான் ெகாடுத்தனுப்பிேனன்'' என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று காணப்படுகிறது. 
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4201 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிைமயும் அதாஉ (ரஹ்) 
அவர்களின் பிள்ைளக்குத் தாய்மாமாவுமான அப்துல்லாஹ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் என்ைன அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் அனுப்பி, 
"ஆைடகளில் (சிறிது) பட்டு ேவைலப்பாடுகள் உள்ளைதயும், சிவப்பு நிற ெமன்பட்டுத் 
திண்டுகைள(ப் பயன்படுத்துவைத)யும், ரஜப் மாதம் முழுவதும் ேநான்பு ேநாற்பைதயும், 
தாங்கள் தைட ெசய்துவருவதாக எனக்குச் ெசய்தி எட்டியுள்ளேத (அது உண்ைமயா?)'' என்று 
ேகட்கச் ெசான்னார்கள். 
அதற்கு என்னிடம் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "ரஜப் மாதத்தில் ேநான்பு 
ேநாற்பைதப் பற்றி நீங்கள் குறிப்பிட்டைதப் ெபாறுத்தவைரயில், (நீங்கள் ேகள்விப்பட்டது 
ெபாய்யாகும்.) எல்லாக் காலங்களிலும் ேநான்பு ேநாற்கும் ஒருவ(னான என்)ைனப் பற்றி 
எப்படி (இைதச் ெசால்ல முடியும்)? 

ஆைடகளில் பட்டு ேவைலப்பாடுகள் உள்ளைதப் ெபாறுத்தவைரயில், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக (என் தந்ைத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் 
"(மறுைமயில்) எந்த நற்ேபறும் இல்லாதவர்தாம் (இம்ைமயில்) பட்டாைட அணிவார்'' என்று 
கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன். பட்டு ேவைலப்பாடுகள் உள்ளதும் இத்தைடக்குள் அடங்கும் 
என்று நான் அஞ்சிேனன். 
சிவப்பு நிறத்தில் அைமந்த ெமன்பட்டுத் திண்ைடப் ெபாறுத்தவைரயில், இதுதான் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமரின் திண்டாகும். இதுவும் சிவப்பு நிறத்தில் அைமந்த 
திண்டுதான்'' என்று கூறினார்கள். 
நான் அஸ்மா (ரலி) அவர்களிடம் திரும்பி வந்து, இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியைதத் 
ெதரிவித்ேதன். அப்ேபாது அஸ்மா (ரலி) அவர்கள், "இதுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் நீளங்கியாகும்'' எனக் கூறி, ேகாடுேபாட்ட பாரசீக (மன்னர்கள் அணியும்) பட்டு 
நீளங்கி ஒன்ைற ெவளிேய எடுத்தார்கள். அதன் கழுத்துப் பகுதியில் அலங்காரப் பட்டு 
ேவைலப்பாடு இருந்தது. அதன் முன், பின் திறப்புகள் அலங்காரப் பட்டினால் 
ேவைலப்பாடுகள் ெசய்யப்பட்டிருந்தன. 
அஸ்மா (ரலி) அவர்கள், "இது, ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் அவர்கள் இறக்கும்வைர 
இருந்துவந்தது. அவர்கள் இறந்த பின்னர் அைத நான் எடுத்துைவத்துக்ெகாண்ேடன். இைத 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அணிந்துவந்தார்கள். பின்னர் நாங்கள் (அருள்வளம் கருதி) இைதத் 
தண்ணரீில் கழுவி, அைதக்ெகாண்டு ேநாயாளிகளுக்குச் சிகிச்ைச அளித்துவருகிேறாம்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
4202 கலீஃபா பின் கஅப் அபதீிப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் உைர நிகழ்த்துைகயில் 
"நீங்கள் உங்கள் (வடீ்டுப்) ெபண்களுக்குப் பட்டாைடகள் அணிவிக்காதீர்கள். ஏெனனில், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பட்டாைட அணியாதீர்கள். யார் இம்ைமயில் அைத 
அணிகிறாேரா, அவர் மறுைமயில் அைத அணியமாட்டார்' என்று கூறியதாக உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் ெசால்ல நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
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4203 அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஈரானிலுள்ள) ஆதர்ைபஜானில் (ஓர் பைடயில்) இருந்தேபாது எங்களுக்கு 
(வாசித்துக் காட்டுமாறு எங்கள் தளபதி உத்பா (ரலி) அவர்களுக்கு) உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ரலி) அவர்கள் கடிதம் ஒன்று எழுதினார்கள். (அதில் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்கள்:) 
(தளபதி) உத்பா பின் ஃபர்கேத! இது (உமது ெபாறுப்பிலுள்ள ெசல்வம்.) நீர் பாடுபட்டுச் 
சம்பாதித்ததுமல்ல; உம்முைடய தந்ைதேயா தாேயா பாடுபட்டுச் சம்பாதித்ததுமல்ல. எனேவ, 

நீர் உமது இருப்பிடத்தில் இருந்துெகாண்டு அனுபவிப்பைதப் ேபான்ேற, முஸ்லிம்கள் தம் 
இருப்பிடங்களில் இருந்தவாேற அனுபவிக்கச் ெசய்வரீாக. உல்லாச வாழ்க்ைக, 

இைணைவப்பாளர்களின் நாகரிகம், பட்டாைட ஆகியவற்றிலிருந்து உங்கைள நான் 
எச்சரிக்கிேறன். 
ஏெனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், பட்டாைடக்குத் தைட விதித்தார்கள்; இந்த 
அளைவத் தவிர: (அந்த அளைவ விவரிக்ைகயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமது நடு விரைலயும் ஆட்காட்டி விரைலயும் உயர்த்தி, அவ்விரண்ைடயும் இைணத்துக் 
காட்டினார்கள். 
(அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஸுைஹர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
"(ைககளால் ைசைக ெசய்து காட்டியது ெதாடர்பான) இந்தச் ெசய்தியும் அந்தக் கடிதத்தில் 
காணப்பட்டது'' என அறிவிப்பாளர் ஆஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். இைதக் 
கூறுைகயில் அறிவிப்பாளர் ஸுைஹர் (ரஹ்) அவர்களும் தம்மிரு விரல்கைள உயர்த்திக் 
காட்டினார்கள். 
 
4204 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (எங்கள் பைடத் தளபதி உத்பா பின் ஃபர்கத் (ரலி) அவர்களுடன் ஆதர்ைபஜானில் 
இருந்தேபாது) எங்களுக்கு (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களின் கடிதம் வந்தது. (அதில் 
பின்வருமாறு எழுதப்பட்டிருந்தது:) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மறுைமயில் இந்தப் பட்டாைடயில் ஒரு சிறிது(ம் 
அணிகின்ற பாக்கிய)மற்றவேர இம்ைமயில் அைத அணிவார்; இந்த அளைவத் தவிர:       
-(அந்த அளைவ விவரிக்கும் வைகயில் அபூஉஸ்மான் (ரஹ்) அவர்கள்) ெபருவிரலுக்கு 
அடுத்துள்ள இரு விரல்களால் ைசைக ெசய்து காட்டினார்கள்.- அது ேகாடுேபாட்ட ெகட்டி 
ஆைடகளின் பித்தான்களின் அளவு என அந்த ஆைடகைளக் கண்டேபாது கருதிேனன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் உத்பா பின் ஃபர்கத் (ரலி) அவர்களுடன் இருந்ேதாம்...'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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4205 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: நாங்கள் உத்பா பின் ஃபர்கத் (ரலி) 
அவர்களுடன் ஆதர்ைபஜானில் அல்லது சிரியாவில் இருந்தேபாது, எங்களுக்கு உமர் (ரலி) 
அவர்களின் கடிதம் வந்தது. (அதில் பின்வருமாறு எழுதப்பட்டிருந்தது:) 
இைறவாழ்த்துக்குப் பின்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பட்டு அணிவைத 
(ஆண்களுக்கு)த் தைட ெசய்தார்கள்;இந்த இரு விரல்களின் அளைவத் தவிர. 
அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "(உமர் (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்ட 
"இந்த அளவு' என்பது,ஆைடகளின் கைரகளில் ெசய்யப்படும்) ேவைலப்பாட்ைடேய 
குறிக்கிறது என அறிந்து ெகாள்ள எங்களுக்கு அவகாசம் ேதைவப்படவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட தகவல் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் அபூஉஸ்மான் (ரஹ்) அவர்களின் (இறுதிக்) கூற்று இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4206 சுைவத் பின் ஃகஃபலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் (டமாஸ்கஸிலுள்ள) "ஜாபியா' எனுமிடத்தில் 
உைர நிகழ்த்துைகயில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் பட்டு அணிவைதத் தைடெசய்தார்கள்; இரு 
விரல்கள் அல்லது மூன்று விரல்கள் அல்லது நான்கு விரல்கள் ைவக்குமிடத்தின் அளைவத் 
தவிர'' என்று குறிப்பிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4207 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் தமக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்ட அலங்காரப் பட்டு 
நீளங்கி ஒன்ைற அணிந்தார்கள். பின்னர் விைரவாக அைதக் கழற்றி உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ரலி) அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தனுப்பினார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம், "ஏன் விைரவாக 
அைதக் கழற்றிவிட்டீர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அவர்கள், "அைத அணியேவண்டாம் என (வானவர்) ஜிப்ரீல் என்ைனத் 
தடுத்துவிட்டார்'' என்று பதிலளித்தார்கள். பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் அழுதுெகாண்ேட வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் ெவறுத்த ஒன்ைற எனக்குக் ெகாடுத்துள்ளரீ்கேள? எனக்கு 
மட்டும் என்னவாம்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இைத நீங்கள் அணிந்து ெகாள்வதற்காக உங்களுக்கு நான் இைத வழங்கவில்ைல. இைத 
நீங்கள் விற்று(க் காசாக்கி)க் ெகாள்வதற்காகேவ உங்களுக்கு வழங்கிேனன்'' என்று 
ெசான்னார்கள். எனேவ, அைத உமர் (ரலி) அவர்கள் இரண்டாயிரம் திர்ஹங்களுக்கு விற்று 
விட்டார்கள்.-இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4208 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குக் ேகாடுேபாட்ட பட்டுஅங்கி ஒன்று அன்பளிப்பாக 
வழங்கப்பட்டது. அவர்கள் அைத எனக்குக் ெகாடுத்தனுப்பினார்கள். அைத நான் 
அணிந்துெகாண்ேடன். 
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(அைதக் கண்டேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகத்தில் நான் 
ேகாபத்ைதக் கண்ேடன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைத நீங்கள் 
அணிந்து ெகாள்வதற்காக உங்களுக்கு நான் ெகாடுத்தனுப்பவில்ைல. (மாறாக,) இைத 
முக்காடுகளாக ெவட்டி (உங்கள் வடீ்டுப்) ெபண்களிைடேய பங்கிடுவதற்காகேவ உங்களுக்கு 
நான் ெகாடுத்தனுப்பிேனன்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஆத் பின் முஆத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் உத்தரவுக்கிணங்க அைத(த் துண்டாக்கி) என் (வடீ்டுப்) ெபண்களிைடேய 
பங்கிட்டுக் ெகாடுத்துவிட்ேடன்'' என்று அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் உத்தரவுக்கிணங்க' எனும் குறிப்பு இல்ைல. "அைத நான் என் (வடீ்டுப்) 
ெபண்களிைடேய பங்கிட்டுவிட்ேடன்'' என்பது மட்டுேம காணப்படுகிறது. 
 
4209 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"தூமத்துல் ஜந்தல்' பகுதியின் மன்னர் உைகதிர் என்பவர், நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பட்டுத் 
துணி ஒன்ைற அன்பளிப்பாக வழங்கினார். அைத நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு அன்பளிப்பாக 
வழங்கி, இைத முக்காடுகளாக ெவட்டி, ஃபாத்திமாக்களிைடேய பங்கிட்டுவிடுங்கள்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா மற்றும் அபூகுைறப் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் 
"(உங்கள் வடீ்டுப்) ெபண்களிைடேய பங்கிட்டுவிடுங்கள்'' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4210 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகாடுேபாட்ட பட்டுஅங்கி ஒன்ைற எனக்குக் 
ெகாடுத்தார்கள். நான் (அைத அணிந்துெகாண்டு அவர்களிடம்) புறப்பட்டு வந்தேபாது, 

அவர்களது முகத்தில் ேகாபத்ைத நான் கண்ேடன். எனேவ,அைத ெவட்டி என் (வடீ்டுப்) 
ெபண்களிைடேய பங்கிட்டுவிட்ேடன். 
 
4211 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெமன்பட்டு நீளங்கிெயான்ைற உமர் (ரலி) 
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தனுப்பினார்கள். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் "இைத எனக்குக் 
ெகாடுத்தனுப்பியுள்ளரீ்கேள! (முன்பு) இந்த ஆைட குறித்து ேவறுவிதமாகக் கூறினரீ்கேள?'' 

என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைத நீங்கள் அணிந்துெகாள்வதற்காக 
உங்களுக்கு நான் ெகாடுத்தனுப்பவில்ைல. (மாறாக, இைத விைலக்கு விற்று,) அந்தக் காசின் 
மூலம் நீங்கள் பயனைடந்து ெகாள்வதற்காகேவ உங்களுக்கு இைத நான் 
ெகாடுத்தனுப்பிேனன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4212 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் இம்ைமயில் பட்டு அணிகிறாேரா, அவர் மறுைமயில் அைத அணியமாட்டார். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4213 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இம்ைமயில் பட்டு அணிந்தவர், மறுைமயில் அைத அணியமாட்டார். 
இைத அபூஉமாமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4214 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஆண்கள் பட்டு அணிவது தைடெசய்யப்படுவதற்கு முன்பு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு ("ஃபர்ரூஜ்'எனும்) நீண்ட பட்டு அங்கி ஒன்று அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது. 
அைத அவர்கள் அணிந்து ெகாண்டார்கள். பிறகு அைத அணிந்தபடிேய (மஃக்ரிப் ெதாழுைக) 
ெதாழுதார்கள். 
ெதாழுைக முடிந்து திரும்பியதும் அைத ெவறுப்பவர்கைளப் ேபான்று பலமாக (உருவிக்) 
கழற்றினார்கள். பிறகு, "இது இைறயச்சமுைடயவர்களுக்கு உகந்ததன்று'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 3 ெசாறிசிரங்கு உள்ளிட்டைவ இருந்தால் ஆண்கள் பட்டாைட அணியலாம். 
 
4215 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) , ஸுைபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) ஆகிேயாருக்குப் 
பயணத்தில் ெசாறிசிரங்கு அல்லது (ேவறு) ேநாய் ஏற்பட்டிருந்ததால் பட்டு முழு நீளங்கி 
அணிந்துெகாள்ள அவ்விருவருக்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அனுமதியளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "பயணத்தில்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4216 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது 

ஸுைபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி), அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) ஆகிேயாருக்குச் 
ெசாறிசிரங்கு ஏற்பட்டிருந்த காரணத்தால் பட்டாைட அணிந்துெகாள்ள அவர்கள் 
இருவருக்கும் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித்தார்கள்.' அல்லது 
"அனுமதியளிக்கப்பட்டது.' 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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4217 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்களும் ஸுைபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) 
அவர்களும் புறப்பட்டுச் ெசன்ற ஒரு ேபார் பயணத்தில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (தமது உடலில் சிரங்கு உண்டாக்கிய) ஒட்டுண்ணிகைளக் குறித்து 
முைறயிட்டனர். ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்விருவருக்கும் பட்டு 
முழு நீளங்கி அணிய அனுமதியளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 4 ெசம்மஞ்சள் நிறச் சாயமிடப்பட்ட ஆைடைய ஆண்கள் அணிவதற்கு வந்துள்ள 
தைட. 
 
4218 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நான் ெசம்மஞ்சள் நிறச் சாயமிடப்பட்ட இரு 
ஆைடகைள அணிந்திருப்பைதக் கண்டேபாது, "இைவ இைறமறுப்பாளர்களின் ஆைடகளில் 
உள்ளைவயாகும். எனேவ, இைத நீர் அணியாதீர்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4219 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ெசம்மஞ்சள் நிறச் சாயமிடப்பட்ட இரு ஆைடகைள அணிந்திருப்பைதக் கண்ட நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "உன் தாயாரா இவ்வாறு (ெசம்மஞ்சள் நிறச் சாயமிடுமாறு) உமக்குக் 
கட்டைளயிட்டார்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "அவ்விரண்ைடயும் கழுவி (ெசம்மஞ்சள் நிறச் 
சாயத்ைத அகற்றி)க் ெகாள்கிேறன்'' என்ேறன். நபி (ஸல்) அவர்கள் "இல்ைல, 

அவ்விரண்ைடயும் எரித்துவிடு'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4220 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பட்டு கலந்த (எகிப்திய) பஞ்சாைட, ெசம்மஞ்சள் 
நிறச் சாயமிடப்பட்ட ஆைட ஆகியவற்ைற அணியேவண்டாம் என்றும், ெபான் ேமாதிரம் 
அணிய ேவண்டாெமன்றும், (ெதாழுைகயில்) ருகூஉவில் குர்ஆைன ஓத ேவண்டாெமன்றும் 
தைட ெசய்தார்கள்.- இைத அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4221 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், (ெதாழுைகயில்) ருகூஉவிலிருக்கும்ேபாது குர்ஆைன ஓத 
ேவண்டாெமன்றும், தங்கம் அணிய ேவண்டாெமன்றும், ெசம்மஞ்சள் நிறச் சாயமிடப்பட்ட 
ஆைடைய அணிய ேவண்டாெமன்றும் என்ைனத் தடுத்தார்கள். 
 
4222 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைனத் தங்கேமாதிரம் அணிய 
ேவண்டாெமன்றும், பட்டு கலந்த (எகிப்திய) பஞ்சாைட அணிய ேவண்டாெமன்றும், ருகூஉ 
மற்றும் சஜ்தாவில் குர்ஆைன ஓத ேவண்டாெமன்றும், ெசம்மஞ்சள் நிறச் சாயமிடப்பட்ட 
ஆைடைய அணிய ேவண்டாெமன்றும் தைடெசய்தார்கள். 
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பாடம் : 5 பருத்தி ஆைட அணிவதன் சிறப்பு. 
 
4223 கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் "எந்த ஆைட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக இருந்தது?'' என்று ேகட்ேடாம். "(பருத்தியாலான) 
யமன் நாட்டுச் சால்ைவ' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4224 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(பருத்தியாலான) யமன் நாட்டுச் சால்ைவேய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
மிகவும் பிரியமான துணியாக இருந்தது. 
 
பாடம் : 6 ஆைடயில் (எளிைமயும்) பணிவு(ம்) ேமற்ெகாள்வதும்; ஆைட, விரிப்பு 
உள்ளிட்டவற்றில் ெகட்டியானைதயும் எளிைமயானைதயும் ைவத்துப் ேபாதுமாக்கிக் 
ெகாள்வதும்; முடியாலான ஆைட, கைர ேவைலப்பாடுகள் ெசய்யப்பட்டைவ ஆகியவற்ைற 
அணியலாம் என்பதும். 
 
4225 அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அவர்கள் எங்களிடம் யமன் நாட்டில் 
தயாரிக்கப்பட்ட ெகட்டியான கீழங்கி ஒன்ைறயும் "அல்முலப்பதா' (ஒட்டாைட) எனப் ெபயர் 
ெபற்ற மற்ேறார் ஆைடையயும் எடுத்துக்காட்டி, "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இந்த 
இரண்டு ஆைடகைளயும் அணிந்திருந்த நிைலயில்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் உயிர் பிரிந்தது'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4226 அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறியதா வது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் எங்களிடம் கீழங்கி ஒன்ைறயும் (இரண்ைட ஒன்றாகச் ேசர்த்து) 
ஒட்டப்பட்ட மற்ெறாரு ெகட்டியான ஆைடையயும் எடுத்துக்காட்டி, "இவற்ைற அணிந்திருந்த 
நிைலயில்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உயிர் பிரிந்தது'' என்று 
ெசான்னார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ெகட்டியான 
கீழங்கிெயான்ைறயும்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது.- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபுர்தா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"ெகட்டியான கீழங்கிெயான்ைறயும்' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4227 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் காைல நபி (ஸல்) அவர்கள், ேகாடுேபாட்ட கறுப்பு முடியாலான ஆைட அணிந்து 
ெவளிேய புறப்பட்டார்கள்.இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4228 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சாய்ந்துெகாள்ளும் தைலயைண, பதனிடப்பட்ட 
ேதாலால் அைமந்திருந்தது. அது ஈச்ச நாரினால் நிரப்பப்ெபற்றிருந்தது. 
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4229 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உறங்கும் விரிப்பு, ஈச்ச நாரால் நிரப்பப்ெபற்ற 
பதனிடப்பட்ட  ேதாலால் அைமந்திருந்தது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ("விரிப்பு' என்பைதக் குறிக்க "ஃபிராஷ்' என்பதற்குப் பதிலாக) "ளிஜாஉ' எனும் 
ெசால் இடம்ெபற்றுள்ளது. அபூ முஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உறங்கும் 
(விரிப்பு)' எனும் ெசால் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 7 படுக்ைக விரிப்புகைளப் பயன்படுத்தலாம். 
 
4230 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எனக்குத் திருமணமானேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "படுக்ைக 
விரிப்புகள் அைமத்துவிட்டாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "எங்களிடம் எவ்வாறு படுக்ைக 
விரிப்புகள் இருக்கும்?'' என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெதரிந்துெகாள். 
விைரவில் அைவ (உங்களிடம்) இருக்கும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4231 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எனக்கு மணமானேபாது என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "படுக்ைக 
விரிப்புகள் அைமத்துவிட்டாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "எங்களிடம் எவ்வாறு படுக்ைக 
விரிப்புகள் இருக்கும்?'' என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெதரிந்துெகாள். 
விைரவில் அைவ (உங்களிடம்) இருக்கும்'' என்றார்கள். 
(பின்னாளில் ஒரு சமயம்) என் துைணவியிடம் படுக்ைக விரிப்ெபான்று இருந்தது. நான் 
அவரிடம் "அைத என்னிடமிருந்து அப்புறப்படுத்து (என்னிடம் அைதக் ெகாண்டுவராேத)'' 
என்று ெசால்ல, அதற்கு என் துைணவி, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், விைரவில் 
அைவ (உங்களிடம்) இருக்கும் என்று ெசான்னார்கேள?'' என்று ேகட்டார். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "(என் துைணவி அவ்வாறு பதிலளித்ததும்) அவ்வாறாயின், அவற்ைற நான் 
(அப்படிேய) விட்டுவிடுகிேறன்''என்று ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 8 ேதைவக்கு அதிகமான விரிப்புகளும் ஆைடகளும் இருப்பது விரும்பத்தக்கதன்று. 
 
4232 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "ஒரு விரிப்பு ஆணுக்குரியது. மற்ெறாரு 
விரிப்பு அவன் துைணவிக்குரியது. மூன்றாவது விரிப்பு விருந்தாளிக்குரியது. நான்காவது 
விரிப்பு ைஷத்தானுக்குரியது'' என்று ெசான்னார்கள். 
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பாடம் : 9 ெபருைமக்காக ஆைடையத் தைரயில் படும்படி இழுத்துச் ெசல்வது தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகும் என்பதும், அணியும் ஆைட எந்த அளவுக்குக் கீேழ இறங்கலாம், அதில் 
விரும்பத்தக்க அளவு என்ன என்பது பற்றிய விளக்கமும். 
 
4233 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆைடைய (தைரயில் படும்படி) தற்ெபருைமயுடன் இழுத்துக்ெகாண்டு ெசன்றவைன 
அல்லாஹ் (மறுைமயில்) ஏெறடுத்துப் பார்க்கமாட்டான். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
பதிேனாரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "மறுைம நாளில் ஏெறடுத்துப் பார்க்கமாட்டான்'' என்று அதிகப்படியாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4234 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தற்ெபருைமயால் தனது ஆைடைய(த் தைரயில் படும்படி) இழுத்துக்ெகாண்டு ெசல்பவைன 
அல்லாஹ் மறுைம நாளில் ஏெறடுத்துப் பார்க்கமாட்டான். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4235 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தற்ெபருைமயால் தனது ஆைடைய(த் தைரயில் படும்படி) இழுத்துக்ெகாண்டு ெசன்றவைன 
அல்லாஹ் மறுைம நாளில் ஏெறடுத்துப் பார்க்கமாட்டான். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "தன் ஆைடகைள' என்று (பன்ைமயாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4236 முஸ்லிம் பின் யந்நாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், ஒரு மனிதர் தமது ஆைடையத் தைரயில் 
இழுபடும்படி இழுத்துச் ெசல்வைதக் கண்டார்கள். அப்ேபாது, "நீர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அவர் தமது குடும்பத்ைதப் பற்றித் ெதரிவித்தார். அவர் பனூ ைலஸ் குலத்ைதச் 
ேசர்ந்தவராயிருந்தார். அவைர யாெரன அறிந்து ெகாண்ட பின், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "தற்ெபருைமயடிக்கும் ேநாக்கத்துடேன தனது கீழாைடைய (தைரயில்படும் 
படி) இழுத்துச் ெசன்றவைன அல்லாஹ் மறுைமயில் ஏெறடுத்துப் பார்க்கமாட்டான்' என்று 
கூறியைத நான் இந்த என் இரு காதுகளால் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில், "தனது கீழாைடைய' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. "தனது ஆைடைய' என 
(ெபாதுவாக) இல்ைல. அபூயூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("முஸ்லிம் பின் 
யந்நாக்' என்ற அறிவிப்பாளரின் ெபயர்) "முஸ்லிம் அபில்ஹசன்' என (குறிப்புப் ெபயருடன்) 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4237 முஹம்மத் பின் அப்பாத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) நான் நாஃபிஉ பின் அப்தில் ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்களின் முன்னாள் அடிைம 
யான முஸ்லிம் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்களுக்கும் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுக்கும் 
நடுேவ அமர்ந்திருந்ேதன். 
அப்ேபாது முஸ்லிம் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்களிடம் "தற்ெபருைமயுடன் தனது ஆைடையத் 
தைரயில் படும்படி இழுத்துக்ெகாண்டு ெசல்பவன் குறித்துத் தாங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ஏேதனும் ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்கச் 
ெசான்ேனன். (அவ்வாேற அவர் ேகட்டார்.) 
அப்ேபாது இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் மறுைம நாளில் அவைன ஏெறடுத்துப் 
பார்க்கமாட்டான் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்ேடன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4238 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளக் கடந்து ெசன்ேறன். அப்ேபாது 
எனது கீழாைட (கணுக்காலுக்குக்) கீேழ இருந்தது. அப்ேபாது அவர்கள், "அப்துல்லாஹ்! உமது 
கீழாைடைய உயர்த்திக் கட்டு'' என்றார்கள். நான் உயர்த்திக் கட்டிேனன். பிறகு "இன்னும் 
சிறிது (உயர்த்து)'' என்றார்கள். அவ்வாேற நான் இன்னும் சிறிது உயர்த்திேனன். பின்னர் 
அைதேய நான் வழக்கமாகக் ெகாண்டிருக்கிேறன். 
(இவ்வாறு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியைதக் ேகட்ட) மக்கள் சிலர், 

"எதுவைர உயர்த்த ேவண்டும்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "கைணக்கால்களின் பாதியளவுக்கு'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4239 முஹம்மத் பின் ஸியாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் பஹ்ைரன் நாட்டின் (ஸகாத் வசூலிக்கும்) அதிகாரியாக 
இருந்தேபாது, ஒரு மனிதர் தமது கீழாைடையத் தைரயில் படும்படி இழுத்துக்ெகாண்டு 
ெசல்வைதக் கண்டார்கள். அப்ேபாது தமது காலால் பூமியில் தட்டியவாறு "(இேதா! ெபரிய) 
தைலவர் வருகிறார். (ெபரிய) தைலவர் வருகிறார்'' என்று (இடித்துக்) கூறலானார்கள். 
பிறகு "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அகம்பாவத்துடன் தனது ஆைடைய 
(தைரயில் படும்படி) இழுத்துச் ெசல்பைன அல்லாஹ் மறுைமயில் ஏெறடுத்துப் 
பார்க்கமாட்டான்” என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "மர்வான் பின் 
அல்ஹகம், அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கைள (இைடக்கால) ஆட்சியராக நியமித்திருந்தார்'' 

என்று காணப்படுகிறது. முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
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"அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் மதீனாவின் (இைடக்கால) ஆட்சியராக நியமிக்கப் 
பட்டிருந்தார்கள்'' என இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 10 தம் ஆைடகைளக் கண்டு ஒருவர் ெபருமிதம் ெகாண்டு, கர்வத்ேதாடு நடப்பது 
தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
4240 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(முற்காலத்தில்) ஒரு மனிதன் ேதாள்கள் வைர ெதாங்கும் தனது தைல முடிையயும் தான் 
அணிந்திருந்த இரு ஆைடகைளயும் எண்ணிப் ெபருமிதத்ேதாடு நடந்து ெசன்று 
ெகாண்டிருந்தான். அப்ேபாது பூமிக்குள் அவன் புைதயுண்டு ேபானான். அவன் மறுைம நாள் 
நிகழும்வைர பூமிக்குள் குலுங்கியபடி அழுந்திச் ெசன்றுெகாண்ேட இருப்பான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4241 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(முற்காலத்தில்) ஒரு மனிதன் தற்ெபருைம ெகாண்டவனாகத் தன் ஆைடகைள அணிந்து 
ெகாண்டு கர்வத்ேதாடு நடந்து ெசன்று ெகாண்டிருந்தான். திடீெரன அவைன அல்லாஹ் 
பூமிக்குள் புைதயச் ெசய்துவிட்டான்.  அவன் மறுைம நாள் நிகழும்வைர (அவ்வாேற) 
பூமிக்குள் குலுங்கியபடிேய அழுந்திச் ெசன்றுெகாண்ேட இருப்பான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஒரு மனிதன் தன்னிரு ஆைடகைள அணிந்து கர்வப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்த ேபாது...'' 
என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மக்களில் ஒருவன் தனது ஆைடைய அணிந்து 
கர்வம் ெகாண்டான்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற முடிகிறது. 
 
பாடம் : 11 ஆண்கள் தங்கேமாதிரம் அணிவது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும்; இஸ்லாத்தின் 
ஆரம்பத்தில் அதற்கு வழங்கப்பட்டிருந்த அனுமதி மாற்றப்பட்டுவிட்டது. 
 
4242 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், தங்கேமாதிரம் அணிய ேவண்டாெமன (ஆண்களுக்கு)த் தைட 
விதித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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4243 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒரு மனிதர் தமது ைகயில் தங்கேமாதிரம் 
அணிந்திருப்பைதக் கண்டேபாது, அைதக் கழற்றச்ெசய்து தூக்கிெயறிந்தார்கள். பிறகு 
"உங்களில் ஒருவர் (நரக) ெநருப்பின் கங்ைக எடுத்து, அைதத் தமது ைகயில் ைவத்துக் 
ெகாள்கிறார்'' என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசன்ற பிறகு 
அந்த மனிதரிடம், "உமது ேமாதிரத்ைத(க் கழற்றி) எடுத்து நீ (ேவறு வைகயில்) 
பயனைடந்துெகாள்'' என்று கூறப்பட்டது. அவர், "இல்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வசீிெயறிந்துவிட்டைத அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக ஒருேபாதும் நான் எடுக்க 
மாட்ேடன்'' என்று ெசால்லிவிட்டார். 
 
4244 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தங்கேமாதிரம் ஒன்ைறத் தயாரித்து 
ைவத்திருந்தார்கள். அைத அணியும்ேபாது அதன் குமிழ் பகுதி தமது உள்ளங்ைக பக்கமாக 
அைமயும்படி அணிவார்கள். (இைதக் கண்ட) மக்களும் (அைதப் ேபான்ற) ேமாதிரங்கைளச் 
ெசய்துெகாண்டனர். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைடயில் (மிம்பரில்) 
அமர்ந்து அந்த ேமாதிரத்ைதக் கழற்றிவிட்டு, "நான் இந்த ேமாதிரத்ைத அதன் குமிழ் பகுதி 
உள்ளங்ைக பக்கமாக அைமயும்படி ைவத்ேத அணிந்துெகாண்டிருந்ேதன்'' என்று கூறி, அைத 
எறிந்துவிட்டார்கள். 
பிறகு "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இைத ஒருேபாதும் நான் அணியமாட்ேடன்'' என்று 
ெசான்னார்கள். உடேன மக்களும் தங்களின் ேமாதிரங்கைள (கழற்றி) எறிந்தனர். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உக்பா பின் காலித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அ(ந்த ேமாதிரத்)ைதத் தமது 
வலக்ைகயில் அணிந்திருந்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 12 நபி (ஸல்) அவர்கள் "முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்சிைன 
ெபாறிக்கப்பட்ட ெவள்ளி ேமாதிரத்ைத அணிந்திருந்ததும் அைத நபியவர்களுக்குப் பின் 
(மூன்று) கலீஃபாக்களும் அணிந்திருந்ததும். 
 
4245 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளி ேமாதிரம் ஒன்ைறத் தயாரித்து அணிந்து 
ெகாண்டார்கள். அது (அவர்களின் வாழ்நாளில்) அவர்களது ைகயில் இருந்தது. பிறகு 
(முதலாவது கலீஃபா) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் ைகயில் இருந்தது. பிறகு (இரண்டாவது 
கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களின் ைகயில் இருந்தது. 
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பிறகு (மூன்றாவது கலீஃபா) உஸ்மான் (ரலி) அவர்களின் ைகயில் இருந்தது. இறுதியில் 
அது உஸ்மான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து "அரீஸ்” எனும் கிணற்றில் (தவறி)விழுந்துவிட்டது. 
அதில் ெபாறிக்கப்பட்டிருந்த இலச்சிைன "முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்' (அல்லாஹ்வின் தூதர் 
முஹம்மத்) என்றிருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்துல்லாஹ் பின் நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4246 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (முதலில்) தங்கேமாதிரம் ஒன்ைறத் தயாரித்து (அணிந்து) 
ெகாண்டார்கள். பிறகு அைத(க் கழற்றி) எறிந்தார்கள். பிறகு ெவள்ளி ேமாதிரம் ஒன்ைறத் 
தயாரித்து (அணிந்து)ெகாண்டார்கள். அதில் "முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்சிைன 
ெபாறித்தார்கள். ேமலும், "எனது ேமாதிரத்தில் ெபாறிக்கப்பட்டிருப்பைதப் ேபான்று ேவறு 
யாரும் (அரசு) இலச்சிைன ெபாறிக்க ேவண்டாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அவர்கள் அைத அணியும்ேபாது அதன் குமிழ் பகுதி உள்ளங்ைக பக்கமாக அைமயும்படி 
அணிவார்கள். அந்த ேமாதிரம் தான் "அரீஸ்” எனும் கிணற்றில், முஐகீப் (பின் அபஃீபாத்திமா 
- ரலி) அவர்களின் ைகயிலிருந்து விழுந்துவிட்டது. 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளி ேமாதிரம் ஒன்ைறச் ெசய்து, அதில் "முஹம்மதுர் 
ரசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்சிைன ெபாறித்தார்கள். ேமலும், மக்களிடம் "நான் ெவள்ளி 
ேமாதிரம் ஒன்ைறச் ெசய்து, அதில் "முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்சிைன 
ெபாறித்துள்ேளன். ஆகேவ, ேவறு யாரும் அைதப் ேபான்று (அரசு) இலச்சிைன ெபாறிக்க 
ேவண்டாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்' (எனும் இலச்சிைன அைமந்திருந்தது) எனும் குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 13 நபி (ஸல்) அவர்கள் அரபியரல்லாத (ெவளிநாட்ட)வருக்குக் கடிதம் எழுத 
விரும்பியேபாது (முத்திைரயிடுவதற்காக) ேமாதிரம் ஒன்ைறத் தயாரித்துக் ெகாண்டது. 
 
4247 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ைபஸாந்திய) ேராமர்களுக்குக் கடிதம் எழுத 
விரும்பியேபாது மக்கள், "ேராமர்கள் முத்திைரயிடப்படாத எந்தக் கடிதத்ைதயும் 
வாசிக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூறினர். 
எனேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவள்ளி ேமாதிரம் ஒன்ைறச் ெசய்து, அதில் 
"முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்சிைன ெபாறித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்களின் ைகயில் (ஒளிர்ந்த) அந்த ேமாதிரத்தின் ெவண்ைமைய இப்ேபாதும் நான் 
பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4248 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்  அரபியர் அல்லாேதாருக்குக் கடிதம் எழுத 
விரும்பியேபாது, "அரபியர் அல்லாேதார் முத்திைர இல்லாத கடிதம் எைதயும் 
ஏற்கமாட்டார்கள்'' என்று அவர்களிடம் கூறப்பட்டது, எனேவ,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெவள்ளி ேமாதிரம் ஒன்ைறத் தயார் ெசய்துெகாண்டார்கள். 
அவர்களது ைகயில் (ஒளிர்ந்த) அந்த ேமாதிரத்தின் ெவண்ைமைய இப்ேபாதும் நான் 
பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது. 
 
4249 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் சீசர், குஸ்ரூ, நீகஸ் (கிஸ்ரா, ைகசர், நஜாஷீ) ஆகிய மன்னர்களுக்குக் 
கடிதம் எழுத விரும்பியேபாது, "இ(ம்மன்ன)வர்கள் முத்திைர இல்லாத எந்தக் கடிதத்ைதயும் 
ஏற்கமாட்டார்கள்'' என்று கூறப்பட்டது. ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெவள்ளி வைளய ேமாதிரம் ஒன்ைற வார்த்து அதில் "முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்' எனும் 
இலச்சிைன ெபாறித்துக்ெகாண்டார்கள். 
 
பாடம் : 14 ேமாதிரங்கைள(க் கழற்றி) எறிதல். 
 
4250 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ைகயில் ெவள்ளி ேமாதிரம் 
ஒன்ைறக் கண்ேடன். (அைதக் கண்ட) மக்களும் ெவள்ளி ேமாதிரங்கைளச் ெசய்து 
அணிந்துெகாண்டனர். ஆகேவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் (முன்பு அணிந்திருந்த) தமது (ெபான்) 
ேமாதிரத்ைத (கழற்றி) எறிந்துவிடேவ, மக்களும் தம் (ெபான்) ேமாதிரங்கைள (கழற்றி) 
எறிந்துவிட்டனர். 
 
4251 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ைகயில் ெவள்ளி ேமாதிரத்ைதக் 
கண்ேடன். பிறகு மக்களும் ெவள்ளி ேமாதிரங்கைள வார்த்து, அவற்ைற அணிந்து 
ெகாண்டனர். ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (முன்பு அணிந்திருந்த) தமது 
(தங்க) ேமாதிரத்ைத எறிந்துவிட்டார்கள். எனேவ, மக்களும் தம் (தங்க) ேமாதிரங்கைள 
எறிந்துவிட்டனர். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 15 அபிசீனியக் குமிழ் உள்ள ெவள்ளி ேமாதிரம். 
 
4252 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ெவள்ளி ேமாதிரம் அபிசீனியக் குமிழ் (அல்லது 
கறுப்புக் கல்) உள்ளதாக இருந்தது. 
 
4253 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வலக்கரத்தில் ெவள்ளி ேமாதிரம் ஒன்ைற 
அணிந்திருந்தார்கள். அதன் குமிழ் அபிசீனியாைவச் ேசர்ந்ததாயிருந்தது. அதன் குமிழ் 
பகுதிையத் தமது உள்ளங்ைக பக்கம் அைமயும்படி அணிந்திருப்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 16 ைகயின் சுண்டுவிரலில் ேமாதிரம் அணிவது. 
 
4254 ஸாபித் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது 

அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் இந்த விரலில் ேமாதிரம் அணிந்திருந்தார்கள்'' 

என்று கூறி, தமது இடக்ைகயின் சுண்டுவிரைல ேநாக்கி ைசைக ெசய்தார்கள். 
 
பாடம் : 17 நடு விரலிலும் அதற்கடுத்துள்ள ஆட்காட்டி விரலிலும் ேமாதிரம் அணிவதற்கு 
வந்துள்ள தைட. 
 
4255 அபூபுர்தா ஆமிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அலீ (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் இந்த விரலில் அல்லது அதற்கடுத்த விரலில் 
ேமாதிரம் அணிய ேவண்டாம் என என்ைனத் தைட ெசய்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
-அது எந்த இரு விரல்கள் என அறிவிப்பாளர் ஆஸிம் பின் குைலப் (ரஹ்) அவர்களுக்குத் 
ெதரியவில்ைல.- 

ேமலும், "கஸ்' வைகத் துணிைய அணியேவண்டாம் என்றும் (சிவப்பு) ெமன்பட்டு 
விரிப்புகளில் (மீஸரா) அமர ேவண்டாெமன்றும் எனக்குத் தைட ெசய்தார்கள். 
ேமலும், அலீ (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 
"கஸ்' வைகத் துணி என்பது, எகிப்து அல்லது சிரியாவிலிருந்து இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
ஒரு வைகத் துணியாகும். அதில் விலா எலும்புகைளப் ேபால வரிவரியாகக் ேகாடுகள் 
இருக்கும். இன்னவற்றுக்கு அது ஒப்பாயிருக்கும். "மீஸரா' என்பது, ெபண்கள் தம் 
கணவர்களுக்காக ஒட்டகச் ேசணத்தில் அைமக்கும் சிவப்பு நிற ெமன்பட்டுத் திண்டுகைளப் 
ேபான்ற விரிப்புகளாகும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் "அபூமூசாவின் புதல்வர் (அபூபுர்தா) கூறினார்'' என அறிவிப்பாளர்ெதாடரில் இடம் 
ெபற்றுள்ளது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் தைடெசய்தார்கள். அல்லது நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைனத் 
தைட ெசய்தார்கள்'' என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
4256 அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அலீ (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்த விரலில் அல்லது இந்த 
விரலில் ேமாதிரம் அணியேவண்டாம் என்று என்ைனத் தைட ெசய்தார்கள்'' என்று கூறி, 
நடுவிரைலயும் அதற்கடுத்த (ஆட்காட்டி) விரைலயும் சுட்டிக் காட்டினார்கள். 
 
பாடம் : 18 காலணி அல்லது அது ேபான்றைத அணிவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
4257 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ேமற்ெகாண்ட ஒரு ேபார் பயணத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள், "காலணிைய 
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில்,ஒரு மனிதர் காலணி அணிந்திருக்கும்வைர அவர் 
வாகனத்திேலேய இருக்கிறார்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 19 காலணி அணியும்ேபாது முதலில் வலக் காலில் அணிவதும் கழற்றும்ேபாது 
முதலில் இடக்காலில் இருந்து கழற்றுவதும் விரும்பத்தக்கதாகும்; ஒேரெயாரு காலணியில் 
நடப்பது ெவறுக்கத்தக்கதாகும். 
 
4258 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் காலணி அணியும் ேபாது முதலில் வலக் காலில் அணியட்டும். அைதக் 
கழற்றும்ேபாது முதலில் இடக் காலில் இருந்து கழற்றட்டும். ஒன்று, இரு காலணிகைளயும் 
ஒருேசர அவர் அணிந்து ெகாள்ளட்டும். அல்லது இரண்ைடயும் ஒருேசரக் கழற்றிவிடட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4259 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் ஒேரெயாரு காலணியில் நடக்கேவண்டாம். ஒன்று, இரு 
காலணிகைளயும் ஒருேசர அவர் அணிந்துெகாள்ளட்டும். அல்லது இரண்ைடயும் ஒருேசர 
கழற்றிவிடட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4260 அபூரஸீன் மஸ்ஊத் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் எங்களிடம் புறப்பட்டு வந்து, தமது ைகயால் தமது ெநற்றியில் 
அடித்துவிட்டு, "அறிந்துெகாள்ளுங்கள்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மீது 
(அவர்கள் ெசால்லாதைதச் ெசான்னதாகப்) ெபாய்யுைரக்கிேறன் என நீங்கள் ேபசிக் 
ெகாள்கிறரீ்கள். நீங்கள் ேநர்வழியில் ெசல்ல, நான் (மட்டும்) வழிெகட்டுவிட ேவண்டுமா? 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவரின் ெசருப்பு வார் 
அறுந்துவிட்டால், அைதச் சீராக்காத வைர மற்ெறாரு ெசருப்பில் நடந்து ெசல்லேவண்டாம்' 

என்று கூறினார்கள் என நான் உறுதியளிக்கிேறன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 20 ஒேரெயாரு துணிைய உடலில் சுற்றிக் ெகாண்டு, அதன் ஒரு மூைலைய ஒரு 
ேதாளில் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, மற்ெறாரு ேதாள் பகுதிையத் திறந்த நிைலயில் 
விட்டுவிடுவதும் (இஷ்தி மாலுஸ் ஸம்மாஉ), ஒேர துணிையப் ேபார்த்திக்ெகாண்டு 
குத்துக்காலிட்டு அமர்வதும் (இஹ்திபா) தைட ெசய்யப்பட்டைவ ஆகும். 
 
4261 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒருவர் தமது இடக் ைகயால் உணவு உண்பது, 

அல்லது ஒேரெயாரு காலணியில் நடப்பது, ஒேரெயாரு துணிைய உடலில் சுற்றிக்ெகாண்டு, 

அதன் ஒரு மூைலைய ஒரு ேதாளில் ேபாட்டுக்ெகாண்டு மற்ெறாரு ேதாைளத் திறந்த 
நிைலயில் விட்டுவிடுவது (இஷ்திமாலுஸ் ஸம்மாஉ), ஒேர துணியால் (தம் முதுைகயும் 
முழங்கால்கைளயும்) ேபார்த்திக் ெகாண்டு மர்ம உறுப்பு ெவளிேய ெதரியுமாறு 
(குத்துக்காலிட்டு) அமர்வது (இஹ்திபா) ஆகியவற்றுக்குத் தைட விதித்தார்கள். 
 
4262 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"உங்களில் ஒருவரது ெசருப்பு வார் அறுந்துவிட்டால்' அல்லது "தமது ெசருப்பு வார் அறுந்து 
விட்ட ஒருவர்' அைதச் சீராக்காத வைர ஒேரெயாரு காலணியில் நடக்க ேவண்டாம். 
ஒேரெயாரு காலுைற அணிந்தும் நடக்க ேவண்டாம். இடக் ைகயால் சாப்பிட ேவண்டாம். 
ஒேர துணியால் (தம் முதுைகயும் முழங்கால்கைளயும்) ேபார்த்திக்ெகாண்டு (மர்ம உறுப்பு 
ெவளிேய ெதரியுமாறு குத்துக்காலிட்டு) அமர ேவண்டாம். ஒேர துணிைய உடலில் 
சுற்றிக்ெகாண்டு, அதன் ஒரு மூைலைய ஒரு ேதாளில் ேபாட்டுக்ெகாண்டு மற்ெறாரு 
ேதாைளத் திறந்த நிைலயில் விட்டுவிட ேவண்டாம். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
  
பாடம் : 21 மல்லாந்து படுத்துக்ெகாண்டு ஒரு கால்மீது மற்ெறாரு காைலப் ேபாட்டுக் 
ெகாள்வதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
4263 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒேர துணிைய உடலில் சுற்றிக்ெகாண்டு, அதன் ஒரு 
மூைலைய ஒரு ேதாளில் ேபாட்டுக்ெகாண்டு மற்ெறாரு ேதாைளத் திறந்த நிைலயில் 
விட்டுவிட ேவண்டாம் என்றும், ஒேர துணிையப் ேபார்த்திக்ெகாண்டு (மர்ம உறுப்பு 
ெவளிேய ெதரியுமாறு குத்துக்காலிட்டு) அமர ேவண்டாம் என்றும், ஒரு மனிதர் மல்லாந்து 
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படுத்திருக்கும்ேபாது கால்மீது கால் ேபாட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டாம் என்றும் தைட 
ெசய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4264 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "ஒேரெயாரு காலணியில் நடக்காேத. ஒேர கீழாைடயால் 
(உன் முதுைகயும் முழங்கால்கைளயும்) ேபார்த்திக்ெகாண்டு குத்துக்காலிட்டு அமராேத. 
இடக் ைகயால் சாப்பிடாேத. ஒேர துணிைய உடலில் சுற்றிக்ெகாண்டு அதன் ஒரு 
மூைலைய ஒரு ேதாளில் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, மற்ெறாரு ேதாள் பகுதிையத் திறந்தவாறு 
விட்டுவிடாேத. நீ மல்லாந்து படுத்திருக்கும்ேபாது ஒரு காைல மற்ெறாரு கால்மீது 
ேபாடாேத'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4265 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் மல்லாந்து படுத்துக்ெகாண்டு ஒரு காைல மற்ெறாரு கால்மீது 
ேபாட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டாம். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 22 மல்லாந்து படுத்துக்ெகாண்டு ஒரு காைல மற்ெறாரு கால்மீது ேபாட்டுக் 
ெகாள்வதற்கு வந்துள்ள அனுமதி. 
 
4266 அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் பின் ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு காலின் மீது மற்ெறாரு காைலப் 
ேபாட்டுக்ெகாண்டு பள்ளிவாசலில் மல்லாந்து படுத்திருப்பைத நான் கண்ேடன். 
 
4267 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
ஒன்பது அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 23 ஆண்கள் (ேமனியில்) குங்குமப்பூச் சாயமிட்டுக்ெகாள்வது தைட ெசய்யப் 

பட்டதாகும். 
 
4268 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், குங்குமப்பூச் சாயமிட்டுக்ெகாள்வைதத் தைட ெசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
ஹம்மாத் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அதாவது ஆண்களுக்குத் தைட 
ெசய்தார்கள்'' என (விளக்கத்துடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆண்கள் குங்குமப்பூச் சாயமிட்டுக் 
ெகாள்ளக்கூடாது எனத் தைட விதித்தார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 24 நைரமுடியில் மஞ்சள் நிறத்திேலா, சிவப்பு நிறத்திேலா சாயமிடுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும். கறுப்பு நிறச் சாயமிடுவது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
4269 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் தந்ைத) அபூகுஹாஃபா அவர்கள் மக்கா "ெவற்றி ஆண்டில்' 

அல்லது "ெவற்றி நாளில்' (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) "வந்தார்கள்'. அல்லது "ெகாண்டுவரப் 
பட்டார்கள்'. அவர்களது தைல முடியும் தாடியும் தும்ைபப் பூைவப் ேபான்று (தூய ெவள்ைள 
நிறத்தில்) இருந்தன. அவருைடய துைணவியரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "இ(ந்த ெவள்ைள 
நிறத்)ைத ஏேதனும் (சாயம்) ெகாண்டு மாற்றுங்கள்'' என்று உத்தரவிட்டார்கள். 
 
4270 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கா ெவற்றி நாளில் (அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் தந்ைத) அபூகுஹாஃபா, (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்) ெகாண்டுவரப்பட்டார். அவரது தைல முடியும் தாடியும் தும்ைபப் பூைவப் 
ேபான்று ெவள்ைள நிறத்தில் இருந்தன. அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் இ(ந்த ெவள்ைள 
நிறத்)ைத ஏேதனும் (சாயம்) ெகாண்டு மாற்றுங்கள். கறுப்பு நிறத்ைத தவிர்த்துக் 
ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 25 (நைரமுடிக்கு) சாயமிட்டுக்ெகாள்வதில் யூதர்களுக்கு மாறுெசய்தல். 
 
4271 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யூதர்களும் கிறித்தவர்களும் (நைரமுடிக்கு) சாயமிட்டுக்ெகாள்வதில்ைல. ஆகேவ, நீங்கள் 
(உங்கள் நைரமுடிகளுக்குச் சாயமிட்டு) அவர்களுக்கு மாறுெசய்யுங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 26 உயிரினங்களின் உருவப்படங்கைள வைரவதும், விரிப்புகள் ேபான்ற 
மதிப்பில்லாப் ெபாருட்கள் தவிர, உருவப்படமுள்ள இதரப் ெபாருட்கைள ைவத்துக் 
ெகாள்வதும்  தைட ெசய்யப்பட்டைவ ஆகும். உருவப்படேமா நாேயா உள்ள வடீ்டில் 
வானவர்கள் நுைழயமாட்டார்கள். 
 
4272 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு 
(குறிப்பிட்ட) ேநரத்தில் வருவதாக வாக்களித்திருந்தார்கள். ஆனால், அந்த ேநரம் வந்தும் 
ஜிப்ரீல் வரவில்ைல. 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ைகயில் குச்சிெயான்று இருந்தது. அைத 
அவர்கள் தூக்கிெயறிந்துவிட்டு, "அல்லாஹ் தனது வாக்குறுதிக்கு மாறுெசய்யமாட்டான். 
அவனுைடய தூதர்களும் வாக்குறுதிக்கு மாறுெசய்யமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
பின்னர் திரும்பிப் பார்த்தேபாது, தமது கட்டிலுக்குக் கீேழ நாய்க்குட்டிெயான்று இருப்பைதக் 
கண்டார்கள். 
உடேன "ஆயிஷா! இந்த நாய் இங்கு எப்ேபாது நுைழந்தது?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எனக்குத் ெதரியவில்ைல'' என்ேறன். உடேன அைத 
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அப்புறப்படுத்துமாறு உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற அது அப்புறப்படுத்தப்பட்ட பின் ஜிப்ரீல் 
(அைல) அவர்கள் வந்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் வருவதாகச் ெசான்னரீ்கள். உங்களுக்காக 
நான் (எதிர்பார்த்து) அமர்ந்திருந்ேதன். ஆனால், நீங்கள் வரவில்ைலேய (ஏன்)?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
அதற்கு ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள், "உங்கள் வடீ்டினுள்ளிருந்த நாேய என(து வருைக)க்குத் 
தைடயாக அைமந்துவிட்டது. (வானவர்களாகிய) நாங்கள், நாயும் உருவப்படமும் உள்ள 
வடீ்டிற்குள் நுைழயமாட்ேடாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் 
வருவதாக வாக்களித்திருந்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி (சுருக்கமாக முடிகி)றது. 
ேமற்கண்ட அறிவிப்பில் உள்ளைதப் ேபான்று விரிவாக இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4273 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) ைமமூனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் காைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வழக்கத்திற்கு மாறாகக்) 
கவைலேயாடு அைமதியாக இருந்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இன்ைறய தினம் 
தங்களது ேதாற்றத்தில் ஏேதா மாற்றத்ைத நான் காண்கிேறேன (ஏன்)?'' என்று ேகட்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(வானவர்) ஜிப்ரீல் இன்றிரவில் என்ைன வந்து 
சந்திப்பதாக வாக்களித்திருந்தார். ஆனால், அவர் வரவில்ைல. அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அவர் என்னிடம் வாக்கு மாறி நடந்ததில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். அந்நாள் 
முழுவதும் அேத நிைலயிேலேய அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். 
பிறகு அவர்களது மனதில், எங்கள் வடீ்டிலிருந்த கூடாரெமான்றுக்குக் கீேழ நாய்க்குட்டி 
இருக்கும் நிைனவு வந்தது. உடேன அைத அப்புறப்படுத்துமாறு உத்தரவிட்டார்கள். 
அவ்வாேற அது அப்புறப்படுத்தப்பட்டவுடன் தமது ைகயில் தண்ணரீ் அள்ளி அந்த இடத்தில் 
ெதளித்து விட்டார்கள். 
அன்று மாைல ேநரமானதும் ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் வந்து அவர்கைளச் சந்தித்தார்கள். 
அப்ேபாது "நீங்கள் ேநற்றிரவு என்னிடம் வருவதாக  வாக்களித்திருந்தீர்கேள?'' என்று 
நபியவர்கள் ேகட்டார்கள். அதற்கு ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் "ஆம். ஆயினும், 

(வானவர்களாகிய) நாங்கள் நாயும் உருவப்படமும் உள்ள வடீ்டில் நுைழயமாட்ேடாம்'' என்று 
கூறினார்கள்.அன்ைறய ெபாழுது புலர்ந்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

நாய்கைளக் ெகால்லுமாறு கட்டைளயிட்டார்கள். சிறிய ேதாட்டங்களில் உள்ள நாய்கைளக் 
ெகால்லுமாறும் கட்டைளயிட்டார்கள். ெபரிய ேதாட்டங்களில் உள்ள நாய்கைள 
விட்டுவிட்டார்கள். (அவற்ைறக் ெகால்லுமாறு உத்தரவிடவில்ைல.) 
 
4274 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாயும் (உயிரினங்களின்) உருவப்படமும் உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் 
நுைழயமாட்டார்கள்.-இைத அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4275 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாயும் (உயிரினங்களின்) உருவப்படமும் உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் நுைழய 
மாட்டார்கள். 
இைத அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4276 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உருவப்படம் உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் 
நுைழயமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான புஸ்ர் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) ைஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ (ரலி) அவர்கள் 
பின்னர் ேநாய்வாய்ப்பட்டேபாது, அவர்கைள உடல்நலம் விசாரிக்க நாங்கள் ெசன்ேறாம். 
அப்ேபாது அவர்களது வடீ்டுக் கதவில் உருவப்படம் உள்ள திைரச் சீைலெயான்று 
ெதாங்கிக்ெகாண்டிருந்தது. 
நான் (இந்த ஹதீைஸ ைஸத் (ரலி) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தேபாது என்னுடனிருந்த) நபி 
(ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ைமமூனா (ரலி) அவர்களின் மடியில் வளர்ந்த 
உைபதுல்லாஹ் அல்கவ்லான ீ (ரஹ்) அவர்களிடம், "உருவப்படங்கைளப் பற்றி முன்ெபாரு 
நாள் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் நமக்கு (ஒரு ஹதீஸ்) அறிவிக்கவில்ைலயா?''என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு உைபதுல்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள், "துணியில் வைரயப்பட்ட (உயிரற்றைவயின் 
உருவத்)ைதத் தவிர என்று அவர்கள் ெசான்னைத நீர் ேகட்கவில்ைலயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4277 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(உயிரினங்களின்) உருவப்படம் உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் நுைழயமாட்டார்கள். 
இைத அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) புஸ்ர் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) ைஸத் பின் காலித் (ரலி) அவர்கள் ேநாய் 
வாய்ப்பட்டேபாது, நாங்கள் அவர்கைள உடல்நலம் விசாரிக்கச் ெசன்ேறாம். அங்கு 
அவர்களது வடீ்டி(ன் வாசலி)ல் உருவப்படங்கள் உள்ள திைரைய நாங்கள் கண்ேடாம். நான் 
(என்னுடனிருந்த) உைபதுல்லாஹ் அல் கவ்லான ீ (ரஹ்) அவர்களிடம் "உருவப் 
படங்கைளப் பற்றி (முன்பு ஒரு நாள்) ைஸத் பின் காலித் (ரலி) அவர்கள் நமக்கு (ஒரு) 
ஹதீஸ் அறிவிக்கவில்ைலயா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு உைபதுல்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள், "துணியில் வைரயப்பட்ட (உயிரற்றைவயின் 
படத்)ைதத் தவிர என்று அவர்கள் ெசான்னைத நீர் ெசவிேயற்கவில்ைலயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் "இல்ைல' என்ேறன். அதற்கு உைபதுல்லாஹ் அல்கவ்லான ீ (ரஹ்) 
அவர்கள், "ஆம், அவ்வாறு ெசால்லத்தான் ெசய்தார்கள்'' என்றார்கள். 
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4278 ைஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நாயும் உருவச் சிைலகளும் உள்ள வடீ்டில் (அருள்) 
வானவர்கள் நுைழயமாட்டார்கள்'' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன் என அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
ஆகேவ, நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, "இவர் (ைஸத் பின் காலித்), "நாயும் 
உருவச்சிைலகளும் உள்ள வடீ்டில் வானவர்கள் நுைழயமாட்டார்கள்' என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என என்னிடம் ெதரிவிக்கிறாேர? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவ்வாறு கூறியைத நீங்கள் ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், கூறினார்கள்: இல்ைல. ஆயினும், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெசய்த ஒரு ெசயல் குறித்து உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கிேறன். 
(ஒருமுைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ேபாருக்காகப் புறப்பட்டுச் 
ெசன்றார்கள். பிறகு நான் திைரச் சீைலெயான்ைற எடுத்து அைத (எனது வடீ்டு) வாசலில் 
ெதாங்கவிட்ேடன். அவர்கள் (ேபாைர முடித்துத் திரும்பி) வந்தேபாது அந்தத் திைரச் 
சீைலையப் பார்த்தார்கள். அவர்களது முகத்தில் அதிருப்திைய நான் அறிந்துெகாண்ேடன். 
அவர்கள் ேவகமாக அைதப் பிடித்து இழுத்துக் கிழித்துவிட்டார்கள். 
ேமலும், "அல்லாஹ், கல்லுக்கும் களி மண்ணுக்கும் ஆைடயணிவிக்குமாறு நமக்குக் 
கட்டைளயிடவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். ஆகேவ, அந்தத் திைரைய நாங்கள் துண்டாக்கி, 
அவற்றில் ேபரீச்ச நார்கைள நிரப்பி, இரு தைலயைணகள் ெசய்துெகாண்ேடாம். அைத 
அவர்கள் ஆட்ேசபிக்கவில்ைல. 
 
4279 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்களிடம் திைரச் சீைலெயான்று இருந்தது. அதில் பறைவயின் உருவம் இருந்தது. ஒருவர் 
வடீ்டுக்குள் நுைழயும்ேபாது அந்தத் திைரேய அவைர வரேவற்கும். என்னிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைத அப்புறப்படுத்து. நான் வடீ்டுக்குள் நுைழயும் 
ேபாெதல்லாம் இவ்வுலக(த்தின் ஆடம்பர)ம்தான் என் நிைனவுக்கு வருகிறது'' என்று 
கூறினார்கள். 
ேமலும், எங்களிடம் குஞ்சம் ைவத்த துணிெயான்றும் இருந்தது. அதன் 
கைரேவைலப்பாடுகள் பட்டினால் ஆனைவ என்ேற நாங்கள் கூறிவந்ேதாம். அைத நாங்கள் 
அணிந்துவந்ேதாம். 
 
4280 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்துல் அஃலா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில்,  "ஆயினும், அத்துணிையக் 
கிழித்துவிடுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு 
உத்தரவிடவில்ைல'' என்று அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4281 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்திலிருந்து திரும்பி வந்தேபாது, எனது 
வடீ்டுவாசலில் நான் குஞ்சம் உள்ள திைரச் சீைலெயான்ைறத் ெதாங்கவிட்டிருந்ேதன். 
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அதில் இறக்ைககள் ெகாண்ட குதிைரகளின் உருவங்கள் இருந்தன. உடேன அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைத (அகற்றுமாறு) உத்தரவிட, அவ்வாேற அைத நான் 
அகற்றிவிட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்தா பின் சுைலமான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஒரு பயணத்திலிருந்து 
திரும்பி வந்தேபாது' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
 
4282 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு பயணத்ைத முடித்துக்ெகாண்டு) என்னிடம் 
வந்தார்கள். அப்ேபாது நான் (வடீ்டுவாசைல) உருவப்படம் உள்ள திைரச் சீைலயால் 
மைறத்திருந்ேதன். அைதக் கண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகம் நிறம் 
மாறிவிட்டது. அந்தத் திைரச் சீைலைய எடுத்துக் கிழித்துவிட்டார்கள். 
பிறகு "மறுைம நாளில் மக்களிேலேய மிகக் கடுைமயான ேவதைனக்குள்ளாேவாரில், 

அல்லாஹ்வின் பைடப்புகளுக்கு ஒப்பாகப் பைடக்(க நிைனக்)கின்றவர்களும் அடங்குவர்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகி, ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு முடிகிறது. ஆயினும், அதில் "பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தத் திைரச் சீைலைய ேநாக்கிச் ெசன்று, தமது 
ைகயாேலேய அைதக் கிழித்துவிட்டார்கள்'' என்று (கூடுதலாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹீம் மற்றும் அப்து பின் ஹுைமத் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில் "மிகக் கடுைமயான ேவதைனக்குள்ளாேவார்' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
"ேவதைனக்குள்ளாேவாரில்...' என்று இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4283 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு பயணத்திலிருந்து திரும்பி) என்னிடம் 
வந்தார்கள். அப்ேபாது நான் எனது அலமாரிைய, உருவச் சித்திரங்கள் ெபாறித்த திைரச் 
சீைலெயான்றால் மைறத்திருந்ேதன். அைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பார்த்தேபாது, அைதக் கிழித்து விட்டார்கள். அவர்களது முகம் நிறம் மாறியிருந்தது. 
ேமலும், "ஆயிஷா! மறுைம நாளில் மக்களிேலேய மிகக் கடுைமயான 
ேவதைனக்குள்ளாேவார் அல்லாஹ்வின் பைடப்புகளுக்கு ஒப்பாகப் பைட(க்க 
நிைன)ப்பவர்கள் தாம்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு நாங்கள் அந்தத் திைரச் சீைலையக் கிழித்து ஓரிரு தைலயைண (இருக்ைக)களாக 
ஆக்கிக்ெகாண்ேடாம்.-இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4284 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் உருவப்படங்கள் உள்ள (திைரத்) துணிெயான்று இருந்தது. அது வாசலிலிருந்து 
(எனது) அலமாரிவைர நீண்டிருந்தது. நபி (ஸல்) அவர்கள் அைத ேநாக்கிேய ெதாழும் 
நிைல ஏற்பட்டிருந்தது. எனேவ, "அைத என்ைனவிட்டு அப்புறப்படுத்து'' என்று கூறினார்கள். 
ஆகேவ, அைத நான் அப்புறப்படுத்தி அைதத் தைலயைண (இருக்ைக)களாக ஆக்கிவிட்ேடன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4285 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள். நான் (எனது வடீ்டில்) உருவப்படங்கள் உள்ள 
திைரச் சீைலையத் ெதாங்கவிட்டிருந்ேதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் அைத 
அப்புறப்படுத்தினார்கள். ஆகேவ, அைத நான் இரு தைலயைண (இருக்ைக)களாக ஆக்கிக் 
ெகாண்ேடன். 
 
4286 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (எனது வடீ்டில்) உருவப்படங்கள் உள்ள திைரச் சீைலெயான்ைறத் ெதாங்க 
விட்டிருந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வடீ்டுக்கு) வந்தேபாது, அைத 
அப்புறப்படுத்திவிட்டார்கள். அைத நான் துண்டித்து இரு தைலயைண (இருக்ைக)களாக 
ஆக்கிக்ெகாண்ேடன். 
(இைத அப்துர் ரஹ்மான் பின் அல்காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்த) அந்த 
ேவைளயில், அங்கு அைவயில் இருந்த பனூ ஸுஹ்ரா குலத்தாரின் முன்னாள் 
அடிைமயான ரபஆீ பின் அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவ்விரு தைலயைணகளில் தைல சாய்த்துக்ெகாள்வார்கள் என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
ெசான்னதாக (உங்கள் தந்ைத) அபூமுஹம்மத் காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியைத நீங்கள் ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அப்துர் ரஹ்மான் பின் அல்காசிம் (ரஹ்) அவர்கள் "இல்ைல' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அந்த மனிதர், "ஆயினும், காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள் 
அவ்வாறு கூறியைத நான் ெசவியுற்ேறன்'' என்று கூறினார். 
 
4287 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (உயிரினங்களின்) உருவப்படங்கள் உள்ள திண்டு ஒன்ைற விைலக்கு வாங்கிேனன். 
(வடீ்டுக்கு வந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைதக் கண்டதும் 
வாசற்படியிேலேய நின்றுவிட்டார்கள்; உள்ேள வரவில்ைல. அவர்களது முகத்தில் 
அதிருப்திைய "நான் அறிந்துெகாண்ேடன்'. அல்லது "அறியப்பட்டது'. உடேன நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் அல்லாஹ்விடமும் அவனுைடய தூதரிடமும் மன்னிப்புக் 
ேகாருகிேறன். நான் என்ன குற்றம் ெசய்துவிட்ேடன்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தத் திண்டின் நிைல என்ன?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான், "இதில் தாங்கள் அமர்ந்துெகாள்வதற்காகவும் தைல சாய்த்துக் 
ெகாள்வதற்காகவும் தங்களுக்காகேவ இைத நான் விைலக்கு வாங்கிேனன்'' என்ேறன். 
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அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்த உருவப்படங்கைள வைரந்தவர்கள் 
(மறுைம நாளில்) ேவதைன ெசய்யப்படுவார்கள். ேமலும், அவர்களிடம் "நீங்கள் 
பைடத்தவற்றுக்கு நீங்கேள உயிர் ெகாடுங்கள்' எனக் கூறப்படும்'' என்று ெசால்லிவிட்டு, 

"(உயிரினங்களின்) உருவப்படங்கள் உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் நுைழவதில்ைல'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சிலரது அறிவிப்ைபவிட ேவறுசிலரது அறிவிப்பு முழுைமயானதாக உள்ளது. 
அவற்றில் அப்துல் அஸீஸ் பின் அப்தில்லாஹ் அல்மாஜிஷூன் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "அைத எடுத்து இரு தைலயைணகளாக நான் ஆக்கிக்ெகாண்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வடீ்டில் இருக்கும்ேபாது அவற்றில் தைல 
சாய்த்துக்ெகாள்வார்கள்'' என்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4288 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உயிரினங்களின் உருவங்கைளத் தயாரித்தவர்கள் மறுைம நாளில் ேவதைன ெசய்யப் 
படுவார்கள். அவர்களிடம் "நீங்கள் பைடத்தவற்றுக்கு நீங்கேள உயிர் ெகாடுங்கள்'' என்று 
கூறப்படும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4289 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
திண்ணமாக மறுைம நாளில் (இைறவனிடம்) மிகக் கடுைமயான ேவதைனக்கு 
உள்ளாேவார் உருவங்கைளப் பைடப்ேபார் தாம். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூசயதீ் அல்அஷஜ்ஜு (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "திண்ணமாக' எனும் 
ெசால் இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) மற்றும் அபூகுைறப் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில், "உருவங்கைளப் பைடப்ேபார் மறுைம நாளில் நரகவாசிகளில் மிகக் 
கடுைமயான ேவதைனக்கு உள்ளாேவாரில் அடங்குவர்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. சுஃப்யான் 
பின் உையனா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
காணப்படுகிறது.- முஸ்லிம் பின் ஸுைபஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒருமுைற) மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்களுடன் ஓர் இல்லத்தில் இருந்ேதன். அங்கு மர்யம் 
(அைல) அவர்களின் உருவச்சிைலகள் இருந்தன. அப்ேபாது மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்கள், 
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"இைவ (ேராமப் ேபரரசர்) சீசரின் உருவச்சிைலகள்'' என்றார்கள். "நான் இல்ைல, இைவ 
மர்யம் (அைல) அவர்களின் உருவச்சிைலகள்'' என்ேறன். 
அப்ேபாது மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்கள், "கவனி. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"மறுைம நாளில் மிகக் கடுைமயான ேவதைனக்கு உள்ளாேவார் உருவங்கைளப் 
பைடப்ேபாேர' என்று கூறினார்கள் என அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியைத நான் ெசவியுற்றுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
 
4290 சயதீ் பின் அபில்ஹசன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "நான் இந்த உருவங்கைள 
வைர(யும் ெதாழில் ெசய்துவரு)கிேறன். இைதப் பற்றி எனக்கு மார்க்கத் தீர்ப்பு அளியுங்கள்'' 

என்று ேகட்டார். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "எனக்கு அருகில் வா'' என்றார்கள். அவர் 
அருகில் வந்தார். 
பிறகு (மீண்டும்) "இன்னும் அருகில் வா'' என்றார்கள். அவர் இன்னும் அருகில் வந்தேபாது, 

அவரது தைலமீது ைகைய ைவத்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான் 
ெசவியுற்ற ஒரு ெசய்திைய உமக்குச் ெசால்கிேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"உருவங்கைளப் பைடக்கும் ஒவ்ெவாருவரும் நரகத்திற்ேக ெசல்வர். அவர் பைடத்த 
ஒவ்ேவார் உருவத்திற்கும் அல்லாஹ் உயிர் ெகாடுப்பான். அதுேவ அவைர நரகத்தில் 
ேவதைன ெசய்யும்' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
ேமலும் "நீர் வைரந்துதான் ஆக ேவண்டும் என்றால் மரங்கள், உயிரற்ற (இயற்ைகக் 
காட்சிகள் உள்ளிட்ட)வற்றின் படங்கைள வைரந்துெகாள்'' என்று கூறினார்கள். 
முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகிேறன்: 
நான் (இந்த அறிவிப்பாளர்ெதாடரில் கிைடத்த இந்த ஹதீைஸ) நஸ்ர் பின் அலீ (ரஹ்) 
அவர்கள் (முன்னிைலயில் வாசித்துக் காட்டியேபாது அவர்கள்) அைத (உண்ைமயான 
ஹதீஸ் என) ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள். 
 
4291 நள்ர் பின் அனஸ் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒரு முைற) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது 
அவர்கள் (மக்களுக்கு) மார்க்கத் தீர்ப்புகள் வழங்கலானார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என (எைதப் பற்றியும்) குறிப்பிட 
வில்ைல. இந்நிைலயில் இறுதியாக ஒரு மனிதர் வந்து, அவர்களிடம், "நான் இந்த 
உருவங்கைளப் பைடக்கும் (ெதாழில் புரிகின்ற) ஒரு மனிதன் ஆேவன்'' என்று கூறி (அது 
குறித்துத் தீர்ப்புக் ேகாரி)னார். 
அப்ேபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அருகில் வா'' என்று கூற, அந்த மனிதர் அருகில் 
வந்ததும் "உலகில் ஓர் உருவப்படத்ைத வைரந்தவர், மறுைம நாளில் அந்த உருவத்தினுள் 
உயிைர ஊதும்படி பணிக்கப்படுவார். ஆனால்,அவரால் ஊதமுடியாது என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்ேடன்'' எனக் கூறினார்கள். 
- இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்துள்ள ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நள்ர் பின் அனஸ் பின் 
மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் வாயிலாகேவ ேவறு இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
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4292 அபூஸுர்ஆ பின் அம்ர் பின் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களுடன் (மதீனாவின் ஆளுநர்) மர்வான் பின் அல்ஹகமின் 
வடீ்டுக்குச் ெசன்ேறன். அங்கு அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் உருவப்படங்கள் சிலவற்ைறக் 
கண்டார்கள். 
அப்ேபாது "எனது பைடப்ைபப் ேபான்று பைடக்கத் தயாராகிவிட்டவைன விட அக்கிர 
மக்காரன் ேவறு யார் இருக்க முடியும்? அவ்வாறாயின் அவர்கள் ஓர் உயிரணுைவப் 
பைடத்துக் காட்டட்டும்! அல்லது ஒரு தானிய வித்ைதப் பைடத்துக் காட்டட்டும்! அல்லது 
ேகாதுைம வித்ைதப் பைடத்துக் காட்டட்டும் என்று வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ் கூறினான் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசால்ல நான் 
ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- அபூஸுர்ஆ பின் அம்ர் பின் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மதீனாவில் கட்டப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்த மர்வான் அல்லது சயதீ் பின் அல்ஆஸுக்கு உரிய 
புது மைனெயான்றுக்கு நானும் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களும் ெசன்ேறாம். அந்த 
மைனயில் ஓவியர் ஒருவர் உருவப்படங்கைள வைரந்துெகாண்டிருந்தார். 
அப்ேபாது அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் ேமற்கண்ட நபிெமாழிைய அறிவித்தார்கள். அதில் 
"அல்லது ேகாதுைம வித்ைதப் பைடத்துக் காட்டட்டும்!'' எனும் வாசகம் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4293 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உருவச் சிைலகேளா உருவப்படங்கேளா உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் நுைழய 
மாட்டார்கள்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் :  27 பயணத்தில் நாயும் (ஒலிெயழுப்பும்) மணியும் ெவறுக்கத்தக்கைவ ஆகும். 
 
4294 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நாயும் மணிேயாைசயும் உள்ள பயணிகளுடன் (அருள்) வானவர்கள் வரமாட்டார்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4295 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒலிெயழுப்பும் மணி, ைஷத்தானின் இைசக் கருவியாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 28 ஒட்டகத்தின் கழுத்தில் (திருஷ்டிக்காக) கயிற்று மாைல அணிவிப்பது ெவறுக்கத் 
தக்கதாகும். 
 
4296 அபூபஷீர் ைகஸ் பின் உைபத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேமற்ெகாண்ட பயணெமான்றில் அவர்களுடன் 
இருந்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அறிவிப்பாளர் ஒருவைர 
அனுப்பி, "எந்த ஒட்டகத்தின் கழுத்திலும் (கண்ேணறு கழிவதற்காகக் கட்டப்படுகின்ற) 
கயிற்று மாைலேயா அல்லது ேவெறந்த மாைலேயா இருக்கக்கூடாது. இருந்தால் அைவ 
துண்டிக்கப்பட ேவண்டும்'' என்று அறிவிக்கச் ெசய்தார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அப்துல்லாஹ் பின் அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்கள், 

"அப்ேபாது நபித்ேதாழர்கள் இரவில் ஓய்ெவடுக்கும் இடங்களில் இருந்தார்கள்'' என்று 
அபூபஷீர் (ரலி) அவர்கள் (கூறியதாக அப்பாத் பின் தமீம் (ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம்) 
ெசான்னதாகேவ நான் கருதுகிேறன். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
கண் திருஷ்டிக்காக இவ்வாறு கட்டப்படுவைதேய (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தைட ெசய்தார்கள் என) நான் கருதுகிேறன். 
 
பாடம் :  29 உயிரினங்களின் முகத்தில் அடிப்பதும் முகத்தில் அைடயாளச் சூடிடுவதும் தைட 
ெசய்யப்பட்டைவ ஆகும். 
 
4297 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், முகத்தில் அடிக்கேவண்டாம் என்றும், முகத்தில் 
அைடயாளச் சூடிட ேவண்டாம் என்றும் தைட ெசய்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4298 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கைள, முகத்தில் அைடயாளச் சூடிடப்பட்ட கழுைதெயான்று கடந்து 
ெசன்றது. அப்ேபாது அவர்கள், "இதற்கு அைடயாளச் சூடிட்டவைன அல்லாஹ் சபிப்பானாக!'' 
என்று கூறினார்கள். 
 
4299 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிைமயான அபூஅப்தில்லாஹ் நாஇம் 
பின் உைஜல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், முகத்தில் சூடு ேபாட்டு 
அைடயாளமிடப்பட்டிருந்த கழுைதெயான்ைறக் கண்டு அைதக் கண்டித்தார்கள்'' என்று இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
ேமலும், (அவர்களின் தந்ைத அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் - ரலி) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அதன் முகத்திலிருந்து தள்ளியுள்ள (உடம்பின்) ஒரு 
பகுதியிேலேய நான் அைடயாளமிடுேவன்'' என்று கூறிவிட்டு, தமது கழுைதக்கு அதன் 
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பின்கால் சப்ைபயின் ஓர் ஓரத்தில் அைடயாளமிடுமாறு கட்டைளயிட்டார்கள். அவர்கள்தாம் 
பின்கால் சப்ைபயின் ஓரத்தில் சூடு ேபாட்டு அைடயாளமிட்ட முதல் ஆள் ஆவார்கள். 
 
பாடம் : 30 மனிதனல்லா பிற உயிரினங்களில் முகமல்லா மற்ற உறுப்புகளில் சூடிட்டு 
அைடயாளமிடலாம் என்பதும், ஸகாத் மற்றும் ஜிஸ்யா கால்நைடகளில் அவ்வாறு 
ெசய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும். 
 
4300 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தாயார்) உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களுக்குக் குழந்ைத பிறந்தேபாது என்னிடம் 
அவர்கள், "அனேஸ! இந்தக் குழந்ைதைய நன்கு கவனித்துக்ெகாள். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(ேபரீச்சம் பழத்ைத) ெமன்று இவன் வாயிலிடுவதற்காக இவைன அவர்களிடம் நீ எடுத்துச் 
ெசல்லாத வைர இவன் எைதயும் உட்ெகாண்டுவிட ேவண்டாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அவ்வாேற, நான் அவைன நபி (ஸல்) அவர்களிடம் எடுத்துச் ெசன்ேறன். அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு ேதாட்டத்தில் "ஹுைவத்' (அல்லது ஜவ்ன்) குலத் தயாரிப்பான ேகாடு 
ேபாட்ட கம்பளியாைட அணிந்து, மக்கா ெவற்றியின்ேபாது தம்மிடம் வந்த வாகன 
ஒட்டகத்துக்குச் சூடிட்டு அைடயாளமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
 
4301 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தாயார்) உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களுக்குக் குழந்ைத பிறந்தேபாது, நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (ேபரீச்சம் பழத்ைத) ெமன்று அச்சிறுவனின் வாயிலிடுவதற்காக நபியவர்களிடம் 
அவைன (எங்கள் குடும்பத்தார்) ெகாண்டுெசன்றனர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஒட்டகத்ெதாழுவெமான்றில் ஓர் ஆட்டிற்குச் சூடிட்டு அைடயாளமிட்டுக் ெகாண்டிருந்தார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(இைத எனக்கு அறிவித்த) ஹிஷாம் பின் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் "அதன் காதுகளில் 
(அைடயாளமிட்டுக் ெகாண்டிருந்தார்கள்)'' என்று கூறியதாகேவ நான் ெபரும்பாலும் 
கருதுகிேறன். 
 
4302 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒட்டகத்ெதாழுவெமான்றில் ஓர் ஆட்டிற்குச் சூடிட்டு 
அைடயாளமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தேபாது நாங்கள் அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். 
(அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
"அதன் காதுகளில் (அைடயாளமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்)'' என்று ஹிஷாம் பின் உர்வா 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாகேவ நான் கருதுகிேறன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4303 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது கரத்தில் சூடிடும் கருவி இருந்தது. (அதன் மூலம்) 
அவர்கள் "ஸதக்கா' (ஸகாத்) ஒட்டகங்களுக்கு அைடயாளமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தைத நான் 
கண்ேடன். 
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பாடம் : 31 குழந்ைதயின் தைல முடியில் சிறிதளவு மழித்துவிட்டு, சிறிதளவு மழிக்காமல் 
விட்டுவிடுவது (குடுமி ைவப்பது) ெவறுக்கத்தக்கதாகும். 
 
4304 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "கஸஉ' ைவத்துக் 
ெகாள்ளக் கூடாெதனத் தைட விதித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான உமர் பின் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் (என் தந்ைத) நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடம் "கஸஉ என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்ேடள். 
"சிறுவனின் தைலமுடியில் சில பகுதிைய மழித்துவிட்டு, ேவறுசில பகுதிகைள மழிக்காமல் 
விட்டுவிடுவதாகும்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூஉசாமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "கஸஉ' பற்றி அறிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவரான உைபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் ஹஃப்ஸ் (ரஹ்) அவர்கள் விளக்கம் 
அளித்ததாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
இவ்விரு அறிவிப்புகளிலும் (கஸஉ ெதாடர்பான) விளக்கக் குறிப்பு இைணக்கப்பட்டுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 32 சாைலகளில் அமர்வதற்கு வந்துள்ள தைடயும் (அவ்வாறு அமர்ந்தால்) 
சாைலக்குரிய உரிைமகைளப் ேபணுவதும். 
 
4305 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒருமுைற) நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் சாைலகளில் அமர்வைதத் தவிர்த்து விடுங்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் அங்கு அமராமல் இருக்க 
இயலாது. அங்கு (அமர்ந்து தான் பல விஷயங்கைள) நாங்கள் ேபசிக் ெகாள்கிேறாம்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(அங்கு) நீங்கள் அமர்ந்துதான் ஆக ேவண்டும் 
என்றிருந்தால், சாைலக்கு அதன் உரிைமையக் ெகாடுத்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
மக்கள், "சாைலயின் உரிைம என்ன?'' என்று வினவினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(அந்நியப் 
ெபண்கைளப் பார்க்காமல்) பார்ைவையத் தாழ்த்திக்ெகாள்வதும், (பாதசாரிகளுக்குச் 
ெசால்லாேலா ெசயலாேலா) துன்பம் தராமலிருப்பதும்,முகமனுக்கு (சலாம்) பதிலுைரப்பதும், 

நன்ைம புரியும் படி கட்டைளயிடுவதும், தீைமயிலிருந்து தடுப்பதும் (அதன் உரிைம) ஆகும்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள்.- 
 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 33 ெபண்கள் ஒட்டுமுடி ைவத்துவிடுவது, ைவத்துக்ெகாள்வது; பச்ைச குத்திவிடுவது, 

குத்திக்ெகாள்வது; (அழகிற்காக) முகத்தில் முைளத்திருக்கும் முடிகைள நீக்கிவிடுவது, 

நீக்கிக்ெகாள்வது; (அழகிற்காக) பல் வரிைசைய அரத்தால் ேதய்த்துப் பிரித்துக்ெகாள்வது, 

(ெமாத்தத்தில்) அல்லாஹ்வின் (இயற்ைகயான) பைடப்பு முைறைய மாற்றுவது தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
4306 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் மகள் (தாம்பத்திய 
உறவுக்குச் ெசல்லவிருக்கும்) மணப்ெபண்ணாக இருக்கிறாள். அவளுக்குத் தட்டம்ைம ேநாய் 
ஏற்பட்டு அதன் காரணத்தால் அவளது தைலமுடி ெகாட்டிவிட்டது. அவளது தைலயில் நான் 
ஒட்டுமுடி ைவத்துவிடட்டுமா?'' என்று ேகட்டார். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஒட்டுமுடி ைவத்துவிடுபவைளயும் ஒட்டுமுடி ைவத்துக் 
ெகாள்பவைளயும் அல்லாஹ் சபிக்கின்றான் (தன் கருைணயிலிருந்து அப்புறப் 
படுத்துகின்றான்)'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், வகீஉ மற்றும் ஷுஅபா (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் ("அதனால் அவளது 
தைலமுடி ெகாட்டிவிட்டது' என்பைதக் குறிக்க "ஃப தமர்ரக ஷஅருஹா' என்பதற்குப் 
பகரமாக) "ஃப தமர்ரத்த ஷஅருஹா' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4307 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் என் மகளுக்கு மணமுடித்து ைவத்ேதன். 
பிறகு (அவளுக்கு ஏற்பட்ட ேநாயால்) அவளது தைலமுடி ெகாட்டிவிட்டது. அவளுைடய 
கணவேரா அவைள அழகுபடுத்தி (அனுப்பி)விடுமாறு கூறுகிறார். ஆகேவ, அவளுக்கு 
ஒட்டுமுடி ைவத்துவிடட்டுமா, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேவண்டாெமன அவைளத் தடுத்துவிட்டார்கள். 
 
4308 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரிகளில் ஒரு ெபண் மணமுடித்தார். பின்னர் அவர் உடல் நலிவுற்றுவிடேவ அவரது 
தைலமுடி ெகாட்டிவிட்டது. ஆகேவ, (அவருைடய குடும்பத்தார்) அவருக்கு ஒட்டுமுடி 
ைவத்துவிட விரும்பினர். எனேவ, இது குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வினவினர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒட்டுமுடி 
ைவத்துவிடுபவைளயும் ஒட்டுமுடி ைவத்துக்ெகாள்பவைளயும் சபித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4309 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரிகளில் ஒரு ெபண் தன்னுைடய மகளுக்கு மணமுடித்துைவத்தார். பிறகு அவள் 
ேநாய்வாய்ப்பட்டு அதன் காரணத்தால் அவளது தைலமுடி உதிர்ந்துவிட்டது. அப்ேபாது 
அப்ெபண் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, தன் மகளின் கணவர் விருப்பத்திற்கிணங்க 
அவளது தைலயில் ஒட்டுமுடி ைவத்துவிடட்டுமா? என்று ேகட்டார். அப்ேபாது 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஒட்டுமுடி ைவக்கும் ெபண்கள் சபிக்கப் 
பட்டுள்ளனர்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒட்டுமுடி ைவத்துவிடும் ெபண்கள் சபிக்கப்பட்டுள்ளனர்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4310 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒட்டுமுடி ைவத்துவிடுபவைளயும், ஒட்டுமுடி 
ைவத்துக்ெகாள்பவைளயும், பச்ைச குத்திவிடுபவைளயும், பச்ைச குத்திக்ெகாள்பவைளயும் 
சபித்தார்கள். - இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4311 அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "பச்ைச குத்திவிடும் ெபண்கள், பச்ைச குத்திக் 
ெகாள்ளும் ெபண்கள், (அழகிற்காக) முகத்தில் முைளத்திருக்கும் முடிகைள அகற்றிவிடும் 
ெபண்கள், முகத்தில் முைளத்திருக்கும் முடிகைள அகற்றக்ேகாரும் ெபண்கள், அழகிற்காக 
அரத்தால் ேதய்த்து, தம் முன்பற்கைளப் பிரித்துக்ெகாள்ளும் ெபண்கள், (ஆக) அல்லாஹ்வின் 
(இயற்ைக) பைடப்பு முைறைய மாற்றிக்ெகாள்ளும் ெபண்கள்மீது அல்லாஹ்வின் சாபம் 
உண்டாகட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்தச் ெசய்தி பனூ அசத் குலத்ைதச் ேசர்ந்த "உம்மு யஅகூப்' எனப்படும் ஒரு 
ெபண்மணிக்கு எட்டியது. அந்தப் ெபண் குர்ஆைன ஓதிய(றிந்த)வராக இருந்தார். அவர் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து, "நீங்கள் பச்ைச குத்திவிடும் 
ெபண்கள், பச்ைசக் குத்திக்ெகாள்ளும் ெபண்கள், முகத்தில் முைளத்திருக்கும் முடிகைள 
அகற்றக்ேகாரும் ெபண்கள், அழகிற்காக அரத்தால் ேதய்த்து தம் முன்பற்கைளப் பிரித்துக் 
ெகாள்ளும் ெபண்கள், அல்லாஹ்வின் (இயற்ைகயான) பைடப்பு முைறைய மாற்றிக் 
ெகாள்ளும் ெபண்கைளச் சபித்ததாக எனக்கு எட்டிய ெசய்தி என்ன (அது உண்ைமயா)?'' 

என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் யாைரச் சபித்தார்கேளா அவர்கைள நான் ஏன் சபிக்கக் கூடாது? அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் ேவதத்திலும் சபிக்கப்பட்டுள்ளனேர?'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அந்தப் 
ெபண், "குர்ஆன் பிரதியில் இரு அட்ைடகளுக்கிைடயிலுள்ள அைனத்ைதயும் நான் 
வாசித்திருக்கிேறன். அதில் (தாங்கள் குறிப்பிட்டைத) நான் காணவில்ைலேய?'' என்று 
ேகட்டார். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "நீ குர்ஆைன (சரியாக) 
வாசித்திருந்தால் அதில் (நான் கூறியைத) நீ கண்டிருப்பாய். வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ் "இைறத்தூதர் எைத உங்களுக்குக் ெகாடுத்தாேரா அைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 
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அவர் எதிலிருந்து உங்கைளத் தடுத்தாேரா அதிலிருந்து நீங்கள் விலகி இருங்கள்' (59:7) என்று 
கூறுகின்றானா?'' என்றார்கள். 
அதற்கு அந்தப் ெபண், "இவற்றில் சிலவற்ைற தற்ேபாது உங்கள் மைனவியிடேம நான் 
காண்கிேறேன?'' என்று ேகட்டார். அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "நீேய ெசன்று 
(என் மைனவிையப்) பார்'' என்று கூறினார்கள். அப்ெபண் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களின் மைனவியிடம் ெசன்றார். ஆனால், எைதயும் அவர் காணவில்ைல. 
பிறகு அவர் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் (திரும்பி)வந்து "எைதயும் 
நான் காணவில்ைல'' என்று ெசான்னார். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள், "கவனி. அவ்வாறு (நீ கூறியபடி ஏேதனும் என் மைனவியிடம்) 
இருந்திருக்குமானால், அவளுடன் நாம் ேசர்ந்து வாழமாட்ேடாம்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ("பச்ைச குத்திவிடும் ெபண்கள், பச்ைச குத்திக்ெகாள்ளும் ெபண்கள்' என்பைதக் 
குறிக்க) சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்வாஷி மாத்தி, வல் 
முஸ்தவ்ஷிமாத்' எனும் ெசாற்ெறாடரும் முஃபள்ளல் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
"அல்வாஷிமாத்தி வல்மவ்ஷூ மாத்தி' எனும் ெசாற்ெறாடரும் ஆளப்பட்டுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் நபி (ஸல்) அவர்களின் கூற்று மட்டுேம இடம்ெபற்றுள்ளது. உம்மு யஅகூப் 
ெதாடர்பான எந்தச் ெசய்தியும் இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4312 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், ெபண்கள் தமது தைலயில் எைதயும் ஒட்டுச்ேசர்க்ைக ெசய்வைதக் 
கண்டித்தார்கள். -இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4313 ஹுைமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் ஹஜ் ெசய்த ஆண்டில் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட 
(மிம்பர்) மீதிருந்தபடி (ெமய்க்) காவலர் ஒருவரது ைகயிலிருந்த முடிக்கற்ைற (சவுரி முடி) 
ஒன்ைற வாங்கி, "மதீனாவாசிகேள! உங்கள் மார்க்க அறிஞர்கள் எங்ேக? அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இது ேபான்றைதத் தைடெசய்து, "பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தார் 
அழிந்துேபானெதல்லாம் அவர்களுைடய ெபண்கள் இைதப் பயன்படுத்தியேபாதுதான்' என்று 
கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' எனக் கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மஅமர் பின் ராஷித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("பனூ இஸ்ராயலீ் 
சமுதாயத்தார் அழிந்துேபானெதல்லாம்' என்பதற்குப் பகரமாக) "ேவதைன ெசய்யப் 
பட்டெதல்லாம்' என்று காணப்படுகிறது. 
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4314 சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்தேபாது எங்களிைடேய உைர நிகழ்த்தினார்கள். 
அப்ேபாது முடிக்கற்ைற ஒன்ைற (ைகயில்) எடுத்து, "இைத (ஒட்டுமுடி ைவத்துக் ெகாள்ளும் 
ெசயைல) யூதர்கைளத் தவிர ேவெறவரும் ெசய்வைத நான் பார்த்ததில்ைல. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இது பற்றிய ெசய்தி எட்டியேபாது, இைத 
"ேபாலித்தனம்' என அவர்கள் வர்ணித்தார்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4315 சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் முஆவியா (ரலி) அவர்கள் (எங்களிைடேய உைரயாற்றுைகயில்), "நீங்கள் ஒரு 
ேமாசமான கலாசாரத்ைத உருவாக்கிவிட்டிருக்கிறரீ்கள். அல்லாஹ்வின் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ேபாலித்தனத்திற்குத் தைடவிதித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். (அப்ேபாது) ஒரு 
மனிதர் தடிெயான்ைறக் ெகாண்டுவந்தார். அதன் முைனயில் துண்டுத் துணிெயான்று 
இருந்தது. முஆவியா (ரலி) அவர்கள் "கவனியுங்கள்! இதுவும் ேபாலியானதுதான்'' என்று 
கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ெபண்கள் துண்டுத் 
துணிகைளச் ேசர்த்து தங்களுைடய தைல முடிகைள அதிகமாக்கிக் காட்டுவைதேய 
அவ்வாறு முஆவியா (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். 
 
பாடம் : 34 ெமல்லிய உைடயணிந்து, பிறைரத் தம்பால் ஈர்க்கும் வண்ணம் ேதாள்கைளச் 
சாய்த்து (கர்வத்ேதாடு) நடக்கும் ெபண்கள். 
 
4316 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இரு பிரிவினர் நரகவாசிகளில் அடங்குவர். அந்த இரு பிரிவினைரயும் நான் பார்த்ததில்ைல. 
(முதலாவது பிரிவினர் யாெரனில்,) மக்களில் சிலர், பசு மாட்டின் வாைலப் ேபான்ற (நீண்ட) 
சாட்ைடகைளத் தம்மிடம் ைவத்துக்ெகாண்டு,மக்கைள அடி(த்து இம்சி)ப்பார்கள். 
(இரண்டாவது பிரிவினர் யாெரனில்,) ெமல்லிய உைடயணிந்து, தம் ேதாள்கைளச் சாய்த்து 
(கர்வத்துடன்) நடந்து, (அந்நிய ஆடவர்களின் கவனத்ைத) தன்பால் ஈர்க்கக்கூடிய ெபண்கள் 
ஆவர். அவர்களது தைல(முடி), கழுத்து நீண்ட ஒட்டகங்களின் (இரு பக்கம்) சாயக்கூடிய 
திமில்கைளப் ேபான்றிருக்கும். 
அவர்கள் ெசார்க்கத்தில் நுைழயமாட்டார்கள்; (ஏன்) ெசார்க்கத்தின் வாைடையக்கூட நுகர 
மாட்டார்கள். ெசார்க்கத்தின் நறுமணேமா இவ்வளவு இவ்வளவு பயணத் 
ெதாைலவிலிருந்ேத வசீிக்ெகாண்டிருக்கும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 35 ஆைட முதலியவற்றில் ேபாலித்தனம் காட்டுவதும் தனக்குக் கிைடக்கப்ெபறாத 
ஒன்று நிைறய கிைடத்துவிட்டதாகக் காட்டிக்ெகாள்வதும் தைட ெசய்யப்பட்டைவ ஆகும். 
 
4317 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண்மணி (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் என் கணவர் 
எனக்கு வழங்காத ஒன்ைற வழங்கியதாகக் காட்டிக்ெகாள்ளலாமா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கிைடக்கப்ெபறாத ஒன்ைறக் கிைடத்ததாகக் 
காட்டிக்ெகாள்கிறவர், ேபாலியான இரு ஆைடகைள அணிந்து ெகாண்டவர் ேபாலாவார்'' 

என்று கூறினார்கள். 
 
4318 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண்மணி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "எனக்குச் சகக்கிழத்தி ஒருவர் இருக்கிறார். 
நான் (அவரிடம்) என் கணவர் எனக்கு வழங்காத ஒன்ைற வழங்கியதாகக் காட்டிக் 
ெகாண்டால், அது குற்றமாகுமா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"கிைடக்கப்ெபறாத ஒன்ைறக் கிைடத்ததாகக் காட்டிக்ெகாள்கிறவர், ேபாலியான இரு 
ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டவர் ேபாலாவார்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 38  நற்பண் கள் 
 
பாடம் : 1 "அபுல்காசிம்' எனக் குறிப்புப் ெபயர் சூட்டிக்ெகாள்வதற்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த 
தைடயும், விரும்பத்தகுந்த ெபயர்கள் பற்றிய விவரமும். 
 
4319 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மதீனாவிலுள்ள) "அல்பகீஉ' ெபாது ைமயவாடியில் ஒரு மனிதர் மற்ெறாருவைர 
"அபுல்காசிம்!' என்று அைழத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்பிப் 
பார்த்தார்கள். அப்ேபாது அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! உங்கைள எண்ணி நான் 
அைழக்கவில்ைல. இன்ன மனிதைரேய நான் அைழத்ேதன்'' என்று கூறினார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் ெபயைர நீங்கள் சூட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 
ஆனால், ("அபுல்காசிம்' எனும்) என் குறிப்புப் ெபயைர நீங்கள் சூட்டிக்ெகாள்ளாதீர்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். -இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4320 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்கள் ெபயர்களில் அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமானது, அப்துல்லாஹ் 
(அல்லாஹ்வின் அடிைம) மற்றும் அப்துர் ரஹ்மான் (அருளாளனின் அடிைம) 
ஆகியைவயாகும். - இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அப்பாத் பின் அப்பாத் (ரஹ்) அவர்கள் இந்த 
ஹதீைஸ உைபதுல்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) மற்றும் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) 
ஆகிய சேகாதரர்களிடம் (ஹிஜ்ரீ) 144 ஆம் ஆண்டில் ெசவியுற்றார். 
 
4321 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்க(ள் அன்சாரிக)ளில் ஒருவருக்கு ஆண் குழந்ைதெயான்று பிறந்தது. அதற்கு அவர் 
"முஹம்மத்' எனப் ெபயர் சூட்டினார். அவருைடய குடும்பத்தார், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் ெபயைர ைவக்க உம்ைம நாங்கள் விடமாட்ேடாம்''  என்று கூறினர். 
ஆகேவ, அந்த மனிதர் தம் மகைன முதுகில் சுமந்துெகாண்டு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எனக்கு ஆண் குழந்ைதெயான்று பிறந்தது. அவனுக்கு நான் 
"முஹம்மத்” எனப் ெபயரிட்ேடன். என்னுைடய சமுதாயத்தார் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் ெபயர் ைவக்க உம்ைம நாங்கள் விடமாட்ேடாம்' என்று கூறினர்'' என்றார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் (இயற்)ெபயைரச் சூட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். 
(ஆனால் "அபுல்காசிம் எனும்) எனது குறிப்புப்ெபயைரச் சூட்டிக்ெகாள்ளாதீர்கள். ஏெனனில், 

நாேன பங்கீடு ெசய்பவன் (காசிம்) ஆேவன். உங்களிைடேய நான் பங்கீடு ெசய்கிேறன்'' 

என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4322 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்க(ள் அன்சாரிக)ளில் ஒரு மனிதருக்கு ஆண் குழந்ைத ஒன்று பிறந்தது. அதற்கு அவர் 
"முஹம்மத்' எனப் ெபயர் சூட்டினார். அப்ேபாது நாங்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களிடம் இதற்கு அனுமதிெபறாத வைர உம்ைம நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் குறிப்புப் ெபயரால் ("அபூமுஹம்மத்' என) அைழக்கமாட்ேடாம்'' என்று 
ெசான்ேனாம். 
அந்த மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, "எனக்கு ஆண் குழந்ைத 
ஒன்று பிறந்தது. அதற்கு நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெபயைரச் 
சூட்டிேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் அனுமதிெபறாத வைர என் 
சமுதாயத்தார் அக்குறிப்புப் ெபயரால் என்ைன அைழக்கமாட்ேடாம் என மறுத்துவிட்டனர்'' 

என்று ெசான்னார். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "என் ெபயைரச் சூட்டிக்ெகாள்ளுங்கள்; (அபுல்காசிம் எனும்) 
என் குறிப்புப் ெபயைரச் சூட்டிக்ெகாள்ளாதீர்கள்.ஏெனனில், உங்களிைடேய பங்கிடுபவனாகேவ 
நான் அனுப்பப்பட்டுள்ேளன்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.-அதில் "உங்களிைடேய பங்கிடுபவனாகேவ நான் அனுப்பப் 
பட்டுள்ேளன்'' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
 
4323 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் ெபயைரச் சூட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். (அபுல்காசிம் எனும்) என் குறிப்புப் ெபயைரச் 
சூட்டிக்ெகாள்ளாதீர்கள். ஏெனனில்,நாேன உங்களிைடேய பங்கீடு ெசய்கின்ற "அபுல்காசிம்' 

ஆேவன். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("குறிப்புப் ெபயைரச் 
சூட்டிக்ெகாள்ளாதீர்கள்' என்பைதக் குறிக்க "வலா தகன்னவ்' என்பதற்குப் பகரமாக) "வலா 
தக்தனூ' எனும் ெசாற்ெறாடர் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நான் உங்களிைடேய பங்கீடு ெசய்பவனாகேவ ஆக்கப்பட்டுள்ேளன்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4324 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரிகளில் ஒருவருக்கு ஆண் குழந்ைத ஒன்று பிறந்தது. அதற்கு "முஹம்மத்' என்று 
ெபயர் சூட்ட அவர் விரும்பினார். அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து அைதப் பற்றிக் 
ேகட்டார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அன்சாரிகள் ெசய்தது நன்ேற. என் ெபயைரச் 
சூட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். என் குறிப்புப் ெபயைரச் சூட்டிக்ெகாள்ளாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4325 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
பதிமூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹுைஸன் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) மற்றும் சுைலமான் பின் மிஹ்ரான் 
(ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் (சற்று) கூடுதலான தகவல்களும் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ஹுைஸன் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உங்களிைடேய பங்கிடுபவனாகேவ நான் 
அனுப்பப்பட்டுள்ேளன்'' என்றும், சுைலமான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஏெனனில், 

உங்களிைடேய நான் பங்கீடு ெசய்பவனாகேவ உள்ேளன்'' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அன்சாரிகளான) எங்களில் ஒருவருக்கு ஆண் குழந்ைத ஒன்று பிறந்தது. அதற்கு அவர் 
"காசிம்' எனப் ெபயர் சூட்டினார். நாங்கள், "உம்ைம அபுல்காசிம் (காசிமின் தந்ைத) எனும் 
குறிப்புப் ெபயரால் அைழக்கவுமாட்ேடாம்; (அவ்வாறு அைழத்து) உம்ைம மகிழ்விக்கவு 
மாட்ேடாம்'' என்று கூறிேனாம். 
ஆகேவ, அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று அைதப் பற்றித் ெதரிவித்தார். அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "உம்முைடய மகனுக்கு அப்துர் ரஹ்மான் எனப்ெபயரிட்டுக் 
ெகாள்வரீாக'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும், அவற்றில் "உம்ைம நாங்கள் மகிழ்விக்கவுமாட்ேடாம்' எனும் ெசாற்ெறாடர் 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4326 அபுல்காசிம் (முஹம்மத் - ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் ெபயைரச் சூட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். என் குறிப்புப் ெபயைரச் சூட்டிக்ெகாள்ளாதீர்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4327 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உத்தரவுக்கிணங்க) "நஜ்ரான்' எனும் 
ஊருக்கு (யமன்) ெசன்றேபாது அ(ந்நாட்டுக் கிறித்த)வர்கள், "நீங்கள் (குர்ஆனில் அன்ைன 
மர்யம் (அைல) அவர்கைளப் பற்றி) "ஹாரூனின் சேகாதரிேய!' என்று ஓதுகிறரீ்கள். 
(ஆனால், ஹாரூன் மூசாவின் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்.) மூசாேவா ஈசா (அைல) அவர்களுக்கு 
இவ்வளவு இவ்வளவு ஆண்டுகளுக்கு முந்ைதயவர் ஆயிற்ேற! (அப்படியிருக்க, மர்யம் 
ஹாரூனின் சேகாதரியாக எப்படி இருக்க முடியும்?)'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தேபாது அைதப் பற்றிக் ேகட்ேடன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் (இஸ்ரேவலர்கள்) தங்களுக்கு 
முந்ைதய நபிமார்கள் மற்றும் நல்லவர்களின் ெபயர்கைளச் சூட்டிக்ெகாண்டனர் (அந்த 
வைகயில் ஹாரூன் என்ற ெபயரில் மர்யம் அவர்களுக்கு ஒரு சேகாதரர் இருந்தார்)'' 
என்றார்கள்.  
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 2 அருவருப்பான ெபயர்கைளயும், "நாஃபிஉ' (பயனளிப்பவர்) மற்றும் அைதப் ேபான்ற 
(ெபாருள் உள்ள) ெபயர்கைளயும் சூட்டிக்ெகாள்வது ெவறுக்கத்தக்கதாகும். 
 
4328 சமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் அடிைமகளுக்கு அஃப்லஹ் (ெவற்றியாளன்), 
ரபாஹ் (இலாபம்), யசார் (சுலபம்), மற்றும் நாஃபிஉ (பயனளிப்பவன்) ஆகிய நான்கு 
ெபயர்கைளச் சூட்ட ேவண்டாெமன எங்களுக்குத் தைட விதித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4329 சமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் அடிைமக்கு ரபாஹ் (இலாபம்) என்ேறா, 

யசார் (சுலபம்) என்ேறா,அஃப்லஹ் (ெவற்றியாளன்) என்ேறா, நாஃபிஉ (பயனளிப்பவன்) 
என்ேறா ெபயர் சூட்ட ேவண்டாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4330 சமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான (துதிச்) 
ெசாற்கள் நான்கு ஆகும். 1.சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்) 2. அல்ஹம்து 
லில்லாஹ் (எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்ேக) 3. லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் 
(அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல) 4. அல்லாஹு அக்பர் (அல்லாஹ் 
மிகவும் ெபரியவன்). 
இவற்றில் எைத நீர் முதலில் கூறினாலும் உம்மீது குற்றமில்ைல'' என்று கூறிவிட்டு, 

"உம்முைடய அடிைமக்கு யசார் (சுலபம்) என்ேறா, ரபாஹ் (இலாபம்) என்ேறா, நஜஹீ் 
(ெவற்றியாளன்) என்ேறா, அஃப்லஹ் (ெவற்றியாளன்) என்ேறா ெபயர் சூட்ட ேவண்டாம். 
ஏெனனில், (அந்தப் ெபயர் ெசால்லி) "அவன் அங்கு இருக்கிறானா' என்று நீர் ேகட்கும்ேபாது, 

அவன் அங்கு இல்லாவிட்டால் "இல்ைல' என்று பதில் வரும். (அது திருப்தியளிப்பதற்குப் 
பகரமாக நற்குறியற்ற பதிலாக உங்கள் மனதுக்குப் படலாம்)'' என்று கூறினார்கள். 
அறிவிப்பாளர் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இைவ நான்கு ெபயர்கள் மட்டுேம 
ஆகும். இவற்ைறவிடக் கூடுதலாக ேவெறைதயும் என்னிடமிருந்து நீங்கள் அறிவிக்க 
ேவண்டாம். - ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், அடிைமகளுக்குப் ெபயர் சூட்டுவது 
ெதாடர்பாகேவ இடம்ெபற்றுள்ளது. நான்கு (துதிச்) ெசாற்கள் பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. 
 
4331 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் யஅலா (உயர்வு), பரக்கத் (வளம்), அஃப்லஹ் (ெவற்றி), யசார் (சுலபம்), 
நாஃபிஉ (பயனளிப்பவன்) ேபான்ற ெபயர்கைளச் சூட்ட ேவண்டாம் எனத் தைட விதிக்க 
விரும்பினார்கள். பின்னர் அைதப் பற்றி எதுவும் கூறாமல் அைமதியாக இருந்துவிட்டார்கள்; 

அைதப் பற்றி எதுவும் கூறவில்ைல. 
பின்னர் அவற்றுக்குத் தைடவிதிக்காத நிைலயிேலேய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இறந்துவிட்டார்கள். பிறகு (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்கள் அவற்றுக்குத் தைட 
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விதிக்க விரும்பினார்கள். பின்னர் அவர்களும் (அவற்றுக்குத் தைடவிதிக்காமல்) 
விட்டுவிட்டார்கள். 
 
பாடம் :  3 அருவருப்பான ெபயைர அழகான ெபயராகவும் "பர்ரா' எனும் ெபயைர ைஸனப், 

ஜுைவரியா ேபான்ற ெபயர்களாகவும் மாற்றியைமப்பது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
4332 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆஸியா' (பாவி) எனும் ெபயைர மாற்றிவிட்டு, "நீ 
(பாவியல்ல), ஜமீலா (அழகி)'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4333 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு "ஆஸியா' (ெபாருள்:பாவி) எனப்படும் 
புதல்விெயாருவர் இருந்தார். அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஜமீலா 
(ெபாருள்: அழகி) என (மாற்று)ப் ெபயர் சூட்டினார்கள். 
 
4334 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியாரான) ஜுைவரியா (ரலி) அவர்களுக்கு (முதலில்) 
"பர்ரா' என்ற ெபயர் இருந்தது. அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ஜுைவரியா' (இைளயவள்) எனப் ெபயர் மாற்றினார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "பர்ரா'விடமிருந்து (நல்லவளிடமிருந்து) புறப்பட்டு விட்டார்கள்' என்று ெசால்லப் 
படுவைத அவர்கள் ெவறுத்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4335 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைஸனப் (ரலி) அவர்களுக்கு (முதலில்) "பர்ரா' (நல்லவள்) என்ற ெபயர் இருந்தது. அப்ேபாது 
"அவர் தம்ைமத் தாேம பரிசுத்தப்படுத்திக் ெகாள்கிறார்'' என்று (மக்களால்) ெசால்லப்பட்டது. 
ஆகேவ, அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைஸனப் (அழகிய 
ேதாற்றமுைடய நறுமணச் ெசடி) என்று ெபயர் சூட்டினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4336 ைஸனப் பின்த் உம்மி சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(முதலில்) எனக்கு "பர்ரா' (நல்லவள்) என்ற ெபயேர இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கேள எனக்கு ைஸனப் (அழகான ேதாற்றமுள்ள நறுமணச்ெசடி) எனப் ெபயர் 
சூட்டினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களுைடய துைணவியார்) 
ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்கள் வந்தார். அவருக்கும் பர்ரா (நல்லவர்) என்ற 
ெபயேர இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கேள அவருக்கும் "ைஸனப்' எனப் 
ெபயர் சூட்டினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4337 முஹம்மத் பின் அம்ர் பின் அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் என் புதல்விக்கு "பர்ரா' (நல்லவள்) எனப் ெபயர் சூட்டிேனன். அப்ேபாது ைஸனப் பின்த் 
அபசீலமா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்தப் ெபயைரச் சூட்ட 
ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்தார்கள். (முதலில்) எனக்கு "பர்ரா' என்ற ெபயேர சூட்டப் 
ெபற்றது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கைள நீங்கேள பரிசுத்தப்படுத்திக் 
ெகாள்ளாதீர்கள். உங்களில் நல்லவர் யார் என அல்லாஹ்ேவ நன்கறிந்தவன்'' என்று 
ெசான்னார்கள். மக்கள், "அவருக்கு நாங்கள் என்ன ெபயர் சூட்ட ேவண்டும்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவருக்கு "ைஸனப்' எனப் ெபயர் 
சூட்டுங்கள்'' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 4 "மன்னாதி மன்னன்' ("மலிக்குல் அம்லாக்' அல்லது "மலிக்குல் முலூக்') எனப் 
ெபயர் சூட்டிக்ெகாள்வது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
4338 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(மறுைம நாளில்) அல்லாஹ்விடம் மிகவும் ேகவலமான ெபயர், (உலகில்) ஒரு மனிதன் 
"மன்னாதி மன்னன்' (மலிக்குல் அம்லாக்) என்று ெபயர் சூட்டிக்ெகாண்டதாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "வல்லைமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்ைவத் தவிர (சர்வ வல்லைம பைடத்த) ேவறு அரசனில்ைல'' 

என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சயதீ் பின் அம்ர் அல்அஷ்அஸீ (ரஹ்) அவர்கள், 

"("மலிக்குல் அம்லாக்' என்பதற்கு) "ஷாஹான் ஷாஹ்' (மன்னாதி மன்னன்) என்று (பாரசீக 
ெமாழியில்) சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் (ெபாருள்) கூறினார்கள்'' என்றார்கள். மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளரான அஹ்மத் பின் ஹன்பல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் (ெமாழியியல் வல்லுநர்) அபூஅம்ர் இஸ்ஹாக் பின் மிரார் (ரஹ்) அவர்களிடம் 
("மிகவும் ேகவலமான' என்பைதக் குறிக்க இந்த ஹதீஸின் மூலத்தில் இடம்ெபற்றுள்ள) 
"அக்னஉ' எனும் ெசால் குறித்துக்ேகட்ேடன். அதற்கு அபூஅம்ர் (ரஹ்) அவர்கள், இதற்கு 
"அவ்ளஉ' (மிகவும் கீழ்த்தரமானது) என்று ெபாருள் என விைடயளித்தார்கள். 
 
4339 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எங்களுக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மறுைம நாளில் அல்லாஹ்வின் ேகாபத்துக்குரிய, அவனிடம் மிகவும் ேகவலமான மனிதர் 
யாெரனில், (உலகில்) "மன்னாதி மன்னன்' எனப் ெபயரிடப்பட்ட மனிதர்தாம். அல்லாஹ்ைவத் 
தவிர (சர்வ வல்லைம பைடத்த) மன்னன் ேவறு யாருமில்ைல. 
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பாடம் : 5  குழந்ைத பிறந்தவுடன் இனிப்பான ெபாருைளெமன்று அதன் வாயிலிடுவதும் 
அதற்காக நல்ல மனிதர் ஒருவரிடம் குழந்ைதகைளக் ெகாண்டுெசல்வதும் விரும்பத் 
தக்கதாகும். அது பிறந்த நாளன்ேற ெபயர் சூட்டுவது ெசல்லும். அப்துல்லாஹ் எனும் 
ெபயைரயும் இப்ராஹீம் உள்ளிட்ட நபிமார்களின் ெபயர்கைளயும் சூட்டுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும். 
 
4340 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தாய்வழிச் சேகாதரர்) அப்துல்லாஹ் பின் அபதீல்ஹா அல்அன்சாரீ பிறந்தேபாது 
அவைர(த் தூக்கிக்ெகாண்டு) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
அப்ேபாது அவர்கள் நீளங்கி அணிந்து, தமது ஒட்டகத்திற்கு (சிகிச்ைசக்காகத்) தார் பூசிக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் "உன்னிடம் ேபரீச்சம் பழம் இருக்கிறதா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான் "ஆம்” என்று கூறி, அவர்களிடம் ேபரீச்சம் பழங்கள் சிலவற்ைற எடுத்துக்ெகாடுத்ேதன். 
அவற்ைற வாங்கி அவர்கள் தமது வாயிலிட்டு ெமன்று, பிறகு குழந்ைதயின் வாையத் 
திறந்து, அதில் சிறிதளைவ உமிழ்ந்தார்கள். 
குழந்ைத அைத நாைவச் சுழற்றி சுைவக்கலாயிற்று. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அன்சாரிகளுக்கு மிகவும் விருப்பமானது ேபரீச்சம் பழங்கள் ஆகும்'' என்று 
கூறிவிட்டு, குழந்ைதக்கு "அப்துல்லாஹ்' எனப் ெபயர் சூட்டினார்கள். 
 
4341 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தாயார் உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களின் இரண்டாவது கணவரான) அபூ தல்ஹா 
(ரலி) அவர்களின் புதல்வர் ஒருவர் ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தார். அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் 
(ெவளியூருக்குப்) புறப்பட்டுச் ெசன்றிருந்தேபாது,அக்குழந்ைத இறந்து விட்டது. அபூதல்ஹா 
(ரலி) அவர்கள் திரும்பி வந்தேபாது "என் மகன் என்ன ஆனான்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
(அவருைடய துைணவியார்) உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் (துக்கத்ைத ெவளிக் 
காட்டாமல்) "அவன் முன்ைபவிட நிம்மதியாக இருக்கிறான்'' என்று பதிலளித்துவிட்டு, 

கணவருக்கு முன்னால் இரவு உணைவ ைவத்தார். 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் இரவு உணைவ அருந்தினார்கள். பிறகு (அன்றிரவு) 
மைனவியுடன் தாம்பத்திய உறவு ெகாண்டார்கள். உறவு ெகாண்ட பின், உம்மு சுைலம் 
(ரலி) அவர்கள் (தம் கணவரிடம்), "குழந்ைதைய அடக்கம் ெசய்(ய ஏற்பாடு ெசய்)யுங்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். 
(அப்ேபாதுதான் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுக்குக் குழந்ைத இறந்த விவரேம ெதரிந்தது.) 
விடிந்ததும் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று 
(நடந்தைதத்) ெதரிவித்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்றிரவு 
தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட்டீர்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், "ஆம்' 

என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! அவர்கள் இருவருக்கும் 
வளம் (பரக்கத்) வழங்குவாயாக!'' எனப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
பின்னர் உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் ஆண் மகெவான்ைறப் ெபற்ெறடுத்தார்கள். அப்ேபாது 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "குழந்ைதைய எடுத்துக்ெகாண்டு (ேநராக) நபி (ஸல்) 
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அவர்களிடம் ெசல்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற நான் குழந்ைதைய நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெகாண்டுெசன்ேறன். 
(அப்ேபாது) என்னிடம் உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் ேபரீச்சம் பழங்கள் சிலவற்ைறக் 
ெகாடுத்தனுப்பினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடமிருந்து குழந்ைதைய 
வாங்கிக்ெகாண்டு, "இக்குழந்ைதயுடன் ஏேதனும் (இனிப்புப்) ெபாருள் உள்ளதா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். (அங்கிருந்த) மக்கள், "ஆம், ேபரீச்சம் பழங்கள் உள்ளன'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அவற்ைற வாங்கி (தமது வாயால்) ெமன்று, பிறகு தமது வாயிலிருந்து 
அைத எடுத்துக் குழந்ைதயின் வாயில் ைவத்து அைதத் தடவலானார்கள். குழந்ைதக்கு 
"அப்துல்லாஹ்' எனப் ெபயர் சூட்டினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4342 அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எனக்கு ஆண் குழந்ைதெயான்று பிறந்தது. அக்குழந்ைதைய நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெகாண்டுெசன்ேறன். நபி (ஸல்) அவர்கள் அக்குழந்ைதக்கு "இப்ராஹீம்' எனப் ெபயர் சூட்டிப் 
ேபரீச்சம் பழத்ைத ெமன்று குழந்ைதயின் வாயில் அைதத் தடவினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4343 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) மற்றும் ஃபாத்திமா பின்த் அல்முன்திர் பின் 
அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் புலம்ெபயர்ந்து (மதீனாவுக்குச்) ெசன்றேபாது, 

அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கைளக் கருவுற்றிருந்தார்கள். அவர்கள் "குபா' 

வந்தைடந்தேபாது, அங்கு அப்துல்லாஹ்ைவப் ெபற்ெறடுத்தார்கள். குழந்ைத பிறந்தவுடன் 
ேபரீச்சம் பழத்ைத ெமன்று, அைதக் குழந்ைதயின் வாயில் தடவுவதற்காக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் புறப்பட்டுச்ெசன்றார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்மா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து குழந்ைதைய 
வாங்கி, தமது மடியில் ைவத்தார்கள். பிறகு ேபரீச்சம் பழத்ைதக் ெகாண்டுவரச் 
ெசான்னார்கள். 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் (இது ெதாடர்பாகப் பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: ேபரீச்சம் பழம் 
கிைடக்காமல் நாங்கள் சிறிது ேநரம் அைத எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்ேதாம். ேபரீச்சம் பழம் 
கிைடத்ததும் அைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வாயிலிட்டு ெமன்றார்கள். 
பிறகு குழந்ைதயின் வாயில் அைத உமிழ்ந்தார்கள். குழந்ைதயின் வயிற்றுக்குள் ெசன்ற 
முதல் ெபாருள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உமிழ்நீராகத்தான் இருந்தது. 
அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
குழந்ைதையத் தடவிக்ெகாடுத்து,குழந்ைதக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு அதற்கு 
"அப்துல்லாஹ்' எனப் ெபயர் சூட்டினார்கள். 
பிறகு அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்களுக்கு ஏழு அல்லது எட்டு வயதானேபாது, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் (பிரார்த்தைன ேவண்டி) உறுதிப் பிரமாணம் ெசய்தவற்காக 
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அவர்களிடம் வந்தார். அவ்வாறு ெசல்லுமாறு (அப்துல்லாஹ்வின் தந்ைத) ஸுைபர் (ரலி) 
அவர்கேள அப்துல்லாஹ்வுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார்கள். 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் தம்ைம ேநாக்கி வருவைதக் கண்டேபாது, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னைக புரிந்தார்கள். பிறகு உறுதிெமாழி 
வாங்கினார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4344 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்காவில் (என் புதல்வர்) அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபைர நான் கருவுற்ேறன். கர்ப்ப 
காலம் முழுைமயைடந்துவிட்ட நிைலயில் நான் (புலம்ெபயர்ந்து) மதீனா ெசன்ேறன். 
(வழியில்) "குபா'வில் நான் தங்கிேனன். "குபா'விேலேய அவைர நான் ெபற்ெறடுத்ேதன். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (குழந்ைதையக் ெகாண்டு)ெசன்று 
அவர்களது மடியில் ைவத்ேதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேபரீச்சம் பழத்ைதக் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி, அைத 
ெமன்று, குழந்ைதயின் வாயில் உமிழ்ந்தார்கள். அப்துல்லாஹ்வின் வயிற்றுக்குள் ெசன்ற 
முதல் உணவு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உமிழ் நீராகத்தான் இருந்தது. 
பிறகு (மீண்டும்) அந்தப் ேபரீச்சம் பழத்ைத ெமன்று குழந்ைதயின் வாயில் தடவலானார்கள். 
பின்னர் குழந்ைதக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். அதற்காக அருள்வளம் (பரக்கத்) 
ேவண்டினார்கள். (என் குழந்ைத) அப்துல்லாஹ்தான் இஸ்லாத்தில் (முஹாஜிர்களுக்குப்) 
பிறந்த முதல் குழந்ைத ஆவார். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நான் (என் புதல்வர்) அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபைரக் கருவுற்றிருந்த 
நிைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (மதீனாவுக்கு) நாடு துறந்து 
(ஹிஜ்ரத்) ெசன்ேறன்...'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4345 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், (பிறந்த) குழந்ைதகள் ெகாண்டுவரப்படுவதுண்டு. 
அப்ேபாது அவற்றுக்காக அவர்கள் அருள்வளம் (பரக்கத்) ேவண்டிப் பிராத்திப்பார்கள். 
ேபரீச்சம் பழத்ைத ெமன்று, அைதக் குழந்ைதயின் வாயில் தடவிவிடுவார்கள். 
 
4346 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (அஸ்மாவின் புதல்வர்) அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபைர, அவரது வாயில் 
ேபரீச்சம் பழத்ைத ெமன்று தடவுவதற்காக நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டு ெசன்ேறாம். 
அப்ேபாது ேபரீச்சம்பழம் ஒன்ைறத் ேதடிேனாம். அது கிைடப்பதற்குள் ெபரும்பாடாகிவிட்டது. 
 
4347 சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஉைசத் மாலிக் பின் ரபஆீ (ரலி) அவர்களின் புதல்வர் "முன்திர்' என்பார் பிறந்தவுடன் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டுவரப்பட்டார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அக்குழந்ைதையத் தமது மடியில் ைவத்துக்ெகாண்டார்கள். 
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அப்ேபாது (குழந்ைதயின் தந்ைத) அபூஉைசத் (ரலி) அவர்களும் அமர்ந்திருந்தார்கள். 
எேதச்ைசயாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் நிகழ்ந்த (சம்பவம்) 
ஒன்றினால் அவர்களின் கவனம் (ேவறு பக்கம்) திரும்பியது. எனேவ, அபூஉைசத் (ரலி) 
அவர்கள் தம் மகைன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து எடுத்துவருமாறு 
கூற, அவ்வாேற குழந்ைதைய அவர்களது மடியிலிருந்து எடுத்து, (வடீ்டுக்குக்) ெகாடுத்தனுப்பி 
விட்டனர். 
சிறிது ேநரத்தில் முந்ைதய நிைலக்குத் திரும்பிய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அந்தக் குழந்ைத எங்ேக?''என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அபூஉைசத் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! குழந்ைதைய (வடீ்டுக்கு)க் ெகாடுத்தனுப்பிவிட்ேடாம்'' என்று 
கூறினார்கள். அப்ேபாது "அக்குழந்ைதயின் ெபயெரன்ன?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ேகட்க, "இன்னது, அல்லாஹ்வின் தூதேர!' என அபூஉைசத் கூறினார்கள். 
(அப்ெபயைர விரும்பாததால்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல, (இனி) அவர் 
ெபயர் "முன்திர்' (எச்சரித்து நல்வழிப்படுத்துபவர்) ஆகும்'' என்று கூறினார்கள். 
"முன்திர்' என்று அக்குழந்ைதக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கேள அன்ைறக்குப் 
ெபயர் சூட்டினார்கள்.-இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4348 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிேலேய மிகவும் நற்குணம் வாய்ந்தவர்களாய் 
இருந்தார்கள். எனக்கு (என் தாய் வழியில்) "அபூஉைமர்' எனப்படும் ஒரு சேகாதரர் 
இருந்தார். அவர் பால்குடி மறந்தவராக இருந்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்கள் வடீ்டுக்கு) வந்தால் என் சேகாதரைரப் 
பார்த்து, "அபூஉைமர்! பாடும் (உனது) சின்னக் குருவி என்ன ெசய்கிறது?'' என்று ேகட்பார்கள். 
என் சேகாதரர் அந்தக் குருவிைய ைவத்து விைளயாடிக்ெகாண்டிருப்பார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 6 ஒருவர் தம் மகனல்லாத ேவெறாரு வைரப் பார்த்து "அருைம மகேன!' என்று 
கூறலாம். அன்பு பாராட்டுவதற்காக அவ்வாறு கூறுவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
4349 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என் அருைம மகேன!'' என்று என்ைன 
அைழத்தார்கள். 
 
4350 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (மகா ெபாய்யனான) தஜ்ஜாைலப் பற்றி நான் 
வினவியைதவிட அதிகமாக ேவெறவரும் வினவியதில்ைல. அவர்கள் என்னிடம் "மகேன! 
அவைனப் பற்றி உனக்ெகன்ன கவைல? அவன் உனக்கு எந்தத் தீங்கும் ெசய்யமாட்டான்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
நான், "அவனுடன் நதியளவு நீரும் மைலயளவு ெராட்டியும் இருக்கும் என்று மக்கள் 
கூறுகிறார்கேள!'' என்று ெசான்ேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவன் மூலம் 
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அல்லாஹ் எைதெயல்லாம் காட்ட விரும்புகிறாேனா) அவற்ைறவிட இது அல்லாஹ்வுக்கு 
மிகவும் எளிதானேத'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், யஸீத் பின் ஹாரூன் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டுேம நபி (ஸல்) 
அவர்கள் முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கைள "மகேன!' என்று கூறியதாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. ேவெறந்த அறிவிப்பிலும் அவ்வாறு இல்ைல. 
 
பாடம் : 7 அனுமதி ேகாருதல். 
 
4351 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மதீனாவில் அன்சாரிகளின் அைவெயான்றில் அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது அபூமூசா 
(ரலி) அவர்கள் பதற்றமைடந்தவர்களாக எங்களிடம் வந்தார்கள். நாங்கள் (அவரிடம்) 
"உங்களுக்கு என்ன ேநர்ந்தது?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள், "(கலீஃபா) உமர் (ரலி) 
அவர்கள் என்ைனத் தம்மிடம் வரச் ெசால்லி ஆளனுப்பியிருந்தார்கள். 
நான் அவர்களது வடீ்டுவாசலுக்குச் ெசன்று (வடீ்டுக்குள் நுைழய அனுமதி ேகட்டு) மூன்று 
முைற முகமன் (சலாம்) கூறிேனன். ஆனால், அவர்கள் எனக்குப் பதில் (சலாம்) 
ெசால்லவில்ைல. ஆகேவ, நான் திரும்பிவிட்ேடன். 
பிறகு அவர்கள் (என்னிடம்) "நீங்கள் என்னிடம் வராததற்கு என்ன காரணம்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு, "நான் தங்களிடம் வந்து தங்கள் வடீ்டுவாசலில் நின்று, மூன்று முைற 
முகமன் (சலாம்) கூறிேனன். எனக்கு யாரும் பதில் சலாம் ெசால்லவில்ைல. ஆகேவ, நான் 
திரும்பி வந்துவிட்ேடன். (ஏெனனில்,) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்களில் 
ஒருவர் மூன்று முைற அனுமதி ேகட்டும் அவருக்கு அனுமதி வழங்கப்படாவிட்டால் அவர் 
திரும்பி விடட்டும்' என்று கூறியுள்ளார்கள்'' என்ேறன். 
அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "இ(வ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என்ப)தற்கு நீங்கள் சாட்சிையக் ெகாண்டுவர ேவண்டும். இல்லாவிட்டால் 
உங்கைளத் தண்டிக்க ேவண்டியதிருக்கும்'' என்று கூறினார்கள். (இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றவர் உங்களில் யாேரனும் உள்ளாரா என்று 
ேகட்டார்கள்.) 
அதற்கு (அங்கிருந்த) உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள், "மக்களில் மிகச் சிறியவேர 
இவருடன் (இப்ேபாது சாட்சியம் ெசால்ல) எழுவார்'' என்று ெசான்னார்கள். நான் (அபூசயதீ்), 
"நான்தான் மக்களிேலேய மிகச் சிறியவன்'' என்று ெசான்ேனன். உைப பின் கஅப் (ரலி) 
அவர்கள் "இவைர அைழத்துச் ெசல்வரீாக!'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "எனேவ, நான் அபூ மூசா (ரலி) 
அவர்களுடன் எழுந்து, உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று சாட்சியமளித்ேதன்'' என்று அபூசயதீ் 
(ரலி) கூறியதாக அதிகப்படியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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4352 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களுடன் ஓர் அைவயில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது 
அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் ேகாபத்துடன் வந்து நின்று, "அல்லாஹ்ைவ முன்ைவத்து நான் 
ேகட்கிேறன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதி ேகாருதல் மூன்று 
முைறயாகும். (மூன்று முைற அனுமதிேகாரி) உங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டால் சரி! 
(வடீ்டுக்குள் ெசல்லுங்கள்.) இல்லாவிட்டால் திரும்பிவிடுக'' என்று கூறியைதக் ேகட்டவர் 
உங்களில் யாேரனும் உள்ளாரா?'' என்று ேகட்டார்கள்.  உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள், 

"என்ன அது (என்ன நடந்தது)?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், "ேநற்று நான் (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்களிடம் மூன்று முைற அனுமதி ேகட்ேடன். எனக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்ைல. 
பிறகு இன்று அவர்களிடம் வந்து, அவர்களிடம் (அவர்களது வடீ்டுக்குள்) ெசன்று, 

அவர்களிடம் ேநற்று நான் வந்து (அனுமதி ேகட்டு) மூன்று முைற சலாம் ெசான்ேனன். 
(பதில் வராததால்) பிறகு நான் திரும்பிவிட்ேடன்'' என்று கூறிேனன். 
அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "உமது குரைல நாம் ெசவியுற்ேறாம். அப்ேபாது நாம் ஒரு 
(முக்கிய) அலுவலில் ஈடுபட்டிருந்ேதாம். அனுமதி வழங்கப்படும்வைர நீங்கள் அனுமதி 
ேகட்டிருந்தால் நன்றாயிருந்திருக்குேம!'' என்றார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து நான் ெசவியுற்றைதப் ேபான்ேற அனுமதி ேகட்ேடன்''என்ேறன். 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இ(வ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்ப)தற்கு உமக்குச் சாட்சியம் அளிப்பவர் ஒருவைர நீர் 
ெகாண்டுவர ேவண்டும். இல்லாவிட்டால் உமது முதுகிலும் வயிற்றிலும் நாம் தண்டிக்க 
ேவண்டியதிருக்கும்'' என்று கூறினார்கள் என்றார்கள். 
அப்ேபாது உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எங்களில் 
வயதில் சிறியவேர உங்களுடன் (இப்ேபாது சாட்சியம் ெசால்ல) எழுவார்'' என்று கூறிவிட்டு, 

"அபூசயேீத! எழுந்திரும்'' என்று ெசான்னார்கள். அவ்வாேற நான் எழுந்து உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்று, "இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் 
ெசவியுற்ேறன்'' என்று (சாட்சியம்) ெசான்ேனன். 
 
4353 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களின் (வடீ்டு) வாசலுக்குச் ெசன்று 
(உள்ேள நுைழய) அனுமதி ேகட்டார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் "ஒன்று' என்றார்கள். பிறகு 
அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் இரண்டாவது முைற அனுமதி ேகட்டார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் 
"இரண்டு' என்றார்கள். பிறகு அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் மூன்றாவது முைற அனுமதி ேகட்ட 
ேபாது, உமர் (ரலி) அவர்கள் "மூன்று' என்றார்கள். 
பிறகு அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் திரும்பி வந்துவிட்டார்கள். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அபூமூசா (ரலி) அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து வந்து தம்மிடம் திரும்பிவரச் ெசய்து, "இவ்வாறு 
நீர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து மனனமிட்டிருந்தால் அதற்கு ஆதாரம் 
ெகாண்டுவாருங்கள். இல்லாவிட்டால் உம்ைம (மற்றவர்களுக்கு) ஒரு பாடமாக ஆக்கி 
விடுேவன்'' என்று கூறினார்கள். 
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அப்ேபாது அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அனுமதி ேகாருதல் மூன்று முைறயாகும்' என்று கூறியைத நீங்கள் அறிவரீ்களா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அைதக் ேகட்டு மக்கள் சிரிக்கலாயினர். உடேன நான், "உங்களுைடய 
முஸ்லிம் சேகாதரர் பதீிக்குள்ளாக்கப்பட்ட நிைலயில் உங்களிடம் வந்துள்ளார். (அவைரக் 
கண்டு) நீங்கள் சிரிக்கிறரீ்கேள?'' என்று கூறிவிட்டு, (அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடம்) "நீங்கள் 
வாருங்கள். இந்தத் தண்டைனயில் உங்களுக்கு நான் பங்காளியாேவன்'' என்று கூறிவிட்டு, 

உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், "இேதா அபூசயதீ் 
(சாட்சி)'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4354 உைபத் பின் உைமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களிடம் (ெசன்று அவர்களது 
இல்லத்திற்குள் நுைழய) மூன்று முைற அனுமதி ேகட்டார்கள். (ஆனால், அவர்களுக்கு 
அனுமதியளிக்கப்படவில்ைல. அப்ேபாது) உமர் (ரலி) அவர்கள் ஏேதா அலுவலில் 
ஈடுபட்டிருந்தைதக் கண்டார்கள் ேபாலும். எனேவ, அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் 
திரும்பிவிட்டார்கள். 
(அலுவைல முடித்த) பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் ைகஸ் (ரலி) 
அவர்களின் (அபூமூசா) குரைல நீங்கள் ேகட்கவில்ைலயா? அவருக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' 

என்றார்கள். பிறகு அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அைழக்கப்பட்டார்கள். அப்ேபாது உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "இவ்வாறு நீங்கள் ெசய்ததற்கு என்ன காரணம் (ஏன் மூன்று முைற அனுமதி 
ேகாரி விட்டுத் திரும்பிச் ெசன்றுவிட்டீர்கள்)?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், "இவ்வாேற நாங்கள் கட்டைளயிடப்பட்டிருந்ேதாம்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் இதற்குரிய சான்ைற நிைலநிறுத்த 
ேவண்டும். அல்லது நான் (இன்னின்னவாறு) நடவடிக்ைக எடுப்ேபன்'' என்றார்கள். 
எனேவ, அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அன்சாரிகளின் அைவெயான்ைற ேநாக்கிப் புறப்பட்டார்கள். 
அன்சாரிகள், "எங்களில் சிறியவர் ஒருவேர இதற்காக உமக்குச் சாட்சியமளிப்பார்'' என்று 
கூறினர். ஆகேவ, அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து (உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று), 
"இவ்வாேற நாங்கள் கட்டைளயிடப்பட்டிருந்ேதாம்'' என்று கூற, உமர் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இந்த விவரம் எனக்குத் ெதரியாமல் ேபாய் 
விட்டேத! (நபி (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறிய நாளில்) கைடவதீிகளில் நான் 
வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தது எனது கவனத்ைதத் திைச திருப்பிவிட்டது (ேபாலும்)'' என்று 
கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உைபத் பின் உைமர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் நள்ர் பின் ஷுைமல் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "கைடவதீிகளில் நான் 
வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தது எனது கவனத்ைதத் திைச திருப்பிவிட்டது'' எனும் குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
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4355 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து, "அஸ்ஸலாமு அைலக்கும். 
இேதா! அப்துல்லாஹ் பின் ைகஸ் வந்துள்ேளன்'' என்று கூறி (அனுமதி ேகாரி)ேனன். 
அவர்கள் எனக்கு அனுமதி வழங்கவில்ைல. பிறகு (மீண்டும்) நான், "அஸ்ஸலாமு 
அைலக்கும். இேதா! அபூமூசா (வந்துள்ேளன்). அஸ்ஸலாமு அைலக்கும். இேதா! அஷ்அரீ 
(வந்துள்ேளன்)'' என்று (இன்னும் இரண்டு முைற) அனுமதி ேகாரிேனன். (அனுமதி 
கிைடக்காததால்) பிறகு நான் திரும்பி வந்துவிட்ேடன். 
அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் "அவைர என்னிடம் அைழத்து வாருங்கள். அவைர 
என்னிடம் அைழத்து வாருங்கள்''என்று கூறினார்கள். நான் (மீண்டும்) வந்தேபாது, "அபூமூசா! 
ஏன் திரும்பிச் ெசன்றரீ்? நாம் ஓர் அலுவலில் ஈடுபட்டிருந்ேதாம்'' என்று கூறினார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அனுமதி ேகாருதல் மூன்று முைறயாகும். 
(மூன்று முைறக்குள்) உமக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டால் சரி. இல்லாவிட்டால் நீர் 
திரும்பிவிடுக' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்''என்ேறன். 
உமர் (ரலி) அவர்கள் "இ(வ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
என்ப)தற்கு நீங்கள் சாட்சி ெகாண்டுவர ேவண்டும். இல்லாவிட்டால் இப்படி இப்படிச் ெசய்து 
விடுேவன்'' என்று கூறினார்கள். ஆகேவ, நான் (அன்சாரிகளின் அைவக்குச்) ெசன்ேறன். 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "அவருக்குச் சாட்சி கிைடத்தால் மாைலயில் அவைரச் ெசாற்ெபாழிவு 
ேமைடக்கு அருகில் நீங்கள் காண்பரீ்கள். சாட்சி கிைடக்காவிட்டால் அவைர நீங்கள் 
காணமாட்டீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
மாைல ேநரமானேபாது என்ைனக் கண்ட மக்கள், "அபூமூசா! நீர் என்ன ெசால்கிறரீ்? சாட்சி 
கிைடத்துவிட்டாரா?'' என்று உமர் (ரலி) அவர்கள் ேகட்டார்கள். நான் "ஆம், உைப பின் கஅப் 
(ரலி) அவர்கேள (சாட்சி)'' என்ேறன். உமர் (ரலி) அவர்கள் "அவர் ேநர்ைமயானவர்தாம்'' 

என்று கூறி விட்டு, "அபுத்துஃைபல்! இவர் என்ன ெசால்கிறார்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள், "கத்தாபின் புதல்வேர! அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் ேதாழர்களுக்கு நீேர ஒரு ேவதைனயாக ஆகிவிடாதீர்'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்). இைதக் குறித்து 
ஒன்ைறக் ேகள்விப்பட்ேடன். அைத உறுதி ெசய்துெகாள்ளேவ விரும்பிேனன்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், உமர் (ரலி) அவர்கள், "அபுல்முன்திர்! நீங்கள் இைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று உமர் (ரலி) அவர்கள் ேகட்டார்கள். அதற்கு 
உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள், "ஆம், கத்தாபின் புதல்வேர! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் ேதாழர்களுக்கு நீேர ஒரு ேவதைனயாக ஆகிவிடாதீர்'' என்று கூறினார்கள் என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. அதில் உமர் (ரலி) அவர்கள் "சுப்ஹானல்லாஹ்' என்று கூறியதும் 
அதற்குப் பின் உள்ளைவயும் இடம்ெபறவில்ைல. 
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பாடம் :  8 "யார் அது?' என்று ேகட்கப்படும்ேபாது (ெபயைரச் ெசால்லாமல்) "நான்' என்று 
அனுமதி ேகட்பவர் பதிலளிப்பது ெவறுக்கத்தக்கதாகும். 
 
4356 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று (அவர்கைள) அைழத்ேதன். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"யார் அது?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "நான்தான்'' என்று பதிலளித்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் 
"நான்... நான் (என்றால்...?)'' என்று கூறியபடி ெவளிேய வந்தார்கள். 
 
4357 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் உள்ேளவர அனுமதி ேகட்ேடன். அவர்கள், "யார் 
அது?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான் "நான்தான்'' என்று பதிலளித்ேதன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "நான்... நான் (என்றால்...?)'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அவ்வாறு கூறியைத அவர்கள் ெவறுத்தைதப் ேபான்றிருந்தது'' என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் :  9 பிறர் வடீ்டில் எட்டிப்பார்ப்பது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
4358 சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் கதவில் ஒரு துவாரத்தின் வழியாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
அைறயினுள் எட்டிப்பார்த்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஈர்வலி 
(ேபன் சீப்பு) ஒன்றிருந்தது. அதன் மூலம் அவர்கள் தமது தைலையக் 
ேகாதிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அவைரக் கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீ என்ைனப் பார்த்துக் 
ெகாண்டிருக்கிறாய் என்று எனக்கு (முன்ேப) ெதரிந்திருந்தால், இந்த ஈர்வலியால் உன் 
கண்ைணக் குத்தியிருப்ேபன்'' என்று கூறிவிட்டு, "(வடீ்டுக்குள் நுைழய) அனுமதி ேகட்க 
ேவண்டும் என்று சட்டமாக்கப்பட்டேத, பார்ைவ (எல்ைல மீறி வடீ்டிலிருப்பவர்கள்மீது 
விழக்கூடும் என்ற) காரணத்தால்தான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4359 சஹ்ல் பின் சஅத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் கதவில் ஒரு துவாரத்தின் வழியாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
அைறயினுள் எட்டிப்பார்த்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஈர்வலி 
(ேபன் சீப்பு) ஒன்றிருந்தது. அதன் மூலம் அவர்கள் தமது தைலையச் 
சீவிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிறாய் என நான் 
(முன்ேப) அறிந்திருந்தால்,இந்த ஈர்வலியால் உன் கண்ைணக் குத்தியிருப்ேபன். (வடீ்டுக்குள் 
நுைழய) அனுமதி ேகட்கேவண்டும் என்று அல்லாஹ் சட்டமாக்கியிருப்பேத, பார்ைவ 
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(எல்ைல மீறி வடீ்டிலிருப்பவர்கள்மீது விழக்கூடும் என்ற) காரணத்தால்தான்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4360 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களின் அைறகளில் ஒன்றின் வழியாக எட்டிப்பார்த்தார். 
(இைதக் கண்ட) நபி (ஸல்) அவர்கள் நீளமான அம்பின் "கூர்முைனயுடன்' அல்லது 
"கூர்முைனகளுடன்' அவருக்குத் ெதரியாமல் அவைர ேநாக்கிச் ெசன்று (அவரது கண்ணில்) 
குத்தப் ேபானைத இப்ேபாதும் நான் பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4361 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு குடும்பத்தாரின் அனுமதியின்றி அவர்களது வடீ்டினுள் யாேரனும் எட்டிப்பார்த்தால், 

அவரது கண்ைணப் பறிக்கவும் அவர்களுக்கு அனுமதி உண்டு. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4362 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உன் அனுமதியின்றி ஒரு மனிதர் உன்ைன எட்டிப் பார்த்தேபாது, அவர்மீது நீ சிறு கல்ைலச் 
சுண்டிெயறிய, அது அவரது கண்ைணப் பறித்துவிட்டால் உன்மீது எந்தக் குற்றமுமில்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 10  எேதச்ைசயாகப் பார்ைவ விழுவது. 
 
4363 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எேதச்ைசயாக (அந்நியப் ெபண்மீது) 
பார்ைவ விழுவைதப் பற்றிக்ேகட்ேடன். அப்ேபாது  எனது பார்ைவைய (உடனடியாகத்) 
திருப்பிக்ெகாள்ள ேவண்டுெமன அவர்கள் எனக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவறு இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 39  கமன் 
 
பாடம்: 1 வாகனத்தில் ெசல்பவர் நடந்து ெசல்பவருக்கும், (எண்ணிக்ைகயில்) குைறந்தவர்கள் 
அதிகமானவர்களுக்கும் (முதலில்) முகமன் (சலாம்) ெசால்ல ேவண்டும். 
 
4364 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வாகனத்தில் ெசல்பவர் நடந்து ெசல்பவருக்கும், நடந்து ெசல்பவர் அமர்ந்திருப்பவருக்கும், 

(எண்ணிக்ைகயில்) குைறந்தவர்கள் அதிகமானவர்களுக்கும் (முதலில்) முகமன் (சலாம்) 
ெசால்லட்டும். - இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 2 முகமனுக்குப் பதிலுைரப்பது சாைலயில் அமர்வதன் ஒழுங்கு முைறகளில் 
ஒன்றாகும். 
 
4365 அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் வடீ்டு முற்றங்களில் அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டிருப்ேபாம். (ஒரு முைற) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து எங்களிைடேய நின்று, "சாைலேயாரங்களில் 
அமர்ந்து (ேபசிக்) ெகாண்டிருப்பதற்கு உங்களுக்கு என்ன (அவசியம்) ேநர்ந்தது? 

சாைலேயாரங்களில் அமர்வைதத் தவிர்த்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். நாங்கள் 
"அவசியத்ைத முன்னிட்ேட அமர்கிேறாம். (இங்கு அமர்ந்துதான் பல விஷயங்கள் குறித்து) 
நாங்கள் ேபசிக்ெகாள்கிேறாம்;கலந்துைரயாடுகிேறாம்'' என்று கூறிேனாம். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைதத் தவிர்க்க முடியாது என்றிருந்தால், 

சாைலகளுக்கு அவற்றின் உரிைமைய வழங்கிவிடுங்கள். (அந்நியப் ெபண்கைளப் 
பார்க்காமல்) பார்ைவையத் தாழ்த்திக்ெகாள்வதும், முகமனுக்குப் பதிலுைரப்பதும், நல்ல 
ேபச்சுக்கைளப் ேபசுவதும் (அவற்றின் உரிைம) ஆகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4366 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் சாைலகளில் அமர்வைதத் தவிர்த்துவிடுங்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் அங்கு அமராமல் இருக்க 
இயலாது. அங்கு (அமர்ந்துதான் பல விஷயங்கைள) நாங்கள் ேபசிக்ெகாள்கிேறாம்'' என்று 
கூறினர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(அங்கு) நீங்கள் அமர்ந்துதான் ஆகேவண்டும் 
என்றிருந்தால், சாைலக்கு வழங்க ேவண்டிய உரிைமைய வழங்கிவிடுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். மக்கள், "சாைலயின் உரிைம என்ன?'' என்று வினவினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"(அந்நியப் ெபண்கைளப் பார்க்காமல்) பார்ைவையத் தாழ்த்திக்ெகாள்வதும், (பாதசாரிகளுக்குச் 
ெசால்லாேலா ெசயலாேலா) துன்பம் தராமலிருப்பதும், முகமனுக்குப் பதிலுைரப்பதும், 

நன்ைம புரியும்படி கட்டைளயிடுவதும், தீைமயிலிருந்து தடுப்பதும் (அதன் உரிைம) ஆகும்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 3 முகமனுக்குப் பதிலுைரப்பது, ஒரு முஸ்லிம் மற்ெறாரு முஸ்லிமுக்குச் ெசய்ய 
ேவண்டிய கடைமகளில் ஒன்றாகும். 
 
4367 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிம் தம் (ெகாள்ைகச்) சேகாதரருக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய கடைமகள் ஐந்தாகும். 
1. முகமனுக்குப் பதிலுைரப்பது 2. தும்மி ("அல்ஹம்துலில்லாஹ்' என்று கூறி)யவருக்கு 
("யர்ஹமுகல்லாஹ்' என்று) மறுெமாழி கூறுவது 3. விருந்தைழப்ைப ஏற்பது. 4. ேநாயாளிைய 
நலம் விசாரிப்பது 5. ஜனாஸாவில் கலந்து ெகாள்வது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(ெபாதுவாக) இந்த ஹதீைஸ மஅமர் (ரஹ்) அவர்கள், ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து 
"முர்சலா'கேவ அறிவிப்பார்கள். 
ஒரு முைற மஅமர் (ரஹ்) அவர்கள், "ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் சயதீ் பின் அல்முசய்யப் 
(ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும்,சயதீ் அவர்கள் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் 
கூறியதாவது'' என்று (முஸ்னதாக) அறிவித்தார்கள். 
 
4368 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு முஸ்லிம் இன்ெனாரு முஸ்லிமுக்குச் ெசய்ய 
ேவண்டிய கடைமகள் ஆறாகும்'' என்று கூறினார்கள். "அைவ யாைவ, அல்லாஹ்வின் 
தூதேர?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவைரச் சந்திக்கும்ேபாது முகமன் 
கூறுவாயாக. அவர் உன்ைன விருந்துக்கு அைழத்தால் அவருக்குப் பதிலளிப்பாயாக. அவர் 
உன்னிடத்தில் அறிவுைர கூறச்ெசான்னால் அவருக்கு அறிவுைர கூறுவாயாக. அவர் தும்மி 
"அல்ஹம்துலில்லாஹ்' என்று கூறினால் (யர்ஹமு கல்லாஹ் என்று) அவருக்கு மறுெமாழி 
கூறுவாயாக. அவர் ேநாய்வாய்ப்பட்டால் அவைர உடல்நலம் விசாரிப்பாயாக. அவர் 
இறந்துவிட்டால் அவரது ஜனாஸாைவப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்வாயாக'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 ேவதக்காரர்களுக்கு (நாம்) முதலில்  முகமன் கூறுவது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும் 
என்பதும் அவர்களுக்கு எவ்வாறு பதில் முகமன் கூற ேவண்டும் என்பதும். 
 
4369 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேவதக்காரர்கள் உங்களுக்கு முகமன் (சலாம்) கூறினால், "வ அைலக்கும்' (நீங்கள் ெசான்னது 
உங்களுக்கும் ேநரட்டும்) என்று (பதில்) கூறுங்கள். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4370 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபித்ேதாழர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "ேவதக்காரர்கள் எங்களுக்கு முகமன் (சலாம்) 
கூறினால், நாங்கள் அவர்களுக்கு எவ்வாறு பதில் (முகமன்) கூற ேவண்டும்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "வ அைலக்கும்' (நீங்கள் ெசான்னது உங்களுக்கும் 
ேநரட்டும்) என்று (பதில்) கூறுங்கள் என விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4371 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யூதர்கள் உங்களுக்கு முகமன் (சலாம்) கூறினால் அவர்களில் சிலர் "அஸ்ஸாமு அைலக்க' 

(உங்களுக்கு மரணம் உண்டாகட்டும்) என்ேற கூறுவர். ஆகேவ, (அவர்களுக்குப் பதிலாக) 
"அைலக்க' (நீ ெசான்னது உனக்கு உண்டாகட்டும்) என்று கூறுவரீாக. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4372 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஆகேவ, (அவர்களுக்குப் பதிலாக) "வ அைலக்க' (நீ ெசான்னது உனக்கும் 
உண்டாகட்டும்) என்று கூறுவரீாக''என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4373 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யூதர்களில் ஒரு குழுவினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து (உள்ேள வர) 
அனுமதி ேகட்டு "அஸ்ஸாமு அைலக்கும்' (உங்களுக்கு மரணம் உண்டாகட்டும்) என்று 
(சற்ேற மாற்றி முகமன்) கூறினர். உடேன நான் "அைலக்குமுஸ் ஸாமு வல்லஅனா' 

(உங்களுக்கு மரணமும் சாபமும் உண்டாகட்டும்) என்று பதில் ெசான்ேனன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆயிஷா! (நிதானம்!) அல்லாஹ் எல்லாக் 
காரியங்களிலும் நளினத்ைதக் ைகயாள்வைதேய விரும்புகிறான்'' என்று கூறினார்கள். 
நான் "அவர்கள் ெசான்னைத நீங்கள் ெசவியுறவில்ைலயா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான்தான் "வ அைலக்கும்' (நீங்கள்  ெசான்னது 
உங்களுக்கும் உண்டாகட்டும்) என்று (நளினமாகச்) ெசால்லிவிட்ேடேன (அைத நீ கவனிக்க 
வில்ைலயா)?'' என்று (திருப்பிக்) ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நான்தான் "அைலக்கும்' (நீங்கள் ெசான்னது உங்களுக்கு உண்டாகட்டும்) என்று 
(நளினமாகச்) ெசால்லிவிட்ேடேன என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (திருப்பிக்) 
ேகட்டார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. அவற்றில் ("அைலக்கும்' என்பதற்கு முன்) "வ' எனும் 
(இைடச்)ெசால் இடம்ெபறவில்ைல. 
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4374 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யூதர்களில் சிலர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அபுல்காசிேம! அஸ்ஸாமு அைலக்க'" 

(உமக்கு மரணம் உண்டாகட்டும்) என்று (சற்ேற மாற்றி முகமன்) கூறினர். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "வ அைலக்கும்' (நீங்கள் ெசான்னது உங்களுக்கும் உண்டாகட்டும்) என்று (பதில்) 
ெசான்னார்கள். நான் "அைலக்குமுஸ் ஸாமு வத்தாமு'' (உங்களுக்கு மரணமும் இழிவும் 
உண்டாகட்டும்) என்று பதில் (முகமன்) கூறிேனன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆயிஷா! அருவருப்பாகப் ேபசுபவளாக 
இராேத'' என்று கூறினார்கள். நான், "அவர்கள் ெசான்னைத நீங்கள் ெசவியுறவில்ைலயா?'' 

என்று ேகட்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான்தான் அவர்கள் 
ெசான்னதற்கு "வ அைலக்கும்' (நீங்கள் ெசான்னது உங்களுக்கும் உண்டாகட்டும்) என்று 
(நளினமாக) பதில் ெசால்லி விட்ேடேன (அைத நீ கவனிக்கவில்ைலயா)?'' என்று (திருப்பிக்) 
ேகட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும் அதில், "ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், யூதர்கள் கூறியைதப் புரிந்துெகாண்டு (பதிலுக்கு) 
அவர்கைள ஏசினார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆயிஷா! 
நிதானம்! ஏெனனில், அல்லாஹ் இயற்ைகயாகேவா ெசயற்ைகயாகேவா அருவருப்பாகப் 
ேபசுவைத விரும்புவதில்ைல'' என்று கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும், அப்ேபாது வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் "(நபிேய!) அவர்கள் உம்மிடம் 
வரும்ேபாது அல்லாஹ் எைத உமக்கு முகமனாக ஆக்கவில்ைலேயா அைத உமக்கு 
முகமனாகக் கூறுகின்றனர்'' (58:8) எனும் வசனத்ைத முழுைமயாக அருளினான் என்று 
கூடுதலாகக் காணப்படுகிறது. 
 
4375 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யூதர்களில் சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு "அபுல்காசிேம! அஸ்ஸாமு 
அைலக்க'' (உங்களுக்கு மரணம் உண்டாகட்டும்) என்று முகமன் கூறினர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "வ அைலக்கும்' (நீங்கள் ெசான்னது உங்களுக்கும் உண்டாகட்டும்) 
என்று (நளினமாக பதில்) கூறினார்கள். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ேகாபப்பட்டு, "அவர்கள் 
ெசான்னைத நீங்கள் ெசவியுறவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; நான் ேகட்டுவிட்டு அவர்களுக்கு (நளினமாக) 
பதில் ெசால்லிவிட்ேடேன! அவர்களுக்கு எதிராக நாம் ெசய்த பிரார்த்தைன ஏற்கப்படும். 
நமக்ெகதிராக அவர்கள் ெசய்த பிரார்த்தைன ஏற்கப்படாது'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4376 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யூதர்களுக்கும் கிறித்தவர்களுக்கும் நீங்கள் முதலில் முகமன் கூறாதீர்கள். அவர்களில் 
ஒருவைர நீங்கள் சாைலயில் சந்தித்தால், சாைலயின் ெநருக்கடியான பகுதியில் அவைர 
ஒதுங்கிப்ேபாகச் ெசய்யுங்கள். - இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "யூதர்கைள நீங்கள் சந்தித்தால்' 

என்றும், முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ேவதக்காரர்கள் 
ெதாடர்பாக ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் (ேமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி) கூறினார்கள்'' 

என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கைள நீங்கள் சந்தித்தால்' என்று அந்த 
இைணைவப்பாளர்களில் யாருைடய ெபயரும் குறிப்பிடாமல் அறிவிக்கப்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம்: 5 (ெபரியவர்கள்) சிறாருக்கு முகமன் கூறுவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
4377 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிறுவர்கைளக் கடந்து ெசன்றேபாது, அவர்களுக்கு 
முகமன் (சலாம்) கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4378 சய்யார் பின் அபசீய்யார் வர்தான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நான் ஸாபித் அல்புனான ீ (ரஹ்) அவர்களுடன் நடந்து ெசன்ேறன். அப்ேபாது 
அவர்கள் சிறுவர்கள் சிலைரக் கடந்து ெசன்றேபாது அவர்களுக்கு முகமன் (சலாம்) 
கூறினார்கள். 
"(ஒரு முைற) நான் அனஸ் (ரலி) அவர்களுடன் நடந்து ெசன்ேறன். அப்ேபாது அனஸ் (ரலி) 
அவர்கள் சிறுவர்கள் சிலைரக் கடந்து ெசன்றார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் அச்சிறுவர்களுக்கு 
முகமன் (சலாம்) கூறினார்கள். ேமலும், அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "(ஒரு முைற) நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நடந்து ெசன்ேறன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிறுவர்கள் சிலைரக் கடந்து ெசன்றார்கள். அப்ேபாது 
அச்சிறுவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முகமன் (சலாம்) கூறினார்கள் 
என்றும் கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 6 வடீ்டுவாசலில் திைரைய விலக்கிைவத்திருப்பது ேபான்ற அைடயாளங்கைள, 

உள்ேள ெசல்ல அனுமதியாகக் கருதலாம். 
 
4379 இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "(என் வடீ்டுவாசலில்) திைர 
விலக்கப்படுவதும்,  எனது அரவத்ைத நீ ெசவியுறுவதும் என்னிடம் (வடீ்டுக்குள்) நீ வரலாம் 
என்பதற்கான அனுமதியாகும். நானாக (வரேவண்டாம் எனத்) தடுக்காதவைர'' என்று 
கூறினார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 7 இயற்ைகத் ேதைவைய நிைறேவற்றுவதற்காகப் ெபண்கள் ெவளிேய ெசல்லலாம். 
 
4380 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"பர்தா' அணிவது சட்டமாக்கப்பட்ட பின்னர் (நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) சவ்தா 
(ரலி) அவர்கள் இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றுவதற்காக (இரவு ேநரத்தில்) ெவளிேய 
ெசன்றார்கள். சவ்தா (ரலி) அவர்கள் ெபண்களிேலேய நல்ல உயரமும் (உயரத்துக்கு ஏற்ற) 
பருமனும் உள்ளவராக இருந்தார்கள். அவைர அறிந்தவர்களுக்கு அவர் (பர்தா அணிந்து 
ெசன்றாலும் அவர்) யார் என்று (அைடயாளம்) ெதரியாமலிருக்காது. 
அப்ேபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் சவ்தா (ரலி) அவர்கைளப் பார்த்து 
(அறிந்து) விட்டு, "சவ்தாேவ! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (பர்தா அணிந்திருந்தாலும்) 
நீங்கள் யார் என்று எங்களுக்குத் ெதரியாமலில்ைல. நீங்கள் (யார் என்று அறிந்து 
ெகாள்ளப்படுகிற நிைலயில்) எப்படி ெவளிேய வருகிறரீ்கள் என்பது குறித்து ேயாசித்துப் 
பாருங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
சவ்தா (ரலி) அவர்கள் உடேன அங்கிருந்து திரும்பிவந்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டில் இரவு உணவு அருந்திக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்களது 
ைகயில் இைறச்சி கலந்த எலும்புத்துண்டு ஒன்று இருந்தது. சவ்தா (ரலி) அவர்கள் 
வடீ்டினுள் நுைழந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் (இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்ற) 
ெவளிேய ெசன்ேறன். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் இப்படி இப்படிச் ெசான்னார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இைறச்ெசய்தி (வஹீ) வந்தது. 
பின்னர் அந்நிைல விலக்கப்பட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
ைகயில் அந்த எலும்புத்துண்டு (அப்படிேய) இருந்தது; அைத அவர்கள் (கீேழ) 
ைவத்திருக்கவில்ைல. ேமலும், அவர்கள் "(ெபண்கேள!) நீங்கள் உங்கள் (அடிப்பைடத்) 
ேதைவகளுக்காக ெவளிேய ெசல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அப ீ
ைஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "சவ்தா (ரலி) அவர்கள் ெபண்களிேலேய நல்ல 
உயரமான உடல்வாகு ெகாண்டவராயிருந்தார்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும் அவர்களது 
அறிவிப்பில் "அதாவது கழிப்பிடங்களுக்கு(ச் ெசல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது)'' என்று 
ஹிஷாம் பின் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் (விளக்கம்) கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "சவ்தா (ரலி) அவர்கள் மக்களிேலேய நல்ல உயரமான உடல்வாகு ெகாண்ட 
ெபண்ணாக இருந்தார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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4381 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துைணவியர் (மதீனாவின்) புறநகர்ப் பகுதிகளுக்கு 
இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்ற இரவு ேவைளகளில் புறப்பட்டுச் ெசல்வார்கள். ("புற நகர்ப் 
பகுதிகள்' என்பைதக் குறிக்க ஹதீஸின் மூலத்தில் இடம்ெபற்றுள்ள) "மனாஸிஉ' எனும் 
ெசால், விசாலமான இடங்கைளக் குறிக்கும். உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "தங்கள் துைணவியைரத் 
திைரக்குள்ளிருக்குமாறு கூறுங்கள்'' என்று ெசால்வார்கள். 
ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு ெசய்யவில்ைல. இந்நிைலயில் 
ஒரு நாள் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் சவ்தா பின்த் ஸம்ஆ (ரலி) அவர்கள் ஓர் 
இரவில் இஷா ேநரத்தில் ெவளிேய ெசன்றார்கள். 
சவ்தா (ரலி) அவர்கள் உயரமான ெபண்ணாக இருந்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் சவ்தா 
(ரலி) அவர்கைள ேநாக்கி, "சவ்தாேவ! (நீங்கள் பர்தா அணிந்திருந்தாலும்) நாங்கள் உம்ைம 
யார் என்று அைடயாளம் ெதரிந்துெகாண்ேடாம்'' என்று கூறினார்கள். பர்தா ெதாடர்பான 
சட்டம் அருளப்பட ேவண்டுெமன்ற ேபராவலிேலேய  இவ்வாறு கூறினார்கள். வல்லைமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் அவ்வாேற பர்தா ெதாடர்பான வசனத்ைத அருளினான். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 அந்நியப் ெபண்ணுடன் தனிைமயில் இருப்பதும் அவளிடம் ெசல்வதும் தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
4382 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கவனத்தில் ைவயுங்கள்! கன்னிகழிந்த எந்தப் ெபண்ணுடனும் எந்த ஆணும் இரவில் 
(தனியாகத்) தங்க ேவண்டாம்;அவர் அவைள மணந்துெகாண்டவராகேவா (மணமுடிக்கத் 
தகாத) ெநருங்கிய உறவினராகேவா இருந்தால் தவிர! 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4383 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அந்நியப்) ெபண்கள் இருக்குமிடத்திற்குச் ெசல்ல 
ேவண்டாம் என உங்கைள நான் எச்சரிக்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது 
அன்சாரிகளில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! கணவருைடய (சேகாதரன் ேபான்ற) 
உறவினர் (அவள் இருக்குமிடத்திற்குச் ெசல்வது) குறித்துத் தாங்கள் என்ன கூறுகிறரீ்கள்?'' 

என்று ேகட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கணவருைடய (சேகாதரன் ேபான்ற) உறவினர் 
("அல்ஹம்வு') மரணத்திற்கு நிகரானவர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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4384 ைலஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்ஹம்வு' என்பது கணவருைடய சேகாதரர், கணவருைடய தந்ைதயின் சேகாதரரின் 
புதல்வர் ேபான்ற உறவினர்கைளக் குறிக்கும். 
 
4385 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பனூ ஹாஷிம் குலத்ைதச் ேசர்ந்த (ஆண்கள்) சிலர் அஸ்மா பின்த் உைமஸ் (ரலி) 
(அவர்கள் தனிைமயில் இருந்தேபாது) அவர்களிடம் வந்தனர். அப்ேபாது அபூபக்ர் 
அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்கள் வடீ்டினுள் நுைழந்தார்கள். அஸ்மா பின்த் உைமஸ் (ரலி) 
அவர்கள் அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் மைனவியாக இருந்தார்கள். 
(தனிைமயிலிருந்த தம் துைணவியாரிடம்) அவர்கைளக் கண்ட அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
ெவறுப்பைடந்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அது குறித்துத் ெதரிவித்துவிட்டு, "(ஆயினும்) 
நான் (என் துைணவி விஷயத்தில்) நல்லைதேய கருதுகிேறன்'' என்று அபூபக்ர் கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவைர அல்லாஹ் 
நிரபராதியாக்கிவிட்டான்'' என்று கூறிவிட்டு, பிறகு ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீது நின்று, 

"இன்ைறய தினத்திற்குப்பின் எந்த ஆணும் தனிைமயில் இருக்கும் எந்தப் ெபண்ணிடமும் 
ெசல்ல ேவண்டாம்;அவனுடன் மற்ற ஓர் ஆேணா, இரு ஆண்கேளா இருந்தால் தவிர'' என்று 
கூறினார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 9 ஒருவர் தம் மைனவியுடேனா அல்லது மணமுடிக்கத் தகாத ெநருங்கிய ெபண் 
உறவினர் ஒருவருடேனா தனிைமயில் இருப்பைத யாேரனும் பார்த்தால் "இவர் (எனக்கு) 
இன்ன (உறவுைடய) ெபண்'' என்று கூறி, ெகட்ட எண்ணத்ைத அகற்றுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும். 
 
4386 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியார் ஒருவருடன் இருந்தார்கள். அப்ேபாது 
அவர்கைளக் கடந்து ஒரு மனிதர் ெசன்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த மனிதைர 
அைழத்தார்கள். அவர் வந்ததும், "இன்ன மனிதேர! இவர் என்னுைடய இன்ன துைணவி 
ஆவார்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் யாைரச் 
சந்ேதகித்தாலும் தங்கைளச் சந்ேதகிக்கப்ேபாவதில்ைல'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ைஷத்தான், மனிதனின் இரத்த நாளங்களில் எல்லாம் 
ஓடுகிறான்'' என்று கூறினார்கள். 
 
4387 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுைய (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (ரமளானின் இறுதிப் பத்து நாட்களில்) "இஃதிகாஃபி'ல் இருந்தேபாது, 

அவர்கைளச் சந்திப்பதற்காக இரவு ேநரத்தில் நான் ெசன்ேறன். அவர்களிடம் ேபசிவிட்டு 
நான் திரும்பிச் ெசல்வதற்காக எழுந்தேபாது, என்ைன வடீ்டுக்கு அனுப்புவதற்காக நபி (ஸல்) 
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அவர்களும் எழுந்தார்கள். அப்ேபாது உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களது இல்லத்திேலேய 
என் வசிப்பிடம் இருந்தது. 
அப்ேபாது அன்சாரிகளில் இருவர் (எங்கைளக்) கடந்து ெசன்றனர். அவ்விருவரும் நபி 
(ஸல்) அவர்கைளக் கண்டதும் விைரவாக நடந்தனர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "சற்று 
நில்லுங்கள். இவர் (என் துைணவி) ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுைய ஆவார்'' என்று 
ெசான்னார்கள். அதற்கு அவர்கள் இருவரும், "அல்லாஹ் தூயவன்! அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
(தங்கைளயா நாங்கள் சந்ேதகிப்ேபாம்!)'' என்று கூறினர். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "ைஷத்தான், மனிதனின் இரத்த நாளங்களில் எல்லாம் ஓடுகிறான். 
அவன் உங்கள் உள்ளங்களில் தீய எண்ணத்ைதப் ேபாட்டுவிடுவாேனா என்று நான் 
அஞ்சிேனன்'' என்ேறா, அல்லது "எைதேயனும் ேபாட்டுவிடுவான்'' என்ேறா ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4388 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் மாதத்தின் இறுதிப்பத்து நாட்களில் பள்ளிவாசலில் 
"இஃதிகாஃப்' இருந்தேபாது,அவர்கைளச் சந்திப்பதற்காக நான் (பள்ளிவாசலுக்குச்) ெசன்ேறன். 
(அந்த இரவில்) சிறிது ேநரம் ேபசிவிட்டு நான் திரும்பிச் ெசல்வதற்காக எழுந்ேதன். என்ைன 
வடீ்டுக்கு அனுப்புவதற்காக நபி (ஸல்) அவர்களும் எழுந்தார்கள்... பிறகு ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளது. 
ஆயினும், அதில் "ைஷத்தான், மனிதனின் இரத்த நாளங்கைள எல்லாம் ெசன்றைடகிறான்'' 

என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. "ஓடுகிறான்'' எனும் வாசகம் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 10 ஓர் அைவக்குச் ெசல்பவர், அங்கு இைடெவளி ஏேதனும் இருக்கக் கண்டால் 
அதில் அமர்ந்துெகாள்ளலாம். இல்லாவிட்டால், பின்வரிைசயிேலேய அமர ேவண்டும். 
 
4389 அபூவாகித் அவ்ஃப் பின் அல்ஹாரிஸ் அல்ைலஸீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுடன் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ 
பள்ளிவாசலில் அமர்ந்திருந்தேபாது மூன்றுேபர் வந்தனர். அவர்களில் இருவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கி வந்தனர். மற்ெறாருவர் 
(கண்டுெகாள்ளாமல்) ெசன்றுவிட்டார். 
(உள்ேள வந்த) அவ்விருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வறீ்றிருந்த 
அைவக்கு) முன்னால் வந்து நின்றார்கள். அவர்களில் ஒருவர் வட்டமான அந்த அைவயில் 
இைடெவளி இருப்பைதக் கண்டு அதில் அமர்ந்துெகாண்டார். மற்ெறாருவர் பின்வரிைசயில் 
அமர்ந்துெகாண்டார். மூன்றாமவேரா திரும்பிப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிடம் ேபசி) முடித்ததும், "இம்மூவைரப் பற்றி 
உங்களுக்கு நான் ெசால்லட்டுமா? அவர்களில் ஒருவேரா, அல்லாஹ்விடம் ஒதுங்கினார். 
அல்லாஹ்வும் அவைர அரவைணத்துக் ெகாண்டான். மற்றவேரா (மக்கைளத் தாண்டிச் 
ெசல்ல) ெவட்கப்பட்டார். அல்லாஹ்வும் அவர் விஷயத்தில் (அவைரத் தண்டிக்க) ெவட்கப் 
பட்டான். மூன்றாமவேரா அலட்சியப்படுத்தினார். எனேவ, அல்லாஹ்வும் அவைர அலட்சியப் 
படுத்தினான்'' என்று கூறினார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூவாகித் அல்ைலஸீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 11 ஒரு மனிதர் முந்திச் ெசன்று தமக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் 
ேபாது, அவ்விடத்திலிருந்து அவைர எழுப்பிவிடுவது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
4390 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒரு மனிதர் இன்ெனாரு மனிதைர, அவர் அமர்ந்திருக்கும் இடத்திலிருந்து 
எழுப்பிவிட்டுப் பிறகு அந்த இடத்தில் அமரேவண்டாம். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4391 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர் இன்ெனாரு மனிதைர, அவர் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழுப்பிவிட்டு, பிறகு 
அந்த இடத்தில் அமரேவண்டாம். மாறாக, நகர்ந்து உட்கார்ந்து மற்றவர்களுக்கு 
இடமளியுங்கள். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஏழு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "மாறாக, நகர்ந்து உட்கார்ந்து மற்றவர்களுக்கு இடமளியுங்கள்'' என்பது இடம் 
ெபறவில்ைல. அவற்றில் இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் (நாஃபிஉ 
(ரஹ்) அவர்களிடம்) ெவள்ளிக்கிழைம அன்றா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

"ெவள்ளிக்கிழைம அன்றும் அது அல்லாத மற்ற சமயங்களிலும்தான் என்று 
விைடயளித்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4392 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தம் சேகாதரைர எழுப்பிவிட்டு, அவர் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தில் அமர 
ேவண்டாம். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்கள் தமக்காக யாேரனும் அவரது இடத்திலிருந்து எழுந்(து இடமளித்)தால் அங்கு 
அவர்கள் அமரமாட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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4393 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெவள்ளிக்கிழைம அன்று உங்களில் ஒருவர், தம் சேகாதரர் அமர்ந்த இடத்தில் தாம் 
அமர்வதற்காக அவைர எழுப்பிவிட்டு அங்கு அமர ேவண்டாம். மாறாக, "(நகர்ந்து) 
இடமளியுங்கள்'' என்று கூறட்டும். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 12 ஒருவர் தாம் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து ெசன்றுவிட்டுத் திரும்பி 
வந்தால், அவேர அந்த இடத்திற்கு உரியவர் ஆவார். 
 
4394 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தாம் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து ெசன்றுவிட்டுத் திரும்பி 
வந்தால், அவேர அந்த இடத்திற்கு உரியவர் ஆவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூஅவானா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஒருவர் தாம் அமர்ந்திருந்த 
இடத்திலிருந்து எழுந்து ெசன்றுவிட்டு...'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. (அதில் "உங்களில் 
ஒருவர்' எனும் குறிப்பு இல்ைல.) 
 
பாடம் : 13 அந்நியப் ெபண்கள் உள்ள இடத்திற்கு அலிகள் ெசல்ல வந்துள்ள தைட. 
 
4395 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஆேணா ெபண்ேணா அல்லாத) அலி ஒருவர் என் அருகில் இருந்துெகாண்டிருந்தார். 
அப்ேபாது வடீ்டில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்ேபாது அந்த 
அலி என் சேகாதரரிடம், "அப்துல்லாஹ் பின் அபஉீமய்யாேவ! நாைள உங்களுக்கு "தாயிஃப்' 

நகரத்தின் மீது அல்லாஹ் ெவற்றியளித்தால், ஃைகலானின் மகைள உனக்கு நான் 
காட்டுகிேறன். (அவைள மணந்துெகாள்.) ஏெனனில், அவள் முன்பக்கம் நாலு (சைத 
மடிப்புகளு)டனும் பின்பக்கம் எட்டு (சைத மடிப்புகளு)டனும் வருவாள்'' என்று ெசான்னார். 
அைதச் ெசவியுற்ற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அலிகளான) இவர்கள் 
(அந்நியப் ெபண்களான) உங்களிடம் வர ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4396 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரிடம் (ஆணுமல்லாத ெபண்ணுமல்லாத) அலி ஒருவர் 
வருவார். அவர் பாலுறவு ேவட்ைகயில்லாதவர்களில் ஒருவர் என்ேற கருதிவந்தார்கள். ஒரு 
நாள் அவர் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஒருவரிடம் இருந்தேபாது, அங்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். அந்த அலி ஒரு ெபண்ைணப் பற்றி வர்ணித்துக் 
ெகாண்டிருந்தார். "அவள் வந்தால் நாலு (சைத மடிப்புகளு)டன் வருவாள். ேபானால் எட்டு 
(சைத மடிப்புகளு)டன் ேபாவாள்'' என்று அவர் ெசான்னார். 
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நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவர் இங்குள்ள (ெபண்களின்) நிைலைம பற்றியும் அறிவார் என்று 
நான் ஏன் கருதக்கூடாது? (அலிகளான) இவர்கள் உங்களிடம் ஒருேபாதும் வர ேவண்டாம்'' 

என்று கூறினார்கள். எனேவ, அவைர(ப் ெபண்கைளவிட்டு)த் தடுத்துவிட்டார்கள். 
 
பாடம் : 14 சாைலயில் கைளப்புற்றுவிட்ட அந்நியப் ெபண்ைண, ஒருவர் வாகனத்தில் 
அமர்த்திக்ெகாள்வது ெசல்லும். 
 
4397 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்ைன ஸுைபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) அவர்கள் (மக்காவிலிருந்தேபாேத) 
மணந்துெகாண்டார். இந்தப் பூமியில் அவருக்கு அவரது குதிைரைய(யும் தண்ணரீ் 
இைறக்கும் ஓர் ஒட்டகத்ைதயும்) தவிர ேவறு எந்தச் ெசாத்துகளும் அடிைமகளும் 
உைடைமகளும் இருக்கவில்ைல. 
அந்தக் குதிைரக்கு நான் தீனி ேபாடுேவன்; அைதப் பராமரிக்கும் ெபாறுப்புகைள நாேன 
கவனித்துக்ெகாள்ேவன்; (அதற்குத்) தண்ணரீ் புகட்டுேவன்; அைத ஓட்டிச் ெசல்ேவன்; தண்ணரீ் 
இைரக்கும் அவரது ஒட்டகத்துக்காகப் ேபரீச்சங் ெகாட்ைடகைள இடித்து, அதற்கு 
ஊட்டுேவன்; தண்ணரீ் இைறப்ேபன்; அவரது ேதால் கமைலையத் ைதப்ேபன்; மாவு 
குைழப்ேபன். ஆனால், எனக்கு நன்றாக ெராட்டி சுடத்ெதரியாது. என் அண்ைட வடீ்டு 
அன்சாரிப் ெபண்கேள எனக்கு ெராட்டி சுட்டுத்தருவார்கள். அப்ெபண்கள் 
உண்ைமயாளர்களாயிருந்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் கணவருக்கு வருவாய் மானியமாக ஒதுக்கிய 
நிலத்திலிருந்து நாேன ேபரீச்சங் ெகாட்ைடகைள(ப் ெபாறுக்கி) என் தைலமீது ைவத்துச் 
சுமந்து வருேவன். அந்த நிலம் (என் வடீ்டிலிருந்து) இரண்டு ைமல் (3.5 கி.மீ) ெதாைலவில் 
இருந்தது. 
ஒரு நாள் நான் ேபரீச்சங் ெகாட்ைடகைள என் தைலமீது சுமந்து வந்துெகாண்டிருந்ேதன். 
(வழியில்) நான், (என் சேகாதரி ஆயிஷாவின் கணவரான) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைளச் சந்தித்ேதன். அவர்களுடன் அவர்களுைடய ேதாழர்கள் சிலரும் இருந்தனர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைன அைழத்தார்கள். என்ைனத் 
தமக்குப் பின்னால் (வாகனத்தில்) அமர்த்திக்ெகாள்வதற்காக "இஃக், இஃக்'' என்று ெசால்லித் 
தமது ஒட்டகத்ைத மண்டியிட ைவத்தார்கள். (ஆனால், நான் அவர்களது ஒட்டகத்தில் 
ஏறிக்ெகாள்ளவில்ைல.) 
(நான் வடீ்டுக்கு வந்து என் கணவர் ஸுைபர் (ரலி) அவர்களிடம் நடந்தைதத் 
ெதரிவித்துவிட்டு) "நான் ெவட்கப்பட்ேடன். ேமலும், உங்களின் ேராஷத்ைத நான் 
அறிந்துள்ேளன்'' என்று கூறிேனன். அதற்கு என் கணவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நீ வாகனத்தில் வருவைதவிடப் 
ேபரீச்சங்ெகாட்ைடகைள நீ சுமந்து வந்ததுதான் எனக்குக் கடினமானதாக இருக்கிறது'' என்று 
கூறினார். 
(இவ்வாறாக வடீ்டுப் பணிகளில் ெபரும்பகுதிைய நாேன ேமற்ெகாண்டுவந்ேதன்.) இறுதியாக 
(என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் எனக்கு ஓர் (அடிைமப் ெபண்) ஊழியைர 



அத்தியாயம் : 39 – முகமன்                                

    பக்கம்| 1520  
 

அனுப்பிைவத்தார்கள். அந்த ஊழியர் குதிைரையப் பராமரிக்கும் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக் 
ெகாண்டார். என்னேவா எனக்கு விடுதைல கிைடத்தது ேபால் இருந்தது. 
 
4398 அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (என் கணவர்) ஸுைபர் (ரலி) அவர்களின் வடீ்டுப் பணிகைளக் கவனித்துவந்ேதன். 
என் கணவரிடம் குதிைரெயான்று இருந்தது. அந்தக் குதிைரையப் பராமரிக்கும் ெபாறுப்ைபப் 
ேபான்று ேவெறந்தப் பணியும் எனக்குக் கடினமானதாக இருக்கவில்ைல. அதற்காக நாேன 
புற்பூண்டுகள் திரட்டுேவன்; அைதப் பராமரிப்ேபன்; அைத நாேன ேமய்ப்ேபன். 
பிறகு எனக்கு (என் தந்ைத அபூபக்ர் மூலம், ெபண்) ஊழியர் ஒருவர் கிைடத்தார். நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ேபார்க் ைகதிகள் சிலர் வந்தேபாது, அவர்களில் (ெபண்) ஊழியர் ஒருவைர 
எனக்கு (என் தந்ைத வழியாகக்) ெகாடுத்தார்கள். அந்தப் ெபண் (ஊழியர்) குதிைரையப் 
பராமரிக்கும் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாண்டு, அைதப் பராமரிக்கும் ெபாறுப்பிலிருந்து என்ைன 
விடுவித்தார். 
(இந்நிைலயில்) ஒரு மனிதர் என்னிடம் வந்து, "அப்துல்லாஹ்வின் அன்ைனேய! நான் ஓர் 
ஏைழ. நான் தங்கள் வடீ்டு நிழலில் வியாபாரம் ெசய்ய விரும்புகிேறன்'' என்று கூறி 
(அனுமதி ேகாரி)னார். நான் "உங்களுக்கு அனுமதி அளித்தால் (என் கணவர்) ஸுைபர் (ரலி) 
அவர்கள் அைத மறுப்பார். எனேவ, (என் கணவர்) ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் (வடீ்டில்) 
இருக்கும்ேபாது நீங்கள் வந்து (இது ேபான்று) அனுமதி ேகளுங்கள்'' என்று கூறிேனன். 
அவ்வாேற அம்மனிதர் வந்து, "அப்துல்லாஹ்வின் அன்ைனேய! நான் ஓர் ஏைழ. நான் 
தங்கள் வடீ்டு நிழலில் வியாபாரம் ெசய்ய விரும்புகிேறன்'' என்று ேகட்டார். உடேன நான் 
(அவருக்கு மறுப்புத் ெதரிவிப்பது ேபால்) மதீனாவில் உமக்கு என் வடீ்ைடத் தவிர ேவறிடம் 
கிைடக்கவில்ைலயா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அப்ேபாது (என் கணவர்) ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "உனக்கு என்ன ஆயிற்று? ஓர் 
ஏைழ வியாபாரி (நமது வடீ்டு நிழலில்) வியாபாரம் ெசய்வைத நீ ஏன் தடுக்கிறாய்?'' என்று 
ேகட்டார். பிறகு அவர் வியாபாரம் ெசய்து (நல்ல) வருமானத்ைதத் ேதடிக் ெகாண்டார். 
அவருக்ேக (எனது) அந்த அடிைமப் ெபண்ைண நான் விற்ேறன். அந்தக் காைச நான் எனது 
மடியில் ைவத்துக்ெகாண்டிருந்த ேபாது (என் கணவர்) ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் 
வந்து, "அைத எனக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கு'' என்று ேகட்டார். நான் "இைத ஏற்ெகனேவ 
தர்மமாக அளி(க்கத் தீர்மானி)த்து விட்ேடன்'' என்று கூறிேனன். 
 
பாடம் : 15 (மூவர் உள்ள இடத்தில் அவர்களில்) ஒருவைர விட்டுவிட்டு, அவரது 
சம்மதமின்றி இருவர் மட்டும் இரகசியம் ேபசுவது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
4399 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மூவர் இருக்கும்ேபாது ஒருவைர விட்டுவிட்டு இருவர் மட்டும் இரகசியம் ேபச ேவண்டாம். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் பத்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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4400 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் மூன்று ேபர் இருக்கும்ேபாது மூன்றாமவைர விட்டுவிட்டு, இரண்டுேபர் மட்டும் 
இரகசியம் ேபச ேவண்டாம்;நீங்கள் (மூவரும்) மக்களுடன் கலக்கும்வைர. (அவ்வாறு 
மூன்றாமவைர விட்டுவிட்டு இருவர் மட்டும் ேபசுவது) அ(ந்த மூன்றாம)வைர 
வருத்தமைடயச் ெசய்யும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4401 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் மூன்று ேபர் இருக்கும்ேபாது உங்கள் நண்ப(ர் ஒருவ)ைர விட்டுவிட்டு, இரண்டுேபர் 
மட்டும் இரகசியம் ேபச ேவண்டாம். அ(வ்வாறு ேபசுவ)து அவைர வருத்தமைடயச் 
ெசய்யும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 16 மருத்துவமும் ேநாயும் ஓதிப்பார்த்தலும். 
 
4402 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்டால் அவர்களுக்கு (வானவர்) 
ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள், "பிஸ்மில்லாஹி யுப்ரீக்க, வ மின் குல்லி தாயின் யஷ்ஃபகீ்க, வ 
மின் ஷர்ரி ஹாசிதின் இதா ஹசத, வ ஷர்ரி குல்லி தீ அய்னின்'' என்று ஓதிப்பார்ப்பார்கள். 
(ெபாருள்: அல்லாஹ்வின் ெபயரால் (ஓதிப் பார்க்கிேறன்). அவன் உங்களுக்கு 
குணமளிப்பானாக! அைனத்து ேநாயிலிருந்தும் உங்களுக்குச் சுகமளிப்பானாக. 
ெபாறாைமக்காரன் ெபாறாைமப்படும்ேபாது ஏற்படும் தீைமயிலிருந்தும் கண்ேணறு உள்ள 
ஒவ்ெவாருவரின் தீைமயிலிருந்தும் (காப்பானாக!). 
 
4403 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்(கள் உடல் நலிவுற்றிருந்தேபாது அவர்)களிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) 
அவர்கள் வந்து, "முஹம்மேத! உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். அப்ேபாது, "பிஸ்மில்லாஹி 
அர்கீக்க, மின் குல்லி ைஷஇன் யுஃதீக்க, மின் ஷர்ரி குல்லி நஃப்சின் அவ் அய்னின் 
ஹாசிதின், அல்லாஹு யஷ்ஃபகீ்க, பிஸ்மில்லாஹி அர்கீக்க'' என்று ஓதிப்பார்த்தார்கள். 
(ெபாருள்: அல்லாஹ்வின் ெபயரால் உமக்கு ஒதிப்பார்க்கிேறன். உமக்குத் ெதால்ைல தரும் 
அைனத்து அம்சங்களிலிருந்தும், ெபாறாைம ெகாள்ளக்கூடிய அைனவரின் அல்லது 
கண்களின் தீைமயிலிருந்தும் உமக்கு அல்லாஹ் நிவாரணமளிப்பானாக. அல்லாஹ்வின் 
ெபயரால் உமக்கு ஓதிப்பார்க்கிேறன்.) 
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4404 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின் வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கண்ேணறு உண்ைமயாகும். 
 
4405 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கண்ேணறு உண்ைமயாகும். தைலவிதிைய ஏேதனும் ஒன்று ெவல்ல முடியுமானால், 

கண்ேணறு அைத ெவன்றிருக்கும். (கண்ேணறுக்குக் காரணமான) உங்களிடம் குளித்துக் 
ெகாள்ளுமாறு ேகாரப்பட்டால் குளித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 17 சூனியம். 
 
4406 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பனூ ஸுைரக் குலத்ைதச் ேசர்ந்த லபதீ் பின் அல்அஃஸம் எனப்படும் யூதன் ஒருவன் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குச் சூனியம் ெசய்துவிட்டான். இைதயடுத்து தாம் 
ெசய்யாத ஒன்ைறச் ெசய்வது ேபான்ற பிரைம அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
ஏற்பட்டது. ஒரு நாள் அல்லது ஓர் இரவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு (மீண்டும்) பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு (மீண்டும்) பிரார்த்தித்தார்கள். 
பிறகு கூறினார்கள்: ஆயிஷா! (விஷயம்) ெதரியுமா? நான் எந்த விஷயத்தில் ெதளிைவத் 
தரும்படி அல்லாஹ்விடம் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்ேதேனா அந்த விஷயத்தில் அல்லாஹ் 
எனக்குத் ெதளிைவ வழங்கிவிட்டான். (கனவில் வானவர்கள்) இரண்டு ேபர் என்னிடம் 
வந்து, ஒருவர் என்  தைலமாட்டிலும் இன்ெனாருவர் என் கால்மாட்டிலும் அமர்ந்து 
ெகாண்டனர். 
 
என் தைலமாட்டில் இருந்தவர் என் கால்மாட்டில் இருந்தவரிடம், அல்லது கால்மாட்டில் 
இருந்தவர் என் தைலமாட்டில் இருந்தவரிடம் "இந்த மனிதருக்கு என்ன ேநாய்?'' என்று 
ேகட்டார். மற்றவர், "சூனியம் ெசய்யப்பட்டுள்ளார்'' என்று ெசான்னார். அதற்கு அவர், "யார் 
அவருக்குச் சூனியம் ைவத்தார்?'' என்று ேகட்டார். மற்றவர், "லபதீ் பின் அல்அஃஸம்' என்று 
பதிலளித்தார். அவர், "எதில் (சூனியம் ைவக்கப்பட்டுள்ளது)?'' என்று ேகட்க, மற்றவர், "சீப்பிலும் 
சிக்கு முடியிலும்'' என்று பதிலளித்தார். ேமலும், ஆண் ேபரீச்சம்பாைளயின் உைறயில் 
என்றும் கூறினார். 
அவர், "எங்ேக அ(ந்தச் சூனியம் ைவக்கப்பட்டுள்ள)து?'' என்று ேகட்க, மற்றவர், "தூ அர்வான்' 

குலத்தாரின் கிணற்றி(லுள்ள கல் ஒன்றின் அடியி)ல் என்று பதிலளித்தார். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்கள் சிலருடன் அங்கு 
ெசன்றார்கள்.  
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பிறகு (என்னிடம்), "ஆயிஷா! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அந்தக் கிணற்றின் தண்ணரீ் 
மருதாணிச் சாற்ைறப் ேபான்று (கலங்கலாக) இருந்தது. அதன் ேபரீச்ச மரங்கள் 
ைஷத்தான்களின் தைலகைளப் ேபான்று இருந்தன'' என்று ெசான்னார்கள். உடேன நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர? அைதத் தாங்கள் (ெவளியில் எடுத்துக்காட்டி) எரித்திருக்கக் 
கூடாதா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "இல்ைல; அல்லாஹ் என்ைனக் குணப்படுத்திவிட்டான். மக்களிைடேய 
தீைமையப் பரப்ப நான் விரும்பவில்ைல. எனேவ, அைத நான் புைதத்துவிடும் படி 
கட்டைளயிட்டுவிட்ேடன். அவ்வாேற புைதக்கப்பட்டுவிட்டது'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4407 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசன்று அந்தக் கிணற்ைறப் பார்த்தார்கள். 
கிணற்றருகில் ேபரீச்ச மரங்கள் இருந்தன'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும் நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! அந்தக் கட்ைடத் தாங்கள் பிரித்துக் காட்டுங்கள்'' எனக் ேகட்ேடன் 
என்ேற காணப்படுகிறது. "அைதத் தாங்கள் எரித்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று ேகட்டதாகேவா, 

"அைத நான் புைதத்துவிடும்படி கட்டைளயிட்ேடன். அவ்வாேற அது புைதக்கப்பட்டு 
விட்டது'' என்று கூறியதாகேவா இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 18 விஷம். 
 
4408 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யூதப் ெபண் ஒருத்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் விஷம் ேதாய்க்கப்பட்ட ஓர் 
ஆட்ைட (அன்பளிப்பாக)க் ெகாண்டுவந்தாள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அதிலிருந்து (சிறிது) உண்டார்கள். பிறகு அவள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெகாண்டுவரப்பட்டாள். அவளிடம் அது பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
விசாரித்தர்கள். 
அப்ேபாது அவள், "நான் உங்கைளக் ெகால்ல விரும்பிேனன்'' என்றாள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அதற்காக, அல்லது எனக்ெகதிராக அல்லாஹ் உன்ைனச் சாட்டியிருக்க 
வில்ைல'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அவைள நாங்கள் ெகான்றுவிடலாமா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ேவண்டாம்' என்று கூறிவிட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உள்நாக்குச் சைதயில் அ(ந்த விஷத்தின் 
அைடயாளத்)ைத நான் ெதாடர்ந்து பார்த்துவந்ேதன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "யூதப் ெபண் ஒருத்தி இைறச்சியில் விஷத்ைத ைவத்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டுவந்தாள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
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பாடம் : 19 ேநாயாளிக்கு ஓதிப்பார்ப்பது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
4409 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்களில் ஒரு மனிதர் ேநாய்வாய்ப்பட்டால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
வலக் கரத்தால் அவைரத் தடவிவிட்டுப் பிறகு, "அத்ஹிபில் பாஸ ரப்பந் நாஸ். வஷ்ஃபி 
அன்த்தஷ் ஷாஃப.ீ லா ஷிஃபாஅ இல்லா ஷிஃபாஉக்க ஷிஃபாஅன் லா யுஃகாதிரு சகமன்'' 

(மனிதர்கைளப் பைடத்துப் பராமரிப்பவேன! ேநாையப் ேபாக்கி அறேவ ேநாயில்லாதவாறு 
குணமளிப்பாயாக. நீேய குணமளிப்பவன். உன் நிவாரணத்ைதத் தவிர ேவறு நிவாரணம் 
இல்ைல) என்று பிரார்த்திப்பார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்டு அவர்களது உடல் கனத்து 
விட்டேபாது, அவர்கள் ெசய்துவந்தைதப் ேபான்ேற ெசய்வதற்காக அவர்களது ைகைய நான் 
பிடித்ேதன். உடேன அவர்கள் எனது ைகயிலிருந்து தமது ைகைய உருவிக்ெகாண்டு விட்டுப் 
பிறகு, "இைறவா! எனக்கு மன்னிப்பளிப்பாயாக! மிக்க ேமலான ேதாழர்களுடன் 
(ெசார்க்கத்தில்) என்ைனச் ேசர்த்தருள்வாயாக'' என்று கூறினார்கள். நான் அவர்கைள உற்றுப் 
பார்த்தேபாது அவர்களது உயிர் பிரிந்துவிட்டிருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஏழு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹுைஷம், ஷுஅபா (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில், (அவர்களது "வலக் 
கரத்தால்' தடவினார்கள் என்பதற்குப் பதிலாக) "அவர்கள் தமது கரத்தால் தடவினார்கள்'' 

என்று (ெபாதுவாக) இடம்ெபற்றுள்ளது. சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "அவர்கள் தமது வலக் கரத்தால் தடவினார்கள்'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
4410 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ேநாயாளிைய உடல்நலம் விசாரிக்கச் 
ெசன்றால், "அத்ஹிபில் பாஸ, ரப்பந் நாஸ். இஷ்ஃபிஹி. அன்த்ததஷ் ஷாஃப.ீ லா ஷிஃபாஅ 
இல்லா ஷிஃபாஉக்க, ஷிஃபாஅன் லா யுஃகாதிரு சகமன்'' என்று பிரார்த்திப்பார்கள். (ெபாருள்: 
மனிதர்கைளப் பைடத்துப் பராமரிப்பவேன! ேநாையப் ேபாக்கி அறேவ ேநாயில்லாதவாறு 
குணமளிப்பாயாக. நீேய குணமளிப்பவன். உன் நிவாரணத்ைத தவிர ேவறு நிவாரணம் 
இல்ைல.) 
 
4411 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநாயாளி ஒருவரிடம் ெசன்றால், "அத்ஹிபில் 
பாஸ, ரப்பந் நாஸ், வஷ்ஃபி அன்த்தஷ் ஷாஃப,ீ லா ஷிஃபாஅ இல்லா ஷிஃபாஉக்க, ஷிஃபாஅன் 
லா யுஃகாதிரு சகமன்'' என்று அவருக்காகப் பிரார்த்திப்பார்கள். 
(ெபாருள்: மனிதர்கைளப் பைடத்துப் பராமரிப்பவேன! ேநாையப் ேபாக்கி அறேவ 
ேநாயில்லாதவாறு குணமளிப்பாயாக. நீேய குணமளிப்பவன். உன் நிவாரணத்ைதத் தவிர 
ேவறு நிவாரணம் இல்ைல.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவருக்காகப் 
பிரார்த்தித்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. அதில் ("அன்த்தஷ் ஷாஃப'ீ என்பதற்குப் 
பதிலாக) "வ அன்த்தஷ் ஷாஃப'ீ என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4412 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அத்ஹிபில் பாஸ, ரப்பந் நாஸ். பி யதிகஷ் 
ஷிஃபாஉ. லா காஷிஃப லஹு இல்லா அன்த்த'' (மனிதர்கைளப் பைடத்துப் பராமரிப்பவேன! 
ேநாையப் ேபாக்குவாயாக. உன் கரத்திேலேய நிவாரணம் உள்ளது. உன்ைனத் தவிர ேநாைய 
நீக்குபவர் ேவெறவரும் இல்ைல) என்று ஓதிப்பார்ப்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 20 பாதுகாப்புக் ேகாரும் அத்தியாயங்களால் ஓதிப்பார்ப்பதும் ஓதி ஊதுவதும். 
 
4413 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் வடீ்டாரில் யாேரனும் ேநாய்வாய்ப்பட்டு 
விட்டால், அவருக்காகப் பாதுகாப்புக் ேகாரும் அத்தியாயங்கைள ("அல்முஅவ்விதாத்') ஓதி 
ஊதுவார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்த ேநாயில் இறந்துேபானார்கேளா 
அந்த ேநாயின்ேபாது, நான் அவர்கள்மீது ஊதி அவர்களது ைகயாேலேய அவர்கள்ேமல் 
தடவிவிட்ேடன். ஏெனனில், அவர்களது கரம் எனது கரத்ைதவிட வளம் (பரக்கத்) 
வாய்ந்ததாக இருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4414 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்டால் பாதுகாப்புக் ேகாரும் அத்தியாயங்கைள ஓதித் 
தம்மீது ஊதிக்ெகாள்வார்கள். அவர்களது (இறப்புக்கு முன்) ேநாய் கடுைமயானேபாது, நான் 
அவற்ைற ஓதி அவர்களின் (ைகயில் ஊதி அந்தக்) ைகயாேலேய (அவர்களின் உடல்மீது) 
தடவிக் ெகாண்டிருந்ேதன். நபியவர்களின் கரத்திற்குள்ள வளத்ைத (பரக்கத்ைத) நாடிேய 
அவ்வாறு ெசய்ேதன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் எந்த அறிவிப்பிலும் "அவர்களது கரத்திற்குள்ள வளத்ைத (பரக்கத்ைத) நாடிேய 
அவ்வாறு ெசய்ேதன்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. மாலிக் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் மட்டுேம அவ்வாறு இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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யூனுஸ், ஸியாத் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ேநாய்வாய்ப்பட்டால் பாதுகாப்புக் ேகாரும் அத்தியாயங்கைளத் தமது ைகயில் ஓதி ஊதி, 
அைதத் தம்மீது தடவிக்ெகாள்வார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 21 கண்ேணறு, சின்னம்ைம, விஷக்கடி, பார்ைவ ஆகியவற்றுக்காக ஓதிப்பார்ப்பது 
விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
4415 அஸ்வத் பின் யஸீத் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ஓதிப்பார்ப்பது பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்சாரிகளில் ஒரு வடீ்டாருக்கு ஒவ்ெவாரு 
விஷக்கடிக்கும் ஓதிப்பார்ப்பதற்கு அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4416 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்சாரிகளில் ஒரு வடீ்டாருக்கு விஷக்கடிக்கு 
(நிவாரணம் ெபற்றிட) ஓதிப்பார்ப்பதற்கு அனுமதியளித்தார்கள். 
 
4417 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (யாேரனும் ஒரு) மனிதருக்கு உடல்நலக் குைறவு 
ஏற்பட்டால், அல்லது ெகாப்புளேமா காயேமா ஏற்பட்டால், தமது ஆட்காட்டி விரைலப் 
பூமியில் ைவத்து (மண்ைணத் ெதாட்டு) விட்டு அைத உயர்த்தி, "அல்லாஹ்வின் ெபயரால்! 
எங்களில் சிலரது உமிழ்நீேராடு எமது இந்தப் பூமியின்  மண் (இைணந்தால் அது) எங்கள் 
இைறவனின் ஆைணயின் ேபரில் எங்களில் ேநாயுற்றிருப்பவைரக் குணப்படுத்தும்'' என்று 
கூறுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("குணப்படுத்தும்' என்பைதக் 
குறிக்க) "யுஷ்ஃபா' எனும் ெசால் ஆளப்பட்டுள்ளது. ஸுைஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "லி யுஷ்ஃபா சகீமுனா' எனும் ெசால் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4418 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண்ேணறுக்காக ஓதிப்பார்த்துக் ெகாள்ளும்படி 
எனக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4419 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண்ேணறுக்காக ஓதிப்பார்த்துக் ெகாள்ளும்படி 
எனக்குக் கட்டைளயிட்டுவந்தார்கள். 
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4420 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் ஓதிப்பார்த்தல் குறித்துக் கூறியதாவது: 
விஷக்கடி, சின்னம்ைம, கண்ேணறு ஆகியவற்றுக்காக (ஓதிப்பார்ப்பதற்கு) அனுமதியளிக்கப் 
பட்டுள்ளது. 
 
4421 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண்ேணறு, விஷக்கடி, சின்னம்ைம ஆகியவற்றுக்காக 
ஓதிப்பார்ப்பதற்கு அனுமதியளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4422 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டில் இருந்த ஒரு சிறுமியின் முகத்தில் படர்தாமைர 
இருப்பைதப் பார்த்துவிட்டு, "இவளுக்குக் கண்ேணறுபட்டிருக்கிறது. எனேவ, இவளுக்கு 
ஓதிப்பாருங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். அதாவது அவள் முகத்தில் மஞ்சள் நிறத்தில் 
படர்தாமைர இருப்பைதக் கண்டார்கள். 
 
4423 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பாம்புக்கடிக்கு ஓதிப் பார்த்துக்ெகாள்ள "ஹஸ்ம்' குடும்பத்தாருக்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். ேமலும்,அஸ்மா பின்த் உைமஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "என் சேகாதரர் 
(ஜஅஃபரின்) மக்களுைடய உடல்கைள நான் ெமலிந்திருக்கக் காண்கிேறேன ஏன்? அவர்கள் 
வறுைமயில் வாடுகின்றனரா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அஸ்மா (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல; கண்ேணறு அவர்கைள ேவகமாகப் பாதிக்கிறது'' 

என்று கூறினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர்களுக்கு ஓதிப்பார்ப்பரீாக'' என்று 
கூறினார்கள். நான் அவர்களிடம் (ஒரு துஆைவ) எடுத்துைரத்ேதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"(அைதேய) அவர்களுக்கு ஓதிப்பார்ப்பரீாக'' என்று கூறினார்கள். 
 
4424 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பாம்புக்கடிக்கு ஓதிப் பார்ப்பதற்கு "பனூ அம்ர்' குலத்தாருக்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ேமலும் ஜாபிர் 
(ரலி) அவர்கள், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்தேபாது 
எங்களில் ஒருவைரத் ேதள் ெகாட்டிவிட்டது. அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! நான் ஓதிப்பார்க்கட்டுமா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் தம் சேகாதரருக்குப் பயனளிக்க முடிந்தால் அவ்வாேற 
ெசய்யட்டும்'' என்றார்கள் என்றும் கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "மக்களில் ஒருவர் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவருக்கு நான் ஓதிப்பார்க்கட்டுமா 
(அர்கீஹி)?' என்று ேகட்டார்''என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. "நான் ஓதிப்பார்க்கட்டுமா (அர்கீ)' 
எனும் வாசகம் இல்ைல. 
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4425 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தாய் மாமன் ஒருவர் ேதள்கடிக்காக ஓதிப்பார்த்துவந்தார். இந்நிைலயில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓதிப்பார்ப்பதற்குத் தைட விதித்துவிட்டார்கள். 
எனேவ, அவர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் ஓதிப்பார்க்க ேவண்டாெமனத் தைட 
ெசய்தீர்கள். நான் ேதள்கடிக்காக ஓதிப்பார்த்துவருகிேறன்'' என்று கூறினார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவரால் தம் சேகாதரருக்குப் 
பயனளிக்க முடிந்தால் அவ்வாேற ெசய்யட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4426 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓதிப்பார்க்க ேவண்டாெமனத் தைட விதித்தார்கள். 
அப்ேபாது அம்ர் பின் ஹஸ்ம் குடும்பத்தார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ேதள்கடிக்காக ஓதிப்பார்க்கும் வழக்கம் எங்களிடம் இருந்தது. 
(ஆனால்,) தாங்கேளா ஓதிப்பார்க்க ேவண்டாெமனத் தைட விதித்துவிட்டீர்கள்!'' என்று 
கூறினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அ(வர்கள் ஓதிப்பார்த்துவ)ந்த வாசகத்ைதக் 
கூறுமாறு ேகட்டார்கள். அவர்கள் அ(ந்த வாசகத்)ைதக் கூறியேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நான் (இதில்) குைறெயைதயும் காணவில்ைல. உங்களில் ஒருவரால் தம் 
சேகாதரருக்குப் பயனளிக்க முடியுமானால் அவ்வாேற பயனளிக்கட்டும்!''என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 22 (இைறவனுக்கு) இைண கற்பிக்கும் வாசகம் இல்லாத வைர ஓதிப்பார்ப்பதில் 
குற்றமில்ைல. 
 
4427 அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அறியாைமக் காலத்தில் ஓதிப் பார்த்துவந்ேதாம். எனேவ (நபியவர்களிடம்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! இது குறித்து தாங்கள் என்ன கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடாம். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "நீங்கள் ஓதிப்பார்ப்பைத 
என்னிடம் ெசால்லிக்காட்டுங்கள். (இைறவனுக்கு) இைண கற்பிக்கும் வாசகம் 
இல்ைலயானால் ஓதிப்பார்த்தலில் எந்தக் குற்றமும் இல்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 23 குர்ஆன், அல்லாஹ்ைவத் துதிக்கும் ெசாற்கள் ஆகியவற்றால் ஓதிப்பார்ப்பதற்கு 
ஊதியம் ெபறலாம். 
 
4428 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய ேதாழர்களில் சிலர் ஒரு பயணத்தின் ேபாது 
ஓர் அரபுக் குலத்தாைரக் கடந்துெசன்றார்கள். அவர்கள் அக்குலத்தாரிடம் விருந்தளிக்குமாறு 
ேகாரியும் அவர்கள் விருந்தளிக்க முன்வரவில்ைல. இந்நிைலயில் (அக்குலத்தாரின் 
தைலவனுக்குத் ேதள் ெகாட்டிவிட்டது). அப்ேபாது அவர்கள் (நபித்ேதாழர்களிடம்) 
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"உங்களிைடேய ஓதிப்பார்ப்பவர் எவரும் இருக்கிறாரா? ஏெனனில், (எங்கள்) குலத்தின் 
தைலவர் ேதள்கடிக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்'' என்று கூறினர். 
அப்ேபாது நபித்ேதாழர்களில் ஒருவர், "ஆம்' என்று கூறிவிட்டு, அவரிடம் ெசன்று அவருக்கு 
"அல்ஃபாத்திஹா' அத்தியாயத்தின் மூலம் ஓதிப்பார்த்தார். உடேன அவர் குணமைடயவும் 
ெசய்தார். (ஓதிப்பார்த்த நபித்ேதாழருக்கு) ஓர் ஆட்டு மந்ைத (சன்மானமாகக்) 
ெகாடுக்கப்பட்டது. அத்ேதாழர் அைத ஏற்க மறுத்துவிட்டார். நபி (ஸல்) அவர்களிடம் இது 
பற்றிக் கூ(றி அனுமதிெப)றாத வைர (நான் ஏற்கமாட்ேடன்)'' என்று கூறிவிட்டார். 
அவ்வாேற அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து ெதரிவித்தார். "அல்லாஹவின் தூதேர! 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! "அல்ஃபாத்திஹா' மூலமாகத்தான் நான் ஓதிப்பார்த்ேதன்'' 

என்று கூறினார். 
அைதக் ேகட்டு நபி (ஸல்) அவர்கள் புன்னைகத்தார்கள். ேமலும், "அது (அந்த அத்தியாயம்) 
ஓதிப்பார்க்கத் தகுந்தது என்பது உமக்கு எப்படித் ெதரியும்?'' என்று ேகட்டுவிட்டு, 

"அவர்களிடமிருந்து அ(ந்தச் சன்மானத்)ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். உங்களுடன் எனக்கும் 
அதில் ஒரு பங்கு ெகாடுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட  ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அந்த நபித்ேதாழர் "குர்ஆனின் அன்ைன' எனப்படும் அல்ஃபாத்திஹா 
அத்தியாயத்ைத ஊதித் தமது எச்சிைலக் கூட்டி (கடிபட்ட இடத்தில்) உமிழ்ந்தார். உடேன 
அந்த மனிதர் வலி நீங்கி குணமைடந்தார்'' என்று அபூபிஷ்ர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக 
இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
4429 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு பயணத்தில்) ஓரிடத்தில் இறங்கித் தங்கிேனாம். அப்ேபாது ஒரு ெபண் 
எங்களிடம் வந்து, "எங்கள் கூட்டத் தைலவைர ேதள் ெகாட்டிவிட்டது. அவர் உடல் 
நலிவுற்றுள்ளார்.  ஓதிப் பார்ப்பவர் எவேரனும் உங்களிைடேய இருக்கிறாரா?'' என்று 
ேகட்டாள். அவளுடன் எங்களில் ஒரு மனிதர் ெசன்றார். அவருக்கு ஓதிப்பார்க்கத் ெதரியும் 
என்று நாங்கள் நிைனத்துக்கூட ("நழுன்னுஹு') பார்த்ததில்ைல. அவர் "அல்ஃபாத்திஹா' 

அத்தியாயத்ைதக் ெகாண்டு ஓதிப்பார்க்க, அந்தத் தைலவர் குணமைடந்து விட்டார். ஆகேவ,  

அவருக்குச் சில ஆடுகைள  வழங்கியேதாடு எங்களுக்குப் பருகுவதற்குப் பாலும் 
ெகாடுத்தனர். 
(அந்த நண்பர் திரும்பி வந்தேபாது) அவரிடம், "உமக்கு நன்றாக ஓதிப்பார்க்கத் ெதரியுமா?'' 

என்று ேகட்ேடாம். அவர், "அவருக்கு நான் "அல்ஃபாத்திஹா' அத்தியாயத்ைதத்தான் ஓதிப் 
பார்த்ேதன்'' என்று ெசான்னார். அவரிடம் நான், "நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசல்லும்வைர 
இைத அைசத்துவிடாதீர்கள்'' என்று ெசான்ேனன். 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்றேபாது, அைதப் பற்றி அவர்களிடம் ெசான்ேனாம். 
அப்ேபாது அவர்கள் "அது (அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயம்) ஓதிப்பார்க்கத் தக்கது என்று 
உமக்கு எப்படித் ெதரியும்? அந்த ஆடுகைளப் பங்கிட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்; அதில் ஒரு பங்ைக 
எனக்கும் ஒதுக்குங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும் அதில், "அவளுடன் எங்களில் ஒரு மனிதர் எழுந்து ெசன்றார். அவருக்கு 
ஓதிப்பார்க்கத் ெதரியும் என்று நாங்கள் நிைனத்ததுகூட ("நஃபின்ஹு') இல்ைல'' என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 24 (ேநாய்க்காகப்) பிரார்த்திக்கும்ேபாது வலியுள்ள இடத்தில் ைகைய ைவப்பது 
விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
4430 நாஃபிஉ பின் ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஸ்மான் பின் அபில்ஆஸ் அஸ்ஸகஃப ீ (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், தாம் இஸ்லாத்ைதத் தழுவியது முதல் தமது உடலில் வலி ஏற்பட்டுள்ளதாக 
முைறயிட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் உமது உடலில் 
வலியுள்ள இடத்தில் ைகைய ைவத்து, "பிஸ்மில்லாஹ்' என மூன்று தடைவ கூறிவிட்டு, ஏழு 
தடைவ "அவூது பில்லாஹி வ குத்ரத்திஹி மின் ஷர்ரி மா அஜிது வ உஹாதிரு' என்று 
ெசால்வரீாக'' என்றார்கள். 
(ெபாருள்: நான் அல்லாஹ்விடம் அவனது ஆற்றைல முன்ைவத்து, நான் (தற்ேபாது) 
உணர்கின்ற தீைமயிலிருந்தும் (எதிர்காலத்தில் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என) நான் அஞ்சுகின்ற 
தீைமயிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 25 ெதாழுைகயில் ஊசலாட்டங்கைள ஏற்படுத்தக்கூடிய ைஷத்தானிடமிருந்து 
(அல்லாஹ்விடம்) பாதுகாப்புக் ேகாரல். 
 
4431 அபுல்அலாஉ அல்ஆமிரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஸ்மான் பின் அபில்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! (நான் ெதாழுது ெகாண்டிருக்கும்ேபாது) எனக்கும் எனது 
ெதாழுைகக்கும் எனது ஓதலுக்குமிைடேய ைஷத்தான் தைடயாய் நின்று எனக்குக் 
குழப்பத்ைத ஏற்படுத்துகிறான்'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன்தான் "கின்ஸப்' எனப்படும் 
ைஷத்தான் ஆவான். அவைன நீங்கள் உணர்ந்தால் அவனிடமிருந்து காக்குமாறு 
அல்லாஹ்விடம் ேகாரி, உங்கள் இடப் பக்கத்தில் மூன்று முைற துப்பிவிடுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். அவ்வாேற நான் ெசய்தேபாது, என்னிடமிருந்து அவைன அல்லாஹ் 
அப்புறப்படுத்திவிட்டான். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உஸ்மான் பின் அபில்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "மூன்று தடைவ' எனும் குறிப்பு 
இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உஸ்மான் பின் அபில்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 26 ஒவ்ெவாரு ேநாய்க்கும் நிவாரணம் ஒன்று உண்டு என்பதும் மருத்துவ சிகிச்ைச 
ெசய்துெகாள்வது விரும்பத்தக்கதாகும் என்பதும். 
 
4432 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒவ்ெவாரு ேநாய்க்கும் நிவாரணம் ஒன்று உண்டு. ேநாய்க்குரிய நிவாரணம் சரியாக 
அைமந்துவிட்டால், வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் அனுமதியால் குணம் 
ஏற்படும்.- இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4433 ஆஸிம் பின் உமர் பின் கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் முகன்னஉ பின் சினான் (ரஹ்) அவர்கைள 
உடல்நலம் விசாரிக்கச் ெசன்றார்கள். பிறகு "நீங்கள் குருதி உறிஞ்சி எடுத்துக்ெகாள்ளாத 
வைர நான் விடமாட்ேடன். ஏெனனில்,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதில் 
நிவாரணம் உள்ளது' என்று ெசால்வைத நான் ேகட்டுள்ேளன்''என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4434 ஆஸிம் பின் உமர் பின் கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் எங்கள் வடீ்டாரிடம் வந்தார்கள். 
அப்ேபாது (எங்கள் வடீ்டில்) ஒருவருக்குக் ெகாப்புளம் அல்லது காயம் ஏற்பட்டிருந்தது. 
ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "உமது உடம்புக்கு என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர், "ெகாப்புளம் 
ஏற்பட்டு எனக்குக் கடுைமயான சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது'' என்றார். 
 
உடேன அவர்கள், "இைளஞேர! குருதி உறிஞ்சி எடுப்பவைர அைழத்துவருவரீாக'' என்றார்கள். 
அதற்கு அவர், "அபூஅப்தில்லாஹ் அவர்கேள! குருதி உறிஞ்சி எடுப்பவைர ைவத்து என்ன 
ெசய்யப்ேபாகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் "குருதி உறிஞ்சும் 
கருவிைய இ(ந்தக் ெகாப்புளத்)தில் ெபாருத்தப்ேபாகிேறன்''என்றார்கள். 
அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ஈக்கள் என்ைனத் துன்புறுத்துகின்றன; 

அல்லது ஆைட அதில் பட்டு என்ைன ேவதைனப்படுத்துகிறது. அதுேவ என்ைனச் 
சிரமப்படுத்துகிறது. (இந்நிைலயில் குருதி உறிஞ்சும் கருவிையப் ெபாருத்தினால் என்னால் 
தாங்க முடியாது)'' என்றார். 
அவர் சைடந்துேபாவைதக் கண்ட ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "உங்கள் மருந்துகளில் ஒன்றில் நன்ைம ஏேதனும் இருக்கிறெதன்றால், (ேநாயின் 
தன்ைமக்கு ஏற்றபடி) குருதி உறிஞ்சும் கருவியால் (உடலில்) கீறுவது, அல்லது ேதன் 
அருந்துவது, அல்லது ெநருப்பால் சூடிடுவதில்தான் அது உள்ளது'' என்று கூறியைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன். ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(ஆயினும்) சூடிடுவைத 
நான் விரும்பவில்ைல''என்று கூறினார்கள் என்றார்கள். 
அவ்வாேற குருதி உறிஞ்சி எடுப்பவர் வந்து காயத்ைதக் கீறி குருதி உறிஞ்சி எடுத்தார். அந்த 
இைளஞருக்கு ஏற்பட்டிருந்த வலி நீங்கியது. 
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4435 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் குருதி உறிஞ்சி எடுத்துக்ெகாள்ள அனுமதி ேகட்டார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அவருக்குக் குருதி உறிஞ்சி எடுக்குமாறு அபூைதபாவுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
அபூைதபா, உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களுக்குப் பால்குடிச் சேகாதரராக, அல்லது பருவ 
வயைத அைடயாத இளவலாக இருந்தார் என்றும் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக நான் 
கருதுகிேறன்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4436 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களிடம் மருத்துவர் 
ஒருவைர அனுப்பிைவத்தார்கள். அவர் உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களின் நரம்பு ஒன்ைறத் 
துண்டித்து (குருதிைய வடியச் ெசய்து,பின்னர்) அதன்மீது சூடிட்டார். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அவர், உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களின் நரம்பு ஒன்ைறத் துண்டித்தார்'' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4437 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அகழ்ப்ேபாரின்ேபாது உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களின் நாடி நரம்பில் அம்பு பாய்ந்து 
விட்டது. (இரத்தம் நிற்பதற்காகக் காயத்தின்மீது) அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சூடிட்(டுக் ெகாள்ளுமாறு உத்தரவிட்)டார்கள். 
 
4438 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அகழ்ப்ேபாரின்ேபாது) சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களின் நாடி நரம்பில் அம்பு பாய்ந்து 
விட்டது. (இரத்தம் நிற்பதற்காக) நபி (ஸல்) அவர்கள்  தமது ைகயிலிருந்த கத்தியால் 
அதன்மீது சூடிட்டார்கள். பிறகு அந்தக் காயம் வஙீ்கிவிட்டது. எனேவ, மீண்டும் அதன்மீது 
சூடிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4439 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (நாவிதர் ஒருவர் மூலம்) குருதி உறிஞ்சி எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். 
நாவிதருக்கு அதற்குரிய கூலிையக் ெகாடுத்தார்கள். ேமலும், மூக்கில் ெசாட்டு மருந்து 
இட்டுக்ெகாண்டார்கள். 
 
4440 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குருதி உறிஞ்சி எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். எவரது 
கூலியிலும் அவர்கள் அநீதி இைழத்ததில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4441 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
காய்ச்சல் நரகத்தின் கடும் ெவப்பத்தால் உண்டாகிறது. ஆகேவ, அைதத் தண்ணரீால் 
(குளிர்வித்துத்) தணித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கடுைமயான காய்ச்சல் நரகத்தின் கடும் ெவப்பத்தால் உண்டாகிறது. ஆகேவ, அைதத் 
தண்ணரீால் (குளிர்வித்துத்) தணித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4442 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
காய்ச்சல் நரகத்தின் கடும் ெவப்பத்தால் உண்டாகிறது. ஆகேவ, அைதத் தண்ணரீால் 
அைணத்து விடுங்கள். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4443 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
காய்ச்சல் நரகத்தின் கடும் ெவப்பத்தால் உண்டாகிறது. ஆகேவ, அைதத் தண்ணரீால் 
அைணத்து விடுங்கள். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4444 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
காய்ச்சல் நரகத்தின் கடும் ெவப்பத்தால் உண்டாகிறது. ஆகேவ, அைதத் தண்ணரீால் 
தணித்துக் ெகாள்ளுங்கள். 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவறு இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4445 ஃபாத்திமா பின்த் முன்திர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் காய்ச்சல் ஏற்பட்ட ெபண் ெகாண்டுவரப்பட்டால், 

தண்ணரீ் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி, அவளது சட்ைடயின் கழுத்துப் பகுதியில் ஊற்றி 
விடுவார்கள். ேமலும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "காய்ச்சைலத் தண்ணரீால் 
தணியுங்கள். (ஏெனனில்) காய்ச்சல் நரகத்தின் கடும் ெவப்பத்தால் உண்டாகிறது' என்று 
கூறினார்கள்'' என்றும் ெசால்வார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "தண்ணைீர எடுத்து அவளது 
ஆைடயின் உட்பகுதியில் ஊற்றினார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. அபூஉசாமா (ரஹ்) 
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அவர்களது அறிவிப்பில், "காய்ச்சல், நரகத்தின் கடும் ெவப்பத்தால் உண்டாகிறது'' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4446 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
காய்ச்சல், நரகத்தின் கடுைமயான ெகாதிப்பால் உண்டாகிறது. ஆகேவ, அைதத் தண்ணரீால் 
(குளிர்வித்துத்) தணித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4447 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
காய்ச்சல் நரகத்தின் கடுைமயான ெகாதிப்பால் உண்டாகிறது. ஆகேவ, அைதத் தண்ணரீால் 
உங்கைளவிட்டுத் தணித்துக் ெகாள்ளுங்கள். 
இைத ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உங்கைளவிட்டு' எனும் 
ெசாற்ெறாடர் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 27 (ேநாயாளிைய வற்புறுத்தி, அல்லது அவர் மயக்கத்திலிருக்கும்ேபாது) வாய் 
ஓரத்தில் மருந்தூற்றி சிகிச்ைசயளிப்பது ெவறுக்கத் தக்கதாகும். 
 
4448 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநாயுற்று (அைர மயக்கத்தில்) 
இருந்தேபாது, அவர்களது வாய் ஓரத்தில் மருந்தூற்றிேனாம். உடேன அவர்கள் "மருந்து 
ஊற்ற ேவண்டாம்'' என்று எங்களுக்குச் ைசைக ெசய்தார்கள். "ேநாயாளி மருந்ைத 
ெவறுப்பது ேபான்று தான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ெவறுக்கிறார்கள்; 

ஊற்ற ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்யவில்ைல)'' என்று நாங்கள் ெசால்லிக்ெகாண்ேடாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு மயக்கம் ெதளிந்தேபாது, "ஒருவரும் 
விடுபடாமல் (வடீ்டிலுள்ள) அைனவரது வாயிலும் மருந்தூற்றப்பட ேவண்டும்; அப்பாஸ் 
அவர்கைளத் தவிர! ஏெனனில், (என் வாயில் மருந்து ஊற்றும்ேபாது) உங்களுடன் அவர் 
இருக்கவில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 28 இந்தியக் குச்சியால் சிகிச்ைசயளிப்பது; அதுேவ ேகாஷ்டக் குச்சி (அல்லது அகில்) 
ஆகும். 
 
4449 உக்காஷா பின் மிஹ்ஸன் (ரலி) அவர்களின் சேகாதரி உம்மு ைகஸ் பின்த் மிஹ்ஸன் 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (பாைலத் தவிர ேவறு திட) உணவு சாப்பிடாத என்னுைடய ஆண் குழந்ைதயுடன் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். (அவர்கள் குழந்ைதையத் தமது 
மடியில் உட்காரைவத்தார்கள்.) அப்ேபாது குழந்ைத அவர்கள்மீது சிறுநீர் கழித்துவிட்டது. 
உடேன அவர்கள் தண்ணரீ் ெகாண்டுவரச் ெசால்லி (சிறுநீர் பட்ட) அந்த இடத்தில் 
ெதளித்தார்கள். 
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உம்முைகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் என்னுைடய ஆண் குழந்ைதயுடன் 
ெசன்ேறன். அப்ேபாது (அவனுக்கு ஏற்பட்டிருந்த) அடிநாக்கு அழற்சிையப் ேபாக்க (அக்கால 
முைறப்படி) ெதாண்ைடயில் திரிையத் திணித்து விரலால் அழுத்தியிருந்ேதன். 
(இைதக் கண்ணுற்ற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தச் சிகிச்ைச முைறயால் 
உங்கள் குழந்ைதகைள (அடிநாக்ைகக் குத்தி) ஏன் துன்புறுத்துகிறரீ்கள்? இந்த இந்திய 
(ேகாஷ்ட)க் குச்சிையப் பயன்படுத்துங்கள். அதில் ஏழு (ேநாய்களுக்கு) நிவாரணங்கள் 
உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று (மார்புத் தைச வாதத்தால் ஏற்படும்) விலா வலியாகும். 
அடிநாக்கு அழற்சிக்காக அைத(த் தூளாக்கி எண்ெணயில் குைழத்து) மூக்கில் ெசாட்டு 
மருந்தாக இடப்படும். (மார்புத் தைச வாதத்தால் ஏற்படும்) விலா வலிக்காக அைத வாயின் 
ஓரத்தில் ெசாட்டு மருந்தாகக் ெகாடுக்கப்படும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4450 உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிெமாழி அளித்த முதலாம் கட்ட ஹிஜ்ரத் 
ேமற்ெகாண்டவர்களில் ஒருவரும் பனூ அசத் பின் குைஸமா குலத்தாரில் ஒருவரும் 
உக்காஷா பின் மிஹ்ஸன் (ரலி) அவர்களின் சேகாதரியுமான உம்மு ைகஸ் பின்த் 
மிஹ்ஸன் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள்: 
நான் (பாைலத் தவிர ேவறு திட) உணவு சாப்பிடும் பருவத்ைத அைடயாத என்னுைடய 
ஆண் குழந்ைதயுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். (அவனுக்கு 
ஏற்பட்டிருந்த) அடிநாக்கு அழற்சிையப் ேபாக்க (அக்கால முைறப்படி) ெதாண்ைடயில் 
திரிையத் திணித்து விரலால் அழுத்தியிருந்ேதன். 
(அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான யூனுஸ் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
குழந்ைதக்கு அடிநாக்கு அழற்சி ஏற்பட்டிருக்குேமா என்று அஞ்சி ெதாண்ைடயில் திரிைய 
அழுத்திைவத்திருந்தார்). 
(இைதக் கண்ணுற்ற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தச் சிகிச்ைச முைறயால் 
உங்கள் குழந்ைதகைள ஏன் துன்புறுத்துகிறரீ்கள்? இந்த இந்தியக் குச்சிைய (அதாவது 
ேகாஷ்டக் குச்சிைய)ப் பயன்படுத்துங்கள். அதில் ஏழு நிவாரணங்கள் உள்ளன. அவற்றில் 
(மார்புத் தைச வாதத்தால் ஏற்படும்) விலா வலியும் ஒன்றாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
அறிவிப்பாளர் உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்)  அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
உம்மு ைகஸ் (ரலி) அவர்கள், "அந்த ஆண் குழந்ைததான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் மடியில் சிறுநீர் கழித்தது. உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தண்ணரீ் ெகாண்டு வரச் ெசால்லி, அந்தச் சிறுநீர் மீது ெதளித்துவிட்டார்கள். நன்கு (தண்ணரீ் 
ஊற்றிக்) கழுவவில்ைல'' என்றும் என்னிடம் ெதரிவித்தார்கள். 
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பாடம் : 29 கருஞ்சீரகத்தால் சிகிச்ைசயளிப்பது. 
 
4451 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கருஞ்சீரகத்தில் "சாைம'த் தவிர, அதாவது மரணத்ைதத் தவிர அைனத்து ேநாய்களுக்கும் 
நிவாரணம் உள்ளது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் எட்டு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சுஃப்யான் பின் உையனா, யூனுஸ் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் 
கருஞ்சீரகத்துக்கு (பாரசீக ெமாழியில் அளிக்கப்பட்டுள்ள) "ஷூனஸீ்' எனும் விளக்கம் 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4452 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எந்த ேநாயானாலும் அதற்குக் கருஞ்சீரகத்தில் நிவாரணம் இருந்ேத தீரும்; மரணத்ைதத் 
தவிர! - இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 30 "தல்பனீா' (எனும் பால் பாயசம்) ேநாயாளியின் மனதுக்கு ஆறுதல் அளிக்கக் 
கூடியதாகும். 
 
4453 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுைடய குடும்பத்தாரில் 
யாேரனும் இறந்துவிட்டால்,அதற்காகப் ெபண்கள் ஒன்றுகூடுவர். பிறகு ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களின் குடும்பத்தாரும் ெநருங்கிய உறவினர்களும் தவிர மற்றப் ெபண்கள் 
அைனவரும் கைலந்து ெசன்றுவிடுவார்கள். 
அப்ேபாது ஒரு பாத்திரத்தில் "தல்பனீா' (எனும் பால் பாயசம்) தாயரிக்கும்படி ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் கூறுவார்கள். அவ்வாேற அது தயாரிக்கப்படும். பிறகு "ஸரீத்' எனும் (ெராட்டித் 
துண்டுகைளக் கறிக்குழம்பில் இட்டுத் தயாரிக்கப்படும் "தக்கடி' எனும்) உணவு 
தயாரிக்கப்படும். அதில் "தல்பனீா'  ஊற்றப்படும். 
அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "இைதச் சாப்பிடுங்கள்; ஏெனனில், தல்பனீா (எனும் 
பாயசம்) ேநாயாளியின் மனதுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும்; கவைலகளில் சிலவற்ைறப் ேபாக்கும் 
என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறக் ேகட்டுள்ேளன்'' என்று ெசால்வார்கள். 
 
பாடம் : 31 ேதனூட்டி சிகிச்ைசயளிப்பது. 
 
4454 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து "என் சேகாதரருக்கு வயிற்றுப்ேபாக்கு 
ஏற்பட்டிருக்கிறது'' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "அவருக்குத் ேதன் ஊட்டுங்கள்'' 

என்று ெசான்னார்கள். அவ்வாேற அவர் ேதனூட்டிவிட்டுப் பிறகு (மீண்டும்) வந்து, "அவருக்கு 
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நான் ேதனூட்டிேனன். ஆனால், வயிற்றுப்ேபாக்கு அதிகரிக்கேவ ெசய்தது'' என்று ெசான்னார். 
இவ்வாேற (ேதனூட்டுமாறு) மூன்று தடைவ அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
நான்காவது தடைவ அவர் வந்தேபாது "அவருக்குத் ேதன் ஊட்டுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாதும் அவர், "அவருக்கு நான் ேதனூட்டேவ ெசய்ேதன்; வயிற்றுப்ேபாக்கு அதிகரிக்கேவ 
ெசய்தது'' என்றார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ேதனில் நிவாரணம் இருப்பதாகக் 
குர்ஆனில்) அல்லாஹ் உண்ைமேய கூறியுள்ளான்; உங்கள் சேகாதரரின் வயிறுதான் ெபாய் 
ெசால்கிறது. (அவருக்குத் ேதன் ஊட்டுங்கள்)''என்று ெசான்னார்கள். அம்மனிதர் மீண்டும் தம் 
சேகாதரருக்குத் ேதன் ஊட்டினார். அைதயடுத்து அவர் குணமைடந்தார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "என் சேகாதரரின் இைரப்ைப 
ெகட்டுவிட்டது' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவருக்குத் ேதன் ஊட்டுங்கள்' என்று 
கூறினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 32 ெகாள்ைளேநாய், பறைவ சகுனம், ேசாதிடம் ேபான்றைவ. 
 
4455 ஆமிர் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெகாள்ைளேநாையப் பற்றி 
நீங்கள் என்ன ெசவியுற்றுள்ளரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு உசாமா (ரலி) அவர்கள், "ெகாள்ைளேநாய் என்பது "பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தி(ல் 
ஒரு பிரிவினரி)ன் மீது'அல்லது "உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள்மீது' (அவர்களின் 
குற்றங்கள் அதிகரித்துவிட்டேபாது) அனுப்பப்பட்ட ஒரு (வைக) "தண்டைன' அல்லது 
"ேவதைன' ஆகும். அது ஒரு பிரேதசத்தில் இருப்பதாக நீங்கள் ேகள்விப்பட்டால் அங்கு 
நீங்கள் ெசல்லாதீர்கள். நீங்கள் இருக்கின்ற பகுதியில் வந்துவிட்டால் அதிலிருந்து 
தப்புவதற்காக அங்கிருந்து ெவளிேயறிச் ெசல்லாதீர்கள்' என்று ெசான்னார்கள்'' எனப் 
பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபுந்நள்ர் (ரஹ்) அவர்கள் தமது அறிவிப்பில் பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்கள்: 
அதிலிருந்து தப்பிேயாடும் ேநாக்கத்துடன் மட்டுேம நீங்கள் அங்கிருந்து ெவளிேயறக் 
கூடாது. (ேவறு ஏதாவது காரணத்திற்காக அங்கிருந்து நீங்கள் ெவளிேயறினால் அதற்குத் 
தைடயில்ைல.) 
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4456 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெகாள்ைளேநாய் என்பது தண்டைனயின் அைடயாளமாகும். அதன் மூலம் வல்லைமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் தன் அடியார்களில் (தான் நாடிய) சிலைரச் ேசாதிக்கின்றான். 
அது (ஓர் ஊரில் இருப்பது) குறித்து நீங்கள் ேகள்விப்பட்டால், அங்கு நீங்கள் ெசல்லாதீர்கள். 
நீங்கள் இருக்கின்ற பகுதியில் அது ஏற்பட்டுவிட்டால், அங்கிருந்து ெவருண்ேடாடாதீர்கள். 
இைத உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்லமா பின் கஅனப் (ரஹ்), குைதபா (ரஹ்) உள்ளிட்ேடாரின் 
அறிவிப்பில் இடம்ெபற்றுள்ள வாசகமாகும். 
 
4457 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இந்தக் ெகாள்ைளேநாய் "உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள்மீது' அல்லது "பனூ இஸ்ராயலீ் 
சமுதாயத்தி(ல் ஒரு பிரிவினரி)ன் மீது' சாட்டப்பட்ட தண்டைனயாகும். (நீங்கள் வசிக்கும்) 
ஓர் ஊரில் அது ஏற்பட்டிருந்தால், அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக அங்கிருந்து 
ெவளிேயறாதீர்கள். ஓர் ஊரில் அது ஏற்பட்டிருந்தால் அங்கு நீங்கள் ெசல்லாதீர்கள். 
இைத உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4458 ஆமிர் பின் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் ெகாள்ைளேநாய் 
பற்றிக் ேகட்டார். 
அப்ேபாது (அங்கிருந்த) உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அைதப் பற்றி உமக்கு நான் ெதரிவிக்கிேறன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது 
"பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தில் ஒரு கூட்டத்தார்மீது' அல்லது "உங்களுக்கு முன்னர் 
இருந்த சிலர்மீது' அல்லாஹ் அனுப்பிய "ேவதைன'அல்லது "தண்டைன' ஆகும். அது ஓர் 
ஊரில் இருப்பதாக நீங்கள் ேகள்விப்பட்டால், அங்கு நீங்கள் ெசல்லாதீர்கள். அது உங்களிடம் 
(உங்கள் ஊருக்குள்) வந்துவிட்டால் (அதிலிருந்து) தப்பிப்பதற்காக அங்கிருந்து 
ெவளிேயறாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4459 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இந்த (ெகாள்ைள) ேநாய் ஒரு தண்டைனயாகும். அதன்மூலம் உங்களுக்கு முன்னிருந்த சில 
சமுதாயத்தார் ேவதைன ெசய்யப்பட்டனர். பின்னர் அதில் சிறிதளவு பூமியில் எஞ்சிவிட்டது. 
எனேவ, அது ஒருமுைற வரும். ஒருமுைற ேபாகும். ஆகேவ, அது ஓர் ஊரில் இருப்பதாகக் 
ேகள்விப்படுபவர், அங்கு ெசல்லேவ ேவண்டாம். அது ஏற்பட்டிருக்கும் ஊரில் வசிப்பவர், 

அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக (அங்கிருந்து) ெவளிேயறேவ ேவண்டாம். 
இைத உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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4460 ஹபபீ் பின் அபஸீாபித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் மதீனாவில் இருந்தேபாது கூஃபாவில் ெகாள்ைளேநாய் பரவியிருப்பதாக எனக்குச் 
ெசய்தி கிைடத்தது. அப்ேபாது அதாஉ பின் யசார் (ரஹ்) உள்ளிட்ேடார் என்னிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீ ஓர் ஊரில் இருக்கும்ேபாது அங்கு 
ெகாள்ைளேநாய் ஏற்பட்டுவிட்டால் அங்கிருந்து நீ ெவளிேயறாேத! அது ஓர் ஊரில் 
ஏற்பட்டிருப்பதாக உனக்குச் ெசய்தி கிைடத்தால், அங்கு நீ ெசல்லாேத' எனக் கூறினார்கள்'' 

என்றனர். 
 நான், "யாரிடமிருந்து (இைத நீங்கள் ெசவியுற்றரீ்கள்)?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

"ஆமிர் பின் சஅத் பின் அபவீக் காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் இைத அறிவிக்கிறார்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். உடேன நான் ஆமிர் (ரஹ்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அவர் ெவளியூர் 
ெசன்றிருப்பதாகக் கூறினர். 
ஆகேவ, நான் ஆமிரின் சேகாதரர் இப்ராஹீம் பின் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) 
அவர்கைளச் சந்தித்து அது குறித்துக் ேகட்ேடன். அப்ேபாது இப்ராஹீம் பின் சஅத் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(என் தந்ைத) சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களுக்கு உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) 
அவர்கள் பின்வருமாறு அறிவித்தார்கள். அங்கு நானுமிருந்ேதன். உசாமா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்த (ெகாள்ைள)ேநாய் ஒரு தண்டைன, அல்லது 
ேவதைன, அல்லது ேவதைனயின் மிச்சமாகும். அதன்மூலம் உங்களுக்கு முன்னிருந்த சிலர் 
ேவதைன ெசய்யப்பட்டனர். நீங்கள் ஓர் ஊரில் இருக்க, அங்கு ெகாள்ைளேநாய் ஏற்பட்டு 
விட்டால், அங்கிருந்து நீங்கள் ெவளிேயறிச் ெசல்லாதீர்கள். அது ஓர் ஊரில் 
ஏற்பட்டிருப்பதாக உங்களுக்குச் ெசய்தி கிைடத்தால், அங்கு நீங்கள் ெசல்லாதீர்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
ெதாடர்ந்து அறிவிப்பாளர் ஹபபீ் பின் அபஸீாபித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
உடேன நான் இப்ராஹீம் பின் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம், "உசாமா (ரலி) 
அவர்கள் (உங்கள் தந்ைத) சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடம் இைத 
அறிவித்தேபாது நீங்கள் ேகட்டீர்களா?  சஅத் (ரலி) அவர்கள் அைத மறுக்கவில்ைலயா?'' 

என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்கள், "ஆம் (சஅத் (ரலி) அவர்கள் அைத மறுக்கவில்ைல)'' 
என்று பதிலளித்தார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் 
அதில் ஹதீஸின் ஆரம்பத்தில் உள்ள அதாஉ பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் பற்றிய குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஅத் பின் மாலிக் (ரலி), குைஸமா பின் ஸாபித் (ரலி), உசாமா பின் 
ைஸத் (ரலி) ஆகிய மூன்று நபித்ேதாழர்கள் வழியாகவும் (மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்களில்) வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களும் சஅத் (ரலி) அவர்களும் அமர்ந்து 
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர். அப்ேபாது அவர்கள் இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் கூறினார்கள் என (ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைத) அறிவித்தனர்'' என்று 
இப்ராஹீம் பின் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்ராஹீம் பின் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத 
மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4461 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் (மக்களின் நிைலைய ஆராய்வதற்காக) 
ஷாம் (சிரியா) நாட்ைட ேநாக்கிப் புறப்பட்டார்கள். "சர்ஃக்' எனும் இடத்ைத அைடந்த ேபாது, 

(மாகாண) பைடத்தளபதிகளான அபூஉைபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்களும் 
அவர்களின் நண்பர்களும் உமர் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்து ஷாம் நாட்டில் ெகாள்ைளேநாய் 
பரவியுள்ளது எனறு ெதரிவித்தனர். 
அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "ஆரம்பக்கால முஹாஜிர்கைள என்னிடம் அைழத்து 
வாருங்கள்'' என்று ெசால்ல,அவர்கைள நான் (உமர் (ரலி) அவர்களிடம்) அைழத்துவந்ேதன். 
அவர்களிடம் ஷாம் நாட்டில் ெகாள்ைளேநாய் பரவியுள்ளது என்று ெதரிவித்து (அங்கு 
ேபாகலாமா? மதீனாவுக்ேக திரும்பிச் ெசன்றுவிடலாமா? என்று) ஆேலாசைன ேகட்டார்கள். 
இது ெதாடர்பாக முஹாஜிர்களிைடேய கருத்து ேவறுபாடு ஏற்பட்டது. அவர்களில் சிலர், 

"தாங்கள் ஒரு ேநாக்கத்திற்காகப் புறப்பட்டுவிட்டீர்கள். அதிலிருந்து பின்வாங்குவைத 
நாங்கள் உசிதமாகக் கருதவில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
ேவறுசிலர், "உங்களுடன் (மற்ற) மக்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
ேதாழர்களும் உள்ளனர். அவர்கைளெயல்லாம் இந்தக் ெகாள்ைளேநாைய ேநாக்கிக் 
ெகாண்டுெசல்வைத நாங்கள் சரிெயன்று கருதவில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
உமர் (ரலி) அவர்கள் "நீங்கள் ேபாகலாம்'' என்று ெசால்லிவிட்டுப் பிறகு, "என்னிடம் 
(மதீனாவாசிகளான) அன்சாரிகைள அைழத்து வாருங்கள்'' என்று ெசால்ல, நான் அவர்கைள 
அைழத்துவந்ேதன். அவர்களிடமும் உமர் (ரலி) அவர்கள் ஆேலாசைன ேகட்டார்கள். 
அவர்களும் முஹாஜிர்கைளப் ேபான்ேற கருத்துத் ெதரிவித்துக் கருத்து ேவறுபாடு 
ெகாண்டனர். உமர் (ரலி) அவர்கள் "நீங்களும் ேபாகலாம்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு, "மக்கா ெவற்றி ஆண்டில் (மதீனாவுக்குப்) புலம்ெபயர்ந்துவந்த குைறஷிப் 
ெபரியவர்களில் யார் இங்கு உள்ளனேரா அவர்கைள என்னிடம் அைழத்துவாருங்கள்'' என்று 
ெசால்ல, நான் அவர்கைள அைழத்துவந்ேதன். அவர்களில் எந்த இருவருக்கிைடேயயும் 
கருத்து ேவறுபாடு எழவில்ைல. அவர்கள் (அைனவரும்) மக்களுடன் நீங்கள் (மதீனாவுக்குத்) 
திரும்பிவிட ேவண்டும்; அவர்கைள இந்தக் ெகாள்ைளேநாைய ேநாக்கிக் ெகாண்டுெசல்லக் 
கூடாது என நாங்கள் கருதுகிேறாம்'' என்று கூறினர். 
ஆகேவ, உமர் (ரலி) அவர்கள் மக்களிைடேய "நான் காைலயில் (என்) வாகனத்தில் (மதீனா) 
புறப்படப்ேபாகிேறன்;நீங்களும் காைலயில் பயணத்திற்குத் தயாராகுங்கள்'' என்று அறிவிப்புச் 
ெசய்தார்கள். 
அப்ேபாது அபூஉைபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் விதியிலிருந்து 
ெவருண்ேடாடுவதற்காகவா (ஊர் திரும்புகிறரீ்கள்)?'' என்று ேகட்க, உமர் (ரலி) அவர்கள், "அபூ 
உைபதா! உங்கைளத் தவிர ேவறு எவேரனும் இவ்வாறு கூறியிருந்தால் நான் 
ஆச்சரியப்பட்டிருக்க மாட்ேடன். (உமர் (ரலி) அவர்கள், தமக்கு மாறாகக் கருத்துக் கூறுவைத 
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ெவறுப்பார்கள்.) ஆம். நாம் அல்லாஹ்வின் ஒரு விதியிலிருந்து இன்ெனாரு விதியின் 
பக்கேம ெவருண்ேடாடுகிேறாம். உங்களிடம் ஓர் ஒட்டகம் இருந்து, அது ஒரு பக்கம் 
ெசழிப்பானதாகவும் மறு பக்கம் வறண்டதாகவும் உள்ள இருகைரகள் ெகாண்ட ஒரு 
பள்ளத்தாக்கில் இறங்கிவிட்டால், ெசழிப்பான கைரயில் நீங்கள் அைத ேமய்த்தாலும் 
அல்லாஹ்வின் விதிப்படிதான் அைத நீங்கள் ேமய்க்கிறரீ்கள். வறண்ட கைரயில் அைத 
நீங்கள் ேமய்த்தாலும் அல்லாஹ்வின் விதிப்படிதான் நீங்கள் ேமய்க்கிறரீ்கள், அல்லவா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். 
அப்ேபாது தமது ேதைவெயான்றுக்காக ெவளிேய ெசன்றிருந்த அப்துர் ரஹ்மான் பின் 
அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் (அங்கு) வந்து, "இது ெதாடர்பாக என்னிடம் ஒரு விளக்கம் உள்ளது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஓர் ஊரில் ெகாள்ைளேநாய் பரவியிருப்பதாக 
நீங்கள் ேகள்விப்பட்டால், அந்த ஊருக்கு நீங்கள் ெசல்லாதீர்கள். நீங்கள் ஓர் ஊரில் இருக்கும் 
ேபாது அங்கு ெகாள்ைளேநாய் பரவினால் அதிலிருந்து தப்புவதற்காக (அங்கிருந்து) 
ெவளிேயறாதீர்கள்' என்று ெசால்ல நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
உடேன உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் (தமது முடிைவ நபி (ஸல்) அவர்களின் 
வழிகாட்டுதலுக்ேகற்ப அைமயச் ெசய்ததற்காக) அல்லாஹ்ைவப் புகழ்ந்துவிட்டு 
(மதீனாவுக்கு)த் திரும்பிச் ெசன்றார்கள். 
 
4462 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ேமலும், உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அபூஉைபதா (ரலி) அவர்களிடம் "ஒருவர் ெசழிப்பான கைரைய விட்டுவிட்டு வறண்ட 
கைரயில் தமது ஒட்டகத்ைத ேமயவிட்டால் அவைரக் ைகயாலாகாதவர் என்று நீங்கள் 
கருதுவரீ்களா, ெசால்லுங்கள்?' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அபூஉைபதா (ரலி) அவர்கள் 
"ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் "அவ்வாறாயின் ெசல்லுங்கள்' என்று 
கூறிய அவர்கள்,பயணம் ேமற்ெகாண்டு மதீனா வந்தைடந்தார்கள். பிறகு "அல்லாஹ் 
நாடினால் இதுதான் நமது தங்குமிடம்' என்று ெசான்னார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4463 அப்துல்லாஹ் பின் ஆமிர் பின் ரபஆீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்கள் ஷாம் (சிரியா) நாட்ைட ேநாக்கிப் புறப்பட்டார்கள். "சர்ஃக்' 

எனுமிடத்ைத அவர்கள் அைடந்த ேபாது ஷாம் நாட்டில் ெகாள்ைளேநாய் பரவியிருப்பதாக 
அவர்களுக்குச் ெசய்தி கிைடத்தது. அப்ேபாது அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள், 

"ஓர் ஊரில் ெகாள்ைளேநாய் பரவியிருப்பதாக நீங்கள் ேகள்விப்பட்டால்,அங்கு நீங்கள் 
ெசல்லாதீர்கள். நீங்கள் ஓர் ஊரில் இருக்கும்ேபாது அங்கு ெகாள்ைள ேநாய் பரவிவிட்டால், 

அதிலிருந்து தப்புவதற்காக அங்கிருந்து நீங்கள் ெவளிேயறாதீர்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ெதரிவித்தார்கள். உடேன உமர் 
பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் "சர்ஃக்' எனுமிடத்திலிருந்து திரும்பினார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ், சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் வழியாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ற நபிெமாழியின் 
காரணத்தாேலேய உமர் (ரலி) அவர்கள் மக்களுடன் (மதீனாவுக்குத்) திரும்பிச் ெசன்றார்கள்'' 

என்று சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 33 ெதாற்றுேநாய், பறைவ சகுனம், ஆந்ைத பற்றிய நம்பிக்ைக, "ஸஃபர்' எனும் 
வயிற்று ேநாய் (ெதாற்று ேநாய் என்பது) பற்றிய எண்ணம், நட்சத்திர இயக்கத்தால்தான் 
மைழ ெபாழிகிறது எனும் நம்பிக்ைக,  வர்ணஜாலம் காட்டும் சாத்தான் பற்றிய நம்பிக்ைக 
ஆகியன கிைடயாது என்பதும், ேநாய் கண்ட ஒட்டகத்ைத ஆேராக்கியமான ஒட்டகத்திடம் 
ெகாண்டுெசல்லக் கூடாது என்பதும். 
 
4464 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது; ஸஃபர் (ெதாற்று ேநாய்) 
என்பது கிைடயாது;ஆந்ைதயால் சகுனம் பார்ப்பதும் கிைடயாது'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது கிராமவாசி ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (பாைல) மணலில் மான்கைளப் 
ேபான்று (ஆேராக்கியத்துடன் துள்ளித்திரியும்) ஒட்டகங்களிடம், சிரங்கு பிடித்த ஒட்டகம் 
வந்து, அவற்றுக்கிைடேய கலந்து அைவ அைனத்ைதயும் சிரங்கு பிடித்தைவயாக 
ஆக்கிவிடுகின்றனேவ! அவற்றின் நிைலெயன்ன (ெதாற்று ேநாயில்ைலயா)?'' என்று 
ேகட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படிெயன்றால் முதல் (முதலில் சிரங்கு 
பிடித்த) ஒட்டகத்திற்கு (அந்த ேநாையத்) ெதாற்றச்ெசய்தது யார்?'' என்று திருப்பிக் 
ேகட்டார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4465 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது; பறைவ 
சகுனம் கிைடயாது; ஸஃபர் (ெதாற்றுேநாய்) என்பது கிைடயாது; ஆந்ைதயால் சகுனம் 
பார்ப்பதும் கிைடயாது என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது ஒரு கிராமவாசி ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளபடி ேகட்டார்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளவாேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4466 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நபி (ஸல்) அவர்கள், "ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது' என்று ெசான்னார்கள். உடேன 
கிராமவாசி ஒருவர் எழுந்து ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளபடி ேகட்டார்'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சாயிப் பின் யஸீத் (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதாற்று ேநாய் கிைடயாது; ஸஃபர் (ெதாற்று ேநாய்) என்பது 
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கிைடயாது; ஆந்ைதயால் சகுனம் பார்ப்பதும் கிைடயாது என்று கூறினார்கள்'' என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
4467 இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது' என்று கூறினார்கள் என்றும், "ேநாய் கண்ட 
கால்நைடைய ஆேராக்கியமான கால்நைடயிடம் ெகாண்டுெசல்லக் கூடாது' என்றும் 
கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
இவ்விரு ஹதீஸ்கைளயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூ ஹுைரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள். பிறகு "ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது'' எனும் ஹதீைஸ 
அறிவிப்பைத நிறுத்திவிட்டு, "ேநாய் கண்ட கால்நைடைய ஆேராக்கியமான கால்நைடயிடம் 
ெகாண்டுெசல்லக் கூடாது'' என்பைத மட்டும் அறிவிக்கலானார்கள். 
அப்ேபாது (அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களின் தந்ைதயின் சேகாதரரின் புதல்வர்) ஹாரிஸ் 
பின் அபதீுபாப் (ரஹ்) அவர்கள், "அபூஹுைரரா! இந்த ஹதீஸுடன் மற்ெறாரு ஹதீைஸயும் 
நீங்கள் அறிவிப்பைத நான் ேகட்டிருக்கிேறேன! ஆனால், அைத நீங்கள் அறிவிக்காமல் 
அைமதியாகிவிடுகிறரீ்கேள? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெதாற்றுேநாய் 
கிைடயாது' என்று கூறினார்கள் என நீங்கள் அறிவித்து வந்தீர்கேள?'' என்று ேகட்டார். 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அது பற்றி தமக்குத் ெதரியாது என்று மறுத்தார்கள். "ேநாய் 
கண்ட கால்நைடைய ஆேராக்கியமான கால்நைடயிடம் ெகாண்டுெசல்லக் கூடாது'' என்பைத 
மட்டுேம கூறினார்கள். 
ஹாரிஸ், தாம் கூறுவைத ஏற்காதைதக் கண்ட அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் ேகாபமுற்று 
அபிசீனிய ெமாழியில் ஏேதா ெசான்னார்கள். "நான் என்ன ெசான்ேனன் என்று நீ 
அறிவாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு ஹாரிஸ் "இல்ைல''என்றார். அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் "நான் (அைத) மறுக்கிேறன்'' என்றார்கள். 
அபூசலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: என் ஆயுளின் (அதிபதி) மீதாைணயாக! 
(முன்னர்) அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் எங்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது என்று கூறினார்கள்'' என அறிவித்துவந்தார்கள். (அைத) 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் மறந்து விட்டார்களா? அல்லது நபிகளாரின் ஒரு ஹதீஸ் 
மற்ெறாரு ஹதீைஸ மாற்றிவிட்டதா என்பது எனக்குத் ெதரியவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4468 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் "ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது' என அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று அறிவித்துவிட்டு, "ேநாய் கண்ட கால்நைடைய 
ஆேராக்கியமான கால்நைடயிடம் ெகாண்டுெசல்லக்  கூடாது' என்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என அறிவித்தார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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4469 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது; ஆந்ைத பற்றிய (மூட)நம்பிக்ைகயும் (உண்ைம) இல்ைல; 

நட்சத்திர இயக்கத்தால்தான் மைழ ெபாழிகிறது என்பதும் (உண்ைம) இல்ைல; ஸஃபர் 
(ெதாற்று ேநாய்) என்பதும் கிைடயாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4470 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது; பறைவ சகுனம் கிைடயாது; வர்ணஜாலம் காட்டும் சாத்தானும் 
கிைடயாது.- இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4471 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது; வர்ணஜாலம் காட்டும் சாத்தானும் கிைடயாது; ஸஃபர் 
(ெதாற்றுேநாய்) என்பதும் கிைடயாது. 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4472 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது; ஸஃபர் (ெதாற்றுேநாய்) என்பதும் கிைடயாது; வர்ணஜாலம் 
காட்டும் சாத்தானும் கிைடயாது. 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் "ஸஃபர் கிைடயாது' என்பதற்கு விளக்கமளிக்ைகயில், "ஸஃபர் என்பது 
வயிறாகும்'' என்று கூறினார்கள். ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடம், "(அது) எப்படி?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "வயிற்றில் உருவாகும் ஒரு புழுவாகும் என்று ெசால்லப் 
படுவதுண்டு'' என்றார்கள். 
ஆனால், ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், ("வர்ண ஜாலம் காட்டும் சாத்தான்' என்பைதக் குறிக்க 
மூலத்தில் ஆளப்பட்டுள்ள) "ஃகூல்' என்பதற்கு விளக்கமளிக்கவில்ைல. ஆயினும், பல 
வண்ணம் காட்டுவேத இந்த "ஃகூல்' என்பதாகும். 
இைத அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக இப்னு ஜுைரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 34 பறைவ சகுனமும் நற்குறியும் அபசகுனம் எதில் உள்ளது என்பதும். 
 
4473 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "பறைவ சகுனம் ஏதும் கிைடயாது. சகுனங்களில் சிறந்தது 
நற்குறியாகும்'' என்று கூறியைத நான் ெசவியுற்ேறன். அப்ேபாது, "நற்குறி என்பது என்ன, 

அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "நீங்கள் ெசவியுறுகின்ற 
நல்ல (மங்கலகரமான) ெசால்தான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உைகல் பின் காலித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ெசவியுற்ேறன்' என்ற 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. ஷுஐப் பின் அல்ைலஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியைதச் ெசவியுற்ேறன்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4474 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது; பறைவ சகுனம் ஏதும் கிைடயாது; நற்குறி எனக்கு 
மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. (மங்கலகரமான) நல்ல, அழகான ெசால்ேல நற்குறி ஆகும். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4475 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது; பறைவ சகுனம் ஏதும் கிைடயாது. ஆனால், 

நற்குறி எனக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கிறது'' என்று ெசான்னார்கள். அப்ேபாது "நற்குறி என்றால் 
என்ன?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள், "(மங்கலகரமான) நல்ல ெசால்'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4476 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது; பறைவ சகுனம் ஏதும் கிைடயாது; (ஆனால்) நற்குறிைய நான் 
விரும்புகிேறன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4477 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது; ஆந்ைத பற்றிய (மூட)நம்பிக்ைக (உண்ைம) இல்ைல; பறைவ 
சகுனம் ஏதும் கிைடயாது. (ஆனால்,) நான் நற்குறிைய விரும்புகிேறன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4478 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அபசகுனம் (இருப்பெதன்றால்) மைன, மைனவி, புரவி (குதிைர) ஆகிய மூன்றில்தான் 
இருக்கும். - இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4479 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெதாற்றுேநாய் கிைடயாது; பறைவ சகுனம் கிைடயாது; சகுனம் பார்ப்பது (இருப்பெதன்றால்) 
மூன்று விஷயங்களில்தான். மைனவியிலும் குதிைரயிலும் (குடியிருக்கும்) வடீ்டிலும்தான். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  அபசகுனம் ெதாடர்பான ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் பத்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 



அத்தியாயம் : 39 – முகமன்                                

    பக்கம்| 1546  
 

அவற்றில் யூனுஸ் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கைளத் தவிர ேவெறவரது அறிவிப்பிலும் 
ெதாற்றுேநாய், பறைவ சகுனம் ஆகியைவ பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. 
 
4480 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அபசகுனத்தில் ஏேதனும் உண்ைம இருக்குமானால், குதிைரயிலும் மைனவியிலும் 
வடீ்டிலும்தான் இருக்கும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "உண்ைம' எனும் குறிப்பு இடம் 
ெபறவில்ைல. 
 
4481 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அபசகுனம் எதிேலனும் இருக்குமானால், குதிைரயிலும் வடீ்டிலும் மைனவியிலும்தான் 
இருக்கும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4482 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அது -அதாவது அபசகுனம்- (எதிேலனும்) இருக்குமானால், மைனவியிலும் குதிைரயிலும் 
வடீ்டிலும்தான் இருக்கும். 
இைத சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4483 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அ(பசகுனமான)து எதிேலனும் இருக்கு மானால், வடீ்டிலும் பணியாளரிலும் குதிைரயிலும் 
தான் இருக்கும்.- இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 35 ேசாதிடம் பார்ப்பதும் ேசாதிடர்களிடம் ெசல்வதும் தைட ெசய்யப்பட்டைவ ஆகும். 
 
4484 முஆவியா பின் அல்ஹகம் அஸ்ஸுலமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் அறியாைமக் காலத்தில் 
பல (பாவ) காரியங்கைளச் ெசய்துவந்ேதாம்; ேசாதிடர்களிடம் ெசன்று (குறி ேகட்டுக்) 
ெகாண்டிருந்ேதாம்''  என்று கூறிேனன். அதற்கு அவர்கள், "ேசாதிடர்களிடம் நீங்கள் 
ெசல்லாதீர்கள்'' என்றார்கள். ேமலும், "நாங்கள் பறைவைய ைவத்துக் குறி பார்த்துக் 
ெகாண்டிருந்ேதாம்'' என்று நான் கூறிேனன். அதற்கு நபியவர்கள், "இது உங்களில் சிலர் தம் 
உள்ளங்களில் காணும் (ஐதிகம் சார்ந்த) விஷயமாகும். இது உங்கைள 
(ெசயலாற்றுவதிலிருந்து) தடுத்துவிட ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஆவியா பின் அல் ஹகம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் மாலிக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் பறைவ சகுனம் பற்றிய குறிப்பு 
இடம்ெபற்றுள்ளது; ேசாதிடர்கள் பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஆவியா பின் அல்ஹகம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான், "எங்களில் சிலர் 
(நற்குறி அறிய மணலில்) ேகாடு வைர(யும் பழங்கால கணிப்பு முைறைய 
ேமற்ெகாள்)கின்றனர்' என்ேறன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நபிமார்களில் ஒருவர் 
(இவ்வாறு) ேகாடு வைரந்துவந்தார். யார் அவைரப் ேபான்று ேகாடு வைரகிறாேரா அது 
(சாத்தியம்)தான்' என்று பதிலளித்தார்கள்'' என முஆவியா பின் அல்ஹகம் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4485 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ேசாதிடர்கள் (சில ேவைளகளில்) 
எங்களுக்கு ஒன்ைற அறிவிக்க, அது உண்ைமயாகிவிடுவைதக் காண்கிேறாேம (அது 
எப்படி)?'' என்று ேகட்ேடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அது ஜின்னிடமிருந்து ேசாதிடன் எடுத்துக் 
ெகாண்ட உண்ைமயான ெசால்லாகும். அ(ந்த உண்ைமயான கருத்)ைத ஜின் தனது ேசாதிட 
நண்பனின் காதில் ேபாட, அதனுடன் அவன் நூறு ெபாய்கைளக் கூட்டி(ச் ெசால்லி) 
விடுகிறான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4486 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் மக்களில் சிலர் ேசாதிடர்கைளப் பற்றிக் 
ேகட்டனர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் (ெபாருட்படுத்தத்தக்க) 
ஒரு ெபாருள் அல்லர்'' என்று ெசான்னார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இந்தச் 
ேசாதிடர்கள் (சில ேவைளகளில்) ஒன்ைற அறிவிக்கிறார்கள்; அது உண்ைமயாகிவிடுகிறேத?'' 

என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்த உண்ைமயான ெசால் (வானவர்களிடமிருந்து) 
ஜின் (கள்ளத்தனமாக) எடுத்துக்ெகாண்டதாகும். அது தன் ேசாதிட நண்பனின் காதில் ேகாழி 
ெகாக்கரிப்பைதப் ேபான்று ெகாக்கரிக்க, அவன் அதனுடன் நூற்றுக்கும் அதிகமான 
ெபாய்கைளக் கலந்துவிடுகிறான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4487 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரி நபித்ேதாழர்களில் ஒருவர் என்னிடம் (பின்வருமாறு) கூறினார்: 
ஒரு நாள் இரவில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்ேதாம். 
அப்ேபாது (வானிலிருந்து) ஒரு நட்சத்திரம் எறியப்பட்டு ஒளிர்ந்தது. அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் "இைதப் ேபான்று (வானிலிருந்து) 
நட்சத்திரம் எறியப்பட்டால், நீங்கள் அறியாைமக் காலத்தில் என்ன ெசால்லிக் 
ெகாண்டிருந்தீர்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய 



அத்தியாயம் : 39 – முகமன்                                

    பக்கம்| 1548  
 

தூதருேம நன்கறிந்தவர்கள். (அறியாைமக் காலத்தில் இவ்வாறு நட்சத்திரம் எறியப்பட்டால்) 
இன்றிரவு ஒரு மாமனிதர் பிறந்திருக்கிறார்; ஒரு மாமனிதர் இறந்திருக்கிறார் என்று 
ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்ேதாம்'' என்று பதிலளித்தனர். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யாருைடய பிறப்புக்காகேவா 
யாருைடய இறப்புக்காகேவா அது எறியப்படுவதில்ைல. மாறாக, வளமும் புகழும் ெகாண்ட 
நம் இைறவன் ஒரு விஷயத்ைதத் தீர்மானித்துவிட்டால், அரியைணைய (அர்ஷ்) சுமக்கும் 
வானவர்கள் இைறவைன(ப் ேபாற்றி)த் துதிக்கின்றனர். பிறகு (அைதக் ேகட்டு) அதற்கடுத்த 
வானிலுள்ள (வான)வர்களும் (இைறவைனப் ேபாற்றித்) துதிக்கின்றனர். (இவ்வாேற 
ஒவ்ெவாரு வானிலுள்ள வானவர்கள் துதிக்கின்றனர்.) இறுதியில் அத்துதி பூமிக்கு 
அருகிலுள்ள வானவர்கைள வந்தைடகிறது. 
பின்னர் அரியைணையச் சுமக்கும் வானவர்களுக்கு அருகிலிருப்பவர்கள், அரியைணையச் 
சுமக்கும் வானவர்களிடம், "உங்கள் இைறவன் என்ன ெசான்னான்?'' என்று வினவுகின்றனர். 
அதற்கு அரியைணையச் சுமக்கும் வானவர்கள் இைறவன் என்ன ெசான்னான் என்பைத 
அவர்களிடம் ெதரிவிக்கின்றனர். உடேன வானிலிருப்ேபாரில் சிலர் ேவறுசிலரிடம் அது 
குறித்து விசாரித்துக் ெகாள்கின்றனர். 
முடிவில் அச்ெசய்தி பூமிக்கு அருகிலுள்ள வானத்ைத வந்தைடகிறது. உடேன அைத 
ஜின்கள் ஒட்டுக்ேகட்டு, அைதத் தம் (ேசாதிட) நண்பர்களிடம் ேபாடுகின்றனர். (அப்ேபாது) 
அவர்கள்மீது நட்சத்திரங்கள் எறியப்படுகின்றன. உள்ளது உள்ளபடி ேசாதிடர்கள் ெதரிவிப்பது 
உண்ைமயாகும். ஆயினும், அவர்கள் அதில் ெபாய்ையக் கலந்து கூடுதலாக (மக்களிடம்) 
கூறுகின்றனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
ஆயினும், அவற்றில் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், அன்சாரி நபித்ேதாழர்கள் சிலர் 
கூறினர் என அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. 
அவ்ஸாஈ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஆயினும், ேசாதிடர்கள் அதில் ெபாய்ையக் 
கலந்து கூடுதலாக (மக்களிடம்) அறிவிக்கின்றனர்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஆயினும், ேசாதிடர்கள் அதில் ேசர்த்துக் கூடுதலாக 
அறிவிக்கின்றனர்''  என்று காணப்படுகிறது. ேமலும், அவர்களது அறிவிப்பில், 

"அ(வ்வான)வர்களது அச்சம் விலகியதும் அவர்கள் "உங்கள் இைறவன் என்ன ெசான்னான்?' 

என்று ேகட்கின்றனர். அதற்கு அவர்கள் "உண்ைமேய ெசான்னான்' என்று பதிலளிக்கின்றனர் 
(34:23)'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
மஅகில் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் அவ்ஸாஈயின் அறிவிப்பில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
"ஆயினும், ேசாதிடர்கள் அதில் ெபாய்ையக் கலந்து கூடுதலாக அறிவிக்கின்றனர்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4488 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர் ேசாதிடனிடம் ெசன்று, எைதப் பற்றியாவது ேகட்டால், அ(வ்வாறு ேகட்ட)வருைடய 
நாற்பது நாட்களின் ெதாழுைக அங்கீகரிக்கப்படுவதில்ைல. 
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இைத நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரில் சிலரிடமிருந்து ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 36 ெதாழுேநாயாளிகள் ேபான்ேறாரிடமிருந்து விலகியிருப்பது. 
 
4489 ஷரீத் பின் சுைவத் அஸ்ஸகஃப ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஸகீஃப் தூதுக்குழுவில் ெதாழுேநாயாளி ஒருவர் இருந்தார். அவரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"நாம் உம்மிடம் உறுதிெமாழி ெபற்றுவிட்ேடாம். நீர் திரும்பிச் ெசல்லலாம்'' என்று 
கூறியனுப்பினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 37 பாம்பு உள்ளிட்டவற்ைறக் ெகால்வது. 
 
4490 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முதுகில் இரண்டு ெவள்ைளக் ேகாடுகள் உள்ள 
("துத் துஃப்யத்ைதன்' எனும்) பாம்ைபக் ெகால்லுங்கள். ஏெனனில், அது (கண்) பார்ைவையப் 
பறித்துவிடும்; கர்ப்பத்ைதக் கைலத்துவிடும்'' என்று உத்தரவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "குட்ைட வால் (அல்லது வால் இல்லாத) பாம்ைபயும், முதுகில் இரண்டு ெவள்ைளக் 
ேகாடுகள் உள்ள பாம்ைபயும் ெகால்லும் படி உத்தரவிட்டார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4491 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "பாம்புகைள(க் ெகால்லுங்கள். குறிப்பாக) முதுகில் இரண்டு ெவள்ைளக் 
ேகாடுகள் உள்ள பாம்ைபயும் குட்ைடவால் (அல்லது வால் இல்லாத) பாம்ைபயும் 
ெகால்லுங்கள். ஏெனனில், அைவ இரண்டும் கர்ப்பத்ைதக் கைலத்துவிடும்; பார்ைவையப் 
பறித்துவிடும்'' என்று கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
(என் தந்ைத) இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கண்ணில்படும் ஒவ்ெவாரு பாம்ைபயும் 
ெகான்றுவந்தார்கள். (ஒரு நாள்) அவர்கள் பாம்ெபான்ைறக் விரட்டிக்ெகாண்டிருப்பைதக் 
கண்ட அபூலுபாபா பின் அப்தில் முன்திர் (ரலி), அல்லது ைஸத் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்கள், "வடீுகளில் வசிக்கும் பாம்புகைளக் ெகால்வது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
4492 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நாய்கைளக் ெகால்லும்படி உத்தரவிடுவைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன். அவர்கள், "பாம்புகைளயும் நாய்கைளயும் ெகால்லுங்கள்; (குறிப்பாக) முதுகில் 
இரண்டு ெவள்ைளக் ேகாடுகள் உள்ள பாம்ைபயும் குட்ைடவால் (அல்லது வால் இல்லாத) 
பாம்ைபயும் ெகால்லுங்கள். ஏெனனில், அைவ இரண்டும் (கண்) பார்ைவையப் பறித்துவிடும்; 

கர்ப்பத்ைதக் கைலத்துவிடும்'' என்று கூறினார்கள். 
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இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அைவ 
இரண்டின் விஷத்தன்ைம காரணமாகேவ அவற்ைறக் ெகால்லும்படி உத்தரவிட்டுள்ளார்கள் 
என்ேற நாம் கருதுகிேறாம். அல்லாஹ் மிகவும் அறிந்தவன். 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் என் கண்ணில் படும் எந்தப் பாம்ைபயும் ெகான்றுவந்ேதன். இந்நிைலயில் ஒரு நாள் 
வடீ்டில் வசிக்கும் பாம்ெபான்ைற நான் விரட்டிக்ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது என்ைன 
ைஸத் பின் அல்கத்தாப் (ரலி), அல்லது அபூ லுபாபா (ரலி) அவர்கள் கடந்து ெசன்றார்கள். 
நான் அந்தப் பாம்ைபத் ேதடிக்ெகாண்டிருந்ேதன். 
அப்ேபாது அவர்கள், "அப்துல்லாஹ்ேவ, நிறுத்துங்கள் (அைதக் ெகால்லாதீர்கள்)'' என்று 
கூறினார்கள். நான் "அவற்ைறக் ெகால்லும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உத்தர விட்டுள்ளார்கள்'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வடீுகளில் வசிக்கும் பாம்புகைளக் ெகால்ல ேவண்டாம் எனத் தைட 
ெசய்துள்ளார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
4493 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சாலிஹ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இந்நிைலயில் என்ைனக் 
கண்ட அபூலுபாபா பின் அப்தில் முன்திர் (ரலி), ைஸத் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) ஆகிய 
இருவரும், "வடீுகளில் வசிக்கும் பாம்புகைளக் ெகால்ல ேவண்டாெமனத் தைட 
ெசய்துள்ளார்கள் என்று கூறினர்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
யூனுஸ் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "பாம்புகைளக் ெகால்லுங்கள்'' என்பது 
மட்டுேம இடம்ெபற்றுள்ளது. "முதுகில் இரண்டு ெவள்ைளக் ேகாடுகள் உள்ள பாம்ைபயும் 
குட்ைடவால் (அல்லது வால் இல்லாத) பாம்ைபயும் ெகால்லுங்கள்'' என்பது இடம் 
ெபறவில்ைல. 
 
4494 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூலுபாபா (ரலி) அவர்கள், இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களது வடீ்டில் பள்ளிவாசலுக்குச் 
சமீபமாகச் ெசல்லும் வைகயில் ஒரு வாசல் அைமப்பது குறித்து இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம் ேபசினார்கள். (வாசலைமக்கும் பணி நைடெபற்றேபாது) பணியாளர்கள் 
பாம்பின் சட்ைடெயான்ைறக் கண்டனர். அப்ேபாது இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "பாம்ைபத் 
ேதடிப் பிடித்துக் ெகால்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அபூலுபாபா (ரலி) அவர்கள், 

"அைதக் ெகால்லாதீர்கள்; ஏெனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வடீ்டிலுள்ள 
(ெமல்லிய ெவண்ணிறப்) பாம்புகைளக் ெகால்ல ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்துள்ளார்கள்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4495 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் எல்லாப் பாம்புகைளயும் ெகான்றுவந்தார்கள். அபூ லுபாபா பின் 
அப்தில் முன்திர் அல்பத்ரீ (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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வடீுகளிலுள்ள பாம்புகைளக் ெகால்ல ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்துள்ளார்கள்'' என்று 
கூறியதும் (அவற்ைறக் ெகால்வைத) நிறுத்திவிட்டார்கள். 
 
4496 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூலுபாபா (ரலி) அவர்கள் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வடீுகளில் வசிக்கும் (ெமல்லிய ெவண்ணிறப்) பாம்புகைளக் ெகால்ல 
ேவண்டாெமனத் தைட ெசய்துள்ளார்கள்'' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
 
4497 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூலுபாபா (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வடீுகளில் 
வசிக்கும் (ெமல்லிய ெவண்ணிறப்) பாம்புகைளக் ெகால்ல ேவண்டாெமனத் தைட 
ெசய்துள்ளார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4498 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூலுபாபா பின் அப்தில் முன்திர் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களது இல்லம் "குபா'வில் 
இருந்தது. பின்னர் அவர்கள் மதீனாவுக்குக் குடிெபயர்ந்தார்கள். (ஒரு நாள்) அவர்களுடன் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அமர்ந்திருந்த ேபாது, இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
(தமது வடீ்டில்) வாசல் ஒன்ைற அைமத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது வடீ்டில் 
வசிக்கும் பாம்பு ஒன்று ெவளிப்பட்டது. 
அங்கிருந்தவர்கள் அைதக் ெகால்ல முற்பட்டனர். அப்ேபாது அபூலுபாபா (ரலி) அவர்கள் 
அவற்ைற (அதாவது வடீுகளில் வசிக்கும் பாம்புகைள)க் ெகால்வது தைட 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. குட்ைடவால் (அல்லது வால் இல்லாத) பாம்ைபயும் முதுகில் இரண்டு 
ெவள்ைளக் ேகாடுகள் உள்ள பாம்ைபயும் ெகால்லும்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 
அைவயிரண்டும் பார்ைவையப் பறித்துவிடும்; ெபண்களின் (வயிற்றிலுள்ள) சிசுக்கைளக் 
கைலத்துவிடும் என்று ெசால்லப்பட்டுள்ளது''என்று கூறினார்கள். 
 
4499 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், ஒரு நாள் தமது கட்டட இடிபாடுகளுக்கு 
அருகிலிருந்த ேபாது (ெமல்லிய ெவண்ணிறப்) பாம்பு ஒன்று மின்னுவைதக் கண்டார்கள். 
உடேன "இந்தப் பாம்ைப விரட்டிப் பிடித்துக் ெகால்லுங்கள்''என்று கூறினார்கள். (அங்கிருந்த) 
அபூலுபாபா அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
வடீ்டிலிருக்கும் (ெமல்லிய ெவண்ணிறப்) பாம்புகைளக் ெகால்ல ேவண்டாெமனத் தைட 
ெசய்துள்ளார்கள்; குட்ைடவால் (அல்லது வால் இல்லாத) பாம்ைபயும் முதுகில் இரண்டு 
ெவள்ைளக் ேகாடுகள் உள்ள பாம்ைபயும் தவிர. ஏெனனில், அைவயிரண்டும் (கண்) 
பார்ைவையப் பறித்துவிடும்; ெபண்களின் வயிற்றிலுள்ளைதக் கைலத்துவிடும் என்று 
கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் "இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் (தம் தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்களது வடீ்டிற்கு 
அருகிலுள்ள ேகாட்ைடெயான்றின் அருகில் பாம்ெபான்ைறத் ேதடிக்ெகாண்டிருந்தேபாது, 

அவர்கைளக் கடந்து அபூலுபாபா (ரலி) அவர்கள் ெசன்றார்கள்...''என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. 
 
4500 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள் மினாவிலுள்ள) ஒரு குைகயில் நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். 
அவர்களுக்கு "வல்முர்சலாத்தி உர்ஃபன்'' (ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அனுப்பப்படுகின்றைவ மீது 
சத்தியமாக!) என்று ெதாடங்கும் (77ஆவது) அத்தியாயம் அருளப்ெபற்றது. அைத நாங்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்களின் வாயிலிருந்து புத்தம் புதிதாகச் ெசவியுற்றுக்ெகாண்டிருந்ேதாம். 
அப்ேபாது பாம்பு ஒன்று (புற்றிலிருந்து) ெவளிேயறி எங்களிைடேய வந்தது. அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "அைதக் ெகால்லுங்கள்'' என்றார்கள். உடேன அைதக் ெகால்ல 
ேபாட்டியிட்டுக் ெகாண்டு நாங்கள் விைரந்ேதாம். அது எங்கைள முந்திக்ெகாண்டு (தனது 
புற்றுக்குள் நுைழந்து)விட்டது. அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "உங்கைள அதன் 
தீங்கிலிருந்து அல்லாஹ் காப்பாற்றியைதப் ேபான்று, அைதயும் உங்கள் தீங்கிலிருந்து 
அல்லாஹ் காப்பாற்றிவிட்டான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4501 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்த ஒருவருக்கு "மினா'வில் 
பாம்பு ஒன்ைறக் ெகால்ல உத்தரவிட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் (ஒரு நாள் மினாவிலுள்ள) ஒரு குைகயில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் இருந்தேபாது...''என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளன. 
 
4502 ஹிஷாம் பின் ஸுஹ்ரா (ரஹ்) அவர்களின் முன்னாள் அடிைம அபுஸ்ஸாயிப் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களது இல்லத்திற்குச் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் 
ெதாழுதுெகாண்டிருப்பைதக் கண்ேடன். ஆகேவ, அவர்கள் ெதாழுைகைய முடிக்கும்வைர 
அவர்கைள எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்ேதன். அப்ேபாது வடீ்டின் மூைலயிலிருந்த ேபரீச்சமர 
காய்ந்த குச்சிகளுக்கு இைடயிலிருந்து ஏேதா அைசயும் சப்தத்ைத நான் ேகட்ேடன். உடேன 
நான் திரும்பிப் பார்த்ேதன். அங்ேக ஒரு பாம்பு இருந்தது. அைதக் ெகால்வதற்காக நான் 
துள்ளிக் குதித்து எழுந்ேதன். 
உடேன அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் அமருமாறு எனக்குச் ைசைக ெசய்தார்கள். ஆகேவ, நான் 
அமர்ந்துெகாண்ேடன். அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்துத் திரும்பியபின் அவ்வடீ்டிலிருந்த 
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ஓர் அைறைய எனக்குச் சுட்டிக்காட்டி, "இந்த அைறைய நீர் காண்கிறரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான் "ஆம்' என்ேறன். அப்ேபாது அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இந்த அைறயில் புதிதாகத் திருமணமான எங்கள் இைளஞர் ஒருவர் இருந்தார். நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அகழ்ப்ேபாருக்குப் புறப்பட்டுச் ெசன்றேபாது, 

அந்த இைளஞர் நண்பகல் ேநரங்களில் தம் வடீ்டாரிடம் திரும்பிச் ெசல்ல அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார். 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு அனுமதியளித்தார்கள். (அவர் 
திரும்பிச் ெசல்லப்ேபானேபாது) அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமது 
ஆயுதத்ைத உம்முடேனேய ைவத்துக்ெகாள். ஏெனனில், பனூ குைறழா யூதர்கைள 
உம்முைடய விஷயத்தில் நான் அஞ்சுகிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். அவ்வாேற அந்த 
மனிதர் (தம்முடன்) ஆயுதத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டார். 
பிறகு அவர் திரும்பி வந்தேபாது அவரது (புது) மைனவி வடீ்டு வாசலில் இரு நிைலக் 
கால்களுக்கிைடேய நின்றுெகாண்டிருந்தாள். உடேன அவர் அவள்மீது எறிவதற்காக 
ஈட்டிைய ேநாக்கித் தமது ைகையக் ெகாண்டு ெசன்றார். உடேன அவருைடய மைனவிக்கு 
ேராஷம் ஏற்பட்டு, "ஈட்டி எறிவைத நிறுத்துங்கள். (முதலில்) வடீ்டுக்குள் நுைழந்து,நான் 
ெவளிேய வந்து நின்றதற்கு என்ன காரணம் என்பைதப் பாருங்கள்'' என்று கூறினாள். 
அவ்வாேற அவர் வடீ்டுக்குள் நுைழந்து பார்த்த ேபாது, அங்கு மிகப் ெபரிய பாம்பு ஒன்று 
படுக்ைக விரிப்பின் மீது சுருண்டு கிடந்தது. 
உடேன அவர் அதன் அருகில் ஈட்டிையக் ெகாண்டுெசன்று (அதன் மீது ஈட்டிையச் 
ெசலுத்தி) அதன் உடலுக்குள் ஈட்டிையச் ெசருகினார். பிறகு அைறயிலிருந்து ெவளிேய 
வந்து வடீ்டி(ன் வளாகத்தி)ல் அந்த ஈட்டிைய நட்டு ைவத்தார். அந்த ஈட்டியில் கிடந்து 
பாம்பு துடித்தது. பிறகு அவ்விருவரில் யார் முதலில் இறந்தார்கள். அந்த பாம்பா? அல்லது 
அந்த இைளஞரா என்பது ெதரியவில்ைல. (பாம்பும் இைளஞரும் இருவருேம 
இறந்துவிட்டனர்.) 
உடேன நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து தகவல் ெதரிவித்ேதாம்; 

"அவைர (மீண்டும்) உயிர்ப்பிக்குமாறு அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று கூறிேனாம். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் நண்பருக்காக நீங்கள் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாருங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
பிறகு "மதீனாவில் ஜின்கள் சில இஸ்லாத்ைதத் தழுவியுள்ளன. அவற்றில் எைதேயனும் 
நீங்கள் (பாம்பு வடிவத்தில்) கண்டால், அதற்கு நீங்கள் (ெவளிேயறுமாறு) மூன்று நாட்கள் 
அறிவிப்புச் ெசய்யுங்கள். அதற்குப் பின்னரும் அது உங்களுக்குத் ெதன்பட்டால், அைதக் 
ெகான்றுவிடுங்கள். ஏெனனில், அது ைஷத்தான்தான்'' என்றார்கள். 
 
4503 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபுஸ்ஸாயிப் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களது இல்லத்திற்குச் ெசன்ேறாம். நாங்கள் 
அமர்ந்திருந்தேபாது அவர்களது கட்டிலுக்குக் கீேழ ஏேதா அைசயும் சப்தத்ைதக் ேகட்ேடாம். 
நாங்கள் உற்றுப் பார்த்தேபாது அங்கு பாம்பு ஒன்று இருந்தது...'' என்று ஹதீஸ் 
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ஆரம்பமாகிறது. மற்ற நிகழ்வுகள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ேமலும் அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இந்த வடீுகளில் வசிப்பைவ சில 
உள்ளன. அவற்றில் எைதேயனும் நீங்கள் கண்டால் அவற்றுக்கு மூன்று நாட்கள் ெநருக்கடி 
ெகாடுங்கள். (மூன்று நாட்களுக்குள்) ெசன்றுவிட்டால் சரி. இல்லாவிட்டால் அைதக் 
ெகான்றுவிடுங்கள். ஏெனனில், அது ைஷத்தான் ஆகும்'' என்றும்,மக்களிடம் "நீங்கள் ெசன்று 
உங்கள் நண்பைர அடக்கம் ெசய்யுங்கள்'' என்றும் கூறினார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4504 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மதீனாவில் இஸ்லாத்ைதத் தழுவிய ஜின்கள் சில உள்ளன. உங்களில் ஒருவர், அவற்றில் 
எைதேயனும் இந்தக் குடியிருப்புகளில் (பாம்பின் உருவில்) கண்டால் மூன்று நாட்கள் 
அவற்றுக்கு அவர் அறிவிப்புச் ெசய்யட்டும். அதற்குப் பின்னரும் அது அவருக்குத் 
ெதன்பட்டால், அைதக் ெகான்றுவிடட்டும்! ஏெனனில், அது ைஷத்தான் ஆகும். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 38 பல்லிையக் ெகால்வது நல்லது. 
 
4505 உம்மு ஷரீக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பல்லிகைள (அடித்து)க் ெகால்லுமாறு எனக்கு உத்தரவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4506 உம்மு ஷரீக் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பல்லிகைளக் ெகால்வதற்கு அனுமதி ேகட்ேடன். நபியவர்கள் 
அவற்ைறக் ெகால்லுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
உம்மு ஷரீக் (ரலி) அவர்கள் பனூ ஆமிர் பின் லுஅய் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ெபண்மணி 
ஆவார்கள். 
 
4507 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பல்லிையக் ெகால்லும்படி உத்தரவிட்டார்கள். அதற்கு 
"தீங்கிைழக்கக்கூடிய பிராணி' (ஃபுைவசிக்) எனப் ெபயரிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4508 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பல்லிக்கு "ஃபுைவசிக்' ("தீங்கிைழக்கக்கூடியது') என்று 
(ெபயர்) குறிப்பிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹர்மலா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அைதக் ெகால்லும்படி உத்தரவிட்டைத நான் ேகட்டதில்ைல'' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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4509 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு பல்லிைய முதலாவது அடியிேலேய ெகான்றவருக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு நன்ைமகள் 
உண்டு. இரண்டாவது அடியில் ெகான்றவருக்கு முதலாவது அடியில் ெகான்ற வைரவிடக் 
குைறவாக இவ்வளவு இவ்வளவு நன்ைமகள் உண்டு; மூன்றாவது அடியில் ெகான்றவருக்கு 
இரண்டாவது அடியில் ெகான்றவைரவிடக் குைறவாக நன்ைம உண்டு. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4510 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அைனவரது அறிவிப்பிலும் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற  இடம் 
ெபற்றுள்ளது. ஆனால், ஜரீர் பின் ஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டும் 
பின்வருமாறு காணப்படுகிறது: 
முதலாவது அடியிேலேய ெகான்றவருக்கு நூறு நன்ைமகள் எழுதப்படுகின்றன. 
இரண்டாவது அடியில் ெகான்றவருக்கு அைதவிடக் குைறவான நன்ைமயும், மூன்றாவது 
அடியில் ெகான்றவருக்கு அைதவிடக் குைறவான நன்ைமயும் எழுதப்படும். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "முதலாவது அடியில் ெகான்றவருக்கு எழுபது நன்ைமகள் (எழுதப்படும்)'' என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 39 எறும்புகைளக் ெகால்வதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
4511 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறத்தூதர்களில் ஒருவைர எறும்பு ஒன்று கடித்துவிட்டது. உடேன அந்த எறும்புப் 
புற்ைறேய எரித்துவிடும்படி அவர் கட்டைளயிட்டார். அவ்வாேற அது எரிக்கப்பட்டது. 
(இைதக் கண்ட) அல்லாஹ், "ஓர் எறும்பு உம்ைமக் கடித்துவிட்ட காரணத்தால் (எனது) 
தூய்ைமையப் ேபாற்றும் சமுதாயங்களில் ஒரு சமுதாயத்ைதேய எரித்துவிட்டீேர!'' என்று 
(அவைரக் கண்டிக்கும் விதத்தில்) அவருக்கு அறிவித்தான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4512 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறத்தூதர்களில் ஒருவர் ஒரு (பயணத்தில்) மரத்திற்குக் கீேழ தங்கினார். அப்ேபாது 
அவைர எறும்பு ஒன்று கடித்துவிட்டது. உடேன அவர் மரத்திற்குக் கீேழயிருந்து தமது 
மூட்ைட முடிச்சுகைள அப்புறப்படுத்துமாறு கட்டைளயிட்டார். அவ்வாேற 
அப்புறப்படுத்தப்பட்டதும் அந்த எறும்புப் புற்ைற எரித்துவிடும்படி கட்டைளயிட்டார். 
அவ்வாேற அது எரிக்கப்பட்டது. (இைதக் கண்ட) அல்லாஹ் "(அந்த) ஒேர ஓர் எறும்ைப நீர் 
தண்டித்திருக்கக் கூடாதா?''என்று (அவைரக் கண்டிக்கும் விதத்தில்) அவருக்கு அறிவித்தான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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4513 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதிஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறத்தூதர்களில் ஒருவர் ஒரு (பயணத்தில்) மரத்திற்குக் கீேழ தங்கினார். அப்ேபாது 
அவைர எறும்பு ஒன்று கடித்துவிட்டது. உடேன அவர் மரத்திற்குக் கீேழயிருந்த தமது 
மூட்ைட முடிச்சுகைள அப்புறப்படுத்துமாறு உத்தரவிட்டார். அவ்வாேற ெசய்யப்பட்டது. 
பிறகு அந்த எறும்புப் புற்ைறேய ெநருப்பால் எரித்துவிடுமாறு கட்டைளயிட்டார். அவ்வாேற 
ெசய்யப்பட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ், "(அந்த) ஒேர ஓர் எறும்ைப நீர் தண்டித்திருக்கக் 
கூடாதா?'' என்று (அவைரக் கண்டிக்கும் விதத்தில்) அவருக்கு அறிவித்தான். 
 
பாடம் : 40 பூைனையக் ெகால்வதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
4514 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு பூைனைய, அது சாகும்வைர சிைறைவத்த காரணத்தால் ெபண் ஒருத்தி (நரகத்தில்) 
ேவதைன ெசய்யப்பட்டாள். அைத அைடத்துைவத்தேபாது, அவள் அதற்கு உண்பதற்கும் 
ெகாடுக்கவில்ைல; பருகுவதற்கும் ெகாடுக்கவில்ைல;பூமியின் புழு பூச்சிகைளத் தின்ன 
(அைத அவிழ்த்து) விடவுமில்ைல. அதனால் அவள் நரகத்தில் நுைழந்தாள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் வழியாகவும் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4515 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு பூைனக்கு உண்ணவும் ெகாடுக்காமல், பருகவும் ெகாடுக்காமல், பூமியின் புழு 
பூச்சிகைளத் தின்னவும் விடாமல் (சாகும்வைர அைதத் துன்புறுத்திக்ெகாண்டு) இருந்த 
காரணத்தால் ெபண் ஒருத்தி (நரகத்தில்) ேவதைன ெசய்யப்பட்டாள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அவள் அைதக் கட்டிைவத்திருந்தாள்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும், 

(புழு பூச்சிகள் என்பைதக் குறிக்க "கஷாஷ்' என்பதற்குப் பதிலாக) "ஹஷராத்' எனும் ெசால் 
ஆளப்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஓர் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 41 வாயில்லாப் பிராணிகளுக்கு நீர் புகட்டுவது, உணவளிப்பது ஆகியவற்றின் சிறப்பு. 
 
4516 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஒரு மனிதர் ஒரு பாைத வழிேய நடந்து ெசன்றுெகாண்டிருந்தேபாது அவருக்குக் 
கடுைமயான தாகம் ஏற்பட்டது. அவர் (வழியில்) கிணறு ஒன்ைறக் கண்டார். உடேன அதில் 
இறங்கித் தண்ணரீ் குடித்தார். பிறகு (கிணற்றிலிருந்து) அவர் ெவளிேய வந்தார். அப்ேபாது 
நாய் ஒன்று தாகத்தால் (தவித்து) நாக்ைகத் ெதாங்கவிட்டபடி ஈரமண்ைண 
நக்கிக்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டார். 
அந்த மனிதர் (தமது மனதுக்குள்) "எனக்கு ஏற்பட்டைதப் ேபான்ற அேத (கடுைமயான) 
தாகம் இந்த நாய்க்கும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது ேபாலும்!'' என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார். உடேன 
(மீண்டும்) அக்கிணற்றில் இறங்கித் (தண்ணைீரத் ேதாலால் ஆன) தனது காலுைறயில் 
நிரப்பிக்ெகாண்டு, அைதத் தமது வாயால் கவ்விய படி ேமேலறி வந்து அந்த நாய்க்குப் 
புகட்டினார். அல்லாஹ் இதற்கு நன்றியாக அவைர (அவருைடய பாவங்கைள) 
மன்னித்தான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(இைதச் ெசவியுற்ற) மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இந்த மிருகங்கள் விஷயத்திலும் 
(அவற்றுக்கு உதவுவதால்) எங்களுக்கு (மறுைமயில்) நற்பலன் கிைடக்குமா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(ஆம்;) உயிர் பிராணிகள் 
ஒவ்ெவான்றின் விஷயத்திலும் (அதற்கு உதவி ெசய்யும்பட்சத்தில் மறுைமயில்) அதற்கான 
நற்பலன் கிைடக்கும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4517 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
விபசாரியான ஒரு ெபண், கடும் ெவப்பம் நிைறந்த ஒரு நாளில் நாெயான்று ஒரு 
கிணற்ைறச் சுற்றி வந்துெகாண்டிருப்பைதக் கண்டாள். அது தாகத்தால் தனது நாக்ைக 
ெவளிேய ெதாங்கவிட்டுக் ெகாண்டிருந்தது. உடேன அப்ெபண் தனது காலுைறையக் கழற்றி 
(அதில் தண்ணைீர நிரப்பி வந்து அதற்குப் புகட்டி)னாள். அதன் காரணமாக அவளுக்குப் 
பாவமன்னிப்பு வழங்கப்பட்டது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4518 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(முன்ெனாரு காலத்தில்) ஒரு நாய் கிணறு ஒன்ைறச் சுற்றிச்சுற்றி வந்துெகாண்டிருந்தது. 
அது தாகத்தால் ெசத்துவிடும் நிைலயில் இருந்தது. அப்ேபாது பனூ இஸ்ராயலீ் 
சமுதாயத்தின் விபசாரிகளில் ஒருத்தி அைதப் பார்த்தாள். உடேன அவள் தனது 
காலுைறையக் கழற்றி (அதில் தண்ணைீர எடுத்து) அந்த நாய்க்குப் புகட்டினாள். அதன் 
காரணமாக அவளுக்குப் பாவமன்னிப்பு வழங்கப்பட்டது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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அத் யாயம் : 40  ெசால்ெலா க்கம் 
 
பாடம் : 1 காலத்ைத ஏசுவதற்கு வந்துள்ள தைட. 
 
4519 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ் கூறினான்: ஆதமின் மகன் (மனிதன்) 
காலத்ைத ஏசுகிறான். நாேன காலம் (பைடத்தவன்). என் ைகயில்தான் இரவும் பகலும் 
உள்ளன.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4520 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ் கூறினான்: ஆதமின் மகன் (மனிதன்) 
என்ைனப் புண்படுத்துகிறான்;காலத்ைத ஏசுகிறான். நாேன காலம் (பைடத்தவன்). நாேன 
இரவு பகைல மாறி மாறி வரச்ெசய்கிேறன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4521 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ் ெசான்னான்: ஆதமின் மகன் (மனிதன்) 
என்ைனப் புண்படுத்துகிறான்; "காலத்தின் ைகேசதேம!' என்று அவன் கூறுகிறான். ஆகேவ, 

உங்களில் ஒருவர் "காலத்தின் ைகேசதேம!' என்று கூற ேவண்டாம். ஏெனனில், நாேன 
காலம் (பைடத்தவன்). அதில் இரைவயும் பகைலயும் நாேன மாறி மாறி வரச்ெசய்கிேறன். 
நான் நாடினால் அவ்விரண்ைடயும் (மாறாமல்) பிடித்து (நிறுத்தி) விடுேவன். (பூமிையச் 
சுழலவிடாமல் நிறுத்திவிடுேவன்.) 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4522 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் "காலத்தின் ைகேசதேம!' என்று கூற ேவண்டாம். ஏெனனில், 

அல்லாஹ்ேவ காலம் (பைடத்தவன்). 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4523 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
காலத்ைத ஏசாதீர்கள். ஏெனனில், அல்லாஹ்ேவ காலம் (பைடத்து இயக்குபவன்). 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 2 திராட்ைசைய ("கண்ணியமானது' எனும் ெபாருள் ெகாண்ட) "கர்ம்' என்று 
ெபயரிட்டைழப்பது விரும்பத்தக்கதன்று. 
 
4524 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் யாரும் காலத்ைத ஏச ேவண்டாம். ஏெனனில், அல்லாஹ்ேவ காலம் (பைடத்து 
இயக்குபவன்). உங்களில் யாரும் திராட்ைசைய ("கண்ணியம்' எனும் ெபாருள் ெகாண்ட) 
"அல்கர்ம்' என்று ெபயரிட்டு அைழக்க ேவண்டாம். உண்ைமயில் கண்ணியம் (எனும் 
ெபயருக்குத் தகுதியானவர்) முஸ்லிமான மனிதேர ஆவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4525 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
திராட்ைசைய "கர்ம்' (கண்ணியமானது) என்று கூறாதீர்கள். ஏெனனில், கண்ணியத்திற்குரியது 
(எனும் ெபயருக்குத் தகுதியானது) இைறநம்பிக்ைகயாளரின் இதயேம ஆகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4526 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
திராட்ைசைய ("கண்ணியம்' எனும் ெபாருள் ெகாண்ட) "அல்கர்ம்'  என்று 
ெபயரிட்டைழக்காதீர்கள். உண்ைமயில் கண்ணியம் (எனும் ெபயருக்குத் தகுதியானவர்) 
முஸ்லிமான மனிதேர ஆவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4527 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
 உங்களில் ஒருவர் (திராட்ைசைய) "அல்கர்ம்' (கண்ணியம்) என்று கூற ேவண்டாம். 
உண்ைமயில் கண்ணியம் (எனும் ெபயருக்குத் தகுதியானது) இைறநம்பிக்ைகயாளரின் 
இதயேம ஆகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4528 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் திராட்ைசைய "அல்கர்ம்' (கண்ணியமானது) என்று கூறாதீர்கள். 
உண்ைமயில் கண்ணியம் (எனும் ெபயருக்குத் தகுதியானவர்) முஸ்லிமான மனிதேர 
ஆவார். 
 
4529 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(திராட்ைசக்கு) "அல்கர்ம்' என்று கூறாதீர்கள். மாறாக "அல்ஹப்லா' என்று ெசால்லுங்கள். 
இைத வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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4530 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(திராட்ைசக்கு) "அல்கர்ம்' (கண்ணியமானது) என்று (ெபயர்) கூறாதீர்கள். மாறாக, "அல்இனப்' 

என்ேறா "அல்ஹப்லா'என்ேறா கூறுங்கள். 
இைத வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 3 (அடிைமக்கும் அடிைமப் ெபண்ணுக்கும்  முைறேய) "அப்த்', "அமத்' ஆகிய 
ெசாற்கைளயும் (அடிைமயின் உரிைமயாளருக்கு) "மவ்லா', "சய்யித்' ஆகிய ெசாற்கைளயும் 
ஆள்வது ெதாடர்பான சட்டம். 
 
4531 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் யாரும் (தம் அடிைமைய அடிைமேய, அடிைமப் ெபண்ேண எனும் ெபாருள் 
ெகாண்ட) அப்தீ, அமத்தீ எனும் ெசால்லால் அைழக்க ேவண்டாம். (ஏெனனில்,) உங்களில் 
ஒவ்ெவாருவரும் அல்லாஹ்வின் அடிைம (அப்து)கேள;உங்களில் ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் 
அல்லாஹ்வின் அடிைம (அமத்)கேள. மாறாக, ஃகுலாமீ, ஜாரியத்தீ, ஃபத்தாய,ஃபத்தாத்தீ ஆகிய 
ெசாற்களால் அைழக்கட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4532 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் யாரும் (தம் அடிைமைய) "அப்தீ' என்று கூற ேவண்டாம். உங்களில் 
ஒவ்ெவாருவரும் அல்லாஹ்வின் அடிைம(அப்து)கேள! மாறாக, "ஃபத்தாய' (என் பணியாளேர) 
என்று அைழக்கட்டும். அடிைம தன் (உரிைமயாளைர) "ரப்ப'ீ (என் அதிபதிேய!) என்று 
ெசால்ல ேவண்டாம். மாறாக, "சய்யிதீ' (என் தைலவேர!) என்று அைழக்கட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூமுஆவியா (ரஹ்), அஃமஷ் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில், "அடிைம தன் 
உரிைமயாளைர "மவ்லாய' (எசமாேன!) என்று அைழக்க ேவண்டாம்'' என்று காணப்படுகிறது. 
அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஏெனனில், அல்லாஹ்ேவ உங்கள் "மவ்லா' 

(எசமான்) ஆவான்'' எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4533 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் யாரும் (ஓர் அடிைமயிடம்) 
"உன் "ரப்பு'க்கு (அதிபதிக்கு) பருகத் தண்ணரீ் ெகாடு. உன் "ரப்பு'க்கு உணவு ெகாடு. உன் 
"ரப்பு'க்கு அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்ய உதவு'' என்று கூற ேவண்டாம். உங்களில் யாரும் 
(தம் உரிைமயாளைர) "ரப்ப'ீ என்று கூற ேவண்டாம். மாறாக, "சய்யிதீ', "மவ்லாய' என்று 
கூறட்டும். உங்களில் யாரும் (என் அடிைம, என் அடிைமப் ெபண் என்று கூற) அப்தீ, அமத்தீ 
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என்று கூற ேவண்டாம். மாறாக, "ஃபத்தாய' (என் பணியாள்) "ஃபத்தாத்தீ' (என் பணிப்ெபண்) 
என்று கூறட்டும். 
 
பாடம் : 4 (மனக் குழப்பத்திலுள்ள) ஒரு மனிதர் ("என் மனம் அசுத்தமாகிவிட்டது' எனும் 
ெபாருள் ெபாதிந்த) "கபுஸத் நஃப்சீ'எனும் ெசால்ைல ஆள்வது ெவறுக்கத்தக்கதாகும். 
 
4534 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் (மனக் குழப்பத்திலிருக்கும்) ஒருவர் ("என் மனம் அசுத்தமாகிவிட்டது' எனும் 
ெபாருள் ெபாதிந்த) "கபுஸத் நஃப்சீ' எனும் ெசால்ைலக் கூற ேவண்டாம். மாறாக, ("என் மனம் 
கனத்துவிட்டது' எனும் ெபாருள் ெகாண்ட) "லகிசத் நஃப்சீ' எனும் ெசால்ைலேய கூறட்டும். 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "மாறாக' எனும் ெசால் 
இடம்ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4535 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் (மனக் குழப்பத்திலிருக்கும்) ஒருவர் ("என் மனம் அசுத்தமாகிவிட்டது' எனும் 
ெபாருள் ெபாதிந்த) "கபுஸத் நஃப்சீ' எனும் ெசால்ைலக் கூற ேவண்டாம். ("என் மனம் 
கனத்துவிட்டது' எனும் ெபாருள் ெகாண்ட) "லகிசத் நஃப்சீ'எனும் ெசால்ைலேய கூறட்டும். 
இைத சஹ்ல் பின் ஹுைனஃப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 5 கஸ்தூரிைய உபேயாகப்படுத்துவதும், அது நறுமணப் ெபாருட்களில் மிகவும் 
சிறந்ததாகும் என்பதும், நறுமணச் ெசடிகைளயும் (மலர்கைளயும்) வாசைனத் 
திரவியங்கைளயும் (யாேரனும் அளித்தால் அைத)  ஏற்க மறுப்பது ெவறுக்கத்தக்கதாகும் 
என்பதும். 
 
4536 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தில் குட்ைடயான ெபண் ஒருத்தி இருந்தாள். அவள் உயரமான 
இரு ெபண்களுடன் நடந்து ெசல்லக்கூடியவளாய் இருந்தாள். (அவைளப் பார்த்து மக்கள் 
பரிகசிப்பார்கள்.) ஆகேவ, அவள் மரக்கட்ைடயாலான கால்கைள(ப் ெபாருத்தி உயரமான 
அவ்விரு ெபண்களுக்குச் சமமாக தன்ைன) ஆக்கிக் ெகாண்டாள். 
ேமலும், தங்கத்தாலான ேமாதிரம் ஒன்ைறயும் அவள் அணிந்துெகாண்டாள். அது 
(ஒேரெயாரு உட்குழி ெகாண்டு) மூடப்பட்டதாக இருந்தது. (அந்தக் குழிையத் தவிர ேவறு 
துவாரங்கள் எதுவும் அதில் இருக்கவில்ைல.) பிறகு அவள் அக்குழிக்குள் கஸ்தூரிைய 
இட்டு நிரப்பினாள். -கஸ்தூரி நறுமணப் ெபாருட்களில் மிகவும் சிறந்ததாகும்.- (இவ்வாறு 
ெசய்து ெகாண்ட) பின்னர் அவள் அவ்விரு ெபண்களுக்கிைடேய நடந்து ெசன்றாள். 
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ஆகேவ, அவைள மக்கள் (அைடயாளம்) அறிந்து ெகாள்ளவில்ைல. அப்ேபாது அவள் 
(ேமாதிரத்திலிருந்து கஸ்தூரிைய கமழச் ெசய்வதற்காக) தமது ைகைய இவ்வாறு அைசத்து 
ைசைக ெசய்தாள். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் இைத அறிவிக்கும்ேபாது, 

தமது ைகைய உதறி ைசைக ெசய்து காட்டினார்கள். 
 
4537 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு 
ெபண்ைணப் பற்றிக் கூறினார்கள். அப்ேபாது "அவள் தனது ேமாதிரத்தி(ன் நடுக்குழியி)ல் 
கஸ்தூரிைய இட்டு நிரப்பியிருந்தாள். கஸ்தூரி,நறுமணப் ெபாருட்களிேலேய மிகவும் 
சிறந்ததாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4538 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவரிடம் வாசைனத் திரவியம் எடுத்துக்ெகாள்ளுமாறு ேகாரப்பட்டால், அைத அவர் 
மறுக்க ேவண்டாம். ஏெனனில்,அது எடுத்துச் ெசல்வதற்கு எளிதானதும் சிறந்த நறுமணமும் 
ஆகும்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4539 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் நறுமணப் புைகயிட்டால், அகில் கட்ைடயால் நறுமணப் 
புைகயிடுவார்கள். அதில் ேவெறந்த நறுமணப் ெபாருைளயும் ேசர்க்கமாட்டார்கள். (சில 
ேவைளகளில்) அகிலுடன் கற்பூரத்ைதயும் ேபாடுவார்கள். பிறகு "இவ்வாறுதான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நறுமணப் புைகயிடுவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 41  க ைத 
 
4540 ஷரீத் பின் சுைவத் அஸ்ஸகஃப ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் (அவர்களது 
வாகனத்தில்) அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், "உமய்யா பின் அபிஸ்ஸல்த்தின் 
கவிைதகளில் ஏேதனும் உமக்குத் ெதரியுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம் (ெதரியும்)'' 
என்ேறன். "பாடு'' என்றார்கள். உடேன நான் ஒரு பாடைலப் பாடிேனன். "இன்னும் பாடு'' 

என்றார்கள். பிறகு இன்ெனாரு பாடைலப் பாடிேனன். "இன்னும் பாடு''என்றார்கள். இவ்வாேற 
அல்லாஹ்வின் தூதருக்காக நூறு பாடல்கைளப் பாடிக்காட்டிேனன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஷரீத் பின் சுைவத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைனத் தமக்குப் பின்னால் தமது 
வாகனத்தில் அமரச்ெசய்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஷரீத் பின் சுைவத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், என்னிடம் உமய்யா பின் அபிஸ் 
ஸல்த்தின் கவிைதகைளப் பாடுமாறு கூறினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. ேமலும் 
"உமய்யா பின் அபிஸ்ஸல்த் இஸ்லாத்ைதத் தழுவும் அளவுக்கு வந்துவிட்டார்'' என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர் தமது கவிைதயி(ன் 
கருத்துகளா)ல் இஸ்லாத்ைதத் தழுவும் அளவுக்கு வந்துவிட்டார்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் காணப்படுகிறது. 
 
4541 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அரபியர் ெசான்ன ெசாற்களிேலேய மிகவும் சிறந்தது (கவிஞர்) லபதீ் ெசான்ன... 
"அறிக! 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர 

அைனத்துப் ெபாருட்களுேம 

அழியக்கூடியைவேய'' 

எனும் ெசால்தான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4542 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கவிஞர் ெசான்ன ெசாற்களிேலேய மிகவும் உண்ைமயான ெசால், (கவிஞர்) லபதீ் ெசான்ன... 
"அறிக! 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர 

அைனத்துப் ெபாருட்களுேம 

அழியக்கூடியைவேய'' 

எனும் ெசால்தான். 
(கவிஞர்) உமய்யா பின் அபிஸ்ஸல்த் இஸ்லாத்ைதத் தழுவும் அளவுக்கு வந்துவிட்டார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4543 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கவிஞர் ெசான்ன பாடல்களிேலேய மிகவும் உண்ைமயான பாடல், 

"அறிக! 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர 

அைனத்துப் ெபாருட்களுேம 

அழியக்கூடியைவேய'' 

எனும் பாடல்தான். 
(கவிஞர்) இப்னு அபிஸ்ஸல்த் இஸ்லாத்ைதத் தழுவும் அளவுக்கு வந்துவிட்டார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4544 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கவிஞர்கள் யாத்த பாடல்களிேலேய மிக உண்ைமயானது, 

"அறிக! 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர 

அைனத்துப் ெபாருட்களுேம 

அழியக்கூடியைவேய'' 

எனும் பாடல்தான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4545 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கவிஞர் ெசான்ன ெசாற்களிேலேய மிக உண்ைமயான ெசால் (கவிஞர்) லபதீ் ெசான்ன 
"அறிக! அல்லாஹ்ைவத் தவிர அைனத்துப் ெபாருட்களுேம அழியக்கூடியைவேய''  எனும் 
ெசால்தான். - இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த அறிவிப்பில், இைதவிடக் கூடுதலான தகவல் இல்ைல. 
 
4546 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதரின் வயிற்றில், புைரேயாடும் அளவுக்குச் சீழ் சலம் நிரம்பியிருப்பது, கவிைதயால் 
நிரம்பியிருப்பைதவிடச் சிறந்ததாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: ஹஃப்ஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "புைரேயாடும் அளவுக்கு' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4547 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவருைடய வயிறு கவிைதயால் நிரம்பியிருப்பைதவிடப் புைரேயாடும் 
அளவுக்குச் சீழ் சலத்தால் நிரம்பியிருப்பது நன்று. 
இைத சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4548 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "அல்அர்ஜ்' 

எனுமிடத்தில்  பயணம் ெசய்துெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது கவிஞர் ஒருவர் கவிைதகைளப் 
பாடிக்ெகாண்டு எதிரில் வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்த 
ைஷத்தாைனப் பிடியுங்கள். ஒரு மனிதருைடய வயிறு கவிைதயால் நிரம்பியிருப்பைத 
விடச் சீழ் சலத்தால் நிரம்பியிருப்பது நன்று'' என்று கூறினார்கள். 
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அத் யாயம் : 42  கன கள் 
 
பாடம் : 1 பகைடக்காய் விைளயாட்டு ("நர்த ஷீர்') தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
4549 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பகைடக்காய் ஆட்டம் (நர்தஷீர்)  விைளயாடியவர், தமது ைகையப் பன்றி இைறச்சியிலும் 
இரத்தத்திலும் ேதாய்த்தவைரப் ேபான்றவர் ஆவார். 
இைத புைரதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4550 அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (உறக்கத்தில்) பல கனவுகைளக் கண்டுவந்ேதன். அதனால் எனக்குக் குளிர் காய்ச்சல் 
ஏற்பட்டது. இருந்தாலும்,அதற்காக நான் ேபார்ைவையப் ேபார்த்திக்ெகாண்டிருக்கவில்ைல. 
இறுதியில் (ஒரு நாள்) நான் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்து அவர்களிடம் அைதப் 
பற்றித் ெதரிவித்ேதன். அப்ேபாது அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "நல்ல கனவு அல்லாஹ்விடமிருந்து வருவதாகும். ெகட்ட கனவு ைஷத்தானி 
டமிருந்து வருவதாகும். உங்களில் ஒருவர் தாம் விரும்பாத (தீய கனவு) ஒன்ைறக் 
கண்டால் அவர் தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று முைற துப்பட்டும்; அதிலிருந்து காக்குமாறு 
அல்லாஹ்விடம் அவர் பாதுகாப்புக் ேகாரட்டும். (இப்படிச் ெசய்தால்) அவருக்கு அது எந்தத் 
தீங்கும் இைழத்திட இயலாது'' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன் என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அபூ சலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
அவற்றில் "நான் பல கனவுகைளக் கண்டுவந்ேதன். அதனால் எனக்குக் குளிர் காய்ச்சல் 
ஏற்பட்டது. இருந்தாலும்,அதற்காக நான் ேபார்ைவையப் ேபார்த்திக்ெகாண்டிருக்கவில்ைல'' 

என்று அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் கூறிய குறிப்பு (ஆரம்பத்தில்) இடம்ெபறவில்ைல. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் யூனுஸ் (ரஹ்), மஅமர் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில், "அதனால் எனக்குக் 
குளிர் காய்ச்சல் ஏற்பட்டது''எனும் குறிப்பு இல்ைல. யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

"அவர் உறக்கத்திலிருந்து விழித்ெதழுந்ததும் தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று முைற 
துப்பட்டும்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4551 அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"நல்ல கனவு அல்லாஹ்விடமிருந்து வருவதாகும். ெகட்ட கனவு ைஷத்தானிடமிருந்து 
வருவதாகும். ஆகேவ,உங்களில் ஒருவர் தாம் விரும்பாத ஒரு விஷயத்ைத (கனவில்) 
கண்டால் (கண் விழிக்கும்ேபாது) தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று முைற துப்பிவிட்டு, அதன் 
தீங்கிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாரட்டும். (இப்படிச் ெசய்தால்) அதனால் 
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அவருக்கு எந்தப் பாதிப்ைபயும் ஏற்படுத்த முடியாது'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என அபூ கத்தாதா (ரலி) அவர்கள் ெசான்னைத நான் ெசவியுற்ேறன். 
இந்த ஹதீைஸ நான் ேகட்(டு அறிந்து விட்)ட காரணத்தால், மைலையவிடக் கனமான ஒரு 
கனைவ நான் கண்டாலும்கூட அைத நான் ெபாருட்படுத்துவதில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசலமா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ைலஸ், அப்துல்லாஹ் பின் நுைமர் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில், அபூ சலமா 
(ரஹ்) அவர்களின் (இறுதிக்) கூற்று இடம்ெபறவில்ைல. முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "ேமலும், அவர் முன்பு படுத்திருந்த பக்கத்திலிருந்து திரும்பிப் 
படுத்துக்ெகாள்ளட்டும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் 
கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4552 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நல்ல கனவு அல்லாஹ்விடமிருந்து வருவதாகும். ெகட்ட கனவு ைஷத்தானிடமிருந்து 
வருவதாகும். ஒருவர் கனவு ஒன்ைறக் கண்டு அதில் எைதேயனும் அவர் ெவறுத்தால், 

அவர் தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று முைற துப்பிவிட்டு,ைஷத்தானிடமிருந்து (காக்குமாறு) 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாரட்டும். அப்படிச் ெசய்தால் அவருக்கு அது எந்தப் 
பாதிப்ைபயும் ஏற்படுத்தாது. ேமலும், அைதப் பற்றி யாரிடமும் அவர் ெதரிவிக்க ேவண்டாம். 
அழகிய கனவு ஒன்ைற அவர் கண்டால், அவர் ஆனந்தமைடயட்டும். அைதப் பற்றி தமது 
ேநசத்திற்குரியவைரத் தவிர ேவறு யாரிடமும் ெதரிவிக்க ேவண்டாம். 
இைத அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4553 அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃவ்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் பல கனவுகைளக் கண்டு, அதனால் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுவந்ேதன். இந்நிைலயில் 
நான் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கைளச் சத்தித்(து அது குறித்து ெதரிவித்)ேதன். 
அப்ேபாது அவர்கள் கூறினார்கள்: நானும் பல கனவுகைளக் கண்டு உடல்நலம் பாதிக்கப் 
பட்டுவந்ேதன். இறுதியில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நல்ல கனவு 
அல்லாஹ்விடமிருந்து வருவதாகும். ஆகேவ, உங்களில் ஒருவர் தாம் விரும்புகின்ற 
கனெவான்ைறக் கண்டால் தமது ேநசத்துக்குரியவைரத் தவிர ேவறு யாரிடமும் அைதப் 
பற்றித் ெதரிவிக்க ேவண்டாம். அவர், தாம் விரும்பாதைதக் கண்டால் தமது இடப் பக்கத்தில் 
மூன்று முைற துப்பிவிட்டு,ைஷத்தானின் தீங்கிலிருந்தும் அந்தக் கனவின் தீங்கிலிருந்தும் 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாரட்டும். அந்தக் கனைவப் பற்றி யாரிடமும் ெதரிவிக்க 
ேவண்டாம். அவ்வாறு ெசய்தால் அது அவருக்கு எந்தப் பாதிப்ைபயும் ஒருேபாதும் 
ஏற்படுத்த முடியாது'' என்று கூறியைதக் ேகட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4554 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தாம் விரும்பாத கனெவான்ைறக் கண்டால் தமது இடப் பக்கத்தில் 
மூன்று முைற துப்பிவிட்டு,ைஷத்தானிடமிருந்து (காக்குமாறு) அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் 
ேகாரிவிட்டு, ேவறு பக்கத்தில் திரும்பிப் படுத்துக்ெகாள்ளட்டும். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4555 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
காலம் சுருங்கும்ேபாது ஒரு முஸ்லிம் காணும் கனவு ெபாய்யாகப் ேபாவதில்ைல. 
உங்களில் (நல்ல) உண்ைமயான கனவு காண்பவேர உண்ைம ேபசுகின்றவர் ஆவார். ஒரு 
முஸ்லிம் காணும் (நல்ல) கனவு நபித்துவத்தின் நாற்பத்ைதந்து பாகங்களில் ஒன்றாகும். 
கனவுகள் மூன்று வைகயாகும். நல்ல கனவு அல்லாஹ்விடமிருந்து வரும் 
நற்ெசய்தியாகும். கவைலயளிக்கக்கூடிய கனவு ைஷத்தானிடமிருந்து வருவதாகும். 
இன்ெனாரு வைக ஒரு மனிதரின் உள்ளத்தில் ேதான்றுகின்ற பிரைமயாகும். ஆகேவ, 

உங்களில் ஒருவர் தாம் விரும்பாத கனெவான்ைறக் கண்டால், உடேன அவர் எழுந்து 
(இைறவைனத்) ெதாழட்டும். அைதப் பற்றி மக்களிடம் ெதரிவிக்க ேவண்டாம். நான் காலில் 
விலங்கிடப்படுவைதப் ேபான்று கனவு காண்பைத விரும்புகிேறன். கழுத்தில் 
விலங்கிடப்படுவைதப் ேபான்று காண்பைத ெவறுக்கிேறன். கால் விலங்கு, மார்க்கத்தில் 
நிைலத்திருப்பைதக் குறிக்கும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: (கால் விலங்கு மற்றும் கழுத்து விலங்கு பற்றிய) இறுதிக் குறிப்பு 
ஹதீஸிேலேய உள்ளதா, அல்லது அறிவிப்பாளர் இப்ன சீரீன் (ரஹ்) அவர்களின் கூற்றா 
என்பது எனக்குத் ெதரியவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் அறிவிப்பாளர் மஅமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: காலில் விலங்கிடப்படுவைதப் 
ேபான்று காண்பைத என் மனம் விரும்புகிறது. கழுத்தில் விலங்கிடப்படுவைதப் ேபான்று 
காண்பைத நான் ெவறுக்கிேறன். கால் விலங்கு மார்க்கத்தில் உறுதியுடன் இருப்பைதக் 
குறிக்கும். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இைற நம்பிக்ைகயாளர் காணும் நல்ல கனவு 
நபித்துவத்தின் நாற்பத்தாறு பாகங்களில் ஒன்றாகும்'' என்று கூறினார்கள் என அபூஹுைரரா 
(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "காலம் சுருங்கிவிட்டால்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அதில் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியதாகக் குறிப்பு இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில், "கழுத்தில் விலங்கிடப்படுவைதப் ேபான்று காண்பைத நான் ெவறுக்கிேறன்'' 

என்பது, இறுதிவைரயுள்ள தகவைல விளக்க இைடச்ேசர்ப்பாக ("இத்ராஜ்') அபூஹுைரரா 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாகக் காணப்படுகிறது. அதில் "நல்ல கனவு நபித்துவத்தின் 
நாற்பத்தாறு பாகங்களில் ஒன்றாகும்'' எனும் நபி (ஸல்) அவர்களின் கூற்று இடம் 
ெபறவில்ைல. 
 
4556 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைகயாளர் காணும் (நல்ல) கனவு நபித்துவத்தின் நாற்பத்தாறு பாகங்களில் 
ஒன்றாகும்.- இைத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக ேநரடியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
4557 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைகயாளர் காணும் (நல்ல) கனவு நபித்துவத்தின் நாற்பத்தாறு பாகங்களில் 
ஒன்றாகும்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு "முஸ்லிம் காணும்' அல்லது "அவருக்குக் காட்டப்படும்' நல்ல கனவு நபித்துவத்தின் 
நாற்பத்தாறு பாகங்களில் ஒன்றாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு நல்ல மனிதரின் கனவு நபித்துவத்தின் நாற்பத்தாறு பாகங்களில் ஒன்றாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4558 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நல்ல கனவு நபித்துவத்தின் எழுபது பாகங்களில் ஒன்றாகும். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் ைலஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நபித்துவத்தின் எழுபது பாகங்களில் 
ஒன்றாகும்'' என்று இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக நான் கருதுகிேறன் என நாஃபிஉ 
(ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிட்டதாகக் காணப்படுகிறது. 

ெதாடர்ச்சி:- 

பாடம் : 1 "கனவில் யார் என்ைனக் கண்டாேரா நிச்சயமாக அவர் என்ைனேய கண்டார்'' 

என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது. 
 
4559 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கனவில் யார் என்ைனக் கண்டாேரா நிச்சயமாக அவர் என்ைனேய கண்டார். ஏெனனில், 

ைஷத்தான் என் உருவத்தில் காட்சியளிக்கமாட்டான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4560 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கனவில் என்ைன யார் காண்கிறாேரா அவர் "விழிப்பிலும் என்ைனக் காண்பார்'. அல்லது 
"விழிப்பில் என்ைனக் கண்டவைரப் ேபான்றவர் ஆவார்'. (ஏெனனில்,) ைஷத்தான் என் 
உருவத்தில் காட்சியளிக்கமாட்டான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(கனவில்) யார் என்ைனக் கண்டாேரா அவர் நிஜத்ைதேய நிச்சயமாக கண்டார். 
இைத அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட இரு ஹதீஸ்களும் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளன. 
 
4561 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உறக்கத்தில் யார் என்ைனக் கண்டாேரா நிச்சயமாக 
அவர் என்ைனேய கண்டார். என்ன விஷயம் என்றால், என் உருவில் காட்சியளிக்க 
ைஷத்தானுக்குத் தகுதியில்ைல'' என்றும், "உங்களில் ஒருவர் தீய கனெவான்ைறக் கண்டால் 
உறக்கத்தில் தம்முடன் ைஷத்தான் விைளயாடியது குறித்து எவரிடமும் ெதரிவிக்க 
ேவண்டாம்''  என்றும் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4562 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உறக்கத்தில் யார் என்ைனக் கண்டாேரா நிச்சயமாக அவர் என்ைனேய கண்டார். ஏெனனில், 

என்ைனப் ேபான்று காட்சியளிக்க ைஷத்தானுக்குத் தகுதியில்ைல. 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 2 கனவில் ைஷத்தான் தம்மிடம் விைளயாடியது குறித்து யாரிடமும் 
அறிவிக்கலாகாது. 
 
4563 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கிராமவாசி ஒருவர் வந்து, "எனது தைல 
துண்டிக்கப்படுவைதப் ேபான்றும் நான் அைதப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்வைதப் ேபான்றும் 
கனவு கண்ேடன்'' என்று கூறினார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவைரக் கண்டித்துவிட்டு, "கனவில் உம்மிடம் ைஷத்தான் விைளயாடியது குறித்து 
(யாரிடமும்) ெதரிவிக்காேத'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4564 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கிராமவாசி ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எனது தைல 
ெவட்டப்பட்டு அது உருண்ேடாடிச் ெசல்வைதப் ேபான்றும் அைதப் பின்ெதாடர்ந்து நான் 
ேவகமாகச் ெசல்வைதப் ேபான்றும் கனவு கண்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமது கனவில் ைஷத்தான் உம்மிடம் 
விைளயாடியது குறித்து நீர் மக்களிடம் ெதரிவிக்காேத'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிைடேய) உைர நிகழ்த்தியேபாது, "உங்களில் ஒருவரது 
கனவில் ைஷத்தான் அவரிடம் விைளயாடியைதப் பற்றி (யாரிடமும்) ெதரிவிக்க 
ேவண்டாம்'' என்று கூறியைதயும் நான் ேகட்ேடன். 
 
4565 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! கனவில் எனது தைல 
துண்டிக்கப்படுவைதப் ேபான்று நான் கண்ேடன்'' என்று கூறினார். அைதக் ேகட்டு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் சிரித்துவிட்டு, "உங்களில் ஒருவருைடய கனவில் ைஷத்தான் அவரிடம் 
விைளயாடினால், அைதப் பற்றி அவர் மக்களிடம் ெதரிவிக்க ேவண்டாம்'' என்று 
கூறினார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உங்களில் ஒருவரிடம் 
கனவில் விைளயாடப்பட்டால்'' என்று இடம்ெபறுகிறது. "ைஷத்தான் விைளயாடினால்' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 3 கனவுக்கு விளக்கமளித்தல். 
 
4566 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
நான் ேநற்றிரவு கனவில் ேமகம் ஒன்ைறக் கண்ேடன். அந்த ேமகத்திலிருந்து ெநய்யும் 
ேதனும் ெசாட்டிக்ெகாண்டிருந்தன. உடேன மக்கள் தம் ைககைளக் காட்டி அவற்ைறப் 
பிடித்துக்ெகாண்டிருக்கக் கண்ேடன். (அவர்களில்) அதிகம் பிடித்தவர்களும் உண்டு; 

குைறவாகப் பிடித்தவர்களும் உண்டு. 
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அப்ேபாது ஒரு கயிறு வானத்திலிருந்து பூமிவைர வந்து ேசர்ந்தைதயும் நான் கண்ேடன். 
உடேன (அல்லாஹ்வின் தூதேர!) நீங்கள் அந்தக் கயிற்ைறப் பற்றிக்ெகாண்டு ேமேல 
ெசன்றுவிடக் கண்ேடன். பிறகு உங்களுக்குப்பின் மற்ெறாரு மனிதர் அைதப் பற்றிக்ெகாண்டு 
அவரும் ேமேல ெசன்று விட்டார். 
 
பிறகு (மூன்றாவதாக) இன்ெனாரு மனிதரும் அைதப் பற்றிக்ெகாண்டு அவரும் ேமேல 
ெசன்றுவிட்டார். பிறகு (நான்காவதாக) இன்ெனாரு மனிதர் அைதப் பற்றிக்ெகாள்ள கயிறு 
அறுந்துவிட்டது. பிறகு மறுபடியும் அக்கயிறு அவருக்காக இைணக்கப்பட்டேபாது, அந்த 
மனிதர் (அைதப் பற்றிக்ெகாண்டு) ேமேல ெசன்றுவிட்டார்'' என்று ெசான்னார். 
அப்ேபாது (அங்கிருந்த) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் தந்ைத 
தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! என்ைன விடுங்கள்; இந்தக் 
கனவுக்கு நான் விளக்கமளிக்கிேறன்'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(சரி) இதற்கு விளக்கம் ெசால்லுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அந்த ேமகம் "இஸ்லாம்' எனும் ேமகமாகும். அதிலிருந்து ெசாட்டிக் 
ெகாண்டிருந்த ெநய்யும் ேதனும் குர்ஆனின் இனிைமயும் ெமன்ைமயும் ஆகும். மக்கள் 
(தங்கள் ைககைளக் காட்டி) அதிலிருந்து பிடித்ததானது, குர்ஆனிலிருந்து அதிகம் 
கற்றவர்கைளயும் குைறவாகக் கற்றவர்கைளயும் குறிக்கிறது. வானிலிருந்து பூமிவைர 
வந்துேசர்ந்த அந்தக் கயிறானது, நீங்கள் இருந்துவருகின்ற சத்திய (மார்க்க)மாகும். அைத 
நீங்கள் (பின்)பற்றுகிறரீ்கள். அல்லாஹ் உங்கைள (வானளவுக்கு) உயர்த்திவிடுகிறான். பிறகு 
உங்களுக்குப் பின்னால் இன்ெனாரு மனிதர் அைதப் பற்றுகிறார். அதன்மூலம் அவரும் 
உயர்ந்துவிடுகிறார். அதன் பின்னர் இன்ெனாரு மனிதர் அைதப் பற்றிக்ெகாண்டு அவரும் 
உயர்ந்துவிடுகிறார். அைத (நான்காவதாக) மற்ெறாருவர் பற்றுகிறார். (முதலில்) அக்கயிறு 
அறுந்துவிடுகிறது. பிறகு அவருக்காக மீண்டும் அக்கயிறு இைணக்கப்பட்டவுடன் அைதப் 
பற்றிக்ெகாண்டு அவரும் உயர்ந்துவிடுகிறார்''என்று கூறிவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் 
தந்ைத தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! ெசால்லுங்கள்! (நான் ெசான்ன விளக்கம்) சரியா? 

அல்லது தவறா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "சிலவற்ைறச் சரியாகச் ெசான்னரீ்கள்; சிலவற்ைறத் 
தவறாகச் ெசால்லிவிட்டீர்கள்'' என்றார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் தவறாகக் கூறியைதத் தாங்கள் எனக்குத் ெதரிவிக்க 
ேவண்டும்'' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இைத) சத்தியம் ெசய்து 
ேகட்காதீர்கள் (நான் இைதப் பற்றிச் ெசால்லப் ேபாவதில்ைல)'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. (ேமற்கண்ட அறிவிப்பு 
அல்லாத) மற்ற அறிவிப்புகளில் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், அல்லது அபூஹுைரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிப்பதாகத் துவங்குகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் உஹுதுப் ேபாைர முடித்துக்ெகாண்டு திரும்பியேபாது 
அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் ேநற்றிரவு கனவில் ேமகம் 
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ஒன்ைறக் கண்ேடன். அதிலிருந்து ெநய்யும் ேதனும் ெசாட்டிக்ெகாண்டிருந்தது...'' என்று 
கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி), அல்லது அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
அறிவிப்பாளர் அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்கள் பின்வரும் குறிப்ைபயும் 
ெதரிவித்துள்ளார்கள்: 
 
மஅமர் (ரஹ்) அவர்கள் சில ேவைளகளில் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் 
ேவறுசில ேவைளகளில் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் அறிவிக்கிறார்கள். அதில் 
"ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, நான் ேநற்றிரவு (கனவில்) 
ேமகம் ஒன்ைறக் கண்ேடன்...'' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்களிடம் "உங்களில் எவேரனும் 
கனவு கண்டிருந்தால் அைத என்னிடம் கூறுங்கள்; அதற்கு நான் விளக்கம் ெசால்கிேறன்' 

என்று ேகட்பது வழக்கம். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் 
ேமகெமான்ைறக் கண்ேடன்...' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 4 நபி (ஸல்) அவர்கள் கண்ட கனவு. 
 
4567 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் ஒரு நாள் இரவில் கனவு ஒன்ைறக் கண்ேடன். நாம் (ேதாழர்) உக்பா பின் ராஃபிஉ 
அல் அன்சாரீ அவர்களது இல்லத்தில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது நம்மிடம் "ருதப் பின் தாப்' 

(எனும் உயர்) வைக ேபரீச்சம் பழங்கள் ெகாண்டுவரப்பட்டைதப் ேபான்றிருந்தது. அதற்கு 
நான், இம்ைமயில் நமக்கு கிைடக்கும் உயர்ைவயும் மறுைமயில் கிைடக்கும் நல்ல 
முடிைவயும் நமது மார்க்கம் (பலமான அடித்தளத்ைதக் ெகாண்டு) முழுைமயாகிவிட்டது 
என்பைதயும் விளக்கமாகக் கண்ேடன். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4568 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் கனவில் ஒரு குச்சியால் பல் துலக்குவைதப் ேபான்று கண்ேடன். அப்ேபாது (என் 
அருகிலிருந்த) இரு மனிதர்கள் (அந்தக் குச்சிக்காகப் ேபாட்டியிட்டுக்ெகாண்டு) என்ைன 
இழுத்தனர். அவர்களில் ஒருவர் மற்றவைரவிட வயதில் ெபரியவராக இருந்தார். 
அவர்களில் வயதில் சிறியவரிடம் பல் துலக்கும் அந்தக் குச்சிைய நான் ெகாடுத்ேதன். 
அப்ேபாது என்னிடம் "வயதில் மூத்தவருக்கு முன்னுரிைம தருவரீாக'' என்று ெசால்லப் 
பட்டது. ஆகேவ, நான் ெபரியவரிடம் அந்தக் குச்சிையக் ெகாடுத்ேதன். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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4569 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் மக்கா நகரிலிருந்து புலம்ெபயர்ந்து ேபரீச்சந்ேதாட்டங்கள் நிைறந்த ஒரு பூமிக்குச் 
ெசல்வதாகக் கனவு கண்ேடன். அந்தப் பூமி "யமாமா'வாகேவா அல்லது "ஹஜரா'கேவா 
இருக்கும் என்றுதான் நான் எண்ணிேனன். ஆனால், நான் கண்ட அந்த நகரம் யஸ்ரிப் - 
மதீனா- ஆகிவிட்டது. ேமலும், அக்கனவில் நான் (என்) வாள் ஒன்ைற அைசக்க, அதன் 
முைன முறிந்துவிட்டதாகக் கண்ேடன். அது உஹுதுப் ேபாரின்ேபாது இைற 
நம்பிக்ைகயாளர்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்ைபக் குறித்தது. 
பிறகு (அேத கனவில்) மற்ெறாரு முைற அந்த வாைள நான் அைசக்க, அது 
முன்பிருந்தைதவிட மிக அழகாக மாறிவிட்டது. அது அல்லாஹ் (அேத உஹுதுப் ேபாரில்) 
ெகாணர்ந்த மறுமலர்ச்சிையயும் (சிதறி ஓடிய) முஸ்லிம்கள் மீண்டும் ஒன்றுதிரண்டைதயும் 
குறிக்கும். 
ேமலும், அக்கனவில் காைள மாடுகள் சிலவற்ைற (அறுக்கப்படுவைதப் ேபான்று) நான் 
கண்ேடன். அல்லாஹ் நன்ைமயளிப்பவன். (அதாவது "வல்லாஹு ைகர்' எனும் சப்தத்ைதக் 
ேகட்ேடன்.) காைள மாடுகள் என்பது உஹுதுப் ேபார் நாளில் ெகால்லப்பட்ட 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்கைளக் குறிப்பதாகும். நன்ைம (ைகர்) என்பது (உஹுதுப் ேபாருக்குப்) 
பின்னர் அல்லாஹ் நமக்குக் ெகாணர்ந்த நன்ைமயும் (இரண்டாம்) பத்ருப் ேபாருக்குப் பிறகு 
அல்லாஹ் நமக்களித்த வாய்ைமக்கான பரிசும் (அதாவது ைகபர் மற்றும் மக்கா 
ெவற்றிகளும்) ஆகும். 
இைத அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4570 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் மகா ெபாய்யன் முைசலிமா (யமாமாவிலிருந்து) 
மதீனாவுக்கு வந்தான். அவன், "முஹம்மத், தமக்குப் பிறகு (தூதுத்துவம் மற்றும் ஆட்சித் 
தைலைமயின்) ெபாறுப்ைப எனக்கு அளி(ப்பதாக வாக்குறுதியளி)த்தால்தான் நான் அவைரப் 
பின்பற்றுேவன்'' என்று கூறலானான். அவன் தன் சமுதாயமக்கள் பலருடன் மதீனா 
வந்திருந்தான். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், (தம் ேபச்சாளர்) ஸாபித் பின் ைகஸ் பின் ஷம்மாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
தம்முடன் இருக்க,அவைன ேநாக்கி வந்தார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களது ைகயில் 
ேபரீச்ச மட்ைடத் துண்டு ஒன்று இருந்தது. முைசலிமா தன் ேதாழர்களுடனிருக்க நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அவனருேக (வந்து) நின்றுெகாண்டு, இந்த(ப் ேபரீச்ச மட்ைட)த் துண்ைட நீ 
ேகட்டால்கூட நான் இைத உனக்குக் ெகாடுக்கமாட்ேடன். அல்லாஹ் உன் விஷயத்தில் 
முடிவு ெசய்திருப்பைத மீறிச் ெசல்ல என்னால் முடியாது. நீ (எனக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்து) 
முதுைகக் காட்டினால், அல்லாஹ் உன்ைன அழித்துவிடுவான். ேமலும், (என் கனவில்) 
எனக்குக் காட்டப்பட்ட அேத ஆளாகத்தான் உன்ைன நான் காண்கிேறன். இேதா, இவர்தான் 
ஸாபித். இவர் என் சார்பாக உனக்குப் பதிலளிப்பார்'' என்று ெசால்லிவிட்டு,அவனிடமிருந்து 
திரும்பிவிட்டார்கள். - இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(என் கனவில்) எனக்குக் காட்டப்பட்ட அேத 
ஆளாகத்தான் உன்ைன நான் காண்கிேறன்'' என்று (முைசலமாவிடம்) ெசான்னைதப் பற்றி 
நான் ேகட்டேபாது, அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் தூங்கிக் ெகாண்டிருந்தேபாது (கனவில்) என் இரு ைககளிலும் 
இரு தங்கக் காப்புகைளக் கண்ேடன். அவற்றின் (விளக்கம் எனக்குத் ெதரியாமல் இருந்த) 
நிைல என்ைனக் கவைலயில் ஆழ்த்தியது. அேத கனவில் அவ்விரண்ைடயும் ஊதிவிடும்படி 
எனக்குக் கட்டைளயிடப்பட்டது. அவ்வாேற நான் ஊதிவிட்ேடன். உடேன அவ்விரண்டு 
(காப்புகளு)ம் பறந்துவிட்டன. எனேவ, நான் அவ்விரண்டுக்கும் "எனக்குப்பின் ெவளிப் 
படவிருக்கின்ற மகாெபாய்யர்கள் இருவர்' என்று விளக்கம் கண்ேடன். அவ்விருவரில் 
ஒருவன் "ஸன்ஆ'வாசியான அன்ஸீ;மற்ெறாருவன் "யமாமா'வாசியான முைசலிமா'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
4571 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் தூங்கிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது (கனவில்) பூமியின் கருவூலங்கள் எனக்கு 
வழங்கப்பட்டன. அப்ேபாது என் ைகயில் தங்கக் காப்புகள் இரண்டு ைவக்கப்பட்டன. அைவ 
எனக்குப் ெபரும் சுைமயாகத் ெதன்பட்டன; அவற்றின் (விளக்கம் ெதரியாத) நிைல 
என்ைனக் கவைலயில் ஆழ்த்தியது. அப்ேபாது அவ்விரண்ைடயும் ஊதிவிடும்படி எனக்குக் 
கட்டைளயிடப்பட்டது. அவ்விரண்ைடயும் நான் ஊதிவிட்ேடன். அவ்விரண்டும் (பறந்து) 
ெசன்றுவிட்டன. "அவ்விரண்டும் எந்த இரு மகாெபாய்யர்களுக்கிைடேய நான் 
இருக்கிேறேனா அவர்கைளக் குறிக்கும்' என்று நான் விளக்கம் கண்ேடன். அவ்விரு 
ெபாய்யர்கள் (அன்ஸீ என்ற) "ஸன்ஆ'வாசியும் (முைசலிமா என்ற) "யமாமா'வாசியும் 
ஆவர். 
 
4572 சமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் ெதாழுைகைய முடித்ததும் எங்கைள ேநாக்கித் திரும்பி, 
"உங்களில் யாேரனும் இன்றிரவு கனவு ஏேதனும் கண்டீர்களா?'' என்று ேகட்பார்கள். 
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அத் யாயம் : 43  ந மார்க ன் சிறப் கள் 
 
பாடம் : 1 நபி (ஸல்) அவர்களின் வமிசாவளியின் சிறப்பும் அவர்கள் நபியாக 
நியமிக்கப்படுவதற்கு முன் அவர்களுக்கு "கல்' சலாம் ெசான்னதும். 
 
4573 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ், இஸ்மாயலீ் (அைல) அவர்களின் வழித்ேதான்றல்களில் "கினானா'ைவத் 
ேதர்ந்ெதடுத்தான்; "கினானா'வின் வழித்ேதான்றல்களில் குைறஷியைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்; 

குைறஷியரிலிருந்து பனூ ஹாஷிம் குலத்தாைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். பனூ ஹாஷிம் 
குலத்தாரிலிருந்து என்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். 
இைத வாஸிலா பின் அல்அஸ்கஉ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4574 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் மக்காவிலுள்ள கல் ஒன்ைற அறிேவன். நான் நபியாக நியமிக்கப்படுவதற்கு முன் அது 
எனக்கு முகமன் (சலாம்) ெசால்லி வந்தது. நிச்சயமாக இப்ேபாதும் அைத நான் அறிேவன். 
இைத ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 2 எல்லாப் பைடப்புகைளயும்விட நம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குள்ள சிறப்பு. 
 
4575 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மறுைம நாளில் ஆதமின் மக்கள் (மனிதர்கள்) அைனவருக்கும் தைலவன் நாேன. முதன் 
முதலில் மண்ணைற பிளந்து (உயிர்த்து) எழுபவனும் நாேன. முதன்முதலில் பரிந்துைர 
ெசய்பவனும் நாேன. முதன்முதலில் பரிந்துைர ஏற்கப்படுபவனும் நாேன. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 3 நபி (ஸல்) அவர்களின் அற்புதங்கள். 
 
4576 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் (பாத்திரத்ைதக்) ெகாண்டுவரச் ெசான்னேபாது, 

(உட்பகுதி குறுகலான) வாயகன்ற (சிறிய) பாத்திரம் ஒன்று ெகாண்டுவரப்பட்டது. (நபி 
(ஸல்) அவர்கள் பாத்திரத்திற்குள் தம் விரல்கைள நுைழத்தார்கள்.) மக்கள் அதிலிருந்து 
அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்யலாயினர். நான் எண்ணிக் கணக்கிட்டுப் பார்த்ேதன். அவர்கள் 
அறுபதிலிருந்து எண்பது ேபர் இருந்தனர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களுைடய விரல் 
களுக்கிைடயிலிருந்து தண்ணரீ் சுரப்பைத நான் பார்க்கலாேனன். 
 
4577 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அஸ்ர் ெதாழுைகயின் ேநரம் ெநருங்கிவிட்டேபாது, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கைளப் பார்த்ேதன். அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்ய மக்கள் தண்ணைீரத் 
ேதடினர். அவர்களுக்கு தண்ணரீ் கிைடக்கவில்ைல. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களிடம் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்ய சிறிது தண்ணரீ் ெகாண்டுவரப்பட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் பாத்திரத்தினுள் தமது ைகைய ைவத்தார்கள். 
பிறகு அதிலிருந்து அங்கத் தூய்ைம ெசய்யும்படி மக்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய விரல்களுக்கிைடயிலிருந்து 
தண்ணரீ் சுரந்து வருவைத நான் கண்ேடன். மக்கள் அதிலிருந்து அங்கத் தூய்ைம ெசய்தனர். 
எந்த அளவுக்ெகன்றால், அவர்களில் கைடசி ஆள்வைர அைனவரும் (அதிேலேய) அங்கத் 
தூய்ைம ெசய்து முடித்தனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4578 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள்  கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுைடய ேதாழர்களும் "அஸ்ஸவ்ரா' 

எனுமிடத்தில் இருந்தார்கள். (அஸ்ஸவ்ரா என்பது மதீனாவின் கைடத்ெதருவுக்கும் 
மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளிவாசலுக்கும் அருகில் இருந்த ஓர் இடமாகும்.) அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (அங்கத் தூய்ைம ெசய்வதற்காகப்) பாத்திரத்ைதக் ெகாண்டுவரச் ெசான்னார்கள். 
அதில் சிறிது தண்ணரீ் இருந்தது. பிறகு அப்பாத்திரத்தினுள் தமது ைகைய ைவத்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களுைடய விரல்களுக்கிைடயிலிருந்து தண்ணரீ் சுரக்கலாயிற்று. 
(அங்கிருந்த) நபித்ேதாழர்கள் அைனவரும் அதிலிருந்து அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தனர். 
இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளரான கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம் "அபூஹம்ஸா அவர்கேள! அவர்கள் (ெமாத்தம்) எத்தைன 
ேபர் இருந்தனர்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள் "சுமார் முந்நூறு ேபர் 
இருந்தனர்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4579 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவிலுள்ள) "அஸ்ஸவ்ரா' எனுமிடத்தில் இருந்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களிடம் அவர்களின் விரல்கைள (முக்கினால் அவற்ைற)க்கூட மைறக்காத 
அளவுக்கு, அல்லது விரல்கைள மட்டுேம மைறக்கும் அளவுக்கு (சிறிது) தண்ணரீ் இருந்த 
(சிறிய) பாத்திரம் ஒன்று ெகாண்டுவரப்பட்டது'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4580 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உம்மு மாலிக் அல்அன்சாரிய்யா (ரலி) அவர்கள், தமது ெநய் ைப ஒன்றில் நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு ெநய்ைய அன்பளிப்பா(கக் ெகாடுத்தனுப்புவா)ர். பிறகு அவரிடம் அவருைடய 
மக்கள் வந்து (ெராட்டிக்காகக்) குழம்பு ேகட்பார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் எதுவும் 
இருக்காது. உடேன உம்மு மாலிக் (ரலி) அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ெநய் 
ெகாடுத்தனுப்பும் (அந்தப் ைபயில் ஏேதனும் மீதி இருக்கும் என்று எண்ணி) அந்தப் ைபைய 
ேநாக்கிச் ெசல்வார்கள். அதில் ெநய் இருக்கும். இவ்வாேற அவர் அந்தப் ைபையப் 
பிழியும்வைர வடீ்டுக்குத் ேதைவயான குழம்பு அதில் இருந்து ெகாண்ேட இருந்தது. 
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(இறுதியில் அந்தப் ைபையப் பிழிந்தேபாது ெநய் இல்லாமற் ேபாய்விட்டதால்) அவர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்(து நடந்தைதத் ெதரிவித்)தார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"அந்தப் ைபைய நீ பிழிந்தாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அைத அப்படிேய நீ விட்டிருந்தால் அதில் எப்ேபாதும் ெநய் 
இருந்துெகாண்ேட இருந்திருக்கும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4581 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து உணவுப் ெபாருட்கள் வழங்குமாறு ேகாரினார். 
அவரது உணவுக்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் அைர "வஸ்க்' ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைம 
வழங்கினார்கள். அதிலிருந்து அவரும் அவருைடய துைணவியும் அவர்களுைடய 
விருந்தினரும் உண்டுெகாண்ேட வந்தனர். இறுதியில் ஒரு நாள் அவர் அந்தக் 
ேகாதுைமைய நிறுத்துப்பார்த்தார். 
(பிறகு அதிலிருந்த ேகாதுைம தீர்ந்துவிட்டது.) ஆகேவ, அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்(து நடந்தைதத் ெதரிவித்)தார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அைத நீ நிறுத்துப் 
பார்த்திருக்காவிட்டால் அதிலிருந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுக்ெகாண்ேட இருந்திருப்பரீ்கள். 
உங்களுக்காக அதில் எப்ேபாதும் ேகாதுைம இருந்திருக்கும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4582 முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "தபூக்' ேபாரின்ேபாது புறப்பட்டுச் 
ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அவர்கள் (இரு ேநரத்) ெதாழுைககைள (ஒேர ேநரத்தில்) ேசர்த்துத் 
ெதாழுதுவந்தார்கள்; லுஹ்ைரயும் அஸ்ைரயும் ேசர்த்து ஒேர ேநரத்தில் ெதாழுதார்கள். 
மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ேசர்த்து ஒேர ேநரத்தில் ெதாழுதார்கள். 
பின்ெபாரு நாள் ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்திவிட்டு, பிறகு வந்து லுஹ்ைரயும் 
அஸ்ைரயும் ேசர்த்து ஒேர ேநரத்தில் ெதாழுதார்கள். பிறகு உள்ேள ெசன்றுவிட்டுப் பிறகு 
வந்து மஃக்ரிைபயும் இஷாைவயும் ேசர்த்து ஒேர ேநரத்தில் ெதாழுதார்கள். 
 
பிறகு, "அல்லாஹ் நாடினால், நாைள நீங்கள் தபூக் ஊற்றுக்குச் ெசல்வரீ்கள். முற்பகலுக்கு 
முன் நீங்கள் அங்கு ெசன்றுவிடாதீர்கள். நான் வருவதற்குமுன் உங்களில் எவரும் அங்கு 
ெசன்றுவிட்டால், அங்குள்ள தண்ணரீில் ைக ைவத்துவிட ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். 
அவ்வாேற நாங்கள் அங்கு ெசன்ேறாம். அப்ேபாது இரு மனிதர்கள் எங்கைள 
முந்திக்ெகாண்டு அந்த ஊற்ைற ேநாக்கிச் ெசன்றனர். ெசருப்பு வார் அளவுக்கு அந்த 
ஊற்றில் தண்ணரீ் சிறிதளேவ சுரந்துெகாண்டிருந்தது. பிறகு (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வந்துேசர்ந்தார்கள்.) அவர்கள் இருவரிடமும் "அதன் தண்ணரீில் ைக 
ைவத்தீர்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர்கள் இருவரும் "ஆம்' என்று பதிலளித்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்விருவைரயும் கண்டித்தார்கள். அவர்கள் 
ெசால்ல ேவண்டுெமன அல்லாஹ் நாடியைதெயல்லாம் அவ்விருவரிடமும் ெசான்னார்கள். 
பிறகு மக்கள் தம் ைககளால் அந்த ஊற்றிலிருந்து சிறிது சிறிதாகத் தண்ணரீ் அள்ளி 
ஓரிடத்தில் ேசர்த்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தத் தண்ணரீில் தமது 
ைகையயும் முகத்ைதயும் கழுவி அந்த ஊற்றிேலேய அந்தத் தண்ணைீர விட்டார்கள். 
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அப்ேபாது ஊற்றிலிருந்து ஏராளமான தண்ணரீ் "பறீிட்டு' அல்லது "நிைறந்து' ஓடியது. 
(அறிவிப்பாளர் அபூஅலீ (ரஹ்) அவர்கேள இவ்வாறு ஐயத்துடன் அறிவிக்கிறார்கள்.) 
மக்கள்  அைனவரும் தண்ணரீ் அருந்தினர். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முஆேத! (எனக்குப் பிறகு) நீங்கள் நீண்ட 
நாட்கள் வாழ்ந்தால்,இவ்விடத்தில் ேதாட்டங்கள்,  குடியிருப்புகள் ஆகியைவ 
நிைறந்திருப்பைதக் காண்பரீ்கள்'' என்று (முன்னறிவிப்பாகக்) கூறினார்கள். 
 
4583 அபூஹுைமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் தபூக் ேபாருக்குப் புறப்பட்டுச் 
ெசன்ேறாம். அப்பயணத்தில் நாங்கள் "வாதில் குரா' எனுமிடத்திலிருந்த ஒரு ெபண்மணிக்குச் 
ெசாந்தமான ஒரு (ேபரீச்சந்)ேதாட்டத்ைத அைடந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "மரத்திலுள்ள கனிகைள மதிப்பிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற நாங்கள் 
மதிப்பிட்ேடாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதில் பத்து "வஸ்க்' கனிகள் 
இருப்பதாக மதிப்பிட்டார்கள். ேமலும் அப்ெபண்ணிடம், "இன்ஷாஅல்லாஹ், நாங்கள் திரும்பி 
வருவதற்குள் இக்கனிகைள நீ எண்ணிைவ'' என்று ெசான்னார்கள். 
பிறகு நாங்கள் நடந்து தபூக்கிற்குச் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இன்றிரவு உங்கள்மீது கடுைமயான காற்று வசீும். அப்ேபாது உங்களில் எவரும் 
எழுந்திருக்க ேவண்டாம். உங்களில் ஒட்டகம் ைவத்திருப்பவர் அைதக் கயிற்றால் 
கட்டிைவக்கட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
அவ்வாேற அன்றிரவு கடுங்காற்று வசீியது. அப்ேபாது எங்களில் ஒருவர் எழுந்தார். 
அக்காற்று அவைரத் தூக்கிச் ெசன்று, "தய்யி' குலத்தாரின் ("அஜா' மற்றும் "சல்மா' ஆகிய) 
இரு மைலகளுக்கிைடேய ேபாட்டுவிட்டது. 
பின்னர் "அய்லா' நாட்டின் அரசர் இப்னுல் அல்மாவின் தூதுவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு கடிதத்துடன் வந்தார். ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு (அய்லா அரசர் சார்பாக) ெவள்ைளக் ேகாேவறு கழுைதெயான்ைறயும் 
அன்பளிப்பாக வழங்கினார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அய்லா 
அரசருக்கு) பதில் கடிதம் எழுதினார்கள்; ேமலும், ேபார்ைவெயான்ைற அவருக்கு 
அன்பளிப்பாகக் ெகாடுத்த(னுப் பின)ôர்கள். 
பிறகு நாங்கள் திரும்பி "வாதில் குரா' ெசன்றைடந்ேதாம். அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அந்தப் ெபண்ணிடம் அவளது ேதாட்டத்திலிருந்த ேபரீச்சங்கனிகைளப் 
பற்றிக் ேகட்டார்கள். "அதில் எவ்வளவு கனிகள் உள்ளன?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அப்ெபண் "பத்து வஸ்க்குகள்'' என்று பதிலளித்தாள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நான் விைரவாக (மதீனாவுக்குச்) ெசல்லப் 
ேபாகிேறன். உங்களில் விரும்பியவர் என்னுடன் விைரவாக வரலாம்; விரும்பியவர் இங்கு 
தங்கியிருக்கலாம்'' என்று ெசான்னார்கள். பிறகு நாங்கள் புறப்பட்டு மதீனா அருகில் 
வந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது தாபா (தூய நகரம்);இேதா உஹுத் 
மைல; அது நம்ைம ேநசிக்கிறது; நாமும் அைத ேநசிக்கிேறாம்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு "அன்சாரிகளின் கிைளக் குடும்பங்களில் சிறந்தது "பனுந் நஜ்ஜார்' குடும்பமாகும். பிறகு 
"பனூ அப்தில் அஷ்ஹல்' குடும்பமாகும். பிறகு "பனூ அப்தில் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ரஜ்' 



அத்தியாயம் : 43 – நபிமார்களின் சிறப்புகள்                                

    பக்கம்| 1580  
 

குடும்பமாகும். பிறகு "பனூ சாஇதா'குடும்பமாகும். அன்சாரி கிைளக்குடும்பங்கள் 
ஒவ்ெவான்றிலும் நன்ைம உண்டு'' என்று ெசான்னார்கள். 
பிறகு (பனூ சாஇதா குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த) சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள் எங்களிடம் 
வந்தார்கள். அப்ேபாது அபூஉைசத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அன்சாரி கிைளக் குடும்பங்கள் ஒவ்ெவான்றிலும் நன்ைம இருப்பதாகச் ெசால்லிவிட்டு, (பனூ 
சாஇதா குடும்பத்தாரான) நம்ைம இறுதியாகேவ குறிப்பிட்டுள்ளைத நீங்கள் பார்க்க 
வில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
உடேன சஅத் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! அன்சாரி கிைளக்குடும்பங்கள் ஒவ்ெவான்றிலும் நன்ைம 
இருப்பதாகத் தாங்கள் குறிப்பிட்டுவிட்டு, இறுதியில் எங்கைளக் குறிப்பிட்டுள்ளரீ்கேள?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் மிகச் சிறந்(த குடும் 
பத்)தவர்களில் இடம்ெபற்றிருப்பேத உங்களுக்குப் ேபாதுமானதல்லவா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
4584 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைமத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அன்சாரிகளின் கிைளக்குடும்பங்கள் ஒவ்ெவான்றிலும் நன்ைம உள்ளது'' 

என்பதுவைரேய இடம்ெபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ள சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள் 
ெதாடர்பான சம்பவம் இடம்ெபறவில்ைல. 
உைஹப் பின் காலித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அய்லா அரசருக்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதில் கடிதம் எழுதினார்கள்'' என்று இடம்ெபறவில்ைல. மாறாக, 

"அவர்களின் ஊருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடிதம் எழுதினார்கள்'' என்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 4 நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்ைவேய முழுைமயாகச் சார்ந்திருந்ததும் 
எதிரிகளிடமிருந்து அவர்கைள அல்லாஹ் காப்பாற்றியதும். 
 
4585 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ("தாத்துர் ரிகாஉ' எனும்) ேபாருக்காக 
"நஜ்த்' ேநாக்கிப் புறப்பட்டுச் ெசன்ேறாம். (ேபாைர முடித்துக்ெகாண்டு திரும்பும் வழியில்) 
கருேவல முள்மரங்கள் நிைறந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கில் இருந்தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்துேசர்ந்தார்கள். (மதிய ஓய்வு ெகாள்ளும் நண்பகல் 
ேநரத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மரத்திற்குக் கீேழ இறங்கி 
ஓய்ெவடுத்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் தமது வாைள அந்த மரத்தின் கிைளெயான்றில் 
ெதாங்கவிட்டார்கள். (ஆங்காங்ேக இருந்த) மரங்களின் கீேழ மக்கள் பிரிந்து ெசன்று, நிழல் 
ெபற்று (ஓய்ெவடுத்து)க்ெகாண்டிருந்தனர். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்கைள அைழத்துக்) கூறினார்கள்: நான் 
உறங்கிக்ெகாண்டிருந்தேபாது, ஒரு மனிதர் என்னிடம் வந்து (எனது) வாைள (தமது ைகயில்) 
எடுத்துக்ெகாண்டார். உடேன நான் விழித்துக்ெகாண்ேடன். அப்ேபாது அவர் என் 
தைலமாட்டில் நின்றிருந்தார். (உைறயிலிருந்து) உருவப்பட்ட வாள் அவரது ைகயில் 
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இருப்பைத உடேன உணர்ந்ேதன். அப்ேபாது அவர், "என்னிடமிருந்து உன்ைனக் காப்பவர் 
யார்?'' என்று என்னிடம் ேகட்டார். 
நான், "அல்லாஹ்' என்று பதிலளித்ேதன். பிறகு மீண்டும் அவர், "என்னிடமிருந்து உன்ைனக் 
காப்பவர் யார்?'' என்று ேகட்டார். நான் "அல்லாஹ்' என்ேறன். உடேன அவர் வாைள 
உைறயிலிட்டுவிட்டார். இேதா அவர் இங்ேக அமர்ந்திருக்கிறார். 
பிறகு அவர் விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைலயிடவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4586 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நபித்ேதாழர் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்அன்சாரீ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ேபாருக்காக "நஜ்த்' ேநாக்கிப் புறப்பட்டுச் 
ெசன்ேறன். (ேபாைர முடித்து) நபி (ஸல்) அவர்கள் திரும்பியேபாது அவர்களுடன் நானும் 
திரும்பிேனன். ஒரு நாள் மதிய ஓய்வு ெகாள்ளும் ேநரம் வந்தது'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (நஜ்ைத ேநாக்கிப்) புறப்பட்டுச் 
ெசன்ேறாம். "தாத்துர் ரிகாஉ' எனுமிடத்தில் நாங்கள் இருந்தேபாது...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. அதில், 

"பிறகு அவர் விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைலயிடவில்ைல'' 

எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 5 நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்த நல்வழியுடனும் ஞானத்துடனும் அனுப்பப்ெபற்றார்கேளா 
அதற்கான உவைம பற்றிய விளக்கம். 
 
4587 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் என்ைன நல்வழியுடனும் ஞானத்துடனும் அனுப்பியுள்ளதற்கு உதாரணம், 

நிலத்தில் விழுந்த ெபருமைழயின் நிைலையப் ேபான்றதாகும். அவற்றில் சில நிலங்கள், 

நீைர ஏற்றுக்ெகாண்டு ஏராளமான புற்பூண்டுகைளயும் ெசடிெகாடிகைளயும் முைளக்கச் 
ெசய்யும் நல்ல நிலங்களாகும். 
ேவறுசில தண்ணைீரத் ேதக்கி ைவத்துக்ெகாள்ளும் தரிசு நிலங்களாகும். அைத இைறவன் 
மக்களுக்குப் பயன்படச்ெசய்தான். அதிலிருந்து மக்களும் அருந்தினர்; (தம் 
கால்நைடகளுக்கும்) புகட்டினர்; (பயிரிட்டுக் கால்நைடகைள) ேமய்க்கவும் ெசய்தனர். 
அந்தப் ெபருமைழ இன்ெனாரு வைக நிலத்திலும் விழுந்தது. அது (ஒன்றுக்கும் உதவாத) 
ெவறும் கட்டாந்தைர. அது தண்ணைீரத் ேதக்கிைவத்துக்ெகாள்ளவும் இல்ைல; 

புற்பூண்டுகைள முைளக்கச் ெசய்யவுமில்ைல. 
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இதுதான், இைறமார்க்கத்தில் விளக்கம் ெபற்று, நான் ெகாண்டுவந்த தூதால் பயனைடந்து, 

கற்றுத் ெதரிந்து பிறருக்கும் கற்றுக் ெகாடுத்தவருக்கும், நான் ெகாண்டுவந்த தூைத ஏறிட்டுப் 
பாராமலும் நான் ெகாண்டுவந்த அல்லாஹ்வின் நல்வழிைய ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும் 
வாழ்கின்றவனுக்கும் உதாரணமாகும். 
இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 6 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் சமுதாயத்தார்மீது ெகாண்டிருந்த பரிவும் பாசமும் 
சமுதாயத்தாருக்குத் தீங்கிைழப்பைவ குறித்து அவர்கள் அதிகமாக எச்சரித்ததும். 
 
4588 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனக்கும் என்ைன அல்லாஹ் எ(ந்த மார்க்கத்)ைதக் ெகாண்டு அனுப்பியுள்ளாேனா அதற்கும் 
எடுத்துக்காட்டாகிறது,ஒரு மனிதரின் நிைலையப் ேபான்றதாகும். அவர் தம் சமூகத்தாரிடம் 
ெசன்று, "என் சமுதாயேம! நான் (இன்ன ெபரும்) பைடைய என் கண்களால் பார்த்ேதன். 
(அப்பைட எந்ேநரமும் உங்கைளத் தாக்கலாம். அைத எதிர்ெகாள்ளும் ஆற்றல் உங்களிடம் 
இல்ைல.) நான் நிர்வாணமாக (ஓடி)வந்து எச்சரிக்ைக ெசய்ப(வைனப் ேபான்ற)வன். 
ஆகேவ,தப்பித்துக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது அவருைடய சமூகத்தாரில் ஒரு பிரிவினர் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து இரேவாடு 
இரவாக ெமல்ல நடந்து தப்பிவிட்டனர். ஆனால், அவர்களில் மற்ெறாரு பிரிவினர் அவைர 
நம்ப மறுத்து காைலயிலும் அங்ேகேய தங்கியிருந்தனர். ஆகேவ, அதிகாைலயில் 
அப்பைடயினர் வந்து அவர்கைளத் தாக்கிப் பூண்ேடாடு அழித்தனர். 
இதுதான் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து, நான் ெகாண்டுவந்த (மார்க்கத்)ைதப் பின்பற்றி 
நடந்தவருக்கும், எனக்கு மாறுெசய்து,நான் ெகாண்டுவந்த சத்தியத்ைத ஏற்க மறுத்தவருக்கும் 
உதாரணமாகும். 
இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4589 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது நிைலயும் என் சமுதாயத்தாரின் நிைலயும் ஒரு மனிதரின் நிைலைய ஒத்திருக்கிறது. 
அவர் தீ மூட்டினார். விட்டில் பூச்சிகளும் இதர பூச்சிகளும் அந்தத் தீயில் விழலாயின. (நரக 
ெநருப்பில் விழுவதிலிருந்து உங்கைளத் தடுக்க) உங்கள் இடுப்புகைள நான் பிடித்துக் 
ெகாண்டிருக்கிேறன். (ஆனால்), நீங்கேளா (என்ைனயும் மீறி) நரகத்தில் நுைழந்து 
ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள். - இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4590 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது நிைல ஒரு மனிதரின் நிைலைய ஒத்திருக்கிறது. அவர் தீ மூட்டினார். அவைரச் 
சுற்றிலும் அது ஒளி வசீியேபாது ெநருப்ைபச் சுற்றும் விட்டில் பூச்சிகளும் இதர பூச்சிகளும் 
அந்தத் தீயில் விழலாயின. அந்த மனிதேரா அவற்ைற(த் தீயில் விழவிடாமல்) தடுத்துக் 
ெகாண்டிருந்தார். ஆனால், அவைரயும் மீறி அைவ தீயில் விழுகின்றன. 
இதுதான் எனது நிைலயும் உங்களது நிைலயும் ஆகும். (நரக) ெநருப்பி(ல் விழுவதி)லிருந்து 
உங்கைளத் தடுக்க உங்கள் இடுப்புகைள நான் பிடித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன். 
"ெநருப்பிலிருந்து விலகி வாருங்கள். ெநருப்பிலிருந்து விலகி வாருங்கள்' என்று 
ெசால்கிேறன். ஆனால், நீங்கேளா என்ைனயும் மீறி நரகத்தில் நுைழந்துெகாண்டிருக்கிறரீ்கள். 
 
4591 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது நிைலயும் உங்களின் நிைலயும் ஒரு மனிதரின் நிைலைய ஒத்திருக்கிறது. அவர் தீ 
மூட்டினார். அதில் ெவட்டுக்கிளிகளும் விட்டில் பூச்சிகளும் விழலாயின. அவர் அதி(ல் 
விழுவதி)லிருந்து அவற்ைறத் தடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார். (இவ்வாறுதான்) நரக ெநருப்பி(ல் 
விழுவதி)லிருந்து (உங்கைளத் தடுக்க) உங்கள் இடுப்புகைள நான் பிடித்துக் 
ெகாண்டிருக்கிேறன். ஆனால், எனது ைகயிலிருந்து நீங்கள் நழுவிக்(ெகாண்டு ெநருப்ைப 
ேநாக்கி ஓடிக்)ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 7 நபி (ஸல்) அவர்கள் இறுதி இைறத்தூதர் என்பது பற்றிய குறிப்பு. 
 
4592 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது நிைலயும் (எனக்கு முன்பிருந்த) இதர இைறத்தூதர்களின் நிைலயும் ஒரு மனிதரின் 
நிைலைய ஒத்திருக்கிறது. அவர் ஒரு கட்டடத்ைத ேநர்த்தியாகவும் அழகாகவும் கட்டினார். 
மக்கள் அைதச் சுற்றிப் பார்த்து விட்டு "இைதவிட அழகான கட்டடத்ைத நாங்கள் 
கண்டேதயில்ைல. இேதா இந்த (மூைலயில் ைவக்கப்படாமலிருக்கும்) ெசங்கைலத் தவிர'' 

என்று கூறினர். நான்தான் அந்தச் ெசங்கலாக இருக்கிேறன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4593 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அபுல்காசிம் (முஹம்மத் - ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது நிைலயும் எனக்கு முன்பிருந்த இைறத்தூதர்களின் நிைலயும் ஒரு மனிதரின் 
நிைலைய ஒத்திருக்கிறது. அவர் ேநர்த்தியாகவும் அழகாகவும் முழுைமயாகவும் (பல 
அைறகள் ெகாண்ட) இல்லம் ஒன்ைறக் கட்டினார். இல்லத்தின் ஒரு மூைலயில் ஒரு 
ெசங்கல் அளவிற்குள்ள இடத்ைத மட்டும் விட்டுைவத்தார். மக்கள் (வந்து) அைதச் சுற்றிப் 
பார்க்கலாயினர். அந்த இல்லம் அவர்கைளக் கவர்ந்தது. அப்ேபாது அவர்கள், "நீர் இந்த 
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இடத்தில் ஒரு ெசங்கல் ைவத்திருக்கக்கூடாதா? (ைவத்திருந்தால்) உமது கட்டடம் 
முழுைமயைடந்திருக்குேம!'' என்று கூறினர். 
நான்தான் அந்தச் ெசங்கல் என்று முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
4594 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது நிைலயும் எனக்கு முன்பிருந்த இைறத்தூதர்கள் நிைலயும் ஒரு மனிதரின் நிைலைய 
ஒத்திருக்கிறது. அவர் ஒரு கட்டடத்ைத அழகாகவும் எழிலாகவும் கட்டினார். அதன் ஒரு 
மூைலயில் ஒரு ெசங்கல் ைவக்குமளவுக்கான இடத்ைத மட்டும் விட்டு ைவத்தார். மக்கள் 
வந்து அைதச் சுற்றிப் பார்த்துவிட்டு அவரிடம் (அதன் அழகு குறித்து) வியப்புத் 
ெதரிவித்தனர்; "(இந்த இடத்தில்) இந்தச் ெசங்கல் ைவக்கப்பட்டிருந்தால் நன்றாயிருக்குேம!'' 
என்று கூறினர். நாேன அந்தச் ெசங்கல். நாேன இறுதி இைறத்தூதர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் வாயிலாகவும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "எனது நிைலயும் இதர இைறத்தூதர்களின் நிைலயும்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் 
ெபற்றுள்ளன. 
 
4595 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது நிைலயும் இதர இைறத்தூதர்களின் நிைலயும் ஒரு வடீ்ைடக் கட்டிய மனிதரின் 
நிைலைய ஒத்திருக்கிறது. அவர் ஒரு ெசங்கல் அளவிற்குள்ள இடத்ைத மட்டும் 
விட்டுவிட்டு முழுைமயாகவும் நிைறவாகவும் அந்த வடீ்ைடக் கட்டி முடித்தார். மக்கள் 
அதனுள் நுைழந்து (பார்ைவயிட்டுவிட்டு) வியப்பைடந்து, "இந்தச் ெசங்கல்லின் இடம் 
மட்டும் (காலியாக) இல்லாதிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும்!'' என்று கூறலாயினர். 
நாேன அந்தச் ெசங்கல்லின் இடத்தில் இருக்கிேறன். நாேன நபிமார்களில் இறுதியாக 
வந்ேதன். - இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "முழுைமயாகவும்' என்பதற்குப் பகரமாக "அழகாகவும்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 8 உயர்ந்ேதான் அல்லாஹ் ஒரு சமுதாயத்தின்மீது அருள்புரிய விரும்பினால், 

அதற்கு முன்ேப அதன் தூதைரக் ைகப்பற்றிக்ெகாள்வான். 
 
4596 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் உைடய அல்லாஹ் தன் அடியார்களில் ஒரு சமுதாயத்தாருக்கு 
அருள்புரிய நாடினால்,அதற்கு முன்னேர அதன் தூதைரக் ைகப்பற்றி, அவைர அந்தச் 
சமுதாயத்தாருக்கு முன்ேப ெசன்று (தக்க ஏற்பாடுகளுடன்) காத்திருக்கச் ெசய்கிறான். 
அல்லாஹ் ஒரு சமுதாயத்தாைர அழிக்க நாடினால், அந்தச் சமுதாயத்தாரின் தூதர் 



அத்தியாயம் : 43 – நபிமார்களின் சிறப்புகள்                                

    பக்கம்| 1585  
 

உயிருடனிருந்து பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அச்சமுதாயத்தாைர ேவதைனக்குள்ளாக்கி 
அழிக்கிறான். அவைர நம்ப மறுத்து அவரது கட்டைளக்கு மாறுெசய்யும்ேபாது, அவர்கைள 
அழிப்பதன் மூலம் அவைரக் கண் குளிர்ச்சி அைடயச் ெசய்கிறான். 
இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 9 நம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு (மறுைமயில் "அல்கவ்ஸர்' எனும்) நீர்த் தடாகம் 
உண்டு என்பதும் அதன் சிறப்புத் தன்ைமகளும். 
 
4597 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் உங்களுக்கு முன்ேப ("அல்கவ்ஸர்') தடாகத்திற்குச் ெசன்று (உங்களுக்கு நீர் புகட்டக்) 
காத்திருப்ேபன். 
இைத ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4598 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் உங்களுக்கு முன்ேப ("அல்கவ்ஸர்') தடாகத்திற்குச் ெசன்று (உங்களுக்கு நீர் புகட்டக்) 
காத்திருப்ேபன். யார் (என்னிடம்) வருகிறாேரா அவர் (அத்தடாகத்தின் நீைர) அருந்துவார். 
யார் (அைத) அருந்துகிறாேரா அவருக்கு ஒருேபாதும் தாகேம ஏற்படாது. 
(அத்தடாகத்தினருகில்) என்னிடம் சிலர் வருவார்கள். அவர்கைள நான் அறிந்துெகாள்ேவன். 
என்ைனயும் அவர்கள் அறிந்துெகாள்வார்கள். பிறகு எனக்கும் அவர்களுக்கும் இைடேய 
தைட ஏற்படுத்தப்படும். 
இைத சஹல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீைஸ சஹ்ல் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் அபூஹாஸிம் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் இந்த ஹதீைஸ அறிவித்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது, அைதச் ெசவியுற்றுக்ெகாண்டிருந்த 
நுஅமான் பின் அபஅீய்யாஷ் (ரஹ்) அவர்கள் "இவ்வாறு சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியைத நீங்கள் ெசவியுற்றரீ்களா?''என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். அப்ேபாது 
நுஅமான் (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் 
பின்வருமாறு கூடுதலாக அறிவித்தைதயும் நான் ெசவியுற்ேறன்: 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவர்கள் என்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள் (என் ேதாழர்கள்)'' என்று 
ெசால்வார்கள். அப்ேபாது "உங்களுக்குப் பின்னால் அவர்கள் ெசய்தைத நீங்கள் 
அறியமாட்டீர்கள்'' என்று கூறப்படும். "அப்ேபாது நான், எனக்குப் பின்னர் (தமது மார்க்கத்ைத) 
மாற்றிக்ெகாண்டவர்கள் ெதாைலந்து ேபாகட்டும்; ெதாைலந்து ேபாகட்டும்'' என்று கூறுேவன் 
என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் வழியாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடரிலும் 
அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் வழியாக இன்ேனார் அறிவிப்பாளர்ெதாடரிலும் 
வந்துள்ளது. 
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4599 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
("அல்கவ்ஸர்') எனும் எனது தடாகம் (பரப்பளவில்) ஒரு மாத காலப் பயணத் ெதாைலவு 
ெகாண்டதாகும். அதன் அைனத்து மூைலகளும் சமஅளவு ெகாண்டைவயாகும். அதன் நீர் 
ெவள்ளிையவிட ெவண்ைமயானதாகும். அதன் மணம் கஸ்தூரிையவிட நறுமணம் 
வாய்ந்ததாகும். அதன் (விளிம்பிலிருக்கும்) கூஜாக்கள், (எண்ணிக்ைகயில்) விண்மீன்கள் 
ேபான்றைவயாகும். யார் அதன் நீைர அருந்துகிறாேரா அவர் அதன்பின் ஒருேபாதும் 
தாகமைடயமாட்டார். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு அபமீுைலக்கா (ரஹ்) 
அவர்கள் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகப் பின்வருமாறு ெசான்னார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் (எனது "அல்கவ்ஸர்' எனும்) 
தடாகத்தினருகில் இருந்தவாறு உங்களில் யார் என்னிடம் வருகிறார்கள் என்பைத உற்றுப் 
பார்த்துக்ெகாண்டிருப்ேபன். அப்ேபாது என்ைன ெநருங்கவிடாமல் சிலர் பிடிக்கப்படுவார்கள். 
உடேன நான் "இைறவா! (இவர்கள்) என்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள்; என் சமுதாயத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள்'' என்ேபன். அதற்கு "உமக்குப் பின்னால் இவர்கள் ெசய்தைத நீர் அறிவரீா? 

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இவர்கள் தம் குதிகால்கள்மீது (தமது பைழய மதத்திற்ேக) 
திரும்பிச் ெசன்றுெகாண்ேடயிருந்தார்கள்'' என்று கூறப்படும். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான நாஃபிஉ பின் உமர் அல்ஜுமஹீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
இதனால்தான் இப்னு அபமீுைலக்கா (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ேவ! நாங்கள் எங்கள் 
குதிகால்கள்மீது திரும்பிச் ெசல்வதிலிருந்தும், நாங்கள் எங்கள் மார்க்கம் ெதாடர்பாகக் 
குழப்பத்தில் ஆழ்த்தப்படுவதிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறாம்'' என்று 
பிரார்த்திப்பார்கள். 
 
4600 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்கள் முன்னிைலயில் இருந்தபடி 
கூறினார்கள்: நான் எனது ("அல்கவ்ஸர்' எனும்) தடாகத்தினருகில் உங்களில் என்னிடம் 
வருபவர் யார் என்று எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்ேபன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
உங்களில் சிலர் என்னிடம் ெநருங்கவிடாமல் தடுக்கப்படுவர். அப்ேபாது நான் "இைறவா! 
(இவர்கள்) என்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள்; என் சமுதாயத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்'' என்று கூறுேவன். 
அதற்கு இைறவன், "இவர்கள் உமக்குப் பின்னால் ெசய்தைத நீர் அறியமாட்டீர். இவர்கள் தம் 
குதிகால்கள்மீது (தம் பைழய மதத்திற்ேக) திரும்பிச் ெசன்றுெகாண்ேடயிருந்தனர்'' என்று 
கூறுவான். 
 
4601 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கள் ("அல்கவ்ஸர்' எனும் சிறப்புத்) தடாகம் குறித்துக் கூறுவைத நான் ேகள்விப் 
பட்டுவந்ேதன். ஆனால், அைதப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
எைதயும் நான் ெசவியுறவில்ைல. இந்நிைலயில் ஒரு நாள் என் அடிைமப் ெபண் எனக்குத் 
தைலவாரிக்ெகாண்டிருந்தாள். 



அத்தியாயம் : 43 – நபிமார்களின் சிறப்புகள்                                

    பக்கம்| 1587  
 

அப்ேபாது (பள்ளிவாசலின் ெசாற்ெபாழிவு ேமைடயிலிருந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "மக்கேள!' என்று அைழத்தார்கள். உடேன நான் அந்த அடிைமப் ெபண்ணிடம், 

" என்ைனவிட்டு (சிறிது) விலகிக்ெகாள்'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு அவள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆண்கைளத்தான் அைழத்தார்கள். ெபண்கைள அைழக்கவில்ைல'' 

என்று ெசான்னாள். அதற்கு நான் "நானும் மக்களில் ஒருவேர'' என்ேறன். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் (எனது "அல்கவ்ஸர்' எனும்) தடாகத்தினருகில் உங்கைள எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்ேபன். 
அங்கு என்னிடம் வருேவாருக்கு ஓர் எச்சரிக்ைக! உங்களில் எவரும் வழி தவறிவந்த 
ஒட்டகம் விரட்டப்படுவைதப் ேபான்று (என்ைன ெநருங்கவிடாமல்) என்னிடமிருந்து 
விரட்டப்பட ேவண்டாம். 
அப்ேபாது நான், "ஏன் இவ்வாறு (விரட்டுகிறரீ்கள்)?'' என்று ேகட்ேபன். அதற்கு, "உங்களுக்குப் 
பின்னால் இவர்கள் புதிது புதிதாக (மார்க்கத்தில்) எைதெயல்லாம் உருவாக்கினார்கள் 
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியாது'' என்று ெசால்லப்படும். அப்ேபாது நான், "ெதாைலயட்டும்! 
(அவர்கள்)'' என்ேபன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட 
(மிம்பர்) மீதிருந்தபடி "மக்கேள!'என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். அப்ேபாது நான் 
தைலவாரிக்ெகாண்டிருந்ேதன். உடேன நான் எனக்குத் தைலவாரிவிட்டுக்ெகாண்டிருந்த 
அடிைமப் ெபண்ணிடம், தைல முடிையச் ேசர்த்து (ெகாண்ைட ேபாட்டு)விடு என்று 
ெசான்ேனன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4602 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் புறப்பட்டு வந்து இறந்தவர்களுக்காகத் 
ெதாழுவிப்பைதப் ேபான்று உஹுதுப் ேபார் உயிர்த் தியாகிகளுக்காகத் ெதாழுதார்கள். 
பிறகு ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பரு)க்குத் திரும்பிவந்து "உங்களுக்காக நிச்சயம் நான் 
(மறுைமயில்) காத்திருப்ேபன். உங்களுக்கு நான் சாட்சியும் ஆேவன். அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! நான் இப்ேபாது ("அல்கவ்ஸர்' எனும்) என் தடாகத்ைதக் காண்கிேறன். 
எனக்கு "பூமியின் கருவூலத் திறவுேகால்கள்' அல்லது "பூமியின் திறவுேகால்கள்' ெகாடுக்கப் 
பட்டுள்ளன. அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எனக்குப் பின்னால் நீங்கள் (ஏக இைறவனுக்கு) 
இைண கற்பிப்பவர்களாக ஆகிவிடுவரீ்கேளா என்று நான் அஞ்சவில்ைல. ஆனால், உலகச் 
ெசல்வங்களுக்காக நீங்கள் ஒருவேராெடாருவர் ேபாட்டியிட்டு (ேமாதி)க்ெகாள்வரீ்கேளா 
என்றுதான் அஞ்சுகிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4603 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உஹுதுப் ேபார் உயிர்த்தியாகிகளுக்காக (ஜனாஸாத் 
ெதாழுைக) ெதாழுவித்தார்கள். பிறகு ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீேதறி (உைர 
நிகழ்த்தி)னார்கள். அ(வ்வுைரயான)து உயிேராடுள்ளவர்களிடமும் இறந்தவர்களிடமும் 
(மறுைமப் பயணத்திற்கு) விைடெபறுவது ேபாலிருந்தது. 
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அவ்வுைரயில் அவர்கள், "நான் ("அல்கவ்ஸர்' எனும் எனது) தடாகத்தினருகில் உங்களுக்(கு 
நீர் புகட்டுவதற்)காகக் காத்திருப்ேபன். அத்தடாகத்தின் பரப்பளவு "அய்லா'விலிருந்து 
"ஜுஹ்ஃபா' வைரயுள்ள ெதாைலதூரத்ைதப் ேபான்றதாகும். எனக்குப் பின்னால் நீங்கள் 
இைணைவப்பவர்களாக ஆகிவிடுவரீ்கேளா என்று நான் அஞ்சவில்ைல. ஆனால், 

 உலகத்திற்காக நீங்கள் ஒருவேராெடாருவர் ேபாட்டியிட்டு,  சண்ைடயிட்டுக்ெகாண்டு, 

உங்களுக்கு முன்னிருந்ேதார் அழிந்தைதப் ேபான்று நீங்களும் அழிந்துவிடுவரீ்கேளா என்ேற 
நான் அஞ்சுகிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இதுேவ நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள இறுதியாகச் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட 
(மிம்பர்)மீது பார்த்த நிகழ்வாக அைமந்தது. 
 
4604 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் உங்களுக்கு முன்ேப ("அல்கவ்ஸர்' எனும்) தடாகத்திற்குச் ெசன்று (உங்களுக்கு நீர் 
புகட்டக்) காத்திருப்ேபன். அப்ேபாது மக்களில் சிலருக்காக நான் வாதாடுேவன். ஆனால், 

அதில் நான் ேதாற்றுவிடுேவன். அப்ேபாது நான் "இைறவா! (இவர்கள்) என் ேதாழர்கள்; என் 
ேதாழர்கள்'' என்ேபன். அதற்கு "உமக்குப் பின்னர் இவர்கள் (மார்க்கத்தில்) புதிது புதிதாக 
என்ெனன்ன ெசய்தார்கள் என்பைத நீர் அறியமாட்டீர்'' என்று ெசால்லப்படும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "(இவர்கள்) என் ேதாழர்கள்; என் ேதாழர்கள் (என்ேபன்)'' எனும் குறிப்பு இடம் 
ெபறவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4605 ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"("அல்கவ்ஸர்' எனும்) எனது தடாக(த்தின் விசால)மானது, (யமனிலுள்ள) "ஸன்ஆ'விற்கும் 
மதீனாவிற்கும் இைடேயயான ெதாைலதூரம் ெகாண்டதாகும்'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறக்ேகட்ேடன் என்று ெசான்ேனன். 
அப்ேபாது முஸ்தவ்ரித் பின் ஷத்தாத் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் "அதன் ேகாப்ைபகள் 
குறித்து நீங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுறவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான் "இல்ைல' என்ேறன். அதற்கு முஸ்தவ்ரித் (ரலி) அவர்கள், "(அல்கவ்ஸர்) தடாகத்தில் 
ைவக்கப்பட்டுள்ள ேகாப்ைபகள் (எண்ணிக்ைகயில்) நட்சத்திரங்கைளப் ேபான்று காணப்படும்'' 

என நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதரிவித்ததாகச் ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் அல்குஸாஈ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில், "அல்கவ்ஸர்' தடாகத்ைதப் பற்றி ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி அறிவித்தார்கள் 
என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. முஸ்த்தவ்ரித் (ரலி) அவர்களின் கூற்றும் அவர்களுக்கு 
ஹாரிஸா (ரலி) அவர்கள் அளித்த பதிலும் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4606 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களுக்கு எதிரில் (மறுைமயில்) ஒரு தடாகம் உள்ளது. (அைத நீங்கள் காண்பரீ்கள்.) 
அதன் இரு மூைலகளுக்கு இைடேயயுள்ள ெதாைலதூரம் (அன்ைறய "ஷாம்' நாட்டின்) 
"ஜர்பா' மற்றும் "அத்ருஹ்' ஆகிய நகரங்களுக்கிைடேய உள்ள தூரத்ைதப் ேபான்றதாகும். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களுக்கு எதிரில் (மறுைம நாளில்) ஒரு தடாகம் உள்ளது. (அைத நீங்கள் காண்பரீ்கள்). 
அது (அன்ைறய "ஷாம்'நாட்டின்) "ஜர்பா' மற்றும் "அத்ருஹ்' ஆகியவற்றுக்கு இைடேய 
உள்ளைதப் ேபான்ற (ெதாைலதூரத்ைதக் ெகாண்ட)தாகும். 
இைத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் 
அல்முஸன்னா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "எனது தடாகம்' எனும் வாசகம் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உைபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் ஹஃப்ஸ் (ரஹ்) அவர்கள், பின்வருமாறு 
கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 
நான் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடம் (அவ்விரு ஊர்களின் தூரத்ைதப் பற்றிக்) ேகட்ேடன். 
அதற்கு நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள், "(அவ்விரண்டும்) "ஷாம்' நாட்டிலுள்ள இரு ஊர்களாகும். 
அவ்விரண்டுக்குமிைடேய மூன்று இரவு பயணத்ெதாைலவு உள்ளது'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இப்னு பிஷ்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மூன்று நாட்கள் பயணத்ெதாைலவு உள்ளது'' 

என்று நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாகக் காணப்படுகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4607 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களுக்கு எதிரில் (மறுைம நாளில்) தடாகம் ஒன்று உள்ளது. (அைத நீங்கள் காண்பரீ்கள். 
அதன் நீளம், அன்ைறய ஷாம் நாட்டிலுள்ள) "ஜர்பா' மற்றும் "அத்ருஹ்' 

ஆகியவற்றுக்கிைடேய உள்ள (ெதாைலதூரத்)ைதப் ேபான்றதாகும். அதில் விண்மீன்கைளப் 
ேபான்று ேகாப்ைபகள் உள்ளன. யார் அங்கு வந்து அதிலிருந்து அருந்துகிறாேரா அவருக்கு 
அதற்குப் பின்னர் ஒருேபாதும் தாகேம ஏற்படாது. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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4608 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (அல்கவ்ஸர் எனும்) 
அத்தடாகத்தின் ேகாப்ைபகள் என்ன?''என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "முஹம்மதின் 
உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! அதன் ேகாப்ைபகள் (எண்ணிக் 
ைகயானது), ேமகேமா நிலேவா இல்லாத இரவில் காட்சியளிக்கும் விண்மீன்களின் 
எண்ணிக்ைகையவிட அதிகமானதாகும். அைவேய ெசார்க்கத்தின் ேகாப்ைபகளாகும். 
யார் அ(த்தடாகத்)தில் அருந்துகிறாேரா அவருக்கு இறுதிவைர தாகேம ஏற்படாது. அதில் 
ெசார்க்கத்திலிருந்து இரு வடிகுழாய்கள் வழியாக நீர் வந்துேசருகிறது. அதில் 
அருந்துபவருக்குத் தாகேம ஏற்படாது. அத்தடாகத்தின் அகலம் அதன் நீளத்ைதப் ேபான்று 
(சமஅளவில்) இருக்கும். அதன் ெதாைலதூரம் (அன்ைறய ஷாம் நாட்டிலிருந்த) 
"அம்மானு'க்கும் "அய்லா'வுக்கும் இைடேயயுள்ள ெதாைலதூரத்ைதக் ெகாண்டதாகும். அதன் 
நீர் பாைலவிட ெவண்ைமயானது; ேதைனவிட மதுரமானது'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4609 ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் எனது ("அல் கவ்ஸர்') தடாகத்தில் நீர் அருந்தும் பகுதியில் 
நின்றுெகாண்டு யமன்வாசிகளுக்(கு முன்னுரிைம அளிப்பதற்)காக மற்றவர்கைள 
விரட்டுேவன். யமன்வாசிகளுக்குத் தண்ணரீ் கிைடப்பதற்காக எனது (ைகயிலுள்ள) தடியின் 
மூலம் மற்றவர்கைள அடிப்ேபன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது நபியவர்களிடம் அத்தடாகத்தின் அகலம் குறித்து வினவப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள், "அது, எனது வசிப்பிட(மான மதீனா நகர)த்திலிருந்து "அம்மான்'வைர உள்ள 
ெதாைலவிற்கு அகலமானதாகும்'' என்றார்கள். 
அத்தடாகத்தின் பானம் குறித்து வினவப்பட்டேபாது, "அது, பாைலவிட ெவண்ைமயானது; 

ேதைனவிட இனிைமயானது. ெசார்க்கத்திலிருந்து நீளுகின்ற இரு வடிகுழாய்கள் 
அத்தடாகத்திற்குள் ெதாடர்ச்சியாகத் தண்ணைீரப் பாய்ச்சிக்ெகாண்டிருக்கும். அக்குழாய்களில் 
ஒன்று தங்கத்தாலானது; மற்ெறான்று ெவள்ளியாலானது'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸவ்பான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நான் மறுைம நாளில் (அல்கவ்ஸர்) தடாகத்தில் நீர் அருந்தும் பகுதியில் 
இருப்ேபன்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளன. 
-(அல்கவ்ஸர்) தடாகம் ெதாடர்பான ேமற்கண்ட ஹதீஸ், ஸவ்பான் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
முஹம்மத் பின் பஷ்ஷார் (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 
நான் எனக்கு இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த யஹ்யா பின் ஹம்மாத் (ரஹ்) அவர்களிடம், 

"நீங்கள் இந்த ஹதீைஸ அபூஅவானா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள், "இைத நான் ஷுஅபா (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்தும் ெசவியுற்றுள்ேளன்'' என்று பதிலளித்தார்கள். உடேன நான், "அது 
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குறித்து நன்கு சிந்தித்துச் ெசால்லுங்கள்'' என்று ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் நன்கு 
சிந்தித்துவிட்டு, அவ்வாேற (ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத) எனக்கு அறிவித்தார்கள்'' 

என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4610 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் ("அல்கவ்ஸர்' எனும்) எனது தடாகத்ைதவிட்டு, ஒட்டகங்களிடமிருந்து அந்நிய 
ஒட்டகங்கைள விரட்டுவைதப் ேபான்று சில மனிதர்கைள விரட்டுேவன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4611 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் தடாகத்தின் (பரப்பு) அளவு, யமனிலுள்ள "ஸன்ஆ' நகரத்திற்கும் (ஷாம் நாட்ைட 
ஒட்டியிருந்த) "அய்லா'நகரத்திற்கும் இைடேயயான (ெதாைலதூரத்)ைதப் ேபான்றதாகும். 
ேமலும், அதில் விண்மீன்களின் எண்ணிக்ைகையப் ேபான்று (எண்ணற்ற) ேகாப்ைபகள் 
இருக்கும். - இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4612 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என்னுடனிருந்த என் ேதாழர்களில் சிலர் (மறுைமயில் "அல்கவ்ஸர்') தடாகத்துக்கு 
என்னிடம் வருவார்கள். நான் அவர்கைளப் பார்க்கும்ேபாது அவர்கள் (நானிருக்கும் பகுதிக்கு) 
ஏறிவருவர். அப்ேபாது என்ைனவிட்டு அவர்கள் அப்புறப்படுத்தப்படுவார்கள். அப்ேபாது நான், 

"இைறவா! (இவர்கள்) என் அருைமத் ேதாழர்கள்; என் அருைமத் ேதாழர்கள்'' என்ேபன். 
அதற்கு, "உமக்குப் பின்னால் இவர்கள் (புதிது புதிதாக) என்ெனன்ன உருவாக்கினார்கள் 
என்பைத நீர் அறியமாட்டீர்'' என்று என்னிடம் கூறப்படும். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அதன் ேகாப்ைபகள் விண்மீன்களின் (கணக்கிலடங்கா) எண்ணிக்ைகயில் 
அைமந்ததாகும்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4613 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது (அல்கவ்ஸர்) தடாகத்தின் இரு கைரகளுக்கிைடயிலான ெதாைலதூரம், (யமனிலுள்ள) 
"ஸன்ஆ'வுக்கும் மதீனாவுக்கும் இைடேயயுள்ள ெதாைலதூரம் ேபான்றதாகும். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4614 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், (ஸன்ஆவுக்கும் மதீனாவுக்கும் இைடேயயுள்ள ெதாைலதூரம் ேபான்றதாகும்.) 
அல்லது மதீனாவுக்கும் அம்மானுக்கும் இைடேயயுள்ள ெதாைலதூரம் ேபான்றதாகும் என 
ஐயப்பாடுடன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அபூ அவானா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "எனது 
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(அல்கவ்ஸர்) தடாகத்தின் இருகைரகளுக்கும் இைடேயயுள்ள ெதாைலதூரம்...'என்று 
காணப்படுகிறது. 
 
4615 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அத்தடாகத்தில் விண்மீன்களின் எண்ணிக்ைக அளவுக்குப் ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலுமான 
ேகாப்ைபகள் காணப்படும். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அதன் ேகாப்ைபகள் விண்மீன்களின் எண்ணிக்ைகையவிட அதிகமானைவயாகும்'' 

என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4616 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் உங்களுக்கு முன்ேப ("அல்கவ்ஸர்' எனும்) அத்தடாகத்தினருகில் உங்களுக்காகக் 
காத்திருப்ேபன். அதன் இரு ஓரங்களுக்கு இைடேயயுள்ள தூரம், (யமனிலுள்ள) 
"ஸன்ஆ'வுக்கும் "அய்லா'வுக்கும் இைடேய உள்ள தூரத்ைதப் ேபான்றதாகும். அதிலுள்ள 
ேகாப்ைபகள் (எண்ணிக்ைகயில்) விண்மீன்கைளப் ேபான்றைவயாகும். 
இைத ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4617 ஆமிர் பின் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் என் அடிைம நாஃபிஉ மூலம் ஜாபிர் பின சமுரா (ரலி) அவர்களுக்கு "தாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ற ஹதீஸ் ஒன்ைற எனக்குத் 
ெதரிவியுங்கள்'' என்று கடிதம் எழுதிேனன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நான் உங்களுக்கு முன்ேப ெசன்று (உங்களுக்கு நீர் புகட்டக்) காத்திருப்ேபன்' 

என்று கூறியைதக் ேகட்டுள்ேளன்'' என்று பதில் கடிதம் எழுதினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 10 உஹுதுப் ேபார் நாளில் நபி (ஸல்) அவர்களுக்காக (வானவர்கள்) ஜிப்ரீல் 
(அைல), மீக்காயலீ் (அைல) ஆகிேயார் (எதிரிகளுடன்) ேபாரிட்டது. 
 
4618 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஹுதுப் ேபாரின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வலப் பக்கமும் இடப் 
பக்கமும் ெவண்ணிற ஆைடகள் அணிந்த இரு மனிதர்கைள -அதாவது ஜிப்ரீல் (அைல), 
மீக்காயலீ் (அைல) ஆகிேயாைர- நான் பார்த்ேதன். அதற்கு முன்ேபா அதற்குப் பின்ேபா 
அவ்விருவைரயும் நான் பார்த்ததில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4619 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஹுதுப் ேபாரின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வலப் பக்கமும் இடப் 
பக்கமும் ெவண்ணிற ஆைடகள் அணிந்த இரு மனிதர்கைள நான் பார்த்ேதன். அவ்விரு 
மனிதர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகக் கடுைமயாகப் ேபாரிட்டுக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். அதற்கு முன்ேபா அதற்குப் பின்ேபா அவ்விருவைரயும் நான் 
பார்த்ததில்ைல. 
 
பாடம் : 11 நபி (ஸல்) அவர்களின் வரீமும் அறப்ேபாருக்காக அவர்கள் முன்ேன ெசன்றதும். 
 
4620 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (குணத்திலும் ேதாற்றத்திலும்) மக்களிேலேய மிகவும் 
அழகானவர்களாகவும் மக்களிேலேய அதிகக் ெகாைடகுணம் ெகாண்டவர்களாகவும் 
மக்களிேலேய அதிக வரீமுைடயவர்களாகவும் இருந்தார்கள். 
ஒரு (நாள்) இரவு மதீனவாசிகள், (எதிரிகள் பைடெயடுத்து வருவதாகக் ேகள்விப்பட்டு) 
பதீியுற்றார்கள். சப்தம் வந்த திைசைய ேநாக்கி மக்களில் சிலர் நடந்தனர். (உண்ைம நிைல 
அறிய) அத்திைசைய ேநாக்கி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்ேப ெசன்று 
விட்டிருந்தார்கள். பிறகு அவர்கள் தமது கழுத்தில் வாைளத் ெதாங்கவிட்டபடி அபூதல்ஹா 
(ரலி) அவர்களது (ேசணம் பூட்டப்படாத) ெவற்றுடலான குதிைரயின்மீது அமர்ந்தவண்ணம் 
திரும்பி வந்து மக்கைளச் சந்தித்து, "பதீியைடயாதீர்கள்; பதீியைடயாதீர்கள்'' என்று (மக்கைளப் 
பார்த்துச்) ெசான்னார்கள். 
பிறகு "(அைல வசீும்) கடலாகேவ (தங்கு தைடயின்றி ஓடக்கூடியதாகேவ) இக்குதிைரைய 
நாம் கண்ேடாம்'' அல்லது "இக்குதிைர ஒரு கடலாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். (அதற்கு 
முன்னர்) அக்குதிைர ெமதுவாக ஓடக்கூடியதாகேவ இருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4621 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மதீனாவில் (எதிரிகள் பைடெயடுத்து வருவதாக வதந்தி பரவி மக்களிைடேய) பதீி 
ஏற்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுக்குரிய "மன்தூப்' எனப்படும் 
குதிைர ஒன்ைற இரவல் வாங்கி, (உண்ைம நிைலையக் கண்டறிய எதிரிகள் வருவதாகச் 
ெசால்லப்பட்ட திைசயில்) அக்குதிைரயிேலறிச் ெசன்றார்கள். 
பிறகு திரும்பி வந்து "பதீியூட்டும் எைதயும் நாம் காணவில்ைல. இக்குதிைரைய (ெதாடர்ந்து 
அைல வசீும்) கடலாகேவ (தங்குதைடயின்றி ஓடக்கூடியதாகேவ) நாம் கண்ேடாம்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்களுக்குரிய'  என்பதற்குப் பதிலாக "எங்களுக்குரிய குதிைர' ஒன்ைற இரவல் 
வாங்கினார்கள் என்று அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 12 மக்களிேலேய நபி (ஸல்) அவர்கள், ெதாடர்ந்து வசீும் (மைழக்) காற்ைற விட 
அதிகமாகச் ெசல்வங்கைள வாரி வழங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். 
 
4622 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிேலேய ெசல்வங்கைள அதிகமாக வாரி 
வழங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் ரமளான் மாதத்தில் ேமன்ேமலும் அதிகமாக 
வாரி வழங்குவார்கள். (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் ஒவ்ேவார் ஆண்டும் ரமளான் 
மாதத்தில் (ஒவ்ேவார் இரவிலும்) அந்த மாதம் முடியும்வைர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைளச் சந்திப்பது வழக்கம். அப்ேபாது அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் குர்ஆைன ஓதிக்காட்டுவார்கள். அவ்வாறு ஜிப்ரீல் தம்ைமச் சந்திக்கும்ேபாது, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாடர்ந்து வசீும் (மைழக்) காற்ைறவிட அதிகமாகச் 
ெசல்வங்கைள வாரி வழங்குவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 13 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மக்களிேலேய மிகவும் அழகான பண்புகள் 
ெகாண்டவர்களாகத் திகழ்ந்தார்கள். 
 
4623 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பத்து ஆண்டுகள் பணிவிைட ெசய்ேதன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர்கள் என்ைன (மனம் ேவதைனப்படும்படி) "ச்சீ' என்ேறா 
"இைத ஏன் ெசய்தாய்?'' என்ேறா, "நீ இப்படிச் ெசய்திருக்கக் கூடாதா?'' என்ேறா எதற்காகவும் 
அவர்கள் (கடிந்து) ெசான்னதில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபுர்ரபஉீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "பணிவிைட ெசய்பவர் ெசய்ய 
ேவண்டிய ஒரு ெசயலில் ("ச்சீ'என்ேறா, "இைத ஏன் ெசய்தாய்?'' என்ேறா அவர்கள் 
ேகட்டதில்ைல)'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக!' எனும் குறிப்பு அதில் இல்ைல. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4624 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்தேபாது (என் தாயாரின் இரண்டாம் 
கணவர்) அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், எனது ைகையப் பிடித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் அைழத்துச் ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அனஸ் புத்திசாலிப் ைபயன்; 

அவன் தங்களுக்குப் பணிவிைட ெசய்யட்டும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அதன்படி நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஊரிலிருக்கும்ேபாதும் பயணத்தில் 
இருக்கும்ேபாதும் அவர்களுக்குப் பணிவிைட ெசய்துவந்ேதன். அல்லாஹ்வின் 
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மீதாைணயாக! நான் ெசய்த எைதப் பற்றியும் "இைத நீ ஏன் இப்படிச் ெசய்தாய்?'' என்ேறா, 

நான் ெசய்யாமல் விட்ட எைதப் பற்றியும் "இைத நீ ஏன் இப்படிச் ெசய்யவில்ைல?'' என்ேறா 
அவர்கள் என்னிடம் ேகட்டதில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4625 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஒன்பது ஆண்டுகள் பணிவிைட 
ெசய்துள்ேளன். அவர்கள் ஒருேபாதும் என்னிடம் "இன்னின்னைத நீ ஏன் ெசய்தாய்?'' என்று 
ேகட்டதாக எனக்குத் ெதரியவில்ைல; அவர்கள் எதற்காகவும் என்ைன ஒருேபாதும் குைற 
கூறியதுமில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4626 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிேலேய மிக அழகிய நற்குணம் 
ெகாண்டவராகத் திகழ்ந்தார்கள். அவர்கள் ஒரு நாள் அலுவல் ஒன்றுக்காக என்ைன 
அனுப்பினார்கள். அப்ேபாது நான் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் ேபாகமாட்ேடன்'' 

என்று ெசான்ேனன். ஆனால், என் மனத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்ட அந்த 
அலுவலுக்குச் ெசல்ல ேவண்டும் என்ேற இருந்தது. 
 
நான் புறப்பட்டுச் ெசன்றேபாது, கைடத்ெதருவில் விைளயாடிக்ெகாண்டிருந்த சிறுவர்கள் 
சிலைரக் கடந்து ெசன்ேறன். (அவர்களுடன் ேசர்ந்து நானும் விைளயாடலாேனன்.) அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்குப் பின்பக்கம் (வந்து) எனது பிடரிையப் 
பிடித்தார்கள். அவர்கைள நான் பார்த்தேபாது அவர்கள் சிரித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
"அருைம அனேஸ! நான் உத்தரவிட்ட இடத்திற்கு நீ ெசன்றாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், 

"ஆம்; ெசல்கிேறன், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று ெசான்ேனன். 
ேமலும் அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஒன்பது 
ஆண்டுகள் பணிவிைட ெசய்துள்ேளன். நான் ெசய்த எைதப் பற்றியும் "இன்னின்னைத நீ 
ஏன் ெசய்தாய்?' என்ேறா, நான் ெசய்யாமல் விட்டுவிட்ட எைதப் பற்றியும் "நீ 
இன்னின்னைதச் ெசய்திருக்கக் கூடாதா?' என்ேறா அவர்கள் என்னிடம் ேகட்டதாக எனக்குத் 
ெதரியவில்ைல. 
 
4627 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிேலேய மிக அழகிய பண்புகள் 
ெகாண்டவர்களாய்த் திகழ்ந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 14 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எது ேகட்கப்பட்டாலும் ஒருேபாதும் 
அவர்கள் "இல்ைல' என்று ெசான்னதில்ைல என்பதும், அவர்கள் தாராளமாக நன்ெகாைடகள் 
வழங்கியதும். 
 
4628 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எது ேகட்கப்பட்டாலும் ஒருேபாதும் அவர்கள் 
"இல்ைல' என்று ெசான்னதில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்படிேய ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4629 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இஸ்லாத்ைத முன்ைவத்து எது ேகட்கப் 
பட்டாலும் அவர்கள் அைதக் ெகாடுக்காமல் இருந்ததில்ைல. 
இந்நிைலயில் அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து (ேகட்டேபாது), இரு மைலகளுக்கு இைடேய 
இருக்கும் (அளவுக்கு அதிகமான) ஆடுகைள அவருக்கு வழங்கினார்கள். அந்த மனிதர் தம் 
சமுதாயத்தாரிடம் திரும்பிச் ெசன்று, "என் மக்கேள! நீங்கள் இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக் 
ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில், முஹம்மத் வறுைமைய அஞ்சாமல் தாராளமாக நன்ெகாைடகள் 
வழங்குகிறார்'' என்று ெசான்னார். 
 
4630 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (வந்து) இரு மைலகளுக்கிைடேய இருக்கும் 
(அளவுக்கு அதிகமான) ஆடுகைள (நன்ெகாைடயாகக்) ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அவற்ைறக் ெகாடுத்தார்கள். அவர் தம் சமுதாயத்தாரிடம் ெசன்று, "என் மக்கேள! நீங்கள் 
இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! முஹம்மத் அவர்கள் 
வறுைமைய அஞ்சாமல் தாராளமாக நன்ெகாைடகள் வழங்குகிறார்'' என்று கூறினார். 
ஒரு மனிதர் உலக ஆதாயத்திற்காக இஸ்லாத்ைத ஏற்றிருந்தாலும், இஸ்லாத்ைதத் தழுவிய 
சிறிது காலத்திற்குள் அவருக்கு இஸ்லாம் இந்த உலகத்ைதயும் அதிலிருப்பவற்ைறயும்விட 
மிகவும் உவப்பானதாக ஆகிவிடும். 
 
4631 இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றிப் ேபாருக்குப் புறப்பட்டுச் 
ெசன்றார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுடனிருந்த 
முஸ்லிம்களும் புறப்பட்டுச் ெசன்று ஹுைனன் எனுமிடத்தில் ("ஹவாஸின்' குலத்தாருடன்) 
ேபாரிட்டனர். அப்ேபாது அல்லாஹ் தனது மார்க்கத்திற்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் 
ெவற்றியளித்தான். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்ைறய தினத்தில் ஸஃப்வான் பின் உமய்யாவுக்கு 
(முதலில்) நூறு ஒட்டகங்கள் ெகாடுத்தார்கள். பிறகு இன்னும் நூறு ஒட்டகங்கள் 
ெகாடுத்தார்கள். பிறகு ேமலும் நூறு ஒட்டகங்கள் ெகாடுத்தார்கள். 
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(முந்நூறு ஒட்டகங்கைளப் ெபற்றுக்ெகாண்ட) ஸஃப்வான் பின் உமய்யா, "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அன்று தாராளமாக) எனக்கு 
வழங்கினார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் எனக்கு மக்களிேலேய மிகவும் ெவறுப்பானவர்களாய் 
இருந்தார்கள். அவர்கள் எனக்கு நன்ெகாைடகள் வழங்கிக்ெகாண்ேட வந்து மக்களிேலேய 
எனக்கு மிகவும் உவப்பானவர்களாய் ஆகிவிட்டார்கள்'' என்று கூறியதாக சயதீ் பின் 
அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம் ெதரிவித்தார்கள். 
 
4632 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "பஹ்ைரனின் நிதி நம்மிடம் வந்தால், 

நான் உனக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு இவ்வளவு தருேவன்'' என்று கூறி, இரு ைககைளயும் 
அள்ளித் தருவைதப் ேபான்று (மூன்று முைற) ேசர்த்துக்காட்டினார்கள். ஆனால், அந்த நிதி 
வருவதற்குள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்துவிட்டார்கள். 
பின்னர் (ஆட்சித் தைலவராக வந்த) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் அந்த நிதி வந்தது. 
அப்ேபாது ெபாது அறிவிப்பாளர் ஒருவரிடம் "எவருக்காவது நபி (ஸல்) அவர்கள் ஏேதனும் 
வாக்களித்திருந்தால், அல்லது எவருக்காவது அவர்கள் கடன் தர ேவண்டியிருந்தால் அவர் 
நம்மிடம் வரட்டும்'' என்று ெபாது அறிவிப்புச் ெசய்யும்படி கட்டைளயிட்டார்கள். (அவ்வாேற 
அவர் ெபாது அறிவிப்புச் ெசய்தேபாது) நான் (அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம்) ெசன்று, 

"பஹ்ைரனின் நிதி நம்மிடம் வந்தால், நான் இவ்வளவு இவ்வளவு இவ்வளவு தருேவன் 
என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் கூறியிருந்தார்கள்'' என்ேறன். 
அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் இரு ைக நிைறய ஒரு தடைவ அள்ளிக்ெகாடுத்து 
"எண்ணிப்பார்'' என்று ெசான்னார்கள். நான் எண்ணிப்பார்த்தேபாது ஐநூறு (நாணயங்கள்) 
இருந்தன. பிறகு மீண்டும் "இைதப் ேபான்ேற,இன்னும் இரு மடங்குகளும் 
ெபற்றுக்ெகாள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4633 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் இறந்தேபாது (பஹ்ைரனின் ஆளுநர்) அலாஉ பின் அல்ஹள்ரமீ 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்து (கலீஃபா) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு (சிறிது) நிதி வந்தது. 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "யாருக்காவது நபி (ஸல்) அவர்கள் கடன் தர ேவண்டியிருந்தால், 

அல்லது நபியவர்களின் தரப்பிலிருந்து யாருக்காவது வாக்குறுதி தரப்பட்டிருந்தால் அவர் 
நம்மிடம் வரட்டும். (அவரது உரிைமைய நாம் நிைறேவற்றுேவாம்)'' என்று கூறினார்கள் என 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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பாடம் : 15 நபி (ஸல்) அவர்கள் குழந்ைதகள் மீதும் குடும்பத்தார்மீதும் காட்டிய அன்பும், 

அவர்களது பணிவும், பணிவின் சிறப்பும். 
 
4634 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எனக்கு இன்றிரவு ஓர் ஆண் குழந்ைத பிறந்தது; 

அவனுக்கு நான் என் தந்ைத இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களின் ெபயைரச் சூட்டிேனன்'' என்று 
கூறிவிட்டு, அக்குழந்ைதைய அபூ ைசஃப் எனப்படும் ெகால்லரின் மைனவியான உம்மு 
ைசஃப் எனும் ெபண்மணியிடம் (பாலூட்டுவதற்காக) ஒப்பைடத்தார்கள். 
பின்னர் (குழந்ைதக்கு உடல்நலக்குைறவு என அறிந்து அைதப் பார்ப்பதற்காகக்) 
குழந்ைதயிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசன்ற ேபாது அவர்கைளப் 
பின்ெதாடர்ந்து நானும் ெசன்ேறன். அபூைசஃபிடம் நாங்கள் ெசன்றைடந்த ேபாது, அவர் தமது 
உைலைய ஊதிக்ெகாண்டிருந்தார். வடீு முழுவதும் புைக நிரம்பியிருந்தது. நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்பாக விைரவாகச் ெசன்று "அபூைசஃேப! 
(உைலைய ஊதுவைத) நிறுத்துங்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
வந்துள்ளார்கள்'' என்ேறன். 
உடேன அபூைசஃப் (உைலைய ஊதுவைத) நிறுத்திவிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் குழந்ைதைய வாங்கித் தம்ேமாடு அைணத்துக்ெகாண்டுவிட்டு, (பிரார்த்தைனகளில்) 
அல்லாஹ் நாடிய சிலவற்ைறச் ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்னிைலயில் குழந்ைத (இப்ராஹீம்) 
மூச்சு வாங்கிக்ெகாண்டிருந்தைத நான் கண்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
கண்கள் கண்ணைீரச் ெசாரிந்தன. அப்ேபாது அவர்கள், "கண் அழுகின்றது; உள்ளம் 
கவைலப்படுகின்றது. நம் இைறவன் விரும்புவைதத் தவிர ேவெறைதயும் நாம் 
கூறமாட்ேடாம். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இப்ராஹீேம! உம(து பிரிவு)க்காக நாம் 
கவைலப்படுகிேறாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4635 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள விட அதிகமாகத் தம் குடும்பத்தாைர ேநசிக்கும் 
ஒருவைர நான் பார்த்ததில்ைல. (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் குழந்ைத) 
இப்ராஹீம் மதீனாவின் ேமட்டுப் பாங்கான கிராமப்பகுதியில் பாலூட்டி வளர்க்கப்பட்டு 
வந்தார். 
(அங்கிருந்த குழந்ைதையப் பார்ப்பதற்காக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசல்லும் 
ேபாது அவர்களுடன் நாங்களும் ெசல்ேவாம். அவர்கள் வடீ்டுக்குள் நுைழவார்கள். அப்ேபாது 
வடீ்டுக்குள் புைக மூட்டப்பட்டிருக்கும். குழந்ைதயின் பால்குடித் தந்ைத (அபூைசஃப்) 
ெகால்லராக இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குழந்ைதைய வாங்கி 
முத்தமிட்டுவிட்டுத் திரும்புவார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அம்ர் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: குழந்ைத 
இப்ராஹீம் இறந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இப்ராஹீம் என் புதல்வர். 
பால்குடிப் பருவத்திேலேய இறந்துவிட்டார். அவருக்கு அவரது பால்குடித் தவைணைய 
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முழுைமயாக்கும் ெசவிலித் தாய்மார்கள் இருவர் ெசார்க்கத்தில் இருக்கிறார்கள்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4636 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கிராமவாசிகள் சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்திருந்தனர். அப்ேபாது 
அவர்கள் (மக்களிடம்), "நீங்கள் உங்கள் குழந்ைதகைள முத்தமிடுகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டனர். 
மக்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தனர். அதற்கு அந்தக் கிராமவாசிகள் "ஆனால், நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (குழந்ைதகைள) முத்தமிடுவதில்ைல'' என்று கூறினர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் உங்களிடமிருந்து 
கருைணையப் பறித்துவிட்டால்,என்னால் என்ன ெசய்ய முடியும்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு நுைமர் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உமது உள்ளத்திலிருந்து கருைணையப் பறித்துவிட்டால், 

(என்னால் என்ன ெசய்ய முடியும்)'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டதாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4637 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் ேபரர்) ஹசன் (ரலி) அவர்கைள முத்தமிடுவைதக் கண்ட அக்ரஉ 
பின் ஹாபிஸ் (ரலி) அவர்கள், "எனக்குப் பத்து குழந்ைதகள் இருக்கிறார்கள். அவர்களில் 
எவைரயும் நான் முத்தமிட்டதில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "விஷயம் ெதரியுமா? கருைண காட்டாதவன் கருைண 
காட்டப்படமாட்டான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4638 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்கள்மீது கருைண காட்டாதவருக்கு அல்லாஹ் கருைண காட்டமாட்டான். 
இைத ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஏழு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 16 நபி (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாக ெவட்கப்பட்டது. 
 
4639 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திைரக்குள் இருக்கும் கன்னிப் ெபண்ைண விடவும் 
அதிக ெவட்கமுைடயவர்களாயிருந்தார்கள். அவர்கள் ஏேதனுெமான்ைற ெவறுத்தால், அந்த 
ெவறுப்ைப அவர்களது முகத்திலிருந்ேத நாங்கள் அறிந்துவிடுேவாம். 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4640 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள் (இராக்கில் உள்ள) கூஃபாவுக்கு வந்தேபாது நாங்கள் 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அவர்கள், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள நிைனவுகூர்ந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இயற்ைகயாகவும் அருவருப்பாகப் ேபசுபவராக இருக்கவில்ைல; ெசயற்ைகயாகவும் 
அருவருப்பாகப் ேபசுபவராக இருக்கவில்ைல'' என்று கூறிவிட்டு, "நற்குணங்கள் வாய்ந்தவேர 
உங்களில் மிகவும் சிறந்தவர்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னார்கள் 
என்றும் ெதரிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உஸ்மான் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அப்துல்லாஹ் பின் 
அம்ர் (ரலி) அவர்கள் முஆவியா (ரலி) அவர்களுடன் (இராக்கிலுள்ள) கூஃபா நகருக்கு 
வந்திருந்தேபாது (அவர்களிடம் நாங்கள் ெசன்ேறாம்)''என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 17 நபி (ஸல்) அவர்களின் புன்னைகயும் அழகிய உறவாடலும். 
 
4641 சிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது அைவயில் அமர்ந்திருக்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்; 

அதிகமாகேவ (அமர்ந்திருக்கிேறன்). அவர்கள் சுப்ஹுத் ெதாழுைகைய முடித்தபின் சூரியன் 
உதயமாவதற்குமுன் தாம் ெதாழுத இடத்திலிருந்து எழுந்திருக்கமாட்டார்கள். சூரியன் 
உதயமான பின்ேப (அங்கிருந்து) எழுவார்கள். அப்ேபாது மக்கள் அறியாைமக் காலத்தில் 
நடந்த விஷயங்கள் பற்றிப் ேபசிச் சிரித்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள். (அைதக் ேகட்டு) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னைகத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 18 ெபண்கள் மீது நபி (ஸல்) அவர்கள் காட்டிய அன்பும், ெபண்களின் வாகனங்கைள 
ெமதுவாகச் ெசலுத்துமாறு ஒட்டகேவாட்டிக்கு நபியவர்கள் கட்டைளயிட்டதும். 
 
4642 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்தில் இருந்தார்கள். அவர்களுடன் 
அவர்களுைடய கறுப்பு நிற அடிைமயான "அன்ஜஷா' எனப்படுபவரும் இருந்தார். அவர் 
பாட்டுப் பாடி (ஒட்டகத்ைத விைரந்ேதாடச் ெசய்து)ெகாண்டிருந்தார். அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்ஜஷா! நிதானமாக ஓட்டிச் ெசல். (ஒட்டகத்தின் 
ேமலுள்ள) கண்ணாடிக் குடுைவகைள (ெபண்கைள) உைடத்துவிடாேத'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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4643 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
 (ஒரு பயணத்தில்) நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியரிடம் வந்தார்கள். அப்ேபாது 
"அன்ஜஷா' எனப்படும் ஒட்டகேவாட்டி ஒருவர், துைணவியர் அமர்ந்திருந்த ஒட்டகங்கைள 
(பாட்டுப்பாடி விைரவாக) ஓடச்ெசய்து ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"உமக்குக் ேகடுதான் அன்ஜஷா! நிதானமாக ஓட்டிச் ெசல். (ஒட்டகச் சிவிைகக்குள் 
இருக்கும்) கண்ணாடிக் குடுைவகைள (ெபண்கைள) உைடத்துவிடாேத'' என்று ெசான்னார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூகிலாபா (ரஹ்) அவர்கள் (இராக்வாசிகளிடம்), 
"(இங்கு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு வார்த்ைதையக் கூறியுள்ளார்கள். 
அைதேய உங்களில் ஒருவர் ெசால்லியிருந்தால்,அதற்காக அவைர நீங்கள் ைநயாண்டி 
ெசய்திருப்பரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4644 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தாயார்) உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியருடன் 
(ஒரு பயணத்தில்) இருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் அமர்ந்திருந்த ஒட்டகங்கைள 
ஒட்டகேவாட்டி ஒருவர் (பாட்டுப்பாடி விைரவாக) ஓட்டிக்ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (அந்த ஒட்டகேவாட்டியிடம்), "அன்ஜஷா! ெமதுவாக ஓட்டிச் ெசல். 
கண்ணாடிக் குடுைவகைள (ெபண்கைள) உைடத்துவிடாேத'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4645 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (அன்ஜஷா எனப்படும்) "அழகிய குரல் 
வளத்துடன் பாட்டுப்பாடி ஒட்டகேமாட்டுபவர்' ஒருவர் இருந்தார். (அவர் ஒரு முைற 
ஒட்டகத்தில் ெபண்கள் இருக்க, பாடிக்ெகாண்டிருந்த ேபாது) அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நிதானம், அன்ஜஷா! கண்ணாடிக் குடுைவகைள -அதாவது ெமன்ைமயான 
ெபண்கைள- உைடத்துவிடாேத'' என்று ெசான்னார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அழகிய குரல் வளத்துடன் பாட்டுப்பாடி ஒட்டகேமாட்டுபவர்' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
 
பாடம் : 19 நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்களுடன் ெநருங்கிப்பழகியதும் மக்கள் அவர்களிடமிருந்து 
வளம் ("பரக்கத்') ெபற்றதும். 
 
4646 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிகாைலத் ெதாழுைகைய ெதாழுது முடித்ததும் 
மதீனாவின் பணியாளர்கள் தண்ணரீுள்ள பாத்திரங்கைளக் ெகாண்டுவருவார்கள். 
ெகாண்டுவரப்படும் ஒவ்ெவாரு பாத்திரத்தினுள்ளும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமது ைகைய மூழ்கச் ெசய்வார்கள். சில ேவைளகளில் குளிரான காைல ேநரங்களிலும் 
அைதக் ெகாண்டு வருவார்கள். அப்ேபாதும் அதனுள்ேள ைகைய மூழ்கச் ெசய்வார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4647 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தைலைய நாவிதர் ஒருவர் மழித்துக் 
ெகாண்டிருக்கும் ேபாது நான் பார்த்துள்ேளன். அப்ேபாது நபித்ேதாழர்கள், ஒரு முடியாயினும் 
(தங்களில்) ஒருவரது ைகயில்தான் விழ ேவண்டும் என்ற ேநாக்கத்துடன் அவர்கைளச் சுற்றி 
வந்துெகாண்டிருந்தார்கள். 
 
4648 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மனநிைல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ெபண் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
எனக்குத் தங்களிடம் ஒரு ேதைவ உள்ளது. (ஒரு விஷயம் பற்றி ேகட்க ேவண்டும்)'' என்று 
கூறினாள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ன மனிதரின் தாேய! 
எந்தத் ெதருவுக்கு நான் வரேவண்டும் என நீ விரும்புகிறாய்; ெசால். உனது ேதைவைய 
நான் நிைறேவற்றிைவக்கிேறன்'' என்று கூறிவிட்டு, அவள் தமது ேதைவைய முடித்துக் 
ெகாள்ளும் வைர (மக்கள் நடமாட்டமுள்ள ஒரு ெதருவில்) அவளுடன் தனியாக(ப் 
ேபசிக்ெகாண்டு) நின்றிருந்தார்கள். 
 
பாடம் : 20 நபி (ஸல்) அவர்கள் குற்றங்களிலிருந்து ெவகு ெதாைலவில் விலகியிருந்ததும், 

அனுமதிக்கப்ெபற்ற ெசயல்களில் எளிதானைதேய அவர்கள் ேதர்வு ெசய்ததும், 

அல்லாஹ்வின் புனிதச் சட்டங்கள் சீர்குைலக்கப்படும்ேபாது அல்லாஹ்வின் சார்பாக 
மக்கைள அவர்கள் தண்டித்ததும். 
 
4649 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இரண்டு விஷயங்களில் விரும்பியைதத் ேதர்வு ெசய்துெகாள்ளும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு விருப்ப உரிைம வழங்கப்ெபற்றால், அவர்கள் அவ்விரண்டில் 
எளிதானைதேய -அது பாவமான விஷயமாக இல்லாதிருக்கும்பட்சத்தில் (எப்ேபாதும்) 
ேதர்வு ெசய்வார்கள். 
அது பாவமான விஷயமாக இருந்தால், மக்களிேலேய அவர்கள்தான் அதிலிருந்து (விலகி) 
ெவகு ெதாைலவில் நிற்பார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக்காக (எதிலும் 
யாைரயும் ஒரு ேபாதும்) பழி வாங்கியதில்ைல;இைறவனின் புனித(ச் சட்ட)ம் ஏதும் 
சீர்குைலக்கப்பட்டு, அதற்குப் பதிலாக அல்லாஹ்வின் சார்பாகத் தண்டிக்க ேவண்டுெமன்று 
இருந்தாேல தவிர (அப்ேபாது மட்டுேம பழிவாங்குவார்கள்). 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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4650 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒன்ைறவிட மற்ெறான்று எளிதானதாக இருக்கும் இரண்டு விஷயங்களில் விரும்பியைதத் 
ேதர்வு ெசய்துெகாள்ளும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு விருப்ப உரிைம 
வழங்கப் ெபற்றால், அவர்கள் அவ்விரண்டில் எளிதானைதேய -அது பாவமான விஷயமாக 
இல்லாதிருக்கும் பட்சத்தில் (எப்ேபாதும்) ேதர்வு ெசய்வார்கள். அது பாவமான விஷயமாக 
இருந்தால், மக்களிேலேய அவர்கள்தான் அதிலிருந்து (விலகி) ெவகு ெதாைலவில் 
நிற்பார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அவ்விரண்டில் எளிதானைதேய ேதர்வு ெசய்வார்கள்'' என்பதுவைரேய இடம் 
ெபற்றுள்ளது. அதற்குப் பிறகுள்ள குறிப்புகள் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4651 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ைகயால் எைதயும் எப்ேபாதும் அடித்த 
தில்ைல; எந்தப் ெபண்ைணயும் எந்த ஊழியைரயும் அடித்ததில்ைல; அல்லாஹ்வின் 
பாைதயில் (ேபார் ெசய்யும்ேபாேத) தவிர. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெசால்லாேலா ெசயலாேலா) தம்ைமப் புண்படுத்திய 
எவைரயும் அவர்கள் எப்ேபாதும் பழிவாங்கியதில்ைல; இைறவனின் புனித(ச் சட்ட)ம் ஏதும் 
சீர்குைலக்கப்பட்டு, அதற்குப் பதிலாக இைறவனின் சார்பாக அவர்கள் நடவடிக்ைக 
எடுத்தாேல தவிர (அப்ேபாது மட்டுேம பழிவாங்குவார்கள்). 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அந்த அறிவிப்பாளர்களில் சிலர் ேவறுசிலைரவிடக் 
கூடுதலான தகவல்கைள அறிவித்துள்ளனர். 
 
பாடம் : 21 நபி (ஸல்) அவர்களின் ேமனியில் கமழ்ந்த நறுமணமும், அவர்களது 
உள்ளங்ைகயின் ெமன்ைமயும், அவர்கள் ெதாட்டுத் தடவியதால் ஏற்பட்ட வளமும். 
 
4652 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன்  முதல்ெதாழுைக (லுஹ்ர்) 
ெதாழுேதன். பிறகு அவர்கள் தம் வடீ்டாரிடம் ெசன்றார்கள். அவர்களுடன் நானும் 
ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்களுக்கு எதிேர சிறுவர்கள் சிலர் வந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அச்சிறுவர்களின் கன்னங்கைள ஒவ்ெவாருவராகத் தடவினார்கள். என் 
கன்னங்களிலும் தடவினார்கள். அவர்களது கரத்திலிருந்து "குளிர்ச்சிைய' அல்லது 
"நறுமணத்ைத' நான் உணர்ந்ேதன். அவர்கள் தமது ைகைய நறுமணப் ைபயிலிருந்து 
அப்ேபாதுதான் எடுத்தைதப் ேபான்றிருந்தது. 
 
4653 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது (உடல்) வாசைனையவிட நறுமணமிக்க 
"அம்பைர'ேயா கஸ்தூரிையேயா ேவெறந்த நறுமணப் ெபாருைளேயா நுகர்ந்தேதயில்ைல; 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உள்ளங்ைகையவிட ெமன்ைமயான அலங்காரப் 
பட்ைடேயா சாதாரணப் பட்ைடேயா நான் ெதாட்டதில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4654 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒளிரும் ெவண்ணிறம் ெகாண்டவர்களாக 
இருந்தார்கள். அவர்களின் வியர்ைவத் துளிகள் முத்துகைளப் ேபான்றிருந்தன. அவர்கள் 
நடந்தால் (பள்ளத்தில் இறங்குவைதப் ேபான்று முன்பக்கம்) சாய்ந்து நடப்பார்கள். 
அவர்களது உள்ளங்ைகையவிட ெமன்ைமயான அலங்காரப் பட்ைடேயா சாதாரணப் 
பட்ைடேயா நான் ெதாட்டதில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது (உடல்) 
வாசைனையவிட சுகந்தமான கஸ்தூரிையேயா "அம்பைர'ேயா நான் நுகர்ந்தேதயில்ைல. 
 
பாடம் : 22 நபி (ஸல்) அவர்களது வியர்ைவயின் நறுமணமும் அதன்மூலம் வளம் (பரக்கத்) 
ஏற்பட்டதும். 
 
4655 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், எங்களது வடீ்டுக்கு வந்து மதிய ஓய்ெவடுத்தார்கள். அப்ேபாது 
அவர்களது உடலில் வியர்ைவ ஏற்பட்டது. என் தாயார் (உம்மு சுைலம் (ரலி)) அவர்கள் 
ஒரு கண்ணாடிக் குடுைவயுடன் வந்து வியர்ைவத் துளிகைள அந்தக் குடுைவயில் 
ேசகரிக்கலானார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் உறக்கத்திலிருந்து விழித்ெதழுந்து, "உம்மு 
சுைலேம! என்ன ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். என் தாயார், "இது 
தங்களது வியர்ைவ. இைத எங்கள் நறுமணப் ெபாருளில் ேசர்க்கிேறாம். இது நல்ல 
வாசைனப் ெபாருட்களில் ஒன்றாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4656 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (என் தாயார்) உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களின் இல்லத்துக்கு 
வந்து, அங்கு உம்மு சுைலம் (படுத்து) இராதேபாது அவர்களது விரிப்பில் படுத்து 
உறங்குவார்கள். ஒரு நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்து உம்மு சுைலமின் விரிப்பில் 
படுத்துறங்கினார்கள். அப்ேபாது அங்கு வந்த உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களிடம், "இேதா நபி 
(ஸல்) அவர்கள் உங்கள் வடீ்டில் உங்கள் விரிப்பில் உறங்கிக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள்'' என்று 
ெசால்லப்பட்டது. 
 
உடேன உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் வந்(து பார்த்)தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
வியர்த்திருந்தது. அவர்களது வியர்ைவ, படுக்ைகயில் ஒரு துண்டுத் ேதாலில் 
திரண்டிருந்தது. உடேன உம்மு சுைலம், தமது நறுமணப் ெபட்டிையத் திறந்து, அந்த 
வியர்ைவத் துளிகைளத் துைடத்து தமது கண்ணாடிக் குடுைவெயான்றில் அைதப் பிழிந்து 
ேசகரிக்கலானார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் திடுக்கிட்டு விழித்து, "உம்மு சுைலேம! என்ன 
ெசய்கிறாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அதன் வளத்ைத 
எங்கள் குழந்ைதகளுக்காக எதிர்பார்க்கிேறாம். (அதனால் தான் அைதச் ேசகரிக்கிேறாம்)'' 
என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் "நீ ெசய்தது சரிதான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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4657 உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் வடீ்டுக்கு மதிய ஓய்ெவடுப்பதற்காக வருவார்கள். அப்ேபாது 
அவர்களுக்காக நான் ேதால் விரிப்பு ஒன்ைற விரிப்ேபன். அந்த விரிப்பில் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மதிய ஓய்ெவடுப்பார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களது உடலில் அதிகமாக வியர்ைவ 
ஏற்படும். அப்ேபாது நான் அவர்களது வியர்ைவத் துளிகைள எடுத்து வாசைனப் 
ெபாருட்களிலும் கண்ணாடிக் குடுைவகளிலும் ேசகரிப்ேபன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"உம்மு சுைலேம! என்ன இது?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான் "தங்களது வியர்ைவத் 
துளிகைள எனது நறுமணப் ெபாருளில் ேசர்க்கிேறன்''என்று கூறுேவன். 
 
பாடம் : 23 நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) வரும்ேபாது குளிர் 
காலத்திலும்  வியர்ைவ ஏற்பட்டது. 
 
4658 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குக் குளிரான காைல ேநரங்களிலும் ேவத 
அறிவிப்பு (வஹீ) அருளப்படும். பிறகு (அவர்கைள விட்டு அந்நிைல விலகும்ேபாது) 
அவர்களது ெநற்றியிலிருந்து வியர்ைவத் துளிகள் வழியும். 
 
4659 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹாரிஸ் பின் ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "தங்களுக்கு ேவத 
அறிவிப்பு (வஹீ) எப்படி வருகின்றது?'' என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "சில 
ேநரங்களில் மணிேயாைசையப் ேபான்று எனக்கு ேவத அறிவிப்பு வரும். அவ்வாறு வருவது 
எனக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கும். பிறகு அச்ெசய்திைய நான் மனனமிட்டுக்ெகாண்ட 
நிைலயில் அந்நிைல என்ைன விட்டு விலகிவிடும். இன்னும் சில ேநரங்களில், வானவர் 
ஒருவர் மனித உருவில் என்னிடம் வ(ந்து ெசய்திகைளத் த)ருவார். அவர் கூறுவைத நான் 
நிைனவிலிருத்திக்ெகாள்ேவன்''என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4660 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) அருளப்ெபறும்ேபாது, அவர்களுக்கு மிகுந்த 
சிரமம் ஏற்படும்;அவர்களது முகம் சாம்பல் நிறத்திற்கு மாறிவிடும். 
 
4661 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தமக்கு ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) அருளப்ெபறும்ேபாது, தமது தைலையத் 
தாழ்த்திக்ெகாள்வார்கள். நபித் ேதாழர்களும் தம் தைலையத் தாழ்த்திக்ெகாள்வார்கள். 
அந்நிைல விலக்கப்பட்டதும் தமது தைலைய உயர்த்துவார்கள். 
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பாடம் : 24 நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது தைலமுடிைய வகிெடடுக்காமல் ெநற்றியில் ெதாங்க 
விட்டதும், வகிெடடுத்து வாரிவிட்டதும். 
 
4662 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ேவதக்காரர்கள் (யூத, கிறித்தவர்கள்) தமது தைலமுடிைய (வகிெடடுத்து வாரிவிடாமல் 
ெநற்றியில்) ெதாங்கவிட்டுவந்தனர். இைணைவப்பாளர்கள் தம் தைலமுடிைய வகிெடடுத்துப் 
பிரித்துவந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக்கு இைறக்கட்டைள 
விதிக்கப்படாத விஷயங்களில் ேவதக்காரர்களுக்கு ஒத்துப் ேபாவைதேய விரும்பி 
வந்தார்கள். ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (முதலில்) முன்தைல முடிைய 
ெநற்றியில் ெதாங்கவிட்டுவந்தார்கள். பிற்காலத்தில் அைத வகிெடடுத்து (வாரி)விட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னுஅப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 25 நபி (ஸல்) அவர்களின் உருவத் ேதாற்றமும் அவர்கள் அழகிய முகஅைமப்புக் 
ெகாண்டவர்களாய் இருந்தார்கள் என்பதும். 
 
4663 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நடுத்தர உயரமுள்ள மனிதராகவும் (பரந்த 
முதுகும், விரிந்த மார்பும் அைமந்து) இரு ேதாள்களுக்கிைடேய அதிக இைடெவளி 
உள்ளவர்களாகவும் இருந்தார்கள். இரு காதுகளின் ேசாைனைய எட்டும் அளவுக்குத் 
தைலமுடி ெகாண்டவர்களாகவும் இருந்தார்கள். அவர்கள் சிவப்பு நிற அங்கி 
அணிந்திருந்தார்கள். (அந்த ஆைடயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளவிட 
அழகான எவைரயும் எப்ேபாதும் நான் கண்டேதயில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4664 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளவிட நீண்ட முடிைவத்து, சிவப்பு நிற அங்கி 
அணிந்திருந்த அழகான ஒருவைர நான் கண்டேதயில்ைல. அவர்களது தைலமுடி 
ேதாள்கைளத் ெதாட்டுக்ெகாண்டிருந்தது. (விரிந்த முதுகும் பரந்த மார்பும் ெகாண்டு) 
அவர்கள் இருேதாள்களுக்கிைடேய அதிக இைடெவளி உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். 
அவர்கள் அதிக உயரமுைடயவராகவும் இருக்கவில்ைல; குட்ைடயானவராகவும் 
இருக்கவில்ைல. (நடுத்தர உயரமுைடயவராகேவ இருந்தார்கள்). 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூகுைரப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு (அதிகமான) தைலமுடி இருந்தது'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
4665 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிேலேய மிக அழகான முகம் 
உைடயவர்களாகவும் அழகான உருவ அைமப்புக் ெகாண்டவர்களாகவும் இருந்தார்கள். 
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அவர்கள் ஒேரயடியாக உயரமானவராகவும் இருக்கவில்ைல;குட்ைடயானவராகவும் 
இருக்கவில்ைல. 
 
பாடம் : 26 நபி (ஸல்) அவர்களது தைலமுடியின் நிைல. 
 
4666 கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
தைலமுடி எப்படி இருந்தது?''என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அவர்களது தைலமுடி, 

அைலயைலயானதாக இருந்தது. சுருள் முடியாகவும் இல்ைல; படிந்த முடியாகவும் 
இல்ைல. அது அவர்களது காது மடல்களுக்கும் ேதாளுக்கும் இைடேய 
ெதாங்கிக்ெகாண்டிருந்தது'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4667 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தைலமுடி (சில ேவைளகளில்) அவர்களின் 
ேதாள்கைளத் ெதாட்டுக்ெகாண்டிருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4668 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தைலமுடி (சில ேவைளகளில்) இரு காது 
மடல்களின் பாதிவைர இருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 27 நபி (ஸல்) அவர்களின் வாய், கண்கள், குதிகால்கள் ஆகியவற்றின் நிைல. 
 
4669 ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விசாலமான வாயும் விரிந்த கண்ணும் ெமலிந்த 
குதிகால்களும் உைடயவர்களாக இருந்தார்கள்'' என்று ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் 
கூறியைதத் தாம் ேகட்டதாக சிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் ெதரிவித்தார்கள். 
நான் சிமாக் (ரஹ்) அவர்களிடம், "விசாலமான வாய் ("ளலீஉல் ஃபம்') என்றால் என்ன?'' 

என்று ேகட்ேடன். அவர்கள் "ெபரிய வாய்'' என்றார்கள். "விரிந்த கண் ("அஷ்கலுல் ஐன்') 

என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்டதற்கு "நீளமான கண் பிளவு'' என்றார்கள். 
"ெமலிந்த குதிகால்கள் ("மன்ஹூசுல் அகிப்') என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்டதற்கு, 

"குதிகாலில் சிறிதளவு சைதப்பற்று காணப்படுவது' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 28 நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவண்ணிறம் ெகாண்டவராகவும் கைலயான 
முகமுைடயவராகவும் இருந்தார்கள். 
 
4670 சயதீ் பின் இயாஸ் அல்ஜுைரரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபுத்துஃைபல் (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் 
பார்த்திருக்கிறரீ்களா?''என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்; அவர்கள் ெவண்ணிறம் 
ெகாண்டவர்களாகவும் கைளயான முகமுைடயவராகவும் இருந்தார்கள்''  என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ஆகிய நான்) கூறுகிேறன்: 
அபுத்துஃைபல் (ரலி) அவர்கள் (ஹிஜ்ரீ) நூறாம் ஆண்டில் இறந்தார்கள்; அவர்கேள 
நபித்ேதாழர்களில் இறுதியாக இறந்தவர் ஆவார். 
 
4671 சயதீ் பின் இயாஸ் அல்ஜுைரரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
 (நபித்ேதாழர்களில் இறுதியாக உயிர் வாழ்ந்த) அபுத்துஃைபல் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள நான் பார்த்திருக்கிேறன்; இந்தப் பூமியின்மீது 
அவர்கைளப் பார்த்தவர் என்ைனத் தவிர ேவெறந்த மனிதரும் (இப்ேபாது உயிருடன்) 
இல்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
அவர்களிடம் நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள எவ்வாறு கண்டீர்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவண்ணிறம் 
ெகாண்டவர்களாகவும் கைலயான ேதாற்றமுைடயவராகவும் நடுத்தரமான உடல்வாகு 
ெகாண்டவராகவும் இருந்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 29 நபி (ஸல்) அவர்களின் தைலயிலிருந்த நைரமுடி. 
 
4672 முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது 
நைர முடிக்குச்) சாயம் பூசியதுண்டா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது தைலயில் நைர எைதயும் பார்க்கவில்ைல; 

இவ்வளவு தவிர'' என்று கூறினார்கள். (அைவ மிகவும் குைறவானைவ என்பைதப் ேபான்று 
அறிவிப்பாளர் ைசைக ெசய்தார் என இப்னு இத்ரீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்.) 
ேமலும் அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) ஆகிேயார் தம் நைரமுடிக்கு மருதாணி இைலயாலும் 
"கத்தம்' (யமன் நாட்டு மூலிைகச்) ெசடியின் இைலயாலும் சாயமிட்டுவந்தனர்'' என்றும் 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4673 முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(தைலமுடிக்குச்) சாயம் பூசியிருந்தார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "சாயம் 
பூசுகின்ற அளவுக்கு (நைர முடிகள்) அவர்களுக்கு இல்ைல. அவர்களது தாடியில் மட்டுேம 
சில ெவள்ைள முடிகள் இருந்தன'' என்று கூறினார்கள். 
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அவர்களிடம், "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் சாயம் பூசியிருந்தார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு, 

"ஆம்; மருதாணி இைலயாலும் "கத்தம்' (யமன் நாட்டு மூலிைகச்) ெசடியின் இைலயாலும் 
(சாயம் பூசியிருந்தார்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4674 முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சாயம் பூசியிருந்தார்களா?''என்று ேகட்ேடன். அதற்கு, "ஒரு சில நைரமுடிகைளேய 
கண்டார்கள். (எனேவ, சாயம் பூசவில்ைல)'' என்று அனஸ் பதிலளித்தார்கள். 
 
4675 ஸாபித் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (தமது நைரமுடிக்குச்) சாயம் 
பூசியதுண்டா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்களது 
தைலயிலிருந்த ெவள்ைள முடிகைள நான் நிைனத்திருந்தால் எண்ணிக் கணக்ெகடுத்திருக்க 
முடியும். நபி (ஸல்) அவர்கள் சாயம் பூசியதில்ைல. (ஆனால்,) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
மருதாணி இைலயாலும் "கத்தம்' (யமன் நாட்டு மூலிைகச்) ெசடியின் இைலயாலும் சாயம் 
பூசியிருந்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்களும் மருதாணி இைலயால் நன்கு சாயம் 
பூசியிருந்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
4676 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் தம் தைலயிலும் தாடியிலும் உள்ள நைரமுடிகைளப் பிடுங்குவது 
ெவறுக்கப்பட்டதாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நைரமுடிக்குச்) சாயம் 
பூசியதில்ைல. அவர்களது (கீழுதட்டின் அடியிலுள்ள) குறுந்தாடியிலும் ெநற்றிப் 
ெபாட்டுகளிலுள்ள முடியிலும்தான் ெவண்ைம இருந்தது. தைலயில் ஆங்காங்ேக ஒரு சில 
முடிகேள நைரத்திருந்தன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. 
 
4677 அபூஇயாஸ் முஆவியா பின் குர்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்களது (தைலயில்) நைரமுடி இருந்ததா?'' 

என்பது பற்றிக் ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அவர்கைள அல்லாஹ் நைரமுடியால் 
அலங்ேகாலப்படுத்தவில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4678 அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஜுைஹஃபா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது (முகத்தில்) இந்த 
இடத்தில் ெவள்ைள முடி இருந்தைத நான் கண்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஸுைஹர் பின் முஆவியா (ரஹ்) அவர்கள் தமது 
விரல் ஒன்ைறத் தமது கீழுதட்டிலுள்ள குறுந்தாடியின் மீது ைவத்து ைசைக ெசய்து 
காட்டினார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களிடம், "அன்ைறய தினம் நீங்கள் யாைரப் ேபான்று இருந்தீர்கள்? (அன்று 
உங்களுக்கு என்ன வயதிருக்கும்)?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அபூஜுைஹஃபா (ரலி) 
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அவர்கள், "அப்ேபாது நான் அம்புக்கு இறகு ெபாருத்துேவன். (இது ேபான்றவற்ைறச் ெசய்யும் 
அளவுக்கு விவரமுைடய வயதுள்ளவனாக இருந்ேதன்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4679 அபூஜுைஹஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பார்த்திருக்கிேறன். அவர்கள் 
ெவண்ணிறமுைடயவர்களாகவும் முதுைம அைடந்தவர்களாகவும் இருந்தார்கள். 
(நபியவர்களின் ேபரர்) ஹசன் பின் அலீ (ரலி) அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு (ேதாற்றத் 
தில்) ஒத்திருப்பார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஜுைஹஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "ெவண்ணிறமுைடயவர்களாகவும் முதுைம அைடந்தவர்களாகவும் இருந்தார்கள்'' 

 எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4680 சிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்களின் நைரமுடி பற்றிக் ேகட்கப் 
பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "நபியவர்கள் தமது தைலயில் எண்ெணய் ேதய்த்திருந்தால் 
அவர்களது தைலயிலிருந்து ஒருசில நைரமுடிகூடத் ெதன்படாது; அவர்கள் எண்ெணய் 
ேதய்த்திருக்காவிட்டால் சில நைரமுடி ெதன்படும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4681 சிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தைல மற்றும் 
தாடியின் முன்பகுதி பழுப்ேபறி (ெவண்ைமயாகி) இருந்தது. அவர்கள் தைலக்கு எண்ெணய் 
ேதய்த்திருந்தால் அந்த ெவண்ைம ெதன்படாது. அவர்கள் (எண்ெணய் ேதய்க்காமல்) 
பரட்ைட தைலயுடன் இருந்தால் அந்த ெவண்ைம ெதன்படும். அவர்களது தாடியில் 
அதிகமான முடிகள் இருந்தன'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது (அங்கிருந்த) ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகம் 
வாைளப் ேபான்று (மின்னிக்ெகாண்டு நீண்டதாக) இருந்ததா?'' என்று ேகட்டார். ஜாபிர் பின் 
சமுரா (ரலி) அவர்கள் (அைத மறுத்து), "இல்ைல; அவர்களது முகம் சூரியைனப் ேபான்றும் 
சந்திரைனப் ேபான்றும் இருந்தது; வட்டமானதாக இருந்தது. அவர்களது முதுகில் 
ேதாள்பட்ைட அருகில் நபித்துவ முத்திைரைய நான் கண்ேடன். அது புறா முட்ைட ேபான்று 
அவர்களது உடலின் நிறத்திேலேய இருந்தது'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 30 நபி (ஸல்) அவர்களது உடலில் நபித்துவ முத்திைர இருந்தது என்பதற்கான 
சான்றும், அதன் தன்ைமயும், அவர்களது உடலில் அது அைமந்திருந்த இடமும். 
 
4682 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முதுகில் (நபித்துவ) முத்திைர இருந்தைத நான் 
பார்த்ேதன். அது புறா முட்ைட ேபான்று இருந்தது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4683 சாயிப் பின் யஸீத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்ைன என் தாயின் சேகாதரி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அைழத்துச் 
ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் சேகாதரி மகன் (பாதங்களில்) ேநாய் கண்டுள்ளான்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அன்புடன்) என் தைலைய வருடிக் 
ெகாடுத்து, என் வளத்திற்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். பின்னர் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) 
ெசய்தார்கள். அவர்கள் அங்கத் தூய்ைம ெசய்(து மிச்சம் ைவத்)த தண்ணரீில் நான் சிறிது 
குடித்ேதன். 
பிறகு நான் அவர்களுைடய முதுகுக்குப் பின்ேன நின்ேறன். அப்ேபாது அவர்களுைடய 
ேதாள்களுக்கிைடேய இருந்த நபித்துவ முத்திைரைய நான் பார்த்ேதன். அது மணவைறத் 
திைரயில் ெபாருத்தப்படுகின்ற பித்தாைனப் ேபான்றிருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4684 ஆஸிம் பின் சுைலமான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் சர்ஜிஸ் (ரலி) அவர்கள், "நான் நபி (ஸல்) அவர்கைளப் பார்த்ேதன். 
அவர்களுடன் "ெராட்டி இைறச்சி' அல்லது "தக்கடி உணவு' சாப்பிட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
அவர்களிடம் நான், "உங்களுக்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் பாவமன்னிப்பு ேவண்டிப் 
பிரார்த்தித்தார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் சர்ஜிஸ் (ரலி) அவர்கள், 

"ஆம்; உங்களுக்கும்தான் (பாவமன்னிப்பு ேவண்டிப் பிரார்த்தித்தார்கள்)'' என்று கூறிவிட்டு, 

"(நபிேய!) உம்முைடய பாவத்திற்காகவும் இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ட ஆண்களுக்காகவும் 
ெபண்களுக்காகவும் நீர் பாவமன்னிப்புக் ேகாருவரீாக'' (47:19) எனும் இந்த வசனத்ைத 
ஓதிக்காட்டினார்கள். 
ேமலும் கூறினார்கள்: பிறகு நான் நபி (ஸல்) அவர்க(ளுைடய முதுகு)க்குப் பின்ேன 
சுற்றிவந்ேதன். அப்ேபாது அவர்களுைடய இரு ேதாள்பட்ைடகளுக்கிைடேய இடப் பக்கத் 
ேதாளின் ேமற்புறத்தில் ைக முஷ்டிையப் ேபான்று (துருத்திக்ெகாண்டும்) ெகாப்புளங்கைளப் 
ேபான்று தழும்பாகவும் உள்ள நபித்துவ முத்திைரையக் கண்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 31 நபி (ஸல்) அவர்களின் உடலைமப்பும் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்ெபற்றதும் 
அவர்களின் வயதும். 
 
4685 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவளிப்பைடயாகத் ெதரியும் அளவுக்கு மிக 
உயரமானவர்களாகவும் இல்ைல;குட்ைடயானவர்களாகவும் இல்ைல. சுத்த ெவள்ைள 
நிறமுைடயவர்களாகவும் இல்ைல; மாநிறம் ெகாண்டவர்களாகவும் இல்ைல; கடும் சுருள் 
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முடியுைடயவர்களாகவும் இல்ைல; (ெதாங்கலான) படிந்த முடிவுைடயவர்களாகவும் 
இல்ைல. 
நாற்பதாவது வயதின் ெதாடக்கத்தில் அவர்கைள அல்லாஹ் தன் தூதராக அனுப்பினான். 
அதன் பிறகு, அவர்கள் மக்கா நகரில் பத்து ஆண்டுகளும் மதீனா நகரில் பத்து ஆண்டுகளும் 
தங்கியிருந்தார்கள். 
அறுபதாம் வயதின் ெதாடக்கத்தில் அவர்கைள இைறவன் இறக்கச் ெசய்தான். அப்ேபாது 
அவர்களுைடய தைலயிலும் தாடியிலும் இருபது ெவள்ைள முடிகள்கூட இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அவர்கள் ஒளிரக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 32 நபி (ஸல்) அவர்கள் இறந்தேபாது அவர்களுக்கு வயது எத்தைன? 
 
4686 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் இறந்தார்கள். 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் இறந்தார்கள். உமர் (ரலி) 
அவர்களும் அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் இறந்தார்கள். 
 
4687 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் இறந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 33 நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிலும் மதீனாவிலும் எத்தைன ஆண்டுகள் 
தங்கியிருந்தார்கள்? 
 
4688 அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (நபியாக்கப்பட்ட 
பின்னர்) மக்காவில் எத்தைன ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள் "பத்து ஆண்டுகள்' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "ஆனால், பதிமூன்று ஆண்டுகள் 
தங்கியிருந்தார்கள் என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்'' என்று 
ெசான்ேனன். 
- அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் உர்வா (ரஹ்) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (நபியாக்கப்பட்ட பின்பு) மக்காவில் 
எத்தைன ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "பத்து 
ஆண்டுகள்' என்று பதிலளித்தார்கள். "ஆனால்,பத்துக்கும் ேமற்பட்ட ஆண்டுகள் 
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தங்கியிருந்தார்கள் என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கேள?'' என்று நான் 
ேகட்ேடன். 
அப்ேபாது உர்வா (ரஹ்) அவர்கள், "அவர்கைள அல்லாஹ் மன்னிப்பானாக!'' என்று பாவ 
மன்னிப்பு ேவண்டிப் பிரார்த்தித்துவிட்டு, "இப்னு அப்பாஸ், அந்த (அபூைகஸ் என்ற) 
கவிஞரின் வரிகளிலிருந்ேத அைத எடுத்துைரக்கிறார்''என்று ெசான்னார்கள். 
 
4689 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் பதிமூன்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள். 
தமது அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் இறந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4690 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக்கு ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) அருளப்பட்டுக் 
ெகாண்டிருந்த நிைலயில் மக்காவில் பத்தாண்டுகள் தங்கியிருந்தார்கள். (புலம் 
ெபயர்ந்தபின்) மதீனாவில் பத்தாண்டுகள் இருந்தார்கள். தமது அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் 
இறந்தார்கள். 
 
4691 அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நான் அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்களுடன் 
அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது அ(ங்கிருந்த)வர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
வயது பற்றிப் ேபசிக்ெகாண்டனர். சிலர், "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கைளவிட அதிக வயதுைடயவராக இருந்தார்கள்'' என்று கூறினர். 
அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் இறந்தார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் அறுபத்து மூன்று 
வயதில் இறந்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் ெகால்லப் 
பட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அங்கிருந்த மக்களில் ஆமிர் பின் சஅத் (ரஹ்) எனப்படும் ஒருவர் கூறினார்: ஜரீர் 
பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு எங்களிடம் கூறினார்கள்: 
(ஒரு முைற) நாங்கள் முஆவியா (ரலி) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்ேதாம். அப்ேபாது 
அ(ங்கிருந்த)வர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய வயது பற்றிப் ேபசிக் 
ெகாண்டனர். அப்ேபாது முஆவியா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமது அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் இறந்தார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் அறுபத்து 
மூன்று வயதில் இறந்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் அறுபத்து மூன்று வயதில் ெகால்லப் 
பட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
4692 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள் (மக்களிைடேய) உைரயாற்றும்ேபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் இறந்தார்கள். அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) 
ஆகிேயாரும் அறுபத்து மூன்றாம் வயதிேலேய இறந்தனர். நானும் அறுபத்து மூன்றாம் 
வயதிேலேய (இறக்கேவண்டும் என எதிர்பார்க்கிேறன்)'' என்று கூறினார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4693 பனூ ஹாஷிம் குலத்தாரின் முன்னாள் அடிைமயான அம்மார் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இறக்கும்ேபாது அவர்களுக்கு எத்தைன வயது நடந்துெகாண்டிருந்தது?'' என்று ேகட்ேடன். 
"ஒரு கூட்டத்தில் உள்ள உம்ைமப் ேபான்ற ஒருவருக்கு இந்த விவரம்கூட 
ெதரியாமலிருக்கும் என்று நான் கருதவில்ைல'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள். நான், "இைதப் பற்றி மக்களிடம் நான் ேகட்டு விட்ேடன். ஆனால், அவர்கள் 
மாறுபட்ட கருத்ைத என்னிடம் ெதரிவித்தார்கள். ஆகேவ, அதில் தங்களது கருத்ைத அறிய 
விரும்பிேனன்'' என்று ெசான்ேனன். 
உடேன இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "நீர் எண்ணிக் கணக்கிடுவாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான் "ஆம்'' என்ேறன். "நாற்பது வயதிலிருந்து ெதாடங்குவரீாக. நாற்பதாவது வயதில் 
அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்ெபற்றார்கள். பதிைனந்து ஆண்டுகள் மக்காவில் (சில ேவைள 
எதிரிகைளப் பற்றிய) பயமின்றியும் (சில ேவைள) பயத்துடனும் இருந்தார்கள். 
மதீனாவிற்குப் புலம்ெபயர்ந்ததிலிருந்து பத்தாண்டுகள் தங்கியிருந்தார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4694 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது அறுபத்து ஐந்தாம் வயதில் இறந்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4695 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நபித்துவத்துக்குப்பின்) மக்காவில் பதிைனந்து 
ஆண்டுகள் தங்கினார்கள். (அங்கு வானவர்) யாைரயும் (ேநரடியாகப்) பார்க்காமல் ெவறும் 
(அசரீரி) சப்தத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டும் (வானவரின்) ஒளிையப் பார்த்துக்ெகாண்டும் ஏழு 
ஆண்டுகள் இருந்தார்கள். ேமலும், எட்டு ஆண்டுகள் ேவதஅறிவிப்பு (குர்ஆன்) அருளப்பட்டுக் 
ெகாண்டிருந்த நிைலயில் இருந்தார்கள். (புலம்ெபயர்ந்தபின்) மதீனாவில் பத்தாண்டுகள் 
தங்கியிருந்தார்கள். 
 
பாடம் : 34 நபி (ஸல்) அவர்களின் ெபயர்கள். 
 
4696 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் "முஹம்மத்' (புகழப்பட்டவர்) ஆேவன். நான் "அஹ்மத்' (இைறவைன அதிகமாகப் 
புகழ்பவர்) ஆேவன். நான் "மாஹீ' (அழிப்பவர்) ஆேவன்; என் மூலம் (ஏக) இைறமறுப்பு 
அழிக்கப்படுகிறது. நான் "ஹாஷிர்' (ஒன்றுதிரட்டுபவர்) ஆேவன்; மக்கள் எனக்குப் பின்னால் 
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ஒன்றுதிரட்டப்படுவார்கள். நான் "ஆகிப்' (இறுதியானவர்) ஆேவன்; எனக்குப் பின் எந்த 
இைறத்தூதரும் இல்ைல. 
இைத ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4697 ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எனக்கு (ஐந்து) ெபயர்கள் உள்ளன. நான் 
"முஹம்மத்' (புகழப்பட்டவர்) ஆேவன். நான் "அஹ்மத்' (இைறவைன அதிகமாகப் புகழ்பவர்) 
ஆேவன். நான் "மாஹீ' (அழிப்பவர்) ஆேவன்; என் மூலம் அல்லாஹ் (ஏக) இைறமறுப்ைப 
அழிக்கின்றான். நான் "ஹாஷிர்' (ஒன்றுதிரட்டுபவர்) ஆேவன்; மக்கள் என் பாதங்களுக்குக் 
கீேழ (என் தைலைமயில்) ஒன்றுதிரட்டப்படுவார்கள். நான் "ஆகிப்' (இறுதியானவர்) ஆேவன்; 

எனக்குப் பிறகு ேவெறந்த இைறத்தூதரும் இல்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் "ரஊஃப்' (ேபரன்புைடயவர்) என்றும் "ரஹீம்' (இரக்கமுைடயவர்) 
என்றும் ெபயர் சூட்டியுள்ளான். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உைகல் பின் காலித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) 
அவர்களிடம் "ஆகிப்' என்றால் என்ன? என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "தமக்குப் பிறகு 
ேவெறந்த இைறத்தூதரும் இல்லாதவர்' என்று பதிலளித்தார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
மஅமர், உைகல் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில், "(என் மூலம் ஏக இைற)மறுப்பாளர்கைள 
(அல்லாஹ் அழிக்கிறான்)''என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ஷுஐப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
"இைறமறுப்ைப (அழிக்கிறான்)'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4698 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக்குப் பல ெபயர்கள் இருப்பதாகக் 
குறிப்பிட்டார்கள். "நான் "முஹம்மத்' (புகழப்பட்டவர்), "அஹ்மத்' (இைறவைன அதிகமாகப் 
ேபாற்றுபவர்), "முகஃப்ப'ீ (இறுதியானவர்), "ஹாஷிர்' (ஒன்றுதிரட்டுபவர்), "நபிய்யுத் தவ்பா' 

(பாவமன்னிப்புடன் வந்த தூதர்), "நபிய்யுர் ரஹ்மத்' (இரக்கத்துடன் நடந்துெகாள்ளுமாறு 
ேபாதிக்க வந்த தூதர்) ஆேவன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 35 நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்ைவ மிகவும் அறிந்திருந்ததும் அவைன மிகவும் 
அஞ்சி நடந்ததும். 
 
4699 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ெசயைலத் தாமும் ெசய்துவிட்டு (மற்றவர் 
களுக்கும்) அைதச் ெசய்ய அனுமதி அளித்தார்கள். இச்ெசய்தி நபித்ேதாழர்களில் சிலருக்கு 
எட்டியேபாது, அைத விரும்பாதைதப் ேபான்று அைதச் ெசய்வதிலிருந்து அவர்கள் தவிர்ந்து 
ெகாண்டனர். 



அத்தியாயம் : 43 – நபிமார்களின் சிறப்புகள்                                

    பக்கம்| 1616  
 

இச்ெசய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது (மக்களிைடேய) நின்று 
உைரயாற்றினார்கள். 
அப்ேபாது "சிலருக்கு என்ன ேநர்ந்தது? நான் ஒன்ைறச்  ெசய்வதற்கு அனுமதியளித்த ெசய்தி 
அவர்களுக்கு எட்டியும்கூட அைத அவர்கள் ெவறுத்து, அைதச் ெசய்வதிலிருந்து 
தவிர்ந்துெகாள்கிறார்களாேம! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் அவர்கைளெயல்லாம் 
விட அல்லாஹ்ைவ மிகவும் அறிந்தவன்; அவைன மிகவும் அஞ்சி நடப்பவன் ஆேவன்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4700 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒன்ைறச் ெசய்வதற்கு (மக்களுக்கு) அனுமதி 
யளித்தார்கள். மக்களில் சிலர் அைதச் ெசய்வதிலிருந்து தவிர்ந்துெகாண்டனர். (அைதச் 
ெசய்வைத ெவறுத்தனர்.) இச்ெசய்தி நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது, அவர்கள் 
ேகாபப்பட்டார்கள். எந்த அளவுக்ெகன்றால் ேகாபம் அவர்களது முகத்தில் ெவளிப்பட்டது. 
பிறகு, "சிலருக்கு என்ன ேநர்ந்தது? எனக்கு அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு விஷயத்ைத 
ெவறுக்கிறார்களாேம! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் அவர்கைளெயல்லாம்விட 
அல்லாஹ்ைவ மிகவும் அறிந்தவன்; அவைன மிகவும் அஞ்சி நடப்பவன் ஆேவன்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 36 நபி (ஸல்) அவர்கைளப் பின்பற்றி நடப்பது கடைமயாகும். 
 
4701 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மதீனாவாசிகள், தம் ேபரீச்சந்ேதாப்புகளுக்கு நீர் பாய்ச்ச பயன்படுத்திவந்த "ஷிராஜுல் 
ஹர்ரா' எனும் கால்வாய் ெதாடர்பாக அன்சாரிகளில் ஒருவர் (என் தந்ைத) ஸுைபர் பின் 
அல்அவ்வாம் (ரலி) அவர்களுடன் தகராறு ெசய்தார். அந்த அன்சாரித் ேதாழர், "மைடையத் 
திறந்துவிடுங்கள்; தண்ணரீ் பாயட்டும்!'' என்று ெசான்னார். ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள், 

(மைடையத் திறந்துவிட) மறுத்து விட்டார்கள். (இைதயடுத்து) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வழக்ைகக் ெகாண்டுெசன்றனர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஸுைபர் (ரலி) அவர்களிடம், "ஸுைபேர! 
(உங்கள் ேதாப்புக்கு) நீர் பாய்ச்சிவிட்டு, பிறகு உங்கள் பக்கத்துத் ேதாப்புக்காரருக்குத் 
தண்ணைீரத் திறந்துவிடுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
உடேன அந்த அன்சாரித் ேதாழர் ேகாபம் ெகாண்டு, "அவர் உங்கள் அத்ைத மகன் என்பதாலா 
(அவர் முதலில் நீர் பாய்ச்சிக்ெகாண்டு, பிறகு எனக்குத் திறந்துவிடும்படி அவருக்குச் 
சாதகமாகத் தீர்ப்புக் கூறுகிறரீ்கள்)?'' என்று ேகட்டார். 
இைதக் ேகட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் முகம் (ேகாபத்தால்) நிறம் 
மாறிவிட்டது. அவர்கள் (என் தந்ைதயிடம்), "ஸுைபேர! நீங்கள் உங்கள் மரங்களுக்கு நீர் 
பாய்ச்சுங்கள். பிறகு வரப்புகள் எட்டும்வைர தண்ணைீர (மைட கட்டி)த் ேதக்கி நிறுத்தி 
விடுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! "உம்முைடய 
இைறவன் மீதாைணயாக! அவர்கள் தமக்கிைடேய ஏற்பட்ட வழக்கில் உம்ைம நீதிபதியாக்கி, 
பின்னர் நீர் வழங்குகின்ற தீர்ப்பால் தம் உள்ளங்களில் அவர்கள் எந்த அதிருப்தியும் 
ெகாள்ளாமல் (அதற்கு) முழுைமயாகக் கட்டுப்படாத வைர நம்பிக்ைக ெகாண்டவர்களாக 
ஆகமாட்டார்கள்'' (4:65) எனும் இைறவசனம் இந்த விவகாரத்தில்தான் அருளப்ெபற்றது என்று 
நான் எண்ணுகிேறன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 37 நபி (ஸல்) அவர்கைளக் கண்ணியப்படுத்துவதும், அவர்களிடம் ேதைவயற்ற 
விஷயங்கள் அல்லது மார்க்க விதிகளுக்குத் ெதாடர்பில்லாதைவ மற்றும் நிகழாத 
விஷயங்கள் உள்ளிட்டைவ குறித்து அதிகமாகக் ேகள்விகள் ேகட்காமலிருப்பதும். 
 
4702 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் எைத(ச் ெசய்ய ேவண்டாெமன) உங்களுக்குத் தைட ெசய்துள்ேளேனா அதிலிருந்து 
நீங்கள் விலகிக்ெகாள்ளுங்கள். நான் எைத(ச்ெசய்யுமாறு) உங்களுக்குக் 
கட்டைளயிட்டுள்ேளேனா அைத உங்களால் இயன்ற வைர ெசய்யுங்கள். ஏெனனில், 

உங்களுக்குமுன் வாழ்ந்தவர்கைள அழித்தெதல்லாம் அவர்கள் தம் இைறத்தூதர்களிடம் 
அதிகமாகக் ேகள்வி ேகட்டதும் அவர்களுடன் கருத்து ேவறுபாடு ெகாண்டதும்தான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4703 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஏழு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நான் எைத(ச் ெசய்யுங்கள் என்ேறா ெசய்ய ேவண்டாெமன்ேறா ஒன்றும் 
கூறாமல்) உங்களு(ைடய முடிவு)க்கு விட்டு விட்ேடேனா அைத(ப் பற்றி எதுவும் 
ேகட்காமல்) நீங்களும் விட்டுவிடுங்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உங்களிடம் (உங்களது 
முடிவுக்கு) எது விடப்பட்டுள்ளேதா (அைதப் பற்றி எதுவும் ேகட்காமல் நீங்களும் விட்டு 
விடுங்கள்). ஏெனனில், உங்களுக்குமுன் வாழ்ந்தவர்கள் அழிந்தெதல்லாம்...'' என்று (சிறிது 
ேவறுபாட்டுடன்) காணப்படுகிறது. 
 
4704 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் முஸ்லிம்களுக்குத் தைட விதிக்கப்படாத ஒன்ைறப் பற்றி (என்னிடம்)  ேகள்வி ேகட்டு, 

அவர் ேகள்வி ேகட்ட காரணத்தாேலேய அது முஸ்லிம்களுக்குத் தைட ெசய்யப்பட்டு 
விடுமானால், அவர்தான் முஸ்லிம்களிேலேய முஸ்லிம்களுக்குப் ெபரும் குற்றம் 
இைழத்தவர் ஆவார். 
இைத சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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4705 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் தைட விதிக்கப்படாத ஒன்ைறப் பற்றிக் ேகள்விேகட்டு, அவர் ேகள்வி ேகட்ட 
காரணத்தாேலேய மக்களுக்கு அது (இைறவனால்) தைட ெசய்யப்பட்டுவிடுமானால், அவர் 
தான் முஸ்லிம்களிேலேய முஸ்லிம்களுக்குப் ெபருங்குற்றம் இைழத்தவர் ஆவார். 
இைத சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் (இந்த 
ஹதீைஸ அறிவிக்கும்ேபாது,) "பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் என்பைத நான் 
மனனமிட்டுள்ளைதப் ேபான்று இந்த ஹதீைஸ நான் (நன்கு) மனனமிட்டுள்ேளன்'' என்று 
கூறியதாகவும் காணப்படுகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அந்த மனிதர் (தைட ெசய்யப்படாத) 
ஒன்ைறப் பற்றிக் ேகட்டார்;அைதப் பற்றி துருவித் துருவி வினவினார்'' என்று கூடுதலாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4706 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு, தம் ேதாழர்கள் (ஒன்ைறக் குறித்து 
அதிருப்தியாகப்) ேபசியது ெதாடர்பாகத் தகவல் கிைடத்தது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உைர நிகழ்த்தினார்கள். (அதில்) அவர்கள், "(சற்று முன்னர்) எனக்குச் 
ெசார்க்கமும் நரகமும் காட்டப்பட்டன. இந்த நாைளப் ேபான்று ேவெறந்த நாளிலும் 
நல்லைதயும் ெகட்டைதயும் நான் கண்டேதயில்ைல. நான் அறிகின்றவற்ைற நீங்கள் 
அறிந்தால், நீங்கள் குைறவாகச் சிரிப்பரீ்கள்;அதிகமாக அழுவரீ்கள்'' என்று குறிப்பிட்டார்கள். 
அைதவிட (மனேவதைன அளித்த) கடினமான ஒரு நாள் நபித்ேதாழர்களுக்கு வந்ததில்ைல. 
அவர்கள் தம் முகங்கைள மூடிக்ெகாண்டு சப்தமிட்டு அழுதனர். 
உடேன உமர் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, "அல்லாஹ்ைவ (மட்டுேம) இைறவனாகவும் 
இஸ்லாத்ைத மார்க்கமாகவும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கைள இைறத்தூதராகவும் நாங்கள் 
மனப்பூர்வமாக ஏற்ேறாம்'' என்று கூறினார்கள். 
அ(ங்கிரு)ந்த மனிதர் (ஒருவர்) எழுந்து, "என் தந்ைத யார்?'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ன மனிதர்தான் உம்முைடய தந்ைத'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாதுதான் "இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! நீங்கள் சில விஷயங்கள் குறித்துக் ேகள்வி 
எழுப்பாதீர்கள். அைவ உங்களுக்கு ெவளிப்படுத்தப்பட்டால் உங்களுக்கு வருத்தம் தரும்'' 

(5:101) எனும் இைறவசனம் அருளப்ெபற்றது. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4707 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் தந்ைத யார்?'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ன மனிதர்தான் உம்முைடய தந்ைத'' என்று கூறினார்கள். 
ேமலும், (அைதெயாட்டிேய) "இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! நீங்கள் சில விஷயங்கள் 
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குறித்துக் ேகள்வி எழுப்பாதீர்கள். அைவ உங்களுக்கு ெவளிப்படுத்தப்பட்டால் உங்களுக்கு 
வருத்தம் தரும்'' (5:101) எனும் இைறவசனம் முழுைமயாக அருளப்ெபற்றது. 
 
4708 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) சூரியன் (நடுவானிலிருந்து) சாய்ந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தமது இல்லத்திலிருந்து) புறப்பட்டு வந்து மக்களுக்கு லுஹர் ெதாழுைக 
ெதாழுவித்தார்கள். 
(ெதாழுைக முடிந்து) சலாம் ெகாடுத்ததும் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீேதறி யுக 
முடிவு நாள் பற்றிக் குறிப்பிட்டார்கள். அந்த நாளுக்கு முன்பாக பயங்கரமான சம்பவங்கள் 
பல நிகழும் என்றும் குறிப்பிட்டார்கள். பிறகு "எைதப் பற்றிேயனும் யாேரனும் என்னிடம் 
ேகட்க விரும்பினால் அவர் என்னிடம் ேகட்கலாம். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இந்த 
இடத்தில் நான் இருக்கும்வைர நீங்கள் எைதப் பற்றிக் ேகட்டாலும் அைதப் பற்றி 
உங்களுக்கு நான் ெதரிவிக்காமலிருக்கமாட்ேடன்'' என்றும் ெசான்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைதக் ேகட்டு மக்கள் அதிகமாக 
அழுதனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ேகளுங்கள் என்னிடம்'' என்று அடிக்கடி 
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் ஹுதாஃபா (ரலி) அவர்கள் 
எழுந்து, "என் தந்ைத, யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "உம்முைடய தந்ைத ஹுதாஃபாதான்''  என்று கூறிவிட்டு, "ேகளுங்கள் 
என்னிடம்'' எனத் திரும்பத் திரும்பச் ெசான்னார்கள். 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இந்நிைலையக் கண்ட) உமர் (ரலி) அவர்கள் 
மண்டியிட்டு அமர்ந்து, "அல்லாஹ்ைவ இைறவனாகவும் இஸ்லாத்ைத மார்க்கமாகவும் 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கைள இைறத்தூதர் எனவும் நாங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்ேறாம்'' 

என்று கூறினார்கள். 
இவ்வாறு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெமௗனமானார்கள். பின்னர், "(நீங்கள் விரும்பாதைவ நிகழும் நாள்) ெநருங்கிவிட்டது. 
முஹம்மதின் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! சற்று முன்னர் (நான் 
ெதாழுதுெகாண்டிருந்தேபாது) இந்தச் சுவரி(ன் திைசயி)ல் எனக்குச் ெசார்க்கமும் நரகமும் 
காட்டப்பட்டன. இந்த நாைளப் ேபான்று (ேவெறந்த நாளிலும்) நல்லைதயும் ெகட்டைதயும் 
நான் கண்டேதயில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா (ரஹ்) அவர்கள் தம்மிடம் கூறியதாக 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் பின் 
வருமாறு கூறுகிறார்கள்: 
 அப்துல்லாஹ் பின் ஹுதாஃபா (ரலி) அவர்கள் (தம் தந்ைத யார் என்று வினவியதால் 
அவருைடய) தாயார்,அப்துல்லாஹ் பின் ஹுதாஃபா (ரலி) அவர்களிடம், "உன்ைனவிட 
ெபற்ற தாையப் புண்படுத்திய ஒரு மகைனப் பற்றி ஒருேபாதும் நான் 
ேகள்விப்பட்டேதயில்ைல. அறியாைமக் காலப்ெபண்கள் ெசய்யும் பாவச்ெசயல்களில் 
ஒன்ைற உன் தாயும் ெசய்திருக்க, அவைள நீ மக்கள்முன் அம்பலப்படுத்தினால் (அவளுக்கு 
அவமானம் ஏற்படாது என) நீ அச்சமற்று இருப்பாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
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அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் ஹுதாஃபா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைன ஒரு கறுப்பு அடிைமயுடன் இைணத்து 
(அவர்தான் உன் தந்ைத என்று) கூறியிருந்தாலும் நிச்சயமாக அவேராடு என்ைன நான் 
இைணத்துக்ெகாண்டிருப்ேபன். (அவருைடய பிள்ைள என்று என்ைனப் பற்றிச் ெசால்லிக் 
ெகாள்ளேவ ெசய்ேவன்)'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4709 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்களில் சிலர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களுக்குப் பிடிக்காத) சில விஷயங்கள் 
குறித்து வற்புறுத்தி ேகள்வி ேகட்டுவந்தனர். ஆகேவ, ஒரு நாள் அவர்கள் (தமது 
இல்லத்திலிருந்து) புறப்பட்டு வந்து ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீேதறி, "ேகளுங்கள் 
என்னிடம்; (இன்று) நீங்கள் என்னிடம் எைதப் பற்றிக் ேகட்டாலும் அைதப் பற்றி நான் 
உங்களுக்குத் ெதளிவுபடுத்தாமல் இருக்கப்ேபாவதில்ைல'' என்று (ேகாபத்துடன்) கூறினார்கள். 
இவ்வாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியைதக் ேகட்டு மக்கள் வாய்மூடி அைமதியாகி 
விட்டனர். நபியவர்கள் ஏேதா அசாதாரண நிைலயில் இருக்கலாம் என்று மக்கள் பயந்து 
விட்டனர். 
அப்ேபாது நான் வலப் பக்கமும் இடப் பக்கமும் திரும்பிப் பார்க்கத் தைலப்பட்டேபாது, 

(அங்கிருந்த) ஒவ்ெவாருவரும் தமது ஆைடயால் தைலையச் சுற்றிப் ேபார்த்தியபடி 
அழுதுெகாண்டிருந்தனர். அப்ேபாது அந்தப் பள்ளிவாசலில் இருந்த ஒரு மனிதர் ேபசத் 
ெதாடங்கினார். அம்மனிதர் பிறருடன் வழக்காடும்ேபாது, அவருைடய தந்ைதயல்லாத 
மற்ெறாருவரின் மகன் என அைழக்கப்பட்டுவந்தார். 
அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் தந்ைத யார்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உன் தந்ைத ஹுதாஃபாதான்'' என்று ெசான்னார்கள். பிறகு (நபியவர்களின் 
நிைலையக் கண்ட) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், குழப்பங்களின் தீைமயிலிருந்து 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாரியபின் "நாங்கள் அல்லாஹ்ைவ (மட்டுேம) 
இைறவனாகவும் இஸ்லாத்ைத மார்க்கமாகவும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கைள இைறத்தூதர் 
எனவும் மனநிைறவுடன் ஏற்ேறாம்'' என்று கூறலானார்கள். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "நன்ைமயிலும் தீைமயிலும் இன்ைறய தினத்ைதப் ேபான்று 
எந்த நாைளயும் ஒருேபாதும் நான் கண்டதில்ைல. எனக்கு (இன்று) ெசார்க்கமும் நரகமும் 
காட்டப்பட்டன. அவற்ைற (மிஹ்ராபின்) இந்தச் சுவருக்கு அப்பால் நான் கண்ேடன்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4710 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பிடிக்காத சில விஷயங்கள் குறித்து அவர்களிடம் 
வினவப்பட்டது. இவ்வாறு அதிகமாக வினவப்பட்ட ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
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ேகாபமைடந்து விட்டார்கள். பிறகு மக்களிடம், "நீங்கள் விரும்பிய எைதப் பற்றி 
ேவண்டுமானாலும் என்னிடம் ேகளுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது ஒரு மனிதர் "என் தந்ைத யார்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"உம்முைடய தந்ைத ஹுதாஃபா தான்'' என்று கூறினார்கள். மற்ெறாருவர் எழுந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் தந்ைத யார்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"ைஷபாவின் முன்னாள் அடிைமயாயிருந்த சாலிம்தான் உம்முைடய தந்ைத''என்று 
ெசான்னார்கள். (இக்ேகள்வியால்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகத்தில் 
ெதன்பட்ட ேகாபத்ைதக் கண்ட உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் 
அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ேகாருகிேறாம்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 38 நபி (ஸல்) அவர்கள் (விவசாயம் ேபான்ற) உலக நைடமுைறகள் ெதாடர்பாக 
ஆேலாசைன என்ற முைறயில் குறிப்பிட்டைவ தவிர, மார்க்க விஷயங்களில் அவர்கள் 
கூறிய அைனத்துக்கும் கட்டுப்படுவது கடைமயாகும். 
 
4711 தல்ஹா பின் உைபதில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ேபரீச்ச மரங்களின் உச்சியில் இருந்து ெகாண்டிருந்த (மதீனாவாசிகள்) சிலைரக் கடந்து 
ெசன்ற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நானும் ெசன்ேறன். அப்ேபாது, "இவர்கள் 
என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு மக்கள், "ெபண் மரங்களுடன் ஆண் மரங்கைள இைணத்து ஒட்டுச் ேசர்க்ைக ெசய்து 
(ெபண் மரங்கைள) சூல் ெகாள்ளச் ெசய்கின்றனர்'' என்று கூறினர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதனால் பயேனதும் ஏற்படும் என்று நான் கருதவில்ைல'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைதப் பற்றி (மதீனா 
விவசாயிகளிடம்) ெதரிவிக்கப்பட்டேபாது,அவர்கள் ஒட்டுச் ேசர்க்ைக ெசய்வைத 
விட்டுவிட்டனர். (அந்த ஆண்டில் அவர்களுக்கு மகசூல் பாதிக்கப்பட்டது.) 
இது குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவிக்கப்பட்டது. அப்ேபாது, 

"அ(வ்வாறு ெசய்வ)தனால் அவர்களுக்குப் பயன் ஏற்படுமானால் அவ்வாறு ெசய்து 
ெகாள்ளட்டும். நான் எனது யூகத்ைதேய ெதரிவித்ேதன். யூகத்ைத ெதரிவித்தைத ைவத்து 
என்மீது குற்றம் சாட்டாதீர்கள். ஆயினும், நான் உங்களிடம் அல்லாஹ்ைவப் பற்றி ஏேதனும் 
ெசான்னால் அைத நீங்கள் கைடப்பிடியுங்கள். ஏெனனில், நான் வல்லைமயும் மாண்பும் 
உைடய அல்லாஹ்ைவப் பற்றி ெபாய்யுைரக்கமாட்ேடன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4712 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்த ேபாது மதீனாவாசிகள் ேபரீச்ச மரங்கைள ஒட்டுச் 
ேசர்க்ைக ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். தாங்கள் ேபரீச்ச மரங்கைள சூல் ெகாள்ளச் ெசய்வதாக 
அவர்கள் கூறினர். 
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நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
மக்கள் "(வழக்கமாக) இவ்வாேற நாங்கள் ெசய்துவருகிேறாம்'' என்று கூறினர். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நீங்கள் இவ்வாறு ெசய்யாவிட்டால் நன்றாயிருந்திருக்கலாம்'' என்று 
ெசான்னார்கள். ஆகேவ, அவர்கள் அ(வ்வாறு ெசய்வ)ைத விட்டுவிட்டனர். அந்த வருடத்தில் 
கனிகள் "உதிர்ந்துவிட்டன' அல்லது "குைறந்து விட்டன'. 

அைதப் பற்றி மக்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவித்தனர். அப்ேபாது அவர்கள், "நான் 
ஒரு மனிதேன; உங்கள் மார்க்க விஷயத்தில் நான் உங்களுக்கு ஏேதனும் கட்டைளயிட்டால் 
அைத நீங்கள் கைடப்பிடியுங்கள். (உலக விவகாரத்தில்) ெசாந்தக் கருத்தாக உங்களுக்கு 
நான் ஏேதனும் கட்டைளயிட்டால் நானும் ஒரு மனிதேன'' என்று ெசான்னார்கள். 
(இவ்வாேற ெசான்னார்கள்) அல்லது இைதப் ேபான்று ெசான்னார்கள் என அறிவிப்பாளர் 
இக்ரிமா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அஹ்மத் பின் 
ஜஅஃபர் அல்மஅகரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஆகேவ, (அந்த ஆண்டில்) கனிகள் 
உதிர்ந்துவிட்டன'' என்று ஐயப்பாடின்றி உறுதியாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4713 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ேபரீச்ச மரங்களுக்கு மகரந்தச் ேசர்க்ைக ெசய்துெகாண்டிருந்த 
மக்கைளக் கடந்து ெசன்றார்கள். அப்ேபாது, "நீங்கள் (இவ்வாறு) ெசய்யாமலிருந்தால் 
நன்றாயிருக்குேம!'' என்று ெசான்னார்கள். ஆகேவ, (அவர்கள் மகரந்தச் ேசர்க்ைக ெசய்வைத 
விட்டுவிட்டனர். அதனால் அந்த மகசூலில்) நன்றாகக் கனியாத தாழ்ந்த ரகக் காய்கேள 
காய்த்தன. 
அப்ேபாது அவர்கைளக் கடந்து நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசன்றேபாது, "உங்கள் (ேபரீச்ச) 
மரங்களுக்கு என்ன ேநர்ந்தது?''என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "நீங்கள் இப்படி இப்படிச் 
ெசான்னரீ்கள். (அதனால் நாங்கள் மகரந்தச் ேசர்க்ைக ெசய்வைத விட்டுவிட்ேடாம். அதனால் 
இந்த நிைல ஏற்பட்டுவிட்டது)'' என்று கூறினர். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் உலக விவகாரங்கள் பற்றி (என்ைனவிட) நீங்கேள நன்கு 
அறிந்தவர்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இேத ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 39 நபி (ஸல்) அவர்கைளப் பார்த்தல், அவர்கைளப் பார்க்க ேவண்டுெமன 
ஆைசப்படல் ஆகியவற்றின் சிறப்பு. 
 
4714 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: முஹம்மதின் உயிர் எவன் 
ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! நிச்சயமாக உங்களிடம் ஒரு நாள் வரும். (அன்று) 
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என்ைன நீங்கள் காண இயலாது. (நான் இறந்துேபாயிருப்ேபன்.) ஆனால், உங்களில் ஒருவர் 
(அன்று சிறிது ேநரம்) என்ைனப் பார்ப்ப(தற்கு வாய்ப்புக் கிைடப்ப)தானது, அவருைடய 
குடும்பத்தாைரயும் ெசல்வங்கள் அைனத்ைதயும்விட அவருக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக 
இருக்கும். 
அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
என்ைனப் ெபாறுத்தவைர இந்த ஹதீஸின் ெபாருளாவது: அவர்களுடன் என்ைனயும் அவர் 
பார்ப்பதானது, அவருைடய குடும்பத்தாைரயும் ெசல்வங்கைளயும்விட அவருக்கு மிகவும் 
விருப்பமானதாக இருக்கும். இந்த ஹதீஸின் வாசகங்கள், முன் பின்னாக இடம்ெபற்றுள்ளது 
என்பேத என் கருத்தாகும். 
 
பாடம் : 40 (இைறத்தூதர்) ஈசா (அைல) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4715 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் மர்யமின் ைமந்தருக்கு (ஈசாவுக்கு) மிகவும் ெநருக்கமானவன் ஆேவன். நபிமார்கள் 
அைனவரும் தந்ைதவழிச் சேகாதரர்கள் ஆவர். எனக்கும் ஈசா அவர்களுக்குமிைடேய ேவறு 
எந்த இைறத்தூதரும் இல்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4716 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் ஈசா (அைல) அவர்களுக்கு மிகவும் ெநருக்கமானவன் ஆேவன். நபிமார்கள் 
அைனவரும் தந்ைதவழிச் சேகாதரர்கள் ஆவர். எனக்கும் ஈசா அவர்களுக்குமிைடேய 
ேவெறந்த இைறத்தூதரும் இல்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4717 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் இம்ைமயிலும் மறுைமயிலும் மர்யமின் 
ைமந்தர் ஈசா அவர்களுக்கு மக்களிேலேய மிகவும் ெநருக்கமானவன் ஆேவன்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அப்ேபாது "அது எப்படி, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று மக்கள் ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நபிமார்களின் அன்ைனயர்கள் (ேவறுபட்ட) பலராய் 
இருந்தாலும் அவர்கள் அைனவரும் தந்ைதவழிச் சேகாதரர்கள் ஆவர். அவர்கள் அைனவரது 
மார்க்கமும் ஒன்ேற. எங்கள் (இருவர்) இைடேய எந்த இைறத்தூதரும் இல்ைல'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
4718 சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"(புதிதாகப்) பிறக்கும் குழந்ைத எதுவாயினும் அைத ைஷத்தான் தீண்டாமல் இருப்பதில்ைல. 
ைஷத்தான் தீண்டுவதால் குழந்ைத வறீிட்டழுகிறது; மர்யமின் புதல்வைரயும் அவருைடய 
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தாயார் மர்யைமயும் தவிர'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் ெசான்னார்கள். 
பிறகு அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் விரும்பினால், "இந்தக் குழந்ைதையயும் இதன் 
வழித்ேதான்றல்கைளயும் விரட்டப்பட்ட ைஷத்தானிடமிருந்து பாதுகாக்குமாறு உன்னிடம் 
நான் ேகாருகிேறன் (என இம்ரானின் துைணவியார் இைறவைன ேவண்டினார்)' (3:36) எனும் 
இைறவசனத்ைத ஓதிக் ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "குழந்ைத பிறக்கும்ேபாேத ைஷத்தான் அைதத் தீண்டுகிறான். ைஷத்தான் 
தீண்டுவதால் குழந்ைத வறீிட்டழுகிறது'' என்று (சிறு வித்தியாசத்துடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ஷுஐப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("ைஷத்தான் தீண்டுவதால்' என்பைதக் குறிக்க "மிம் 
மஸ்ஸத்திஷ் ைஷத்தான்''என்பதற்குப் பகரமாக) "மிம் மஸ்ஸிஷ் ைஷத்தான்' என்று (சிறிய 
மாற்றத்துடன்) காணப்படுகிறது. 
 
4719 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆதமின் மகன் (மனிதன்) ஒவ்ெவாருவைரயும், தாய் வயிற்றிலிருந்து அவன் பிறக்கும் 
நாளில் ைஷத்தான் தீண்டேவ ெசய்கிறான்; மர்யைமயும் அவருைடய புதல்வைரயும் தவிர. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4720 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ைஷத்தான் தீண்டுவதாேலேய குழந்ைத பிறக்கும்ேபாது வறீிட்டழுகிறது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4721 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மர்யமின் புதல்வர் (ஈசா (அைல) அவர்கள்), ஒரு மனிதர் திருடிக்ெகாண்டிருப்பைதக் 
கண்டார்கள். அவனிடம், "நீ திருடினாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவன், "யாைரத் தவிர 
ேவறு இைறவன் இல்ைலேயா அ(ந்த ஏக இைற)வன் மீதாைணயாக! இல்ைல (நான் 
திருடவில்ைல)'' என்றான். 
உடேன ஈசா (அைல) அவர்கள், "அல்லாஹ்ைவ (முன்னிறுத்தி சத்தியமிட்டு அவன் 
கூறுவதால் அவன் கூறியைத) நான் நம்பிேனன். (திருடுவைதப் ேபான்று நானாகேவ 
எண்ணிக்ெகாண்டதால்) என்ைன நான் நம்ப மறுக்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
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பாடம் : 41 இைறயன்பர் இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களின் சிறப்புகள்.. 
 
4722 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "பைடப்பினங்களிேலேய 
மிகவும் சிறந்தவேர!'' என்று அைழத்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அது இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள்தான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர...' என்று கூறினார்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் 
ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட அேத ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4723 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நபி இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் தமது எண்பதாவது வயதில் வாய்ச்சியினால் விருத்த 
ேசதனம் ெசய்துெகாண்டார்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4724 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இறந்துவிட்டவற்றுக்கு அல்லாஹ் எப்படி உயிரூட்டுகிறான் என்ற சந்ேதகம் 
இைறத்தூதர்களுக்கு வருவதாயிருந்தால்) நாேம இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கைளவிடவும் 
சந்ேதகம் ெகாள்ள அதிகத் தகுதியுைடயவர்கள் ஆேவாம். (ஆகேவ,சந்ேதகப்பட்டு அவர்கள் 
அப்படிக் ேகட்கவில்ைல.) இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள், "என் இைறவா! இறந்ேதாைர நீ 
எவ்வாறு உயிர்ப்பிக்கிறாய் என்பைத எனக்குக் காண்பிப்பாயாக'' என்று ேகட்ட ேபாது, 

"(அைத) நீர் நம்பவில்ைலயா?''என (அல்லாஹ்) ேகட்டான். அதற்கு அவர் "அவ்வாறன்று 
(நம்பியிருக்கிேறன்); எனினும், எனது உள்ளம் நிம்மதியைடவதற்காகேவ (ேகட்கிேறன்)'' என்று 
கூறினார். (2:260) 

லூத் (அைல) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கருைண காட்டுவானாக! அவர்கள் வலுவான ஓர் 
ஆதரவாளனிடேம தஞ்சம் புகுபவர்களாக இருந்தார்கள். 
யூசுஃப் (அைல) அவர்கள் சிைறயில் கழித்த அளவுக்கு நீண்ட காலத்ைத நான் கழிக்க 
ேநர்ந்திருந்தால், (விடுதைலயளிக்க) அைழத்தவரிடம் (அவரது அைழப்ைப ஏற்று 
விடுதைலயாகிச் ெசல்ல) நான் ஒப்புக்ெகாண்டிருப்ேபன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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4725 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"லூத் (அைல) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பாவமன்னிப்பு அருள்வானாக. வலுவான ஓர் 
ஆதரவாளனிடேம அவர்கள் தஞ்சம் புகுந்தார்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
4726 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறத்தூதர் இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் மூன்று ெபாய்கைளத் தவிர ேவறு ெபாய் 
எதுவும் ஒருேபாதும் ேபசியதில்ைல. அவற்றில் இரண்டு அல்லாஹ்வின் (மார்க்கத்தின் 
நலன் காக்கும்) விஷயத்தில் ெசான்னைவயாகும். அைவ: 
1. (இைணைவக்கும் திருவிழாவுக்கு இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கைள மக்கள் அைழத்தேபாது) 
"நான் ேநாயுற்றிருக்கிேறன்'' என்று (அதில் கலந்துெகாள்ளாமல் தவிர்ப்பதற்காகக்) கூறியது. 
2. (சிைலகைள உைடத்துப் ெபரிய சிைலயின் ேதாளில் ேகாடரிைய மாட்டிவிட்டு, மக்கள் 
"இப்படிச் ெசய்தது யார்?'என்று ேகட்டேபாது) "ஆயினும், இவர்களில் ெபரியதான சிைலதான் 
இைதச் ெசய்தது'' என்று கூறியது. 
3. இன்ெனாரு ெபாய் (தம் துைணவி) சாரா விஷயத்தில் அவர்கள் ெசான்னதாகும்: (அதன் 
விவரம் வருமாறு:) 
(ஒரு நாள்) இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் (தம் துைணவியார்) சாரா (அைல) அவர்களுடன் 
ெகாடுங்ேகால் மன்னர்களில் ஒருவனுைடய நாட்டுக்குச் ெசன்றார்கள். சாரா (அைல) 
அவர்கள் மக்களிேலேய மிகவும் அழகிய ெபண்மணியாக இருந்தார்கள். அப்ேபாது 
இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் சாரா அவர்களிடம், "இந்தக் ெகாடுங்ேகால் மன்னன், நீ என் 
துைணவி என அறிந்து ெகாண்டால் உன்ைன என்னிடமிருந்து ைகப்பற்றிக்ெகாள்வான். (நீ 
யார் என) அவன் உன்னிடம் ேகட்டால் "நீ என் சேகாதரி' என்று கூறிவிடு. ஏெனனில், 

இஸ்லாத்தில் நீ என் சேகாதரிதான். ேமலும், பூமியில் உன்ைனயும் என்ைனயும் தவிர 
முஸ்லிம்கள் ேவெறவரும் இருப்பதாக நான் அறியவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு அவர்கள் அந்த நாட்டுக்குள் நுைழந்தேபாது, அந்த மன்னனுக்கு ேவண்டியவர்களில் 
ஒருவன் சாரா அவர்கைளப் பார்த்து விட்டு மன்னனிடம் ெசன்று, "(மன்னா!) உங்கள் 
நாட்டுக்குப் ெபண்ெணாருத்தி வந்துள்ளாள். உங்களுக்குரியவளாக இருப்பைதத் தவிர 
ேவெறதுவும் அவளுக்குத் தகாது'' என்று ெசான்னான். ஆகேவ, மன்னன்,சாரா அவர்களிடம் 
ஆளனுப்பினான். சாரா அவனிடம் ெகாண்டுெசல்லப்பட்டார்கள். 
அப்ேபாது இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் ெதாழுவதற்காக நின்றுெகாண்டார்கள். சாரா 
மன்னனிடம் ெசன்றேபாது,அவன் தன்ைனக் கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்ளாமல் சாராைவ ேநாக்கித் 
தனது ைகைய நீட்டினான். உடேன அவனது ைக (வலிப்பு ேநாயால்) கடுைமயாக 
இழுத்துக்ெகாண்டது. உடேன அவன் சாரா அவர்களிடம், "அல்லாஹ்விடம் (என் ைககைள) 
விடுவிக்கும்படி எனக்காகப் பிரார்த்தைன ெசய். நான் உனக்குத் தீங்கிைழக்கமாட்ேடன்'' 

என்று ெசான்னான். 
அவ்வாேற அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். (அவன் குணமைடந்ததும்) மீண்டும் அவன் 
(அவர்கைள ேநாக்கி) ைகைய நீட்டினான். அப்ேபாது முன்ைபவிடக் கடுைமயாக 
அவனுைடய ைக இழுத்துக்ெகாண்டது. அவன் முன்பு ேபான்ேற மீண்டும் (பிரார்த்திக்கும்படி) 
கூறினான். அவ்வாேற சாராவும் பிரார்த்தித்தார்கள். 
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(குணமைடந்ததும்) மறுபடியும் அவன் ைகைய நீட்டியேபாது முந்ைதய இரு தடைவகள் 
இழுத்துக்ெகாண்டைதவிட மிகக் கடுைமயாக அவனது ைக இழுத்துக்ெகாண்டது. அப்ேபாது 
அவன் எனது ைகைய விடும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தைன ெசய். உனக்கு 
அல்லாஹ்ேவ சாட்சி. (இனி) உனக்கு நான் தீங்கிைழக்கமாட்ேடன்'' என்று கூறினான். 
அவ்வாேற சாரா அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். அவனது ைக விடுவிக்கப்பட்டது. சாராைவ 
அைழத்து வந்தவைன மன்னன் அைழத்து, "நீ ஒரு மனுஷிைய என்னிடம் 
ெகாண்டுவரவில்ைல. ஒரு ைஷத்தாைனேய என்னிடம் ெகாண்டுவந்துள்ளாய். இவைள 
எனது நாட்டிலிருந்து ெவளிேயற்றி விடு. இவளுக்கு ஹாஜர் எனும் (அடிைமப்) ெபண்ைண 
அன்பளிப்பாகக் ெகாடுத்துவிடு'' என்று கூறினான். 
சாரா தம்ைம ேநாக்கி நடந்துவருவைத இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் கண்டேபாது 
(ெதாழுைகைய முடித்துத்) திரும்பினார்கள். அவரிடம் "என்ன நடந்தது?'' என்று ேகட்டார்கள். 
சாரா அவர்கள், "நல்லேத நடந்தது. அத் தீயவனின் ைகைய இைறவன் தடுத்துவிட்டான். 
ஒரு பணியாளைரயும் ெகாடுத்தான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"மாஉஸ் ஸமாஉ' (வான் மைழ) குலத்தாேர! அவர் (ஹாஜர்)-தான் உங்கள் தாயார். 
 
பாடம் : 42 மூசா (அைல) அவர்களின் சிறப்புகள்.. 
 
4727 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தார் ஒருவர் மற்றவரது ெவட்கத்தலத்ைதப் பார்த்துக்ெகாண்டு 
நிர்வாணமாகேவ குளிப்பார்கள்; மூசா (அைல) அவர்கள் தனியாகேவ குளிப்பார்கள். ஆகேவ, 

இஸ்ர ேவலர்கள், "இைறவன் மீதாைணயாக! மூசாவுக்கு விைரவகீ்கம் உள்ளது. 
எனேவதான், அவர் நம்முடன் ேசர்ந்து குளிப்பதில்ைல'' என்று (குைற) கூறினர். 
ஒரு முைற மூசா (அைல) அவர்கள் குளிப்பதற்குச் ெசன்றார்கள்; அப்ேபாது ஆைடைய(க் 
கழற்றி) ஒரு கல்மீது ைவத்தார்கள். அவர்களது ஆைடேயாடு அந்தக் கல் ஓடியது. மூசா 
(அைல) அவர்கள் அந்தக் கல்ைலப் பின்ெதாடர்ந்து "கல்ேல! எனது ஆைட! கல்ேல! எனது 
ஆைட! என்று சப்தமிட்டுக்ெகாண்டு ேவகமாக ஓடினார்கள். 
இறுதியில் இஸ்ரேவலர்கள் (இருந்த பகுதிக்கு வந்தேபாது அவர்கள்) மூசா (அைல) 
அவர்களின் ெவட்கத்தலத்ைதப் பார்த்துவிட்டு, "இைறவன் மீதாைணயாக! மூசாவுக்கு எந்தக் 
குைறயுமில்ைல'' என்று கூறினர். 
பின்னர் அந்தக் கல் அப்படிேய நின்றது. அதற்குள் அைனவரும் மூசா (அைல) அவர்கைள 
(நன்கு) பார்த்துவிட்டனர். பின்னர் மூசா (அைல) அவர்கள் தமது ஆைடைய எடுத்துக் 
ெகாண்டு (தமது ைகயிலிருந்த தடியால்) கல்ைல அடிக்கலானார்கள். 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! மூசா (அைல) அவர்கள் அந்தக் கல்மீது அடித்ததால் 
அதன்மீது ஆேறா ஏேழா வடுக்கள் ஏற்பட்டன. 
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4728 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மூசா (அைல) அவர்கள் மிகவும் ெவட்கப்படுகின்ற மனிதராக இருந்தார்கள். ஆகேவ,  

நிர்வாணமாக அவர்கள் காணப்படேவமாட்டார்கள். எனேவ, பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தார் 
"மூசாவுக்கு விைரவகீ்கம் உள்ளது'' என்று கூறிக்ெகாண்டனர். 
இந்நிைலயில் மூசா (அைல) அவர்கள் ஒரு குட்ைடயில் குளித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கள் தமது ஆைடைய ஒரு கல்மீது ைவத்தார்கள். அந்தக் கல் (ஆைடேயாடு) 
விைரந்ேதாடலாயிற்று. மூசா (அைல) அவர்கள் தமது தடியால் அைத அடித்துக்ெகாண்டு, 

"கல்ேல! எனது ஆைட!' "கல்ேல! எனது ஆைட!' என்று கூறிக்ெகாண்ேட அைத 
விரட்டிக்ெகாண்டு ஓடினார்கள். 
இறுதியில் அந்தக் கல் பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தின் பிரமுகர்கள் இருக்குமிடத்திற்குச் 
ெசன்று நின்றது. (இது குறித்ேத) "நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! மூசாவுக்குத் ெதால்ைல 
தந்தவர்கைளப் ேபான்று நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள். அவர்கள் (இட்டுக்கட்டிக்) 
கூறியவற்றிலிருந்து மூசா தூய்ைமயானவர் என்று அல்லாஹ் நிரூபித்துவிட்டான். 
ேமலும், அவர் அல்லாஹ்விடம் கண்ணியத்திற்குரியவராக இருந்தார்'' (33:69) எனும் 
இைறவசனம் அருளப்ெபற்றது. 
 
4729 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"மலக்குல் மவ்த்' (உயிைர எடுத்துச்ெசல்ல வரும் வானவர்) மூசா (அைல) அவர்களிடம் 
அனுப்பப்பட்டார். தம்மிடம் வானவர் வந்த ேபாது, மூசா (அைல) அவர்கள் அவைர 
(முகத்தில்) அைறந்து, அவரது கண்ைணப் பறித்துவிட்டார்கள். உடேன அந்த வானவர் தம் 
இைறவனிடம் திரும்பிச் ெசன்று "மரணத்ைத விரும்பாத ஓர் அடியாரிடம் என்ைன நீ 
அனுப்பிவிட்டாய்!'' என்று கூறினார். 
அந்த வானவருக்கு மீண்டும் கண்ைணக் ெகாடுத்த இைறவன், "நீர் அவரிடம் திரும்பிச் 
ெசன்று அவரது ைகைய ஒரு காைள மாட்டின் முதுகின்ேமல் ைவக்கச் ெசால்வரீாக.  (அதன் 
முதுகிலுள்ள முடிகளில் எந்த அளவுக்கு) அவரது ைக மைறக்கின்றேதா அதில் ஒவ்ெவாரு 
முடிக்குப் பகரமாக ஓர் ஆண்டு இந்த உலகில் வாழ அவருக்கு அனுமதி உண்டு'என்று 
ெசால்வரீாக'' என்றான். 
(அவ்வாேற அந்த வானவர் மூசா (அைல) அவர்களிடம் கூறியேபாது) மூசா (அைல) 
அவர்கள், "இைறவா! (அத்தைன காலம் வாழ்ந்து முடித்த) பிறகு என்ன நடக்கும்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். இைறவன் "மரணம்தான்'' என்று பதிலளித்தான். 
மூசா (அைல) அவர்கள், "அப்படிெயன்றால், இப்ேபாேத (என் உயிைர எடுத்துக்ெகாள்)'' என்று 
கூறிவிட்டு, (ைபத்துல் மக்திஸ் எனும்) புனித பூமிக்கு ெநருக்கமாக, அங்கிருந்து கல்ெலறி 
தூரத்தில் தமது அடக்கத்தலம் அைமய ேவண்டுெமன அல்லாஹ்விடம் ேவண்டினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இைத எடுத்துைரத்தேபாது), "நான் அந்த இடத்தில் 
இருந்தால் ெசம்மணற்குன்றின் கீேழ சாைலேயாரத்தில் அவர் அடக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்ைத 
உங்களுக்குக் காட்டியிருப்ேபன்''என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4730 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"மலக்குல் மவ்த்' (உயிைர எடுத்துச்ெசல்லவரும் வானவர்) மூசா (அைல) அவர்களிடம் 
வந்து, உங்கள் இைறவன் (உங்கள் உயிைர எடுத்து வருமாறு உத்தரவிட்டுள்ளான். அவனது) 
உத்தரவுக்குப் பணியுங்கள்'' என்று கூறினார். 
உடேன மூசா (அைல) அவர்கள் வானவைர (முகத்தில்) அைறந்து, அவரது கண்ைணப் 
ெபயர்த்துவிட்டார்கள். அந்த வானவர் இைறவனிடம் திரும்பிச் ெசன்று, "மரணத்ைத 
விரும்பாத உன் அடியார் ஒருவரிடம் என்ைன நீ அனுப்பிவிட்டாய்! அவர் எனது கண்ைணப் 
பறித்துவிட்டார்'' என்று கூறினார். 
அவருக்கு மீண்டும் கண்ைண வழங்கிய இைறவன், "நீர் என் அடியாரிடம் திரும்பிச் ெசன்று, 

நீங்கள் உயிர்வாழத்தாேன விரும்புகிறரீ்கள்? அவ்வாறு நீங்கள் (இன்னும் நீண்ட நாட்கள்) 
உயிர்வாழ விரும்பினால், ஒரு காைள மாட்டின் முதுகின்ேமல் ைகைய ைவயுங்கள்; (அதன் 
முதுகிலுள்ள முடிகளில்) உங்களது ைக மைறக்கும் அளவுக்கு ஒவ்ெவாரு முடிக்குப் 
பகரமாக ஓர் ஆண்டு (இந்த உலகில்) நீங்கள் வாழலாம்'' என்று ெசால்வரீாக என்று 
கூறினான். 
(அவ்வாேற அந்த வானவர் திரும்பிச் ெசன்று மூசா (அைல) அவர்களிடம் கூறியேபாது) 
மூசா (அைல) அவர்கள், "(அத்தைன காலம் வாழ்ந்து முடிந்த) பிறகு என்ன நடக்கும்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். வானவர், "பிறகு நீங்கள் மரணிக்கத்தான் ேவண்டும்'' என்றார். 
மூசா (அைல) அவர்கள், "அப்படியானால் இப்ேபாேத விைரவாக (என் உயிைர எடுத்துக் 
ெகாள். இைறவா! ைபத்துல் மக்திஸ் எனும் புனித பூமியிலிருந்து கல்ெலறி தூரத்தில் 
என்ைன இறக்கச் ெசய்து (அங்ேகேய அடக்கம் ெசய்து)விடு''என்று ேவண்டினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் (இப்ேபாது) அந்த இடத்தில் இருந்தால், 

ெசம்மணற்குன்றின் கீேழ சாைலேயாரமாக அவர் அடக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்ைத 
உங்களுக்குக் காட்டியிருப்ேபன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4731 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யூதர் ஒருவர் (சந்ைதயில்) தமது சரக்ைக எடுத்துக் காட்டியேபாது, அவருக்குப் "பிடிக்காத' 

அல்லது "அவர் விரும்பாத' (குைறந்த) விைல அவருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. (அறிவிப்பாளர் 
அப்துல் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்களின் ஐயம்.) 
அப்ேபாது அந்த யூதர், "மனிதர்கள் அைனவைரயும்விட (சிறந்தவராக) மூசாைவத் 
ேதர்ந்ெதடுத்தவன் மீதாைணயாக! இல்ைல (இந்த விைல கட்டுப்படியாகாது)'' என்று 
கூறினார். இைத அன்சாரி (முஸ்லிம்)களில் ஒருவர் ேகட்டுவிட்டார். உடேன அந்த யூதைர 
முகத்தில் அைறந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நமக்கிைடேய வாழ்ந்து 
ெகாண்டிருக்க, "மனிதர்கள் அைனவைரயும் விட மூசாைவத் ேதர்ந்ெதடுத்தவன்மீது 
சத்தியமாக! என்றா நீ கூறுகிறாய்?'' என்று ேகட்டார். 
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உடேன அந்த யூதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, "அபுல்காசிேம! 
(சிறுபான்ைம மக்களான எங்கள் உயிர், உைடைம, மானத்ைதப் பாதுகாப்பதாக எங்களிடம் 
நீங்கள் வாக்குறுதி அளித்திருக்கும் அடிப்பைடயில்) எனக்கு நீங்கள் ெபாறுப்ேபற்று 
ஒப்பந்தம் ெசய்து தந்திருக்கிறரீ்கள். இன்ன மனிதர் எனது முகத்தில் அைறந்துவிட்டார்'' 

என்று கூறினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த முஸ்லிமிடம்), "நீ ஏன் இவரது முகத்தில் 
அைறந்தாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். "(அல்லாஹ்வின் தூதேர!), தாங்கள் எங்களிைடேய 
வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கேவ இவர் மனிதர்கள் அைனவைரயும்விட மூசாைவத் 
ேதர்ந்ெதடுத்தவன் மீதாைணயாக!' என்று (மூசா (அைல) அவர்கைளச் சிறப்பித்துக்) 
கூறினார்'' என்றார். 
உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகாபப்பட்டார்கள். எந்த அளவுக்ெகன்றால், 

ேகாபக்குறி அவர்களது முகத்தில் ெதன்பட்டது. பிறகு கூறினார்கள்: இைறத் 
தூதர்களுக்கிைடேய ("ஒருவர் மற்றவைரவிடச் சிறந்தவர்' என்று) ஏற்றத்தாழ்வு 
பாராட்டாதீர்கள். ஏெனனில், (மறுைம நாளில்) எக்காளம் ("ஸூர்') ஊதப்படும். உடேன 
வானங்களில் இருப்பவர்களும் பூமியில் இருப்பவர்களும் மூர்ச்ைசயைடந்துவிடுவார்கள்; 

அல்லாஹ் நாடியவர்கைளத் தவிர. 
பிறகு மற்ெறாரு முைற எக்காளம் ஊதப்படும். அப்ேபாது (உயிர் ெகாடுத்து) 
எழுப்பப்படுபவர்களில் நான்தான் முதல் ஆளாக இருப்ேபன். அந்த ேவைளயில் மூசா 
(அைல) அவர்கள் இைற அரியைணையப் பிடித்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் "தூர் 
சினாய்' (மைலயில் இைறவைனச் சந்தித்த) நாளில் மூர்ச்ைசயாகி விழுந்தது கணக்கி 
ெலடுக்கப்(பட்டு,அங்கு அவருக்கு விதிவிலக்கு அளிக்கப்)பட்டதா? அல்லது எனக்கு முன்ேப 
அவர் (மயக்கம் ெதளிவிக்கப்பட்டு) எழுப்பப்பட்டுவிட்டாரா?' என்பது எனக்குத் ெதரியாது. 
ேமலும், யூனுஸ் பின் மத்தா (அைல) அவர்கைளவிட ஒருவர் சிறந்தவர் என்று நான் 
ஒருேபாதும் கூற மாட்ேடன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4732 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு யூதரும் ஒரு முஸ்லிமும் ஒருவைரெயாருவர் திட்டிக்ெகாண்டனர். அந்த முஸ்லிம், 

"உலகத்தார் அைனவைரவிடவும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு ேமன்ைம அளித்தவன் 
மீதாைணயாக!'' என்று (ஏேதா ஒரு விஷயத்தில் சத்தியமிட்டுக்) கூறினார். அதற்கு (பதிலாக) 
அந்த யூதர், "உலகத்தார் அைனவைரவிடவும் மூசா (அைல) அவர்களுக்கு  ேமன்ைம 
அளித்தவன் மீதாைணயாக!'' என்று கூறினார். 
அைதக் ேகட்டு (ேகாபம் ெகாண்ட) அந்த முஸ்லிம் ைகைய ஓங்கி யூதரின் முகத்தில் 
அைறந்து விட்டார். உடேன அந்த யூதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, தமக்கும் அந்த முஸ்லிமுக்கும் இைடேய நடந்தைதத் ெதரிவித்தார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த முஸ்லிைம வரவைழத்து), 
"மூசாைவவிட என்ைனச் சிறப்பாக்கி (உயர்த்திப் ேபசி)விடாதீர்கள். ஏெனனில், மக்கள் 
அைனவரும் (மறுைம நாளில்) மூர்ச்ைசயாகிவிடுவார்கள். நாேன முதலாவதாக மயக்கம் 
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ெதளிந்து எழுேவன். அப்ேபாது மூசா (அைல) அவர்கள் இைற அரியைணயின் ஓரத்ைதப் 
பிடித்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள். மக்கேளாடு ேசர்ந்து அவரும் மூர்ச்ைசயாகி, பிறகு எனக்கு 
முன்பாகேவ மயக்கம் ெதளிந்துவிட்டிருப்பாரா? அல்லது அவருக்கு மட்டும் இைறவன் 
(மூர்ச்ைசயைட வதிலிருந்து) விதிவிலக்கு அளித்திருப்பானா என்பது எனக்குத் ெதரியாது'' 

என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4733 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ஒரு முஸ்லிமும் ஒரு யூதரும் ஒருவைரெயாருவர் திட்டிக்ெகாண்டனர்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4734 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "யூதர் ஒருவர் (ஒரு முஸ்லிமிடம்) முகத்தில் அைற வாங்கிக்ெகாண்டு நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்தார்''என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற காணப்படுகின்றன. 
ஆயினும், அதில் "மூர்ச்ைசயைடந்துவிட்டவர்களில் மூசா (அைல) அவர்கள் (முதலாவதாக) 
மூர்ச்ைச ெதளிந்து (எழுந்து)விட்டார்களா? அல்லது தூர்சினாய் மைலயில் (இைறவைனப் 
பார்க்க முற்பட்டேபாது) அைடந்த மூர்ச்ைசக்குக் பகரமாக அத்ேதாடு ேபாதுெமன 
விடப்பட்டார்களா என்பது எனக்குத் ெதரியாது'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக (சிறு 
ேவறுபாட்டுடன்) காணப்படுகிறது. 
 
4735 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
 இைறத்தூதர்களுக்கிைடேய ("ஒருவர் மற்றவைரவிடச் சிறந்தவர்' என) ஏற்றத்தாழ்வு 
கற்பிக்காதீர்கள். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
4736 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் (மக்காவிலிருந்து ைபத்துல் மக்திஸுக்கு) அைழத்துச் ெசல்லப்பட்ட இரவில் 
ெசம்மணற்குன்றின் அருகில் மூசா (அைல) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் 
தமது அடக்கத்தலத்தினுள் நின்று ெதாழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹத்தாப் பின் காலித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மூசா (அைல) 
அவர்கைளக் கடந்து ெசன்ேறன்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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4737 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "நான் மூசா (அைல) அவர்கைளக் கடந்து ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் தமது 
அடக்கத்தலத்தினுள் ெதாழுதுெகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ஈசா பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் (மக்காவிலிருந்து ைபத்துல் 
மக்திஸுக்கு) அைழத்துச்ெசல்லப்பட்ட இரவில் கடந்து ெசன்ேறன்'' என்று கூடுதலாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 43 யூனுஸ் (அைல) அவர்கள் பற்றிய குறிப்பும், "நான் யூனுஸ் பின் மத்தா 
அவர்கைளவிடச் சிறந்தவன்'' என்று (என்ைனப் பற்றிக்) கூறுவது எந்த அடியாருக்கும் 
தகாது'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதும். 
 
4738 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"என் அடியார் ஒருவர் (தம்ைமப் பற்றி) நான் யூனுஸ் பின் மத்தா அவர்கைளவிடச் 
சிறந்தவன் என்று கூறுவது அவருக்குத் தகாது'' என்று அல்லாஹ் கூறினான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4739 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "யூனுஸ் பின் மத்தா அவர்கைளவிட நான் சிறந்தவன் என்று 
(என்ைனப் பற்றிக் கூறுவது) எந்த அடியாருக்கும் தகாது'' என்று கூறினார்கள். இவ்வாறு 
யூனுஸ் (அைல) அவர்கைள, அவர்களுைடய தந்ைதயுடன் இைணத்து (மத்தாவின் மகன் 
யூனுஸ் என்று) நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 44 யூசுஃப் (அைல) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4740 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மக்களில் மிகவும் கண்ணியத்திற்குரியவர் 
யார்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள், "மனிதர்களிேலேய இைறவைன 
அதிகமாக அஞ்சுபவர்தான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். உடேன மக்கள், "நாங்கள் தங்களிடம் 
இைதப் பற்றிக் ேகட்கவில்ைல'' என்று கூறினர். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "அப்படிெயன்றால், இைறவனின் உற்ற நண்பர் (இப்ராஹீம்) உைடய 
புதல்வரான இைறத்தூதர் (இஸ்ஹாக்) உைடய புதல்வரான இைறத்தூதர் (யஅகூப்) உைடய 
புதல்வரான இைறத்தூதர் யூசுஃப் (அைல) அவர்கள்தான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். மக்கள், 

"இைதப் பற்றியும் நாங்கள் தங்களிடம் ேகட்கவில்ைல'' என்று கூறினர். 
உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள், "அரபியரின் மூலகங்கள் (எனப்படும் அரபியர் பரம்பைரகள்) 
குறித்தா என்னிடம் ேகட்கிறரீ்கள்?  அறியாைமக் காலத்தில் மக்களில் 
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சிறந்தவர்களாயிருந்தவர்கள் தான் இஸ்லாத்ைத ஏற்ற பின்பும் சிறந்தவர்களாயிருப்பார்கள்; 

அவர்கள் மார்க்க ஞானத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டால்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 45 ஸகரிய்யா (அைல) அவர்களின் சிறப்புகள்.. 
 
4741 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஸகரிய்யா (அைல) அவர்கள் தச்சுத் ெதாழில் ெசய்பவராக இருந்தார்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: 
 
பாடம் : 46 களிர் (அைல) அவர்களின் சிறப்புகள்.. 
 
4742 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "(களிர் (அைல) அவர்கைளச் சந்தித்த) மூசா, 

இஸ்ரேவலர்களுக்கு நபியாக அனுப்பப்ெபற்ற மூசா (அைல) அவர்கள் அல்லர்; அவர் ேவறு 
ஒரு மூசா என்று நவ்ஃப் அல்பிகாலீ கூறுகிறாேர?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "இைறவனின் விேராதி (யான அவர்) ெபாய்யுைரக்கிறார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைதத் தாம் ேகட்டதாக உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் 
பின்வருமாறு கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்''என்றார்கள்: 
(ஒரு முைற) மூசா (அைல) அவர்கள் பனூ இஸ்ராயலீ் மக்களிைடேய நின்று 
உைரயாற்றிக் ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் "மக்களிேலேய மிகவும் 
அறிந்தவர் யார்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு மூசா (அைல) அவர்கள் "(என்ைனப் 
ெபாறுத்தவைரயில்) நாேன அறிந்தவன்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். "இது பற்றி அல்லாஹ்ேவ 
நன்கறிந்தவன்'' என்று அவர்கள் (கூறியிருக்க ேவண்டும்; ஆனால், அவ்வாறு அவர்கள்) 
கூறவில்ைல. 
இதனால் அல்லாஹ், மூசா (அைல) அவர்கைளக் கண்டித்து, "இரு கடல்கள் சங்கமிக்கும் 
இடத்தில் என் அடியார்களில் ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் உம்ைமவிட அதிகமாக அறிந்தவர்'' 

என்று அவர்களுக்கு (வஹீ) அறிவித்தான். 
அதற்கு மூசா (அைல) அவர்கள், "என் இைறவா! அவைரச் சந்திப்பதற்கு எனக்கு வழி 
எப்படி?'' என்று ேகட்டார்கள். "நீங்கள் ஒரு கூைடயில் ஒரு மீைன எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 
(அப்படிேய கடேலாரமாக நடந்து பயணம் ெசய்யுங்கள்.) நீங்கள் எங்ேக அந்த மீைனத் 
தவறவிடுகிறரீ்கேளா அங்குதான் அவர் இருப்பார்'' என்று அல்லாஹ் ெசான்னான். 
(அவ்வாேற) மூசா (அைல) அவர்களும் அவர்களுைடய உதவியாளர் யூஷஉ பின் நூன் 
அவர்களும் நடந்தனர். மூசா (அைல) அவர்கள் ஒரு கூைடயில் மீைன எடுத்துக்ெகாண்டு 
தம் உதவியாளருடன் நடந்து (இரு கடல்கள் சங்கமிக்கும் இடத்திற்கு அருகிலிருந்த) அந்தப் 
பாைறக்கு வந்து ேசர்ந்தனர். அங்கு இருவரும் உறங்கினர். 
கூைடயிலிருந்த அந்த மீன், கூைடயிலிருந்து குதித்து ெவளிேயறிக் கடலில் விழுந்தது. 
அப்ேபாது மீனுக்காக நீேராட்டத்ைத அல்லாஹ் தடுத்துவிடேவ, மீைனச் சுற்றி ஒரு 
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வைளயம் ேபால் நீர் ஆகிவிட்டது. அது அந்த மீனுக்குச் சுரங்கம் ேபால் ஆனது. அது மூசா 
(அைல) அவர்களுக்கும் அவர்களுைடய உதவியாளருக்கும் ெபரும் வியப்பாக அைமந்தது. 
பிறகு எஞ்சிய பகலிலும் இரவிலும் அவர்கள் இருவரும் நடந்தனர். மூசா (அைல) 
அவர்களின் (பயணத்) ேதாழர் மீைனப் பற்றி மூசா (அைல) அவர்களுக்குத் ெதரிவிக்க 
மறந்துவிட்டார். 
(இரண்டாம் இரவு முடிந்து) காைல ேவைளயானேபாது மூசா (அைல) அவர்கள் தம் 
உதவியாளரிடம், "நமது காைல உணைவக் ெகாண்டுவருக. நாம் இந்தப் பயணத்தில் மிகவும் 
கைளப்பு அைடந்துவிட்ேடாம்'' (18:62) என்று ெசான்னார்கள். 
தமக்குக் கட்டைளயிடப்பட்ட இடத்ைதக் கடக்கும்வைர மூசா (அைல) அவர்களுக்குக் 
கைளப்பு ஏற்படவில்ைல. யூஷஉ பின் நூன், "நாம் அப்பாைறயில் ஒதுங்கியேபாது 
கவனித்தீர்களா? (அங்கு தான்) நான் மீைன மறந்துவிட்ேடன். அைத (உங்களிடம்) 
கூறவிடாமல் ைஷத்தான் என்ைன மறக்கச் ெசய்துவிட்டான். அது கடலில் தனது 
பாைதைய ஆச்சரியமான முைறயில் அைமத்துக்ெகாண்டது'' (18:63) என்று கூறினார். 
அதற்கு மூசா (அைல) அவர்கள் "அதுதான் நாம் ேதடிவந்த இடம்'' என்று கூறினார்கள். 
உடேன அவர்கள் இருவரும் தம் அடிச்சுவடுகைளப் பின்பற்றி வந்த வழிேய 
திரும்பினார்கள். இறுதியில் அந்தப் பாைறக்கு இருவரும் வந்துேசர்ந்தார்கள். 
அங்கு தம்ைம முழுவதுமாக ஆைடயால் மூடிக்ெகாண்ட ஒரு மனிதைர (களிைர)க் 
கண்டார்கள். அவருக்கு மூசா (அைல) அவர்கள் முகமன் (சலாம்) கூற, அம்மனிதர், 

"உங்களுைடய (இந்த) வட்டாரத்தில் (அறியப்படாத) சலாம் (உங்களுக்கு மட்டும்) எவ்வாறு 
(ெதரியும்? நீங்கள் யார்)?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு மூசா (அைல) அவர்கள், "நான்தான் மூசா'' என்று பதிலளித்தார்கள். அம்மனிதர், 

"இஸ்ரேவலர்களின் (இைறத்தூதரான) மூசாவா?'' என்று ேகட்டார். மூசா (அைல) அவர்கள் 
"ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். அவர், "அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கற்றுக் ெகாடுத்த ஓர் அறிவு 
உங்களிடம் உள்ளது. அைத நான் அறியமாட்ேடன். அல்லாஹ் எனக்குக் கற்றுத் தந்த ஓர் 
அறிவு என்னிடம் உள்ளது. அைத நீங்கள் அறியமாட்டீர்கள்'' என்று கூறினார். 
அதற்கு மூசா (அைல) அவர்கள், "உமக்குக் கற்றுத் தரப்பட்டுள்ள நல்லறிைவ நீர் எனக்குக் 
கற்றுத் தருவதற்காக நான் உம்ைமப் பின்ெதாடரலாமா?'' என்று அவரிடம் ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அம்மனிதர், "என்னுடன் ெபாறுைமயாக இருக்க உங்களால் முடியாது; உங்களுக்குத் 
ெதரியாத விஷயத்தில் உங்களால் எவ்வாறு ெபாறுைமயாக இருக்க இயலும்?'' என்று 
ேகட்டார். 
அதற்கு மூசா (அைல) அவர்கள், "அல்லாஹ் நாடினால் என்ைனப் ெபாறுைமயாளனாகக் 
காண்பரீ். உமது எந்தக் கட்டைளக்கும் நான் மாறுெசய்யமாட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு களிர் அவர்கள், "நீங்கள் என்ைனப் பின்ெதாடர்வதானால், நானாக எந்த ஒரு 
விஷயத்ைதப் பற்றியும் உங்களுக்குச் ெசால்லாதவைரயில் நீங்கள் என்னிடம் (அைதப் பற்றி 
ஏன், எதற்கு என்று விளக்கம்) ேகட்கக் கூடாது''என்று ெசான்னார். மூசா (அைல) அவர்கள் 
"ஆம் (அப்படிேய ெசய்கிேறன்)'' என்று (சம்மதம்) ெதரிவித்தார்கள். 
பிறகு களிர் (அைல) அவர்களும் மூசா (அைல) அவர்களும் கடேலாரமாக நடந்தனர். 
அப்ேபாது மரக்கலம் ஒன்று அவர்கைளக் கடந்துெசன்றது. அப்ேபாது அவர்கள் இருவரும் 
தங்கைள ஏற்றிச் ெசல்லுமாறு மரக்கலக்காரர்களிடம் ேகாரினர். (ஏைழகளான மரக்கல 
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உரிைமயாளர்கள்) களிர் (அைல) அவர்கைள அைடயாளம் கண்டுெகாண்டு,கட்டணம் 
ஏதுமின்றி அவர்களிரு வைரயும் மரக்கலத்தில் ஏற்றிக்ெகாண்டனர். 
(அவர்களிருவரும் ஏறியமர்ந்ததும்) களிர் அவர்களின் கவனம் மரக்கலத்தின் (அடித்தளப்) 
பலைககளில் ஒன்ைற ேநாக்கிச் ெசன்றது. உடேன அைதக் கழற்றி (அந்த இடத்தில் 
முைளக்குச்சி ஒன்ைற அைறந்து)விட்டார்கள். 
உடேன மூசா (அைல) அவர்கள், "கட்டணம் இல்லாமேலேய நம்ைம ஏற்றிக்ெகாண்ட 
மக்களின் மரக்கலத்ைத ேவண்டுெமன்ேற ஓட்ைட ேபாடுகிறரீ்கேள? இதில் உள்ளவர்கைள 
மூழ்கடிக்கவா (இப்படிச் ெசய்தீர்கள்)? நீங்கள் ெபரியேதார் (அபாயமான) காரியத்ைதச் 
ெசய்துவிட்டீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு களிர் "என்னுடன் உங்களால் ெபாறுைமயாக இருக்க முடியாது என்று உங்களிடம் 
நான் கூறவில்ைலயா?''என்று ேகட்டார். அதற்கு மூசா (அைல) அவர்கள், "நான் 
மறந்ததற்காக என்ைனத் தண்டித்துவிடாதீர்கள். என் விஷயத்தில் சிரமத்ைத 
ஏற்படுத்திவிடாதீர்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
பிறகு இருவரும் மரக்கலத்திலிருந்து இறங்கி, கடேலாரமாக நடந்துெகாண்டிருந்த 
ேபாது, சிறுவன் ஒருவன் மற்றச் சிறுவர்களுடன் விைளயாடிக்ெகாண்டிருந்தான். உடேன 
களிர் (அைல) அவர்கள் அச்சிறுவனின் தைலையப் பிடித்துத் தமது கரத்தால் திருகிக் 
ெகான்றுவிட்டார்கள். உடேன மூசா (அைல) அவர்கள் களிர் அவர்களிடம், "எந்த உயிைரயும் 
ெகால்லாத, ஒரு பாவமும் அறியாத உயிைரக் ெகான்றுவிட்டீேர! தகாத காரியத்ைதச் 
ெசய்துவிட்டீேர!'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு களிர், "நீங்கள் என்னுடன் ெபாறுைமயாக இருக்க முடியாது என்று (முன்ேப) 
உங்களிடம் நான் கூறவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார். 
(அறிவிப்பாளர்) கூறுகிறார்: இம்முைற களிர் (அைல) அவர்கள் ெசான்னது, முதல் முைற 
ெசான்னைதவிடக் கடுைமயானதாகும். 
பிறகு மூசா (அைல) அவர்கள், "இதற்குப் பிறகு நான் உங்களிடம் ஏதாவது (விளக்கம்) 
ேகட்டால் என்ைன உம்முடன் ேசர்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டாம். (இரு முைற) நான் கூறிய 
சமாதானத்ைத ஏற்றுக் ெகாண்டுவிட்டீர்'' என்று ெசான்னார்கள். 
ெதாடர்ந்து இருவரும் நடந்து, முடிவில் ஒரு கிராமத்தாரிடம் வந்து அவர்களிடம் உணவு 
ேகட்டார்கள். அவ்விருவருக்கும் விருந்தளிக்க அவர்கள் மறுத்துவிட்டனர். அங்கு கீேழ 
விழலாமா என ேயாசித்துக்ெகாண்டிருந்த -சாய்ந்த நிைலயில் இருந்த- ஒரு சுவைரக் 
கண்டார்கள். உடேன அம்மனிதர் இவ்வாறு தமது கரத்தால் அைத(த் தூக்கி) நிறுத்தினார். 
அப்ேபாது மூசா (அைல) அவர்கள், "இவர்களிடம் நாம் வந்து (உணவு ேகட்டு)ம் இவர்கள் 
நம்ைம உபசரிக்கவில்ைல;உணவளிக்கவுமில்ைல. (அவ்வாறிருந்தும் விழவிருந்த 
அவர்களது சுவைரத் தூக்கி நிறுத்திவிட்டீர்கள்.) நீங்கள் நிைனத்திருந்தால் இதற்குக் கூலி 
ெபற்றிருக்கலாேம!'' என்றார்கள். 
களிர் (அைல) அவர்கள், "இதுேவ நானும் நீங்களும் பிரிய ேவண்டிய ேநரம். உங்களால் 
ெபாறுைமயாக இருக்க முடியாத (இம்மூன்று) ெசயல்களுக்கான விளக்கத்ைத உங்களுக்கு 
(இப்ேபாது) கூறுகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
(இந்நிகழ்ச்சிைய கூறிக்ெகாண்டிருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மூசா 
(அைல) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கருைண புரியட்டும். அவர் ெபாறுைமயாக 
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இருந்திருப்பாரானால், அவ்விருவர் பற்றிய (இன்னும்) பல தகவல்கள் நமக்கு 
எடுத்துைரக்கப்பட்டிருக்குேம என்று நான் ஆைசப்பட்டதுண்டு'' என்று கூறினார்கள். 
ேமலும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முதல் தடைவ மூசா (அைல) அவர்கள் 
ெபாறுைமயிழந்தது மறதியினாலாகும்'' என்றும் கூறினார்கள். 
(ெதாடர்ந்து அந்த நிகழ்ச்சிையக்) கூறினார்கள்: 
(அப்ேபாது) சிட்டுக் குருவிெயான்று வந்து மரக்கலத்தின் விளிம்பின்மீது விழுந்தது. பிறகு 
(தனது அலகால்) கடலில் ஒரு முைற ெகாத்தி (நீர் அருந்தி)யது. அப்ேபாது மூசா (அைல) 
அவர்களிடம் களிர், "உம்முைடய அறிவும் என்னுைடய அறிவும் அல்லாஹ்வின் அறிேவாடு 
ஒப்பிடுைகயில், இந்தச் சிட்டுக் குருவி (தனது அலகால்) இந்தக் கடலிலிருந்து எடுத்த 
(நீரின்) அளவுதான் (நம் அறிவு உள்ளது)'' என்று கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், (இந்நிகழ்ச்சி பற்றிக் கூறும் 18:79ஆவது வசனத்தின் 
மூலத்ைத) "வ கான அமாமஹும் மலிக்குன் யஃகுது குல்ல சஃபனீத்தின் ஸாலிஹத்தின் 
ஃகஸ்பா'' என்று ஓதுவார்கள். (ெபாருள்: அவர்களுக்கு முன்ேன ஒரு மன்னன் ஆளும் பகுதி 
இருந்தது. அவன் பழுதில்லாத நல்ல மரக்கலங்கள் ஒவ்ெவான்ைறயும் அபகரித்துக் 
ெகாண்டிருந்தான்.) ேமலும், (18:80ஆவது வசனத்தின் மூலத்ைத) "வ அம்மல் ஃகுலாமு ஃப 
கான காஃபிரன்'' என்று ஓதுவார்கள். (ெபாருள்: அச்சிறுவன் இைறமறுப்பாளனாக இருந்தான்.) 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4743 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "(ேபச்சாளர்) நவ்ஃப் அல்பிகாலீ என்பார் கல்விையத் 
ேதடிச் ெசன்ற மூசா, பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தின் (இைறத்தூதராக நியமிக்கப் ெபற்ற) 
மூசா அல்லர் என்று கூறுகிறாேர?'' எனக் ேகட்கப்பட்டது. 
அப்ேபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "சயேீத! அவ்வாறு அவர் கூறியைத 
நீங்கள் ெசவியுற்றரீ்களா?''என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் "நவ்ஃப் ெபாய்யுைரக்கிறார்'' என்று கூறிவிட்டு, உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாகப் பின் வருமாறு கூறினார்கள்: 
 
4744 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மூசா (அைல) அவர்கள் தம் (பனூ இஸ்ரா யலீ் சமுதாய) மக்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கிய 
அருட்ெகாைடகைளயும் ேசாதைனகைளயும் நிைனவூட்டி (அறிவுைர கூறி)க் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்ேபாது "இந்தப் பூமியில் என்ைனவிடச் "சிறந்த' அல்லது "நன்கறிந்த' மனிதர் ேவெறவரும் 
இல்ைல'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ், "உம்ைமவிடச் சிறந்தவைர, அல்லது 
உம்ைம விட அதிக ஞானம் உள்ளவைர நான் அறிேவன்'' என அறிவித்தான்; "இந்தப் 
பூமியில் ஒரு மனிதர் இருக்கிறார். அவர் உம்ைமவிட அதிகம் அறிந்தவர்'' என்று கூறினான். 
மூசா (அைல) அவர்கள் "இைறவா! அவைர எனக்கு அறிவித்துக்ெகாடு'' என்று ேகட்டார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களிடம், "உப்பிட்ட மீெனான்ைறப் பயண உணவாக எடுத்துக்ெகாண்டு 
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(கடேலாரமாகச்) ெசல்வரீாக. அந்த மீைன எந்த இடத்தில் நீங்கள் தவறவிடுவரீ்கேளா அங்கு 
அவர் இருப்பார்'' என்று கூறப்பட்டது. 
அவ்வாேற மூசா (அைல) அவர்களும் அவர்களுைடய உதவியாளரும் (கடேலாரமாக) 
நடந்து ெசன்று அந்தப் பாைறைய அைடந்தனர். மூசா (அைல) அவர்கள் பாைத மாறி (தம் 
உதவியாளைர) விட்டுச் ெசன்றுவிட்டார்கள். 
அப்ேபாது (உதவியாளரின் கூைடயிலிருந்த) மீன் குதித்துத் தண்ணரீில் விழுந்துவிட்டது. 
அது ெசன்ற நீர்த்தடம் இைணயாமல் வைளயம் ேபான்று மாறிவிட்டது. 
அப்ேபாது அவர்களுைடய உதவியாளர், "நான் இைறத்தூதரிடம் ெசன்று, இைதப் பற்றி 
ெதரிவிக்க ேவண்டாமா?'' என்று கூறிக்ெகாண்டு, (மூசா (அைல) அவர்களிடம்) ெசன்றார். 
ஆனால், (அைதக் கூறவிடாமல்) அவருக்கு மறதி ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
அந்த இடத்ைதவிட்டு அவர்கள் இருவரும் கடந்து ெசன்றதும், மூசா (அைல) அவர்கள் 
"நமது காைல உணைவக் ெகாண்டுவாரும்! இந்தப் பயணத்தில் நாம் கைளப்பைடந்து 
விட்ேடாம்'' என்று கூறினார்கள். 
அந்த இடத்ைதக் கடக்கும்வைர அவர்கள் இருவருக்கும் கைளப்பு ஏற்படவில்ைல. அந்த 
இடத்ைதக் கடந்ததும் உதவியாளர் (மீன் தப்பிச் ெசன்றுவிட்டைதப் பற்றி) நிைனத்தார். 
"கவனித்தீர்களா? நாம் அந்தப் பாைற அருகில் ஒதுங்கியேபாது அந்த மீைன நான் மறந்து 
விட்ேடன். அைதப் பற்றிக் கூறவிடாமல் ைஷத்தான் என்ைன மறக்கைவத்துவிட்டான். அது 
கடலில் ஆச்சரியமான முைறயில் தனது வழித்தடத்ைத அைமத்துச் ெசன்றது'' என்று 
கூறினார். 
மூசா (அைல) அவர்கள், "அதுதான் நாம் ேதடிவந்த இடம்'' என்று கூறியபடி, தம் அடிச் 
சுவடுகைளப் பின்பற்றி வந்த வழிேய அவ்விருவரும் திரும்பினர். அப்ேபாது அந்த மீன் 
குதித்ேதாடிய இடத்ைத உதவியாளர் காண்பித்தார். மூசா (அைல) அவர்கள், "இதுதான் 
எனக்குச் ெசால்லப்பட்ட இடமாகும்'' என்று கூறிவிட்டு, அவைரத் ேதடிக்ெகாண்டு 
ெசன்றார்கள். 
அங்கு ஆைடயால் ேபார்த்தியபடி "பிடரியின் மீது' அல்லது "நடுப் பிடரியின் மீது' மல்லாந்து 
களிர் (அைல) அவர்கள் படுத்திருந்தார்கள். மூசா (அைல) அவர்கள் "உங்களுக்குச் சாந்தி 
உண்டாகட்டும்'' என்று ெசான்னார்கள். உடேன களிர் அவர்கள் தமது முகத்திலிருந்து 
ஆைடைய விலக்கி "வ அைலக்குமுஸ் ஸலாம்' என்று பதில் சலாம் ெசால்லிவிட்டு, 

"நீங்கள் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மூசா (அைல) "நான்தான் மூசா'' என்றார்கள். 
களிர் அவர்கள், "எந்த மூசா?'' என்று ேகட்டார்கள். மூசா (அைல) அவர்கள், "பனூ இஸ்ராயலீ் 
(சமுதாய மக்களுக்கு இைறத்தூதராக நியமிக்கப்ெபற்ற) மூசா'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
"எதற்காக வந்துள்ளரீ்கள்?'' என்று களிர் அவர்கள் ேகட்க, "உங்களுக்குக் கற்றுத் தரப்பட்டுள்ள 
அறிவிலிருந்து எனக்கும் (சிறிது) நீங்கள் கற்றுத் தருவதற்காக நான் (உங்களிடம்) 
வந்துள்ேளன்'' என்று மூசா (அைல) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அதற்கு களிர் (அைல) அவர்கள், "என்னுடன் உங்களால் ெபாறுைமயாக இருக்க இயலாது. 
உங்களுக்கு ஞானமில்லாத ஒரு விஷயத்தில் உங்களால் எவ்வாறு ெபாறுைமயாக இருக்க 
முடியும்? எைதச் ெசய்ய ேவண்டுெமன எனக்குக் கட்டைளயிடப்பட்டுள்ளேதா அைத நான் 
ெசய்வைத நீங்கள் கண்டால், உங்களால் ெபாறுைமயாக இருக்க முடியாது''என்று கூறினார். 
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அதற்கு மூசா (அைல) அவர்கள், "அல்லாஹ் நாடினால் என்ைனப் ெபாறுைமயாளனாக 
நீங்கள் காண்பரீ்கள். உங்களின் எந்தக் கட்டைளக்கும் நான் மாறுெசய்யமாட்ேடன்'' என்று 
கூறினார்கள். "நீங்கள் என்ைனப் பின்ெதாடர்ந்து வருவதாயிருந்தால், எைதப் பற்றியும் 
நானாக (விளக்கம்) ெசால்லாத வைர அைதப் பற்றி என்னிடம் நீங்கள் (விளக்கம்) ேகட்கக் 
கூடாது'' என்று களிர் (அைல) அவர்கள் ெசான்னார்கள். 
பிறகு இருவரும் (கடேலாரமாக) நடந்து ெசன்று ஒரு மரக்கலத்தில் ஏறினர். அப்ேபாது களிர் 
(அைல) அவர்கள் ேவண்டுெமன்ேற அந்த மரக்கலத்தில் ஓட்ைட ேபாட்டார்கள். உடேன 
மூசா (அைல) அவர்கள், "இதில் உள்ளவர்கைள மூழ்கடிக்கவா ஓட்ைட ேபாடுகிறரீ்? நீங்கள் 
மாெபரும் (அபாயமான) ெசயைலயன்ேறா ெசய்து விட்டீர்கள்?'' என்று களிரிடம் 
ேகட்டார்கள். 
அதற்கு களிர் அவர்கள், "உங்களால் என்னுடன் ெபாறுைமயாக இருக்க இயலாது என்று 
நான் ெசால்லவில்ைலயா?''என்று ேகட்டார்கள். 
மூசா (அைல) அவர்கள், "நான் மறந்துவிட்டைத ைவத்து என்ைனத் தண்டித்துவிடாதீர்கள். 
என் விஷயத்தில் சிரமத்ைதக் ெகாடுத்துவிடாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
ெதாடர்ந்து இருவரும் நடந்தார்கள்; விைளயாடிக்ெகாண்டிருந்த சிறுவர்கைளச் சந்தித்தார்கள். 
உடேன களிர் அவர்கள் ேயாசிக்காமல் ெசன்று, அவர்களில் ஒரு சிறுவைனக் ெகான்று 
விட்டார்கள். அைதக் கண்டு மூசா (அைல) அவர்கள்,ெபரிதும் திடுக்குற்றார்கள்; 

ெவறுப்பைடந்தார்கள். எந்தப் பாவமும் அறியாத, எந்த உயிைரயும் ெகால்லாத உயிைரக் 
ெகான்றுவிட்டீர்கேள? தகாத காரியத்ைதச் ெசய்துவிட்டீர்கேள?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நிகழ்ச்சிையச் ெசால்லிக்ெகாண்ேட) இந்த 
இடத்திற்கு வந்தேபாது "நம்மீதும் மூசா அவர்கள் மீதும் அல்லாஹ்வின் கருைண 
ெபாழியட்டும். மூசா (அைல) அவர்கள் மட்டும் அவசரப்பட்(டுக் ேகள்வி 
ேகட்)டிருக்காவிட்டால் இன்னும் (அரிய) விந்ைத(யான பல காட்சி)கைளக் கண்டிருப்பார். 
ஆயினும், (இவ்வாறு ேகட்ட) மூசா (அைல) அவர்கைள, தம் ேதாழர் (களிர்) முன்பாக 
நாணம் கவ்விக்ெகாண்டது'' என்றார்கள். 
மூசா (அைல) அவர்கள் "இதற்குப் பிறகு ஏேதனும் உங்களிடம் நான் ேகட்டால் உங்களுடன் 
என்ைனச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளாதீர். என்னிடமிருந்து (இரு முைற) சமாதானத்ைத ஏற்றுக் 
ெகாண்டீர்'' என்று கூறினார்கள். 
மூசா (அைல) அவர்கள் ெபாறுைமயாக இருந்திருந்தால், ஆச்சரியமானவற்ைறக் 
கண்டிருப்பார்கள். -(ெபாதுவாகேவ) நபி (ஸல்) அவர்கள் நபிமார்கள் எவைரப் பற்றியாவது 
ேபச்ெசடுத்தால் "நம்மீதும் என்னுைடய இன்ன சேகாதரர்மீதும் அல்லாஹ்வின் கருைண 
ெபாழியட்டும்'' என்று முதலில் தமக்காகவும் பிறகு அந்த நபிக்காகவும் பிரார்த்திப்பார்கள்- 
நம் மீதும் அல்லாஹ்வின் கருைண ெபாழியட்டும். 
ெதாடர்ந்து அவர்கள் இருவரும் நடந்து, அற்பக் குணமுைடய ஒரு கிராமவாசிகளிடம் 
வந்தனர். அந்த மக்கள் கூடும் இடங்களுக்குச் ெசன்று உணவு ேகட்டுச் சுற்றிவந்தனர். 
அவ்விருவருக்கும் விருந்தளிக்க அவர்கள் மறுத்து விட்டனர். 
அப்ேபாது அங்கு விழுந்துவிடலாமா என்று ேயாசித்துக்ெகாண்டிருந்த ஒரு சுவைரக் 
கண்டனர். உடேன களிர் அைதத் தூக்கி நிறுத்தினார்கள். அைதக் கண்ட மூசா (அைல) 
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அவர்கள், "நீர் நிைனத்திருந்தால் இதற்குக் கூலிையப் ெபற்றிருக்கலாேம?'' என்று 
கூறினார்கள். 
களிர், "இதுேவ எனக்கும் உமக்குமிைடேய பிரியும் ேநரமாகும்'' என்று கூறி, மூசாவின் 
ஆைடையப் பிடித்தார். ேமலும்,உம்மால் ெபாறுைமயாக இருக்க முடியாதவற்றுக்கான 
விளக்கத்ைத உமக்குக் கூறுகிேறன். அந்த மரக்கலம் கடலில் ெதாழில் ெசய்யும் ஏைழகள் 
சிலருக்குரியது...'' என்று ெதாடங்கி, வசனத்தின் (18:79) இறுதிவைர ெசால்லிக்காட்டினார்கள். 
அந்த மரக்கலத்ைத அபகரித்துக்ெகாள்பவன் வந்து, ஓட்ைடயான நிைலயில் மரக்கலத்ைதக் 
கண்டால் அைத விட்டுவிடுவான். பிறகு அவர்கள் மூங்கில் கழியால் (ஓட்ைடைய 
அைடத்து) அைதப் பழுது பார்த்துவிடுவார்கள். 
அந்தச் சிறுவேனா, பைடக்கும்ேபாேத "இைறமறுப்பாளன்' என (இைறவனால்) 
தீர்மானிக்கப்பட்டு பைடக்கப்பட்டான். அவனுைடய ெபற்ேறார் அவன்மீது மிகுந்த பாசம் 
ைவத்திருந்தனர். அவன் பருவ வயைத அைடந்தால் அவ்விருவைரயும் தவறான வழியிலும் 
இைறமறுப்பிலும் தள்ளிவிடுவான். (இைறவன் கூறுகிறான்:) "அவ்விருவரின் இைறவன் 
அவனுக்குப் பதிலாக அவைனவிடச் சிறந்த தூய்ைமயான ெநருங்கி உறவாடக்கூடிய 
குழந்ைதைய மாற்றாக வழங்குவான்'' என நிைனத்ேதாம். (18:81) 

அந்தச் சுவர், அந்நகரத்தில் உள்ள இரண்டு அநாைதச் சிறுவர்களுக்கு உரியதாகும். அதற்குக் 
கீேழ அவ்விருவருக்கும் உரிய புைதயல் இருந்தது என்று அந்த வசனத்தின் (18:82) 

இறுதிவைர ெசால்லிக்காட்டினார்கள். 
இைத உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4745 உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் 18:77ஆவது வசனத்தின் மூலத்தில் ("லத்தகத்த அைலஹி அஜ்ரா' 

என்பதற்குப் பகரமாக) "லதகித்த அைலஹி அஜ்ரா' என்று ஓதினார்கள். (ஓதல் 
மாறுபட்டாலும் ெபாருள் ஒன்ேற: இதற்குக் கூலிையப் ெபற்றிருக்கலாேம!) 
 
4746 உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
"மூசா (அைல) (அவர்கள் சில ஞானங்கைளக் கற்றுக்ெகாள்வதற்காக ஓர் அடியாைரத் 
ேதடிச் ெசன்றார்கள் என அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்ற) அவர்களுைடய அந்தத் ேதாழர் யார்? 

அவர் "களிர்' அவர்கள்தானா என்பது ெதாடர்பாக இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களும் ஹுர்ரு 
பின் ைகஸ் பின் ஹிஸ்ன் அல்ஃபஸாரீ என்பாரும் கருத்து ேவறுபாடு ெகாண்டு வழக்காடிக் 
ெகாண்டனர். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அவர் களிர் (அைல) அவர்கள்தான்'' 

என்றார்கள். 
அப்ேபாது உைப பின் கஅப் அல்அன் சாரீ (ரலி) அவர்கள் அவ்வழியாகச் ெசன்றார்கள். 
அவர்கைள இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அைழத்து, "அபுத்துஃைபல் அவர்கேள! இங்ேக 
வாருங்கள். நானும் என்னுைடய இந்தத் ேதாழரும் மூசா (அைல) அவர்கள் யாைரச் 
சந்திக்கச் ெசல்வதற்கு இைறவனிடம் வழி ேகட்டார்கேளா அந்தத் ேதாழர் யார் என்பது 
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ெதாடர்பாக வழக்காடிக்ெகாண்ேடாம். அவரது நிைல குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெசால்ல நீங்கள் ேகட்டிருக்கிறரீ்களா?'' என்று வினவினார்கள். 
உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் (பின் வருமாறு) பதிலளித்தார்கள்: 
(ஆம்;) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசால்ல நான் ேகட்டிருக்கிேறன்: பனூ 
இஸ்ராயலீ் மக்களின் ஒரு கூட்டத்தாரிைடேய மூசா (அைல) அவர்கள் இருந்தேபாது, 

அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "உங்கைளவிட அறிந்தவர் எவரும் இருப்பது உங்களுக்குத் 
ெதரியுமா?'' என்று ேகட்க, மூசா (அைல) அவர்கள், "இல்ைல (என்ைனவிட அறிந்தவர் 
எவரும் இருப்பதாகத் ெதரியவில்ைல)'' என்று ெசான்னார்கள். 
உடேன மூசா (அைல) அவர்களுக்கு, "இருக்கிறார்; அவர்தான் நம் அடியார் களிர் ஆவார்'' 

என்று அல்லாஹ் (வஹீ) அறிவித்தான். 
அப்ேபாது மூசா (அைல) அவர்கள் களிர் அவர்கைளச் சந்திக்க வழி ேகட்டார்கள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ் மீன் ஒன்ைற அவர்களுக்கு அைடயாளமாக ஆக்கி, "நீர் எந்த இடத்தில் மீைனத் 
தவற விடுகிறேீரா அந்த இடத்திலிருந்து (வந்த வழிேய) திரும்பிச் ெசல்லும். அங்கு 
களிைரச் சந்திப்பரீ்'' என்று அவரிடம் கூறப்பட்டது. 
அவ்வாேற மூசா (அைல) அவர்கள் அல்லாஹ் நாடிய தூரம்வைர (தம் உதவியாளருடன்) 
நடந்தார்கள். பிறகு தம் ஊழியரிடம் "நமது காைல உணைவக் ெகாண்டுவாரும்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அதற்கு மூசா (அைல) அவர்களின் உதவியாளர், "கவனித்தீர்களா! நாம் அந்தப் பாைறயில் 
ஒதுங்கியேபாது அந்த மீைன நான் மறந்துவிட்ேடன். அைதக் கூறவிடாமல் ைஷத்தான்தான் 
என்ைன மறக்கச் ெசய்துவிட்டான்'' என்று கூறினார். 
மூசா (அைல) அவர்கள், "அதுதான் நாம் ேதடிவந்த இடம்'' என்று தம் உதவியாளரிடம் 
ெசால்ல, இருவரும் தம் அடிச்சுவடுகைளப் பின்பற்றி வந்தவழிேய திரும்பிச் ெசன்றார்கள். 
அங்ேக களிர் (அைல) அவர்கைளக் கண்டார்கள் (18:63-65). பின்னர் அவ்விருவர் ெதாடர்பாக 
அல்லாஹ் தனது ேவதத்தில் எடுத்துைரத்த நிகழ்ச்சிகள் நைடெபற்றன. 
யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மூசா (அைல) அவர்கள் கடலில் அந்த மீன் 
ஏற்படுத்திச் ெசன்ற வழித்தடத்ைதப் பின்ெதாடர்ந்து ெசன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



அத்தியாயம் : 44 – நபித்ேதாழர்களின் சிறப்புகள்                                 

    பக்கம்| 1641  
 

அத் யாயம் : 44  ந த்ேதாழர்க ன் சிறப் கள் 
 
பாடம் : 1 அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4747 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள்: நாங்கள் (இருவரும் "ஸவ்ர்' எனும்) 
குைகயில் (ஒளிந்துெகாண்டு) இருந்தேபாது, (எங்கைளத் ேதடிக்ெகாண்டிருந்த) 
இைணைவப்பாளர்களின் கால் பாதங்கைள எங்கள் தைலக்கு அருகில் நான் கண்ேடன். 
உடேன நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவர்களில் ஒருவன் தன் கால் பாதங்கைளக் 
கண்டால் அவற்றுக்குக் கீேழ (ஒளிந்திருக்கும்) நம்ைமப் பார்த்துவிடுவான்'' என்று 
(அச்சத்துடன்) ெசான்ேனன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூபக்ர் 
அவர்கேள! தம்முடன் மூன்றாமவனாக அல்லாஹ்ேவ இருக்கும் இருவைரப் பற்றி என்ன 
கருதுகின்றரீ்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4748 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இறப்பதற்குமுன் ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்த ேபாது) 
ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீதமர்ந்து (உைரயாற்றுைகயில் பின்வருமாறு) 
ெதரிவித்தார்கள்: 
"அல்லாஹ் தன் அடியார் ஒருவருக்கு அலங்காரமான இவ்வுலக வாழ்வு, அல்லது 
தன்னிடமுள்ள (மறுைமப் ெபரு)வாழ்வு ஆகிய இரண்டில் ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுத்துக் 
ெகாள்ள வாய்ப்பளித்தான். அந்த அடியார் அல்லாஹ்விடமிருப்பைதேய ேதர்ந்ெதடுத்து 
விட்டார்'' என்று கூறினார்கள். 
இைதக் ேகட்டு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் அழுதார்கள். (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கி) "தங்களுக்கு எங்கள் தந்ைதயரும் அன்ைனயரும் 
அர்ப்பணமாகட்டும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தான் இப்படி வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டவராவார். 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள்தான் எங்களில் அல்லாஹ்வின் தூதைரப் பற்றி அதிகம் 
அறிந்தவராக இருந்தார்கள். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தமது ெசல்வத்தாலும் ேதாழைமயாலும் எனக்குப் 
ேபருபகாரம் ெசய்தவர் அபூபக்ர் அவர்கள்தான். நான் (என் சமுதாயத்தாரில் ஒருவைர) 
உற்ற நண்பராக ஆக்கிக்ெகாள்வதாக இருந்தால்,அபூபக்ைரேய உற்ற நண்பராக 
ஆக்கிக்ெகாண்டிருப்ேபன்; எனினும், இஸ்லாமிய சேகாதரத்துவேம ேபாதுமானதாகும். (எனது) 
இந்தப் பள்ளிவாசலில் உள்ள வாசல்களில் அபூபக்ர் வாசைலத் தவிர மற்றைவ 
விட்டுைவக்கப்பட ேவண்டாம்''என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் "ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிைடேய 
உைரயாற்றினார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4749 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவைர (என்) உற்ற ேதாழராக ஆக்கிக் ெகாள்வதாயிருந்தால் அபூபக்ர் அவர்கைளேய 
(என்) உற்ற ேதாழராக ஆக்கிக்ெகாண்டிருப்ேபன்; எனினும், அவர் என் (ெகாள்ைகச்) 
சேகாதரரும் என் ேதாழரும் ஆவார். வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் உங்கள் 
ேதாழைர (அதாவது என்ைனத் தனது) உற்ற ேதாழராக ஆக்கிக்ெகாண்டான். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4750 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் என் சமுதாயத்தாரில் ஒருவைர (என்) உற்ற ேதாழராக ஆக்கிக்ெகாள்வதாயிருந்தால், 

அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைளேய (என்) உற்ற ேதாழராக ஆக்கிக்ெகாண்டிருப்ேபன். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4751 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் ஒருவைர (என்) உற்ற ேதாழராக ஆக்கிக்ெகாள்வதாயிருந்தால், அபூகுஹாஃபாவின் 
புதல்வர் (அபூபக்ர்) அவர்கைளேய (என்) உற்ற ேதாழராக ஆக்கிக்ெகாண்டிருப்ேபன். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4752 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இந்த பூமியில் உள்ேளாரில் ஒருவைர (என்) உற்ற ேதாழராக ஆக்கிக்ெகாள்வதாயிருந்தால், 

அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வைரேய என் உற்ற ேதாழராக ஆக்கிக்ெகாண்டிருப்ேபன். எனினும், 

உங்கள் ேதாழர் (ஆகிய நான்) அல்லாஹ்வின் உற்ற ேதாழன் ஆேவன். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4753 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கவனியுங்கள்! நான் ஒவ்ெவாரு நண்பனின் நட்பிலிருந்தும் விலகிக்ெகாள்கிேறன் 
(இைறவனுக்கு மட்டுேம உற்ற ேதாழனாக இருக்க விரும்புகிேறன்). (யாேரனும்) ஒருவைர 
நான் (என்) உற்ற ேதாழராக ஆக்கிக்ெகாள்வதாயிருந்தால்,அபூபக்ர் அவர்கைளேய என் 
உற்றத் ேதாழராக ஆக்கியிருப்ேபன். உங்கள் ேதாழர் (ஆகிய நான்) அல்லாஹ்வின் உற்ற 
ேதாழன் ஆேவன். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4754 அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தாத்துஸ் ஸலாஸில்' எனும் பைடப் பிரிவுக்கு 
(தளபதியாக்கி) என்ைன அனுப்பிைவத்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் நான் ெசன்று, 

"மக்களிேலேய உங்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவர் யார்?''என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "ஆயிஷா' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "ஆண்களில் (மிகவும் 
பிரியமானவர் யார்)?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆயிஷாவின் தந்ைத (அபூபக்ர்)' 
என்று பதிலளித்தார்கள். "பிறகு யார்?'' என்று ேகட்டதற்கு, "(பிறகு) உமர்'' என்று கூறிவிட்டு, 

ேமலும் பலருைடய ெபயர்கைளக் குறிப்பிட்டார்கள். 
 
4755 இப்னு அபமீுைளக்கா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் பிரதிநிதியாக 
ஒருவைர ஆக்குவதாயிருந்தால் யாைர ஆக்கியிருப்பார்கள்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைள (ஆக்கியிருப்பார்கள்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். "அபூபக்ருக்குப் பிறகு யாைர?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு "உமர் (ரலி) 
அவர்கைள'' என்று பதிலளித்தார்கள். "உமருக்குப் பிறகு யாைர?'' என்று ேகட்கப் பட்டேபாது, 

"ஆபூஉைபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கைள'' என்று கூறிவிட்டு அத்ேதாடு நிறுத்திக் 
ெகாண்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4756 ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண்மணி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எைதேயா ேகட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் ெபண்ைணத் திரும்பவும் தம்மிடம் வரும்படி 
கட்டைளயிட்டார்கள். அந்தப் ெபண், "நான் வந்து தங்கைளக் காண (முடிய)வில்ைல 
ெயன்றால்...?'' என்று ேகட்டார். -அறிவிப்பாளர் முஹம்மத் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: என் தந்ைத கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இறந்துவிட்டால் (என்ன ெசய்வது?) என்பதுேபால் அப்ெபண் ேகட்டார்- அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "என்ைனக் காண முடியாவிட்டால் அபூபக்ரிடம் ெசல்'' என்று பதில் 
ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு ெபண்மணி வந்து, எைதப் பற்றிேயா 
ேபசினார். அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏேதா கட்டைளயிட்டார்கள்...'' 
என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற விஷயங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4757 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் இறுதி நாட்களில்) ேநாயுற்றிருந்தேபாது, "உன் 
தந்ைத (அபூபக்ர்) அவர்கைளயும் உன் சேகாதரைரயும் என்னிடம் அைழத்துவா. நான் மடல் 
ஒன்ைற எழுதித்தருகிேறன். ஏெனன்றால், (தாேம கலீஃபாவாக ஆக ேவண்டுெமன) எவரும் 
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ஆைசப்படேவா, "நாேன (அதற்குத்) தகுதியானவன்' என்று யாரும் ெசால்லிவிடேவாகூடும் 
என நான் அஞ்சுகிேறன். (ஆனாலும், அவ்வாறு ேவெறாருவர் முன்னிறுத்தப்பட்டாலும்) 
அபூபக்ைரத் தவிர ேவெறவைரயும் அல்லாஹ்வும் இைறநம்பிக்ைகயாளர்களும் 
மறுத்துவிடுவர்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4758 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "இன்று உங்களில் ேநான்பு 
ேநாற்றிருப்பவர் யார்?''என்று ேகட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "நான்' என்றார்கள். 
"இன்ைறய தினம் உங்களில் ஜனாஸாைவ (பிேரதம்) பின்ெதாடர்ந்து ெசன்றவர் யார்?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "நான்' என்றார்கள். "இன்ைறய தினம் ஓர் 
ஏைழக்கு உணவளித்தவர் உங்களில் யார்?'' என்று அவர்கள் ேகட்க, அதற்கும் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் "நான்'என்றார்கள். "இன்ைறய தினம் ஒரு ேநாயாளிைய உடல் நலம் 
விசாரித்தவர் உங்களில் யார்?'' என்று ேகட்க, அதற்கும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கேள "நான்' 

என்றார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைவ அைனத்தும் ஒரு மனிதரில் 
ஒன்று ேசர்ந்தால், அவர் ெசார்க்கத்தில் நுைழயாமல் இருப்பதில்ைல'' என்றார்கள். 
 
4759 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"(இஸ்ரேவலர்களில்) ஒரு மனிதர் தமது மாட்டின் மீது சுைமகைள ஏற்றிவிட்டு, அைத 
ஓட்டிக்ெகாண்டு ெசன்றார். அப்ேபாது அது அவைரத் திரும்பிப் பார்த்துப் ேபசியது. "நான் 
இதற்காக (சுைம சுமப்பதற்காக)ப் பைடக்கப்படவில்ைல;மாறாக, நான் (நிலத்ைத) 
உழுவதற்காகத்தான் பைடக்கப்பட்டுள்ேளன்'' என்று கூறிற்று என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். உடேன மக்கள், "அல்லாஹ் தூயவன்'' என்று வியப்புடனும் 
அதிர்ச்சியுடனும் கூறிவிட்டு, "மாடு ேபசுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நானும் அபூபக்ரும் உமரும் இைத நம்புகிேறாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இஸ்ரேவலர்களில்) ஓர் ஆட்டு இைடயர் 
தம் ஆடுகைள ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது ஓநாய் ஒன்று அவற்றின் மீது பாய்ந்து 
ஓர் ஆட்ைடக் கவ்விச் ெசன்றது. உடேன அந்த இைடயர் அைதத் துரத்திச் ெசன்று 
ஓநாயிடமிருந்து அந்த ஆட்ைட விடுவித்தார். அப்ேபாது அந்த ஓநாய் அவைரத் திரும்பிப் 
பார்த்து, "ெகாடிய விலங்குகள் ஆதிக்கம் ெசலுத்தும் (யுக முடிவு) நாளில் இந்த ஆட்டுக்கு 
(ெபாறுப்பாளர்) யார்? அன்று என்ைனத் தவிர ேவெறந்தப் ெபாறுப்பாளனும் இருக்க 
மாட்டாேன!'' எனக் கூறிற்று என்று ெசான்னார்கள். 
உடேன மக்கள் "அல்லாஹ் தூயவன்'' என்று (வியந்து) கூறினர். அப்ேபாதும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நானும் அபூபக்ரும் உமரும் இைத நம்புகிேறாம்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் ஆடு மற்றும் ஓநாய் பற்றிய நிகழ்ச்சி இடம்ெபற்றுள்ளது. மாட்ைடப் பற்றிய 
நிகழ்ச்சி காணப்படவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மாடு, ஆடு ஆகியைவ பற்றிய குறிப்பு இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும், "நானும் 
அபூபக்ரும் உமரும் இைத நம்புகிேறாம் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் இருவரும் அந்த இடத்தில் இருக்கவில்ைல'' என்று (சற்று 
கூடுதலான தகவலு)ம் காணப்படுகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 2 உமர் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4760 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் (இறந்தவுடன்) கட்டிலில் கிடத்தப் 
பட்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது மக்கள் அவைரச் சூழ்ந்துெகாண்டு பிரார்த்திக்கவும் பாராட்டவும் 
ெசய்தனர். பிேரதம் எடுக்கப்படுவதற்கு முன்பாக அவருக்காக இறுதித் ெதாழுைக (ஜனாஸா 
ெதாழுைக) ெதாழுதனர். அவர்களிைடேய நானும் இருந்ேதன். 
அப்ேபாது ஒரு மனிதர் எனக்குப் பின்னாலிருந்து என் ேதாைளப் பிடித்து என்ைனத் 
திடுக்கிடச் ெசய்தார். (யாெரன்று) நான் திரும்பிப் பார்த்தேபாது, அவர் அலீ (ரலி) 
அவர்கள்தான். 
அவர்கள் "உமர் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கருைண புரிவானாக!'' என்று பிரார்த்தித்துவிட்டு, 

"(உமேர!) உயரிய நற்ெசயலுடன் நான் அல்லாஹ்ைவச் சந்திப்பதற்கு முன்மாதிரியாக, நான் 
விரும்பி ஏற்கத்தக்கவர் யாரும் உங்களுக்குப் பின்னால் இல்ைல. (நீங்கள்தான் அதற்குத் 
தகுதியான மனிதர்.) அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்கைள உங்களுைடய இரு 
ேதாழர்களுடன்தான் அல்லாஹ் இருக்கச் ெசய்வான் (அதாவது நபி (ஸல்), அபூபக்ர் (ரலி) 
ஆகிேயாருடன் நீங்கள் அடக்கம் ெசய்யப்படுவரீ்கள்) என்ேற நான் எண்ணியிருந்ேதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நானும் அபூபக்ரும் உமரும் வந்ேதாம்'. என்றும், 

"நானும் அபூபக்ரும் உமரும் உள்ேள ெசன்ேறாம்' என்றும், "நானும் அபூபக்ரும் உமரும் 
ெவளியில் புறப்பட்ேடாம்' என்றும் ெசால்வைத நான் அதிகமாகச் ெசவியுற்றிருக்கிேறன். 
அதனால்தான் உங்கைள உங்கள் இரு ேதாழர்களுடன்தான் (அல்லாஹ்) அடங்கச் ெசய்வான் 
என்று நான் எதிர்பார்க்கிேறன் அல்லது எண்ணுகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4761 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் தூங்கிக்ெகாண்டிருந்தேபாது, (கனவில்) மக்கள் 
(பல விதமான) சட்ைடகைள அணிந்தவர்களாக எனக்குக் காட்டப்பட்டார்கள். அவற்றில் 
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மார்ைப எட்டக்கூடிய அளவு (சட்ைடகளு)ம் இருந்தன; மார்ைப எட்டாதைவயும் இருந்தன. 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (தைரயில்) இழுத்துக் ெகாண்ேட ெசல்லும் அளவுக்குகு முழுநீளச் 
சட்ைடெயான்ைற அணிந்தவராக என்ைனக் கடந்து ெசன்றார்'' என்று கூறினார்கள். 
மக்கள், "இதற்குத் தாங்கள் என்ன விளக்கம் கண்டீர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று 
ேகட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அந்தச் சட்ைடகள்) அவர்களது 
மார்க்கத்ைத (மார்க்க உணர்ைவயும் ெசயல்பாடுகைளயும்) குறிக்கும்'' (என விளக்கம் 
கண்ேடன்) என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4762 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் உறங்கிக்ெகாண்டிருந்தேபாது (கனவில்) 
ேகாப்ைப ஒன்று என்னிடம் ெகாண்டுவரப்படுவைதப் ேபான்று கண்ேடன். அதில் பால் 
இருந்தது. நான் அதிலிருந்த பாைல (தாகம் தணியும் அளவுக்கு) அருந்திேனன். எந்த 
அளவுக்ெகன்றால், (வயிறு நிைறந்து) அது என் நகக்கண்கள் வழிேய ெவளிேயறி வருவைதக் 
கண்ேடன். பின்னர் மீதிைய உமர் பின் அல்கத்தாபுக்குக் ெகாடுத்ேதன்'' என்று கூறினார்கள். 
மக்கள், "இதற்குத் தாங்கள் என்ன விளக்கம் கண்டீர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று 
ேகட்க, அதற்கு அவர்கள், "அறிவு' என்று பதிலளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4763 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் உறங்கிக்ெகாண்டிருந்தேபாது (கனவில்) என்ைன, வாளி ெதாங்கிக்ெகாண்டிருந்த ஒரு 
கிணற்றின் அருகில் கண்ேடன். அதிலிருந்து அல்லாஹ் நாடிய அளவுக்கு(த் தண்ணரீ்) 
இைறத்ேதன். 
பிறகு அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வர் (அபூபக்ர்) அவர்கள் அைத வாங்கி அதன் மூலம் "ஒரு 
வாளி நீைர' அல்லது "இரண்டு வாளிகள் நீைர' இைறத்தார். அவர் இைறத்தேபாது ேசார்வு 
ெதரிந்தது. -அல்லாஹ் அவருக்கு மன்னிப்பருள்வானாக.- பிறகு அது மிகப் ெபரிய வாளியாக 
மாறியது. 
 
அப்ேபாது அைத கத்தாபின் புதல்வர் (உமர்) அவர்கள் வாங்கினார். உமர் பின் அல்கத்தாப் 
இைறத்தைதப் ேபான்று இைறக்கின்ற (வலிைம மிக்க) அபூர்வத் தைலவர் ஒருவைர நான் 
மக்களில் பார்க்கவில்ைல. மக்கள் (தங்கள் ஒட்டகங்களுக்கு நீர் புகட்டி, நீர்நிைலயருேக 
அவற்றின்) ஓய்விடத்தில் கட்டிைவக்கும் அளவுக்கு (அவர் நீர் இைறத்தார்). 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில், "அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வர் (அபூபக்ர்) நீர் இைறப்பைதக் கண்ேடன்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4764 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் உறங்கிக்ெகாண்டிருக்ைகயில் (கனவில்) ஒரு நீர்த் தடாகத்தின் அருகில் நான் 
இருந்துெகாண்டு, நீர் இைறத்து மக்களுக்குப் புகட்டிக்ெகாண்டிருக்கக் கண்ேடன். அப்ேபாது 
அபூபக்ர் என்னிடம் வந்து எனக்கு ஓய்வளிப்பதற்காக என் கரத்திலிருந்த அந்த வாளிைய 
வாங்கி, இரண்டு வாளிகள் தண்ணரீ் இைறத்தார். அவர் இைறத்தேபாது (சற்று) ேசார்வு 
ெதன்பட்டது. -அவருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு அருள்வானாக- 

பிறகு கத்தாபின் புதல்வர் (உமர்) வந்தார். அவர் அபூபக்ர் அவர்களிடமிருந்து (அந்த 
வாளிைய) வாங்கி, மக்கள் (தாகம் தீரத் தாங்களும் அருந்தி, தம் ஒட்டகங்களுக்கும் 
புகட்டிவிட்டுத்) திரும்பிச் ெசல்லும்வைர இைறத்துக்ெகாண்ேடயிருந்தார். அவைரப் ேபான்று 
இைறக்கின்ற பலசாலியான ஒரு மனிதைர நான் ஒருேபாதும் பார்க்கவில்ைல. அப்ேபாதும் 
தடாகம் நிரம்பி வழிந்துெகாண்டிருந்தது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4765 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(கனவில்) நான் சுற்றுச் சுவர் இல்லாத ஒரு கிணற்றுக்கு அருகிலிருந்த வாளியால் தண்ணரீ் 
இைறப்பைதப் ேபான்று எனக்குக் காட்டப்பட்டது. அப்ேபாது அபூபக்ர் அவர்கள் வந்து ஒரு 
வாளி நீைர அல்லது இரண்டு வாளிகள் நீைர (சற்று) ேசார்வான நிைலயில் இைறத்தார். 
அவருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு அருள்வானாக. பிறகு உமர் பின் அல்கத்தாப் வந்து 
இைறத்தார். 
உடேன அந்த வாளி மிகப் ெபரிய வாளியாக மாறியது. (அவர் வலுவுடன் பல வாளிகள் 
தண்ணரீ் இைறத்தார்.) அவைரப் ேபான்று ெசம்ைமயாகவும் உறுதியாகவும் ெசயல்படக் 
கூடிய புத்திசாலியான ஒரு (அபூர்வத்) தைலவைர நான் கண்டதில்ைல. மக்கள் தாகம் 
தீர்ந்து, (தம் ஒட்டகங்களுக்கும் நீர் புகட்டி, நீர் நிைலயருேக அவற்றின்) ஓய்விடத்தில் கட்டி 
ைவக்கும் அளவுக்கு (அவர் நீர் இைறத்தார்). 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- அபூபக்ர் (ரலி), உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) ஆகிேயாைர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கனவில் கண்டதாகக் கூறிய ேமற்கண்ட ஹதீஸ், அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4766 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள், "(கனவில்) நான் ெசார்க்கத்தினுள் நுைழந்ேதன். அங்கு 
ஒரு "வடீ்ைட' அல்லது "மாளிைகையக்' கண்ேடன். "இது யாருக்குரியது?'' என்று ேகட்ேடன். 
அவர்கள் (வானவர்கள்), "(இது) உமர் பின் அல்கத்தாப் அவர்களுக்குரியது'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அந்த மாளிைகக்குள் நான் ெசல்ல நிைனத்ேதன். ஆனால், (உமேர!) உமது 
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தன்மான உணர்வு என் நிைனவுக்கு வந்தது. (ஆகேவ, உள்ேள ெசல்லாமல் திரும்பி 
வந்துவிட்ேடன்)''என்று கூறினார்கள். 
அைதக் ேகட்டு உமர் (ரலி) அவர்கள் அழுதார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தங்களிடமா 
தன்மானத்ைதக் காட்டுவது?''என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4767 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் தூங்கிக்ெகாண்டிருந்தேபாது (கனவில்) என்ைனச் ெசார்க்கத்தில் கண்ேடன். அங்கிருந்த 
மாளிைக ஒன்றின் ஓரத்தில் ஒரு ெபண் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துெகாண்டிருந்தாள். 
அப்ேபாது நான், "இந்த மாளிைக யாருக்குரியது?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள் (வானவர்கள்), 
"உமர் பின் அல்கத்தாபுக்குரியது'' எனப் பதிலளித்தனர். (அந்த மாளிைகக்குள் நான் ெசல்ல 
நிைனத்ேதன்.) உமரின் தன்மான உணர்வு என் நிைனவுக்கு வந்தது. உடேன அங்கிருந்து 
திரும்பிவந்துவிட்ேடன். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இ(வ்வாறு அவர்கள் கூறிய)ைதக் ேகட்டு உமர் (ரலி) அவர்கள் அழுதார்கள். அந்த 
அைவயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நாங்கள் அைனவரும் இருந்ேதாம். 
பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள், "என் தந்ைத தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! தங்களிடமா நான் 
தன்மான உணர்ைவக் காட்டுேவன், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று ேகட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4768 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி(ன் வடீ்டுக்குள் ெசல்ல அவர்களி)டம் 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் அனுமதி ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களுைடய துைணவியரான) குைறஷிப் ெபண்கள் உரத்த 
குரலில் (குடும்பச் ெசலவுத் ெதாைகைய உயர்த்தித் தரும்படி ேகட்டு) ேபச்ைச வளர்த்துக் 
ெகாண்டிருந்தனர். 
உமர் (ரலி) அவர்கள் அனுமதி ேகட்ட ேபாது அப்ெபண்கள் அவசர அவசரமாகத் தம் 
பர்தாக்கைள அணிந்துெகாண்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதி 
அளித்தவுடன் உமர் (ரலி) அவர்கள் உள்ேள ெசன்றார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிரித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தங்கைள அல்லாஹ் (வாழ்நாள் முழுவதும்) சிரித்தபடி 
(மகிழ்ச்சியுடன்) இருக்கச் ெசய்வானாக'' என்று ெசான்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உமேர!) இந்தப் ெபண்கைளக் கண்டு நான் 
வியப்பைடகிேறன். என்னிடம் (சகஜமாக) இருந்த இவர்கள் உம்முைடய குரைலக் 
ேகட்டதும் அவசர அவசரமாகப் பர்தா அணிந்துெகாண்(டு உள்ேள ெசன்றுவிட்)டார்கள்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 



அத்தியாயம் : 44 – நபித்ேதாழர்களின் சிறப்புகள்                                 

    பக்கம்| 1649  
 

அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "இவர்கள் (எனக்கு அஞ்சுவைதவிட) அதிகமாக அஞ்சத் 
தாங்கள் தான் தகுதியுைடயவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு, 

"தமக்குத் தாேம பைகவர்களாகிவிட்ட ெபண்கேள! அல்லாஹ்வின் தூதருக்கு அஞ்சாமல் 
எனக்கா நீங்கள் அஞ்சுகிறரீ்கள்?'' என்று உமர் (ரலி) அவர்கள் ேகட்டார்கள். அப்ெபண்கள், 

"ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதருடன் ஒப்பிடும்ேபாது நீங்கள் கடின சித்தமுைடயவராகவும் 
கடுைம காட்டக்கூடியவராகவும் இருக்கிறரீ்கள்'' என்று பதிலளித்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது 
சத்தியமாக! (உமேர!) நீங்கள் ஓர் அகன்ற பாைதயில் ெசன்றுெகாண்டிருக்ைகயில் உங்கைள 
ைஷத்தான் எதிர்ெகாண்டால், நீங்கள் வரும் பாைதயல்லாத ேவறு பாைதயில் அவன் 
ெசன்றுவிடுவான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தேபாது, அவர்களுக்கு அருகில் (அவர்களுைடய துைணவியரான) ெபண்கள் அவர்களிடம் 
உரத்த குரலில் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர். உமர் (ரலி) அவர்கள் அனுமதி ேகட்டேபாது 
அவர்கள் அவசர அவசரமாகப் பர்தா அணிந்து (எழுந்து)ெகாண்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4769 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"உங்களுக்கு முன்பிருந்த சமுதாயங்களில் அகத்தூண்டல் மூலம் (உண்ைமகள்) அறிவிக்கப் 
பட்டவர்கள் இருந்துள்ளார்கள். என் சமுதாயத்தாரில் அத்தைகயவர் யாேரனும் இருந்தால், 

அவர்களில் உமர் பின் அல்கத்தாப் ஒருவராக இருப்பார்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறிவந்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல்லாஹ் பின் வஹ்ப் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
(இந்த ஹதீஸின் மூலத்தில் இடம்ெபற்றுள்ள) "முஹத்தஸூன்' எனும் ெசால்லுக்கு 
"அகத்தூண்டல் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டவர்கள்' என்பது ெபாருளாகும். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4770 உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மூன்று விஷயங்களில் நான் என் இைறவனுக்கு இைசவான கருத்துக் ெகாண்ேடன். 
அைவ: 1. மகாமு இப்ராஹீம் விஷயத்தில், 2. பர்தா விஷயத்தில், 3. பத்ருப் ேபாரில் 
பிடிக்கப்பட்ட ைகதிகள் விஷயத்தில். 
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4771 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நயவஞ்சகர்களின் தைலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உைப இறந்தேபாது, அவருைடய புதல்வர் 
அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உைப (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, தம் தந்ைதக்குப் பிேரத ஆைட (கஃபன்) அணிவிப்பதற்காக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் சட்ைடையத் தருமாறு ேகாரினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது சட்ைடைய அவரிடம் ெகாடுத்தார்கள். பிறகு 
அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் தம் தந்ைதக்கு இறுதித் ெதாழுைகைய முன்னின்று 
நடத்தும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேவண்டினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு (ஜனாஸாத் ெதாழுைக)த் ெதாழுவிக்க எழுந்தார்கள். 
உடேன உமர் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஆைடையப் 
பிடித்துக்ெகாண்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (நயவஞ்சகரான) இவருக்குத் ெதாழுைக நடத்த 
ேவண்டாெமன அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தைட விதித்திருக்க, இவருக்கா ெதாழுவிக்கப் 
ேபாகிறரீ்கள்!'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(பாவமன்னிப்புக் ேகாரவும் 
ேகாராமலிருக்கவும்) எனக்கு அல்லாஹ் உரிைமயளித்துள்ளான்'' என்று கூறிவிட்டு, "(நபிேய!) 
அவர்களுக்காக நீர் பாவமன்னிப்புக் ேகாரும்! அல்லது அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் 
ேகாராமல் இரும்! அவர்களுக்காக நீர் எழுபது தடைவ பாவமன்னிப்புக் ேகாரினாலும் 
அவர்கைள அல்லாஹ் ஒருேபாதும் மன்னிக்க மாட்டான்' (9:80) என்று கூறுகின்றான். 
நான் எழுபது தடைவையவிட அதிகமாக (இவருக்காகப்) பாவமன்னிப்புக் ேகாருேவன்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "இவர் நயவஞ்சகராயிற்ேற!'' என்று ெசான்னார்கள். இருந்தும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு (ஜனாஸாத்) ெதாழுைகைய முன்னின்று 
நடத்தினார்கள். 
அப்ேபாது வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் "அவர்களில் இறந்துவிட்ட 
எவருக்காகவும் ஒருேபாதும் நீர் ெதாழுைக நடத்தாதீர்! அவரது சமாதி அருகிலும் நிற்காதீர்'' 

(9:84) எனும் வசனத்ைத அருளினான். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "ஆகேவ, அவர்களுக்காக ஜனாஸாத் ெதாழுவிப்பைத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 3 உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4772 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது வடீ்டில் தமது 
"ெதாைடகளிலிருந்து' அல்லது "கைணக்கால்களிலிருந்து' (சற்று துணி) விலகியிருந்த 
நிைலயில் ஒருக்களித்துப் படுத்திருந்தார்கள். அப்ேபாது (என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் உள்ேள வர அனுமதி ேகட்டார்கள். அப்படிேய படுத்திருந்த நிைலயில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் அவர்களுக்கு அனுமதியளித்தார்கள். 
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அவர்கள் (வந்து) ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் உள்ேள வர 
அனுமதி ேகட்டார்கள். அவர்களுக்கும் உள்ேள வர அனுமதியளித்தார்கள். அப்ேபாதும் அேத 
நிைலயிேலேய (படுத்துக்ெகாண்டு) இருந்தார்கள். உமர் அவர்களும் (வந்து) ேபசிக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். பிறகு உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் உள்ேள வர அனுமதி ேகட்டேபாது, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எழுந்து) உட்கார்ந்து தமது ஆைடைய 
ஒழுங்குபடுத்தினார்கள். 
- (இந்த இடத்தில்) அறிவிப்பாளர் முஹம்மத் பின் அபஹீர்மலா, "(இதுெவல்லாம்) ஒேர 
நாளில் நடந்தது என நான் ெசால்ல (வர)வில்ைல'' என்று கூறுகிறார்கள்.- 

உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் உள்ேள வந்து ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் புறப்பட்டுச் 
ெசன்றதும் நான், "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் உள்ேள வந்தேபாது அவருக்காக நீங்கள் அைசய 
வில்ைல; அவர்கைளப் ெபாருட்படுத்தவில்ைல. (சகஜமாகேவ இருந்தீர்கள்.) பிறகு உமர் 
அவர்கள் உள்ேள வந்தார்கள். அப்ேபாதும் நீங்கள் அவர்களுக்காக அைசயவில்ைல; 

ெபாருட்படுத்தவில்ைல. பிறகு உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் உள்ேள வந்தேபாது (மட்டும்) 
நீங்கள் (எழுந்து) உட்கார்ந்து உங்கள் ஆைடையச் சரி ெசய்துெகாண்டீர்கள். (ஏன் அவ்வாறு 
ெசய்தீர்கள்?)'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எவைரக் கண்டு வானவர்கள் நாணம் 
ெகாள்கிறார்கேளா அவைரக் கண்டு நான் நாணம் ெகாள்ள ேவண்டாமா!'' என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் பன்னிெரண்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4773 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) மற்றும் உஸ்மான் (ரலி) 
ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
(ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எனது கம்பளியாைடையப் ேபார்த்தியபடி தமது விரிப்பில் ஒருக்களித்துப் 
படுத்திருந்தேபாது, அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் உள்ேள வர அனுமதி ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அேத நிைலயில் (படுத்துக்ெகாண்டு) அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களுக்கு உள்ேள வர அனுமதியளித்தார்கள். அவர்கள் உள்ேள வந்து தமது 
அலுவைல(ப் பற்றி ேபசி) முடித்துக்ெகாண்டு பிறகு திரும்பிச் ெசன்றார்கள். 
பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் உள்ேள வர அனுமதி ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அேத நிைலயில் (படுத்துக்ெகாண்ேட) உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு உள்ேள 
வர அனுமதியளித்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் உள்ேள வந்து தமது அலுவைல(ப் பற்றி 
ேபசி) முடித்துக்ெகாண்டு பிறகு திரும்பிச் ெசன்றார்கள். 
உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பிறகு நான் வந்து உள்ேள நுைழய அவர்களிடம் 
அனுமதி ேகட்ேடன். உடேன அவர்கள் (எழுந்து) அமர்ந்துெகாண்டார்கள். ேமலும் (தம் 
துைணவியார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "உனது ஆைடைய எடுத்து நன்கு அணிந்து 
ெகாள்'' என்று கூறினார்கள். நான் அவர்களிடம் எனது அலுவைல முடித்துக்ெகாண்டு 
திரும்பிச் ெசன்ேறன். 
அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அபூபக்ர், உமர் ஆகிேயாருக்காக 
அைசயாத நீங்கள் உஸ்மான் அவர்களுக்காக ஆடிப்ேபாய்விட்டீர்கேள!'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உஸ்மான் நாணம் மிகுந்த மனிதர். நான் 
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அேத நிைலயில் இருந்துெகாண்டு அவருக்கு உள்ேள வர அனுமதியளித்தால், அவர் தமது 
ேதைவைய என்னிடம் ெதரிவிக்காமேலேய ேபாய்விடுவாேரா என்று நான் அஞ்சிேனன்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ஆயிஷா (ரலி) மற்றும் உஸ்மான் (ரலி) ஆகிேயார் அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உள்ேள வர 
அனுமதி ேகட்டார்கள்...''என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளன. 
 
4774 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவின் ேதாட்டங்களில் ஒன்றில், தம்மிடமிருந்த 
குச்சிையத் தண்ணரீிலும் களிமண்ணிலும் ஊன்றியபடி சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தார்கள். 
அப்ேபாது ஒரு மனிதர் (வந்து ேதாட்டத்தின் வாயிற்கதைவத்) திறக்கும்படி ேகட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருக்காகக் கதைவத் திறப்பரீாக;அவருக்குச் 
ெசார்க்கம் கிைடக்கவிருக்கிறது என்று நற்ெசய்தி ெசால்வரீாக'' என்று ெசான்னார்கள். (நான் 
வாயிற்கதைவத் திறந்ேதன்.) அங்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு 
வாயிற்கதைவத் திறந்துவிட்டு,அவர்களுக்குச் ெசார்க்கம் கிைடக்கவிருப்பதாக நற்ெசய்தி 
ெசான்ேனன். 
 
பிறகு மற்ெறாரு மனிதர் (வந்து வாயிற்கதைவத்) திறக்கும்படி ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவருக்குக்) கதைவத் திறப்பரீாக; அவருக்குச் ெசார்க்கம் 
கிைடக்கவிருக்கிறது என்று நற்ெசய்தி கூறுவரீாக'' என்று ெசான்னார்கள். நான் ெசன்று 
பார்த்தேபாது, அங்கு உமர் (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களுக்குக் கதைவத் 
திறந்துவிட்டு, அவர்களுக்குச் ெசார்க்கம் கிைடக்கவிருப்பதாக நற்ெசய்தி ெசான்ேனன். 
பிறகு இன்ெனாரு மனிதர் (வந்து கதைவத்) திறக்கும்படி ேகட்டார். அப்ேபாது (சாய்ந்து 
ெகாண்டிருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எழுந்து ேநராக) அமர்ந்து, "அவருக்கு 
வாயிற்கதைவத் திறப்பரீாக; (அவருக்கு) ேநரவிருக்கும் துன்பத்ைதயடுத்து அவருக்குச் 
ெசார்க்கம் கிைடக்கவிருப்பதாக நற்ெசய்தி கூறுவரீாக'' என்று ெசான்னார்கள். நான் ெசன்று 
(பார்த்தேபாது) அங்கு உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். 
நான் கதைவத் திறந்துவிட்டு, அவருக்குச் ெசார்க்கம் கிைடக்கவிருப்பதாக நற்ெசய்தி 
ெசான்ேனன். ேமலும்,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அவருக்குத் துன்பம் ேநர 
விருப்பதாகவும் அைதயடுத்து அவருக்குச் ெசார்க்கம் கிைடக்கவிருப்பதாகவும்) 
கூறியைதயும் ெசான்ேனன். 
அப்ேபாது உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள், "இைறவா! எனக்குப் ெபாறுைமைய வழங்குவாயாக!'' 
அல்லது "(எனக்கு ேநரவிருக்கும் அத்துன்பத்தின்ேபாது) அல்லாஹ்ேவ உதவி புரிபவன் 
ஆவான்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ேதாட்டத்திற்குள் நுைழந்துவிட்டு, அதன் 
வாசலில் காவலுக்கு நிற்கும்படி என்ைனப் பணித்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4775 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் என் வடீ்டில் அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துவிட்டுப் புறப்பட்ேடன். (அப்ேபாது 
எனக்குள்) "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள விட்டுப் பிரியாமல் 
அவர்களுடேனேய இன்று (முழுவதும்) இருப்ேபன்'' என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேடன். நான் 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலுக்கு வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குறித்துக் 
ேகட்ேடன். அப்ேபாது மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்தப் பக்கம்தான் 
ேபானார்கள்'' என்று கூறினர். 
நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசன்ற திைசயில்) அவர்கைளப் பின் 
ெதாடர்ந்து (இந்த வழியாகச் ெசன்றார்களா என்று) விசாரித்தபடி ெசன்ேறன். இறுதியில் 
("குபா'வுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு ேதாட்டமான) "பிஃரு அரீசு'க்குச் ெசன்று அதன் தைல 
வாசலில் அமர்ந்ேதன். அதன் கதவு ேபரீச்ச மட்ைடயால் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றிக் ெகாண்டு 
அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். உடேன நான் அவர்களிடம் எழுந்து ெசன்ேறன். 
அவர்கள் (பிஃரு) அரீஸ் (எனும் அத்ேதாட்டத்திலுள்ள) கிணற்றின் மீது அதன் சுற்றுச் 
சுவருக்கு நடுேவ தம் கைணக்கால்கள் இரண்ைடயும் திறந்து கிணற்றுக்குள் ெதாங்க 
விட்டபடி அமர்ந்திருந்தார்கள். 
நான் அவர்களுக்கு முகமன் (சலாம்) ெசால்லிவிட்டுத் திரும்பிச் ெசன்று வாசலருேக 
அமர்ந்து ெகாண்ேடன். நான் (எனக்குள்) "இன்று நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் வாயிற்காவலனாக இருப்ேபன்'' என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேடன். அப்ேபாது அபூபக்ர் 
(ரலி) அவர்கள் வந்து கதைவத் தள்ளினார்கள். நான் "யார் அது?'' என்று ேகட்ேடன். 
அவர்கள், "(நான்தான்) அபூபக்ர் (வந்துள்ேளன்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். உடேன நான் 
"சற்றுப் ெபாறுங்கள்''என்று ெசால்லிவிட்டு (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) 
ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இேதா அபூபக்ர் அவர்கள் (வந்து தங்களிடம் உள்ேள வர) 
அனுமதி ேகட்கிறார்கள்'' என்று ெசான்ேனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருக்கு அனுமதி ெகாடுங்கள். ேமலும், அவர் 
ெசார்க்கவாசி என்று நற்ெசய்தி ெசால்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். நான் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கைள ேநாக்கிச் ெசன்று அவர்களிடம் "உள்ேள வாருங்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் நீங்கள் ெசார்க்கவாசி என்று நற்ெசய்தி அறிவிக்கிறார்கள்'' என்று 
ெசான்ேனன். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் உள்ேள வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு வலப் பக்கத்தில் அவர்களுடன் கிணற்றின் சுற்றுச் சுவரில் அமர்ந்துெகாண்டு, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்தைதப் ேபான்ேற, தம் கால்கள் இரண்ைடயும் 
கிணற்றில் ெதாங்கவிட்டு, கைணக்கால்கைளத் திறந்துெகாண்டார்கள். 
பிறகு நான் திரும்பிச் ெசன்று (வாசலில்) அமர்ந்துெகாண்ேடன். நான் (முன்ேப) என் 
சேகாதர(ர் ஒருவ)ைர அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்துெகாண்டு என்னுடன் வந்து ேசர்ந்து 
ெகாள்ளும்படி ெசால்லி, விட்டுவிட்டு வந்திருந்ேதன். ஆகேவ (எனக்குள்), "அல்லாஹ் இன்ன 
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மனிதருக்கு (அதாவது என் சேகாதரருக்கு) நன்ைமைய நாடியிருந்தால் அவைர (இங்கு) 
வரச்ெசய்வான்'' என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேடன். 
அப்ேபாது ஒரு மனிதர் கதைவ அைசக்கிறார். நான் "யார் அது?'' என்று ேகட்ேடன். வந்தவர், 

"(நான்தான்) உமர் பின் அல்கத்தாப் (வந்துள்ேளன்)'' என்று ெசான்னார். நான் "சற்றுப் 
ெபாறுத்திருங்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று 
அவர்களுக்கு முகமன் (சலாம்) கூறி, "இேதா, உமர் அவர்கள் வந்து (தங்களிடம் உள்ேள வர) 
அனுமதி ேகட்கிறார்கள்'' என்று ெசான்ேனன். "அவருக்கு அனுமதி தாருங்கள்; அவர் 
ெசார்க்கவாசி என்று நற்ெசய்தி கூறுங்கள்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெசான்னார்கள். 
 
நான் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அனுமதியளித்து விட்டார்கள்; நீங்கள் ெசார்க்கவாசி என்று உங்களுக்கு நற்ெசய்தி 
கூறுகிறார்கள்'' என்று ெசான்ேனன். அவர்கள் உள்ேள வந்து கிணற்றின் சுற்றுச்சுவரில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இடப் பக்கம் அமர்ந்துெகாண்டு தம் இரு 
கால்கைளயும் கிணற்றுக்குள் ெதாங்கவிட்டுக்ெகாண்டார்கள். 
பிறகு நான் திரும்பிச் ெசன்று (வாசலருேக) அமர்ந்துெகாண்ேடன். "அல்லாஹ் இன்ன 
மனிதருக்கு (என் சேகாதரருக்கு) நன்ைமைய நாடியிருந்தால் அவைர (இங்கு) வரச் 
ெசய்வான்'' என்று (முன்பு ேபாலேவ எனக்குள்) கூறிக்ெகாண்ேடன். 
அப்ேபாது ஒரு மனிதர் வந்து கதைவ அைசத்தார். நான் "யார் அது?'' என்று ேகட்ேடன். 
அவர், "(நான்தான்) உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (வந்திருக்கிேறன்)'' என்று பதிலளித்தார். 
அப்ேபாது நான், "சற்றுப் ெபாறுங்கள்'' என்று ெசால்லிவிட்டு,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெசன்று (உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் வந்திருக்கும்) ெசய்திைய அறிவித்ேதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருக்கு அனுமதிெகாடுங்கள். அவர் ெசார்க்கவாசி 
என்ற நற்ெசய்திைய அவரிடம் கூறுங்கள். அத்துடன் அவருக்குத் துன்பம் ேநரவிருக்கிறது 
(என்ற ெசய்திையயும் ெசால்லுங்கள்)'' என்று ெசான்னார்கள். 
அவ்வாேற நான் (உஸ்மான் (ரலி) அவர்களிடம்) ெசன்று அவர்களிடம், "உள்ேள வாருங்கள். 
உங்களுக்குச் ெசார்க்கம் கிைடக்கவிருப்பதாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நற்ெசய்தி கூறுகிறார்கள். அத்துடன் உங்களுக்குத் துன்பம் ேநரவிருக்கிறது என்ற 
ெசய்திையயும் ெசான்னார்கள்'' என்று கூறிேனன். 
அவர்கள் உள்ேள வந்து (பார்த்தேபாது) சுற்றுச் சுவர் நிரம்பிவிட்டிருப்பைதக் கண்டார்கள். 
ஆகேவ, மற்ெறாரு பக்கத்தில் அவர்கள் (மூவருக்கும்) எதிேர அமர்ந்துெகாண்டார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷரீக் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
(இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள், "நான் 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் உமர் (ரலி) 
அவர்களும்) ஒேர சுவரில் அடுத்தடுத்து அமர்ந்திருந்த நிைலையயும் உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்கள் எதிர் சுவரில் தனிேய அமர்ந்திருந்த நிைலையயும் (தற்ேபாது) அவர்களின் 
அடக்கத்தலங்கள் அைமந்திருக்கும் நிைலையக் குறிப்பதாக விளக்கம் கண்ேடன்'' என்று 
கூறினார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள நாடி நான் புறப்பட்ேடன். அவர்கள் 
ேதாட்டங்கள் உள்ள பகுதிக்குச் ெசன்றுள்ளதாக அறிந்ேதன். அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து 
ெசன்றதில், ஒரு ேதாட்டத்திற்குள் அவர்கள் ெசன்றிருப்பைதக் கண்ேடன். அங்கு கிணற்றின் 
சுற்றுச் சுவரில் அமர்ந்து, தம் கைணக்கால்கைளத் திறந்து, கிணற்றுக்குள் ெதாங்க 
விட்டிருந்தார்கள்''  என அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
அவர்களின் அடக்கத்தலங்கள் பற்றிய குறிப்பு அதில் இடம்ெபறவில்ைல. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷரீக் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: எனக்கு இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள், 

"அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் இந்த இடத்தில்தான் எனக்கு இைத அறிவித்தார்கள்'' 

என்று கூறிவிட்டு, அங்கிருந்த ேகாட்ைடயின் ஓர் ஓரத்ைதச் சுட்டிக்காட்டினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவறு இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் இருந்த ஒரு 
ேதாட்டத்துக்குத் தமது (இயற்ைகத்) ேதைவக்காகச் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது அவர்கைளப் 
பின்ெதாடர்ந்து ெசன்ேறன்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ேமலும், "அவர்கள் மூவருைடய அடக்கத் தலங்கள் இந்த இடத்தில் ஒன்றாக இருப்பைதயும் 
உஸ்மான் (ரலி) அவர்களின் அடக்கத் தலம் தனியாக (மற்ேறார் இடத்தில்) 
அைமந்திருப்பைதயும் குறிப்பதாக விளக்கம் கண்ேடன்''எனும் குறிப்பும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 4 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4776 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ரலி) அவர்களிடம், "(நபி) மூசாவிடம் (நபி) 
ஹாரூனுக்கு இருந்த அந்தஸ்தில்  என்னிடம் நீங்கள் இருக்கிறரீ்கள். எனினும், எனக்குப் 
பிறகு எந்த நபியும் இல்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: (சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக ஆமிர் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் எனக்கு 
அறிவித்த) இந்த ஹதீைஸ நான் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
ேநரடியாகச் ெசவியுற விரும்பிேனன். 
ஆகேவ, நான் சஅத் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்து, எனக்கு ஆமிர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்த 
ஹதீைஸ  அவர்களிடம் எடுத்துைரத்ேதன். அப்ேபாது சஅத் (ரலி) அவர்கள் "நான் இைத 
(நபியவர்களிடமிருந்து) ெசவியுற்ேறன்'' என்று கூறினார்கள். ''நீங்கள் இைதச் 
ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அப்ேபாது சஅத் (ரலி) அவர்கள் தம் இரு விரல்கைளத் 
தம் காதுக்குள் ைவத்து "ஆம் (நான்தான் ெசவியுற்ேறன்); இல்லாவிட்டால் இவ்விரண்டும் 
ெசவிடாகப் ேபாகட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் எட்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4777 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
தபூக் ேபாரின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) 
அவர்கைள (தாம் திரும்பிவரும்வைர தமக்குப்) பிரதிநிதியாக நியமித்தார்கள். அப்ேபாது அலீ 
(ரலி) அவர்கள், "குழந்ைதகைளயும் ெபண்கைளயும் கவனித்துக்ெகாள்வதற்காகவா என்ைன 
விட்டுச்ெசல்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மூசாவிடம் ஹாரூனுக்கு இருந்த 
அந்தஸ்தில் என்னிடம் நீங்கள் இருப்பைத விரும்பவில்ைலயா? ஆயினும், (ஒரு ேவறுபாடு 
யாெதனில்) எனக்குப் பிறகு எந்த நபியும் இல்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4778 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் (அலீ (ரலி) அவர்கைள விமர்சிக்குமாறு) 
எனக்கு உத்தரவிட்டார்கள். "நீர் அபுத்துராப் (அலீ) அவர்கைள ஏச மறுப்பதற்கு என்ன 
காரணம்?'' என்று முஆவியா (என்னிடம்) ேகட்டார்கள். அதற்கு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அலீ (ரலி) அவர்கைளப் பார்த்துச் ெசான்ன மூன்று விஷயங்கைள நான் 
(இன்றும்) நிைனத்துப்பார்க்கிேறன். எனேவ, அலீ (ரலி) அவர்கைள நான் ஒருேபாதும் 
ஏசமாட்ேடன். அந்த மூன்றில் ஒன்று என்னிடம் இருப்பதுகூட, (அரிய ெசல்வமான) சிவப்பு 
ஒட்டகம் எனக்குக் கிைடப்பைதவிட மிகவும் உவப்பானதாகும். (அந்த மூன்று விஷயங்கள் 
வருமாறு:) 
1. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தபூக் எனும்) ஒரு ேபாருக்காகப் புறப்பட்டுச் 
ெசன்ற ேபாது, (மதீனாவில்) அலீ (ரலி) அவர்கைளத் தம் பிரதிநிதியாக விட்டுச்ெசன்றார்கள். 
அப்ேபாது அலீ (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும் 
கவனித்துக் ெகாள்வதற்காகவா என்ைன விட்டுச்ெசல்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இைறத்தூதர்) மூசாவிடம் ஹாரூனுக்கு இருந்த 
அந்தஸ்தில் என்னிடம் நீங்கள் இருப்பைத விரும்பவில்ைலயா? ஆயினும், (ஒரு ேவறுபாடு 
யாெதனில்,) எனக்குப்பின் நபித்துவம் இல்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
2. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபர் ேபார் நாளில், "நான் (இஸ்லாமியச் 
ேசைனயின்) ெகாடிைய ஒரு மனிதரிடம் ெகாடுக்கப்ேபாகிேறன். அவர் அல்லாஹ்ைவயும் 
அவனுைடய தூதைரயும் ேநசிக்கிறார்; அவைர அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதரும் 
ேநசிக்கிறார்கள்'' என்று கூறினார்கள். (அந்த மனிதர் நாமாக இருக்க ேவண்டும் என்ற 
ஆைசயில்) நாங்கள் எங்கள் தைலைய (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
முன்னால்) உயர்த்திக்காட்டிேனாம். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அலீ அவர்கைள என்னிடம் அைழத்து 
வாருங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். அப்ேபாது அலீ (ரலி) அவர்கள் அைழத்து வரப்பட்டார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களுக்குக் கண்வலி ஏற்பட்டிருந்தது. அவர்களது கண்ணில் அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உமிழ்ந்து (கண்வலிையக் குணப்படுத்திவிட்டு), ெகாடிைய 
அவர்களிடம் ெகாடுத்தார்கள். அவர்களுக்கு அந்தப் ேபாரில் அல்லாஹ் ெவற்றியளித்தான். 
3. "வாருங்கள். எங்கள் பிள்ைளகைளயும் உங்கள் பிள்ைளகைளயும் அைழப்ேபாம்...'' 
(3:61) எனும் இந்த வசனம் அருளப்ெபற்றேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ 
(ரலி), ஃபாத்திமா (ரலி), ஹசன் (ரலி), ஹுைசன் (ரலி) ஆகிேயாைர அைழத்து, "இைறவா! 
இவர்கள்தான் என் குடும்பத்தார்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ரலி) அவர்களிடம், "மூசாவிடம் ஹாரூனுக்கு இருந்த 
அந்தஸ்தில் என்னிடம் நீங்கள் இருப்பைத விரும்பவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4779 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபர் ேபார் நாளில், "நான் (இஸ்லாமியச் 
ேசைனயின்) இந்தக் ெகாடிைய ஒரு மனிதரிடம் தரப்ேபாகிேறன். அவர் அல்லாஹ்ைவயும் 
அவனுைடய தூதைரயும் ேநசிக்கிறார். அவருைடய கரங்களில் அல்லாஹ் (இந்தப் ேபாரில்) 
ெவற்றிைய அளிப்பான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள்  கூறினார்கள்: அன்ைறய நாைளத் தவிர 
ேவெறப்ேபாதும் நான் தைலைமப் ெபாறுப்ைப விரும்பியதில்ைல. அதற்காக நான் 
அைழக்கப்பட ேவண்டும் என்று எதிர்ப்பார்த்தவனாக நான் தைலைய உயர்த்திக்காட்டிேனன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கைள 
அைழத்து, அவர்களிடம் அந்தக் ெகாடிையக் ெகாடுத்தார்கள். 
ேமலும், "திரும்பிப் பார்க்காமல் ெசல்லுங்கள் அல்லாஹ் உங்கள் மூலம் ெவற்றியளிப்பான்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
உடேன அலீ (ரலி) அவர்கள் சிறிது தூரம் ெசன்று நின்றுெகாண்டு திரும்பிப் 
பார்க்காமேலேய, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எந்த அடிப்பைடயில் நான் மக்களுடன் ேபாரிட 
ேவண்டும்?'' என்று உரத்த குரலில் ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல என்றும் முஹம்மத் (ஆகிய நான்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆேவன் என்றும் அவர்கள் உறுதியளிக்கும்வைர அவர்களுடன் 
ேபாரிடுவரீாக. அதற்கு அவர்கள் இணங்கிவிட்டால், உரிய காரணம் இருந்தால் தவிர 
அவர்கள் உங்களிடமிருந்து தம் உயிர்கைளயும் உைடைமகைளயும் காத்துக்ெகாள்வார்கள். 
(மனத்ைதப் ெபாறுத்தவைர) அவர்களது விசாரைண அல்லாஹ்விடேம உள்ளது'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
4780 சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைகபர் ேபார் நாளில் "நான் (இஸ்லாமியச் 
ேசைனயின்) இந்தக் ெகாடிைய ஒரு மனிதரிடம் தரப்ேபாகிேறன். அவருைடய கரங்களால் 
அல்லாஹ் ெவற்றியளிப்பான். அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும் அவர் 
ேநசிக்கிறார்; அவைர அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதரும் ேநசிக்கின்றனர்'' என்று 
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கூறினார்கள். அந்தக் ெகாடி தம்மில் யாரிடம் தரப்படும் என்ற ேயாசைனயில் மக்கள் அந்த 
இரெவல்லாம் மூழ்கியிருந்தனர். 
மறுநாள் காைலயில் அவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் அது தம்மிடேம தரப்பட ேவண்டுெமன்று 
ஆைசப்பட்டவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தனர். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அலீ பின் அபதீாலிப் எங்ேக?'' என்று ேகட்டார்கள். 
மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவருக்குக் கண் வலி ஏற்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவைர அைழத்து வரும்படி) அவரிடம் 
ஆளனுப்புங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அலீ (ரலி) அவர்கள் அைழத்து வரப்பட்டேபாது, 

அவருைடய கண்களில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது உமிழ்நீைர உமிழ்ந்து 
அவருக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
உடேன அவரது கண் அதற்குமுன் வலி எதுவுேம இல்லாதிருந்தைதப் ேபான்று குணமாகி 
விட்டது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அலீ (ரலி) அவர்களிடம் அந்தக் 
ெகாடிையக் ெகாடுத்தார்கள். 
அப்ேபாது அலீ (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நம்ைமப் ேபான்று அவர்களது (ஒேர 
இைறவைன ஏற்றுப் பணிபவர்களாய்) ஆகும்வைர நான் அவர்களுடன் ேபாரிடுேவன்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் நிதானமாகச் ெசன்று அவர்களுைடய 
களத்தில் இறங்குங்கள். பிறகு அவர்கைள இஸ்லாத்திற்கு அைழத்து, (அைத அவர்கள் 
ஏற்கும்பட்சத்தில்) அவர்கள்மீது விதியாகின்ற, இைறவனுக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய 
கடைமகைள அவர்களுக்கு எடுத்துைரயுங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்கள்மூலம் 
ஒேரெயாருவருக்கு அல்லாஹ் நல்வழியளிப்பது, (அரிய ெசல்வமான) சிவப்பு ஒட்டகங்கள் 
உமக்குக் கிைடப்பைதவிடச் சிறந்ததாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த  ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4781 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அலீ (ரலி) அவர்கள் ைகபர் ேபாரின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
(ேபாருக்குச்) ெசல்லாமல் பின்தங்கிவிட்டிருந்தார்கள். அவர்களுக்குக் கண் வலி 
ஏற்பட்டிருந்தது. 
அப்ேபாது அவர்கள் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ேபாருக்குச்) 
ெசல்லாமல் பின்தங்கிவிட்ேடேன!'' என்று (வருத்தத்துடன்) கூறிவிட்டுப் புறப்பட்டுச் ெசன்று, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். 
எந்த நாளின் காைலப் ெபாழுதில் ைகபைர அல்லாஹ் ெவற்றிெகாள்ளச்ெசய்தாேனா அதற்கு 
முந்ைதய மாைல ேநரம் வந்தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நாைள 
"(முஸ்லிம்களின்) ெகாடிைய ஒரு மனிதரிடம் தரப்ேபாகிேறன்'; அல்லது "ஒரு மனிதர் 
(முஸ்லிம்களின்) ெகாடிையப் பிடித்திருப்பார்'. "அவைர அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதரும் 
ேநசிக்கிறார்கள்'; அல்லது "அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும் அவர் ேநசிக்கிறார்'. 

அவருக்கு அல்லாஹ் ெவற்றியளிப்பான்'' என்று கூறினார்கள். 
நாங்கள் எதிர்பார்க்காத நிைலயில் அலீ (ரலி) அவர்கள் (வந்து) எங்களுடன் இருந்தார்கள். 
அப்ேபாது மக்கள், "இேதா அலீ (வந்துவிட்டார்)'' என்று ெசான்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் அந்தக் ெகாடிைய அலீ (ரலி) அவர்களிடேம ெகாடுத்தார்கள். அவர்களுக்ேக 
அல்லாஹ் ெவற்றியளித்தான். 
 
4782 யஸீத் பின் ஹய்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் ஹுைஸன் பின் சப்ரா (ரஹ்), உமர் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) ஆகிேயாரும் ைஸத் 
பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். நாங்கள் அவர்கள் அருகில் அமர்ந்தேபாது, 

அவர்களிடம், ஹுைஸன் பின் சப்ரா (ரஹ்) அவர்கள், "ைஸத் அவர்கேள! தாங்கள் பல்ேவறு 
நன்ைமகைளச் சந்தித்துள்ளரீ்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளக் கண்டுள்ளரீ்கள். 
அவர்களிடமிருந்து ஹதீஸ்கைளக் ேகட்டுள்ளரீ்கள். அவர்களுடன் ேசர்ந்து அறப்ேபார்களில் 
கலந்துெகாண்டுள்ளரீ்கள். அவர்களுக்குப் பின்னால் ெதாழுதுள்ளரீ்கள். ைஸேத! தாங்கள் 
பல்ேவறு நன்ைமகைளச் சந்தித்துள்ளரீ்கள். ைஸேத! தாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ற ஹதீைஸ எங்களுக்கு அறிவியுங்கள்'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள், "என் சேகாதரர் புதல்வேர! அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! எனக்கு வயது அதிகமாகிவிட்டது; எனது காலம் கழிந்துவிட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான் மனனமிட்ட சில ஹதீஸ்கைள நான் 
மறந்துவிட்ேடன். ஆகேவ, நான் உங்களுக்கு அறிவிப்பைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். நான் 
அறிவிக்காதவற்ைறப் பற்றி என்னிடம் ேகட்டு என்ைனச் சிரமப்படுத்தாதீர்கள்'' என்று 
கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு ெசான்னார்கள்: 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவுக்கும் மதீனாவுக்கும் 
இைடயிலுள்ள "கும்மு' எனும் நீர்நிைலயருேக எங்களிைடேய நின்று உைரயாற்றிக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கள் அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்து, (இைறவைனயும் இறுதி நாைளயும்) 
நிைனவூட்டி அறிவுைர கூறினார்கள். பிறகு, "இைறவாழ்த்துக்குப்பின்! மக்கேள! 
கவனியுங்கள். நானும் ஒரு மனிதேன. (என் உயிைரக் ைகப்பற்றும்) என் இைறவனின் தூதர் 
வரும் காலம் ெநருங்கிவிட்டது. அவரது அைழப்ைப நான் ஏற்றுக்ெகாள்ேவன். நான் 
உங்களிைடேய கனமான இரண்டு ெபாருட்கைள விட்டுச்ெசல்கிேறன். அவற்றில் ஒன்று 
அல்லாஹ்வின் ேவதமாகும். அதில் நல்வழியும் ேபெராளியும் உள்ளது. ஆகேவ, 

அல்லாஹ்வின் ேவதத்ைத ஏற்று அைதப் பலமாக பற்றிக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறி, 
அல்லாஹ்வின் ேவதத்தின்படி வாழுமாறு தூண்டினார்கள்; அதில் ஆர்வமும் ஊட்டினார்கள். 
பிறகு, "(மற்ெறான்று) என் குடும்பத்தார் ஆவர். என் குடும்பத்தார் விஷயத்தில் (அவர்களின் 
உரிைமகைளயும் கண்ணியத்ைதயும் ேபணுமாறு) உங்களுக்கு நான் அல்லாஹ்வின் 
ெபயரால் நிைனவூட்டுகிேறன்.என் குடும்பத்தார் விஷயத்தில் (அவர்களின் உரிைமகைளயும் 
கண்ணியத்ைதயும் ேபணுமாறு) உங்களுக்கு நான் அல்லாஹ்வின் ெபயரால் 
நிைனவூட்டுகிேறன். என் குடும்பத்தார் விஷயத்தில் (அவர்களுைடய உரிைமகைளயும் 
கண்ணியத்ைதயும் ேபணுமாறு) உங்களுக்கு நான் அல்லாஹ்வின் ெபயரால் 
நிைனவூட்டுகிேறன்'' என்று (மூன்று முைற) கூறினார்கள். 
அப்ேபாது ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடம் ஹுைஸன் பின் சப்ரா (ரஹ்) அவர்கள், 

"ைஸேத! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய குடும்பத்தார் யார்? நபியவர்களின் 
துைணவியர் அவர்களின் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் இல்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
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அதற்கு ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள், "நபியவர்களின் துைணவியரும் அவர்களின் 
குடும்பத்தாரில் அடங்குவர். ஆயினும், நபியவர்களுக்குப்பின் யாருக்குத் தர்மம் ெகாடுப்பது 
தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளேதா அவர்கேள அவர்களுைடய குடும்பத்தார் ஆவர்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அதற்கு ஹுைஸன் பின் சப்ரா (ரஹ்) அவர்கள் "அவர்கள் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு ைஸத் (ரலி) அவர்கள், "அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களின் குடும்பத்தாரும், 

அகீல் பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களின் குடும்பத்தாரும்,ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ரலி) 
அவர்களின் குடும்பத்தாரும், அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ரலி) அவர்களின் 
குடும்பத்தாருேம (நபியவர்களின் குடும்பத்தார் ஆவர்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
ஹுைஸன் பின் சப்ரா (ரஹ்) அவர்கள், "தர்மம் ெபறுவது இவர்கள் அைனவருக்கும் தைட 
ெசய்யப்பட்டுள்ளதா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள், 

"ஆம்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "(அவற்றில் ஒன்று) அல்லாஹ்வின் 
ேவதமாகும். அதில் நல்வழியும் ேபெராளியும் உள்ளது. யார் அைதப் ெபற்று அதைனக் 
கைடப்பிடிக்கிறாேரா அவர் ேநர்வழியில் இருப்பார். யார் அைதத் தவறவிடுகிறாேரா அவர் 
வழிதவறிவிட்டார்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
4783 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் யஸீத் பின் ஹய்யான் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நாங்கள் ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, "தாங்கள் பல 
நன்ைமகைளக் கண்டுள்ளரீ்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழைமையப் 
ெபற்றரீ்கள். அவர்களுக்குப் பின்னால் ெதாழுதுள்ளரீ்கள்'என்று கூறிேனாம்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகி, ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற ெதாடர்கிறது. 
ஆயினும் அதில், "கவனியுங்கள். நான் உங்களிைடேய கனமான இரண்டு ெபாருட்கைள 
விட்டுச்ெசல்கிேறன். அவற்றில் ஒன்று வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் 
ேவதமாகும். அது அல்லாஹ்வின் கயிறாகும். அைதப் பின்பற்றுபவர் நல்வழியில் இருப்பார். 
அைதக் ைகவிடுபவர் தவறான வழியில் இருப்பார்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும் இதில், "நபியவர்களின் குடும்பத்தார் யார்? அவர்களுைடய துைணவியரா?'' என்று 
நாங்கள் ேகட்ேடாம். அதற்கு ைஸத் (ரலி) அவர்கள், "இல்ைல; அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! ஒரு ெபண் ஓர் ஆணுடன் குறிப்பிட்ட சில காலம் (மைனவியாக) இருப்பாள். 
பின்னர் அவைள அவன் மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்டால், அவள் தன் தந்ைதயிடேமா 
அல்லது தன் குடும்பத்தாரிடேமா திரும்பிச் ெசன்றுவிடுவாள். நபியவர்களுைடய 
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குடும்பத்தார் அவர்களுைடய மூல உறவினரும் அவர்களுக்குப்பின் தர்மம் ெபறுவது தைட 
ெசய்யப்பட்ட அவர்களுைடய தந்ைத வழி உறவினர்களுேம ஆவர் என்று பதிலளித்தார்கள்'' 

என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4784 சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மர்வான் பின் ஹகம் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதர் மதீனாவின் ஆளுநராக 
நியமிக்கப்பட்டார். அவர் என்ைன அைழத்து அலீ (ரலி) அவர்கைள ஏசுமாறு உத்தரவிட்டார். 
ஆனால், நான் மறுத்துவிட்ேடன். அவர் என்னிடம், "நீர் (இதற்கு உடன்படாமல்) 
மறுப்பதாயிருந்தால், "அல்லாஹ் அபுத் துராைப சபிக்கட்டும்! என்று கூறுவரீாக'' என்று 
ெசான்னார். 
அதற்கு நான், "(தம் ெபயர்களில்) "அபுத் துராப்' (மண்ணின் தந்ைத) எனும் ெபயைரவிட 
ேவெறந்தப் ெபயரும் அலீ (ரலி) அவர்களுக்கு விருப்பமானதாக இருக்கவில்ைல; அப்ெபயர் 
கூறி அைழக்கப்படும்ேபாது அவர்கள் ெபரிதும் மகிழ்வார்கள்'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு 
அந்த ஆளுநர், "அந்தக் கைதைய எமக்குச் ெசால்வரீாக. ஏன் அபுத்துராப் என (அலீ) ெபயர் 
சூட்டப்ெபற்றார்?'' என்று என்னிடம் ேகட்டார். 
நான் பின்வருமாறு பதிலளித்ேதன்: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் 
புதல்வி) ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் இல்லத்துக்கு வந்தார்கள். அப்ேபாது (மருமகன்) அலீ 
அவர்கள் வடீ்டில் இல்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன் ெபரிய தந்ைதயின் 
புதல்வர் (உன் கணவர்) எங்ேக?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் "எனக்கும் அவருக்குமிைடேய ஒரு சின்ன பிரச்சிைன 
ஏற்பட்டுவிட்டது. ஆகேவ,அவர் ேகாபித்துக்ெகாண்டு என்னிடம் மதிய ஓய்வு எடுத்துக் 
ெகாள்ளாமல் ெவளிேய ெசன்றுவிட்டார்'' என்று பதிலளித்தார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதரிடம், "அவர் எங்ேக என்று 
பார்'' என்று ெசான்னார்கள். அவர் (ெசன்று ேதடிவிட்டு) வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர் 
பள்ளிவாசலில் உறங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறார்'' என்று ெசான்னார். 
உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீயிடம் (பள்ளிவாசலுக்கு) வந்தார்கள். 
அப்ேபாது அலீ (ரலி) அவர்கள் தமது ேமனியிலிருந்து ேமல்துண்டு கீேழ விழுந்து கிடக்க, 

உடம்பில் மண் படிந்த நிைலயில் ஒருக்களித்துப் படுத்திருந்தார்கள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த மண்ைண அவர்களின் உடலிலிருந்து 
துைடத்துக்ெகாண்ேட, "அபுத்துராப்! (மண்ணின் தந்ைதேய!) எழுங்கள். அபுத்துராப்! (மண்ணின் 
தந்ைதேய!) எழுங்கள்''என்று (இரண்டு முைற) கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 5 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களின் சிறப்பு. 
 
4785 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவுக்கு வந்த புதிதில்) ஓர் இரவில் கண் 
விழித்திருந்தார்கள். பின்னர் (ஒரு நாள்), "இரவில் என்ைனக் காவல் காப்பதற்கு என் 
ேதாழர்களில் தகுதியான ஒருவர் ேவண்டுேம?'' என்று கூறினார்கள். 
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அப்ேபாது நாங்கள் ஆயுதத்தின் ஓைசையக் ேகட்ேடாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "யார் அது?'' என்று ேகட்டார்கள். வந்தவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (நான்தான்) 
சஅத் பின் அபவீக் காஸ், தங்கைளக் காவல் காப்பதற்காக வந்ேதன்'' என்று கூறினார். பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நான் அவர்களது குறட்ைடச் சப்தத்ைதக் 
ேகட்குமளவுக்கு (நிம்மதியாக) உறங்கினார்கள். 
 
4786 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்த புதிதில் ஓர் இரவில் கண் 
விழித்திருந்தார்கள். பின்னர் (ஒரு நாள்), "இரவில் எனக்குக் காவல் இருப்பதற்கு என் 
ேதாழர்களில் தகுதியான ஒருவர் இருக்க ேவண்டுேம!'' என்று கூறினார்கள். 
இவ்வாேற நாங்கள் இருக்கும்ேபாது ஆயுதத்தின் ஓைசையக் ேகட்ேடாம். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அது?'' என்று ேகட்டார்கள். வந்தவர், "(நான் தான்) சஅத் பின் 
அபவீக்காஸ்'' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எதற்காக வந்தீர்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
அதற்கு சஅத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏதும் (ஆபத்து) 
ேநர்ந்துவிடுேமா என்று நான் அஞ்சிேனன். அவர்கைளக் காவல் காப்பதற்காக வந்ேதன்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள். அவருக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு (நிம்மதியாக) உறங்கினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "யார் அது?'' என்று 
நாங்கள் ேகட்ேடாம் எனக் காணப்படுகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஓர் இரவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உறங்காமல்) கண் 
விழித்திருந்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4787 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ெபற்ேறார் இருவைரயும் ஒன்றுேசர்த்து சஅத் 
பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கைளத் தவிர ேவறு யாருக்காகவும் (அர்ப்பணிப்பதாகக்) கூறிய 
தில்ைல. ஏெனனில், உஹுதுப் ேபார் நாளில் "சஅேத! அம்ெபய்யுங்கள். என் தந்ைதயும் 
தாயும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்'' என்று சஅத் (ரலி) அவர்களிடம் கூறலானார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4788 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஹுதுப் ேபாரின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், எனக்காகத் தம் ெபற்ேறார் 
இருவைரயும் ஒன்று ேசர்த்து ("என் தந்ைதயும் என் தாயும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்'' 

என்று) கூறி (ேபார்புரிய உற்சாக மூட்டி)னார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் உஹுதுப் ேபாரின் ேபாது எனக்காகத் தம் ெபற்ேறார் இருவைரயும் 
ஒன்றுேசர்த்து (அர்ப்பணிப்பதாக)க் கூறினார்கள். இைணைவப்பாளர்களில் ஒருவன் 
முஸ்லிம்கைள (ெநருப்பு ேபால) தாக்கிக் ெகாண்டிருந்தான். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம், "அம்ெபய்யுங்கள். என் தந்ைதயும் தாயும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்!'' என்று 
கூறி (உற்சாகமூட்டி)னார்கள். 
நான் முைன ெபாருத்தப்படாத அம்ெபான்ைற எடுத்து அவனது விலாப்புறத்தில் தாக்கிேனன். 
அவன் கீேழ விழுந்தான். அவனது (ஆைட விலகி) மைறவிடங்கள் ெவளிேய ெதரிந்தன. 
(எதிரி வழீ்த்தப்பட்டைதக் கண்ட) நபி (ஸல்) அவர்கள்,தம் கைட வாய்ப்பற்கள் ெதரிய 
சிரித்தைத நான் கண்ேடன். 
 
4789 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் விஷயத்தில் குர்ஆனின் சில வசனங்கள் அருளப்ெபற்றன. (அைவ வருமாறு:) 
(என் தாயார்) உம்மு சஅத், நான் எனது (இஸ்லாமிய) மார்க்கத்ைத நிராகரிக்காத வைர 
என்னுடன் ேபசமாட்ேடன்;உண்ணமாட்ேடன்; பருகமாட்ேடன் என்று சத்தியம் ெசய்துவிட்டார். 
ேமலும், அவர் "உன் ெபற்ேறாரிடம் நீ நல்ல முைறயில் நடந்துெகாள்ளுமாறு அல்லாஹ் 
உன்ைன அறிவுறுத்தியுள்ளான் என்று நீ கூறுகிறாய். நான் உன் தாய். நான்தான் இவ்வாறு 
(மார்க்கத்ைதக் ைகவிடுமாறு) கட்டைளயிடுகிேறன். (அதற்கு நீ கட்டுப்பட ேவண்டும்)'' என்று 
கூறினார். 
இவ்வாறு என் தாயார் மூன்று நாட்கள் (உண்ணாமலும் பருகாமலும்) இருந்து பசியால் 
மயக்கமுற்று விட்டார். அப்ேபாது அவருைடய உமாரா எனப்படும் ஒரு மகன் எழுந்து 
அவருக்குக் குடிப்பதற்குத் தண்ணரீ் ெகாடுத்தார். அப்ேபாது என் தாயார் எனக்ெகதிராகப் 
பிரார்த்தித்தார். அப்ேபாதுதான், வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் குர்ஆனில், 

"மனிதனுக்கு, அவனுைடய ெபற்ேறார் குறித்து நாம் அறிவுறுத்தியுள்ேளாம்'' என்று ெதாடங்கி, 
"உனக்கு அறிவு இல்லாத ஒன்ைற எனக்கு இைணயாக ஆக்கும்படி அவ்விருவரும் 
உன்ைனக் கட்டாயப்படுத்தினால் அவர்களுக்குக் கட்டுப்படாேத. இவ்வுலகில் அவர்களிடம் 
அழகிய முைறயில் ேதாழைமேயாடு நடந்துெகாள்'' (31:14,15) என்பதுவைரயிலான 
வசனங்கைள அருளினான். 
அடுத்து (ஒரு ேபாரில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு மிகப் ெபரிய அளவில் 
ேபார்ச் ெசல்வங்கள் கிைடத்தன. அவற்றில் வாள் ஒன்றும் இருந்தது. அைத நான் 
எடுத்துக்ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "இந்த வாைள எனக்குப் 
ேபார்ச் ெசல்வத்தின் சிறப்புப் பரிசாகத் தாருங்கள். எனது நிைல குறித்துத் தாங்கள் அறிந்ேத 
உள்ளரீ்கள்'' என்று ெசான்ேனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்) "அைத எடுத்த இடத்திேலேய 
மறுபடியும் ைவத்துவிடுவரீாக'' என்று ெசான்னார்கள். நான் ெசன்று ேபார்ச்ெசல்வக் 
குவியலில் அைத ைவக்க முற்பட்டேபாது, என் மனம் என்ைன இடித்துப் ேபசியது. அைத 
(அங்கு ைவக்காமல்) மறுபடியும் நாேன எடுத்துக்ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களிடம் வந்து, "இைத எனக்குக் ெகாடுத்துவிடுங்கள்'' என்று ெசான்ேனன். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடுைமயான குரலில் என்னிடம், "எடுத்த 
இடத்திேலேய மறுபடியும் அைத ைவத்து விடுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாதுதான் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் "ேபார்க்களத்தில் எதிரிகளிடம் 
ைகப்பற்றப்படும் ெபாருட்கைளப் பற்றி (நபிேய!) உம்மிடம் அவர்கள் ேகட்கின்றனர்...'' 
(8:1) என்று ெதாடங்கும் வசனத்ைத அருளினான். 
அடுத்து ("விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது) நான் ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்ேதன். அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்கைள அைழத்து வருமாறு) ஆளனுப்பிேனன். அவர்கள் என்னிடம் 
வந்த ேபாது நான், "என் ெசல்வங்கள் முழுவைதயும் நான் நாடிய விதத்தில் (அறவழியில்) 
பங்கிட்டுவிட என்ைன அனுமதியுங்கள்'' என்று ேகட்ேடன். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (ேவண்டாெமன்று) மறுத்துவிட்டார்கள். "அவ்வாறாயின், (அதில்) 
பாதிையயாவது (தர்மம் ெசய்கிேறன்)?'' என்று நான் ேகட்ேடன். அதற்கும் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மறுத்து விட்டார்கள். "அவ்வாறாயின், மூன்றில் ஒரு பகுதிைய (தர்மம் ெசய்து 
விடுகிேறன்)?'' என்று ேகட்ேடன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள்  அைமதியாக இருந்(து அைர 
மனதுடன் சம்மதித்)தார்கள். அதன் பின்னேர மூன்றில் ஒரு பகுதி(ைய மரண சாசனம் 
ெசய்வது) அனுமதிக்கப்பட்டது. 
அடுத்து (ஒரு முைற) நான் அன்சாரிகள் மற்றும் முஹாஜிர்கள் சிலர் இருந்த இடத்திற்கு 
வந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள், "வாரும்! நாங்கள் உமக்கு உண்பதற்கு உணவும் பருகுவதற்கு 
மதுவும் தருகிேறாம்'' என்று கூறினர். -இது மது தைட ெசய்யப்படுவதற்குமுன் நைடெபற்ற 
நிகழ்வாகும்.- அவ்வாேற நான் ஒரு ேதாட்டத்திற்கு அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
அங்கு அவர்களுக்கு அருகில் ெபாரிக்கப்பட்ட ஒட்டக இைறச்சியும் ஒரு ேதால் ைபயில் 
மதுவும் இருந்தது. அவர்களுடன் ேசர்ந்து நான் அந்த இைறச்சிைய உண்ேடன்; (மதுைவப்) 
பருகிேனன். 
அப்ேபாது அவர்களிைடேய முஹாஜிர்கள் மற்றும் அன்சாரிக(ளின் சிறப்புக)ள் குறித்துப் 
ேபசப்பட்டது. அப்ேபாது நான் "அன்சாரிகைளவிட முஹாஜிர்கேள சிறந்தவர்கள்'' என்று 
ெசான்ேனன். அப்ேபாது ஒருவர் ஒட்டகத்தின் தாைடெயலும்பு ஒன்ைற எடுத்து என்ைன 
அடித்துவிட்டார்; எனது மூக்கில் காயேமற்பத்திவிட்டார். உடேன நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து நடந்தைத அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். 
அப்ேபாதுதான் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் என் விஷயத்தில் மது ெதாடர்பாக 
"இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! மது, சூது, நட்டுைவக்கப்பட்ட (சிைல ேபான்ற)ைவ, (குறி 
பார்க்கும்) அம்புகள் ஆகியைவ ைஷத்தானின் அருவருக்கத்தக்க ெசயலாகும்'' (5:90) என்று 
ெதாடங்கும் வசனத்ைத அருளினான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4790 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "என் ெதாடர்பாக நான்கு இைறவசனங்கள் அருளப்ெபற்றன...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகி, ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. இவற்றில் 
ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மக்கள் என் தாயாருக்கு உணவளிக்க 
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விரும்பினால், ஒரு குச்சிைய அவரது வாய்க்குள் நுைழத்து (அவைர வாய் மூடாமல் 
தடுத்து) அதில் உணைவப் ேபாடுவார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும், அவரது அறிவிப்பில், "(விருந்தின் ேபாது ேகாபமுற்ற அந்த மனிதர்) 
தாைடெயலும்ைப எடுத்து எனது மூக்கில் அடித்து மூக்ைகக் கிழித்துவிட்டார்'' என்று சஅத் 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாகவும், "சஅத் (ரலி) அவர்களின் மூக்கு பிளவுற்றதாகேவ இருந்தது'' 

என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4791 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் விஷயத்திேலேய, "(நபிேய!) தம் இைறவனின் உவப்ைப நாடி காைலயிலும், 

மாைலயிலும் அவைன அைழப்பவர்கைள நீர் விரட்டாதீர்'' (6:52) எனும் இைறவசனம் 
அருளப்ெபற்றது. 
ஆறு ேபர் ெதாடர்பாகேவ ேமற்கண்ட வசனம் அருளப்ெபற்றது. அவர்களில் நானும் இப்னு 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களும் அடங்குேவாம். இைணைவப்பாளர்(களில் தம்ைம உயர்வாகக் 
கருதிக்ெகாண்டவர்)கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "இ(ந்தச் சாமானிய எளிய)வர்கைளயா நீர் 
ெநருக்கத்தில் ைவத்திருக்கிறரீ்?'' என்று ேகட்டனர். 
 
4792 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ஆறு ேபர் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். அப்ேபாது இைணைவப்பாளர்கள் 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் "இவர்கைள விரட்டிவிடுங்கள்; எங்கள்மீது அவர்களுக்குத் துணிச்சல் 
ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது'' என்று கூறினர். நானும் இப்னு மஸ்ஊதும் ஹுைதல் குலத்தாரில் 
ஒருவரும் பிலாலும் நான் ெபயர் குறிப்பிட (விரும்பா)த இன்னும் இரு மனிதர்களுேம அந்த 
ஆறு ேபர். 
(இைணைவப்பாளர்கள் இவ்வாறு கூறியதும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
மனதில் (இைணைவப்பாளர்களின் கூற்றுக்கு ஆதரவான) அல்லாஹ் நாடிய ஓர் எண்ணம் 
ஏற்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக்குள் (அவர்கள் ெசால்வது 
சரியாயிருக்குேமா) என்று நிைனத்தார்கள். 
அப்ேபாது வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் "(நபிேய!) தம் இைறவனின் உவப்ைப 
நாடி காைலயிலும் மாைலயிலும் அவைன அைழப்பவர்கைள நீர் விரட்டாதீர்...'' (6:52) எனும் 
வசனத்ைத அருளினான். 
 
பாடம் : 6 தல்ஹா (ரலி), ஸுைபர் (ரலி) ஆகிேயாரின் சிறப்புகள். 
 
4793 தல்ஹா (ரலி) அவர்களும் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களும் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இைணைவப்பாளர்களுடன்) ேபாரிட்ட அந்த 
நாட்களில் ஒன்றில் அவர்களுடன் எங்கள் இருவைரயும் தவிர ேவெறவரும் 
இருக்கவில்ைல. 
இைத அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் தல்ஹா (ரலி), சஅத் (ரலி) ஆகிய 
இருவரிடேம ேநரடியாகக் ேகட்டு அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4794 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அகழ்ப் ேபாரின்ேபாது ("இன்ைறய இரவில் 
தனியாகச் ெசன்று எதிரிகள் என்ன ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறார்கள் என உளவு பார்ப்பதற்கு 
முன்வருபவர் யார்?' என்று தம் ேதாழர்களுக்கு) அைழப்பு விடுத்தார்கள். ஸுைபர் (ரலி) 
அவர்கள் அதற்கு முன்வந்தார்கள். மீண்டும் மக்களிைடேய அைழப்பு விடுத்த ேபாது 
(மீண்டும்) ஸுைபர் (ரலி) அவர்கேள முன்வந்தார்கள். மீண்டும் மக்களிைடேய அைழப்பு 
விடுத்தேபாது அப்ேபாதும் ஸுைபர் (ரலி) அவர்கேள முன்வந்தார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒவ்ேவார் இைறத்தூதருக்கும் 
(தனிப்பட்ட) உதவியாளர் ஒருவர் உண்டு; எனது (தனிப்பட்ட) உதவியாளர் ஸுைபர் ஆவார்'' 

என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4795 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அகழ்ப் ேபாரின்ேபாது நானும் உமர் பின் அபசீலமா (ரலி) அவர்களும் ெபண்களுடன் 
(அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பாக) "ஹஸ்ஸான்' ேகாட்ைடயில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது உமர் 
பின் அபசீலமா ஒருமுைற எனக்காகத் தைலையத் தாழ்த்துவார். நான் (எதிரிகளின் 
திைசயில்) பார்ப்ேபன். மறுமுைற நான் தைலையத் தாழ்த்திக்ெகாள்ேவன். உமர் பின் 
அபசீலமா (எதிரிகளின் திைசயில்) பார்ப்பார். என் தந்ைத (ஸுைபர்) அவர்கள் குதிைர 
மீதமர்ந்து பனூ குைறழா (யூதர்கைள) ேநாக்கி ஆயுதத்துடன் கடந்து ெசன்றேபாது, 

அவர்கைள நான் அறிந்துெகாண்ேடன். 
அப்துல்லாஹ் பின் உர்வா பின் அஸ் ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
பின்வருமாறு காணப்படுகிறது: 
பின்னர் (ஒரு முைற) அைதப் பற்றி நான் என் தந்ைதயிடம் ேபசியேபாது, "அன்பு மகேன! 
அப்ேபாது என்ைன நீ பார்த்தாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். கவனமாகக் 
ேகள்: அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அன்ைறய தினம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எனக்காகத் தம் ெபற்ேறார் இருவைரயும் ஒன்றுேசர்த்து, "என் தந்ைதயும் என் 
தாயும் உங்களுக்கு அர்ப்பணம்'' என்று கூறினார்கள் என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அஸ் ஸுைபர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அகழ்ப்ேபார் தினத்தன்று நானும் உமர் பின் அபசீலமா (ரலி) அவர்களும் ெபண்கள் - 
அதாவது நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியர்- இருந்த ேகாட்ைடயில் இருந்ேதாம்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
அதில் அப்துல்லாஹ் பின் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் ெதரிவித்த ெசய்தி இடம்ெபறவில்ைல. 
ஹிஷாம் பின் உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பிேலேய அந்தக் 
குறிப்பு இைடயில் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 
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4796 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி), 
உஸ்மான் (ரலி), அலீ (ரலி),தல்ஹா (ரலி), ஸுைபர் (ரலி) ஆகிேயாரும் "ஹிரா' மைலமீது 
இருந்தார்கள். அப்ேபாது அந்தப் பாைற அைசந்தது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அைமதியாக இரு. உன்மீது நபியும் ஸித்தீக்கும் ஷஹீது(களு)ேம இருக்கின்றனர்'' 

என்று கூறினார்கள். - அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹிரா' மைலமீது இருந்தேபாது மைல 
அைசந்தது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹிராேவ! அைமதியாக இரு. 
உன்மீது நபியும் ஸித்தீக்கும் ஷஹீது(களு)ேம இருக்கின்றனர்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது மைலமீது நபி (ஸல்) அவர்கள், அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி), உஸ்மான் (ரலி), அலீ 
(ரலி), தல்ஹா (ரலி),ஸுைபர் (ரலி), சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) ஆகிேயார் இருந்தனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4797 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் (என் சிற்றன்ைன) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உன் 
ெபற்ேறார் "தமக்கு (ேபாரில்) காயம் ஏற்பட்ட பிறகும் அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கும் (அவன்) 
தூதருக்கும் ெசவிசாய்த்தார்கள்' (3:172)என்பதில் அடங்குவர்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைளயும் ஸுைபர் (ரலி) அவர்கைளயும் கருத்தில் ெகாண்ேட 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அவ்வாறு  கூறினார்கள்'' எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4798 உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் உன் ெபற்ேறார், "தமக்கு (ேபாரில்) காயம் ஏற்பட்ட 
பிறகும் அல்லாஹ்வுக்கும் (அவன்) தூதருக்கும் ெசவிசாய்த்தார்கள்'' (3:172) எனும் இைற 
வசனத்தில் அடங்குவர் என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 7 அபூஉைபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4799 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒவ்ெவாரு சமுதாயத்துக்கும் (அதன்) நம்பிக்ைகக்குரியவர் ஒருவர் உண்டு. சமுதாயேம! 
நமது நம்பிக்ைகக்குரியவர் அபூ உைபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் அவர்கள்தான். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4800 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யமன் (ஏமன்)வாசிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "எங்களுக்கு 
நபிவழிையயும் இஸ்லாத்ைதயும் கற்றுக்ெகாடுப்பதற்காக எங்களுடன் ஒரு மனிதைர 
அனுப்பிைவயுங்கள்'' என்று ேகட்டார்கள். 
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அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூஉைபதா (ரலி) அவர்களின் ைகையப் 
பிடித்து, "(இேதா) இவர் இந்தச் சமுதாயத்தின் நம்பிக்ைகக்குரியவர் ஆவார். (இவைர 
அைழத்துச் ெசல்லுங்கள்)'' என்று கூறினார்கள். 
 
4801 ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நஜ்ரான் (யமன்)வாசிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! நம்பிக்ைகக்குரிய மனிதர் ஒருவைர எங்களுடன் அனுப்பிைவயுங்கள்'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நம்பகத் தன்ைமயில் மிகவும் 
முைறேயாடு நடந்துெகாள்ளும் நம்பிக்ைகயாளர் (அமீன்) ஒருவைர உங்களுடன் நான் 
உறுதியாக அனுப்புேவன்'' என்று ெசான்னார்கள். அப்ேபாது மக்களில் பலர் (அந்த "அமீன்' 

எனும் ெபயருடன் அைழப்பாளராய்ச் ெசல்லும் சிறப்பு தமக்குக் கிட்டாதா என) தைலைய 
உயர்த்தி (ேபரார்வம்) காட்டினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூஉைபதா 
பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கைள அனுப்பிைவத்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 ஹசன் மற்றும் ஹுைசன் (ரலி) ஆகிேயாரின் சிறப்புகள். 
 
4802 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் ேபரர்) ஹசன் (ரலி) அவர்கள் குறித்து, "இைறவா! நான் இவைர 
ேநசிக்கிேறன். இவைரயும் இவைர ேநசிப்பவர்கைளயும் நீ ேநசிப்பாயாக'' என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
4803 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு பகல் ேவைளயில் புறப்பட்டுச் 
ெசன்ேறன். அவர்கள் என்னுடன் ேபசவில்ைல; நானும் அவர்களுடன் ேபசவில்ைல. 
(ெமௗனமாக நடந்ேதாம்.) "பனூ ைகனுகா' கைடவதீி வந்தது. 
பிறகு அங்கிருந்து திரும்பி (தம் புதல்வி) ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் குடிைசக்கு வந்து, 

"இங்ேக அந்தப் ெபாடிப் ைபயன் (அதாவது ஹசன்) இருக்கிறானா? இங்ேக அந்தப் ெபாடிப் 
ைபயன் இருக்கிறானா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
ஹசனின் தாயார், அவைர நீராட்டி நறுமண மாைலைய அணிவிப்பதற்காகேவ 
தாமதப்படுத்துகிறார் என்ேற நாங்கள் எண்ணிேனாம். நீண்ட ேநரம் கடந்திருக்கவில்ைல. 
அதற்குள் குழந்ைத (ஹசன்) ஓடிவந்தார். உடேன நபியவர்களும் அவரும் 
ஒருவைரெயாருவர் கட்டியைணத்துக்ெகாண்டனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இைறவா! நான் இவைர ேநசிக்கிேறன். இவைரயும் இவைர ேநசிப்பவர்கைளயும் 
நீ ேநசிப்பாயாக'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
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4804 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களின் ேதாள்மீது ஹசன் பின் அலீ (ரலி) அவர்கள் அமர்ந்திருப்பைத நான் 
கண்ேடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! நான் இவைர ேநசிக்கிேறன். நீயும் இவைர 
ேநசிப்பாயாக'' என்று பிரார்த்தித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
 
4805 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் ேபரர்) ஹசன் பின் அலீ (ரலி) அவர்கைளத் 
தமது ேதாள்மீது ைவத்துக்ெகாண்டு, "இைறவா! நான் இவைர ேநசிக்கிேறன். நீயும் இவைர 
ேநசிப்பாயாக'' என்று கூறிக்ெகாண்டிருந்தைத நான் கண்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4806 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்கைளயும் (அவர்களுைடய ேபரர்களான) ஹசன், ஹுைசன் (ரலி) 
ஆகிேயாைரயும் அவர்களது கறுப்பு ெவள்ைளக் ேகாேவறு கழுைதயில் ஏற்றி அைழத்து 
வந்து, நபி (ஸல்) அவர்களின் இல்லத்திற்குக் ெகாண்டுவந்து ேசர்த்ேதன். இேதா இவர் 
(நபிக்கு) முன்பக்கத்திலும் இேதா இவர் (நபிக்கு) பின்பக்கத்திலும் இருந்தனர். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 9 நபி (ஸல்) அவர்களுைடய குடும்பத்தாரின் சிறப்புகள். 
 
4807 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் காைலயில் நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒட்டகச் ேசணத்தின் உருவம் ெபாறிக்கப்பட்ட 
கறுப்புநிற கம்பளிப் ேபார்ைவ அணிந்து ெகாண்டு புறப்பட்டார்கள். அப்ேபாது 
(அவர்களுைடய ேபரர்) ஹசன் பின் அலீ (ரலி) அவர்கள் வந்தார்கள். உடேன நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஹசன் (ரலி) அவர்கைள (தமது ேபார்ைவக்குள்) நுைழத்துக்ெகாண்டார்கள்;பிறகு 
ஹுைசன் (ரலி) அவர்கள் வந்தேபாது அவர்களும் (ேபார்ைவக்குள்) நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் நுைழந்துெகாண்டார்கள்; பிறகு (மகள்) ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் வந்தேபாது, 

அவர்கைளயும் (ேபார்ைவக்குள்) நுைழத்துக்ெகாண்டார்கள். பிறகு (மருமகனும் தமது 
வடீ்டில் வளர்ந்தவருமான) அலீ (ரலி) அவர்கள் வந்தேபாது அவர்கைளயும் ேபார்ைவக்குள் 
நுைழத்துக்ெகாண்டார்கள். 
பிறகு, "இவ்வடீ்டாராகிய உங்கைளவிட்டு அசுத்தத்ைத நீக்கவும், உங்கைள முழுைமயாகப் 
பரிசுத்தப்படுத்தவுேம அல்லாஹ் விரும்புகிறான்'' (33:33) எனும் இைறவசனத்ைத ஓதிக் 
காட்டினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 10 ைஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி), உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) ஆகிேயாரின் சிறப்புகள். 
 
4808 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"வளர்ப்புப் புதல்வர்கைள அவர்களின் ெசாந்தத் தந்ைதயுடன் ேசர்த்ேத அைழயுங்கள்; அதுேவ 
அல்லாஹ்விடம் நீதியானது'' (33:5) எனும் இைறவசனம் அருளப்படும்வைர, நாங்கள் 
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(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களால் வளர்க்கப்பட்ட) ைஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) 
அவர்கைள, ைஸத் பின் முஹம்மத் (முஹம்மதின் புதல்வர் ைஸத்) என்ேற அைழத்து 
வந்ேதாம். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4809 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கைளத் 
தளபதியாக்கி (ஷாம் நாட்டுக்கு) ஒரு பைடப்பிரிைவ அனுப்பினார்கள். மக்களில் சிலர் 
(இளம் வயைதக் காரணம் காட்டி) உசாமா (ரலி) அவர்களின் தைலைமையக் குைற 
கூறினர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிைடேய) நின்று, "(இப்ேபாது) 
இவரது தைலைமைய நீங்கள் குைற கூறுகிறரீ்கள் என்றால், (இது ஒன்றும் புதிதல்ல.) 
இதற்கு முன்பு (மூத்தா ேபாரின்ேபாது) இவருைடய தந்ைத (ைஸத்-ரலி)யின் 
தைலைமையயும்தான் நீங்கள் குைற கூறிக்ெகாண்டிருந்தீர்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அவர் (ைஸத்) தைலைமப் ெபாறுப்புக்கு தகுதியானவராகேவ இருந்தார். 
ேமலும், அவர் மக்களிேலேய எனக்கு மிகவும் விருப்பமானவராகவும் இருந்தார். 
அவருக்குப்பின் மக்களிேலேய இவர் (உசாமா) என் அன்புக்குரியவர் ஆவார்'' என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4810 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீது 
இருந்தபடி, "(இப்ேபாது) இவரது தைலைமையக் குைற கூறுகிறரீ்கள் என்றால், (இது ஒன்றும் 
புதிதல்ல!) இவருக்குமுன் இவருைடய தந்ைத (ைஸத்) அவர்களின் தைலைமையயும் 
நீங்கள் குைற கூறிக் ெகாண்டிருந்தீர்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர் அதற்குத் 
தகுதியானவராகேவ இருந்தார். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர் மக்களிேலேய எனக்கு 
மிகவும் பிரியமானவராக இருந்தார். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இவரும் அதற்குத் 
தகுதியானவேர. அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவருக்குப்பின் (அவருைடய புதல்வரான) 
இவர் மக்களிேலேய எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் ஆவார். இவர் ெதாடர்பாக உங்களுக்கு 
நான் அறிவுறுத்த விரும்புகிேறன். ஏெனனில், இவர் உங்களில் தகுதியானவர்களில் 
ஒருவராவார்'' என்று உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கைளக் குறித்துக் கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 11 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4811 அப்துல்லாஹ் பின் அபமீுைளக்கா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களிடம் அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) 
அவர்கள், "நானும் நீங்களும் இப்னு அப்பாஸும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) (அவர்கள் 
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ஒரு பயணத்ைத முடித்துத் திரும்பியேபாது) அவர்கைள எதிர்ெகாண்டு வரேவற்கச் 
ெசன்றைத நீங்கள் நிைனவில் ைவத்திருக்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள், "ஆம்'' என்றார்கள். அப்ேபாது 
(அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்கள்), "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்கைள (என்ைனயும் இப்னு அப்பாைஸயும்) வாகனத்தில் ஏற்றிக்ெகாண்டார்கள்; உங்கைள 
விட்டுவிட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அப ீ முைளக்கா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத 
மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4812 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பயணத்ைத முடித்துக்ெகாண்டு (ஊருக்குள்) 
வரும்ேபாது, அவர்களுைடய குடும்பத்துச் சிறுவர்களால் அவர்கள் எதிர்ெகாண்டு வரேவற்கப் 
படுவார்கள். இவ்வாறு ஒருமுைற அவர்கள் ஒரு பயணத்திலிருந்து வந்தேபாது நான் 
முந்திக்ெகாண்டு அவர்களிடம் ெசன்ேறன். உடேன அவர்கள் என்ைன (தமது வாகனத்தில்) 
முன்பக்கத்தில் ஏற்றிக்ெகாண்டார்கள். பிறகு ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் இரு 
புதல்வர்களில் ஒருவர் அங்கு ெகாண்டுவரப்பட்டார். அவைரத் தமக்குப் பின்பக்கத்தில் 
ஏற்றிக்ெகாண்டார்கள். நாங்கள் மூவரும் ஒேர வாகனத்தில் அமர்ந்தவாறு மதீனாவிற்குள் 
நுைழந்ேதாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4813 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பயணத்திலிருந்து திரும்பி (ஊருக்குள்) வரும்ேபாது, (அவர்களுைடய 
குடும்பத்துச் சிறுவர்களான) நாங்கள் அவர்கைள எதிர்ெகாண்டு வரேவற்ேபாம். இவ்வாறு 
ஒரு முைற நானும் ஹசன் அல்லது ஹுைசன் ஆகிேயாரில் ஒருவரும் அவர்கைள 
எதிர்ெகாண்டு வரேவற்றேபாது, எங்களில் ஒருவைரத் தமக்கு முன்பக்கத்திலும் 
மற்ெறாருவைரப் பின்பக்கத்திலும் தமது வாகனத்தில் ஏற்றிக்ெகாண்டார்கள். நாங்கள் 
(மூவரும் ஒேர வாகனத்தில் அமர்ந்தபடி) மதீனாவிற்குள் நுைழந்ேதாம். 
 
4814 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைனத் தமது வாகனத்தில் தமக்குப் 
பின்னால் ஏற்றிக்ெகாண்டு ஒரு விஷயத்ைத இரகசியமாக என்னிடம் ெசான்னார்கள். அைத 
நான் மக்களில் யாரிடமும் ெசால்லமாட்ேடன். 
 
பாடம் : 12 இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன கதீஜா (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4815 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உலகின் (அன்ைறய) ெபண்களிேலேய  சிறந்தவர் மர்யம் பின்த் இம்ரான் ஆவார். (இன்று) 
உலகப் ெபண்களிேலேய சிறந்தவர் கதீஜா பின்த் குைவலித் ஆவார். 
இைத அலீ (ரலி) அவர்கள் கூஃபா நகரில் குறிப்பிட்டதாக அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் எட்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூகுைரப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இைதக் கூறியேபாது அறிவிப்பாளர் வகீஉ (ரஹ்) அவர்கள் வானத்ைதயும் பூமிையயும் 
ேநாக்கி (இம்ைமயிலும் மறுைமயிலும் சிறந்தவர்) என்று ைசைக ெசய்தார்கள். 
 
4816 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆண்களில் பலேபர் முழுைம ெபற்றிருக்கிறார்கள். ஆனால், ெபண்களில் இம்ரானின் புதல்வி 
மர்யைமயும்,ஃபிர்அவ்னின் துைணவியார் ஆசியாைவயும் தவிர ேவெறவரும் முழுைம 
ெபறவில்ைல. மற்றப் ெபண்கைள விட ஆயிஷாவுக்கு இருக்கும் சிறப்பானது, எல்லா வைக 
உணவுகைளயும்விட "ஸரீத்' (தக்கடி) எனும் உணவுக்கு இருக்கும் சிறப்ைபப் ேபான்றதாகும். 
இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4817 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! இேதா! கதீஜா தம்முடன் குழம்பு, அல்லது உணவு, அல்லது குடி 
பானம் உள்ள பாத்திரத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு உங்கைள ேநாக்கி வந்துெகாண்டிருக்கிறார். 
அவர் உங்களிடம் வந்தவுடன் அவருக்கு அவருைடய இைறவனின் தரப்பிலிருந்தும் என் 
தரப்பிலிருந்தும் முகமன் (சலாம்) கூறி, அவருக்குச் ெசார்க்கத்தில் கூச்சல் குழப்பேமா 
கைளப்ேபா காணமுடியாத முத்து மாளிைக ஒன்று தரப்படவிருப்பதாக நற்ெசய்தி 
ெசால்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் 
அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "என் தரப்பிலிருந்தும்' எனும் ெசாற்ெறாடர் 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4818 இஸ்மாயலீ் பின் அபகீாலித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கதீஜா (ரலி) அவர்களிடம், அவருக்குச் ெசார்க்கத்தில் முத்து மாளிைக ஒன்று 
கிைடக்கவிருப்பதாக நற்ெசய்தி கூறிவந்தார்களா?''என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள், "ஆம்; ெசார்க்கத்தில் கூச்சல் 
குழப்பேமா கைளப்ேபா இல்லாத முத்து மாளிைக ஒன்று அவர்களுக்குக் கிைடக்க 
விருப்பதாக நற்ெசய்தி ெசான்னார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4819 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கதீஜா பின் குைவலித் (ரலி) அவர்களுக்குச் 
ெசார்க்கத்தில் மாளிைக ஒன்று கிைடக்கவிருப்பதாக நற்ெசய்தி ெசான்னார்கள். 
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4820 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(தன்மான உணர்ச்சியால்) கதீஜா (ரலி) அவர்களின் மீது நான் ைவராக்கியம் ெகாண்டைதப் 
ேபான்று (நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரில்) எந்தத் துைணவியரின் மீதும் நான் 
ைவராக்கியம் ெகாண்டதில்ைல. ஏெனனில், கதீஜா (ரலி) அவர்கைள நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(அடிக்கடி) நிைனவுகூர்வைத நான் ேகட்டுவந்ேதன். 
-என்ைன நபி (ஸல்) அவர்கள் மணம் புரிந்து ெகாள்வதற்கு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்ேப 
கதீஜா இறந்துவிட்டிருந்தார்.- 

ேமலும், முத்து மாளிைக ஒன்று ெசார்க்கத்தில் கதீஜாவுக்கு கிைடக்கவுள்ளது என்று 
அவர்களுக்கு நற்ெசய்தி ெசால்லும்படி நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அவர்களுைடய இைறவன் 
கட்டைளயிட்டிருந்தான். நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆட்ைட அறுத்து (அதன் இைறச்சியில் 
சிறிதளைவ) கதீஜா (ரலி) அவர்களின் ேதாழியருக்கு அன்பளிப்பாகக் ெகாடுத்தனுப்புவார்கள். 
 
4821 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கதீஜா (ரலி) அவர்கள்மீது நான் ைவராக்கியம் ெகாண்டைதப் ேபான்று நபி (ஸல்) 
அவர்களின் ேவெறந்த துைணவியர்மீதும் ைவராக்கியம் ெகாண்டதில்ைல. அவர்கைள நான் 
சந்தித்ததில்ைல. நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆட்ைட அறுத்தால், "கதீஜாவின் ேதாழியருக்கு 
இைதக் ெகாடுத்தனுப்புங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். 
ஒரு நாள் நான் ைவராக்கியம் ெகாண்டு, "(ெபரிய) கதீஜா!'' என்று நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
கூறிேனன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "(நான் என்ன ெசய்ய?) அவர்மீது எனக்கு அன்பு 
ஏற்படுத்தப்பட்டுவிட்டேத!'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஆட்ைட அறுக்கும் ெசய்தி வைரேய இடம்ெபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ள 
விவரங்கள் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4822 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் கதீஜா (ரலி) அவர்கள்மீது ைவராக்கியம் ெகாண்டைதப் ேபான்று, நபி (ஸல்) 
அவர்களின் ேவெறந்த துைணவியர்மீதும் ைவராக்கியம் ெகாண்டதில்ைல. ஏெனனில், நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கதீஜா அவர்கைளப் பற்றி அடிக்கடி நிைனவு கூர்ந்துவந்தார்கள். ஆனால், 

நான் கதீஜா அவர்கைளப் பார்த்தேத கிைடயாது. 
 
4823 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கதீஜா (ரலி) அவர்கள் இறக்கும்வைர நபி (ஸல்) அவர்கள் ேவறு யாைரயும் 
மணமுடிக்கவில்ைல. 
 
4824 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கதீஜா (ரலி) அவர்களின் (இறப்புக்குப்பின் அவர்களுைடய) சேகாதரி ஹாலா பின்த் 
குைவலித் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வர அனுமதி 
ேகட்டார். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கதீஜா அவர்கைளப் ேபான்ற 
குரலில் ஹாலாவும் அனுமதி ேகட்ட காரணத்தால்) கதீஜா (ரலி) அவர்கள் அனுமதி 
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ேகட்கும் விதத்ைத நிைனவு கூர்ந்து மகிழ்ச்சியால் (உணர்ச்சிவசப்பட்டு) "இைறவா! இவர் 
ஹாலா பின்த் குைவலித்''என்று கூறினார்கள். 
உடேன நான் ேராஷமைடந்து, "எப்ேபாேதா இறந்துவிட்ட தாைடகள் சிவந்த ஒரு குைறஷி 
மூதாட்டிைய ஏன் (எப்ேபாது பார்த்தாலும்) நிைனவுகூர்கிறரீ்கள்? அவருக்குப் பதிலாக 
(பருவத்தாலும் அழகாலும்) அவைர விடச் சிறந்த மைனவிைய உங்களுக்கு அல்லாஹ் 
ெகாடுத்துவிட்டாேன! (அப்படியிருக்க இன்னும் ஏன் அவைரேய நிைனத்துக் 
ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள்?)'' என்று ேகட்ேடன். 
 
பாடம் : 13 ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் சிறப்பு. 
 
4825 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மூன்று இரவுகள் உன்ைன 
நான் கனவில் கண்டுள்ேளன். வானவர் ஒருவர் உன்ைனப் பட்டுத் துணிெயான்றில் 
என்னிடம் எடுத்து வந்து, "இவர் உங்கள் மைனவி''என்று கூறுகிறார். அப்ேபாது நான் உன் 
முக்காட்டுத் துணிைய விலக்கிப் பார்த்ேதன். அதில் இருந்தது நீதான். அப்ேபாது நான் 
"இ(க்கனவான)து அல்லாஹ்வின் தரப்பிலிருந்து வந்ததாயின், இைத அல்லாஹ் 
நனவாக்குவான்'' என்று கூறலாேனன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4826 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எப்ேபாது நீ என்மீது திருப்தியுடன் 
இருக்கிறாய்; எப்ேபாது நீ என்மீது ேகாபத்துடன் இருக்கிறாய் என்று நான் நன்றாக 
அறிந்துைவத்துள்ேளன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அதற்கு நான், "எப்படி நீங்கள் அறிந்து ெகாள்வரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

"என்மீது நீ திருப்தியுடன் இருக்கும் ேபாது (நீ ேபசினால்), "இல்ைல; முஹம்மதின் 
அதிபதிமீது சத்தியமாக!' என்று கூறுவாய். என்மீது ேகாபமாய் இருந்தால், "இல்ைல; 

இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களுைடய அதிபதிமீது சத்தியமாக! என்று கூறுவாய்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ஆம் (உண்ைமதான்), அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் 
தங்களது ெபயைரத்தான் ேகாபித்துக்ெகாள்ேவன் (தங்கள்மீதன்று)'' என்று கூறிேனன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்தள்ளது. 
அதில், "இல்ைல; இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களின் அதிபதிமீது சத்தியமாக!'' என்பதுவைரேய 
இடம்ெபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ளைவ இடம்ெபறவில்ைல. 
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4827 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் ெபாம்ைமகள் ைவத்து 
விைளயாடுேவன். என் ேதாழியர் என்னிடம் (விைளயாட) வருவார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கைளக் கண்டதும் என் ேதாழியர் (பயந்துேபாய்) ஒளிந்துெகாள்வார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் ேதாழியைர (என்னுடன் ேசர்ந்து 
விைளயாட) என்னிடம் அனுப்பிைவப்பார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் நபி (ஸல்) அவர்களது இல்லத்தில் 
ெபாம்ைமகள் ("பனாத்')ைவத்து விைளயாடுேவன்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4828 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
மக்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டில் தங்கும் முைற நாைளேய, 

தம்முைடய அன்பளிப்புகைள (அவர்களுக்கு) வழங்குவதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்துவந்தார்கள். 
அதன் மூலம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உவப்ைபப் ெபற விரும்பிேய 
அப்படிச் ெசய்தனர். 
 
4829 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியர் நபியவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கைள 
(ஒரு முைற) நபியவர்களிடம் அனுப்பிைவத்தார்கள். ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள், நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, உள்ேள வர அனுமதி ேகட்டார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
என்னுடன் எனது ேபார்ைவக்குள் படுத்திருந்தார்கள். ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களுக்கு உள்ேள 
வர அனுமதியளித்தார்கள். 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் (உள்ேள வந்து), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தங்கள் துைணவியர் 
அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வர் (அபூபக்ர்) உைடய மகள் (ஆயிஷா) விஷயத்தில் (தாங்கள் 
அன்பு காட்டுவைதப் ேபான்ேற பிற துைணவியரிடமும் அன்பு காட்டி) நீதியுடன் நடந்து 
ெகாள்ளும்படி ேகட்டு என்ைனத் தங்களிடம் அனுப்பிைவத்துள்ளார்கள்'' என்று கூறினார். 
நான் அைமதியாக இருந்ேதன். 
 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "என் அன்பு மகேள! நான் ேநசிப்பைத நீயும் ேநசிப்பாய் 
அல்லவா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "ஆம் (தாங்கள் ேநசிப்பைத நானும் 
ேநசிக்கிேறன்)'' என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் (என்ைனக் காட்டி) "அப்படியானால், 

இவைர ேநசிப்பாயாக'' என்று கூறினார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைதக் ேகட்டு ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, நபி 
(ஸல்) அவர்களின் துைணவியரிடம் திரும்பிச் ெசன்று, தாம் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசான்னைதயும் அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் அளித்த பதிைலயும் ெதரிவித்தார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியர், எங்களுக்கு நீங்கள் எந்த நன்ைமயும் ெசய்து 
விட்டதாக நாங்கள் கருதவில்ைல. ஆகேவ, (மீண்டும்) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் திரும்பிச் 
ெசன்று, "தங்கள் துைணவியார் அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வர் (அபூபக்ர்) உைடய மகள் 
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(ஆயிஷா) விஷயத்தில் நீதியுடன் நடந்துெகாள்ளும்படி ேகட்கிறார்கள்'' என்று கூறுமாறு 
ெசான்னார்கள். 
அதற்கு ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (இனி) ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் ெதாடர்பாக நான் நபியவர்களிடம் ஒருேபாதும் ேபசமாட்ேடன்'' என்று கூறி 
(மறுத்து) விட்டார்கள். 
ஆகேவ, நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியர் தங்களில் ஒருவரான ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் 
(ரலி) அவர்கைள அனுப்பிைவத்தார்கள். ைஸனப் அவர்கள்தான் நபியவர்களின் 
துைணவியரில் நபியவர்களிடம் அந்தஸ்து ெபற்றிருந்த விஷயத்தில் எனக்குப் ேபாட்டியாக 
இருந்தவராவார். மார்க்க ஈடுபாட்டிலும் இைறவைன அஞ்சி நடப்பதிலும் உண்ைம 
ேபசுவதிலும் உறவுகைள அனுசரிப்பதிலும் தாராளமாகத் தானம் வழங்குவதிலும் 
இைறெநருக்கத்ைதயும் வாய்ைமையயும் தரும் நற்ெசயல்களில் தம்ைமத் தீவிரமாக 
ஈடுபடுத்திக்ெகாள்வதிலும் ைஸனப் அவர்கைளவிடச் சிறந்த ஒரு ெபண்ைண நான் 
ஒருேபாதும் கண்டதில்ைல. ஆயினும், அவர் விைரவாகக் ேகாபப்படக்கூடியவராக இருந்தார். 
அேத ேவகத்தில் ேகாபம் தணியக்கூடியவராகவும் இருந்தார். 
 
அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து உள்ேள நுைழய அனுமதி ேகட்டார். அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ேபார்ைவக்குள் என்னுடன் இருந்தார்கள். ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் 
தம்மிடம் வந்தேபாது இருந்த நிைலயிேலேய அப்ேபாதும் நபியவர்கள் இருந்தார்கள். நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ைஸனப் (ரலி) அவர்களுக்கு உள்ேளவர அனுமதியளித்தார்கள். 
ைஸனப் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வர் 
(அபூபக்ர்) உைடய புதல்வி (ஆயிஷா) விஷயத்தில் (அவரிடம் அன்பு காட்டுவைதப் 
ேபான்ேற தங்களிடமும் அன்புகாட்டி)  நீதியுடன் நடந்துெகாள்ளுமாறு ேகட்டு என்ைனத் 
தங்களிடம் தங்களுைடய துைணவியர் அனுப்பியுள்ளார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு ைஸனப் என்ைன எல்ைலமீறி ஏசினார். நான் (அவருக்குப் பதில் ெசால்ல) நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எனக்கு அனுமதியளிக்கிறார்களா எனக் காத்திருந்ேதன். கண் சாைடயாவது 
ெசய்கிறார்களா என்று எதிர்பார்த்ேதன். ஆனால்,ைஸனப் அவர்கள் ெதாடர்ந்து 
ஏசிக்ெகாண்ேடேபாக அவருக்கு நான் பதிலடி ெகாடுப்பைத நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ெவறுக்கமாட்டார்கள் என நான் அறிந்து ெகாண்ேடன். 
 
நான் அவருக்குப் பதில் ெசால்ல ஆரம்பித்து, அவைர வாயைடக்கச் ெசய்ய நீண்ட ேநரம் 
பிடிக்கவில்ைல. அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் புன்னைகத்தபடிேய "இவள் அபூபக்ரின் 
மகளாயிற்ேற!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும், அதில் "நான் அவருக்குப் பதில் ெசால்ல ஆரம்பித்து, ெவகுவிைரவிேலேய அவைர 
முற்றாக அடக்கிவிட்ேடன்'' என்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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4830 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மரணப் படுக்ைகயில் இருந்தேபாது) என்னிடம் 
தங்கும் நாள் தள்ளிப்ேபாவதாக எண்ணிக் ெகாண்டு, "இன்று நான் எங்கிருப்ேபன்? நாைள 
நான் எங்கிருப்ேபன்?'' என்று ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். எனது முைறநாளில் எனது 
நுைரயரீலு(ள்ள பகுதி)க்கும் காைறெயலும்பு(ள்ள பகுதி)க்கும் நடுவில் (அவர்கள் தைல 
சாய்ந்திருந்த நிைலயில்) அவர்களின் உயிைர அல்லாஹ் ைகப்பற்றினான். 
 
4831 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறப்பதற்கு முன்பு அவர்கள் என் ெநஞ்சின் மீது 
தம்ைமச் சாய்த்தபடி இருக்க,அவர்கள் (வாய்) பக்கம் நான் காது தாழ்த்திக் ேகட்டுக் 
ெகாண்டிருந்த ேபாது, அவர்கள் "இைறவா! என்ைன மன்னித்து,எனக்குக் கருைண 
புரிவாயாக! (ெசார்க்கத்தில்) என்ைன (உயர்ந்த) ேதாழர்களுடன் ேசர்த்தருள்வாயாக'' என்று 
பிரார்த்திப்பைத நான் ெசவியுற்ேறன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4832 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"உலக வாழ்வு, மறுைம வாழ்வு ஆகிய இரண்டில் தாம் விரும்பியைதத் ேதர்ந்ெதடுத்துக் 
ெகாள்ளும் வாய்ப்பு வழங்கப்படாமல் எந்த இைறத்தூதரும் இறப்பதில்ைல'' என்று (நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறுவைத) நான் ெசவியுற்று வந்ேதன். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்த ேநாயில் இறந்தார்கேளா அந்த ேநாயின்ேபாது அவர்களின் 
ெதாண்ைட கட்டிக்ெகாண்டுவிட (கம்மிய, கரகரப்பான குரலில்), "அல்லாஹ்வின் அருள் 
ெபற்ற இைறத்தூதர்கள், உண்ைமயாளர்கள், உயிர்த்தியாகிகள், நல்லவர்கள் ஆகிேயாருடன் 
இருப்பார்கள். இவர்கள்தான் மிகச் சிறந்த நண்பர்கள் ஆவர்'' (4:69) எனும் இைறவசனத்ைதக் 
கூறுவைத நான் ேகட்ேடன். 
ஆகேவ "இம்ைம மறுைம ஆகிய இரண்டிெலான்ைறத் ேதர்வு ெசய்யும் வாய்ப்பு இப்ேபாது 
அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டுவிட்டது'' என்று நான் எண்ணிக்ெகாண்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4833 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆேராக்கியமானவர்களாய் இருந்தேபாது, 

"ெசார்க்கத்தில் தமது இருப்பிடம் காட்டப்பட்டு, பிறகு (இன்னும் சில காலம் உயிர் 
வாழ்வதற்கு) வாய்ப்பளிக்கப்படாத வைர எந்த இைறத்தூத(ரின் உயி)ரும் ைகப்பற்றப் 
படவில்ைல'' என்று கூறுவார்கள். 
பிறகு அவர்களுக்கு ேநாய் கண்டு, அவர்கள் தமது தைலைய எனது மடிமீது ைவத்திருந்த 
நிைலயில் சிறிது ேநரம் மயக்கமுற்றார்கள். பிறகு அவர்களுக்கு மயக்கம் ெதளிந்த ேபாது 
வடீ்டின் கூைரைய ேநாக்கி அவர்களின் பார்ைவ நிைலகுத்தி நின்றது. பிறகு, "இைறவா! 



அத்தியாயம் : 44 – நபித்ேதாழர்களின் சிறப்புகள்                                 

    பக்கம்| 1678  
 

(ெசார்க்கத்தில்) உயர்ந்த ேதாழர்களுடன் (என்ைனச் ேசர்த்தருள்)'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது நான், "அவர்கள் (இப்ேபாது) நம்முடன் இருப்பைத விரும்பவில்ைல; (மறுைமப் 
ெபருவாழ்ைவத் ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாண்டுவிட்டார்கள்)'' என்று (மனதிற்குள்) 
கூறிக்ெகாண்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆேராக்கியமானவர்களாய் இருந்தேபாது, 

"ெசார்க்கத்தில் தமது இருப்பிடம் காட்டப்பட்டுப் பிறகு (இன்னும் சில காலம் உயிர் 
வாழ்வதற்கு) வாய்ப்பளிக்கப்படாத வைர எந்த இைறத்தூத(ரின் உயி)ரும் ைகப்பற்றப் 
படவில்ைல'' என்று அவர்கள் கூறிய ெசால் இதுதான் என நான் புரிந்துெகாண்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேபசிய இறுதி வார்த்ைத "அல்லாஹும்மர் ரஃபகீ்கல் 
அஃலா' (இைறவா! உயர்ந்த ேதாழர்களுடன் என்ைனயும் ேசர்த்தருள்) என்பதாகேவ இருந்தது. 
இைத அறிஞர்கள் பலர் கூடியிருந்த அைவயில் சயதீ் பின் அல்முசய்யப், உர்வா பின் 
அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) ஆகிேயார் அறிவித்தனர். 
 
4834 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பயணம் ேமற்ெகாள்ள விரும்பினால் தம் 
துைணவியரிைடேய சீட்டுக் குலுக்குவார்கள். (யாருைடய ெபயர் வருகிறேதா அவைரத் 
தம்முடன் அைழத்துச் ெசல்வார்கள்.) (ஒரு முைற) எனது ெபயரும் ஹஃப்ஸாவின் 
ெபயரும் (குலுக்கலில்) வந்தன. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நாங்கள் இருவரும் புறப்பட்டுச் ெசன்ேறாம். 
இரவு ேநரப் பயணத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னுடன் ேபசிக் 
ெகாண்ேடவருவார்கள். (ஒரு நாள்) ஹஃப்ஸா என்னிடம், "இன்றிரவு நீங்கள் எனது 
ஒட்டகத்தில் பயணம் ெசய்துபாருங்கள்; நான் உங்களது ஒட்டகத்தில் பயணம் ெசய்து 
பார்க்கிேறன்'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "சரி'' என்று (சம்மதம்) கூறிேனன். 
 
ஆகேவ, நான் ஹஃப்ஸாவின் ஒட்டகத்தில் ஏறிக்ெகாண்ேடன்; ஹஃப்ஸா எனது ஒட்டகத்தில் 
ஏறிக்ெகாண்டார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நான் முதலில் 
ஏறிவந்த) எனது ஒட்டகத்ைத ேநாக்கி வந்தார்கள். அதில் ஹஃப்ஸா இருந்தார். அவருக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முகமன் (சலாம்) ெசான்னார்கள். பிறகு அவருடன் 
பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தார்கள். 
 
(பயணத்தின் இைடேய) அவர்கள் ஓர் இடத்தில் இறங்கித் தங்கினார்கள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளக் காணாமல் அவர்கைள நான் ேதடிேனன். 
(தன்மான உணர்வினால்) எனக்கு ேராஷம் ஏற்பட்டது. அவர்கள் இறங்கிய அந்த ேநரம் நான் 
எனது இரு கால்கைளயும் "இத்கிர்' புற்களுக்கிைடேய (புகுத்தி) ைவத்துக்ெகாண்டு, "இைறவா! 
ஒரு ேதைளேயா அல்லது பாம்ைபேயா என்மீது ஏவிவிடு! அது என்ைனத் தீண்டட்டும்'' 

என்று ெசான்ேனன். (இப்படி என்ைன நாேன கடிந்து ெகாள்ளத்தான் முடிந்தேத 
தவிர,) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள (ஹஃப்ஸாவுடன் தங்கியதற்காக) என்னால் 
ஒன்றும் ெசால்ல முடியவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4835 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(உலகின் மற்ற) ெபண்கைளக் காட்டிலும் ஆயிஷாவுக்கு இருக்கும் சிறப்பானது, (மற்ற) 
உணவுகைளக் காட்டிலும் "ஸரீத்' (தக்கடி) எனும் உணவுக்கு இருக்கும் சிறப்ைபப் 
ேபான்றதாகும். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4836 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு நாள்) என்னிடம், "(இேதா வானவர்) ஜிப்ரீல் உனக்கு முகமன் 
(சலாம்) கூறுகிறார்'' என்று ெசான்னார்கள். நான் "வ அைலஹிஸ் ஸலாம் வ ரஹ்மத் 
துல்லாஹி'' (அவர்மீதும் சாந்தியும் இைறவனின் கருைணயும் உண்டாகட்டும்) என்று (பதில் 
சலாம்) ெசான்ேனன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4837 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு நாள் என்னிடம்) "ஆயிஷ்! இேதா (வானவர்) 
ஜிப்ரீல் உனக்கு சலாம் உைரக்கின்றார்'' என்று ெசான்னார்கள். நான் "வ அைலஹிஸ் 
ஸலாம் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி'' (அவர்மீதும் சாந்தியும் இைறவனின் கருைணயும் 
உண்டாகட்டும்) என்று (பதில் சலாம்) ெசான்ேனன். நான் பார்க்க முடியாதைத அவர்கள் 
பார்க்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 14 "உம்மு ஸர்உ' எனும் ெபண்ைணப் பற்றிய ெசய்தி. 
 
4838 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(முற்காலத்தில்) பதிெனான்று ெபண்கள் (ஓரிடத்தில் கூடி) அமர்ந்துெகாண்டு 
ஒவ்ெவாருவரும் தத்தம் கணவர் குறித்த ெசய்திகளில் எைதயும் மூடிமைறக்காமல் 
(உள்ளைத உள்ளபடி) உைரப்பெதன உறுதிெமாழியும் தீர்மானமும் எடுத்துக்ெகாண்டனர். 
முதலாவது ெபண் கூறினார்: என் கணவர் (உயரமான) மைலச் சிகரத்தில் ைவக்கப்பட்டுள்ள 
மிகவும் இைளத்துப்ேபான ஒட்டகத்தின் இைறச்சிக்கு நிகரானவர். (இைளத்த ஒட்டகத்தின் 
இைறச்சியாயினும் அைத எடுக்க) ேமேல ெசல்லலாம் என்றால், (அந்த மைலப் பாைத) 
சுலபமானதாக இல்ைல. (சிரமத்ைதத் தாங்கி) ேமேல ஏற (அது ஒன்றும்) ெகாழுத்த 
(ஒட்டகத்தின்) இைறச்சியுமில்ைல. 
இரண்டாவது ெபண் கூறினார்: நான் என் கணவர் பற்றிய ெசய்திகைள அம்பலப்படுத்தப் 
ேபாவதில்ைல. (அப்படி அம்பலப்படுத்த முயன்றாலும்) அவைரப் பற்றிய ெசய்திகைள 
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ஒன்றுகூட விடாமல் ெசால்ல முடியுமா என்ற அச்சமும் எனக்கு உண்டு. அவ்வாறு 
கூறுவதானாலும் அவரது ெவளிப்பைடயான மற்றும் அந்தரங்கமான குற்றங்கைளத்தான் 
கூற ேவண்டியதிருக்கும். 
மூன்றாவது ெபண் கூறினார்: என் கணவர் மிகவும் உயரமான மனிதர். அவைரப் பற்றி நான் 
(ஏேதனும்) ேபசி (அது அவரது காதுக்கு எட்டி)னால் நான் விவாகரத்துச் ெசய்யப்பட்டு 
விடுேவன்; (அேத ேநரத்தில் அவைரப் பற்றி எதுவும் ேபசாமல்) நான் ெமௗனமாயிருந்தால் 
அந்தரத்தில் விடப்படுேவன். (என்னுடன் நல்லபடியாக வாழவுமாட்டார்; என்ைன 
விவாகரத்தும் ெசய்யமாட்டார்.) 
நான்காவது ெபண் கூறினார்: என் கணவர் (மக்கா உள்ளிட்ட) "திஹாமா' பகுதியின் இரவு 
ேநரத்ைதப் ேபான்றவர் (இதமானவர்). (அவரிடம்) கடும் ெவப்பமும் இல்ைல; 

கடுங்குளிருமில்ைல. (அவைரப் பற்றி எனக்கு) அச்சமும் இல்ைல; (என்ைனப் பற்றி 
அவரும்) துச்சமாகக் கருதியதுமில்ைல. 
ஐந்தாவது ெபண் கூறினார்: என் கணவர் (வடீ்டுக்குள்) நுைழந்தால், சிறுத்ைதயாகிவிடுவார். 
ெவளிேய ேபானால் சிங்கமாகிவிடுவார். (வடீ்டினுள்) தாம் கண்டுபிடித்த (குைறபாடுகள் 
முதலிய)ைவ பற்றி எதுவும் ேகட்கமாட்டார். 
ஆறாவது ெபண் கூறினார்: என் கணவர் உண்டாலும் வாரி வழித்து உண்டுவிடுகிறார். 
குடித்தாலும் மிச்சம் மீதி ைவக்காமல் குடித்துவிடுகிறார். படுத்தாலும் (விலகி) சுருண்டு 
ேபாய்ப் படுத்துக்ெகாள்கிறார். என் சஞ்சலத்ைத அறிய தம் ைகையக்கூட அவர் (என் 
ஆைடக்குள்) நுைழப்பதில்ைல. 
 
ஏழாவது ெபண் கூறினார்: என் கணவர் "விவரமில்லாதவர்' அல்லது "ஆண்ைமயில்லாதவர்'; 

சற்றும் விேவகமில்லாதவர். எல்லா ேநாய்களும் (குைறகளும்) அவரிடம் உண்டு. (அவரிடம் 
ேபசினால் உன்ைன ஏசுவார். ேகலி ெசய்தால்) உன் தைலையக் காயப்படுத்துவார். (ேகாபம் 
வந்துவிட்டால்) உன் உடைலக் காயப்படுத்துவார். அல்லது இரண்ைடயும் ெசய்வார். 
எட்டாவது ெபண் கூறினார்: என் கணவர் முகர்வதற்கு மரிக்ெகாழுந்ைதப் ேபான்று 
மணக்கக்கூடியவர்; ெதாடுவதற்கு முயைலப் ேபான்ற (மிருதுவான ேமனி உைடய)வர். 
ஒன்பதாவது ெபண் கூறினார்: என் கணவர் (அவைர நாடி வருேவாைரக் கவரும் வைகயில்) 
உயரமான தூண்(கள் ெகாண்ட மாளிைக) உைடயவர். நீண்ட வாளுைற ெகாண்ட 
(உயரமான)வர். (விருந்தினருக்கு சைமத்துப் ேபாட்டு வடீ்டு முற்றத்தில்) சாம்பைல 
நிைறத்து ைவத்திருப்பவர். (மக்கள் அவைரச் சந்திப்பதற்கு வசதியாக) சமுதாயக் 
கூடத்திற்கு அருகிேலேய வடீ்ைட அைமத்திருப்பவர். 
 
பத்தாவது ெபண் கூறினார்: என் கணவர் ெசல்வந்தர். எத்துைண ெபரும் ெசல்வந்தர் 
ெதரியுமா? எல்லா ெசல்வந்தர்கைளயும்விட ேமலான ெசல்வந்தர். அவரிடம் ஏராளமான 
ஒட்டகங்கள் உள்ளன. (அவற்ைற அறுத்து விருந்தினருக்குப் பரிமாறுவதற்கு வசதியாகப்) 
ெபரும்பாலும் அைவ ெதாழுவங்களிேலேய இருக்கும். (விருந்தினர் வராத சில நாட்களில் 
மட்டும்) குைறவாகேவ ேமய்ச்சலுக்கு விடப்படும். (விருந்தினர் வருைகைய முன்னிட்டு 
மகிழ்ச்சியில் ஒலிக்கப்படும்) குழேலாைசைய அந்த ஒட்டகங்கள் ேகட்டுவிட்டால், தாம் 
அழிந்ேதாம் என அைவ உறுதி ெசய்துெகாள்ளும். 
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பதிெனான்றாவது ெபண் (அவர்தான் உம்மு ஸர்உ) கூறினார்: என் கணவர் (ெபயர்) 
அபூஸர்உ. அபூஸர்உ எத்தைகயவர் ெதரியுமா? ஆபரணங்கைள அவர் என் காதுகளில் 
ஊஞ்சலாடச் ெசய்திருக்கிறார். (ஆைசயாைசயாக உணவளித்து) என் புஜங்கைளக் 
ெகாழுக்கச் ெசய்துள்ளார். அவர் என்ைனப் பூரிப்பைடயச் ெசய்திருக்கிறார். என் மனம் 
நிைறந்திருக்கிறது. ஒரு மைலக் குைகயில் (அல்லது "ஷிக்' எனுமிடத்தில்) சிறிய ஆட்டு 
மந்ைதயுடன் (திரிந்துெகாண்டு) இருந்த குடும்பத்தில் என்ைனக் கண்ட அவர், என்ைன 
(மைனவியாக ஏற்று) குதிைரகளும் ஒட்டகங்களும் உள்ள, தானியக் களஞ்சியமும் 
கால்நைடச் ெசல்வங்களின் அரவமும் நிைறந்த (அவரது பண்ைண) வடீ்டில் என்ைன வாழச் 
ெசய்தார். 
நான் அவரிடம் (சுதந்திரமாகப்) ேபசுேவன்; நான் அலட்சியப்படுத்தப்பட்டதில்ைல. நான் 
தூங்கினாலும் (நிம்மதியாக) முற்பகல் வைர தூங்குகிேறன். (என் தூக்கத்ைத யாரும் 
கைலப்பதில்ைல.) நான் (உண்டாலும்) பருகினாலும் ெபருமிதப்படும் அளவுக்கு 
(உண்ணுகிேறன்) பருகுகிேறன். 
(என் கணவரின் தாயார்) "உம்மு அபஸீர்உ' எத்தைகயவர் ெதரியுமா? அவரது வடீ்டுத் 
தானியக் களஞ்சியம் (எப்ேபாதும்) கனமாகேவ இருக்கும். அவரது வடீு விசாலமானதாகேவ 
இருக்கும். 
(என் கணவரின் புதல்வர்) "இப்னு அப ீ ஸர்உ' எத்தைகயவர் ெதரியுமா? அவரது படுக்ைக 
உருவப்பட்ட ேகாைரையப் ேபான்று (அல்லது உைறயிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட வாைளப் 
ேபான்று ெமல்லியதாக) இருக்கும். (கச்சிதமான உடலைமப்பு உள்ளவர்.) ஓர் ஆட்டுக் 
குட்டியின் சப்ைப (இைறச்சி) அவரது வயிைற நிைறத்துவிடும். (அந்த அளவுக்குக் 
குைறவாக உண்ணுபவர்.) 
 
(என் கணவரின் புதல்வி) பின்த் அபஸீர்உ எத்தைகயவர் ெதரியுமா? தம் தாய் தந்ைதக்கு 
அடங்கி நடப்பவர். (கட்டான உடல்வாகு ெகாண்ட) அவரது ஆைட நிைறவானதாக 
இருக்கும். அண்ைட வடீ்டுக்காரி அவைரக் கண்டு ெபாறாைம ெகாள்வாள். 
(என் கணவர்) அபூஸர்உ உைடய பணிப்ெபண் எத்தைகயவர் ெதரியுமா? அவள் எங்கள் 
(இரகசியச்) ெசய்திகைள அறேவ ெவளியிடுவதில்ைல. வடீ்டிலுள்ள உணவுப் ெபாருட்கைளச் 
ேசதப்படுத்துவதுமில்ைல. வடீ்டில் குப்ைபகூளங்கள் ேசர விடுவதுமில்ைல. (அவ்வளவு 
நம்பிக்ைகயானவள்; ெபாறுப்பு மிக்கவள்; தூய்ைம விரும்பி.) 
(ஒரு நாள்) பால் பாத்திரங்களில் (ேமார் கைடந்து) ெவண்ெணய் எடுக்கப்படும் (வசந்த கால 
அதிகாைல) ேநரம் (என் கணவர்) "அபூஸர்உ'  ெவளிேய ெசன்றார். (வழியில்) ஒரு 
ெபண்ைணச் சந்தித்தார். அவளுடன் சிறுத்ைதகள் ேபான்ற அவளுைடய இரு குழந்ைதகள் 
இருந்தன. அந்தக் குழந்ைதகள் அவளது இடுப்புக்குக் கீேழ (மடியில்) இருந்து இரு 
மாதுளங்கனிகைளத் ெதாட்டு விைளயாடிக்ெகாண்டிருந்தனர். ஆகேவ, (அவளது கட்டழகில் 
மனைதப் பறி ெகாடுத்து) என்ைன மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்டு, அவைள மணமுடித்துக் 
ெகாண்டார். 
அவருக்குப் பின்னர் இன்ெனாரு நல்ல மனிதருக்கு நான் வாழ்க்ைகப்பட்ேடன். அவர் அதி 
விைரவாகச் ெசல்லும் குதிைரயில் ஏறி, (பஹ்ைரன் நாட்டிலுள்ள) "கத்து' எனும் இடத்ைதச் 
ேசர்ந்த ஈட்டிெயான்ைறப் பிடித்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டுச் ெசன்றார். மாைலயில் வடீு 
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திரும்பியேபாது, ஏராளமான கால்நைடகைள என்னிடம் ெகாண்டுவந்தார். ஒவ்ெவாரு 
கால்நைடயிலிருந்தும் ஒரு ேஜாடிைய எனக்கு வழங்கினார். "(இவற்ைற அறுத்து) உம்மு 
ஸர்உேவ! (நன்றாக) நீயும் சாப்பிடு; உன் தாய் வடீ்டாருக்கும் சாப்பிடக் ெகாடு'' என்றார். 
(ஆனாலும்) அவர் எனக்கு (அன்புடன்) வழங்கிய அைனத்துப் ெபாருள்கைளயும் ஒன்றாய்க் 
குவித்தாலும், (என் முதல் கணவரான) அபூஸர்உவின் சின்னஞ்சிறு பாத்திரத்தின் 
அந்தஸ்ைதக் கூட அைவ எட்டா. 
(ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) (என்னருைமக் கணவரான) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "(ஆயிஷாேவ!) உம்மு ஸர்வுக்கு அபூஸர்உ எப்படிேயா 
அப்படிேய உனக்கு நானும் (சிறிைதக் ெகாடுத்தாலும் சிறப்பாகக் ெகாடுக்கும் அன்பான 
கணவராக) இருப்ேபன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
அதில், ஏழாவது ெபண் "(என் கணவர்) ஆண்ைமயில்லாதவர்'' என்று மட்டும் கூறியதாக 
இடம் ெபற்றுள்ளது; (அல்லது விவரமில்லாதவர் எனும்) ஐயப்பாடு இடம்ெபறவில்ைல. 
(அபூஸர்உவின் புதல்வி குறித்து) "அவள் ேமலாைட ெவறுைமயானவள்; (அவளுைடய 
கணவரின்) துைணவியரிேலேய ேமலானவள்; அவளுைடய சக்களத்தியைர மலடியாக்கி 
விட்டாள்'' என்று காணப்படுகிறது. 
(அபூஸர்உவின் பணிப்ெபண் குறித்து) "அவள் (உணவுப் ெபாருட்கைள) ேசதப்படுத்துவ 
தில்ைல'' என்பைதக் குறிக்க ("வலா துனக்கிஸு' என்பதற்குப் பதிலாக) "வலா தன்குஸு 
மீரத்தனா தன்கீஸா' என்று காணப்படுகிறது. 
"(என் இரண்டாம் கணவர்) இைறச்சிக்காக அறுக்கப்படும் ஒவ்ெவாரு கால்நைடயிலிருந்தும் 
ஒரு ேஜாடிைய எனக்கு வழங்கினார்'' என்று "உம்மு ஸர்உ' கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 15 நபி (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4839 மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) 
மீதிருந்தபடி, "ஹிஷாம் பின் அல்முஃகீரா ேகாத்திரத்தார், தங்கள் (உறவினரான அபூ 
ஜஹ்லுைடய) மகைள அலீ பின் அபதீாலிப் அவர்களுக்கு மணமுடித்துைவக்க (என்னிடம்) 
அனுமதி ேகாரினர். அவர்களுக்கு நான் அனுமதியளிக்க மாட்ேடன். மீண்டும் அவர்களுக்கு 
நான் அனுமதியளிக்க மாட்ேடன். மீண்டும் அவர்களுக்கு நான் அனுமதியளிக்க மாட்ேடன். 
(எத்தைன முைற ேகட்டாலும் அனுமதியளிக்க மாட்ேடன்.) 
அலீ பின் அபதீாலிப் அவர்கள் என் மகைள (ஃபாத்திமாைவ) மணவிலக்குச் ெசய்துவிட்டு, 

அவர்களுைடய மகைள மணமுடித்துக்ெகாள்ள விரும்பினாேல தவிர (அவர்களுக்கு நான் 
அனுமதி வழங்கமாட்ேடன்). என் மகள் (ஃபாத்திமா),என்னில் ஒரு பகுதியாவார். அவைர 
ெவறுப்பைடயச் ெசய்வது என்ைன ெவறுப்பைடயச் ெசய்வதாகும். அவைர மனேவதைனப் 
படுத்துவது என்ைன மனேவதைனப்படுத்துவதாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4840 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(என் மகள்) ஃபாத்திமா என்னில் ஒரு பகுதியாவார்; அவைர மனேவதைனப்படுத்துவது 
என்ைன மனேவதைனப்படுத்துவதாகும். 
இைத மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4841 அலீ பின் அல்ஹுைசன் (ைஸனுல் ஆபிதீன் - ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (எங்கள் தந்ைத) ஹுைசன் பின் அலீ (ரலி) அவர்கள் ெகால்லப்பட்ட காலத்தில் 
யஸீத் பின் முஆவியாைவச் சந்தித்துவிட்டு, மதீனாவுக்கு வந்ேதாம். அங்கு என்ைன 
மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் சந்தித்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கள், "என்னிடம் தங்களுக்குத் ேதைவ ஏதுமிருக்கிறதா? அைத நிைறேவற்றிட 
எனக்குக் கட்டைளயிடுகிறரீ்களா? (நான் நிைறேவற்றித்தர ஆயத்தமாயிருக்கிேறன்)'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் அவர்களிடம், "அப்படி ஏதுமில்ைல'' என்று பதிலளித்ேதன். 
மிஸ்வர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வாைள என்னிடம் 
ெகாடுக்கிறரீ்களா? ஏெனனில்,அந்த (பனூ உமய்யா) கூட்டத்தார் தமது அதிகாரத்ைதப் 
பயன்படுத்தி உங்களிடமிருந்து அந்த வாைளப் பறித்துக்ெகாள்வார்கேளா என்று நான் 
அஞ்சுகிேறன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நீங்கள் அைத என்னிடம் ெகாடுத்தால் என் 
உயிர் ேபாகும்வைர ஒருேபாதும் அது அவர்களிடம் ேபாய்ச் ேசராது'' என்று கூறினார்கள். 
(பிறகு பின்வரும் சம்பவத்ைத விவரிக்கலானார்கள்:) 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் (தம் துைணவியாக) இருக்கும்ேபாேத, அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) 
அவர்கள் அபூஜஹ்லுைடய மகைள (மணந்து ெகாள்ளப்) ெபண் ேபசினார்கள். (இது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் காதுக்கு எட்டிய ேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், அது குறித்து மக்களிடம் தமது இந்த மிம்பரில் (நின்றபடி) 
உைரயாற்றியைத நான் ெசவியுற்ேறன். -அப்ேபாது நான் பருவவயைத அைடந்து 
விட்டிருந்ேதன்.- 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(என் மகள்) ஃபாத்திமா என்னில் ஒரு பகுதியாவார். 
அவர் தனது மார்க்க விவகாரத்தில் ேசாதைனக்குள்ளாக்கப்படுவார் என்று நான் 
அஞ்சுகிேறன்'' என்று கூறிவிட்டு, பனூ அப்தி ஷம்ஸ் குலத்ைதச் ேசர்ந்த தம்முைடய 
மருமகன் ஒருவைர ("அபுல்ஆஸ் பின் ரபஆீ') பற்றிக் குறிப்பிட்டார்கள்; அவர் (அவருைடய 
மாமனாரான) தம்முடன் நல்ல மருமகனாக நடந்துெகாண்டைதப் பாராட்டினார்கள்: 
அப்ேபாது அவர்கள், "அவர் என்னிடம் ேபசினார். (ேபசியபடி) வாய்ைமயுடன் நடந்து 
ெகாண்டார். எனக்கு வாக்குறுதியளித்தார்; அைத எனக்கு நிைறேவற்றித்தந்தார். 
ேமலும், நான் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்ைற தைட ெசய்யக்கூடியவன் அல்லன்; தைட ெசய்யப் 
பட்ட ஒன்ைற அனுமதிக்கக்கூடியவனும் அல்லன். (அலீ இரண்டாவது ெபண்ைண மணந்து 
ெகாள்வைத நான் தடுக்க முடியாது.) 
ஆயினும், அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இைறத்தூதரின் மகளும் இைற விேராதியின் (அபூ 
ஜஹ்லின்) மகளும் ஒேர இடத்தில் (ஒேர நபருைடய மணபந்தத்தில்) ஒருேபாதும் 
ஒன்றுேசர முடியாது'' என்று கூறினார்கள். 
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4842 மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் தம்மிடம் (மைனவியாக) இருக்கேவ, அபூஜஹ்லுைடய மகைள 
(இரண்டாம் தாரமாக மணம் புரிந்துெகாள்ள)ப் ெபண் ேபசினார்கள். 
அைதப் பற்றிக் ேகள்விப்பட்ட ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "(தந்ைதேய!) நீங்கள் உங்களுைடய புதல்வியருக்காக (அவர்கள் 
மனேவதைனக்கு உள்ளாக்கப்படும்ேபாது) ேகாபப்படமாட்டீர்கள் என்று உங்கள் 
சமுதாயத்தார் ேபசிக்ெகாள்கின்றனர். இேதா (உங்கள் மருமகன்) அலீ அபூஜஹ்லுைடய 
மகைள மணக்கவிருக்கிறார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
இைதெயாட்டி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உைரயாற்ற) எழுந்தார்கள். 
அவர்கள் ஏகத்துவ உறுதிெமாழி கூறி (இைறவைனப் புகழ்ந்து)விட்டு, "இைறவாழ்த்துக்குப் 
பின்! (என் மூத்த மகள் ைஸனைப) அபுல்ஆஸ் பின் அர்ரபஉீக்கு நான் மணமுடித்து 
ைவத்ேதன். அவர் என்னிடம் (தம் மைனவிைய மதீனாவுக்கு அனுப்பிைவப்பதாக 
வாக்களித்துப்) ேபசினார்; (ேபசியபடி) வாய்ைமயுடன் நடந்துெகாண்டார். முஹம்மதின் மகள் 
ஃபாத்திமா என்னில் ஒரு பகுதியாவார். (அபூஜஹ்லின் குடும்பத்தாராகிய) அவர்கள் என் 
மகைள (அவருைடய மார்க்க விஷயத்தில்) குழப்பிவிடுவைதேய நான் ெவறுக்கிேறன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதருைடய மகளும் அல்லாஹ்வின் 
பைகவனுைடய மகளும் ஒேர மனிதரிடம் (அவரது மணபந்தத்தில்) ஒருேபாதும் ஒன்றுேசர 
முடியாது'' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
பிறகு அலீ (ரலி) அவர்கள் (அபூஜஹ்லுைடய மகைளப்) ெபண் ேபசுவைத (ெதாடராமல்) 
விட்டு விட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4843 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மரணப்படுக்ைகயில் இருந்தேபாது) தம் புதல்வி 
ஃபாத்திமாைவ அைழத்து,அவரிடம் ஏேதா இரகசியமாகச் ெசான்னார்கள். அைதக் ேகட்டு 
ஃபாத்திமா அழுதார். மீண்டும் ஏேதா இரகசியமாகச் ெசான்னார்கள். (அைதக் ேகட்டவுடன்) 
ஃபாத்திமா சிரித்தார். 
நான் ஃபாத்திமாவிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களிடம் ஏேதா 
இரகசியமாகச் ெசால்ல, அைதக் ேகட்டு நீங்கள் அழுதீர்கள். பிறகு உங்களிடம் ஏேதா 
இரகசியமாகச் ெசான்னார்கள். அப்ேபாது நீங்கள் சிரித்தீர்கேள,அது என்ன?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு ஃபாத்திமா, "என்னிடம் இரகசியமாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இந்த 
ேநாயிேலேய) தாம் இறக்கவிருப்பதாகத் ெதரிவித்தார்கள். ஆகேவ, நான் அழுேதன். பிறகு 
அவர்களின் குடும்பத்தாரில் முதலாவதாக அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து (இைறவனிடம்) 
ெசல்லவிருப்பது நான்தான் என்று இரகசியமாகச் ெசான்னார்கள். அதனால் நான் 
(மகிழ்ச்சியைடந்து) சிரித்ேதன்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4844 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரில் ஒருவர்கூட விடுபடாமல் அைனவரும் நபி (ஸல்) 
அவர்(களின் இறப்பு ெநருங்கியேபாது அவர்)களுக்கு அருகில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது 
(நபியவர்களின் புதல்வி) ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் நடந்துவந்தார்கள். அவரது நைட 
சிறிதும் பிசகாமல் அப்படிேய நபி (ஸல்) அவர்களின் நைடையப் ேபான்ேற இருந்தது. 
ஃபாத்திமாைவக் கண்டதும் நபி (ஸல்) அவர்கள், "என் மகேள! வருக!'' என்று 
வரேவற்றார்கள். பிறகு அவைர "தமது வலப் பக்கத்தில்' அல்லது "இடப் பக்கத்தில்' 

அமர்த்திக்ெகாண்டார்கள். பிறகு அவரிடம் ஏேதா இரகசியமாகச் ெசான்னார்கள். அைதக் 
ேகட்டேபாது ஃபாத்திமா பலமாக அழுதார். அவருைடய பதற்றத்ைதக் கண்ட நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இரண்டாவது முைறயாக அவரிடம் ஏேதா இரகசியமாகச் ெசான்னார்கள். அப்ேபாது 
அவர் சிரித்தார். 
 
அப்ேபாது அவரிடம் நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துைணவியைர 
விட்டுவிட்டு உங்களிடம் மட்டும் ஏேதா இரகசியமாகச் ெசான்னார்கள். பிறகு நீங்கள் 
அழுதீர்கேள?'' என்று ேகட்ேடன். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்தேபாது ஃபாத்திமாவிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களிடம் என்ன   ெசான்னார்கள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு ஃபாத்திமா, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரகசியமாகச் 
ெசான்னைத நான் ெவளிப்படுத்த விரும்பவில்ைல'' என்று கூறிவிட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்தேபாது ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களிடம் நான், 

"உங்கள்மீது எனக்குள்ள உரிைமைய முன்ைவத்து நம்பிக்ைகயுடன் ேகட்கிேறன். அந்த 
இரகசியம் என்னெவன்று நீங்கள் ெசால்லிேய ஆகேவண்டும்'' என்ேறன். ஃபாத்திமா, "சரி! 
இப்ேபாது (அைதத் ெதரிவிக்கிேறன்)'' என்று கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு ெதரிவித்தார்: 
முதலாவது முைற என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரகசியம் 
ெசான்னேபாது (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: எனக்கு (வானவர்) ஜிப்ரீல் ஒவ்ேவார் ஆண்டும் 
ஓரிரு முைற குர்ஆைன ஓதிக்காட்(டி நிைனவூட்)டுவார். ஆனால், அவர் இந்த முைற 
இரண்டு தடைவ ஓதிக் காட்டினார். (இதிலிருந்து) என் இறப்பு ெநருங்கிவிட்டதாகேவ நான் 
கருதுகிேறன். ஆகேவ, நீ அல்லாஹ்ைவ அஞ்சிக்ெகாள். ெபாறுைமயுடன் இரு. நான் உனக்கு 
முன்னால் நல்லபடியாக (இவ்வுலைகவிட்டு) ெசன்றுவிடுேவன். 
ஆகேவதான், உங்கள் முன்னிைலயில் நான் அவ்வாறு அழுேதன். எனது பதற்றத்ைதக் 
கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரண்டாவது முைறயாக, "ஃபாத்திமா! 
"இைறநம்பிக்ைகயுள்ள ெபண்களுக்கு' அல்லது "இந்தச் சமுதாயத்தின் ெபண்களுக்கு' 

தைலவியாக இருக்க நீ விரும்பவில்ைலயா?'' என்று இரகசியமாகக் ேகட்டார்கள். 
ஆகேவதான், உங்கள் முன்னிைலயில் அவ்வாறு சிரித்ேதன். 
 
4845 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரில் ஒருவர்கூட விடுபடாமல் (நாங்கள்) அைனவரும் 
(நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு இறப்பு ெநருங்கிக்ெகாண்டிருந்தேபாது) அவர்களுக்கு அருகில் 
இருந்ேதாம். 



அத்தியாயம் : 44 – நபித்ேதாழர்களின் சிறப்புகள்                                 

    பக்கம்| 1686  
 

அப்ேபாது ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் (தம் தந்ைதைய ேநாக்கி) நடந்துவந்தார். அவரது நைட 
அப்படிேய நபி (ஸல்) அவர்களின் நைடையப் ேபான்ேற இருந்தது. அப்ேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "வருக! என் மகேள!'' என்று அைழத்து,தமக்கு வலப் பக்கத்தில் அல்லது இடப் 
பக்கத்தில் அமர்த்திக்ெகாண்டார்கள். 
பிறகு ஃபாத்திமாவிடம் இரகசியமாக ஏேதா ஒரு விஷயத்ைதச் ெசான்னார்கள். அைதக் 
ேகட்டதும் ஃபாத்திமா அழுதார். பிறகு அவரிடம் இரகசியமாக ஏேதா (இன்ெனாரு 
விஷயத்ைதச்) ெசான்னார்கள். அைதக் ேகட்டதும் அவர் சிரித்தார். நான் அவரிடம் "ஏன் 
அழுதீர்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெசான்ன இரகசியத்ைத நான் ெவளிப்படுத்த விரும்பவில்ைல'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது நான், "இன்ைறய தினத்ைதப் ேபான்று துக்கம் அண்டிய ஒரு மகிழ்ச்சிைய 
(எப்ேபாதும்) நான் பார்த்ததில்ைல''என்று ெசால்லிவிட்டு, அழுதுெகாண்டிருந்த அவரிடம், 

"எங்கைள விட்டு உங்களிடம் மட்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏேதா 
ெசான்னார்கள். (அைதக் ேகட்டு) பிறகு நீங்கள் அழுகிறரீ்கேள! (அப்படி) அவர்கள் என்ன 
ெசான்னார்கள்?'' என்று (மீண்டும்) ேகட்ேடன். 
 
அப்ேபாதும் அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரகசியமாகச் ெசான்னைத நான் 
ெவளிப்படுத்த விரும்பவில்ைல'' என்று கூறிவிட்டார். 
இறுதியில் நபி (ஸல்) அவர்கள் இறந்தபின் ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களிடம் அது குறித்துக் 
ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் கூறினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "(வானவர்) 
ஜிப்ரீல் என்ைன ஒவ்ேவார் ஆண்டும் ஒரு முைற குர்ஆைன ஓதச் ெசய்துவந்தார். இந்த 
ஆண்டு மட்டும் என்ைன இரு முைற ஓதச் ெசய்தார். என் வாழ்நாள் முடிவைடயும் ேநரம் 
வந்துவிட்ட(ைதக் குறிப்ப)தாகேவ அைத நான் கருதுகிேறன். என் குடும்பத்தாரில் என்ைன 
முதலில் வந்தைடயப்ேபாவது நீதான். நான் உனக்கு முன்னால் நல்லபடியாக (இவ்வுலைக 
விட்டு) ெசன்றுவிடுேவன்'' என்று கூறினார்கள். ஆகேவ, நான் அழுேதன். 
பிறகு என்னிடம் "இைறநம்பிக்ைகயுள்ள ெபண்களுக்கு' அல்லது "இந்தச் சமுதாயத்தின் 
ெபண்களுக்கு'த் தைலவியாக இருக்க நீ விரும்பவில்ைலயா என்று இரகசியமாகக் 
ேகட்டார்கள். அதற்காக நான் சிரித்ேதன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 16 இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4846 அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சல்மான் அல்ஃபாரிசீ (ரலி) அவர்கள், "உங்களால் இயன்றால் கைடத்ெதருவுக்குள் நுைழயும் 
முதல் ஆளாகவும் அைதவிட்டு ெவளிேயறும் இறுதி ஆளாகவும் இருக்காதீர்கள். ஏெனனில், 

கைடத்ெதருேவ ைஷத்தானின் ேபார்க்களமாகும். அங்குதான் ைஷத்தான் (முகாமிட்டு) 
தனது ேசைனயின் ெகாடிைய நட்டுைவக்கிறான்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்தத் தகவல் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அபூஉஸ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ேமலும் (பின்வருமாறும்) எனக்குச் ெசய்தி 
எட்டியது: 
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நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களுைடய துைணவி) உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் 
இருந்தேபாது, (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் (ஒரு மனிதரின் ேதாற்றத்தில்) நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். பிறகு எழுந்து (ெசன்று)விட்டார்கள். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடம் "இவர் யார் (ெதரியுமா)?'' 

என்ேறா, அல்லது இது ேபான்ற ேவெறாரு வார்த்ைதையக் கூறிேயா ேகட்டார்கள். உம்மு 
சலமா (ரலி) அவர்கள், "இவர் (தங்களுைடய ேதாழர்) திஹ்யா'' என்று பதிலளித்தார்கள். (நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ஏதும் கூறாமல் எழுந்து ெசன்றுவிட்டார்கள்.) 
உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நபி (ஸல்) 
அவர்கள், நாங்கள் ேபசிக்ெகாண்ட விஷயம் குறித்து (மக்களிைடேய) நிகழ்த்திய உைரைய 
நான் ெசவியுறும் வைர அ(ப்ேபாது வந்த)வர் திஹ்யா (ரலி) அவர்கள்தான் என்ேற 
நிைனத்திருந்ேதன். (அந்த உைரையக் ேகட்ட பின்புதான் அவர் திஹ்யாவின் உருவில் வந்த 
வானவர் ஜிப்ரீல் என்று நான் விளங்கிக்ெகாண்ேடன்.) 
(அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) சுைலமான் பின் தர்கான் அத்ைதமீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
நான் (இந்தச் ெசய்திைய எனக்கு அறிவித்த) அபூஉஸ்மான் (ரஹ்) அவர்களிடம், "இந்த 
ஹதீைஸத் தாங்கள் யாரிடமிருந்து ெசவியுற்றரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள், "உசாமா 
பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 17 இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ைஸனப் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4847 இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துைணவியரான எங்களிடம்), 
"(என் மரணத்திற்குப்பின்) உங்களில் ைக நீளமானவேர என்னிடம் முதலில் வந்து ேசருவார்'' 

என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துைணவியர் (ஒரு குச்சிைய 
எடுத்து), தங்களில் ைக நீளமானவர் யார் என்று அளந்துபார்க்கலாயினர். (உண்ைமயில்) 
எங்களில் ைஸனப் (ரலி) அவர்கேள ைக நீளமானவராய் இருந்தார். ஏெனனில், அவர்தான் 
ைகத்ெதாழில் ெசய்து, (அதிகமாக) தர்மம் ெசய்யக்கூடியவராக இருந்தார். 
 
பாடம் : 18 உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4848 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்களிடம் 
(அவர்களது இல்லத்திற்குச்) ெசன்றார்கள். அவர்களுடன் நானும் ெசன்ேறன். 
உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு 
பாத்திரத்ைதக் ெகாடுத்தார்கள். அதில் ஏேதா குடிபானம் இருந்தது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர்(ஸல்) அவர்கள் ேநான்பாளியாக இருப்பைதக் கண்டார்கேளா, அல்லது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அ(ந்தப் பானத்)ைத விரும்பவில்ைலேயா ெதரியவில்ைல. (அைத 
அவர்கள் பருக மறுத்துவிட்டார்கள்.) 
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அதற்காக உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள உரத்த 
குரலில் ேகாபமாகக் கடிந்துெகாண்டார்கள். 
 
4849 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இறப்புக்குப்பின் (கலீஃபா) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "நம்ைம (அம்ைமயார்) உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்களிடம் 
அைழத்துச் ெசல்லுங்கள். அவைர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சந்தித்துவந்தைதப் 
ேபான்று நாமும் சந்தித்துவருேவாம்'' என்று கூறினார்கள். 
 அவ்வாேற உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்களிடம் நாங்கள் ெசன்றேபாது அவர்கள் அழுதார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கள் இருவரும், "ஏன் அழுகிறரீ்கள்? (நம்மிடம் இருப்பைதவிட) 
அல்லாஹ்விடம் இருப்பது அவனுைடய தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குச் சிறந்ததாயிற்ேற?'' 

என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்விடம் இருப்பது அவனுைடய தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்குச் சிறந்ததாகும் என்பைத நான் அறியாமல் அழவில்ைல. மாறாக, 

(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இறப்ேபாடு) வானிலிருந்து இைறச் ெசய்தி 
(வஹீ) வருவது நின்றுவிட்டேத! (அதற்காகத் தான் அழுகிேறன்)'' என்று கூறி, அவர்கள் 
இருவைரயும் அழச்ெசய்துவிட்டார்கள். அவருடன் ேசர்ந்து அவர்கள் இருவருேம 
அழலாயினர். 
 
பாடம் : 19 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களின் தாயார் உம்மு சுைலம் (ரலி), பிலால் 
(ரலி) ஆகிேயாரின் சிறப்புகள். 
 
4850 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (என் தாயார்) உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கைளத் தவிர, தம் 
துைணவியரல்லாத ேவெறந்த (அந்நியப்) ெபண்களிடமும் (அவர்களது இல்லங்களுக்குச்) 
ெசல்லமாட்டார்கள். என் தாயாரின் இல்லத்திற்கு மட்டுேம ெசல்வார்கள். 
நபியவர்களிடம் இது குறித்துக் ேகட்கப்பட்டேபாது, "நான் உம்மு சுைலமிடம் பரிவு 
காட்டுகிேறன். அவருைடய சேகாதரர் (ஹராம் பின் மில்ஹான் - ரலி) என்னு(ைடய 
பிரசாரப் பைடயினரு)டன் இருந்தேபாது, (பிஃரு மஊனா எனுமிடத்தில்) ெகால்லப்பட்டார்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
 
4851 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் (கனவில்) ெசார்க்கத்தில் நுைழந்ேதன். அங்கு ஒரு காலடிச் சப்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 
அப்ேபாது "இது யார்?'' என்று ேகட்ேடன். அ(ங்கிருந்த வான)வர்கள், "இவர்தான் அனஸ் பின் 
மாலிக் அவர்களின் தாயார் ஃகுைமஸா பின்த் மில்ஹான்'' என்று பதிலளித்தனர். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4852 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனக்கு (கனவில்) ெசார்க்கம் காட்டப்பட்டது. அங்கு நான் அபூதல்ஹா அவர்களின் 
துைணவியாைர (உம்மு சுைலைம)க் கண்ேடன். பிறகு எனக்கு முன்னால் ெமல்லிய 
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காலடிேயாைசையச் ெசவியுற்ேறன். அங்கு (யார் என்று பார்த்தேபாது) பிலால் அவர்கள் 
இருந்தார்கள். 
 
பாடம் : 20 அபூதல்ஹா அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4853 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தாயார்) உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களுக்கு (அவர்களின் இரண்டாவது கணவர்) 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் மூலம் பிறந்த மகெனாருவர் இறந்துவிட்டார். அப்ேபாது உம்மு 
சுைலம் (ரலி) அவர்கள் தம் குடும்பத்தாரிடம், "(என் கணவர்) அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்களிடம், அவருைடய மகன் (இறந்தைதப்) பற்றி நானாகச் ெசால்லாத வைரயில் நீங்கள் 
ெசால்ல ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். (ெவளியூர் ெசன்றிருந்த) அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்கள் (வடீ்டுக்கு) வந்தேபாது, அவருக்கு அருகில் என் தாயார் இரவு உணைவ 
ைவத்தார்கள். அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் உணைவ உண்டார்கள்; பருகினார்கள். 
பிறகு உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் (துயரத்ைத மைறத்துக்ெகாண்டு) முன்பு எப்ேபாதும் 
அலங்கரித்துக் ெகாள்வைதவிட அழகாகத் தம் கணவருக்காகத் தம்ைம அலங்காரம் 
ெசய்துெகாண்டார்கள். பிறகு இருவரும் தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட்டனர். 
 
கணவரின் பசி அடங்கி, தம்மிடம் (ேதைவயானைத) அனுபவித்துக்ெகாண்டைதக் கண்ட 
ேபாது, "அபூதல்ஹா அவர்கேள! ஒரு கூட்டத்தார் தம் ெபாருட்கைள ஒரு வடீ்டாரிடம் 
இரவலாகக் ெகாடுத்திருந்து, பிறகு அவர்கள் தாம் இரவலாகக் ெகாடுத்துைவத்திருந்த 
ெபாருட்கைளத் திரும்பத்தருமாறு ேகட்கும்ேபாது அவர்களிடம் (திருப்பித் தரமுடியாது என) 
மறுக்கும் உரிைம அவ்வடீ்டாருக்கு உண்டா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்கள், "இல்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் (அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடம்), "அவ்வாறாயின், தங்கள் 
மகனுக்காக (அல்லாஹ்விடம்) நன்ைமைய எதிர்பாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
(தம்முைடய மகன் இறந்துவிட்டைதப் புரிந்துெகாண்ட) அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் 
ேகாபப்பட்டார்கள். "நான் (இன்பத்தில்) ேதாய்ந்திருக்கும்வைர (இைதப் பற்றி என்னிடம் 
ெசால்லாமல்) விட்டுவிட்டு, இப்ேபாது என் மகைனப் பற்றிச் ெசால்கிறாேய!'' என்று 
கூறினார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, நடந்தைத அவர்களிடம் 
ெதரிவித்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கடந்த இரவில் (நிகழ்ந்த 
உறவில்) அல்லாஹ் உங்கள் இருவருக்கும் வளம் புரிவானாக!'' என்று ெசான்னார்கள். 
பின்னர்  உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் கர்ப்பமுற்றார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்தில் இருந்தார்கள். அவர்களுடன் 
உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஒரு பயணத்ைத முடித்துக்ெகாண்டு மதீனாவுக்கு வந்தால் இரவு ேநரத்தில் தமது 
வடீ்டுக்குச் ெசல்ல மாட்டார்கள்) அவ்வழக்கப்படிேய அவர்கள் மதீனாைவ ெநருங்கியேபாது 
உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களுக்குப் பிரசவ வலி வந்துவிட்டது. இதனால் ஊருக்குள் 
ெசல்ல முடியாமல் அபூ தல்ஹா (ரலி) அவர்கள் தடுக்கப்பட்டார்கள். 
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இந்நிைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனா) ெசன்றார்கள். அப்ேபாது 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், "என் இைறவா! உன் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஊரிலிருந்து) 
புறப்பட்டுச் ெசல்லும்ேபாது அவர்களுடன் நானும் புறப்பட்டுச் ெசல்வதும், அவர்கள் திரும்பி 
(ஊருக்குள்) நுைழயும்ேபாது அவர்களுடன் நானும் நுைழவதும்தான் எனக்கு விருப்பமானது 
என்பைத நீ அறிவாய். ஆனால், (இப்ேபாது) நான் ஊருக்குள் ெசல்ல முடியாமல் 
தடுக்கப்பட்டுவிட்ேடன். இைத நீேய பார்க்கிறாய்'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
அப்ேபாது உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள், "அபூதல்ஹா அவர்கேள! நான் உணர்ந்துவந்த 
(வலி) எைதயும் (இப்ேபாது) நான் உணரவில்ைல'' என்று கூறிவிட்டு, "நீங்கள் ெசல்லுங்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். அவ்வாேற நாங்கள் ெசன்ேறாம். 
அவ்விருவரும் ஊருக்குள் நுைழந்தேபாது என் தாயாருக்கு (மீண்டும்) பிரசவ வலி 
ஏற்பட்டு, அவர் ஓர் ஆண் மகைவப் ெபற்ெறடுத்தார். அப்ேபாது என்னிடம் என் தாயார், 

"அனேஸ! இந்தக் குழந்ைதைய நீ காைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெகாண்டுெசல்லும் வைரயில் அவனுக்கு யாரும் பாலூட்டிவிட ேவண்டாம்'' என்று 
கூறினார்கள். 
அவ்வாேற காைல ேநரமானதும், நான் குழந்ைதையத் தூக்கிக்ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அைடயாளமிடும் கருவியுடன் (தமது ஒட்டகத்திற்கு அைடயாளமிட்டுக்ெகாண்டு) இருப்பைத 
நான் கண்ேடன். 
என்ைன அவர்கள் கண்டதும், "உம்மு சுைலமுக்குக் குழந்ைத பிறந்துவிட்டது ேபாலும்!'' 
என்றார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். உடேன அவர்கள் அைடயாளமிடும் கருவிைய (கீேழ) 
ைவத்து விட்டார்கள். நான் குழந்ைதையக் ெகாண்டுேபாய் அவர்களது மடியில் ைவத்ேதன். 
அப்ேபாது அவர்கள் மதீனாவின் (உயர் ரகப் ேபரீச்சம் பழமான) "அஜ்வா'க்களில் ஒன்ைறக் 
ெகாண்டுவரச் ெசால்லி,அைதத் தமது வாயிலிட்டு நன்றாக ெமன்று கூழாக்கி, குழந்ைதயின் 
வாயில் இட்டார்கள். குழந்ைத நாக்ைகச் சுழற்றி அைதச் சுைவக்கலாயிற்று. 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்சாரிகளுக்குப் ேபரீச்சம் பழத்தின் 
மீதுள்ள விருப்பத்ைதப் பாருங்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, குழந்ைதயின் முகத்ைதத் தடவி 
அதற்கு "அப்துல்லாஹ்' எனப் ெபயர் சூட்டினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களின் புதல்வர் ஒருவர் இறந்துவிட்டார்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 21 பிலால் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4854 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அதிகாைலத் ெதாழுைகயின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பிலால் (ரலி) அவர்களிடம், "பிலாேல! இஸ்லாத்தில் இைணந்த பிறகு பயனுள்ளதாக நீர் 
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கருதிச் ெசய்துவரும் நற்ெசயல் ஒன்ைறப் பற்றிக் கூறுவரீாக. ஏெனனில், ெசார்க்கத்தில் 
உமது காலணி ஓைசைய எனக்கு முன்னால் நான் ெசவியுற்ேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அதற்கு பிலால் (ரலி) அவர்கள், "நான் இஸ்லாத்தில் இைணந்தபிறகு பயனுள்ளதாகக் கருதி 
அப்படி (பிரமாதமாக) எந்த நற்ெசயைலயும் ெசய்யவில்ைல. ஆயினும், நான் இரவிேலா 
பகலிேலா எந்த ேநரத்தில் முழுைமயாக அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்தாலும், அந்த அங்கத் 
தூய்ைம மூலம் நான் ெதாழ ேவண்டும் என அல்லாஹ் என் விஷயத்தில் விதித்துள்ள 
அளவுக்கு (கூடுதல் ெதாழுைகைய)த் ெதாழாமல் இருந்ததில்ைல. (இதுேவ இஸ்லாத்தில் 
நான் ெசய்த பயனுள்ள நற்ெசயலாகக் கருதுகிேறன்)'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 22 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) மற்றும் அவர்களுைடய தாயார் ஆகிேயாரின் 
சிறப்புகள். 
 
4855 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"யார் இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டு நற்ெசயல்கள் புரிந்தார்கேளா அவர்கள் (தைட ெசய்யப் 
பட்டைத முன்பு) உட்ெகாண்டதால் அவர்கள்மீது எந்தக் குற்றமும் இல்ைல. ஆனால், 

அவர்கள் (இைறவைன) அஞ்சி, (முழுைமயாக) இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டு நற்ெசயல்கள் 
புரிந்து, பின்னரும் (இைறவைன) அஞ்சி இைறநம்பிக்ைக(யில் நிைலயாக இருந்து)ெகாண்டு, 

பின்னரும் (இைறவைன) அஞ்சி நன்ைம ெசய்திருக்க ேவண்டும். (இவ்வாறு) நன்ைம 
ெசய்ேவாைர அல்லாஹ் ேநசிக்கின்றான்'' (5:93) எனும் இந்த இைறவசனம் முழுைமயாக 
அருளப்ெபற்றேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "நீங்களும் 
அவர்களில் ஒருவர்தான்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4856 அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நானும் என் சேகாதரர் ஒருவரும் யமன் (ஏமன்) நாட்டிலிருந்து வந்து (மதீனாவில்) சிறிது 
காலம் (தங்கி) இருந்ேதாம். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களும் 
அவருைடய தாயாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களுைடய 
வடீ்டினுள்) அதிகமாகச் ெசன்றுவருவைதயும் அவர்களுடேனேய எப்ேபாதும் இருப்பைதயும் 
கண்டு, அவர்கள் இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள் என்ேற நாங்கள் கருதிேனாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நானும் என் சேகாதரர் ஒருவரும் யமன் நாட்டிலிருந்து (மதீனாவுக்கு) வந்ேதாம்...'' 
என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளன. 
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4857 அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், "நான் (யமன் நாட்டிலிருந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்தேபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தாரில் ஒருவர் என்ேற கருதிேனன்'' என்ேறா அல்லது 
இைதப் ேபான்ேறா கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4858 அபுல்அஹ்வஸ் (அவ்ஃப் பின் மாலிக் - ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் இறந்த ேபாது நான் அபூமூசா (ரலி), அபூமஸ்ஊத் (ரலி) 
ஆகிேயாருடன் இருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்களில் ஒருவர் மற்றவரிடம், "இப்னு மஸ்ஊத் 
(ரலி) அவர்கள் தமக்குப்பின் தம்ைமப் ேபான்ற ஒருவைர விட்டுச்ெசன்றுள்ளார்கள் என 
நீங்கள் கருதுகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு மற்றவர், "அவ்வாறு (யாைரயும் அவர் 
விட்டுச்ெசல்லவில்ைல என்று) நீங்கள் ெசான்னால், (அது தவறாகாது. ஏெனனில்,) நாம் 
திைரயிடப்பட்டு (நபியவர்களின் இல்லத்திற்கு ெவளிேய நிறுத்தப்பட்டு) இருந்தேபாது, அவர் 
(மட்டுேம) உள்ேள அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். நாம் ெவளியூரிலிருந்தேபாது அவர் 
(உள்ளூரில் நபியவர்களுக்கு) அருகில் இருந்தார்'' என்று ெசான்னார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4859 அபுல் அஹ்வஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் உயிேராடிருந்த காலத்தில் ஒரு நாள்) நாங்கள் இப்னு 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின் மாணவர்கள் சிலருடன் அபூமூசா (ரலி) அவர்களுைடய 
இல்லத்தில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது அம்மாணவர்கள் (இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களிமிருந்து ேகட்டு எழுதிைவத்திருந்த) குர்ஆன் பிரதிெயான்ைறப் பார்த்துக் 
ெகாண்டிருந்தனர். 
பிறகு இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் எழுந்தார்கள். அப்ேபாது அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரீ 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தமக்குப்பின் இேதா நிற்கிறாேர 
இவைரவிட, அல்லாஹ் இறக்கிய (ேவதத்)ைத நன்கு அறிந்த ஒருவைர விட்டுச்ெசல்ல 
வில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
உடேன அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் இவ்வாறு கூறினால், அது சரிதான். (ஏெனனில்,) 

நாம் (நபியவர்களுடன்) இல்லாதேபாது இவர் (நபியவர்களுடன்) இருந்துவந்தார். நாம் 
திைரயிடப்பட்டு (நபியின் இல்லத்துக்கு ெவளிேய நிறுத்தப்பட்டு) இருந்தேபாது இவர் 
உள்ேள அனுமதிக்கப்பட்டுவந்தார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஓர் அறிவிப்பில் "நான் அபூ மூசா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அங்கு 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி),அபூமூசா (ரலி) ஆகிய இருவைரயும் கண்ேடன்...'' என்று 
காணப்படுகிறது. 
மற்ற அறிவிப்புகளில், "நான் ஹுைதஃபா (ரலி), அபூமூசா (ரலி) ஆகிேயாருடன் 
அமர்ந்திருந்ேதன்'' என்று ைஸத் பின் வஹ்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
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இடம்ெபற்றுள்ளன. ஆனால், முந்ைதய ஹதீேஸ முழுைமயானதும் கூடுதல் தகவல் 
உள்ளதும் ஆகும். 
 
4860 ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "யார் ேமாசடி ெசய்கிறாேரா 
அவர், தாம் ேமாசடி ெசய்தவற்றுடன் மறுைம நாளில் வருவார்'' (3:161) எனும் 
இைறவசனத்ைத ஓதிக்காட்டி விட்டு, "யாருைடய ஓதல் முைறப்படி நான் ஓத 
ேவண்டுெமனக் கூறுகிறரீ்கள்? நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எழுபதுக்கும் 
ேமற்பட்ட அத்தியாயங்கைள ஓதிக்காட்டியுள்ேளன்.அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
ேதாழர்கள்,அவர்களிேலேய நான்தான் இைறேவதத்ைத நன்கு கற்றவன் என்பைத 
அறிந்துள்ளார்கள். என்ைனவிட (இைறேவதத்ைத) நன்கு அறிந்த ஒருவர் இருக்கிறார் என 
நான் அறிந்தால், (அவர் எங்கு இருந்தாலும் சரி) அவைர ேநாக்கி நான் பயணம் 
ேமற்ெகாள்ேவன்'' என்று கூறினார்கள். 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்கள் கூடியிருந்த (அந்த) அைவயில் 
வறீ்றிருந்ேதன். அவர்களில் எவரும் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதற்கு மறுப்பும் ெதரிவிக்கவில்ைல; அதற்காக அவைரக் குைற கூறவுமில்ைல. 
 
4861 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எவைனத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைலேயா அ(ந்த ஏக இைற)வன் மீதாைணயாக! 
அல்லாஹ்வின் ேவதத்திலுள்ள ஒவ்ேவார் அத்தியாயமும் அது எங்ேக அருளப்ெபற்றது 
என்பைத நான் நன்கு அறிேவன்; ஒவ்ெவாரு வசனமும் எது ெதாடர்பாக அருளப்ெபற்றது 
என்பைதயும் நான் நன்கு அறிேவன். 
என்ைனவிட அல்லாஹ்வின் ேவதத்ைத நன்கறிந்தவர் யாேரனும், ஒட்டகம் ெசன்றைடயும் 
தூரத்தில் இருந்தால், நான் (அவரிடமிருந்து அைதக் கற்றுக்ெகாள்வதற்காக) அவைர ேநாக்கி 
நிச்சயம் பயணம் புறப்பட்டுவிடுேவன். 
இைத மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4862 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று "அவர்களுடன்' அல்லது 
"அவர்களுக்கு அருகில்' (இப்னு நுைமரின் அறிவிப்பிலுள்ள ஐயம்) ேபசிக்ெகாண்டிருப்ேபாம். 
ஒரு நாள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கைளப் பற்றிப் ேபசிேனாம். அப்ேபாது 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் ஒரு மனிதைரப் பற்றிக் 
குறிப்பிட்டுள்ளரீ்கள். (அவர் எத்தைகய மனிதெரன்றால்,) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், (1) "உம்மு அப்தின் புதல்வர்  (அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்), (2) முஆத் பின் ஜபல், 

(3)உைப பின் கஅப், (4) அபூஹுைதஃபாவின் முன்னாள் அடிைமயான சாலிம் ஆகிய 
நால்வரிடமிருந்தும் குர்ஆைன ஓதக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்' என்று ெசால்லி, அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் அவர்கைளேய முதலாவதாகக் குறிப்பிட்டர்கள். நான் அைதக் ேகட்ட பிறகு 
அவைர என்ெறன்றும் ேநசித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4863 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு நாள்) அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அருகில் இருந்ேதாம். 
அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கைளப் பற்றி ஏேதா ேபசிக்ெகாண்ேடாம். 
அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "அந்த மனிதர் எத்தைகயவெரன்றால், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்மு அப்தின் புதல்வர் (இப்னு மஸ்ஊத்), உைப 
பின் கஅப், ஹுைதஃபாவின் முன்னாள் அடிைமயான சாலிம், முஆத் பின் ஜபல் ஆகிய 
நால்வரிடமிருந்தும் குர்ஆைன ஓதக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று ெசால்லி, இப்னு மஸ்ஊத் 
அவர்கைள முதலாவதாகக் குறிப்பிட்டைத நான் ேகட்ேடன். அப்ேபாதிருந்து அவைர 
என்ெறன்றும் ேநசித்துக் ெகாண்டிருக்கிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், உைப பின் கஅபுக்குமுன் முஆத் 
பின் ஜபல் அவர்களது ெபயர் இடம்ெபற்றுள்ளது. அபூகுைறப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
முஆத் பின் ஜபல் அவர்களுக்குமுன் உைப பின் கஅப் அவர்களது ெபயர் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு அப ீ அதீ (ரஹ்), முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்புகளில் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் அந்நால்வைர வரிைசப்படுத்திக் கூறியது 
ெதாடர்பாக வித்தியாசமாக அறிவித்துள்ளனர். 
 
4864 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு அருகில் மக்கள் இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கைளப் பற்றிப் ேபசினர். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "அவர் 
எத்தைகய மனிதெரன்றால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இப்னு மஸ்ஊத், 

ஹுைதஃபாவின் முன்னாள் அடிைமயான சாலிம், உைப பின் கஅப், முஆத் பின் ஜபல் 
ஆகிய நால்வரிடமிருந்தும் குர்ஆைன ஓதக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள் என்று ெசான்னார்கள். 
அைதக் ேகட்டதிலிருந்து என்ெறன்றும் அவைர ேநசிக்கலாேனன்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் (இறுதியில் ெசால்லப்பட்ட) இவ்விருவைரயுேம முதலில் அம்ர் பின் முர்ரா (ரஹ்) 
அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். "அவ்விருவரில் முதலில் யாைரச் ெசான்னார்கள் என்பது 
எனக்குத் ெதரியவில்ைல'' என்று ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 23 உைப பின் கஅப் (ரலி) மற்றும் அன்சாரிகளில் ஒரு குழுவினரின் சிறப்புகள். 
 
4865 கத்தாதா பின் திஆமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் நான்கு ேபர் (ெகாண்ட குழுவினர்) 
குர்ஆைன (மனனம் ெசய்து) திரட்டினார்கள். அவர்கள் அைனவருேம அன்சாரிகள் ஆவர். 
1. முஆத் பின் ஜபல் 2. உைப பின் கஅப் 3. ைஸத் பின் ஸாபித் 4. அபூைஸத் (ரலி) 
ஆகிேயார்தான் அவர்கள்'' என்று அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
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நான் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "அபூைஸத் என்பவர் யார்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், "என் தந்ைதயின் சேகாதரர்களில் ஒருவர்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
4866 கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் குர்ஆைன (மனனம் ெசய்து) திரட்டியவர்கள் யார்?'' என்று ேகட்ேடன். 
"அவர்கள், நால்வர்: 1. உைப பின் கஅப். 2. முஆத் பின் ஜபல். 3. ைஸத் பின் ஸாபித். 
4. அன்சாரிகளில் ைஸத் எனப்படும் ஒரு மனிதர்'' என்று அனஸ் (ரலி) அவர்கள் 
பதிலளித்தார்கள். 
 
4867 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களிடம், "வல்லைமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் உங்களுக்கு (குர்ஆனின் 98ஆவது அத்தியாயத்ைத) ஓதிக்காட்டும் 
படி எனக்குக் கட்டைளயிட்டான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அதற்கு உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் என் ெபயைரத் தங்களிடம் 
குறிப்பிட்டானா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(ஆம்;) அல்லாஹ் தான் உங்கள் ெபயைர என்னிடம் குறிப்பிட்டான்''என்று பதிலளித்தார்கள். 
அைதக் ேகட்டு உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் (மகிழ்ச்சிப் ெபருக்கால்) அழத் 
ெதாடங்கினார்கள். 
 
4868 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ், 

உங்களுக்கு "லம் யகுனில்லதீன...'' (எனத் ெதாடங்கும் 98ஆவது) அத்தியாயத்ைத 
ஓதிக்காட்டுமாறு எனக்குக் கட்டைளயிட்டான்'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு உைப (ரலி) அவர்கள், "என் ெபயைரக் குறிப்பிட்டா (அப்படிச்) ெசான்னான்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். அைதக் 
ேகட்டு உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் (ஆனந்த ேமலீட்டால்) அழுதார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 24 சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4869 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களின் பிேரதம் (ஜனாஸா) மக்கள் முன்னிைலயில் 
ைவக்கப்பட்டிருந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "சஅத் பின் முஆத் 
அவர்களின் இறப்புக்காக அளவற்ற அருளாள(னான இைறவ)னின் அரியைண (அர்ஷ்) 
அைசந்தது'' என்று ெசான்னார்கள். 
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4870 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சஅத் பின் முஆத் அவர்களின் இறப்புக்காக அளவற்ற அருளாள(னான இைறவ)னின் 
அரியைண (அர்ஷ்) அைசந்தது. 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4871 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அவர்களது (அதாவது சஅத் (ரலி) அவர்களது) பிேரதம் ைவக்கப்பட்டிருந்தேபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "சஅத் அவர்களின் இறப்புக்காக அளவற்ற அருளாள(னான இைறவ)னின் 
அரியைண (அர்ஷ்) அைசந்தது'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
4872 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பட்டுஅங்கி ஒன்று அன்பளிப்பாக 
வழங்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்கள் அைதத் ெதாட்டுப் 
பார்த்து அதன் ெமன்ைமையக் கண்டு வியப்பைடயலானார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதன் ெமன்ைமையக் கண்டு நீங்கள் 
வியக்கிறரீ்களா? (ெசார்க்கத்தில்) சஅத் பின் முஆத் அவர்களுக்குக் கிைடக்கவிருக்கும் 
ைகக்குட்ைடகள் இைதவிடச் சிறந்தைவயும் ெமன்ைமயானைவயும் ஆகும்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் அனஸ் பின் மாலிக் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் பராஉ (ரலி) அவர்களது அறிவிப்பில், "(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் பட்டாைட ஒன்று ெகாண்டுவரப்பட்டது'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
அனஸ் (ரலி) அவர்களது அறிவிப்பிலும் இவ்வாேற அல்லது இைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபறுகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ (ரலி), அனஸ் (ரலி) ஆகிேயாரிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4873 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ெமல்லிய பட்டாலான ேமலங்கி 
ஒன்று அன்பளிப்பாகத் தரப்பட்டது. அவர்கள், பட்டாைட அணிவைத (ஆண்களுக்கு)த் தைட 
ெசய்துவந்தார்கள். மக்கேளா அந்த ேமலங்கி(யின் தரம் மற்றும் ெமன்ைம)ையக் கண்டு 
வியந்தார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முஹம்மதின் உயிர் எவன் 
ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த இைற)வன் மீதாைணயாக! ெசார்க்கத்தில் சஅத் பின் முஆத் 
அவர்களுக்குக் கிைடக்கவிருக்கும் ைகக்குட்ைடகள் இைதவிட அழகானைவ ஆகும்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் "தூமத்துல் ஜந்தல்' பகுதியின் அரசர் "உைகதிர்' அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குப் பட்டு அங்கி ஒன்ைற அன்பளிப்பாகத் தந்தார்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. 
அதில் "அவர்கள்  பட்டாைட அணிவைத (ஆண்களுக்கு)த் தைட ெசய்துவந்தார்கள்'' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம் ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 25 அபூதுஜானா சிமாக் பின் கரஷா (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4874 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஹுதுப் ேபார் நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாள் ஒன்ைற எடுத்து, 

"என்னிடமிருந்து இைதப் ெபற்றுக்ெகாள்பவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்களில் 
ஒவ்ெவாருவரும் "நான், நான்'' எனத் தம் ைககைள நீட்டினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதற்குரிய கடைம(ைய நிைறேவற்றும் 
வாக்குறுதி)யுடன் இைத வாங்கிக்ெகாள்பவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள் அைனவரும் 
பின்வாங்கிவிட்டார்கள். 
அப்ேபாது அபூதுஜானா சிமாக் பின் கரஷா (ரலி) அவர்கள், "நான் அதற்குரிய கடைம(ைய 
நிைறேவற்றும் வாக்குறுதி)யுடன் இைத வாங்கிக்ெகாள்கிேறன்'' என்று கூறி, அைதப் ெபற்றுச் 
ெசன்று, (எதிரணியிலிருந்த) இைணைவப்பாளர்களின் மண்ைடையப் பிளந்தார்கள். 
 
பாடம் : 26 ஜாபிர் (ரலி) அவர்களின் தந்ைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் ஹராம் (ரலி) 
அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4875 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உஹுதுப் ேபார் நாளில் என் தந்ைதயின் உடல் சிைதக்கப்(பட்டு காது, மூக்கு உள்ளிட்ட 
உறுப்புகள் அறுக்கப்)பட்ட நிைலயில் ஒரு துணியில் ேபார்த்திக் ெகாண்டுவரப்பட்டது. நான் 
(என் தந்ைதயின் முகத்திலிருந்த) துணிைய விலக்கப்ேபாேனன். என் குலத்தார் என்ைனத் 
தடுத்துவிட்டனர். பிறகு மறுபடியும் துணிைய விலக்கப்ேபாேனன். அப்ேபாதும் என் 
குலத்தார் என்ைனத் தடுத்துவிட்டனர். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிேரதத்ைதத் "தூக்கினார்கள்'; அல்லது 
"தூக்கும்படி உத்தரவிட்டார்கள்'.அவ்வாேற தூக்கப்பட்டேபாது யாேரா ஒரு ெபண் "அழும் 
சப்தம்' அல்லது "ஓலமிடும் சப்தம்' ேகட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அது?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், 

"அம்ர் (பின் ஹராம்) அவர்களின் புதல்வி' அல்லது "அம்ர் (பின் ஹராம்) அவர்களின் 
சேகாதரி' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஏன் அழுகிறாய்? 

வானவர்கள் தம் இறக்ைககைள விரித்து அவர் தூக்கப்படும்வைர நிழல் ெகாடுத்துக் 
ெகாண்ேடயிருந்தார்கள் (இத்தைகய சிறப்புக்குரிய ஒருவருக்காக ஏன் அழேவண்டும்?)'' என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4876 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தந்ைத உஹுதுப் ேபாரில் ெகால்லப்பட்டார்கள். பிறகு (அவர்களது உடல் 
ெகாண்டுவரப்பட்டேபாது) அவர்களின் முகத்திலிருந்த துணிைய விலக்கி நான் அழலாேனன். 
மக்கள் என்ைனத் தடுக்கலாயினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைனத் 
தடுக்கவில்ைல. (என் அத்ைத) ஃபாத்திமா பின்த் அம்ர் பின் ஹராம் (ரலி) அவர்களும் 
அழலானார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ அழுதாலும் அழாவிட்டாலும் அவைர 
நீங்கள் தூக்கும்வைர வானவர்கள் தம் இறக்ைககைள விரித்து அவருக்கு நிழல் ெகாடுத்துக் 
ெகாண்ேடயிருப்பார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் வானவர்கைளப் பற்றிேயா அப்ெபண்மணி அழுதது பற்றிேயா குறிப்பு இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உஹுதுப் ேபார் நாளில் காது, மூக்கு ஆகிய உறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட நிைலயில் 
என் தந்ைதயின் உடல் ெகாண்டுவரப்பட்டு நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் 
ைவக்கப்பட்டது...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 27 ஜுைலபபீ் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4877 அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ேபார் பயணத்தில் இருந்தார்கள். பிறகு அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
ேபார்ச் ெசல்வங்கைள வழங்கினான். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்களிடம், 

"(உங்களில்) யாைரேயனும் காணாமல் நீங்கள் ேதடுகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
ேதாழர்கள் "ஆம்; இன்ன மனிதைரயும் இன்ன மனிதைரயும் இன்ன மனிதைரயும் 
(காணாமல் ேதடுகிேறாம்)'' என்று கூறினார்கள். பிறகு (மீண்டும்), "(உங்களில்) யாைரேயனும் 
காணாமல் ேதடுகிறரீ்களா?'' என்று நபியவர்கள் ேகட்டார்கள். ேதாழர்கள், "ஆம்; இன்ன 
மனிதைரயும் இன்ன மனிதைரயும் இன்ன மனிதைரயும் (காணாமல் ேதடுகிேறாம்)'' என்று 
கூறினர். 
பிறகு (மூன்றாவது முைறயாக) "(உங்களில்) யாைரேயனும் காணாமல் நீங்கள் 
ேதடுகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். ேதாழர்கள், "இல்ைல (எல்லாரும் கிைடத்துவிட்டனர்)'' 
என்று பதிலளித்தார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் ஜுைலபைீபக் காணாமல் ேதடுகிேறன். நீங்களும் அவைரத் 
ேதடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். ெகால்லப்பட்டவர்களிைடேய அவர் ேதடப்பட்டார். 
(எதிரிகளில்) ஏழு ேபரின் உடல்களுக்கு அருகில் அவரது உடைலக் கண்டனர். ஜுைலபபீ் 
அந்த எழுவைரயும் ெகால்ல, அவர்களும் ஜுைலபைீபக் ெகான்றுவிட்டிருந்தனர். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்து ஜுைலபபீ் (ரலி) அவர்களுக்கு அருகில் நின்று, "இவர் 
(எதிரிகளில்) எழுவைரக் ெகான்றார். அவர்களும் இவைரக் ெகான்றுவிட்டனர். (இேதா) இவர் 
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என்ைனச் ேசர்ந்தவர் ஆவார். நான் இவைரச் ேசர்ந்தவன் ஆேவன். இவர் என்ைனச் 
ேசர்ந்தவர் ஆவார். நான் இவைரச் ேசர்ந்தவர் ஆேவன்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு அவைரத் தமது (முன்)ைகயில் ைவத்துத் தூக்கிக்ெகாண்டார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்களின் ைககைளத் தவிர (கட்டிலாக) ேவெறதுவும் அவருக்கு இருக்கவில்ைல. பிறகு 
குழி ேதாண்டப்பட்டு அவரது உடல் குழிக்குள் ைவக்கப்பட்டது. இந்த அறிவிப்பில், அவர் 
நீராட்டப்பட்டாரா என்பது பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. 
 
பாடம் : 28 அபூதர் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4878 அபூதர் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (மூவர்) எங்கள் "ஃகிஃபார்' குலத்தாைரவிட்டுப் புறப்பட்ேடாம். ஃகிஃபார் குலத்தார் 
(ேபார் தைட ெசய்யப்பட்ட) புனித மாதங்கைளயும் (வழிப்பறி, ேபார் ஆகியவற்றுக்கு) 
அனுமதிக்கப்பட்ட மாதமாக ஆக்கிக்ெகாண்டிருந்தனர். 
ஆகேவ, நானும் என சேகாதரர் உைனஸும் எங்கள் தாயாரும் (ஃகிஃபார் குலத்தாரின் 
வசிப்பிடத்ைதவிட்டுப்) புறப்பட்டு எங்கள் தாய்மாமன் ஒருவரிடம் வந்து தங்கிேனாம். 
எங்கள் மாமன் எங்கைளக் கண்ணியமாக நடத்தினார்; உபசரித்தார். அைதக் கண்டு 
அவருைடய சமுதாயத்தார் எங்கள் மீது ெபாறாைமப்பட்டார்கள். அவரிடம், "நீர் உம்முைடய 
குடும்பத்தாைரவிட்டுப் புறப்பட்டுச் ெசன்றதும் அவர்களிடம் உைனஸ் வந்துேபாகிறார்'' என்று 
(அவதூறு) கூறினர். 
 
ஆகேவ, எங்கள் தாய்மாமன் எங்களிடம் வந்து தம்மிடம் கூறப்பட்டைத ெவளிப்பைடயாகப் 
ேபசினார். அப்ேபாது நான், "நீர் ெசய்த உபகாரத்ைத நீேர அசிங்கப்படுத்திவிட்டீேர! 
இதற்குேமல் எங்களால் உம்முடன் ேசர்ந்திருக்க இயலாது. எங்கள் ஒட்டகங்கைள 
எங்களிடம் ெகாண்டுவாரும்'' என்ேறன். 
அவ்வாேற (எங்கள் ஒட்டகங்கள் ெகாண்டு வரப்பட்டேபாது) அவற்றில் நாங்கள் ஏறிப் 
புறப்பட்ேடாம். அப்ேபாது எங்கள் மாமன் (தாம் ெசான்னைத நிைனத்து வருந்தியவராக) 
தம்மீது தமது ஆைடையப் ேபாட்டு மூடிக் ெகாண்டு அழலானார். 
நாங்கள் பயணம் ெசய்து மக்காவுக்கு அருகில் ஓரிடத்தில் இறங்கிேனாம். அங்கு (என் 
சேகாதரர்) உைனஸ் (ஒரு கவிஞரிடம் அவரது) ஒட்டக மந்ைதக்கு எங்கள் ஒட்டக 
மந்ைதையப் பந்தயமாக ைவத்து(க் கவிைத)ப் ேபாட்டி நடத்தினார். இறுதியில் இருவரும் 
ஒரு குறிகாரரிடம் (தீர்ப்புக்காகச்) ெசன்றனர். அந்தக் குறிகாரர் உைனைஸத் ேதர்வு 
ெசய்தார். இைதயடுத்து உைனஸ் எங்கள் ஒட்டக மந்ைதயுடன் (ேபாட்டிக் கவிஞரின்) 
ஒட்டக மந்ைதையயும் ேசர்த்துக் ெகாண்டுவந்தார். 
(இந்த ஹதீைஸ அபூதர்ரிடமிருந்து அறிவிக்கும் அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) 
அபூதர் (ரலி) அவர்கள் (என்னிடம்) "என் சேகாதரரின் புதல்வேர! நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கைளச் சந்திப்பதற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்ேப ெதாழுதிருக்கிேறன்'' 

என்று கூற, அதற்கு நான், "யாைரத் ெதாழுதீர்கள்?''என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அபூதர் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்ைவ'' என்று கூறினார்கள். 
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நான், "எைத ேநாக்கித் ெதாழுதீர்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். "என் இைறவன் என்ைன 
முன்ேனாக்கச் ெசய்த திைசைய முன்ேனாக்கிேனன். நான் இரவுத் ெதாழுைக (இஷாைவ) 
ெதாழுதுவிட்டு இரவின் இறுதி ேநரமாகும்ேபாது துணிையப் ேபால (சுருண்டு) கிடந்து 
சூரியன் உதிக்கும்வைர உறங்குேவன்'' என்று கூறினார்கள். 
(ெதாடர்ந்து அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) 
என்னிடம் உைனஸ், "நான் ஓர் அலுவல் நிமித்தம் மக்காவுக்குச் ெசல்கிேறன். ஆகேவ, நீர் 
(என் பணிகள் எல்லாவற்ைறயும்) கவனித்துக்ெகாள்வரீாக'' என்று கூறிவிட்டு, மக்காவுக்குச் 
ெசன்றார். பின்னர் தாமதமாகேவ உைனஸ் என்னிடம் திரும்பிவந்தார். அப்ேபாது அவரிடம் 
நான், "(இத்தைன நாட்கள்) என்ன ெசய்தாய்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு உைனஸ், "நீர் 
கைடப்பிடிக்கும் மார்க்கத்தில் இருக்கும் ஒரு மனிதைர மக்காவில் சந்தித்ேதன். அவர் 
"அல்லாஹ்தான் தம்ைமத் தூதராக அனுப்பியுள்ளான்' என்று கூறுகிறார்'' என்று ெசான்னார். 
நான், "மக்கள் என்ன ெசால்கிறார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு உைனஸ், "(அவர் ஒரு) 
கவிஞர், ேசாதிடர்,சூனியக்காரர் என்று ெசால்கிறார்கள்'' என்றார். ஆனால், கவிஞர்களில் 
ஒருவராக இருந்த உைனஸ் கூறினார்: 
 
நான் ேசாதிடர்களின் ெசாற்கைளச் ெசவியுற்றுள்ேளன். ஆனால், இவரது ெசால் 
ேசாதிடர்களின் ெசாற்கைளப் ேபான்றில்ைல. அைனத்து வைகயான கவிைதகேளாடும் 
அவருைடய ெசாற்கைள நான் ஒப்பிட்டுப் பார்த்துவிட்ேடன். (நான் மட்டுமல்ல) ேவறு 
எந்தக் கவிஞரின் நாவும் அந்த மனிதரின் ெசாற்கைளக் கவிைத என ஏற்காது. 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நிச்சயமாக அவர் ஓர் உண்ைமயாளர். அந்த மக்கள்தான் 
ெபாய்யர்கள். 
பிறகு நான் (என் சேகாதரர் உைனஸிடம்), "இனி (என் பணிகைள) நீர் கவனித்துக் 
ெகாள்வரீாக. நான் ெசன்று (அவைரப்) பார்த்துவிட்டு வருகிேறன்'' என்று ெசால்லிவிட்டு 
மக்காவுக்குச் ெசன்ேறன். 
மக்காவாசிகளில் நலிந்த ஒருவைரச் சந்தித்து, அவரிடம், "நீங்கள் "மதம் மாறியவர்' 

என்றைழக்கக் கூடிய இந்த மனிதர் எங்ேக?'' என்று ேகட்ேடன். உடேன அவர், "இேதா! மதம் 
மாறிய இவைரக் கவனியுங்கள்'' என்று கூறி, என்ைனச் சுட்டிக்காட்டினார். உடேன அந்தப் 
பள்ளத்தாக்கிலிருந்த மக்கள் ஓடுகள், எலும்புகள் (எனக் ைகயில் கிைடத்த) அைனத்ைதயும் 
எடுத்துவந்து என்ைனத் தாக்கினர். 
 
நான் மயக்கமுற்று விழுந்ேதன். பிறகு நானாக மயக்கம் ெதளிந்து எழுந்தேபாது சிவப்பு நிற 
சிைலையப் ேபான்றிருந்ேதன். பின்னர் நான் "ஸம்ஸம்' கிணற்றுக்கு வந்து, என் உடலில் 
படிந்திருந்த இரத்தத்ைதக் கழுவிேனன். ஸம்ஸம் தண்ணைீர அருந்திேனன். என் சேகாதரர் 
புதல்வேர! (அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித்ேத!) இவ்வாறு நான் முப்பது நாட்கள் அங்கு 
தங்கியிருந்ேதன். ஸம்ஸம் கிணற்றின் தண்ணைீரத் தவிர ேவெறந்த உணவும் இல்ைல. 
ஆனால், என் வயிற்றிலிருந்த மடிப்பு அகலும் அளவுக்கு நான் பருமனாகிவிட்ேடன். என் 
ஈரலில் பசிக்ெகாடுைம ெதரியவில்ைல. 
நன்கு நிலாக்காயும் ஒரு பிரகாசமான இரவில் மக்காவாசிகள் ஆழ்ந்து உறங்கிக் 
ெகாண்டிருந்தனர். அப்ேபாது இைறயில்லம் கஅபாைவ யாரும் (தவாஃப்) சுற்றவில்ைல. 
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மக்காைவச் ேசர்ந்த இரு ெபண்கள் மட்டும் (ஸஃபா மற்றும் மர்வாவில் இருந்த) இசாஃப், 

நாயிலா எனும் கடவுள் சிைலகளிடம் பிரார்த்தித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் (ஸஃபா - 
மர்வாைவச்) சுற்றிவரும்ேபாது என்னிடம் வந்தனர். 
அவர்களிடம் நான், "அந்தச் சிைலகளில் ஒன்ைற மற்ெறான்றுக்கு மணமுடித்து ைவத்து 
விடு'' என்று ெசான்ேனன். ஆனால், அவர்கள் இருவரும் அவற்ைறப் பிரார்த்திப்பதிலிருந்து 
விலகவில்ைல. 
பிறகு (மற்ெறாரு சுற்றில்) அவர்கள் இருவரும் என்னிடம் வந்தேபாது, ஒளிவு மைறவின்றி 
"(அவ்விரு சிைலகளும்) மரக்கட்ைடக்கு நிகரான இன உறுப்புகைளப் ேபான்றைவ'' என்று 
ெசான்ேனன். 
அப்ேபாது (எனக்குச்) சாபம் ெகாடுத்த அவ்விரு ெபண்களும் "எங்கள் ஆட்களில் யாேரனும் 
இங்கிருந்திருந்தால் (நடந்திருப்பேத ேவறு)'' என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட ெசன்றனர். 
 
அப்ேபாது அங்கு கீழிறங்கி வந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களும் அவ்விரு ெபண்கைள எதிர்ெகாண்டனர். "உங்கள் இருவருக்கும் என்ன 
ேநர்ந்தது?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்க, அதற்கு அப்ெபண்கள், 

"கஅபாவுக்கும் அதன் திைரக்குமிைடேய மதம் மாறிய ஒருவர் இருக்கிறார் (அவர் எங்கள் 
சிைலகைளக் ேகவலப்படுத்தி எங்கைள மனேவதைனப்படுத்திவிட்டார்)'' என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் (உங்களிடம்) என்ன ெசான்னார்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அப்ெபண்கள், "அவர் எங்களிடம் வாய்க்கு ஒவ்வாத வார்த்ைதையச் 
ெசான்னார்'' என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (கஅபாவுக்கு) வந்து "ஹஜருல் அஸ்வைத'த் 
ெதாட்டு முத்தமிட்டுவிட்டு,கஅபாைவச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்தார்கள். அவர்களுடன் 
அவர்களுைடய நண்ப(ர் அபூபக்)ரும் சுற்றிவந்தார். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெதாழுதார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுது முடித்ததும், நாேன முதலில் (ெசன்று) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அஸ்ஸலாமு அைலக்க! (உங்களுக்குச் சாந்தி 
உண்டாகட்டும்)'' என இஸ்லாமிய முகமன் கூறிேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "வ அைலக்க, வ ரஹ்மத்துல்லாஹ் (அவ்வாேற உங்களுக்கும் சாந்தியும் 
இைறயருளும் கிைடக்கட்டும்)'' என்று பதில் ெசான்னார்கள். 
 
பிறகு "நீங்கள் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "ஃகிஃபார் குலத்ைதச் ேசர்ந்தவன்'' என்று 
பதிலளித்ேதன். நான் அவ்வாறு (என் குலத்தாரின் ெபயைரக்) கூறியதும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் (ைக) விரல்கைளத் தமது ெநற்றியின்மீது ைவத்தார்கள். 
அப்ேபாது நான் எனக்குள்ேள, "நான் ஃகிஃபார் குலத்தாேராடு இைணத்து என்ைன 
அறிமுகப்படுத்திக் ெகாண்டைத அவர்கள் ெவறுக்கிறார்கள்'' என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேடன். 
பிறகு (அன்ேபாடு) அவர்களது கரத்ைதப் பற்றிக்ெகாள்ளப்ேபாேனன். ஆனால், அவர்களுைடய 
நண்பர் (அபூபக்ர்) என்ைனத் தடுத்துவிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதைரப் பற்றி என்ைனவிட 
அவேர நன்கறிந்தவராக இருந்தார். 
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பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைலைய உயர்த்தி, "எத்தைன நாட்களாக 
இங்கிருக்கிறரீ்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான், "இரவு பகெலன முப்பது நாட்களாக 
இங்கிருந்துெகாண்டிருக்கிேறன்'' என்று ெசான்ேனன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இத்தைன நாட்களாக) உமக்கு 
உணவளித்து வந்தவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான், "ஸம்ஸம் தண்ணைீரத் 
தவிர ேவெறந்த உணவும் எனக்குக் கிைடக்கவில்ைல. ஆனாலும்,என் வயிற்றின் மடிப்புகள் 
அகலும் அளவுக்கு நான் பருமனாகிவிட்ேடன். என் ஈரலில் பசிக்ெகாடுைம ெதரியவில்ைல'' 

என்று ெசான்ேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது (ஸம்ஸம்) 
வளமிக்கதாகும். அது(ஒரு வைகயில்) வயிற்ைற நிரப்பும் உணவாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவருக்கு இன்றிரவு 
உணவளிக்க எனக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' என்று ேகட்டார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் ெசன்றார்கள். அவர்களுடன் நானும் 
ெசன்ேறன். 
 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் கதைவத் திறந்து எங்களுக்காக "தாயிஃப்' நகர உலர்ந்த 
திராட்ைசைய அள்ளித் தரலானார்கள். அதுேவ நான் மக்காவில் உண்ட முதல் உணவாகும். 
பின்னர் இேத நிைலயில் சில நாட்கள் இருந்ேதன். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் ெசன்ேறன். அப்ேபாது 
அவர்கள், ேபரீச்சந்ேதாட்டங்கள் நிைறந்த ஒரு பூமி எனக்கு (கனவில்) காட்டப்பட்டது. அது 
"யஸ்ரிப்' (மதீனா) என்ேற நான் கருதுகிேறன். ஆகேவ, நீங்கள் என்ைனப் பற்றி(ய 
ெசய்திைய) உங்கள் குலத்தாரிடம் ெகாண்டு ேபாய்ச் ேசர்ப்பரீ்களா? அல்லாஹ் உங்கள் 
மூலம் அவர்களுக்குப் பயனளிக்கக்கூடும். (நல்வழி அைடந்தால்) அவர்களுக்காக 
உங்களுக்கும் அவன் பிரதிபலன் அளிப்பான்''என்று கூறி (என்ைன அனுப்பி)னார்கள். 
ஆகேவ, நான் (என் சேகாதரர்) உைனஸிடம் திரும்பிச் ெசன்ேறன். அப்ேபாது உைனஸ் 
"நீங்கள் என்ன ெசய்தீர்கள்?''என்று ேகட்டார். "நான் இஸ்லாத்ைத ஏற்று, (அைத) 
உண்ைமெயன நம்பிேனன்'' என்று கூறிேனன். உைனஸ், "(நீங்கள் ஏற்றுள்ள) உமது 
மார்க்கத்ைதப் புறக்கணிக்கும் எண்ணம் எனக்கு இல்ைல. நானும் இஸ்லாத்ைத ஏற்று, 

(அைத) உண்ைமெயன நம்புகிேறன்'' என்று கூறினார். 
 
பிறகு நாங்கள் எங்கள் தாயாரிடம் ெசன்ேறாம். (நாங்கள் இஸ்லாத்ைதத் தழுவிய 
விவரத்ைதக் கூறிேனாம்.) அப்ேபாது என் தாயார், "(நீங்கள் இருவரும் ஏற்றுள்ள) உங்கள் 
மார்க்கத்ைதப் புறக்கணிக்கும் எண்ணம் எனக்கு இல்ைல. நானும் இஸ்லாத்ைதத் தழுவி, 
(அைத) உண்ைமெயன நம்புகிேறன்'' என்று கூறினார். 
பிறகு நாங்கள் எங்கள் வாகனத்தில் ஏறி எங்கள் "ஃகிஃபார்' குலத்தாைரச் ெசன்றைடந்ேதாம். 
அவர்களில் பாதிப்ேபர் இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்களுக்கு அய்மா பின் ரஹளா 
அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் முன்னின்று ெதாழுைக நடத்தினார்; அவேர அம்மக்களுக்குத் 
தைலவராக இருந்தார். 
ஃகிஃபார் குலத்தாரில் இன்னும் பாதிப்ேபர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மதீனாவுக்கு வரும்ேபாது நாங்கள் இஸ்லாத்ைத ஏற்ேபாம்'' என்று கூறினர். அவ்வாேற 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்தேபாது,எஞ்சியிருந்த பாதிப்ேபரும் 
இஸ்லாத்ைத ஏற்றனர். 
"அஸ்லம்' குலத்தார் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! எங்கள் சேகாதரக் குலத்தார் எந்த அடிப்பைடயில் இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக் 
ெகாண்டார்கேளா அேத அடிப்பைடயில் நாங்களும் இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்ேடாம்'' என்று 
கூறினர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(ெபயருக்ேகற்பேவ) "ஃகிஃபார்' 

குலத்தாைர அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டான்; "அஸ்லம்' குலத்தாைரப் பாதுகாப்புப் 
ெபற்றவர்களாக ஆக்கிவிட்டான்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நான் (அங்கு) ெசன்று பார்த்துவருகிேறன். அதுவைர நீர் (என் பணிகைளக்) 
கவனித்துக்ெகாள்வரீாக'' என்று கூறிேனன். 
அதற்கு உைனஸ் "சரி' என்று கூறிவிட்டு, "மக்காவாசிகளிடம் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 
ஏெனனில், அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மீது கடுைமயான ேகாபத்தில் 
இருக்கிறார்கள்; ெவறுப்ைப ெவளிப்படுத்திக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்'' என்று ெசான்னார் எனக் 
கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் அறிவிப்பாளர் அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு 
அறிவிக்கிறார்கள்: அபூதர் (ரலி) அவர்கள் (என்னிடம்), "என் சேகாதரர் மகேன! நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இைறத்தூதராக அனுப்பப்படுவதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்ேப நான் 
ெதாழுதிருக்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
நான், "அப்ேபாது நீங்கள் எைத முன்ேனாக்கி(த் ெதாழுது)வந்தீர்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ் என்ைன முன்ேனாக்கச் ெசய்த திைசயில்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள் என ஹதீஸ் ெதாடர்கிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற காணப்படுகின்றன. 
ேமலும் அந்த அறிவிப்பில், "உைனஸும் அந்த இன்ெனாரு மனிதரும் (கவிைதப் 
ேபாட்டிக்காக) ேசாதிடர்களில் ஒருவரிடம் ெசன்றனர். அப்ேபாது என் சேகாதரர் உைனஸ், 

அந்தச் ேசாதிடைரப் புகழ்ந்து கவிைத பாடிக்ெகாண்ேட அந்த மனிதைர ெவன்றுவிட்டார். 
பிறகு அந்த மனிதரிடமிருந்த ஒட்டக மந்ைதைய (பரிசாகப்) ெபற்று எங்கள் மந்ைதேயாடு 
ேசர்த்துக்ெகாண்ேடாம்'' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அேத அறிவிப்பில், "...பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசன்று இைறயில்லம் கஅபாைவச் சுற்றி 
(தவாஃப்) வந்துவிட்டு,மகாமு இப்ராஹீமுக்குப் பின்னால் நின்று இரண்டு ரக்அத்கள் 
ெதாழுதார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் நான் ெசன்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு இஸ்லாமிய முகமைன முதன் முதலில் கூறியவன் நான்தான். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! அஸ்ஸலாமு அைலக்க' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு அவர்கள் "வ 
அைலக்கஸ் ஸலாம்' (என்று பதில் ெசால்லிவிட்டு) "நீங்கள் யார்?' என்று ேகட்டார்கள்'' 

என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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ேமலும் அந்த அறிவிப்பில், "எத்தைன நாட்களாக இங்கு இருக்கிறரீ்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான், "பதிைனந்து நாட்களாக என்று பதிலளித்ேதன்'' என்று காணப்படுகிறது. இந்த 
அறிவிப்பில், "இன்றிரவு இவருக்கு விருந்தளிக்கும் (மகத்தான) வாய்ப்பிைன எனக்கு 
வழங்குங்கள்'' என்று அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ேகட்டார்கள் என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4879 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூதர் (அல்ஃகிஃபாரீ) அவர்களுக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் இைறத்தூதராக 
நியமிக்கப்பட்ட ெசய்தி எட்டியேபாது, தம் சேகாதரர் (உைனஸ்) இடம், "இந்தப் பள்ளத்தாக்ைக 
(மக்காைவ) ேநாக்கிப் பயணம் ெசய்து, தமக்கு வானத்திலிருந்து இைறச்ெசய்தி வருவதாகக் 
கூறிவரும் இந்த மனிதைரக் குறித்த விவரத்ைத (திரட்டி) என்னிடம் ெகாண்டுவந்து ெசால். 
அவரது ெசால்ைல அவரிடமிருந்ேத ேகட்டபிறகு என்னிடம் வா'' என்று கூறியனுப்பினார்கள். 
அவ்வாேற அந்தச் சேகாதரர் புறப்பட்டு மக்காவுக்குச் ெசன்று நபி (ஸல்) அவர்களின் 
ெசால்ைலக் ேகட்டார். பிறகு அபூதர் (ரலி) அவர்களிடம் திரும்பிச் ெசன்று, "அவர் 
நற்குணங்கைளக் கைடப்பிடிக்கும்படி (மக்களுக்கு) கட்டைளயிடுவைத நான் பார்த்ேதன். 
ஒரு வாக்ைகயும் (அவரிடமிருந்து ெசவியுற்ேறன்); அது கவிைத இல்ைல'' என்று ெசான்னார். 
அபூதர், "நான் விரும்பிய விதத்தில் (ேபாதுமான விவரங்களுடன் என்னிடம் வந்து) நீ 
என்ைனத் திருப்தியைடயச் ெசய்யவில்ைல'' என்று கூறிவிட்டார்கள். பிறகு பயண உணவு 
எடுத்துக்ெகாண்டு நீர் நிரம்பிய தமது ேதால்ைப ஒன்ைறச் சுமந்துெகாண்டு அபூதர் 
புறப்பட்டார். மக்கா வந்தைடந்து (கஅபா) பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்றார். 
 
நபி (ஸல்) அவர்கைள அபூதர் அறியாதவராயிருந்த காரணத்தால் அவர்கைளத் ேதடினார். 
(அங்கிருந்த குைறஷியர் தமக்குத் ெதால்ைல தரக்கூடும் என்பதால் அவர்களிடம்) 
நபியவர்கைளப் பற்றிக் ேகட்க அவர் விரும்பவில்ைல. 
இரவு ேநரமானதும் (அங்ேகேய) படுத்துக்ெகாண்டார். அப்ேபாது அலீ (ரலி) அவர்கள் 
அவைரக் கண்டு, அவர் ெவளியூர்க்காரர் என்பைதப் புரிந்துெகாண்டார்கள். அலீ (ரலி) 
அவர்கைளக் கண்டவுடன் (அலீ (ரலி) அவர்களின் அைழப்பின் ேபரில்) அபூதர் அவர்கள் அலீ 
(ரலி) அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து (அவர்களது இல்லத்திற்குச்) ெசன்றார்கள். விடியும்வைர 
அவர்களில் எவரும் மற்றவரிடம் எைதப் பற்றியும் ேகட்டுக்ெகாள்ளவில்ைல. 
(விடிந்த) பிறகு அபூதர் தம் ேதால்ைபையயும் பயண உணைவயும் தூக்கிக்ெகாண்டு பள்ளி 
வாசலுக்குச் ெசன்றார். அன்று மாைலயாகும்வைர நபி (ஸல்) அவர்கைளக் காணாத 
நிைலயிேலேய அன்ைறய பகைலக் கழித்தார். 
பிறகு தமது படுக்ைகக்குத் திரும்பினார். அன்றும் அலீ (ரலி) அவர்கள் அவைரக் 
கடந்துெசன்றார்கள். "தமது தங்குமிடத்ைதக் கண்டுபிடிக்கும் ேநரம் இம்மனிதருக்கு  இன்னும் 
வரவில்ைலேயா?'' என்று கூறிவிட்டு, அவைர(ப் படுக்ைகயிலிருந்து) எழுப்பித் தம்முடன் 
அைழத்துச் ெசன்றார்கள். (அன்றும்) அவர்களில் எவரும் மற்றவரிடம் எைதப் பற்றியும் 
ேகட்டுக்ெகாள்ளவில்ைல. 
மூன்றாம் நாள் வந்தேபாதும் அபூதர் அவ்வாேற ெசய்தார். அன்றும் அலீ (ரலி) அவர்கள் 
அவைர(ப் படுக்ைகயிலிருந்து) எழுப்பி தம்முடன் அைழத்துச் ெசன்றார்கள். 
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பிறகு, "நீங்கள் எதற்காக இந்த ஊருக்கு வந்தீர்கள் என்று எனக்குச் ெசால்லக் கூடாதா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அபூதர், "(நான் ேதடிவந்தைத அைடய) எனக்குச் சரியான 
வழிகாட்டுவதாக நீங்கள் உறுதிெமாழியளித்தால் (நீங்கள் ேகட்டைதச்) ெசய்கிேறன்'' என்று 
பதிலளித்தார். அலீ (ரலி) அவர்களும் அவ்வாேற உறுதி ெமாழியளிக்க, அபூதர் (தாம் வந்த 
காரணத்ைத) அவர்களுக்குத் ெதரிவித்தார். 
அப்ேபாது அலீ (ரலி) அவர்கள், "(நீர் ேதடிவந்த) அந்த மனிதர் உண்ைமயாளர்தான்; அவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர்தான். காைலயில் நீங்கள் என்ைனப் பின்ெதாடர்ந்து வாருங்கள். (நாம் 
ெசல்லும் ேபாது) உங்களுக்குத் தீங்கு விைளவிக்கும் என்று நான் அஞ்சுகின்ற எைதேயனும் 
நான் கண்டால், சிறுநீர் கழிப்பைதப் ேபான்று நின்றுெகாள்ேவன். நான் (நிற்காமல்) 
ேபாய்க்ெகாண்ேடயிருந்தால், நான் நுைழயும் வடீ்டுக்குள் நீங்களும் நுைழயும்வைர என்ைனப் 
பின்ெதாடர்ந்து வாருங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
அபூதர்ரும் அவ்வாேற ெசய்தார். அலீ (ரலி) அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து நடந்தார். 
இறுதியில், அலீ (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் தங்கியிருந்த வடீ்டில் நுைழந்தேபாது 
அவர்களுடன் அபூதர்ரும் நுைழந்தார். அங்கு நபி (ஸல்) அவர்களின் ெசால்ைலச் 
ெசவியுற்று அேத இடத்தில் இஸ்லாத்ைத ஏற்றார். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் உங்கள் "ஃகிஃபார்' 

குலத்தாரிடம் திரும்பிச் ெசன்று என் கட்டைள உங்களிடம் வந்துேசரும்வைர 
(இஸ்லாத்தின் ெசய்திைய) அவர்களுக்குத் ெதரிவியுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அபூதர் (ரலி) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த ஏக இைற)வன்மீது 
சத்தியமாக! நான் இந்தச் ெசய்திைய (மக்கா இைறமறுப்பாளர்களான) இவர்களிைடேயயும் 
உரக்கச் ெசால்ேவன்'' என்று ெசால்லிவிட்டு, (கஅபா) பள்ளிவாசலுக்கு வந்து, உரத்த குரலில் 
"அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல என்றும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 
இைறவனின் தூதர் என்றும் நான் உறுதிெமாழிகிேறன்'' என்று கூறினார். 
 
உடேன அங்கிருந்த (குைறஷி) மக்கள், ெகாதித்ெதழுந்து, அவைர அடித்துக் கீேழ சாய்த்தனர். 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் வந்து, அவர்மீது கவிழ்ந்து படுத்து (அடி விழாமல் தடுத்து)க் 
ெகாண்டார்கள். "உங்களுக்குக் ேகடு உண்டாகட்டும்! இவர் "ஃகிஃபார்' குலத்ைதச் ேசர்ந்தவர் 
என்பதும், உங்கள் வணிகர்கள் ெசல்லும் வழி (ஃகிஃபார் குலத்தார் வசிக்கும்) ஷாம் (சிரியா) 
நாட்டுப் பாைதயில்தான் உள்ளது என்பதும் உங்களுக்குத் ெதரியாதா?'' என்று ெசால்லி 
அவர்களிடமிருந்து அபூதர் (ரலி) அவர்கைளக் காப்பாற்றினார்கள். 
அபூதர் (ரலி) அவர்கள் அடுத்த நாள் மீண்டும் (பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்று) அேத ேபான்று 
(உரத்த குரலில் உறுதிெமாழி) ெசால்ல, அவர்மீது பாய்ந்து (குைறஷியர்) தாக்கினர். 
(அன்றும்) அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அபூதர் (ரலி) அவர்கள்மீது கவிழ்ந்து படுத்து (அடி 
விழாமல்) அவைரக் காப்பாற்றினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 29 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4880 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இஸ்லாத்ைத ஏற்றதிலிருந்து (நான் சந்திக்க அனுமதி ேகட்ட எந்தச் சமயத்திலும்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைனத் தடுத்ததில்ைல. சிரித்த முகத்துடேன 
தவிர அவர்கள் என்ைனக் கண்டதில்ைல. 
இைதக் ைகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 
4881 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நான் இஸ்லாத்ைத ஏற்றதிலிருந்து (நான் சந்திக்க அனுமதி ேகட்ட எந்தச் 
சமயத்திலும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைனத் தடுத்ததில்ைல. என் 
முகத்திற்ெகதிேர புன்னைகக்காமல் என்ைன அவர்கள் கண்டதில்ைல''  என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு இத்ரீஸ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து இப்னு நுைமர் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "நான் குதிைரயின் மீது (சரியாக) உட்கார 
முடியாதவனாயிருக்கிேறன் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
முைறயிட்ேடன். ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் ெநஞ்சில் அடித்து, 

இைறவா! இவைர உறுதிப்படுத்துவாயாக! இவைர நல்வழி காட்டுபவராகவும் நல்வழியில் 
ெசலுத்தப்பட்டவராகவும் ஆக்குவாயாக என்று பிரார்த்தித்தார்கள்'' என ஜரீர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4882 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அறியாைமக் காலத்தில் "துல்கலஸா' என்றைழக்கப்பட்டுவந்த (இைணைவப்பாளர்களின்) 
ஆலயம் ஒன்று இருந்தது. அது "யமன் நாட்டு கஅபா' என்றும் "ஷாம் நாட்டு (திைசைய 
ேநாக்கி வாசல் அைமந்த) கஅபா' என்றும் அைழக்கப்பட்டுவந்தது. 
என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ைன துல்கலஸாவிலிருந்தும் யமன் 
நாட்டு கஅபா, ஷாம் நாட்டு கஅபா எனப்படும் அந்த ஆலயத்தி(ன் கவைலயி)லிருந்தும் 
விடுவிப்பரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
உடேன நான் "அஹ்மஸ்' எனும் (என்) குலத்ைதச் ேசர்ந்த நூற்ைறம்பது குதிைர 
வரீர்களுடன் அங்கு விைரந்ேதன். அைத நாங்கள் உைடத்துவிட்டு அதனருகில் 
இருந்தவர்கைளக் ெகான்ேறாம். பிறகு நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து நடந்தைதத் ெதரிவித்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களுக்காகவும் (இந்த நடவடிக்ைகயில் பங்ேகற்ற) "அஹ்மஸ்' குலத்தாருக்காகவும் 
பிரார்த்தித்தார்கள். 
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4883 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "ஜரீேர! துல்கலஸாவி(ன் கவைலயி) 
லிருந்து என்ைன நீங்கள் விடுவிக்கமாட்டீர்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அது "கஸ்அம்' 

குலத்தாரின் ஓர் ஆலயமாக இருந்தது. அது "யமன் நாட்டு கஅபா' என்று அைழக்கப் 
பட்டுவந்தது. 
எனேவ, நான் ("அஹ்மஸ்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த) நூற்ைறம்பது குதிைர வரீர்களுடன் 
விைரந்ேதன். நான் குதிைரயின் மீது (சரியாக) அமர முடியாதவனாக இருந்ேதன். இது பற்றி 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூறிேனன். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்தால் என் ெநஞ்சில் அடித்து, "இைறவா! இவைர 
உறுதிப்படுத்துவாயாக! இவைர நல்வழி காட்டுபவராகவும் நல்வழியில் ெசலுத்தப் 
பட்டவராகவும் ஆக்குவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
உடேன நான் அங்கு ெசன்று அைதத் தீயிட்டு எரித்துவிட்ேடன். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் அந்த நற்ெசய்திையச் ெசால்வதற்காக எங்களில் "அபூஅர்த்தாத்' 

எனப்படும் ஒரு மனிதைர அனுப்பிேனன். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்று, "அ(ந்த ஆலயத்)ைதச் சிரங்கு பிடித்த ஒட்டகத்ைதப் ேபான்று ஆக்கிவிட்டுத்தான் 
உங்களிடம் வந்துள்ேளன்'' என்று ெசான்னார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அஹ்மஸ் குலத்தாரின் 
குதிைரகளுக்காகவும் அக்குலத்தாருக்காகவும் வளம் ேவண்டி ஐந்து முைற 
பிரார்த்தித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மர்வான் அல்ஃபஸாரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஜரீர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து நற்ெசய்தி ெசால்லும் தூதுவராக அபூஅர்த்தாத் ஹுைஸன் பின் ரபஆீ 
(ரலி) அவர்கள் வந்து நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (அந்த) நற்ெசய்திையச் ெசான்னார்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 30 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4884 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் கழிப்பிடத்திற்குச் ெசன்றார்கள். நான் அவர்களுக்காக 
(அங்கத் தூய்ைம ெசய்ய) தண்ணரீ் ைவத்ேதன். அவர்கள் ெவளிேய வந்ததும் "இைத 
ைவத்தவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "இப்னு அப்பாஸ்' என்று கூறினர். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இைறவா! அவருக்கு மார்க்கத்தில் (நல்ல) விளக்கத்ைத அளிப்பாயாக''என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஸுைஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பிேலேய ேமற்கண்டவாறு 
இடம்ெபற்றுள்ளது. அபூபக்ர் பின் அந்நள்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (மக்கள் 
என்பதற்குப் பதிலாக) "நான், இப்னு அப்பாஸ்(தான் ைவத்ேதன்)''என்று கூறியதாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 31 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4885 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) கண்ட கனவில், எனது ைகயில் பட்டுத் துண்டு 
இருப்பைதப் ேபான்றும் ெசார்க்கத்தில் நான் விரும்புகின்ற இடத்திற்ெகல்லாம் அது 
என்ைனத் தூக்கிக்ெகாண்டு பறப்பைதப் ேபான்றும் கண்ேடன். இது குறித்து நான்  (என் 
சேகாதரி) ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களிடம் எடுத்துைரத்ேதன். அது குறித்து ஹஃப்ஸா, நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் விவரித்தேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் ஒரு நல்ல 
மனிதர் என்ேற நான் அறிகிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4886 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உயிேராடிருந்த காலத்தில் ஒரு மனிதர் 
கனெவான்ைறக் கண்டால்,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அைத விவரித்துச் 
ெசால்வார். அவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் விவரித்துச் 
ெசால்வதற்காகக் கனெவான்ைற நானும் காண ேவண்டும் என்று ஆைசப்பட்ேடன். 
(அப்ேபாது) நான் மணமாகாத ஓர் இைளஞனாக இருந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் பள்ளிவாசலில் நான் உறங்குவது வழக்கம். 
(ஒரு நாள்) கனவில் இவ்வாறு கண்ேடன்: வானவர்கள் இருவர் என்ைனப் பிடித்து நரகத்ைத 
ேநாக்கிக் ெகாண்டுெசன்றார்கள். கிணற்றின் சுற்றுச் சுவைரப் ேபான்று அதற்குச் சுற்றுச்சுவர் 
எழுப்பப்பட்டிருந்தது. ேமலும் கிணற்றின் இரு பக்கங்களிலுமுள்ள கல் தூண்கைளப் ேபான்று 
இரு தூண்கள் அதற்கும் இருந்தன. அதனுள் எனக்குத் ெதரிந்த மக்கள் சிலர் இருந்தனர். 
உடேன நான், "நரகத்திலிருந்து காக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் ேகாருகின்ேறன்; நரகத்திலிருந்து 
காக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் ேகாருகின்ேறன்; நரகத்திலிருந்து காக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் 
ேவண்டுகின்ேறன்'' என்று பிரார்த்திக்கலாேனன். (அப்ேபாது என்ைனப் பிடித்துச் ெசன்ற) 
அவ்விரு வானவைரயும் ேவெறாரு வானவர் சந்தித்தார். அவர் என்னிடம், "இனி 
ஒருேபாதும் நீங்கள் பதீியைடயமாட்டீர்கள்'' என்று ெசான்னார். 
நான் இைத (என் சேகாதரியும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
துைணவியாருமான) ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களிடம் விவரித்ேதன். ஹஃப்ஸா (ரலி) 
அவர்கள், அைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் விவரித்தார்கள். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் (பின் உமர்) ஒரு நல்ல மனிதர்;அவர் 
இரவின் ஒரு பகுதியில் ெதாழுதால் (நன்றாயிருக்கும்)'' என்று ெசான்னார்கள். 
(இைத அறிவித்த அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களின் புதல்வர்) சாலிம் (ரஹ்) 
அவர்கள், "(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இப்படிச் ெசான்னதிலிருந்து) 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் இரவில் சிறிது ேநரம் மட்டுேம 
உறங்குபவராயிருந்தார்கள்'' என்று கூறுகிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில், "நான் குடும்பம் (மைனவி, மக்கள்) இல்லாதவனாயிருந்தேபாது இரவில் 
பள்ளிவாசலில் உறங்கிவந்ேதன். (ஒரு நாள்) கனவில் ஒரு கிணற்ைற ேநாக்கி நான் 
இழுத்துச் ெசல்லப்படுவைதப் ேபான்று கண்ேடன்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 32 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4887 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தாயார் உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! (இேதா) உங்கள் ேசவகர் அனஸ். அவருக்காகப் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்றார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! அனஸின் ெசல்வத்ைதயும் குழந்ைதகைளயும் 
அதிகமாக்குவாயாக! அவருக்கு நீ வழங்கியுள்ள (ஆயுள் முதலான)வற்றில் வளம் 
ேசர்ப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "(என் தாயார்) உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர! (இேதா) 
உங்கள் ேசவகர் அனஸ்...''என்று கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ 
ேமற்கண்டைவேய. 
- ேமற்கண்ட அேத ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4888 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் (எங்கள் இல்லத்திற்கு) வந்தார்கள். அப்ேபாது 
அங்கு நானும் என் தாயாரும் என் தாயின் சேகாதரி உம்மு ஹராம் (ரலி) அவர்களுேம 
இருந்ேதாம். அப்ேபாது என் தாயார், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (இேதா) உங்கள் அன்பு  ேசவகர் 
(அனஸ்). அவருக்காகப் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று ேகட்டுக்ெகாண்டார். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்காக எல்லாவித நலன்களும் ேவண்டிப் 
பிரார்த்தித்தார்கள். அவர்கள் தமது பிரார்த்தைனயின் முடிவில், "இைறவா! அனஸின் 
ெசல்வத்ைதயும் குழந்ைதகைளயும் அதிகமாக்கி, அ(வருக்கு நீ அளித்திருப்ப)தில் வளம் 
ேசர்ப்பாயாக!'' என்று எனக்காக ேவண்டினார்கள். 
 
4889 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தாயார் என்ைன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அைழத்துச் ெசன்றார்கள். 
அப்ேபாது தமது முக்காட்டுத் துணியில் ஒரு பகுதிைய எனக்குக் கீழாைடயாகவும் 
மற்ெறாரு பகுதிைய எனக்கு ேமல் துண்டாகவும் ேபார்த்திவிட்டிருந்தார்கள். என் தாயார், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவர் என் (ெசல்ல) மகன் அனஸ். தங்களுக்குச் ேசவகராகப் 
பணியாற்றுவதற்காக இவைர உங்களிடம் அைழத்துவந்துள்ேளன். இவருக்காகப் 
பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று கூறினார். 
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அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! அனஸின் ெசல்வத்ைதயும் 
குழந்ைதகைளயும் அதிகமாக்குவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இன்ைறய தினத்தில் என்னிடம் ஏராளமான ெசல்வங்கள் 
உள்ளன. என் பிள்ைளகள் மற்றும் பிள்ைளகளுைடய பிள்ைளகளின் எண்ணிக்ைக சுமார் 
நூைற எட்டியிருக்கிறது. 
 
4890 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்கைளக்) கடந்து ெசன்றார்கள். 
அப்ேபாது என் தாயார் உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் குரைலக் ேகட்டார்கள். உடேன (அவர்களிடம் ெசன்று),  "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
என் தந்ைதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! (இேதா உங்கள் ேசவகர்) 
அனஸ்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்காக மூன்று பிரார்த்தைனகைளச் 
ெசய்தார்கள். அவற்றில் இரண்ைட நான் இந்த உலகத்திேலேய பார்த்துவிட்ேடன். 
மூன்றாவைத நான் மறுைமயில் எதிர்பார்க்கிேறன். 
 
4891 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேசவகனாக இருந்தேபாது) என்னிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். அப்ேபாது நான் சிறுவர்களுடன் ேசர்ந்து 
விைளயாடிக்ெகாண்டிருந்ேதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு முகமன் (சலாம்) 
ெசான்னார்கள். பிறகு என்ைன ஓர் அலுவல் நிமித்தம் (ஓரிடத்திற்கு) அனுப்பிைவத்தார்கள். 
நான் என் தாயாரிடம் தாமதமாகேவ வந்ேதன். நான் (வடீ்டுக்கு) வந்தேபாது என் தாயார், 

"உன் தாமதத்திற்கு என்ன காரணம்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் அலுவலுக்காக என்ைன அனுப்பி 
ைவத்தார்கள்'' என்று பதிலளித்ேதன். அப்ேபாது என் தாயார், "என்ன அலுவல்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான், "அது இரகசியம்'' என்று ெசான்ேனன். என் தாயார், "நீ அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இரகசியத்ைத யாரிடமும் ெசால்லாேத'' என்று கூறினார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளரான) ஸாபித் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (அனஸ் (ரலி) 
அவர்கள் இந்த ஹதீைஸ என்னிடம் அறிவித்தேபாது) "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அந்த இரகசியத்ைத நான் யாரிடமாவது ெசால்வதாயிருந்தால் ஸாபித்ேத! உங்களிடம் 
அைதச் ெசால்லியிருப்ேபன் (அைத நான் என்ைறக்கும் யாரிடமும் அைதச் ெசால்ல 
மாட்ேடன்)'' என்று கூறினார்கள். 
 
4892 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் ஓர் இரகசியம் ெசான்னார்கள். அவர்களது இறப்புக்குப் 
பிறகும்கூட ஒருவரிடமும் அைத நான் ெதரிவிக்கவில்ைல. என்னிடம் (என் தாயார்) உம்மு 
சுைலம் (ரலி) அவர்கள் அது குறித்துக் ேகட்டார்கள். அைத நான் அவருக்கும் 
ெதரிவிக்கவில்ைல. 
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பாடம் : 33 அப்துல்லாஹ் பின் சலாம் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4893 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பூமியின்மீது நடமாடும் எவைரயும் "இவர் 
ெசார்க்கவாசி'' என்று ெசால்லி நான் ேகட்டதில்ைல; அப்துல்லாஹ் பின் சலாம் (ரலி) 
அவர்கைளத் தவிர. 
 
4894 ைகஸ் பின் உபாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மதீனாவில் (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ பள்ளி வாசலில்) மக்களில் சிலருடன் இருந்ேதன். 
அவர்களில் நபித்ேதாழர்கள் சிலரும் இருந்தனர். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் வந்தார். அவரது 
முகத்தில் சிரம்பணிந்(து சஜ்தா ெசய்)ததற்கான அைடயாளம் இருந்தது. மக்களில் சிலர், 

"இவர் ெசார்க்கவாசிகளில் ஒருவர்; இவர் ெசார்க்கவாசிகளில் ஒருவர்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அவர் இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்; அவற்ைற (அதிக ேநரம் எடுக்காமல்) சுருக்கமாகத் 
ெதாழுதார். பிறகு அவர் ெவளிேயற, நான் அவைரப் பின்ெதாடர்ந்து ெசன்ேறன். அவர் தமது 
இல்லத்திற்குள் நுைழந்தேபாது நானும் நுைழந்ேதன். நாங்கள் ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். 
அவர் சகஜ நிைலக்கு வந்தேபாது, "நீங்கள் சற்று முன்னர் (பள்ளிவாசலுக்குள்) நுைழந்த 
சமயம், ஒரு மனிதர் இப்படி (நீங்கள் ெசார்க்கவாசி என்று) ெசான்னார்'' என அவரிடம் 
ெசான்ேனன். அவர் கூறினார்: அல்லாஹ் தூயவன் (சுப்ஹானல்லாஹ்)! தமக்குத் 
ெதரியாதைதக் கூறுவது எவருக்கும் முைறயாகாது. ஏன் அவ்வாறு (மக்கள் ேபசிக் 
ெகாள்கிறார்கள்) என்று உங்களுக்கு இேதா ெதரிவிக்கிேறன்: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் கனெவான்று கண்ேடன். அைத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் விவரித்ேதன். நான் ஒரு பூங்காவில் 
இருப்பைதப் ேபான்று கண்ேடன். (அதன் விசாலத்ைதயும் புற்பூண்டுகைளயும் 
பசுைமையயும் வர்ணித்தார்) பூங்காவின் நடுேவ இரும்பாலான தூண் ஒன்று இருந்தது. 
அதன் அடிப்பகுதி தைரயிலும் ேமற்பகுதி வானத்திலும் இருந்தது. அதற்கும் ேமேல 
"ைகப்பிடி' ஒன்று இருந்தது. என்னிடம் "இதில் ஏறு'' என்று ெசால்லப்பட்டது. நான் "என்னால் 
இயலாேத!'' என்று ெசான்ேனன். 
அப்ேபாது என்னிடம் "மின்ஸஃப்' ஒருவர் வந்தார் ("மின்ஸஃப்' என்பதற்கு ஊழியர் என்பது 
ெபாருள் என அறிவிப்பாளர் இப்னு அவ்ன் ெசால்கிறார்). அவர் என் ஆைடையப் பிடித்து 
பின்பக்கமாக என்ைன இவ்வாறு தூக்கிவிட்டார். அைதச் ைசைகயால் ெசய்து காட்டுகிறார். 
உடேன நான் அந்தத் தூணில் ஏறிேனன். இறுதியில் அதன் உச்சிக்கு நான் ெசன்று அந்தப் 
பிடிையப் பற்றிேனன். அப்ேபாது என்னிடம் "நன்கு பற்றிப் பிடித்துக்ெகாள்'' என்று 
ெசால்லப்பட்டது. (நான் அைதப் பற்றிக்ெகாண்ேடன்.) அந்தப் பிடி என் ைகயில் இருக்க, 

(திடுக்கிட்டு) நான் விழித்ேதன். 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அைத நான் விவரித்தேபாது, "அந்தப் பூங்காதான் இஸ்லாம். அந்தத் 
தூண் இஸ்லாம் எனும் தூணாகும். அந்தப் பிடி பலமான (இைறநம்பிக்ைக எனும்) 
பிடியாகும். ஆகேவ, நீங்கள் இறக்கும்வைர இஸ்லாத்திேலேய நிைலத்து நிற்பரீ்கள்'' என்று 
நபியவர்கள் பதிலளித்தார்கள். (இப்படிச் ெசான்ன) அந்த மனிதர் அப்துல்லாஹ் பின் சலாம் 
(ரலி) அவர்கள்தான். 
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4895 ைகஸ் பின் உபாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ பள்ளிவாசலில்) வட்ட(மாக மக்கள் வறீ்றிருந்த ஓர்) அைவயில் 
இருந்ேதன். அதில் சஅத் பின் மாலிக் (ரலி), இப்னு உமர் (ரலி) ஆகிேயார் இருந்தனர். 
அப்ேபாது அப்துல் லாஹ் பின் சலாம் (ரலி) அவர்கள் (எங்கைளக்) கடந்து ெசன்றார்கள். 
அப்ேபாது அ(ங்கிருந்த)வர்கள், "இவர் ெசாக்கவாசிகளில் ஒருவர்'' என்று கூறினர். உடேன 
நான் (அங்கிருந்து) எழுந்து அப்துல்லாஹ் பின் சலாம் (ரலி) அவர்களிடம் (ெசன்று), "மக்கள் 
இப்படி இப்படிக் கூறினர்'' என்று ெசான்ேனன். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் சலாம் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் தூயவன். தமக்குத் 
ெதரியாதைதச் ெசால்வது எவருக்கும் தகாது. (அவர்கள் இப்படிச் ெசால்வதற்குக் காரணம் 
ஒன்று உண்டு:) நான் ஒரு கனவு கண்ேடன். ஒரு பசுைமயான பூங்காவில் தூண் ஒன்று 
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. பின்பு அது அங்கு நாட்டப்பட்டது. அதன் ேமற்பகுதியில் "பிடி' ஒன்று 
இருந்தது. அதன் கீழ்ப் பகுதியில் "மின்ஸஃப்' ஒருவர் இருந்தார். (மின்ஸஃப் என்பதற்கு 
ஊழியர் என்பது ெபாருள்) 
அப்ேபாது என்னிடம் "இதில் ஏறு'' என்று ெசால்லப்பட்டது. நான் அதில் ஏறி அந்தப் பிடிையப் 
பற்றிேனன். பிறகு அைதப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவித்த 
ேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பலமான பிடி(யான 
இஸ்லாமிய ெநறி)ையப் பற்றிய நிைலயில் இறப்பார்'' என்று கூறினார்கள். 
 
4896 கரஷா பின் அல்ஹுர்ரு (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் மதீனாவின் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலில் வட்ட(மாக மக்கள் வறீ்றிருந்த) 
அைவெயான்றில் அமர்ந்திருந்ேதன். அங்கு அழகிய ேதாற்றத்துடன் முதியவர் ஒருவர் 
இருந்தார். அவர்தான் அப்துல்லாஹ் பின் சலாம் (ரலி) அவர்கள். 
அவர்கள் மக்களுக்கு அழகிய ஹதீஸ் ஒன்ைறக் கூறலானார்கள். பிறகு அவர்கள் எழுந்து 
ெசன்றேபாது மக்கள், "ெசார்க்கவாசிகளில் ஒருவைரப் பார்க்க விரும்புகின்றவர் (இேதா) 
இவைரப் பார்த்துக்ெகாள்ளட்டும்'' என்று கூறினர். அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அப்துல்லாஹ் பின் சலாம் (ரலி) அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து ெசன்று, 

அவர்களது இல்லத்ைத நான் அறிந்துெகாள்ேவன்'' என்று கூறிக்ெகாண்டு அவர்கைளப் 
பின்ெதாடர்ந்து ெசன்ேறன். 
அவர்கள் நடந்து, மதீனாைவவிட்டு ெவளிேயறும் தூரத்திற்குச் ெசன்று தமது இல்லத்திற்குள் 
நுைழந்தார்கள். பிறகு நான் (ெசன்று) அவர்களிடம் உள்ேள நுைழய அனுமதி ேகட்ேடன். 
அவர்கள் எனக்கு அனுமதியளித்தார்கள். 
பிறகு என்னிடம், "என் சேகாதரர் புதல்வேர! உங்களுக்கு என்ன ேவண்டும்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அவர்களிடம் நான், "நீங்கள் எழுந்து ெசன்றேபாது உங்கைளப் பற்றி மக்கள், 

"ெசார்க்கவாசிகளில் ஒருவைரப் பார்க்க விரும்புகின்றவர் (இேதா) இவைரப் பார்த்துக் 
ெகாள்ளட்டும்' என்று கூறியைதக் ேகட்ேடன். ஆகேவ, தங்களுடன் இருப்பைத நான் 
விரும்பிேனன்'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் சலாம் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: ெசார்க்கவாசிகைள அல்லாஹ்ேவ நன்கறிவான். மக்கள் ஏன் இவ்வாறு 
கூறினர் என உமக்கு நான் ெதரிவிக்கிேறன்: 
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(ஒரு நாள்) நான் உறங்கிக்ெகாண்டிருந்த ேபாது (கனவில்) ஒரு மனிதர் என்னிடம் வந்து, 

"எழுங்கள்'' என்று ெசால்லிவிட்டு, எனது ைகையப் பிடித்துக்ெகாண்டார். அவருடன் நான் 
நடந்ேதன். அப்ேபாது நான் எனக்கு இடப் பக்கத்தில் ெதளிவான பல பாைதகைளக் 
கண்ேடன். அதில் நான் ெசல்லப்ேபாேனன். அப்ேபாது அந்த மனிதர் என்னிடம், "அவற்றில் 
நீங்கள் ெசல்லாதீர்கள். இைவ இடப் புறத்திலிருப்ேபாரின் (நரகவாசிகளின்) பாைதகள்'' என்று 
கூறினார். 
எனக்கு வலப் பக்கத்தில் பல ேநரான பாைதகள் இருந்தன. அப்ேபாது அந்த மனிதர், "இதில் 
ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறினார். பிறகு என்ைன அைழத்துக்ெகாண்டு ஒரு மைல அருேக 
ெசன்றார். "இதில் ஏறுங்கள்'' என்று கூறினார். அதில் நான் ஏறப்ேபானேபாது மல்லாந்து 
விழலாேனன். இவ்வாறு பல முைற ெசய்ேதன். 
பிறகு அவர் என்ைன ஒரு தூண் அருேக அைழத்துச் ெசன்றார். அதன் ேமற்பகுதி 
வானத்தில் இருந்தது. அதன் கீழ்ப்பகுதி தைரயில் இருந்தது. அத்தூணுக்கு ேமேல வைளயம் 
ஒன்று இருந்தது. அவர் என்னிடம், "இதற்கு ேமேல ஏறுங்கள்'' என்று கூறினார். நான், "இதில் 
எப்படி ஏறுேவன்? அதன் ேமற்பகுதி வானத்தில் இருக்கிறேத!'' என்று ேகட்ேடன். உடேன 
அவர் என்ைனப் பிடித்து ேமேல வசீினார். உடேன நான் அந்த வைளயத்ைதப் பிடித்துத் 
ெதாங்கிேனன். 
பிறகு அவர் அந்தத் தூைண அடித்தார். அது கீேழ விழுந்துவிட்டது. அப்ேபாதும் நான் அந்த 
வைளயத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்டு ெதாங்கிக்ெகாண்டிருந்ேதன். விடிந்தவுடன் நான் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று அைதப் பற்றி அவர்களிடம் விவரித்ேதன். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "உங்களுக்கு இடப் பக்கத்தில் நீங்கள் கண்ட பாைதகள் இடப் 
புறக்காரர்களின் (நரகவாசிகளின்) பாைதகளாகும். உங்களுக்கு வலப் பக்கத்திலிருந்த 
பாைதகள் வலப் புறக்காரர்களின் (ெசார்க்கவாசிகளின்) பாைதகளாகும். அந்த மைல 
உயிர்த்தியாகிகளின் இருப்பிடமாகும். அைத உங்களால் ஒருகாலும் அைடய முடியாது. 
அந்தத் தூண் இஸ்லாம் எனும் தூணாகும்.அந்தப் பிடி (வைளயம்) இஸ்லாத்தின் பிடியாகும். 
நீங்கள் இறக்கும்வைர எப்ேபாதும் அைதப் பலமாகப் பற்றிக்ெகாண்ேட இருப்பரீ்கள்'' என்று 
ெசான்னார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 34 ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4897 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலில் ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கவி 
பாடிக்ெகாண்டிருந்தேபாது, அங்கு (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்கள் வந்தார்கள். ஹஸ்ஸாைன 
ேநாக்கி (அைமதியாக இருக்கும்படி) ைசைக ெசய்தார்கள். 
ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள், "நான் இந்தப் பள்ளிவாசலில் உங்கைளவிடச் சிறந்தவர் 
(நபியவர்கள்) இருந்தேபாது கவிபாடிக்ெகாண்டிருந்ேதன்'' என்று கூறிவிட்டு, என்ைன 
ேநாக்கித் திரும்பி, "அல்லாஹ்வின் ெபயரால் உம்மிடம் ேகட்கிேறன்: (என்னிடம்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஹஸ்ஸாேன!) என் சார்பாக (எதிரிகளின் வைசக் 
கவிகளுக்கு) நீங்கள் (கவிகளாேலேய) பதிலளியுங்கள். இைறவா! ஹஸ்ஸானுக்கு 
"ரூஹுல் குதுஸ்' (தூய ஆத்மா வானவர் ஜிப்ரீல்) மூலம் வலிைமயூட்டுவாயாக!'' என்று 



அத்தியாயம் : 44 – நபித்ேதாழர்களின் சிறப்புகள்                                 

    பக்கம்| 1714  
 

கூறியைத நீங்கள் ெசவியுற்றிருக்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான் "ஆம்; 

இைறவா (நீேய சாட்சி)!'' என்று பதிலளித்ேதன். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள் ஓர் அைவயில் இருந்தார்கள். அதில் அபூ ஹுைரரா 
(ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்ேபாது ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள், "அபூ ஹுைரரா 
அவர்கேள! அல்லாஹ்வின் ெபயரால் உம்மிடம் ேகட்கிேறன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (இவ்வாறு) கூறியைத நீங்கள் ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று வினவியதாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாேற இடம் 
ெபற்றுள்ளன. 
 
4898 அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடம், "அபூ 
ஹுைரரா அவர்கேள! அல்லாஹ்வின் ெபயரால் உங்களிடம் ேகட்கிேறன்: நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "ஹஸ்ஸாேன! அல்லாஹ்வின் தூதர் சார்பாக எதிரிகளுக்கு (உம் கவிைத மூலம்) 
பதிலளிப்பரீாக! இைறவா! "ரூஹுல் குதுஸ்' (எனும் தூய ஆத்மா ஜிப்ரீல்) மூலம் இவருக்கு 
வலிைமயூட்டுவாயாக!' என்று கூறியைத நீங்கள் ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டு சாட்சியம் 
ெசால்ல அைழத்தார்கள். அப்ேபாது அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் "ஆம் (ெசவியுற்ேறன்)'' 
என்று (சாட்சியம்) கூறினார்கள். 
 
4899 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பனூ குைறழா ேபாரின்ேபாது, கவிஞர்) ஹஸ்ஸான் 
பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களிடம், "எதிரிகளுக்கு எதிராக வைசக்கவி பாடுங்கள். ஜிப்ரீல் 
உங்களுடன் (உறுதுைணயாக) இருப்பார்'' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4900 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தாயார் அஸ்மாவின் சேகாதரி) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுக்ெகதிராக (அவதூறு 
சம்பவத்தில்) அதிகமாகப் ேபசியவர்களில் ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களும் 
ஒருவராயிருந்தார். ஆகேவ, அவைர நான் ஏசிேனன். அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், 

"என் சேகாதரி (அஸ்மாவின்) மகேன! அவைர (ஏசாேத) விட்டுவிடு. ஏெனனில்,அவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சார்பாக (எதிரிகைளத் தாக்கி) வைசக்கவி 
பாடுபவராக இருந்தார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 
 
 



அத்தியாயம் : 44 – நபித்ேதாழர்களின் சிறப்புகள்                                 

    பக்கம்| 1715  
 

4901 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்களுக்கு 
அருகில் ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் இருந்து கவி பாடிக்ெகாண்டும் தம் 
பாடல்களால் (ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைளப்) பாராட்டிக்ெகாண்டுமிருந்தார்கள். 
"நீங்கள் பத்தினி; 
அறிவாளி; 
சந்ேதகத்திற்கப்பாற்பட்டவர். 
(அவதூறு ேபசுவதன்மூலம்) 
ேபைதப் ெபண்களின் 

மாமிசங்கைளப் புசித்துவிடாமல் 

பட்டினிேயாடு காைலயில் எழுபவர்'' 

என்று ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள் (ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைளக் குறித்து) கவிைத 
பாடினார்கள். 
அைதக் ேகட்ட ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "ஆனாலும், நீங்கள் அப்படியல்ல. (என்ைனப் பற்றி 
அவதூறு ேபசியவர்களுடன் ேசர்ந்து ெகாண்டு நீங்களும் புறம் ேபசினரீ்கள்)'' என்று 
கூறினார்கள். 
அப்ேபாது நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "இவைரத் தங்களிடம் வர ஏன் 
அனுமதிக்கிறரீ்கள்? அல்லாஹ் (தனது ேவதத்தில்) "அவர்களில் (அவதூறு பரப்புவதில்) 
ெபரும் பங்கு வகித்தவருக்குக் கடினமான ேவதைனயுண்டு' (24:11)எனக் கூறுகின்றாேன?'' 

என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "கண் பார்ைவைய இழப்பைதவிட ெகாடிய ேவதைன ஏது?'' 

என்று கூறிவிட்டு, "அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சார்பாக (எதிரிகைளத் 
தாக்கி) பதில் கவிபாடுபவராக, அல்லது வைசக்கவி பாடுபவராக இருந்தார்'' என்று 
கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக (கவிைதயால்) பதிலடி 
ெகாடுக்கக் கூடியவராக இருந்தார்''என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. "நீங்கள் பத்தினி; அறிவாளி...'' 
என்று ெதாடங்கும் கவிைத இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4902 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
அபூசுஃப்யானுக்ெகதிராக (அவருைடய வைசக்கவிகளுக்குப் பதிலடி ெகாடுக்க) எனக்கு 
அனுமதி அளியுங்கள்'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(அவேராடு இைணந்துள்ள) என்னுைடய வமிசாவளிைய 
அவரிடமிருந்து எப்படி (பிரித்துப் பாடுவரீ்கள்)?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு ஹஸ்ஸான் 
(ரலி) அவர்கள், "தங்கைள ேமன்ைமப்படுத்தியுள்ள (இைற)வன் மீதாைணயாக! (அவர்கைளப் 
பற்றி நான் எதிர்க் கவிகூறும்ேபாது) குைழத்த மாவிலிருந்து முடி உருவப்படுவைதப் 
ேபான்று உங்கைள உருவி எடுத்துவிடுேவன்'' என்று கூறினார்கள். 
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"ஹாஷிம் கிைளயின் 

மக்ஸூம் குலமகளின் மக்களுக்ேக 

ேமன்ைமயின் சிகரம் உரியது. 
ஆனால், 

(அபூசுஃப்யாேன!) உமது தந்ைத, 

(அப்து மனாஃபின்) 
அடிைமயாவார்'' 

என்பேத (இையபுத் ெதாைடயில் அைமந்த) அவரது அந்தக் கவிைதயாகும். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (குைறஷி) 
இைணைவப்பாளர்கைளத் தாக்கி (எதிர்க் கவி) பாட அனுமதி ேகட்டார்கள்'' என்ேற ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. "அபூசுஃப்யானுக்ெகதிராக' எனும் குறிப்பு இல்ைல. அதில் ("குைழத்த மாவு' 

என்பைதக் குறிக்க "அல்கமீர்' என்பதற்குப் பகரமாக) "அல்அஜனீ்' எனும் ெசால் 
காணப்படுகிறது. 
 
4903 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ஹுைதபியா பயணத்தின்ேபாது) 
"குைறஷியருக்ெகதிராக வைசக்கவி பாடுங்கள். ஏெனனில், அது ஈட்டிையவிட பலமாக 
அவர்கைளத் தாக்கக்கூடியதாகும்'' என்று கூறினார்கள். "அவர்களுக்ெகதிராக வைசக்கவி 
பாடுங்கள்'' என்று அப்துல்லாஹ் பின் ரவாஹா (ரலி) அவர்களுக்குக் கூறியனுப்பினார்கள். 
அவ்வாேற, அப்துல்லாஹ் பின் ரவாஹா (ரலி) அவர்கள் குைறஷியருக்ெகதிராக வைசக்கவி 
பாடினார்கள். ஆனால், அது நபியவர்களுக்குத் திருப்தியளிக்கவில்ைல. எனேவ, கஅப் பின் 
மாலிக் (ரலி) அவர்களுக்கு ஆளனுப்பினார்கள். 
பிறகு ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களிடம் ஆளனுப்பினார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள் வந்தேபாது, "தனது வாைல(ச் சுழற்றி) அடிக்கும் 
இந்தச் சிங்கத்திடம் ஆளனுப்ப இப்ேபாதுதான் உங்களுக்கு ேநரம் வந்திருக்கிறது'' என்று 
கூறிவிட்டுத் தமது நாைவ ெவளிேய நீட்டி அைதச் சுழற்றத் ெதாடங்கினார்கள். (நபி (ஸல்) 
அவர்கைள ேநாக்கி) "தங்கைளச் சத்திய (மார்க்கத்)துடன் அனுப்பியவன் மீதாைணயாக! 
ேதாைலக் கிழிப்பைதப் ேபான்று நான் எனது நாவால் அவர்கைள (அவர்களது குலப் 
ெபருைமைய)க் கிழித்ெதறிேவன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவசரப்படாதீர். அபூபக்ர், குைறஷியரின் 
வமிசாவளி குறித்து நன்கறிந்தவர். குைறஷியேராடு எனது வமிசமும் இைணந்துள்ளது. 
அபூபக்ர் உம்மிடம் எனது வமிசாவளிையத் தனியாகப் பிரித்தறிவிப்பார்'' என்று கூறினார்கள். 
ஆகேவ, ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, (குைறஷி 
வமிசாவளி பற்றி ேகட்டு)விட்டுத் திரும்பி வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் உங்களது வமிசாவளிைய எனக்குப் பிரித்தறிவித்தார்கள். தங்கைளச் 
சத்தியத்துடன் அனுப்பியவன் மீதாைணயாக! குைழத்த மாவிலிருந்து முடி 
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உருவப்படுவைதப் ேபான்று அவர்களிடமிருந்து உங்கைள நான் உருவிெயடுத்துவிடுேவன்'' 

என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் சார்பாகவும் அவன் தூதர் சார்பாகவும் பதிலடி ெகாடுக்கும்வைர "ரூஹுல் 
குதுஸ்' (எனும் தூய ஆத்மா ஜிப்ரீல்) உம்ேமாடு உறுதுைணயாக இருந்துெகாண்டிருப்பார்'' 

என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். ேமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள், "குைறஷியருக்ெகதிராக 
ஹஸ்ஸான் வைசக்கவி பாடினார். நம்ைமயும் திருப்திப்படுத்தினார். தாமும் திருப்தி 
ெகாண்டார்'' என்று கூறினார்கள். 
ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள் (ஹுைதபியா வில்) பாடிய கவி வருமாறு: 
நீ, முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கைள 

இகழ்ந்து வைசக்கவி பாடுகிறாய். 
நான் அவர் சார்பாக 

எதிர்க்கவி பாடுகிேறன். 
அதற்காக அல்லாஹ்விடேம 

நற்பலன் உண்டு (எனக்கு). 
நீ 

தயாள மனத்தவரும் 

பயபக்தியாளருமான 

இைறத்தூதர் முஹம்மைத இகழ்ந்து 

வைசக்கவி பாடுகிறாய்! 
ெகாடுத்த வாக்ைக நிைறேவற்றுவேத 

அவர்தம் பண்பு. 
என் தந்ைதயும் 

என் தந்ைதயின் தந்ைதயும் 

எந்தன் மானமரியாைதயும் 

உங்களிடமிருந்து 

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கைளக் 

காக்கும் ேகடயம். 
"கதா' மைலக்குன்றின் 

இரு மருங்கிலிருந்தும் 

புழுதி கிளப்பும் 

குதிைரகைள நீங்கள் காணாவிட்டால் 

என் மகள் 

இறந்துேபாகட்டும்! 
(விைறப்பிலும் வலுவிலும்) 
கடிவாளங்களுக்குப் ேபாட்டி ேபாடும் 

அக்குதிைரகளின் முதுகுகளில் 

(இரத்த) தாகம் ெகாண்ட 

ஈட்டிகேள வறீ்றிருக்கும். 
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அக்குதிைரகள் 

ஒன்ைறெயான்ைற முந்திக்ெகாண்டு 

உங்கைள முன்ேனாக்கி 
விைரந்ேதாடி வரும். 
எங்கள் மங்ைகயர் 

தம் முக்காட்டுத் துணிகளால் 

அவற்றுக்கு 

முகம் துைடத்துவிடுவர். 
நாங்கள் 

(மக்காவுக்குள் நுைழயும்ேபாது) 
கண்டுெகாள்ளாமல் 

நீங்கள் விட்டுவிட்டால் 

நாங்கள் உம்ரா வழிபாட்ைட 

நன்ேக நிைறேவற்றுேவாம். 
அதுேவ 

எங்களுக்கு ெவற்றியாக மாறும்; 

திைரயும் விலகும். 
இல்லாவிட்டால் 

அல்லாஹ், தான் நாடியவர்கைள 

கண்ணியப்படுத்தும் ேபார்த் தினத்துக்காக 

நீங்கள் ெபாறுைமேயாடு காத்திருங்கள். 
"உண்ைமைய 

ஒளிவு மைறவின்றிப் ேபசும் 

அடியார் ஒருவைர 

நான் அனுப்பியுள்ேளன்'' 

என்று அல்லாஹ் ெசான்னான். 
"நான் ஒரு பைடையத் 

தயாரித்துள்ேளன்; 

அவர்கேள அன்சாரிகள்; 

எதிரிகைளச் சந்திப்பேத 

அவர்தம் இலக்கு'' 

என்றும் அல்லாஹ் ெசான்னான். 
நாங்கள் 

அனுதினமும் 

"மஅத்' (குைறஷி) குலத்தாரிடமிருந்து 

வைச ெமாழியும் 

ேபார் முைனயும் 

வைசக் கவியும் 

சந்திப்பதுண்டு. 
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உங்களில் 

அல்லாஹ்வின் தூதைர 

இகழ்ந்து பாடுபவர் யார்? 

அவைரப் புகழ்ந்து 

அவருக்கு உதவுபவர் யார்? 

அவைரப் ெபாறுத்தவைர 

(இருவரும்) சமேம! 
இைறயின் தூதர் ஜிப்ரீல் 

எம்மிைடேய உள்ளார். 
அந்தத் தூய ஆத்மாவிற்கு 

நிகராருமில்ைல (இங்கு). 
 
பாடம் : 35 அபூஹுைரரா அத்தவ்சீ (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4904 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தாயார் இைணைவப்பாளராக இருந்த ேபாது, இஸ்லாத்திற்கு (வருமாறு) அவருக்கு 
நான் அைழப்பு விடுத்துவந்ேதன். ஒரு நாள் நான் அவருக்கு (இஸ்லாமிய) அைழப்பு 
விடுத்தேபாது, அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளக் குறித்து நான் விரும்பாத 
(வைச ெமாழிகள்) சிலவற்ைற என் காதுபடக் கூறினார். 
உடேன நான் அழுதுெகாண்ேட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் என் தாயாருக்கு இஸ்லாமிய அைழப்பு விடுத்துவந்ேதன். 
அவர் மறுத்துவந்தார். இன்ைறய தினமும் அவருக்கு நான் அைழப்பு விடுத்ேதன். அவர் 
உங்கைளக் குறித்து நான் விரும்பாத (வைச ெமாழிகள்) சிலவற்ைற என் காதுபடக் 
கூறினார். ஆகேவ, (இந்த) அபூஹுைரராவின் அன்ைனக்கு நல்வழி காட்டுமாறு 
அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று கூறிேனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! அபூஹுைரராவின் அன்ைனக்கு நல்வழி 
காட்டுவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களின் பிரார்த்தைனையக் 
ேகட்டுப் புளகாங்கிதம் அைடந்தவனாக நான் (வடீ்ைட ேநாக்கிப்) புறப்பட்ேடன். நான் வடீ்டு 
வாசைல அைடந்தேபாது (உள்ேள) அது தாழிடப்பட்டிருந்தது. என் தாயார் என் காலடிச் 
சப்தத்ைதக் ேகட்டுவிட்டு, "அபூஹுைரரா அங்ேகேய இரு'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது தண்ணரீ் புழங்கும் சப்தம் எனக்குக் ேகட்டது. என் தாயார் குளித்துவிட்டு, தமது 
சட்ைடைய அணிந்துெகாண்டு, முக்காட்டுத் துணி அணியாமல் விைரந்து வந்து கதைவத் 
திறந்தார். பிறகு, "அபூஹுைரரா! அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல என்று 
நான் உறுதி ெமாழிகிேறன்; முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அவனுைடய அடியாரும் 
தூதருமாவார் என்றும் உறுதி ெமாழிகிேறன்'' என்று கூறினார். 
உடேன நான் மகிழ்ச்சியில் அழுது ெகாண்ேட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
திரும்பிச் ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஒரு மகிழ்ச்சியான ெசய்தி. அல்லாஹ் 
உங்களின் பிரார்த்தைனைய ஏற்றுக்ெகாண்டு விட்டான். அபூஹுைரராவின் அன்ைனக்கு 
நல்வழி காட்டிவிட்டான்'' என்று ெசான்ேனன். 
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அைதக் ேகட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைறவைனப் ேபாற்றிப் 
புகழ்ந்தார்கள். நல்ல வார்த்ைதகைளச் ெசான்னார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இைற நம்பிக்ைகயுள்ள அடியார்களுக்கு என்மீதும் என் 
தாயார்மீதும் ேநசம் ஏற்படவும் அவர்கள் மீது எனக்கும் என் தாயாருக்கும் ேநசம் 
ஏற்படவும், தாங்கள் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று ேகட்ேடன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! உன்னுைடய இந்தச் சிறிய 
அடியார் (அபூஹுைரரா) மீதும் அவருைடய தாயார்மீதும் இைறநம்பிக்ைகயாளர்களான உன் 
அடியார்களுக்கு ேநசத்ைத ஏற்படுத்துவாயாக! இைறநம்பிக்ைகயாளர்கள்மீது இவர்களுக்கு 
ேநசத்ைத ஏற்படுத்துவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
எனேவதான், என்ைனப் பார்க்காவிட்டாலும் என்ைனப் பற்றிக் ேகள்விப்படும் எந்த ஓர் இைற 
நம்பிக்ைகயாளரும் என்ைன ேநசிக்காமல் இருப்பதில்ைல. 
 
4905 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அபூஹுைரரா, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அதிகமான ஹதீஸ்கைள 
அறிவிக்கின்றாேர!'' என்று நீங்கள் (குைற) கூறுகிறரீ்கள். (இந்தக் குற்றச்சாட்டு சரியா, தவறா 
என்பைத அறிய) அல்லாஹ்விடம் குறித்த ேநரம் ஒன்று உண்டு. 
நான் ஓர் ஏைழ மனிதன். நான் என் வயிறு நிரம்பினால் ேபாதும் (ெபரிய அளவில் 
ெபாருளாதாரம் எதுவும் ேதைவயில்ைல) என்ற திருப்தியுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குப் பணிவிைடகள் ெசய்துவந்ேதன். முஹாஜிர்கள் கைடவதீிகளில் வணிகம் 
ெசய்வதில் கவனமாக இருந்தார்கள். அன்சாரிகேளா தம் (ேவளாண்) ெசல்வங்கைளப் 
பராமரிப்பதில் கவனம் ெசலுத்திவந்தார்கள். (ஆனால், நாேனா அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிைடேய இருந்துவந்ேதன்.) 
இந்நிைலயில் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் தமது துணிைய 
(ேமல் துண்ைட) விரித்து ைவத்(திருந்து பிறகு அைதச் சுருட்டி ெநஞ்ேசாடு அைணத்)துக் 
ெகாள்கிறாேரா அவர் என்னிடமிருந்து ேகட்ட எைதயும் ஒருேபாதும் மறக்கமாட்டார்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேபசி முடிக்கும்வைர நான் எனது துணிைய 
விரித்(துப் பிடித்)ேதன். பிறகு அைத என் ெநஞ்ேசாடு ேசர்த்து அைணத்துக்ெகாண்ேடன். 
அதன் பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ேகட்ட எைதயும் நான் 
மறந்ததில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அன்சாரிகள் (ேவளாண்) 
ெசல்வங்கைளப் பராமரிப்பதில் கவனம் ெசலுத்திவந்தார்கள்'' என்பேதாடு ஹதீஸ் முடிகிறது. 
அதற்குப் பிறகுள்ள குறிப்புகள் இடம்ெபறவில்ைல. 
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4906 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் சிறிய தாயார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "அபூஹுைரரா(வின் நடவடிக்ைக) 
உனக்கு வியப்பூட்டவில்ைலயா? (ஒரு நாள்) அவர் வந்து என் அைறக்கருகில் அமர்ந்து என் 
காதில் விழும் விதமாக நபிெமாழிகைள அறிவித்துக்ெகாண்டிருந்தார். 
அப்ேபாது நான் கூடுதல்ெதாழுைக (நஃபில்) ெதாழுதுெகாண்டிருந்ேதன். நான் ெதாழுது 
முடிப்பதற்குமுன் அவர் எழுந்து ெசன்றுவிட்டார். அவர் என்னிடம் சிக்கியிருந்தால், "நீங்கள் 
ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஹதீஸ்கைள அறிவித்துக்ெகாண்டிருப்பைதப் ேபான்று, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாடர்ச்சியாக (ஹதீஸ்கைள) அறிவித்துக் 
ெகாண்டிருக்கவில்ைல' என்று அவருக்கு மறுப்புத் ெதரிவித்திருப்ேபன்'' என்று கூறினார்கள். 
- அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அபூஹுைரரா அதிகமான நபிெமாழிகைள அறிவிக்கிறாேர!'' என்று மக்கள் (குைற) 
கூறுகிறார்கள். (இந்தக் குற்றச்சாட்டு சரியா, தவறா என்பைத அறிய) அல்லாஹ்விடம் 
குறித்த ேநரம் ஒன்று உண்டு. "முஹாஜிர்களுக்கும் அன்சாரிகளுக்கும் என்ன ேநர்ந்தது? 

அபூஹுைரராைவப் ேபான்று (அதிகமான) நபிெமாழிகைள அவர்கள் அறிவிப்பதில்ைலேய!'' 
என்றும் ேகட்கிறார்கள். அது குறித்து அவர்களுக்கு விளக்கப்ேபாகிேறன்: 
என் அன்சாரி சேகாதரர்கள் தம் நிலபுலன்களில் (விவசாயத்தில்) கவனம் ெசலுத்தி 
வந்தார்கள். என் முஹாஜிர் சேகாதரர்கள் கைடவதீிகளில் வியாபாரம் ெசய்வதில் கவனம் 
ெசலுத்திவந்தார்கள். அேத ேநரத்தில் நாேனா, என் வயிற்ைற நிரப்பும் (வருவாய் 
ேபாதுெமன்ற) திருப்தியுடன் (ெபாருள் ேசர்க்கும் பணியில் ஈடுபடாமல்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடேனேய எப்ேபாதும் இருந்துவந்ேதன். மக்கள் (வருவாய் ேதடி) 
ெவளிேய ெசன்றுவிடும்ேபாதும் நான் அல்லாஹ்வின் தூதருடேனேய இருப்ேபன்; அவர்கள் 
(நபிெமாழிகைள) மறந்துவிடும்ேபாது நான் (அவற்ைற) நிைனவில் ைவத்திருப்ேபன். 
 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் யார் தமது ஆைடைய 
விரித்து ைவத்து, என்னுைடய இந்த உைரைய வாங்கி, பிறகு தமது ெநஞ்ேசாடு ேசர்த்து 
(அைணத்து)க்ெகாள்கிறாேரா அவர் (என்னிடமிருந்து) ேகட்ட எைதயும் மறக்கமாட்டார்'' 

என்று கூறினார்கள். 
உடேன நான் என் மீதிருந்த ேபார்ைவைய விரித்(துப் பிடித்)ேதன். பிறகு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது உைரைய முடிக்கும்வைர அைத விரித்து ைவத்திருந்துவிட்டு, 

பிறகு அைத என் ெநஞ்ேசாடு ேசர்த்து (அைணத்து)க்ெகாண்ேடன். அன்ைறய தினத்திற்குப் 
பிறகு அவர்கள் எனக்கு அறிவித்த ெசய்திகள் எைதயும் நான் மறந்தேதயில்ைல. 
 
அல்லாஹ் தனது ேவதத்தில் அருளியுள்ள இரு வசனங்கள் மட்டும் இல்லாவிட்டால் நான் 
(நபிெமாழிகளில்) எைதயுேம ஒருேபாதும் அறிவித்திருக்கமாட்ேடன். (இைவதான் அந்தத் 
திரு வசனங்கள்:) 
"நாம் அருளிய சான்றுகைளயும் நல்வழிையயும் ேவதத்தில் நாம் மக்களுக்குத் 
ெதளிவுபடுத்திய பிறகும் அவற்ைற மைறப்பவர்கைள அல்லாஹ் சபிக்கின்றான்; 

சபிப்ேபாரும் அவர்கைளச் சபிக்கின்றனர். 
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எனினும், பாவத்திலிருந்து மீண்டு, (தம்ைமச்) சீர்திருத்தி, (தாம் மைறத்தவற்ைறத்) 
ெதளிவுபடுத்தியவர்கைளத் தவிர. அவர்கைள நான் மன்னிப்ேபன். நான் மிகவும் 
மன்னிப்பவனும் ெபருங்கருைணயாளனும் ஆேவன்''. (2:159,160) 

- ேமற்கண்ட  ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அபூஹுைரரா அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அதிகமான 
ஹதீஸ்கைள அறிவிக்கின்றார் என்று நீங்கள் (குைற) கூறுகிறரீ்கள்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் 
ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 36 பத்ருப் ேபாரில் கலந்துெகாண்டவர்களின் சிறப்புகளும் ஹாத்திப் பின் 
அபபீல்த்தஆ (ரலி) அவர்களின் நிகழ்ச்சியும். 
 
4907 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைனயும் ஸுைபர் பின் அல்அவ்வாம் 
(ரலி), மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் (ரலி) ஆகிேயாைரயும், நீங்கள் "ரவ்ளத்து காக்' எனும் 
இடத்திற்குச் ெசல்லுங்கள். ஏெனனில், அங்கு ஒட்டகப் பல்லக்கில் ஒரு ெபண் இருக்கிறாள். 
அவளிடம் ஒரு கடிதம் இருக்கும். அைத அவளிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று 
கூறியனுப்பினார்கள். 
அவ்வாேற நாங்கள் ெசன்ேறாம். எங்கைளச் சுமந்துெகாண்டு எங்கள் குதிைரகள் விைரந்து 
ெசன்றன. (அந்த இடத்ைத அைடந்ேதாம்.) அங்கு அந்தப் ெபண் இருந்தாள். நாங்கள் 
அவளிடம், "அந்தக் கடிதத்ைத ெவளிேய எடு'' என்று ெசான்ேனாம். அவள் "என்னிடம் கடிதம் 
எதுவுமில்ைல'' என்று ெசான்னாள். நாங்கள், "நீயாகக் கடிதத்ைத எடுத்து(க் ெகாடுத்து)விடு; 

இல்லாவிட்டால் (ேசாதைனக்காக) உன் ஆைடைய நீ அவிழ்க்க ேவண்டியதிருக்கும்'' என்று 
கூறிேனாம். 
 
உடேன அவள் (இடுப்புவைர நீண்டிருந்த) தனது சைடயின் பின்னல்களுக்கிைடயிலிருந்து 
கடிதத்ைத ெவளிேய எடுத்தாள். நாங்கள் அந்தக் கடிதத்ைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெகாண்டுவந்ேதாம். 
அதில், ஹாத்திப் பின் அபபீல்த்தஆ (ரலி) அவர்கள், மக்காவாசிகளான இைண 
ைவப்பாளர்களில் சிலருக்கு,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் (ேபார்) விவகாரம் 
குறித்து சிலவற்ைற (முன் கூட்டிேய) ெதரிவித்திருந்தார். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ஹாத்திேப! என்ன இது?'' என்று ேகட்டார்கள். 
ஹாத்திப் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் விஷயத்தில் அவசரப்பட்டு 
(நடவடிக்ைக எடுத்து)விடாதீர்கள். நான் குைறஷியைரச் சார்ந்து வாழ்பவனாகேவ இருந்து 
வந்ேதன். (அதாவது குைறஷியரின் நட்புக் குலத்தாராகேவ இருந்துவந்தார்; குைறஷிக் 
குலத்தில் ஒருவராக இருக்கவில்ைல என சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்.) தங்களுடன் இருந்துவந்த முஹாஜிர்களுக்கு அவர்களுைடய 
குடும்பத்தாைரப் பாதுகாப்பதற்கு மக்கா நகரில் உறவினர் பலர் இருந்தனர். 
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எனக்கு அவர்களிைடேய அத்தைகய உறவினர் எவரும் இல்லாததால் (இைண 
ைவப்பாளர்களான) மக்காவாசிகளுக்கு நான் உபகாரம் எைதயாவது ெசய்து, அதற்குப் 
பிரதியுபகாரமாக அவர்கள் (அங்குள்ள) என் (பலவனீமான) உறவினைரக் காப்பாற்றட்டும் 
என்று விரும்பிேனன். (அதனால்தான் இைணைவப்பாளர்கள் ேகட்டுக்ெகாண்டதற்கிணங்க 
இத்தகவல்கைளத் ெதரிவித்ேதன்.) நான் என் மார்க்கமான இஸ்லாத்ைதவிட்டு ேவறு 
மதத்ைத ஏற்பதற்காகேவா,இைறமறுப்பாேலா, இஸ்லாத்ைதத் தழுவியபின் இைறமறுப்ைப 
விரும்பிேயா இப்படிச் ெசய்யவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
இைதக் ேகட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவர் ெசால்வது உண்ைமேய'' 

என்றார்கள். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைன விடுங்கள். 
இந்த நயவஞ்சகனின் கழுத்ைத ெவட்டிவிடுகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவர் பத்ருப்ேபாரில் கலந்துெகாண்டிருக்கிறார். 
உமக்ெகன்ன ெதரியும்? பத்ருப்ேபாரில் கலந்துெகாண்டவர்கைள ேநாக்கி, "நீங்கள் 
விரும்பியைதச் ெசய்யுங்கள். உங்கைள மன்னித்துவிட்ேடன்' என்று அல்லாஹ் 
கூறிவிட்டிருக்கலாம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ், "இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டவர்கேள! எனக்கும் உங்களுக்கும் 
பைகவர்களாக இருப்ேபாைரப் பாதுகாவலர்களாக ஆக்கிக்ெகாள்ளாதீர்கள்'' (60:1) எனும் 
வசனத்ைத அருளினான். 
 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்), ஸுைஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில் இந்த வசனம் அருளப்ெபற்றது பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. இஸ்ஹாக் பின் 
இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், அறிவிப்பாளர் சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) 
அவர்கள் அந்த வசனத்ைத ஓதிக்காட்டியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட  ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குதிைரவரீர்களான என்ைனயும் 
அபூமர்ஸத் அல்ஃகனவ ீ (ரலி) அவர்கைளயும் ஸுைபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) 
அவர்கைளயும் "நீங்கள் "ரவ்ளத்து காக்' எனும் இடம் வைர ெசல்லுங்கள். அங்கு 
இைணைவப்பாளர்களில் ஒரு ெபண் இருப்பாள். அவளிடம் ஹாத்திப் பின் அபபீல்த்தஆ 
(மக்கா) இைண ைவப்பாளர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் ஒன்று இருக்கும்'' என்று 
கூறியனுப்பினார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
4908 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) ஹாத்திப் (ரலி) அவர்களின் அடிைம ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து (தம் உரிைமயாளர்) ஹாத்திைபப் பற்றி முைறயிட்டார்; "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! ஹாத்திப் கட்டாயம் நரகத்திற்குத்தான் ெசல்வார்'' என்று கூறினார். 
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அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ தவறாகச் ெசால்கிறாய். அவர் 
(நரகத்திற்குச்) ெசல்லமாட்டார். ஏெனனில், அவர் பத்ருப்ேபாரிலும் ஹுைதபியாவிலும் 
கலந்துெகாண்டிருக்கிறார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 37 "ைபஅத்துர் ரிள்வான்' ஒப்பந்தத்தில் கலந்துெகாண்டு, அந்த மரத்தின் கீழ் உறுதிப் 
பிரமாணம் அளித்தவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4909 (ைஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) அவர்களின் துைணவியார்) உம்மு முபஷ்ஷிர் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் துைணவியார்) ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ் நாடினால் அந்த மரத்தின் கீழ் வாக்குப் பிரமாணம் அளித்தவர்களில் யாரும் 
நரகத்திற்குள் நுைழயமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! அப்படியல்ல'' என்று கூறினார்கள். 
உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள், ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கைளக் கண்டித்தார்கள். அப்ேபாது 
ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள், "உங்களில் யாரும் அ(ந்த நரகத்)ைதக் கடக்காமல் இருக்க 
முடியாது'' (19:71) எனும் வசனத்ைத ஓதிக்காட்டினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "பின்னர் 
(நம்ைம) அஞ்சி நடந்ேதாைர நாம் காப்பாற்றுேவாம். அநீதி இைழத்ேதாைர 
மண்டியிட்ேடாராக அதிேலேய விட்டுவிடுேவாம்'' (19:72) என்றும் அல்லாஹ் கூறியுள்ளான் 
என்றார்கள். 
 
பாடம் : 38 அஷ்அரீ குலத்ைதச் ேசர்ந்த அபூமூசா (ரலி), அபூஆமிர் (ரலி) ஆகிேயாரின் 
சிறப்புகள். 
 
4910 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்காவுக்கும் மதீனாவுக்கும் இைடயில் "ஜிஅரானா' எனுமிடத்தில் 
தங்கியிருந்தேபாது அவர்களுடன் நானும் இருந்ேதன்; அவர்களுடன் பிலால் (ரலி) 
அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களிடம் கிராமவாசிெயாருவர் வந்து, 

"முஹம்மேத! நீங்கள் எனக்கு வாக்களித்தைதக் ெகாடுக்கமாட்டீர்களா?''என்று ேகட்டார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நற்ெசய்திையப் ெபற்றுக்ெகாள்'' என்று ெசான்னார்கள். அதற்கு அவர் 
"நற்ெசய்திையப் ெபற்றுக்ெகாள் என்று என்னிடம் பலமுைற ெசால்லிவிட்டீர்கேள!'' என்று 
ேகட்டார். உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைனயும் பிலால் (ரலி) அவர்கைளயும் ேநாக்கி 
ேகாபத்திலுள்ள ஒரு மனிதைரப் ேபான்று திரும்பி, "இவர் (எனது) நற்ெசய்திைய ஏற்க 
மறுத்துவிட்டார். நீங்கள் இருவரும் அைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
நாங்கள் இருவரும் "நாங்கள் ஏற்றுக் ெகாண்ேடாம், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று 
ெசான்ேனாம். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள், "தண்ணரீுள்ள ஒரு பாத்திரத்ைதக் ெகாண்டு வரச் 
ெசால்லி, அதில் தம் ைககைளயும் முகத்ைதயும் கழுவி அந்தப் பாத்திரத்திற்குள் 
உமிழ்ந்தார்கள். பிறகு "நீங்கள் இருவரும் இதில் சிறிது அருந்திவிட்டு, உங்கள் 
முகங்களிலும் மார்புகளிலும் ஊற்றிக்ெகாள்ளுங்கள்; நற்ெசய்திையப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்'' 
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என்று ெசான்னார்கள். நாங்கள் அந்தப் பாத்திரத்ைத எடுத்து நபியவர்கள் கூறியைதப் 
ேபான்ேற ெசய்ேதாம். 
அப்ேபாது இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் திைரக்குப் 
பின்னாலிருந்து எங்கள் இருவைரயும் அைழத்து, "உங்கள் அன்ைனக்காகவும் (அதாவது 
எனக்காகவும்) அதிலிருந்து சிறிது தண்ணைீர மீதி ைவயுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அவ்வாேற நாங்கள் இருவரும் அதில் சிறிது தண்ணைீர மீதி ைவத்ேதாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4911 அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹுைனன் ேபார் முடிந்த பின்னர் அபூஆமிர் (ரலி) அவர்களின் 
தைலைமயில் "அவ்தாஸ்' பள்ளத்தாக்கிற்கு ஒரு பைடப் பிரிைவ அனுப்பினார்கள். அப்ேபாது 
அபூஆமிர் (ரலி) அவர்கள் (கவிஞன்) "துைரத் பின் அஸ்ஸிம்மா'ைவச் சந்தித்தார்கள். 
(அவர்கள் இருவருக்குமிைடேய நடந்த சண்ைடயில்) "துைரத்' ெகால்லப்பட்டான்; 

அவனுைடய ேதாழர்கைள அல்லாஹ் ேதாற்கடித்தான். அபூஆமிர் அவர்களுடன் என்ைனயும் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (அந்தப் ேபாருக்கு) அனுப்பியிருந்தார்கள். அப்ேபாரின்ேபாது அபூஆமிர் 
அவர்களின் முழங்கால்மீது  அம்பு (வந்து) பாய்ந்தது. "பனூ ஜுஷம்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு 
மனிதேன அந்த அம்ைப எய்து, அைத அவர்களது முழங்காலில் நிறுத்தினான். 
உடேன நான் அபூஆமிர் அவர்களுக்கு அருகில் ெசன்று, "என் தந்ைதயின் சேகாதரேர! 
உங்கள்மீது அம்ெபய்தவன் யார்?'' என்று ேகட்ேடன். "இேதா அங்ேக ெதரிகிறாேன 
அவன்தான் என்மீது அம்ெபய்து என்ைனக் ெகான்றவன்''என்று எனக்குச் ைசைக ெசய்து 
காட்டினார்கள். நான் அவைனக் குறி ைவத்து ேநராக அவைன ேநாக்கிச் ெசன்று அவைன 
அைடந்ேதன். என்ைனக் கண்டதும் அவன் புறமுதுகிட்டு ஓடலானான். "புறமுதுகிட்டு 
ஓடுகிறாேய உனக்கு ெவட்கமில்ைலயா? நீ ஓர் அரபியன் இல்ைலயா? நீ நிற்கமாட்டாயா?'' 

என்று அவனிடம் ேகட்டுக்ெகாண்ேட அவைனப் பின்ெதாடர்ந்ேதன். உடேன அவன் (ஓடு 
வைத) நிறுத்திக்ெகாண்டான். 
 
பிறகு நானும் அவனும் ேநருக்குேநர் சந்தித்து, வாளால் மாறி மாறித் தாக்கிக்ெகாண்ேடாம். 
அவைன நான் வாளால் ெவட்டிக் ெகான்ேறன். பிறகு அபூஆமிர் அவர்களிடம் திரும்பி 
வந்து, "உங்கைளக் ெகா(ல்ல முய)ன்றவைன அல்லாஹ் ெகான்ெறாழித்துவிட்டான்'' என்று 
ெசான்ேனன். பிறகு "(எனது முழங்காலில் ைதத்திருக்கும்) இந்த அம்ைபப் பிடுங்கி எடுங்கள்'' 

என்று அபூஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூற, உடேன நான் அைதப் பிடுங்கிேனன். அதிலிருந்து நீர் 
ெகாட்டியது. 
அப்ேபாது அபூஆமிர் அவர்கள், "என் சேகாதரர் மகேன! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ெசன்று அவர்களுக்கு என் முகமன் (சலாம்) கூறி, அபூஆமிர் தமக்காகப் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாரும்படி கூறியதாகச் ெசால்வரீாக!''என்றார்கள். 
பிறகு அபூஆமிர் (ரலி) அவர்கள் என்ைன மக்களுக்குத் தளபதியாக நியமித்துவிட்டுச் சிறிது 
ேநரத்திற்குப்பின் இறந்துவிட்டார்கள். 
நான் (அங்கிருந்து) திரும்பி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் ஒரு 
வடீ்டில் (ேபரீச்ச நாரினால் ேவயப்பட்ட) கயிற்றுக் கட்டிலில் படுத்திருந்தார்கள். அதன் மீது 
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விரிப்பு ஒன்று இருந்தது. எனினும், கட்டிலின் கயிறு நபி (ஸல்) அவர்களின் முதுகிலும் 
விலாப் புறங்களிலும் அைடயாளம் பதிந்திருந்தது. 
அப்ேபாது அவர்களிடம் எங்கள் (பைடயினர் பற்றிய) ெசய்திையயும் அபூஆமிர் (ரலி) 
அவர்களது ெசய்திையயும் கூறி,தமக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ேகாரும்படி அபூஆமிர் 
ேவண்டியது பற்றியும் கூறிேனன். 
உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் ெகாண்டுவரும்படி கூறி, அதில் அங்கத் தூய்ைம 
(உளூ) ெசய்தார்கள். பிறகு தம் அக்குள்களின் ெவண்ைமைய நான் பார்க்குமளவுக்குத் தம் 
இரு ைககைளயும் உயர்த்தி, "இைறவா! அபூஆமிர் உைபதுக்கு நீ மன்னிப்பு அளிப்பாயாக! 
மறுைம நாளில் உன் "பைடப்பினங்களில்' அல்லது "மனிதர்களில்' பலைரயும்விட 
(தகுதியில்) உயர்ந்தவராக அவைர ஆக்குவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
உடேன நான், "எனக்காகவும் பாவமன்னிப்புக் ேகாருங்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று 
கூறிேனன். அதற்கு அவர்கள், "இைறவா! "(அபூமூசா) அப்துல்லாஹ் பின் ைகஸின் 
பாவத்ைத மன்னித்து, மறுைம நாளில் கண்ணியமான இருப்பிடத்திற்கு அவைர 
அனுப்புவாயாக'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூபுர்தா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ெசய்த) இரு பிரார்த்தைனகளில் முந்தியது அபூஆமிர் (ரலி) அவர்களுக்கும் 
இரண்டாவது (என் தந்ைத) அபூமூசா (ரலி) அவர்களுக்கும் உரியதாகும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 39 அஷ்அரீ குலத்தாரின் சிறப்புகள். 
 
4912 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"அஷ்அரீ' குலத்ைதச் ேசர்ந்த என் நண்பர்கள் (தம் பணிகைள முடித்துக்ெகாண்டு) இரவில் 
(இருப்பிடங்களில்) நுைழயும்ேபாது, அவர்கள் குர்ஆன் ஓதும் ஓைசைய நான் அறிேவன். 
பகல் ேநரங்களில் அவர்கள் தங்கியிருக்கும் இடங்கைள நான் பார்த்திருக்காவிட்டாலும் 
இரவில் அவர்கள் குர்ஆன் ஓதும் ஓைசையக் ேகட்டு அவர்கள் தங்கியிருக்கும் இடங்கைள 
நான் அைடயாளம் கண்டுெகாள்கிேறன். 
அவர்களில் விேவகம் மிக்க ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் "குதிைரப் பைடயினைர' அல்லது 
"எதிரிகைள'ச் சந்தித்தால்,அவர்கைளப் பார்த்து (ெவருண்ேடாடாமல்) "என் ேதாழர்கள், 

 தங்களுக்காகக் காத்திருக்கும்படி உங்களுக்கு உத்தரவிடுகின்றனர்' என்று கூறுவார். 
 
4913 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அறப்ேபாரின்ேபாது "அஷ்அரீ' குலத்தாரின் பயண உணவு (இருப்புக்) குைறந்துவிட்டால், 

அல்லது மதீனாவில் தம் மைனவி, மக்களின் உணவு (இருப்புக்) குைறந்துேபாய் விட்டால், 

தம்மிடம் (எஞ்சி) இருப்பைத ஒரு துணியில் ேசகரித்து, பிறகு ஒேர பாத்திரத்தின் மூலம் 
சமமாக அைதத் தமக்கிைடேய  பங்கிட்டுக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள் என்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள்; 

 நான் அவர்கைளச் ேசர்ந்தவன். 
இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 40 அபூசுஃப்யான் பின் ஹர்ப் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4914 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஸ்லிம்கள் அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கைள (அவர்கள் இஸ்லாத்ைத ஏற்ற பிறகும்) 
ஏெறடுத்துப் பார்க்காமலும் அவைரத் தம் அைவகளில் அனுமதிக்காமலும் இருந்து வந்தனர். 
(இந்நிைலயில்,) அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மூன்று 
ேகாரிக்ைககைள எனக்கு (நிைறேவற்றி)த் தாருங்கள்'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "ஆ(கட்டு)ம்'' என்றார்கள். அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள், "என்னிடம் 
அரபியரிேலேய மிகவும் அழகான இலட்சணமான ெபண் இருக்கிறார். அவர்தான் (என் 
மகள்) உம்மு ஹபபீா பின்த் அபசீுஃப்யான். அவைரத் தங்களுக்கு நான் மணமுடித்துத் 
தருகிேறன்'' என்றார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆ(கட்டு)ம்'' என்றார்கள். 
அடுத்து "தாங்கள் (என் புதல்வர்) "முஆவியா'ைவ தங்களுைடய எழுத்தராக ஆக்கிக் 
ெகாள்ளுங்கள்'' என்றார்கள். அதற்கும் நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆ(கட்டு)ம்'' என்றார்கள். அடுத்து 
"பைடப் பிரிெவான்றுக்கு என்ைனத் தைலவராக்குங்கள். முஸ்லிம்களுடன் நான் ேபாரிட்டுக் 
ெகாண்டிருந்தைதப் ேபான்று இைறமறுப்பாளர்களுடனும் நான் ேபாரிட ேவண்டும் 
(அவற்றின் மூலம் முஸ்லிம்களுக்கு என்மீதுள்ள ெவறுப்ைப நான் அகற்றிக்ெகாள்ேவன்)'' 
என்றார்கள். அதற்கும் நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆ(கட்டு)ம்'' என்றார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஸுைமல் சிமாக் பின் அல்வலீத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் இவற்ைறக் ேகாராமலிருந்தால், அவற்ைற நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அவருக்குக் ெகாடுத்திருக்கமாட்டார்கள். ஏெனனில், நபி (ஸல்) அவர்கள் தம்மிடம் 
எைதக் ேகட்டாலும் "ஆ(கட்டு)ம்'' என்ேற கூறுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 41 ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ரலி), அஸ்மா பின்த் உைமஸ் (ரலி) மற்றும் 
அவர்களுடன் (அபிசீனியாவிலிருந்து) கப்பலில் வந்ேதார் ஆகிேயாரின் சிறப்புகள். 
 
4915 அபூபுர்தா ஆமிர் பின் அபமீூசா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(மக்காவிலிருந்து புலம்ெபயர்ந்து மதீனாைவ ேநாக்கி ஹிஜ்ரத்) புறப்பட்டுவிட்ட ெசய்தி, 
நாங்கள் யமன் நாட்டில் இருந்தேபாது எங்களுக்குத் ெதரியவந்தது. உடேன நானும் என் 
இரு சேகாதரர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கி ஹிஜ்ரத் ெசய்யப் 
புறப்பட்ேடாம். அவர்களில் ஒருவர் அபூபுர்தா ஆவார்; மற்ெறாருவர் அபூருஹ்ம் ஆவார். 
நான்தான் அவர்களில் இைளயவன் ஆேவன்'' என்று கூறிவிட்டு, "என் (அஷ்அரீ) குலத்தாரில் 
"ஐம்பதுக்கும் ேமற்பட்டவர்களுடன்' அல்லது "ஐம்பத்திரண்டு ேபர்களுடன்' அல்லது "ஐம்பத்து 
மூன்று ேபர்களுடன்' ேசர்ந்து நாங்கள் ெசன்ேறாம்'' என்று (அபூமூசா (ரலி) அவர்கள்) 
கூறினார்கள். பிறகு பின்வருமாறும் குறிப்பிட்டார்கள்: 
நாங்கள் ஒரு கப்பலில் ஏறி (மதீனாைவ ேநாக்கி)ப் பயணம் ெசய்ேதாம். எங்கள் கப்பல் 
(திைசமாறி) அபிசீனியாவில் (மன்னர்) நஜாஷீயிடம் எங்கைள (ெகாண்டு ெசன்று) 
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இறக்கிவிட்டது. அங்கு ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கைளயும் அவர்களுைடய 
சகாக்கைளயும் நஜாஷீக்கு அருகில் சந்திக்க ேநர்ந்தது. (ஏற்ெகனேவ அவர்கள் 
மக்காவிலிருந்து அங்கு வந்து தங்கியிருந்தனர்.) 
அப்ேபாது ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கைள 
அனுப்பி (இங்கு) தங்கியிருக்கும்படி உத்தரவிட்டார்கள். நீங்களும் எங்களுடன் (இங்ேகேய) 
தங்கிவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
ஆகேவ, நாங்களும் அவர்களுடன் (அபிசீனியாவில்) தங்கிேனாம். இறுதியில் நாங்கள் 
அைனவரும் ேசர்ந்து (மதீனா) வந்துேசர்ந்ேதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ைகபைர ெவற்றி ெகாண்ட சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அவர்கைளச் ெசன்றைடந்ேதாம். 
அப்ேபாது அவர்கள் (ைகபர் ேபாரில் கிைடத்த ெசல்வங்களில்) "எங்களுக்கும் பங்கு 
ெகாடுத்தார்கள்'. அல்லது "எங்களுக்கும் அதிலிருந்து ெகாடுத்தார்கள்'. ைகபர் ேபாரில் கலந்து 
ெகாள்ளாத எவருக்கும் அதிலிருந்து எைதயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பங்கிட்டுத் தரவில்ைல; தம்முடன் அதில் கலந்துெகாண்டவர்களுக்கு மட்டுேம பங்கிட்டுத் 
தந்தார்கள். 
ஆனால், ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்களுடனும் அவர்களுைடய சகாக்களுடனும் எங்களது கப்பலில் 
வந்தவர்களுக்கு மட்டும் (முஸ்லிம்களிடம் ஆேலாசைன கலந்து ஒப்புதல் ெபற்றபின்) 
பங்கிட்டுக் ெகாடுத்தார்கள். 
 
அப்ேபாது மக்களில் சிலர் கப்பலில் வந்தவர்களான எங்கைள ேநாக்கி, "உங்களுக்கு முன்ேப 
நாங்கள் ஹிஜ்ரத் ெசய்துவிட்ேடாம்'' என்று கூறலானார்கள். 
- எங்களுடன் (மதீனாவுக்கு) வந்தவர்களில் ஒருவரான (ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்களின் 
துைணவியார்) அஸ்மா பின்த் உைமஸ் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் துைணவியார் ஹஃப்ஸா பின்த் உமர் (ரலி) அவர்கைளச் சந்திப்பதற்காகச் 
ெசன்றார்கள். நஜாஷீ மன்னைர ேநாக்கி (அபிசீனியாவிற்கு) ஹிஜ்ரத் ெசய்தவர்களில் 
அஸ்மாவும் ஒருவராவார். 
ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களுக்கு அருகில் அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் இருந்தேபாது, அங்கு உமர் 
(ரலி) அவர்கள் வந்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் அஸ்மாைவக் கண்டேபாது "இவர்யார்?'' 

என்று (தம் மகள்) ஹஃப்ஸாவிடம் ேகட்டார்கள். "இவர் அஸ்மா பின்த் உைமஸ்'' என்று 
ஹஃப்ஸா பதிலளித்தார்கள். 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "இவர் அபிசீனிய (ஹிஜ்ரத்கார)ரா? இவர் கடல் மார்க்கமாக (மதீனா) 
வந்தவரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள், "உங்களுக்கு முன்ேப நாங்கள் (மதீனாவுக்கு) ஹிஜ்ரத் 
ெசய்து வந்துவிட்ேடாம். ஆகேவ, உங்கைளவிட நாங்கேள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு மிகவும் உரியவர்கள் (ெநருக்கமானவர்கள்)'' என்று கூறினார்கள். 
இைதக் ேகட்டு அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் ேகாபப்பட்டு, ஏேதா ெசால்லிவிட்டுப் பின்வருமாறு 
கூறினார்கள்: உமேர! நீங்கள் தவறாகச் ெசால்கிறரீ்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
(நீங்கள் கூறியைதப் ேபான்று) இல்ைல. நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
(அவர்களுக்கு அருகிேலேய) இருந்தீர்கள். உங்களில் பசித்தவருக்கு அவர்கள் 
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உணவளித்தார்கள். உங்களில் அறியாதவருக்கு அவர்கள் அறிவூட்டினார்கள். (உடல் மற்றும் 
அறிவுரீதியாக அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் உதவி ெபற்றுவந்தீர்கள்.) 
நாங்கேளா உறவிலும் மார்க்கத்திலும் ெவகு ெதாைலவிலிருக்கும் அபிசீனிய "நாட்டில்' 

அல்லது "அந்தப் பகுதியில்'இருந்ேதாம். அல்லாஹ்வுக்காகவும் அவனுைடய 
தூதருக்காகவுேம இவ்வாறு ெசய்ேதாம். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நீங்கள் ெசான்னைத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெதரிவிக்காமல் நான் எைதயும் உண்ணேவா 
பருகேவாமாட்ேடன். நாங்கள் துன்புறுத்தப்பட்ேடாம்; அச்சுறுத்தப்பட்ேடாம். 
நான் இைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூறி அவர்களிடம் (நியாயம்) 
ேகட்கப்ேபாகிேறன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் ெபாய் ெசால்லமாட்ேடன். 
திரித்துப் ேபசவு மாட்ேடன்; நீங்கள் ெசான்னைதவிடக் கூட்டிச் ெசால்லவுமாட்ேடன். 
 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அங்கு) வந்தேபாது, அஸ்மா பின்த் 
உைமஸ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! உமர் (ரலி) அவர்கள் இப்படி இப்படிச் 
ெசான்னார்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவர், உங்கைள விட எனக்கு உரியவர் அல்லர். அவருக்கும் அவருைடய சகாக்களுக்கும் 
ஒேரெயாரு ஹிஜ்ரத் (ெசய்த சிறப்பு)தான் உண்டு. (அபிசீனியாவிலிருந்து) கப்பலில் 
வந்தவர்கேள! உங்களுக்கு (அபிசீனியாவுக்கு ஒன்றும், மதீனாவுக்கு ஒன்றுமாக) இரண்டு 
ஹிஜ்ரத் (ெசய்த சிறப்பு) உண்டு'' என்று கூறினார்கள். 
அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அபூமூசாவும் அவர்களுைடய கப்பல் ேதாழர்களும் 
கூட்டம் கூட்டமாக என்னிடம் வந்து, இந்த ஹதீஸ் குறித்துக் ேகட்பார்கள். அவர்கைளப் 
பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிய இந்தப் புகழுைரையவிட இந்த 
உலகத்தில் ேவெறதுவும் அவர்களின் மகிழ்ச்சிக்குரியதாகேவா அவர்களின் மனதில் 
ெபருமிதத்துக்குரியதாகேவா இருக்கவில்ைல. 
என்னிடம் அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் இந்த ஹதீைஸத் திரும்பத்திரும்பக் ேகட்டுக் 
ெகாண்ேடயிருந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 42 சல்மான் (ரலி), ஸுைஹப் (ரலி), பிலால் (ரலி) ஆகிேயாரின் சிறப்புகள். 
 
4916 ஆயித் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சல்மான், ஸுைஹப், பிலால் (ரலி) ஆகிேயார் ெகாண்ட ஒரு குழுவினரிடம் (அது வைர 
இஸ்லாத்ைத எற்காதிருந்த) அபூசுஃப்யான் வந்தேபாது, அக்குழுவினர் "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! இந்த இைறவிேராதியின் கழுத்தில் (இன்னும்) உரிய முைறயில் 
இைறவனின் வாட்கள் பதம் பார்க்கவில்ைலேய!'' என்று கூறினர். 
அப்ேபாது அவர்களிடம் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "குைறஷியரில் மூத்தவரும் அவர்களின் 
தைலவருமான ஒருவைரப் பார்த்தா இவ்வாறு கூறுகிறரீ்கள்!'' என்று (கடிந்து) கூறினார்கள். 
பிறகு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று அைதப் பற்றி அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
ெதரிவித்தேபாது, "அபூபக்ேர! நீங்கள் அ(க்குழுவிலுள்ள)வர்கைளக் ேகாபப்படுத்தியிருப்பரீ்கள் 



அத்தியாயம் : 44 – நபித்ேதாழர்களின் சிறப்புகள்                                 

    பக்கம்| 1730  
 

ேபாலும்! அவர்கைள நீங்கள் ேகாபப்படுத்தியிருந்தால், உங்கள் இைறவைன நீங்கள் 
ேகாபப்படுத்திவிட்டீர்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
ஆகேவ, அவர்களிடம் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் வந்து, "என் சேகாதரர்கேள! நான் உங்கைளக் 
ேகாப்படுத்திவிட்ேடனா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "இல்ைல, எங்கள் அருைமச் 
சேகாதரேர! அல்லாஹ் உங்கைள மன்னிப்பானாக!'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 43 அன்சாரிகளின் சிறப்புகள். 
 
4917 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அப்ேபாது உங்களில் இரு குழுவினர் துணிவிழந்து (திரும்பி)விட எண்ணினர். ஆனால், 

அவர்களுக்கு அல்லாஹ் உதவியாள(னாய் இருந்தா)ன்'' (3:122) எனும் இைற வசனம், பனூ 
சலிமா மற்றும் பனூ ஹாரிஸா கூட்டத்தாராகிய எங்கைளக் குறித்ேத அருளப்ெபற்றது. 
"இந்த வசனம் அருளப்ெபறாமலிருந்திருந்தால் நன்றாயிருந்திருக்குேம' என்று நாங்கள் 
விரும்பமாட்ேடாம். ஏெனனில், வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "அவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் உதவியாள(னாய் இருந்தா)ன்'' என்று (எங்கைள ேமன்ைமப்படுத்திக்) 
கூறுகிறாேன (பிறகு எப்படி அவ்வாறு விரும்ப முடியும்?). 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4918 ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! அன்சாரிகளுக்கும் அன்சாரிகளின் 
பிள்ைளகளுக்கும் அன்சாரிகளின் பிள்ைளகளின் பிள்ைளகளுக்கும் நீ மன்னிப்பு 
வழங்குவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4919 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அன்சாரிகளுக்காகப் பாவமன்னிப்பு ேவண்டிப் 
பிரார்த்தித்தார்கள். அன்சாரிகளின் சந்ததிகளுக்கும் அன்சாரிகளால் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட 
அடிைமகளுக்கும் பாவமன்னிப்பு ேவண்டிப் பிரார்த்தித்தார்கள் என்ேற நான் எண்ணுகிேறன். 
இதில் நான் ஐயம் ெகாள்ளவில்ைல. 
 
4920 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
திருமண விருந்ெதான்றுக்குச் ெசன்று விட்டுத் திரும்பிக்ெகாண்டிருந்த (அன்சாரிப்) 
ெபண்கைளயும் சிறுவர்கைளயும் ேநாக்கி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசன்று 
அவர்களுக்கு ேநராக நின்று, "இைறவா! (நீேய சாட்சி)'' என்று கூறிவிட்டு,  "மக்களிேலேய 
நீங்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். இைறவா! (நீேய சாட்சி) மக்களிேலேய நீங்கள் 
எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள்'' என்று அன்சாரிகைளப் பற்றிக் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4921 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அன்சாரிப் ெபண்களில் ஒருவர் வந்தார். 
அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தனியாகப் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த இைற)வன் மீதாைணயாக! 
(அன்சாரிகளான) நீங்கள் மக்களிேலேய எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள்'' என்று மூன்று 
முைற ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4922 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அன்சாரிகள் என் இைரப்ைப; என் கருவூலம் ஆவர். இனி (அன்சாரிகள் அல்லாத) மக்கள் 
ெபருகுவார்கள். (அன்சாரிகள்) குைறந்துவிடுவார்கள். ஆகேவ, அன்சாரிகளில் நன்ைம 
புரிபவர்களிடமிருந்து (அைத) ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்; அவர்களில் தவறிைழப்பவர்கைள 
(ெபருந்தன்ைமயுடன்) மன்னித்து விடுங்கள். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 44 அன்சாரிகளின் கிைளக் குடும்பங்களின் சிறப்பு. 
 
4923 அபூஉைசத் மாலிக் பின் ரபஆீ அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்சாரிகளின் கிைளக் குடும்பங்களில் சிறந்தது 
பனூ நஜ்ஜார் குடும்பமாகும். பிறகு பனூ அப்தில் அஷ்ஹல் குடும்பமாகும். பிறகு பனுல் 
ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ரஜ் குடும்பமாகும். பிறகு பனூ சாஇதா குடும்பமாகும். அன்சாரி 
கிைளக் குடும்பங்கள் ஒவ்ெவான்றிலும் நன்ைம உண்டு'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது (பனூ சாஇதா குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவரான) சஅத் (பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கைளவிட (மற்ற மூன்று குலங்கைளச்) 
சிறப்பித்துக் கூறியதாகேவ நான் அறிகிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இங்ேக குறிப்பிடப்படாத இன்னும்) பலைரயும்விட 
உங்கைளச் சிறப்பித்துக் கூறி விட்டார்கேள!'' என்று ெசால்லப்பட்டது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஉைசத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் 
வழியாக வந்துள்ளது. 
ஆனால், ஹதீஸி(ன் இறுதியி)ல் இடம்ெபற்றுள்ள சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்களின் 
கூற்று இங்கு இடம்ெபறவில்ைல. 
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4924 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அன்சாரிகளின் கிைளக் குடும்பங்களில் சிறந்தது பனூ அப்தில் அஷ்ஹல் அந்நஜ்ஜார் 
குடும்பமாகும். பிறகு பனுல் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ரஜ் குடும்பமும் பனூ சாஇதா 
குடும்பமும் ஆகும். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்ராஹீம் பின் முஹம்மத் பின் தல்ஹா (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீைஸ அபூஉைசத் (ரலி) அவர்கள், (மதீனா ஆட்சியரான) வலீத் பின் உத்பாவுக்கு 
அருகில் உைரயாற்றியேபாது கூறினார்கள். ேமலும், அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அன்சாரிகளின் கிைளக் குடும்பங்களில் ஒன்றுக்கு நான் முதலிடம் 
தருவதாக இருந்தால், (பனூ சாஇதா எனும்) என் குடும்பத்தாருக்ேக முதலிடம் 
அளித்திருப்ேபன்'' என்றும் ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4925 அபூஉைசத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்சாரிகளின் கிைளக் குடும்பங்களில் சிறந்தது 
"பனுந் நஜ்ஜார்' குடும்பமாகும். பிறகு "பனூ அப்தில் அஷ்ஹல்' குடும்பமாகும். பிறகு "பனுல் 
ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ரஜ்' குடும்பமாகும். பிறகு "பனூ சாஇதா' குடும்பமாகும். அன்சாரி 
கிைளக் குடும்பங்கள் ஒவ்ெவான்றிலும் நன்ைம உள்ளது'' என்று கூறினார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: அபூஉைசத் (ரலி) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது 
இட்டுக்கட்டுேவனா? நான் ெபாய்யுைரப்பவனாயிருந்தால், என் பனூசாஇதா குடும்பத்தாைரேய  
முதலில் கூறியிருப்ேபன்'' என்று கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறிய ெசய்தி சஅத் பின் உபாதா (ரலி) 
அவர்களுக்கு எட்டியேபாது,அவர்கள் மன ேவதைனப்பட்டார்கள். ேமலும், "(பனூ சாஇதா 
குலத்தாராகிய) நாங்கள் நான்காவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுவிட்ேடாம். என் கழுைதயில் 
ேசணம் பூட்டுங்கள்; நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசல்லப்ேபாகிேறன்'' 

என்று கூறினார்கள். 
 
அப்ேபாது அவர்களிடம் அவர்களுைடய சேகாதரர் மகன் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது கருத்துக்கு மறுப்புத் ெதரிவிக்க நீங்கள் ெசல்லப் 
ேபாகிறரீ்களா? அல்லாஹ்வின் தூதர்தான் (இைதப் பற்றி) நன்கு அறிந்தவர்கள். (சிறப்பித்துக் 
கூறப்பட்ட) நான்கு குடும்பங்களில் நான்காவது குடும்பமாக நீங்கள் இருப்பது 
ேபாதுமாகவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
உடேன சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம 
நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று கூறிவிட்டுத் திரும்பிவிட்டார்கள். ேமலும், தமது கழுைதைய 
அவிழ்த்துவிடும்படியும் கட்டைளயிட்டார்கள். அவ்வாேற அது அவிழ்த்துவிடப்பட்டது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஉைசத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் "அன்சாரிகளில் சிறந்தவர்கள் அல்லது அன்சாரிகளின் கிைளக் குடும்பங்களில் 
சிறந்தது...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி, கிைளக் குடும்பங்கள் ெதாடர்பான ேமற்கண்ட 
தகவல்கள் இடம்ெபற்றுள்ளன. அதில், சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள் பற்றிய நிகழ்வு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4926 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், முஸ்லிம்கள் திரளாகக் குழுமியிருந்த ஓர் 
அைவயில், "அன்சாரிகளின் கிைளக் குடும்பங்களில் சிறந்தைதப் பற்றி உங்களுக்குச் 
ெசால்லட்டுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவர்கள்) "பனூ அப்தில் அஷ்ஹல்' குடும்பத்தார் 
ஆவர்'' என்றார்கள். மக்கள், "பிறகு யார், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பிறகு "பனுந் நஜ்ஜார்' குடும்பத்தார்'' என்றார்கள். 
மக்கள், "பிறகு யார், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்க, "பிறகு "பனுல் ஹாரிஸ் பின் 
அல்கஸ்ரஜ்' குடும்பத்தார்'' என்றார்கள். 
"பிறகு யார், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று மக்கள் ேகட்டதற்கு, "பிறகு "பனூ 
சாஇதா' குடும்பத்தார்'' என்று விைடயளித்தார்கள்.  "பிறகு யார், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று 
மககள் ேகட்க, "பிறகு அன்சாரி கிைளக் குடும்பங்கள் ஒவ்ெவான்றிலும் நன்ைம 
உள்ளது'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் குலத்தாரின் ெபயைர நான்காவதாகக் 
கூறியைதக் ேகட்டு சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள் ேகாபத்துடன் எழுந்து, "நான்கு 
குடும்பங்களில் நாங்கள் தான் கைடசியா?'' என்று ேகட்டபடி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (அது பற்றிப்) ேபச முைனந்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களுைடய குலத்ைதச் ேசர்ந்த சிலர், "அமருங்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உங்கள் குடும்பத்ைத நான்கு குடும்பங்களில் ஒன்றாகக் குறிப்பிட்டேத 
உங்களுக்குத் திருப்தியளிக்கவில்ைலயா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபயர் 
குறிப்பிடாமல் விட்ட குடும்பத்தாரின் எண்ணிக்ைகேய, ெபயர் குறிப்பிட்ட குடும்பங்களின் 
எண்ணிக்ைகையவிட அதிகமாகும்'' என்று கூறினர். 
ஆகேவ, சஅத் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அது குறித்துப்) 
ேபசாமல் விலகிக்ெகாண்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 45 அன்சாரிகளுடன் நல்லுறவு பாராட்டல். 
 
4927 அனஸ் பின் மாலிக் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில் ெசன்ேறன். 
அவர்கள் எனக்குப் பணிவிைடகள் ெசய்துவந்தார்கள். நான் "(எனக்கு) நீங்கள் 
(பணிவிைடகள்) ெசய்ய ேவண்டாம்'' என்று அவர்களிடம் கூறிேனன். 
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அதற்கு ஜரீர் (ரலி) அவர்கள், "அன்சாரிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குச் 
ெசய்த (உயர்ந்த நன்ைம) ஒன்ைற நான் பார்த்திருக்கிேறன். (அன்ேற) "அன்சாரிகளில் 
எவருடன் நான் ெசன்றாலும் அவருக்கு நான் பணிவிைடகள் ெசய்ேத தீருேவன்' என்று 
சத்தியம் ெசய்துவிட்ேடன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னுல் முஸன்னா (ரஹ்), இப்னு பஷ்ஷார் (ரஹ்) ஆகிேயாரின் அறிவிப்புகளில், 

"ஜரீர் (ரலி) அவர்கள் அனஸ் (ரலி) அவர்கைளவிடப் ெபரியவராக இருந்தார்கள்'' என்றும், 

இப்னு பஷ்ஷார் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அனஸ் (ரலி) அவர்கைளவிட வயதில் 
மூத்தவராக இருந்தார்கள்'' என்றும் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 46 நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஃகிஃபார்' மற்றும் "அஸ்லம்' குலத்தாருக்காகச் ெசய்த 
பிரார்த்தைன. 
 
4928 அபூதர் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு 
வழங்குவானாக. அஸ்லம் குலத்தாைர அல்லாஹ் அைமதி காணச்ெசய்வானாக'' என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
4929 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "நீங்கள் உங்கள் (ஃகிஃபார்) குலத்தாரிடம் 
ெசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அஸ்லம் குலத்தாைர அல்லாஹ் அைமதி 
காணச்ெசய்வானாக! ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு வழங்குவானாக!' எனப் 
பிரார்த்தித்தார்கள் என்று கூறுங்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும்  இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4930 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "அஸ்லம் குலத்தாைர அல்லாஹ் அைமதி காணச்ெசய்வானாக. 
ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் பாவ மன்னிப்பு அருள்வானாக'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இேத ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் வாயிலாகவும் ஏழு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4931 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அஸ்லம் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் அைமதிைய 
வழங்கிவிட்டான். ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் பாவமன்னிப்பு அருளிவிட்டான். 
இவ்வாறு நான் ெசால்லவில்ைல. வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்தான் 
ெசான்னான்'' என்றார்கள். 
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4932 குஃபாஃப் பின் ஈமா அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒரு ெதாழுைகயில், "இைறவா! பனூ லிஹ்யான், 

ரிஅல், தக்வான் ஆகிேயாைரச் சபிப்பாயாக! உைஸய்யா குலத்தார் அல்லாஹ்வுக்கும் 
அவனுைடய தூதருக்கும் மாறுெசய்துவிட்டனர். ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் 
பாவமன்னிப்பு வழங்குவானாக! அஸ்லம் குலத்தாைர அல்லாஹ் அைமதி காணச் 
ெசய்வானாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
4933 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் பாவமன்னிப்பு வழங்குவானாக! அஸ்லம் குலத்தாைர 
அல்லாஹ் அைமதி காணச்ெசய்வானாக! உைஸய்யா குலத்தார் அல்லாஹ்வுக்கும் 
அவனுைடய தூதருக்கும் மாறுெசய்துவிட்டனர். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஸாலிஹ் மற்றும் உசாமா (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி இவ்வாறு கூறினார்கள்'' 

என்று காணப்படுகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 47 ஃகிஃபார், அஸ்லம், ஜுைஹனா, அஷ்ஜஉ, முைஸனா, தமீம், தவ்ஸ், தய்யி ஆகிய 
குலத்தாரின் சிறப்புகள். 
 
4934 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அன்சாரிகளும், முைஸனா குலத்தாரும், ஜுைஹனா குலத்தாரும், ஃகிஃபார் குலத்தாரும், 

அஷ்ஜஉ குலத்தாரும், பனூ அப்தில்லாஹ் குலத்தில் இருப்ேபாருேம (இஸ்லாத்ைத, அதன் 
ஆரம்பக் கட்டத்திேலேய தழுவிய காரணத்தால்) என் சிறப்பு உதவியாளர்கள் ஆவர்; 

மற்றவர்கள் அல்லர். அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம ெபாறுப்பாளர்கள் 
ஆவர். - இைத அபூஅய்யூப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4935 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
குைறஷியரும், அன்சாரிகளும், முைஸனா குலத்தாரும், ஜுைஹனா குலத்தாரும், அஸ்லம் 
குலத்தாரும், ஃகிஃபார் குலத்தாரும், அஷ்ஜஉ குலத்தாரும் என் சிறப்பு உதவியாளர்கள் ஆவர். 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும் அன்றி ெபாறுப்பாளர்கள் 
ேவெறவரும் இலர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் சில குலத்தார் குறித்து அறிவிப்பாளர் சஅத் பின் இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுைகயில்  "நான் அறிந்தவைரயில் இவ்வாறு தான்'' என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4936 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அஸ்லம், ஃகிஃபார், முைஸனா, "ஜுைஹனா குலத்தில் இருப்ேபார்' அல்லது ஜுைஹனா 
ஆகிய குலங்கள், பனூ தமீம்,பனூ ஆமிர் மற்றும் ஒன்றுக்கு ஒன்று நட்புறவு ெகாண்டிருந்த 
அசத் மற்றும் ஃகதஃபான் குலங்கள் ஆகியவற்ைறவிடச் சிறந்தைவ ஆகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4937 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முஹம்மதின் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! ஃகிஃபார், அஸ்லம், 

"முைஸனா', அல்லது "முைஸனா குலத்தில் இருப்ேபார்', "ஜுைஹனா குலத்தில் இருப்ேபார்' 

அல்லது "ஜுைஹனா' ஆகிய குலங்கள் மறுைம நாளில் அல்லாஹ்விடம் அசத்,  தய்யி, 
ஃகதஃபான் ஆகிய குலங்கைளவிடச் சிறந்தைவயாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4938 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அஸ்லம் குலத்தாரும், ஃகிஃபார் குலத்தாரும், "முைஸனா மற்றும் ஜுைஹனா குலத்தாரில் 
சில குடும்பங்களும்'அல்லது "ஜுைஹனா மற்றும் முைஸனா குலத்தாரில் சில 
குடும்பங்களும்' மறுைம நாளில் அல்லாஹ்விடம் அசத், ஃகதஃபான், ஹவாஸின், தமீம் ஆகிய 
குலங்கைளவிடச் சிறந்தைவ ஆகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4939 அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(பனூ தமீம் குலத்ைதச் ேசர்ந்த) அக்ரஉ பின் ஹாபிஸ் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, ஹஜ் பயணிகளின் ெபாருட்கைளக் களவாடிய அஸ்லம், 

ஃகிஃபார், முைஸனா ஆகிய குலங்கள்தான் தங்களிடம் (வந்து இஸ்லாத்ைதக் 
கைடப்பிடிப்பதாக) வாக்குறுதி அளித்துள்ளனர்'' என்று கூறினார்கள். (ஜுைஹனா 
குலத்ைதயும் குறிப்பிட்டார்கள் என்ேற நான் கருதுகிேறன் என அறிவிப்பாளர் முஹம்மத் 
(ரஹ்) அவர்கேள ஐயத்துடன் அறிவிக்கிறார்). 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அஸ்லம், ஃகிஃபார், முைஸனா 
(ஜுைஹனாைவயும் குறிப்பிட்டார்கள் என்ேற நான் கருதுகிேறன்) ஆகிய குலத்தார், பனூ 
தமீம், பனூ ஆமிர், அசத், ஃகதஃபான் ஆகிய குலத்தாைரவிடச் சிறந்தவர்களாக இருந்தாலுமா 
அவர்கள் நஷ்டமைடந்து இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டனர், ெசால்லுங்கள்'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அக்ரஉ (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' (இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டார்கள்) என்று பதிலளித்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த 
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ஏகயிைற)வன் மீதாைணயாக! அவர்கள் இவர்கைளவிட மிகவும் சிறந்தவர்கேள'' என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஜுைஹனா குலத்தாரும்' என்று உறுதிபடேவ இடம்ெபற்றுள்ளது. "ஜுைஹனா 
குலத்தாைரயும் குறிப்பிட்டார்கள் என்று நான் கருதுகிேறன்'' என்று (ஐயத்துடன்) 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4940 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அஸ்லம், ஃகிஃபார், முைஸனா, ஜுைஹனா ஆகிய குலத்தார் பனூ தமீம், பனூ ஆமிர் மற்றும் 
நட்புறவுக் குலங்களான பனூ அசத், ஃகதஃபான் ஆகியவற்ைறவிடச் சிறந்தவர்களாவர். 
இைத அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4941 அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஜுைஹனா, அஸ்லம், ஃகிஃபார் ஆகிய குலங்கள், பனூ தமீம், பனூ அப்தில்லாஹ் பின் 
ஃகதஃபான், ஆமிர் பின் ஸஅஸஆ ஆகிய குலங்கைளவிடச் சிறந்தைவயாக இருந்தாலுமா, 

கூறுங்கள்?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உரத்த குரலில் ேகட்டார்கள். 
அதற்கு மக்கள், "அப்ேபாது (பனூ தமீம் உள்ளிட்ட) அவர்கள் நஷ்டமைடந்துவிட்டார்கள்; 

இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டார்கள்,அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று பதிலளித்தனர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) "(ஆம்;) அவர்கள் இவர்கைளவிடச் சிறந்தவர்கேள'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூகுைரப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (குலங்கள் வரிைசயில் சற்று 
முன்பின்னாக) "ஜுைஹனா, முைஸனா,  அஸ்லம்,  ஃகிஃபார் ஆகிய குலத்தார்...'' என்று 
ஆரம்பமாகிறது. 
 
4942 அதீ பின் ஹாத்திம் அத்தாய ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (ஒரு முைற) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்றேபாது அவர்கள் 
என்னிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் முகத்ைதயும் அவர்களுைடய 
ேதாழர்களின் முகங்கைளயும் (மகிழ்ச்சியால்) ெவண்ைமயாக்கிய முதலாவது தர்மப் 
ெபாருட்கள், தய்ய ீ குலத்தார் அளித்ததாகும். அைத நீங்கள் தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்டுவந்தீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
4943 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
துஃைபல் பின் அம்ர் அத்தவ்ஸீ (ரலி) அவர்களும் அவர்களுைடய ேதாழர்களும் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (எங்கள்) தவ்ஸ் குலத்தார் (இஸ்லாத்ைத 
ஏற்க) மறுத்து நிராகரித்துவிட்டார்கள். அவர்களுக்ெகதிராகப் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று 
ேகட்டுக்ெகாண்டனர். 
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அப்ேபாது "தவ்ஸ் குலத்தார் அழிந்தனர்'' என்று கூறப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"இைறவா! தவ்ஸ் குலத்தாைர நல்வழியில் ெசலுத்துவாயாக! அவர்கைள (எம்மிடம்) 
ெகாண்டுவந்து ேசர்ப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
4944 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ தமீம் குலத்தார் பற்றிக் கூறிய மூன்று 
விஷயங்கைளக் ேகட்டதிலிருந்து நான் அ(க் குலத்த)வர்கைள எப்ேபாதும் ேநசிக்கலாேனன். 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் (பனூ தமீம் குலத்தார்) என் 
சமுதாயத்தாரிேலேய மிகக் கடுைமயாக தஜ்ஜாைல எதிர்ப்பார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
(ஒரு முைற) பனூ தமீம் குலத்தாரின் தர்மப் ெபாருள்கள் வந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இைவ எங்கள் இனத்தாரின் தர்மப் ெபாருட்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
(ஒரு முைற) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் பனூ தமீம் குலத்தாரின் ெபண் ேபார்க் ைகதி 
ஒருவர் இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "நீ 
இப்ெபண்ைண விடுதைல ெசய்துவிடு. ஏெனனில், இவள் இஸ்மாயலீ் (அைல) அவர்களின் 
சந்ததிகளில் ஒருத்தி'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ தமீம் பற்றிக் கூறிய மூன்று 
விஷயங்கைளக் ேகட்டதிலிருந்து நான் எப்ேபாதும் அவர்கைள ேநசிக்கலாேனன்...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
காணப்படுகின்றன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ தமீம் குலத்தாரின் மூன்று 
பண்புகைளக் கூறக் ேகட்டதன் பின்னர் அவர்கைள எப்ேபாதும் நான் ேநசித்துக் 
ெகாண்டிருக்கிேறன்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ஆயினும், அதில் "மக்களிேலேய ேபார்க்களங்களில் அறப்ேபார் புரிவதில் அவர்கள் மிகவும் 
கடுைமயானவர்கள்'' என்று (ெபாதுவாகேவ) இடம்ெபற்றுள்ளது. தஜ்ஜாைலப் பற்றிய குறிப்பு 
இல்ைல. 
 
பாடம் : 48 மக்களிேலேய சிறந்தவர்கள். 
 
4945 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்கைள நீங்கள் மூலகங்களாகக் காண்பரீ்கள். அறியாைமக் காலத்தில் அவர்களில் 
சிறந்தவர்களாயிருந்தவர்கள் இஸ்லாத்ைத ஏற்ற பின்பும் சிறந்தவர்கள்தான்; அவர்கள் 
மார்க்க விளக்கத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டால்! (இஸ்லாம் எனும்) இந்த விஷயத்தில் 
நுைழவதற்குமுன் அைதக் கடுைமயாக ெவறுத்தவர்கேள. பின்னர் அதில் மக்களிேலேய 
சிறந்தவர்களாக இருப்பைத நீங்கள் காண்பரீ்கள். மனிதர்களிேலேய மிகவும் 
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ேமாசமானவனாகேவ இரட்ைட முகத்தாைனக் காண்பரீ்கள். அவன் இவர்களிடம் ெசல்லும் 
ேபாது ஒரு முகத்துடனும் அவர்களிடம் ெசல்லும் ேபாது இன்ெனாரு முகத்துடனும் 
ெசல்வான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "மக்கைள நீங்கள் மூலகங்களாகக் காண்பரீ்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
அபூஸுர்ஆ மற்றும் அஃரஜ் (ரஹ்) ஆகிேயாரின் அறிவிப்புகளில், "இந்த தைலைமப் பதவி 
விஷயத்தில் தாமாக விழும்வைர அதில் கடுைமயான ெவறுப்புக் காட்டக்கூடியவர்கைளேய 
நீங்கள் மக்களில் சிறந்தவர்களாகக் காண்பரீ்கள்'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
பாடம் : 49 குைறஷிப் ெபண்களின் சிறப்புகள். 
 
4946 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒட்டகத்தில் பயணம் ெசய்த (அரபுப்) ெபண்களிேலேய சிறந்தவர்கள் "குைறஷிப் ெபண்கள் 
ஆவர்' அல்லது "நல்ல குைறஷிப் ெபண்கள் ஆவர்'. அவர்கள் அநாைதக் குழந்ைதகள்மீது 
அதிகமான பாசம் ெகாண்டவர்கள்; தம் கணவனின் ெசல்வத்ைத நன்கு ேபணிக்காப்பவர்கள் 
ஆவர்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவ்விரு அறிவிப்புகளிலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் ேமற்கண்டவாறு கூறியதாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. ஆயினும், தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் குழந்ைதகள் மீது 
அதிகப் பாசம் ெகாண்டவர்கள்' என்று (ெபாதுவாகேவ) இடம்ெபற்றுள்ளது. "அநாைதக் 
குழந்ைதகள்' என்ற குறிப்பு இல்ைல. 
 
4947 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
குைறஷிப் ெபண்கள்தான் ஒட்டகத்தில் பயணம் ெசய்த (அரபுப்) ெபண்களிேலேய 
சிறந்தவர்கள். (தம்) குழந்ைதகள்மீது அதிகப் பரிவுைடயவர்கள். தம் கணவனின் 
ெசல்வத்ைத நன்கு ேபணிப் பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் ேமற்கண்டவாறு அறிவித்து விட்டுத் 
ெதாடர்ந்து, "இம்ரானின் புதல்வி மர்யம் (அைல) அவர்கள் ஒட்டகம் எதிலும் பயணம் 
ெசய்தேதயில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "உம்மு ஹான ீ பின்த் அபதீாலிப் (ரலி)' அவர்கைளத் 
தமக்காகப் ெபண் ேகட்டார்கள். அதற்கு உம்மு ஹான ீஅவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
எனக்கு வயதாகி விட்டது; எனக்குக் குழந்ைத குட்டிகளும் உள்ளனர்'' என்று கூறி (மறுத்து) 
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விட்டார்கள். அப்ேபாது தான் நபி (ஸல்) அவர்கள், (ேமற்கண்டவாறு) "ஒட்டகத்தில் பயணம் 
ெசய்த ெபண்களிேலேய சிறந்தவர்கள்...'' என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ஆயினும் இவற்றில் "(தம்) குழந்ைதகள் மீது அதிகப் பாசமுைடயவர்கள்'' எனும் குறிப்பு 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4948 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒட்டகத்தில் பயணம் ெசய்த ெபண்களிேலேய சிறந்தவர்கள் நல்ல குைறஷிப் 
ெபண்கேளயாவர். அவர்கள் (தம்) குழந்ைதகள்மீது அதிகப் பாசமுைடயவர்கள். தம் 
கணவனின் ெசல்வத்ைத நன்கு ேபணிக்காப்பவர்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அப்படிேய மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 50 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் (முஹாஜிர் - அன்சாரித்) ேதாழர்களிைடேய 
சேகாதரத்துவத்ைத ஏற்படுத்தியது. 
 
4949 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (முஹாஜிரான) அபூஉைபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் 
(ரலி) அவர்களுக்கும் (அன்சாரியான) அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுக்கும் இைடேய 
சேகாதரத்துவத்ைத ஏற்படுத்தினார்கள். 
 
4950 ஆஸிம் பின் சுைலமான் அல்அஹ்வல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம், "இஸ்லாத்தில் (மனிதர்களாக ஏற்படுத்திக் 
ெகாள்கிற ஒருவருக்ெகாருவர் வாரிசாகிக் ெகாள்ளும் ஒப்பந்த) நட்புறவு முைற இல்ைல'' 

என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்  கூறினார்கள் எனத் தங்களுக்குச் ெசய்தி 
கிைடத்ததா? என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது வடீ்டில் 
ைவத்து குைறஷி (முஹாஜிர்)களுக்கும் (மதீனா) அன்சாரிகளுக்கும் இைடேய நட்புறவு 
முைறைய ஏற்படுத்தியிருந்தார்கேள!''என்றார்கள். 
 
4951 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவிலிருந்த எனது வடீ்டில் ைவத்து குைறஷி 
(முஹாஜிர்)களுக்கும் (மதீனா) அன்சாரிகளுக்கும் இைடேய நட்புறவு முைறைய 
ஏற்படுத்தினார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4952 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இஸ்லாத்தில் (மனிதர்களாக ஏற்படுத்திக்ெகாள்கிற ஒப்பந்த) நட்புறவு முைற இல்ைல. 
அறியாைமக் காலத்தில் நைடெபற்ற ஒப்பந்த நட்புறவுகள் இஸ்லாத்திற்குப் பிறகு இன்னும் 
பலத்ைத அதிகரிக்கேவ ெசய்யும். (காலாவதியாகிவிடாது.) 
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இைத ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 51 நபி (ஸல்) அவர்கள் உயிருடன் இருந்தது அவர்களுைடய ேதாழர்களுக்குப் 
பாதுகாப்பாகவும் நபித்ேதாழர்கள் உயிருடன் இருந்தது (ஒட்டுெமாத்த) சமுதாயத்திற்குப் 
பாதுகாப்பாகவும் அைமந்தது பற்றிய விளக்கம். 
 
4953 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மஃக்ரிப் ெதாழுைகையத் 
ெதாழுேதாம். பிறகு நாங்கள், "நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இஷாத் 
ெதாழுைக ெதாழும்வைர (இங்ேகேய) அமர்ந்திருந்தால் நன்றாயிருக்கும்'' என்று கூறிக் 
ெகாண்டு (அங்ேகேய) அமர்ந்திருந்ேதாம். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து, "ஏன் இங்ேகேய 
இருந்துெகாண்டிருக்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் 
தங்களுடன் மஃக்ரிப் ெதாழுைகையத் ெதாழுதுவிட்டுப் பிறகு "தங்களுடன் இஷாத் 
ெதாழுைகையயும் ெதாழும்வைர அமர்ந்திருப்ேபாம்' என்று கூறிேனாம்'' என்ேறாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் ெசய்தது "நன்று' அல்லது "சரி' என்று 
ெசால்லி விட்டு, வானத்ைத ேநாக்கித் தமது தைலைய உயர்த்தினார்கள். -(ெபாதுவாக) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாக வானத்ைத ேநாக்கித் தமது 
தைலைய  உயர்த்தக்கூடியவராக இருந்தார்கள்.- 

பிறகு, "நட்சத்திரங்கள் வானத்திற்குப் பாதுகாப்பாகும். நட்சத்திரங்கள் ேபாய்விட்டால் 
வானத்திற்கு வாக்களிக்கப்பட்டது வந்துவிடும். நான் என் ேதாழர்களுக்குப் பாதுகாப்பு 
ஆேவன். நான் ேபாய்விட்டால் என் ேதாழர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டது வந்துவிடும். என் 
ேதாழர்கள் என் சமுதாயத்தாருக்குப் பாதுகாப்பு ஆவார்கள். என் ேதாழர்கள் ேபாய்விட்டால் 
என் சமுதாயத்தாருக்கு வாக்களிக்கப்பட்டது வந்துவிடும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 52 நபித்ேதாழர்கள், பிறகு அவர்கைள அடுத்து வந்தவர்கள் (தாபிஈன்), பிறகு 
அவர்கைள அடுத்து வந்தவர்கள் (தபஉத் தாபிஈன்) ஆகிேயாரின் சிறப்பு. 
 
4954 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்களில் ஒரு குழுவினர் அறப்ேபார் புரியச் ெசல்கின்ற ஒரு காலம் வரும். அப்ேபாது 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளப் பார்த்தவர்கள் (நபித்ேதாழர்கள்) 
எவேரனும் உங்களிைடேய இருக்கிறார்களா?'' என்று ேகட்கப்படும். அதற்கு அக்குழுவினர், 

"ஆம் (இருக்கிறார்கள்)'' என்று பதிலளிப்பார்கள். ஆகேவ, அவர்களுக்கு ெவற்றியளிக்கப்படும். 
பிறகு (அடுத்த தைலமுைற) மக்களில் மற்ெறாரு குழுவினர் அறப்ேபார் புரியச் 
ெசல்வார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
ேதாழைம ெகாண்டிருந்தவர்கைளப் பார்த்தவர்கள் (தாபிஉகள்) எவேரனும் உங்களிைடேய 
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இருக்கிறார்களா?'' என்று ேகட்கப்படும். அப்ேபாது அக்குழுவினர் "ஆம் (இருக்கிறார்கள்)'' 
என்று பதிலளிப்பார்கள். ஆகேவ, அவர்களுக்கும் ெவற்றியளிக்கப்படும். 
பிறகு (அதற்கடுத்த தைலமுைற) மக்களில் ேவெறாரு குழுவினர் அறப்ேபாருக்குப் 
புறப்பட்டுச் ெசல்வார்கள். அப்ேபாது அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ேதாழைம ெகாண்டிருந்தவர்களுடன் ேதாழைமெகாண்டிருந்தவர்கள் (தபஉத் 
தாபிஈன்) எவேரனும் உங்களிைடேய இருக்கிறார்களா?'' என்று ேகட்கப்படும். அதற்கு 
அக்குழுவினர் "ஆம் (இருக்கிறார்கள்)'' என்று பதிலளிப்பார்கள். ஆகேவ, அவர்களுக்கும் 
ெவற்றியளிக்கப்படும். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4955 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்களிடம் ஒரு காலம் வரும். அப்ேபாது அவர்களிலிருந்து ஒரு பைடப்பிரிவு 
அனுப்பப்படும். அப்ேபாது "நபித்ேதாழர்களில் எவைரேயனும் உங்களில் காண்கிறரீ்களா 
என்று பாருங்கள்'' என்று கூறுவர். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் காணப்படுவார். ஆகேவ, 

அவருக்காக அப்பைடக்கு ெவற்றியளிக்கப்படும். 
பிறகு (அடுத்த தைலமுைறயில்) இரண்டாவது பைடப்பிரிவு ஒன்று அனுப்பப்படும். 
அப்ேபாது "நபித்ேதாழர்கைளப் பார்த்தவர்கள் (தாபிஉ) எவேரனும் அவர்களிைடேய 
இருக்கிறார்களா?'' என்று ேகட்பார்கள். (அப்ேபாது ஒரு மனிதர் காணப்படுவார்.) ஆகேவ, 

அவருக்காக அப்பைடக்கு ெவற்றியளிக்கப்படும். 
பிறகு (அதற்கடுத்த தைலமுைறயில்) மூன்றாவது பைடப்பிரிவு அனுப்பப்படும். அப்ேபாது 
"நபித்ேதாழர்கைளப் பார்த்தவர்கைளப் பார்த்தவர்கள் (தபஉத் தாபிஉ) எவைரேயனும் 
அவர்களிைடேய நீங்கள் காண்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்கப்படும். 
பிறகு (அதற்கடுத்த தைலமுைறயில்) நான்காவது பைடப்பிரிவு அனுப்பப்படும். அப்ேபாது 
நபித்ேதாழர்கைளப் பார்த்த ஒருவைர (தாபிஉ) பார்த்தவைர (தபஉத் தாபிஉ) பார்த்த 
எவேரனும் அவர்களிைடேய நீங்கள் காண்கிறரீ்களா,பாருங்கள்'' என்று ெசால்லப்படும். 
அத்தைகய ஒருவர் காணப்படுவார். ஆகேவ, அவருக்காக அப்பைடக்கு ெவற்றியளிக்கப் 
படும். 
 
4956 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் சமுதாயத்தாரில் சிறந்தவர்கள் என்ைன ஒட்டியுள்ள தைலமுைறயினர் ஆவர். பிறகு 
அவர்கைள அடுத்து வருபவர்கள். பிறகு அவர்கைள அடுத்து வருபவர்கள். பிறகு ஒரு 
சமுதாயத்தார் வருவார்கள். அவர்களது சாட்சியம் அவர்களது சத்தியத்ைதயும், அவர்களது 
சத்தியம் அவர்களது சாட்சியத்ைதயும் முந்திக்ெகாள்ளும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹன்னாத் பின் அஸ்ஸரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "தைலமுைறயினர்' 

எனும்  ெசாற்ெறாடர் இடம்ெபறவில்ைல. குைதபா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
பிறகு "சமுதாயங்கள் பல வரும்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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4957 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "மக்களில் சிறந்ேதார் யார்?'' என்று ேகட்கப் 
பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(மக்களில் சிறந்ேதார்) என் தைல 
முைறயினர், பிறகு அவர்கைள அடுத்து வருபவர்கள். பிறகு அவர்கைள அடுத்து 
வருபவர்கள். பிறகு ஒரு சமுதாயத்தார் வருவார்கள். அவர்களது சாட்சியம் அவர்களின் 
சத்தியத்ைதயும், அவர்களது சத்தியம் அவர்களது சாட்சியத்ைதயும் முந்திக்ெகாள்ளும்'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) இப்ராஹீம் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நாங்கள் சிறுவர்களாயிருந்தேபாது எங்கைள "அஷ்ஹது பில்லாஹ்' (அல்லாஹ்வின் 
ெபயரால் நான் சாட்சியம் அளிக்கிேறன்) என்ேறா, "அலய்ய அஹ்துல்லாஹ்' 

(அல்லாஹ்வுடன் ெசய்துெகாண்ட ஒப்பந்தப்படி) என்ேறா கூறுவைத அவர்கள் 
(நபித்ேதாழர்கள்) தடுத்து வந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இருவரின் அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ேகட்கப்பட்டது'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4958 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "மக்களில் சிறந்தவர்கள் என் தைலமுைறயினர் ஆவர். பிறகு 
அவர்கைள அடுத்து வருபவர்கள். பிறகு அவர்கைள அடுத்து வருபவர்கள்'' என்று 
கூறிவிட்டு, மூன்றாவது தடைவயில் அல்லது நான்காவது தடைவயில் "அவர்களுக்குப் 
பிறகு சிலர் வருவார்கள். அவர்களது சாட்சியம் அவர்களின் சத்தியத்ைதயும், அவர்களது 
சத்தியம் அவர்களின் சாட்சியத்ைதயும் முந்திக்ெகாள்ளும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
4959 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் சமுதாயத்தாரில் சிறந்தவர்கள், நான் 
யாரிைடேய அனுப்பப்பட்டுள்ேளேனா அந்தத் தைலமுைறயினர் ஆவர். பிறகு அவர்கைள 
அடுத்து வருபவர்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, -மூன்றாவது முைறயும் அவ்வாறு கூறினார்களா, 

இல்ைலயா என்பைத அல்லாஹ்ேவ அறிவான்- "பிறகு அவர்களுக்குப்பின் ஒரு 
சமுதாயத்தார் வருவார்கள். அவர்கள் உண்டு ெகாழுப்பைத விரும்புவார்கள். 
சாட்சியமளிக்கும்படி ேகாரப்படுவதற்கு முன்ேப (தாமாக முன்வந்து) சாட்சியம் 
அளிப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("பிறகு அவர்கைள அடுத்து 
வருபவர்கள்' என்று) இரண்டு முைற கூறினார்களா அல்லது மூன்று முைற கூறினார்களா 
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என்பது எனக்குத் ெதரியவில்ைல என அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4960 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் (மக்களில்) சிறந்தவர்கள் என் 
தைலமுைறயினர் ஆவர். பிறகு அவர்கைள (உங்கைள) அடுத்து வருபவர்கள். பிறகு 
அவர்கைள அடுத்து வருபவர்கள். பிறகு அவர்கைள அடுத்து வருபவர்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் தைலமுைறயினருக்குப் பிறகு 
("அவர்கைள அடுத்து வருபவர்கள்' என்று) இரண்டு தடைவ கூறினார்களா, அல்லது மூன்று 
முைற கூறினார்களா என்பது எனக்குத் ெதரியவில்ைல. 
பிறகு "அவர்களுக்குப்பின் ஒரு சமுதாயத்தார் (வர) இருக்கிறார்கள். அவர்கள் 
சாட்சியமளிக்கும்படி ேகாரப்படாமேலேய (தாமாக) சாட்சியம் அளிப்பார்கள். அவர்கள் 
நம்பிக்ைக ேமாசடி ெசய்வார்கள்; அவர்களிடம் எைதயும் நம்பி ஒப்பைடக்கப்படமாட்டாது. 
அவர்கள் ேநர்ச்ைச ெசய்வார்கள்; ஆனால், அைத நிைறேவற்றமாட்டார்கள். அவர்களிைடேய 
உண்டு ெகாழுக்கும் (ெதாந்தி ெபருக்கும்) நிைல ேதான்றும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் தைலமுைறயினர் பற்றிக் 
குறிப்பிட்ட பிறகு இரண்டு தைலமுைறயினைரக் கூறினார்களா, அல்லது மூன்று 
தைலமுைறயினைரக் கூறினார்களா என்பது எனக்குத் ெதரியவில்ைல'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ஷபாபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஸஹ்தம் பின் முளர்ரிப் (ரஹ்) அவர்கள் ஒரு 
ேதைவக்காகக் குதிைரயில் என்னிடம் வந்திருந்தேபாது, இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாக (ேமற்கண்ட ஹதீைஸ) அறிவித்தார்கள்'' என்று காணப்படுகிறது. 
யஹ்யா பின் சயதீ், ஷபாபா (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் ("நிைறேவற்றமாட்டார்கள்' 

என்பைதக் குறிக்க "வலா யூஃபூன' என்பதற்குப் பதிலாக) "வலா யஃபூன' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
பஹ்ஸ் பின் அசத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "யூஃபூன' என்ேற (முஹம்மத் பின் 
ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பிலுள்ளைதப் ேபான்ேற) காணப்படுகிறது. 
 
4961 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "இந்தச் சமுதாயத்தில் சிறந்தவர்கள், நான் யாரிைடேய அனுப்பப்ெபற்றுள்ேளேனா 
அந்தத் தைலமுைறயினர் ஆவர். பிறகு அவர்கைள அடுத்து வருபவர்கள்'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
அபூஅவானா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மூன்றாவது தடைவயில் ("பிறகு அவர்கைள 
அடுத்து வருபவர்கள்' என்று) கூறினார்களா, இல்ைலயா என்பது எனக்குத் ெதரியவில்ைல'' 

என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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கத்தாதா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து ஹிஷாம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், 

"சத்தியம் ெசய்யும்படி ேகட்கப்படாமேலேய சத்தியப் பிரமாணம் ெசய்ய அவர்கள் 
தாமாகேவ முன்வருவார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4962 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "மக்களில் சிறந்தவர் யார்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "(மக்களில் சிறந்தவர்கள்) நான் யாரிைடேய இருக்கிேறேனா அந்தத் 
தைலமுைறயினர். பிறகு இரண்டாவது தைலமுைறயினர். பிறகு மூன்றாவது 
தைலமுைறயினர்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 53 "இன்று பூமியில் இருப்பவர்களில் எவரும் ஒரு நூற்றாண்டுக்குப்பின் உயிருடன் 
இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது. 
 
4963 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது இறுதிக் காலத்தில் ஓர் இரவில் எங்களுக்கு 
இஷாத் ெதாழுைக ெதாழுவித்து, சலாம் ெகாடுத்து முடித்தேபாது எழுந்து, "இந்த இரைவப் 
பற்றி உங்களுக்குத் ெதரியுமா? (இன்றிலிருந்து) நூறாம் ஆண்டின் துவக்கத்தில், இன்று 
பூமியில் இருக்கும் எவரும் எஞ்சியிருக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் ஹதீஸ்களில் 
நூறாண்ைடப் பற்றிய இந்த ஹதீைஸத் தவறாகப் புரிந்து(ெகாண்டு, நூறு ஆண்டுகளுக்குப் 
பின் உலகம் அழிந்து விடும்ேபாலும் என்று புரிந்து)ெகாண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியது, இன்று பூமியில் இருப்பவர்களில் எவரும் நூறு ஆண்டுகளுக்குப் 
பின் இருக்கமாட்டார்கள் என்ற ெபாருளில்தான். 
இதன் மூலம், அன்று இருந்த தைலமுைறயினர் நூறு ஆண்டுகளுக்குள் முடிந்து ேபாவர் 
என்பைதேய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கருதினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4964 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இறப்பதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னர், "என்னிடம் மறுைம நாைளப் 
பற்றிக் ேகட்கிறரீ்களா?அைதப் பற்றிய அறிவு அல்லாஹ்விடேம உள்ளது. நான் 
அல்லாஹ்வின்மீது ஆைணயிட்டுச் ெசால்கிேறன்: (இன்றிலிருந்து) ஒரு நூறாண்டுக்குள் 
இன்று பூமியில் இருப்பவர்களில் எவரும் இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "இன்று உயிருடன் இருப்பவர்களில் எவரும் ஒரு நூறாண்டுகளுக்குள் உயிருடன் 
இருக்கமாட்டார்கள் என்று தாம் இறப்பதற்கு ஒரு மாதத்திற்குமுன் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களது மற்ேறார் அறிவிப்பில், அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) 
அவர்கள் இதற்கு "இன்று உயிருடன் இருப்பவர்களின் ஆயுள் குைறவானதாகும்'' என்று 
விளக்கம் அளித்ததாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4965 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "தபூக்' ேபாரிலிருந்து திரும்பியேபாது அவர்களிடம் மக்கள் மறுைம 
நாைளப் பற்றிக் ேகட்டார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "(அது அல்லாஹ்வுக்ேக 
ெதரியும். ஆனால்,) இன்று உயிர் வாழ்ேவாரில் யாரும் ஒரு நூற்றாண்டுக்குள் 
இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4966 சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "இன்று உயிர் வாழ்ேவாரில் யாரும் ஒரு நூற்றாண்ைட 
எட்டமாட்டார்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக்  குறிப்பிட்டார்கள். உடேன இது 
குறித்து நாங்கள் அவர்களிடம் விவாதித்ேதாம். அப்ேபாது "அன்ைறய நாளில் பைடக்கப்பட்டு 
(உயிருடனு)ள்ள ஒவ்ெவாருவைரயுேம இது குறிக்கும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 54 நபித்ேதாழர்கைள ஏசுவது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
4967 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் ேதாழர்கைள ஏசாதீர்கள். என் ேதாழர்கைள ஏசாதீர்கள். என் உயிர் எவன் 
ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த இைற)வன்மீது சத்தியமாக! உங்களில் ஒருவர் உஹுத் 
மைலயளவுக்குத் தங்கத்ைத (தானமாகச்) ெசலவிட்டாலும், என் ேதாழர்கள் (இைறவழியில்) 
ெசலவிட்ட இரு ைகயளவு, அல்லது அதில் பாதியளைவக் கூட எட்ட முடியாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4968 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபித்ேதாழர்களான) காலித் பின் அல் வலீத் (ரலி) அவர்களுக்கும் அப்துர் ரஹ்மான் பின் 
அவ்ஃப் (ரலி) அவர்களுக்கும் இைடேய ஏேதா (பிரச்சிைன) இருந்தது. காலித் (ரலி) அவர்கள் 
(அப்துர் ரஹ்மான் (ரலி) அவர்கைள) ஏசினார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் ேதாழர்களில் யாைரயும் ஏசாதீர்கள். 
உங்களில் ஒருவர் உஹுத் மைலயளவு தங்கத்ைத (தர்மமாகச்) ெசலவிட்டாலும் என் 
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ேதாழர்கள் (இைறவழியில்) ெசலவிட்ட இரு ைகயளவு, அல்லது அதில் பாதியளைவக்கூட 
எட்ட முடியாது'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஷுஅபா மற்றும் வகீஉ (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் அப்துர் ரஹ்மான் பின் 
அவ்ஃப் (ரலி), காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) ஆகிேயாைரப் பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. 
 
பாடம் : 55 உைவஸ் அல்கரன ீ(ரஹ்) அவர்களின் சிறப்புகள். 
 
4969 உைசர் பின் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) கூஃபாவாசிகளின் தூதுக்குழு ஒன்று (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களிடம் 
வந்தது. அவர்களிைடேய உைவஸ் அவர்கைளப் பழித்துப் ேபசிவந்த மனிதர் ஒருவரும் 
இருந்தார். 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "இங்கு (உங்களில்) "கரன்' குலத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களில் யாேரனும் 
இருக்கிறாரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அந்த மனிதர் வந்தார். 
அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"உங்களிடம் யமன் நாட்டிலிருந்து ஒரு மனிதர் வருவார். அவர் "உைவஸ்' எனப்படுவார். 
அவர் யமன் நாட்டில் தம் தாயார் ஒருவைர மட்டுேம விட்டுவருவார். அந்த மனிதருைடய 
ேமனியில் ெவண்குஷ்டம் ஏற்பட்டிருந்தது. ஆகேவ, அவர் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தித்தார். 
அைதயடுத்து ஒரு தீனார் அல்லது ஒரு திர்ஹம் அளவு இடத்ைதத் தவிர (மற்ற 
இடங்களிலிருந்து) அைத அல்லாஹ் குணப்படுத்தினான். 
ஆகேவ, உங்களில் யாேரனும் அவைரச் சந்தித்தால் அவர் உங்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் 
ேகாரட்டும் (அவரிடம் உங்கள் பாவமன்னிப்புக்காகப் பிரார்த்திக்கச் ெசால்லவும்)'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
4970 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உைசர் பின் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தாபிஉகளில் (உங்கைளத் ெதாடர்ந்து 
வருேவாரில்) சிறந்தவர் உைவஸ் எனப்படும் ஒரு மனிதர் ஆவார். அவருக்குத் தாயார் 
ஒருவர் இருப்பார்; அந்த மனிதருக்கு ெவண்குஷ்டம் இருக்கும். (அவைரக் கண்டால்) 
உங்களுக்காகப் பாவமன்னிப்பு ேவண்டிப் பிரார்த்திக்கச் ெசால்லுங்கள்' என்று கூறினார்கள்'' 

என உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
4971 உைசர் பின் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடம் யமன்வாசிகளின் உதவிப் பைடகள் 
வந்தால், அவர்களிடம் "உங்களிைடேய உைவஸ் பின் ஆமிர் (எனப்படும் மனிதர் ஒருவர்) 
இருக்கிறாரா?'' என்று ேகட்பார்கள். 
இந்நிைலயில் (ஒரு முைற) உைவஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம் உமர் (ரலி) அவர்கள் வந்து, 

"நீர்தான் உைவஸ் பின் ஆமிரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு உைவஸ் அவர்கள் "ஆம்' 

என்றார்கள். 
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உமர் (ரலி) அவர்கள், "முராத் (மூலக்) ேகாத்திரத்ைதயும் பிறகு "கரன்' (கிைளக்) 
குலத்ைதயும் ேசர்ந்தவரா (நீங்கள்)?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு உைவஸ் அவர்கள் "ஆம்' 

என்றார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "உங்களுக்கு ெவண்குஷ்டம் ஏற்பட்டு, அதில் ஒரு திர்ஹம் 
அளைவத் தவிர மற்றது (உமது பிரார்த்தைன மூலம்) குணமாகிவிட்டதா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
அதற்கும் உைவஸ் அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "உமக்குத் தாயார் 
ஒருவர் இருக்கிறாரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு உைவஸ் அவர்கள் "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
 
உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"யமன்வாசிகளின் உதவிப் பைடயினருடன் "முராத்' (மூலக்) ேகாத்திரத்ைதயும் பின்னர் 
"கரன்' (கிைளக்) குலத்ைதயும் ேசர்ந்த உைவஸ் பின் ஆமிர் என்பவர் உங்களிடம் வருவார். 
அவருக்கு ெவண்குஷ்டம் ஏற்பட்டு, பின்னர் ஒரு திர்ஹம் அளைவத் தவிர மற்றைவ 
குணமாயிருக்கும். அவருக்குத் தாயார் ஒருவர் இருப்பார்.  அவருக்கு உைவஸ் ஊழியம் 
புரிபவராக இருப்பார். அவர் அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமிட்டால், அல்லாஹ் அைத 
நிைறேவற்றி ைவப்பான். (உமேர!) அவர் உமக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ேகாரிப் பிரார்த்திக்க 
வாய்ப்புக் கிட்டினால் அவைரப் பிரார்த்திக்கச் ெசால்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். ஆகேவ, 

எனக்காகப் பாவமன்னிப்பு ேவண்டி பிரார்த்தியுங்கள். 
அவ்வாேற உைவஸ் (ரஹ்) அவர்களும் உமருக்காகப் பாவமன்னிப்பு ேவண்டிப் 
பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் எங்ேக ெசல்கிறரீ்கள்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு உைவஸ் (ரஹ்) அவர்கள், "கூஃபாவிற்கு' என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் 
(ரலி) அவர்கள், "கூஃபாவின் ஆளுநரிடம் உமக்காகப் (பரிந்துைரத்து) கடிதம் எழுதட்டுமா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு உைவஸ் (ரஹ்) அவர்கள், "சாதாரண மக்களில் ஒருவனாக 
நான் இருப்பேத எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாகும்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். 
அடுத்த ஆண்டில் "கரன்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த பிரமுகர்களில் ஒருவர் ஹஜ்ஜுக்காகச் 
ெசன்றிருந்த ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கைளத் தற்ெசயலாகச் சந்தித்தார். 
 
அப்ேபாது அவரிடம் உமர் (ரலி) அவர்கள் உைவஸ் (ரஹ்) அவர்கைளப் பற்றி 
விசாரித்தார்கள். அதற்கு அவர், "மிக எளிய குடிலில் (ெநருக்கடியான வாழ்விலும்) மிகக் 
குைறவான வாழ்க்ைகச் சாதனங்களிலுேம அவைர விட்டுவந்துள்ேளன்'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "யமன்வாசிகளின் 
உதவிப் பைடயினருடன் "முராத்' (மூலக்) ேகாத்திரத்ைதயும் பின்னர் "கரன்' (கிைளக்) 
குலத்ைதயும் ேசர்ந்த உைவஸ் பின் ஆமிர் என்பவர் உங்களிடம் வருவார். அவருக்கு 
(ேமனியில்) ெவண்குஷ்டம் ஏற்பட்டுப் பின்னர் ஒரு திர்ஹம் அளவு இடத்ைதத் தவிர 
மற்றைவ குணமாகியிருக்கும். 
அவருக்குத் தாயார் ஒருவர் இருப்பார். அவருக்கு உைவஸ் ஊழியம் புரிபவராக இருப்பார். 
அவர் அல்லாஹ்வின்மீது சத்தியம் ெசய்தால், அல்லாஹ் அைத நிைறேவற்றி ைவப்பான். 
(உமேர!) அவர் உமக்காகப் பாவ மன்னிப்புக் ேகாரிப் பிரார்த்திக்கும் வாய்ப்புக் கிட்டினால் 
அவரிடம் பிரார்த்திக்கச் ெசால்லுங்கள் என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
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ஆகேவ, அப்பிரமுகர் உைவஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம் ெசன்று, "எனக்காகப் பாவமன்னிப்பு 
ேவண்டிப் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று கூறினார். அப்ேபாது உைவஸ் அவர்கள், "நீர்தான் 
இப்ேபாது புனிதப் பயணம் ஒன்ைற முடித்து வந்துள்ளரீ். ஆகேவ, நீர்தான் எனக்காகப் 
பாவமன்னிப்புக் ேகார ேவண்டும்'' என்றார்கள். 
"நீர் உமர் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்தீரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர் "ஆம்' என்றார். பிறகு 
அவருக்காகப் பாவமன்னிப்பு ேவண்டிப் பிரார்த்தித்தார்கள். அப்ேபாதுதான் மக்களும் 
உைவஸ் அவர்கைள அறிந்துெகாண்டனர். பிறகு உைவஸ் அவர்கள் தமது திைசயில் 
நடக்கலானார்கள். 
ெதாடர்ந்து (உைசர் பின் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) நான் உைவஸ்  அவர்களுக்கு 
(நல்ல) ேபார்ைவெயான்ைற அணியக் ெகாடுத்ேதன். அவைர யாேரனும் ஒருவர் 
காணும்ேபாெதல்லாம் "உைவஸ் அவர்களுக்கு இந்தப் ேபார்ைவ எப்படிக் கிைடத்தது?'' என்று 
ேகட்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 56 எகிப்துவாசிகளின் நலைனக் காக்குமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய அறிவுைர. 
 
4972 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "நீங்கள் விைரவில் ஒரு நாட்ைட 
ெவற்றி ெகாள்வரீ்கள். அங்கு "கீராத்' எனும் ெசால்ேல ஆளப்படும். அந்நாட்டவரின் நலன் 
காக்குமாறு நான் கூறும் அறிவுைரைய ஏற்றுக் ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில், அவர்களுக்கு நாம் 
கடைமப்பட்டுள்ேளாம். அவர்களுடன் நமக்கு உறவு (முைறயு)ம் உண்டு. அவர்களில் இருவர் 
ஒரு ெசங்கல் அளவு நிலத்துக்காகச் சண்ைடயிட்டுக்ெகாள்வைதக் கண்டால் அங்கிருந்து 
நீங்கள் ெவளிேயறிவிடுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர் அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஷுமாஸா அல்மஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: பிறகு அபூதர் (ரலி) அவர்கள், ஷுரஹ்பலீ் பின் ஹசனாவின் புதல்வர்களான 
ரபஆீவும் அப்திர் ரஹ்மானும் ஒரு ெசங்கல் அளவு நிலத்துக்காகச் சண்ைடயிட்டுக் 
ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டேபாது அங்கிருந்து புறப்பட்டுவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4973 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "நீங்கள் விைரவில் எகிப்ைத ெவற்றி 
ெகாள்வரீ்கள். அது "கீராத்' எனும் ெசால் புழங்கப்படும் பூமியாகும். எகிப்ைத நீங்கள் ெவற்றி 
ெகாண்டால் அந்நாட்டவருடன் நன்முைறயில் நடந்துெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில், அவர்களுக்கு 
நாம் கடைமப்பட்டுள்ேளாம். அவர்களுடன் நமக்கு உறவு (முைறயு)ம் உண்டு. அல்லது 
அவர்களுக்கு நாம் கடைமப்பட்டுள்ேளாம். (ெபண் எடுத்த வைகயில்) அவர்களுடன் நமக்குப் 
பந்தமும் உண்டு. 
(அபூதர்ேர!) அங்கு ஒரு ெசங்கல் அளவு நிலத்துக்காக அவர்களில் இருவர் சண்ைடயிட்டுக் 
ெகாள்வைத நீங்கள் கண்டால் அங்கிருந்து ெவளிேயறிவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
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அவ்வாேற (அந்நாட்ைட ெவற்றி ெகாண்ட பின்னர்) அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஷுரஹ்பலீ் பின் 
ஹசனாவும் அவருைடய சேகாதரர் ரபஆீவும் ஒரு ெசங்கல் அளவு நிலத்துக்காகச் 
சண்ைடயிட்டுக்ெகாள்வைத நான் கண்ேடன். ஆகேவ அங்கிருந்து ெவளிேயறிவிட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 57 ஓமன் (உமான்)வாசிகளின் சிறப்பு. 
 
4974 அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதைர அரபுக் குலங்களில் 
ஒரு குலத்தாரிடம் அனுப்பிைவத்தார்கள். அவர்கள் அந்த மனிதைர ஏசியும் அடித்தும் 
விட்டனர். பிறகு அந்த மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து 
(நடந்தைதத்) ெதரிவித்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் 
ஓமன்வாசிகளிடம் ெசன்றிருந்தால் அவர்கள் உம்ைம ஏசியிருக்கவுமாட்டார்கள்; 

அடித்திருக்கவுமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 58 ஸகீஃப் குலத்தின் ெபரும் ெபாய்யன் மற்றும் நாசகாரன் ஆகிேயாைரப் பற்றிய 
குறிப்பு. 
 
4975 அபூநவ்ஃபல் முஸ்லிம் பின் அபஅீக்ரப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃபின் பைடயால் ெகால்லப்பட்டு, ேபரீச்ச மரத்தில் சிலுைவயிேலற்றித் 
தைலகீழாகத் ெதாங்கவிடப்பட்டிருந்த) அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களது 
உடைல நான் மதீனா(விலிருந்து மக்கா வரும் வழியிலுள்ள) "அகபா' பள்ளத்தாக்கில் 
கண்ேடன். 
அப்ேபாது குைறஷியரும் மற்ற மக்களும் அவரது உடைல(ப் பார்த்துவிட்டு)க் கடந்து 
ெசல்லலானார்கள். இறுதியில் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு 
அருகில் நின்று, "அபூகுைபேப! உம்மீது சாந்தி உண்டாகட்டும்; அபூகுைபேப! உம்மீது சாந்தி 
உண்டாகட்டும்; அபூகுைபேப! உம்மீது சாந்தி உண்டாகட்டும். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
இதில் (ஆட்சியாளருக்ெகதிரான ேபாராட்டத்தில்) ஈடுபட ேவண்டாெமன உம்ைம நான் 
தடுத்துவந்ேதேன! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இதில் ஈடுபட ேவண்டாெமன உம்ைம 
நான் தடுத்து வந்ேதேன! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இதில் ஈடுபட ேவண்டாெமன 
உம்ைம நான் தடுத்துவந்ேதேன! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் அறிந்தவைர நீர் 
அதிகமாக ேநான்பு ேநாற்பவராகவும் அதிகமாக நின்று வழிபடக்கூடியவராகவும் உறவுகைள 
அரவைணக்கக்கூடியவராகவும் இருந்தீர்! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! சமுதாயத்தில் நீர் 
மிகவும் தீயவர் என்றால், (இன்ைறய) மக்களில் ேவறு யார் நல்லவர்கள்?'' என்று 
கூறிவிட்டுப் பிறகு அங்கிருந்து ெசன்றுவிட்டார்கள். 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் (இப்னுஸ் ஸுைபருக்கு அருகில்) நின்றைதப் 
பற்றியும் அவர்கள் ேபசியைதப் பற்றியும் ஹஜ்ஜாஜுக்குச் ெசய்தி எட்டியேபாது, உடேன 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபரின் உடைல ேநாக்கி ஆளனுப்பினார். 
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அவரது உடல் மரத்திலிருந்து இறக்கப்பட்டு, யூதர்களின் ைமயவாடியில் ேபாடப்பட்டது. 
பிறகு அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களின் தாயார் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் 
(ரலி) அவர்கைளத் தம்மிடம் வரும்படி ஹஜ்ஜாஜ் ஆளனுப்பினார். ஆனால், ஹஜ்ஜாஜிடம் 
வர அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் மறுத்துவிட்டார்கள். மீண்டும் தம் தூதைர அனுப்பி, "ஒன்று 
நீயாக வருகிறாயா, அல்லது உமது சைடையப் பிடித்து இழுத்துவரக்கூடியவைர உன்னிடம் 
நான் அனுப்பட்டுமா?'' என்று ஹஜ்ஜாஜ் ேகட்டார். 
அப்ேபாதும் அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் வர மறுத்தேதாடல்லாமல், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! எனது சைடையப் பிடித்து என்ைன இழுத்துக் ெகாண்டுவரக்கூடியவைர நீர் 
அனுப்பாத வைரயில் நான் உம்மிடம் வரப்ேபாவதில்ைல'' என்று கூறிவிட்டார்கள். 
உடேன ஹஜ்ஜாஜ், "என் ெசருப்புகள் எங்ேக?'' என்று கூறி அைதப் ெபற்று (அணிந்து) 
ெகாண்டு, பிறகு (இறுமாப்ேபாடு) விைரவாக நடந்து அஸ்மா (ரலி) அவர்களிடம் வந்தார். 
பிறகு "அல்லாஹ்வின் விேராதிைய (உமது மகைன) என்ன ெசய்ேதன் பார்த்தாயா?'' என்று 
ேகட்டார். 
அதற்கு அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீ (என் மகன்) அப்துல்லாஹ்வின் 
இம்ைமையச் சீரழித்துவிட்டாய்; அவேரா உன் மறுைமையச் சீரழித்துவிட்டார் என்ேற நான் 
கருதுகிேறன். நீ அவைர "இரு கச்சுைடயாளின் புதல்வேர!'என (நைகப்ேபாடு) அைழப்பாய் 
என்று எனக்குத் தகவல் கிைடத்தது. (ஆம்) அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இரு 
கச்சுைடயாள் நான்தான். (மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் ேமற்ெகாண்ட) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உணைவயும், (என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களின் உணைவயும் அவ்விரு கச்சுகளில் ஒன்றால் கட்டி எடுத்துச்ெசன்ேறன். 
மற்ெறான்று ஒரு ெபண்ணிடம் அவசியம் இருக்க ேவண்டிய கச்சாகும். 
நிைனவிற்ெகாள்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம், "ஸகீஃப் குலத்தாரில் 
மகா ெபாய்யன் ஒருவனும் நாசகாரன் ஒருவனும் இருப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். மகா 
ெபாய்யைன (முக்தார் பின் அபஉீைபத்) நாங்கள் பார்த்துவிட்ேடாம். அந்த நாசகாரன் நீதான் 
என்ேற நான் கருதுகிேறன்'' என்று கூறினார். உடேன ஹஜ்ஜாஜ் அங்கிருந்து எழுந்து 
ெசன்றுவிட்டார்; அஸ்மா (ரலி) அவர்களுக்குப் பதிேலதும் ெசால்லவில்ைல. 
 
பாடம் : 59 பாரசீகர்களின் சிறப்பு. 
 
4976 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மார்க்க (ஞான)ம் "கிருத்திகா' நட்சத்திரக் 
குழுமத்தின் (ஸுரய்யா) அருகில் இருந்தாலும், அைதப் "பாரசீகர்களில்' அல்லது "பாரசீக 
மக்களில்' ஒருவர் எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து விடுவார்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4977 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்ேதாம். அப்ேபாது 
அவர்களுக்கு "அல்ஜுமுஆ'எனும் (62ஆவது) அத்தியாயம் அருளப்ெபற்றது. நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அ(ந்த அத்தியாயத்)ைத ஓதிக்ெகாண்டு வந்து, "இன்னும் இவர்களுடன் வந்து 
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ேசராமலிருக்கும் ஏைனய மக்களுக்காகவும் (இத்தூதைர அவன் அனுப்பியுள்ளான்)'' 
(62:3) எனும் வசனம் வந்தேபாது, மக்களில் ஒருவர், "அந்த (ஏைனய) மக்கள் யார், 

அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார். ஒரு தடைவ, அல்லது இரண்டு தடைவ, அல்லது 
மூன்று தடைவ அவர் ேகட்கும்வைர அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் பதிலளிக்கவில்ைல. 
அப்ேபாது எங்களிைடேய சல்மான் அல்ஃபாரிசீ (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் சல்மான் (ரலி) அவர்கள்மீது தமது ைகைய ைவத்துவிட்டுப் பிறகு, "கிருத்திகா 
(ஸுரய்யா) நட்சத்திரக் குழுமத்தின் அருகில் இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்) இருந்தாலும், 

இவர்களில் சிலர் அைத அைடந்ேத தீருவர்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 60 "மனிதர்கள் நூறு ஒட்டகங்கைளப் ேபான்றவர்கள். அவற்றில் பயணத்திற்குப் 
பயன்படும் ஒட்டகத்ைத (மிக அரிதாகேவ தவிர) நீங்கள் காணமாட்டீர்கள்'' என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியது. 
 
4978 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மனிதர்கைள நீங்கள் நூறு ஒட்டகங்கைளப் ேபான்று காண்பரீ்கள். அவற்றில் பயணத்திற்குப் 
பயன்படும் ஒட்டகத்ைத ஒருவர் (மிக அரிதாகேவ தவிர) காணமாட்டார். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 45  ெபற்ேறா க்கு நன்ைம ெசய்வ ம், உறைவப் ேப  
வாழ்வ ம்  

 
பாடம் : 1 ெபற்ேறாருக்கு நன்ைம ெசய்வதும் அவர்கேள அதற்கு முன்னுரிைம ெபற்றவர்கள் 
என்பதும். 
 
4979 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "நான் அழகிய முைறயில் 
உறவாடுவதற்கு மக்களிேலேய மிகவும் தகுதியானவர் யார்?'' என்று ேகட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உன் தாய்'' என்றார்கள். அவர் "பிறகு யார்?'' என்று 
ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உன் தாய்'' என்றார்கள். அவர் "பிறகு 
யார்?'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உன் தாய்'' என்றார்கள். அவர் 
(நான்காவது முைறயாக) "பிறகு யார்?'' என்று ேகட்டதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "உன் தந்ைத'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் குைதபா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் அழகிய முைறயில் 
உறவாடுவதற்கு மிகவும் தகுதியானவர் யார்?'' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. "மக்களில் 
(மிகவும் தகுதியானவர் யார்?)'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
4980 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் அழகிய முைறயில் 
உறவாடுவதற்கு மக்களிேலேய மிகவும் தகுதியானவர் யார்?'' என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், உன் தாய், பிறகு உன் தாய், பிறகு உன் தாய். பிறகு உன் தந்ைத. பிறகு உனக்கு 
மிகவும் ெநருக்கமானவர். (அடுத்து) உனக்கு மிகவும் ெநருக்கமானவர்'' என்று 
விைடயளித்தார்கள். 
 
4981 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ேமலும் அவற்றில், "ஆம்; உன் தந்ைதயின் மீது அறுதி(யிட்டுச் ெசால்கிேறன்). உமக்கு (தக்க) 
பதில் கிைடக்கும்'' என்று (கூறிவிட்டுப் பதில்) ெசான்னார்கள்'' எனக் கூடுதலாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
4982 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உைஹப் பின் காலித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நன்ைம ெசய்வதற்கு 
மிகவும் தகுதியானவர் யார்?''என அம்மனிதர் ேகட்டார் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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முஹம்மத் பின் தல்ஹா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் அழகிய முைறயில் 
உறவாடுவதற்கு மக்களிேலேய மிகவும் தகுதியானவர் யார்?'' என்று அவர் ேகட்டார் என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் 
ெபற்றுள்ளன. 
 
4983 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அறப்ேபாரில் கலந்துெகாள்ள அனுமதி ேகட்பதற்காக நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உன் தாய் தந்ைதயர் உயிருடன் இருக்கின்றனரா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அம்மனிதர் "ஆம்” என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"அவ்வாறாயின் (திரும்பிச் ெசன்று) அவர்கள் இருவருக்காகவும் பாடுபடு'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாக வந்துள்ளது. 
 
4984 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கி வந்து, "நான் அல்லாஹ்விடமிருந்து நற்பலைன 
எதிர்பார்த்துப் புலம்ெபயர்ந்து (ஹிஜ்ரத்) ெசல்வதற்கும் அறப்ேபார் புரிவதற்கும் தங்களிடம் 
உறுதிெமாழி அளிக்கிேறன்'' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இப்ேபாது உன் தாய் 
தந்ைதயரில் யாேரனும் உயிருடன் இருக்கின்றனரா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அம்மனிதர், "ஆம்; இருவருேம உயிருடன் இருக்கின்றனர்'' என்று பதிலளித்தார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ அல்லாஹ்விடமிருந்து நற்பலைன எதிர்பார்க்கிறாய் (அல்லவா)?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர், "ஆம்” என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறாயின், நீ 
திரும்பிச்ெசன்று அவர்கள் இருவரிடமும் அழகிய முைறயில் உறவாடு'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் :  2 கூடுதலான ெதாழுைக ேபான்றவற்றில் ஈடுபடுவைதவிடப் ெபற்ேறாருக்கு நன்ைம 
ெசய்வதற்ேக முன்னுரிைம அளிக்க ேவண்டும். 
 
4985 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்ைதச் ேசர்ந்த நல்ல மனிதரான) ஜுைரஜ் என்பவர் தமது 
ஆசிரமத்தில் (இைறவைன) வழிபட்டுக்ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது அவரிடம் அவருைடய 
தாயார் வந்(து அவைர அைழத்)தார். 
-அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஜுைரைஜ அவருைடய தாயார் அைழத்த 
முைறையயும், அப்ேபாது அவர் தமது புருவத்துக்கு ேமேல ைகைய எப்படி ைவத்திருந்தார்; 

பிறகு ஜுைரைஜ ேநாக்கித் தமது தைலைய உயர்த்தி எப்படி அைழத்தார் என்பைதயும் 
ைசைக ெசய்துகாட்டினார்கள். அைதப் ேபான்ேற அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் ைசைக 
ெசய்துகாட்ட, அறிவிப்பாளர் அபூ ராஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் அவ்வாேற ைசைக ெசய்து 
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காட்டினார்கள் என ஹுைமத் பின் ஹிலால் (ரஹ்) அவர்கள் இைத அறிவிக்கும் ேபாது 
விளக்கினார்கள்.- 

ஜுைரஜின் தாயார், "ஜுைரேஜ! நான் உன்னுைடய தாய் (அைழக்கிேறன்); என்னிடம் ேபசு'' 

என்று கூறினார். அப்ேபாது ஜுைரஜ் ெதாழுதுெகாண்டிருப்பைதத் தாயார் கண்டார். உடேன 
ஜுைரஜ், "இைறவா! என் தாயா? என் ெதாழுைகயா? (எதற்கு நான் முன்னுரிைம 
ெகாடுப்ேபன்?)'' என்று கூறிவிட்டு, ெதாழுைகையேய ேதர்ந்ெதடுத்தார். உடேன அவருைடய 
தாயார் திரும்பிச் ெசன்றுவிட்டார். பிறகு மறுபடியும் அவைர அைழத்தார். "ஜுைரேஜ! நான் 
உன் தாய் (அைழக்கிேறன்);என்னிடம் ேபசு'' என்று கூறினார். அப்ேபாது(ம் ெதாழுது 
ெகாண்டிருந்த) ஜுைரஜ், "இைறவா! என் தாயா? எனது ெதாழுைகயா?'' என்று கூறிவிட்டு 
மீண்டும் ெதாழுைகையேய ேதர்ந்ெதடுத்தார். 
அப்ேபாது அவருைடய தாயார், "இைறவா! இேதா என் மகன் ஜுைரஜிடம் நான் ேபசிேனன். 
அவன் என்னிடம் ேபச மறுத்துவிட்டான். இைறவா! விபசாரிகைள அவனுக்கு நீ காட்டாமல் 
அவனுக்கு (ஜுைரஜுக்கு) நீ மரணத்ைதத் தந்துவிடாேத'' என்று பிரார்த்தித்தார். 
(அந்ேநரத்தில்) ஜுைரஜுக்ெகதிராக அவருைடய தாயார், ஜுைரஜ் ேவறு 
ேசாதைனக்குள்ளாக்கப்பட ேவண்டும் என்று பிரார்த்திருந்தால், அவ்வாேற அவர் 
ேசாதைனக்குள்ளாக்கப்பட்டிருப்பார். (ஆனால், விபசாரிகைளக் கண்ணில் படைவக்கும் 
குைறந்தபட்ச ேசாதைனையேய அவருைடய தாயார் ேவண்டினார்.) 
 
ஆடு ேமய்க்கும் இைடயன் ஒருவன் ஜுைரஜின் ஆசிரமத்துக்கு வருவது வழக்கம். 
(இந்நிைலயில் ஒரு நாள்) அந்தக் கிராமத்திலிருந்து (விபசாரியான) ெபண்ெணாருத்தி 
வந்தாள். அவளுடன் அந்த இைடயன் விபசாரத்தில் ஈடுபட்டான். பிறகு அவள் கர்ப்பமுற்று 
ஓர் ஆண் மகைவப் ெபற்ெறடுத்தாள். அவளிடம் "இது யாருைடய குழந்ைத?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. "இேதா இந்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவரால்தான் (இக்குழந்ைத பிறந்தது)'' என்று 
அவள் கூறினாள். 
உடேன மக்கள் (ெவகுண்ெடழுந்து) ேகாடரிகைளயும் மண்ெவட்டிகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு 
வந்து ஜுைரைஜ அைழத்தனர். அப்ேபாது அவர் ெதாழுதுெகாண்டிருந்ததால் அவர்களிடம் 
அவர் ேபசவில்ைல. உடேன (ேகாபம் ெகாண்ட) அம்மக்கள் அவருைடய ஆசிரமத்ைதத் 
தகர்க்கலாயினர். 
 
இைதக் கண்ட ஜுைரஜ் (தம் ஆசிரமத்திலிருந்து) இறங்கி வந்தார். மக்கள், "இேதா இவள் 
என்ன ெசால்கிறாள் என்பைதக் ேகள்'' என்று கூறினர். ஜுைரஜ் புன்னைகத்துவிட்டு, அந்த 
(விபசாரியின்) குழந்ைதயின் தைலைய தடவிக் ெகாடுத்தார். 
பிறகு "உன் தந்ைத யார்?'' என்று ேகட்டார். (ேபசும் பருவத்ைத அைடயாதிருந்த) 
அக்குழந்ைத, "(இன்ன) ஆட்டிைடயன்தான் என் தந்ைத'' என்று கூறியது. 
இைத அக்குழந்ைதயிடமிருந்து ெசவியுற்ற அம்மக்கள், (தமது தவைற உணர்ந்து) "நாங்கள் 
இடித்துத் தகர்த்த உங்கள் ஆசிரமத்ைதத் தங்கத்தாலும் ெவள்ளியாலும் கட்டித்தருகிேறாம்'' 

என்று (ஜுைரஜிடம்) கூறினர். அதற்கு ஜுைரஜ் "இல்ைல; முன்பிருந்தைதப் ேபான்று 
மீண்டும் மண்ணால் கட்டித்தாருங்கள் (அதுேவ ேபாதும்)'' என்று கூறிவிட்டு,ேமேல ஏறிச் 
ெசன்றுவிட்டார். 
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4986 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மூன்று ேபைரத் தவிர ேவெறவரும் ெதாட்டிலில் (குழந்ைதயாக இருந்தேபாது) 
ேபசியதில்ைல. ஒருவர் மர்யமின் புதல்வர் ஈசா (அைல) அவர்கள்; (மற்ெறாருவர்) 
ஜுைரஜின் பிள்ைள (என அவதூறு ெசால்லப்பட்ட குழந்ைத). 
ஜுைரஜ் (பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்ைதச் ேசர்ந்த) வணக்கசாலியான மனிதராயிருந்தார். 
அவர் ஆசிரமம் ஒன்ைற அைமத்துக்ெகாண்டு அதில் இருந்து (வழிபட்டு)வந்தார். (ஒரு 
முைற) அவர் ெதாழுதுெகாண்டிருந்தேபாது அவரிடம் அவருைடய தாயார் வந்து, "ஜுைரேஜ!' 
என்று அைழத்தார். அப்ேபாது ஜுைரஜ், "என் இைறவா! என் தாயா? எனது ெதாழுைகயா?'' (என் 
தாய்க்குப் பதிலளிப்பதா, அல்லது ெதாழுைகையத் ெதாடர்வதா?) என்று (மனதிற்குள்) 
வினவிக்ெகாண்டு, ெதாழுைகயில் கவனம் ெசலுத்தினார். 
ஆகேவ, அவருைடய தாயார் (ேகாபித்துக்ெகாண்டு) திரும்பிச்ெசன்றுவிட்டார். மறுநாளும் 
அவர் ெதாழுதுெகாண்டிருந்த ேபாது அவரிடம் அவருைடய தாயார் வந்து, "ஜுைரேஜ!' என்று 
அைழத்தார். அப்ேபாதும் அவர், "என் இைறவா! என் தாயா? எனது ெதாழுைகயா?'' என்று 
(மனதிற்குள்) வினவிக்ெகாண்டு, ெதாடர்ந்து ெதாழுைகயில் கவனம் ெசலுத்தினார். ஆகேவ, 

(அன்றும்) அவருைடய தாயார் (ேகாபித்துக்ெகாண்டு) திரும்பிச் ெசன்றுவிட்டார். 
அதற்கடுத்த நாளும் அவருைடய தாயார் வந்தார். அப்ேபாதும் அவர் ெதாழுது 
ெகாண்டிருந்தார். அவர், "ஜுைரேஜ!' என்று அைழத்தார். ஜுைரஜ், "என் இைறவா! என் 
தாயா? எனது ெதாழுைகயா?'' என்று (தமக்குள்) வினவிக்ெகாண்டு ெதாழுைகயில் கவனம் 
ெசலுத்தினார். ஆகேவ, அவருைடய தாயார் (ேகாபித்துக்ெகாண்டு), "இைறவா! அவைன 
(ஜுைரைஜ) விபசாரிகளின் முகத்தில் விழிக்கச் ெசய்யாமல் மரணிக்கச் ெசய்யாேத'' என்று 
பிரார்த்தித்தார். 
 
பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தார் ஜுைரைஜப் பற்றியும் அவருைடய வணக்க வழிபாடுகைளப் 
பற்றியும் (புகழ்ந்து) ேபசிக்ெகாண்டனர். பனூ இஸ்ராயலீில் அழகுக்குப் ெபயர்ேபான, 

விபசாரத்தில் ஈடுபட்டுவந்த ெபண் ஒருத்தி இருந்தாள். அவள் (பனூ இஸ்ராயலீ் 
மக்களிடம்), "நீங்கள் விரும்பினால் உங்களுக்காக அவைரக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகிேறன்'' 

என்று கூறிவிட்டு, அவரிடம் தன்ைன ஒப்பைடத்தாள். ஆனால், அவைள ஜுைரஜ் 
ஏெறடுத்தும் பார்க்கவில்ைல. 
ஆகேவ, (அவைரப் பழிவாங்குவதற்காக) அவள் ஓர் ஆட்டு இைடயனிடம் ெசன்றாள். அவன் 
ஜுைரஜின் ஆசிரமத்துக்கு வருவது வழக்கம். தன்ைன அனுபவித்துக்ெகாள்ள அந்த 
இைடயனுக்கு அவள் வாய்ப்பளித்தாள். அவனும் அவளுடன் (தகாத) உறவில் ஈடுபட்டான். 
(இதில்) அவள் கர்ப்பமுற்றாள். குழந்ைத பிறந்ததும், "இது ஜுைரஜுக்குப் பிறந்த குழந்ைத'' 

என்று (மக்களிடம்) கூறினாள். எனேவ, மக்கள் (ெவகுண்ெடழுந்து) ஜுைரஜிடம் வந்து 
அவைரக் கீேழ இறங்கிவரச் ெசய்துவிட்டு, அவரது ஆசிரமத்ைத இடித்துத் தகர்த்துவிட்டனர். 
அவைரயும் அடிக்கலாயினர். 
அப்ேபாது ஜுைரஜ், "உங்களுக்கு என்ன ேநர்ந்தது? (ஏன் இப்படிச் ெசய்கிறரீ்கள்?)'' என்று 
ேகட்டார். மக்கள், "நீர் இந்த விபசாரியுடன் உறவுெகாண்டு அதன் மூலம் அவள் குழந்ைத 
ெபற்ெறடுத்துவிட்டாள்'' என்று கூறினார். உடேன ஜுைரஜ், "அந்தக் குழந்ைத எங்ேக?'' என்று 
ேகட்டார். மக்கள் அந்தக் குழந்ைதையக் ெகாண்டுவந்தனர். 
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அப்ேபாது ஜுைரஜ், "நான் ெதாழுது ெகாள்ளும்வைர என்ைன விட்டுவிடுங்கள்'' என்று 
கூறிவிட்டுத் ெதாழுதார். ெதாழுைக முடிந்ததும் அந்தக் குழந்ைதயிடம் வந்து, அதன் 
வயிற்றில் (தமது விரலால்) குத்தினார். பிறகு "குழந்தாய்! உன் தந்ைத யார்?'' என்று 
ேகட்டார். அதற்கு அக்குழந்ைத, "இன்ன ஆட்டு இைடயன்தான் (என் தந்ைத)'' என்று ேபசியது. 
(உண்ைமைய உணர்ந்துெகாண்ட) அம்மக்கள், ஜுைரைஜ முன்ேனாக்கிவந்து அவைர 
முத்தமிட்டு அவைரத் ெதாட்டுத்தடவினர். ேமலும், "தங்களது ஆசிரமத்ைத நாங்கள் 
தங்கத்தால் கட்டித்தருகிேறாம்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு ஜுைரஜ், "இல்ைல; 

முன்பிருந்தைதப் ேபான்று களிமண்ணால் கட்டித்தாருங்கள் (அதுேவ ேபாதும்)'' என்று 
கூறிவிட்டார். அவ்வாேற மக்களும் கட்டித்தந்தனர். 
(மழைலப் பருவத்தில் ேபசிய மூன்றாமவர்:) ஒரு குழந்ைத தன் தாயிடம் 
பாலருந்திக்ெகாண்டிருந்தது. அப்ேபாது வனப்புமிக்க ஒரு மனிதன் மிடுக்கான 
வாகனெமான்றில் பயணம் ெசய்து ெகாண்டிருந்தான். உடேன அக்குழந்ைதயின் தாய், 

"இைறவா!  இேதா இவைனப் ேபான்று என் மகைனயும் ஆக்குவாயாக!'' என்று 
பிரார்த்தித்தாள். அக்குழந்ைத மார்ைப விட்டுவிட்டு அப்பயணிையத் திரும்பிப்பார்த்து, 

"இைறவா! இவைனப் ேபால் என்ைன ஆக்கிவிடாேத'' என்று ேபசியது. பிறகு மறுபடியும் 
மார்புக்குச் ெசன்று பால் அருந்தலாயிற்று. 
 
-இந்த இடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அந்தக் குழந்ைத பால் குடித்தைத 
அறிவிக்கும் முகமாக, தமது ஆட்காட்டி விரைல வாயில் ைவத்து உறிஞ்சுவைதப் ேபான்று 
ைசைக ெசய்து காட்டியைத இப்ேபாதும் நான் பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது. 
பிறகு தாயும் மகவும் ஓர் அடிைமப் ெபண்ைணக் கடந்துெசன்றனர். மக்கள் அவைள, "நீ 
விபசாரம் ெசய்தாய்;திருடினாய்'' என்று (இடித்துக்) கூறி அடித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். ஆனால் 
அவேளா, "அல்லாஹ்ேவ எனக்குப் ேபாதுமானவன்; ெபாறுப்பாளர்களில் அவேன நல்லவன்'' 

என்று கூறிக்ெகாண்டிருந்தாள். அப்ேபாது அக்குழந்ைதயின் தாய், "இைறவா! என் மகைன 
இவைளப் ேபான்று ஆக்கிவிடாேத'' என்று கூறினாள். உடேன அக்குழந்ைத பால் 
அருந்துவைத நிறுத்திவிட்டு அந்த அடிைமப் ெபண்ைண ேநாக்கி(த் திரும்பி), "இைறவா! 
என்ைன இவைளப் ேபான்று ஆக்குவாயாக!'' என்று கூறியது. 
அந்த இடத்தில் தாயும் மகவும் ேபசிக் ெகாண்டனர். தாய் ெசான்னாள்: உன் ெதாண்ைட 
அறுபடட்டும்! அழகிய ேதாற்றம் ெகாண்ட மனிதர் ஒருவர் கடந்து ெசன்றேபாது நான், 

"இைறவா! இேதா இவைனப் ேபான்று என் மகைன ஆக்குவாயாக'' என்று கூறிேனன். 
அப்ேபாது நீ "இைறவா! இவைனப் ேபான்று என்ைன ஆக்கிவிடாேத!'' என்று கூறினாய். 
பிறகு மக்கள், "விபச்சாரம் ெசய்துவிட்டாய்; திருடிவிட்டாய்' என்று (இடித்துக்)கூறி அடித்துக் 
ெகாண்டிருந்த இந்த அடிைமப் ெபண்ைணக் கடந்துெசன்றேபாது நான், "இைறவா! என் 
மகைன இவைளப் ேபான்று ஆக்கிவிடாேத!'' என்று பிரார்த்தித்ேதன். அப்ேபாது நீ "இைறவா! 
இவைளப் ேபான்று என்ைன ஆக்குவாயாக!'' என்று கூறினாய். (ஏன் அப்படிச் ெசான்னாய்? 

என்று ேகட்டாள்.) 
அதற்கு அக்குழந்ைத, "(வாகனத்தில் ெசன்ற) அந்த மனிதன் (அடக்குமுைறகைள அவிழ்த்து 
விடும்) ெகாடுங்ேகாலனாக இருந்தான். ஆகேவ, நான் "இைறவா! இவைனப் ேபான்று 
என்ைன ஆக்கிவிடாேத!' என்று கூறிேனன். "நீ விபசாரம் ெசய்துவிட்டாய்' என்று 
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கூறிக்ெகாண்டிருந்தனேர அப்ெபண் விபசாரம் ெசய்யவுமில்ைல. "நீ திருடிவிட்டாய்' என்று 
அவர்கள் கூறிக்ெகாண்டிருந்தனர். ஆனால், அவள் திருடவுமில்ைல. ஆகேவதான், "இைறவா! 
அவைளப் ேபான்று என்ைனயும் (நல்லவளாக)  ஆக்குவாயாக!' என்று கூறிேனன்'' என்று 
பதிலளித்தது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம்: 3 முதுைமப் பருவத்தில் ெபற்ேறார் இருவைரயுேமா, அல்லது அவர்களில் 
ஒருவைரேயா அைடந்தும் (அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்து) ெசார்க்கம் ெசல்லத் 
தவறியவரின் மூக்கு மண்ைணக் கவ்வட்டும். 
 
4987 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "மூக்கு மண்ைணக் கவ்வட்டும்; பிறகும் மூக்கு மண்ைணக் கவ்வட்டும்; 

பிறகும் மூக்கு மண்ைணக் கவ்வட்டும்'' என்று கூறினார்கள். "யார் (மூக்கு), அல்லாஹ்வின் 
தூதேர?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "தம் ெபற்ேறாரில் ஒருவைரேயா அல்லது அவர்கள் 
இருவைரயுேமா முதுைமப் பருவத்தில் அைடந்தும் (அவர்களுக்கு உடலாலும் ெபாருளாலும் 
ஊழியம் ெசய்து, அதன் மூலம்) ெசார்க்கம் ெசல்லத் தவறியவரின் (மூக்குத் தான்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
 
4988 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவனது மூக்கு மண்ைணக் 
கவ்வட்டும்; பிறகும் அவனுைடய மூக்கு மண்ைணக் கவ்வட்டும்; பிறகும் அவனுைடய 
மூக்கு மண்ைணக் கவ்வட்டும்'' என்று ெசான்னார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதேர! யார்?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அவர்கள், "தம் தாய் தந்ைதயரில் ஒருவைரேயா அல்லது அவ்விருவைரயுேமா 
முதுைமப் பருவத்தில் அைடந்த பிறகும் (அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்து, அதன் மூலம்) 
ெசார்க்கம் ெசல்லத் தவறியவன்தான்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவனுைடய மூக்கு மண்ைணக் 
கவ்வட்டும்' என்று மூன்று தடைவ ெசான்னார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 4 தாய், தந்ைத உள்ளிட்ட ெநருங்கிய உறவினரின் நண்பர்களுடன் நல்லுறவு 
பாராட்டுவதன் சிறப்பு. 
 
4989 அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கைள, கிராமவாசிகளில் ஒருவர் மக்கா ெசல்லும் 
சாைலயில் சந்தித்தேபாது,அவருக்கு அப்துல்லாஹ் முகமன் (சலாம்) கூறி, அவைரத் தாம் 



அத்தியாயம் : 45 – ெபற்ேறாருக்கு நன்ைம ெசய்வதும்,உறைவ ேபணி வாழ்வதும் 
                                

    பக்கம்| 1759  
 

பயணம் ெசய்துவந்த கழுைதயில் ஏற்றிக் ெகாண்டார்கள். ேமலும், அவருக்குத் தமது 
தைலமீதிருந்த தைலப்பாைகைய (கழற்றி)க் ெகாடுத்தார்கள். அப்ேபாது நாங்கள் 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ் உங்கைளச் சீராக்கட்டும்! இவர்கள் கிராமவாசிகள். இவர்களுக்குச் 
ெசாற்ப அளவு ெகாடுத்தாேல திருப்தியைடந்து விடுவார்கள்'' என்று கூறிேனாம். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "இவருைடய தந்ைத (என் தந்ைத) உமர் 
பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களின் அன்புக்குரியவராக இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நல்லறங்களில் மிகவும் சிறந்தது, ஒரு பிள்ைள தன் தந்ைதயின் 
அன்புக்குரியவர்களுடன் நல்லுறவு பாராட்டுவதாகும்” என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' 

எனக் கூறினார்கள். 
 
4990 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நல்லறங்களில் மிகவும் சிறந்தது, ஒரு மனிதர் தம் தந்ைதயின் அன்பர்களுடன் நல்லுறவு 
பாராட்டுவதாகும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4991 அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் மக்காவுக்குப் பயணம் ேமற்ெகாண்டால், 

அவர்களுடன் கழுைதெயான்று இருக்கும். ஒட்டக வாகனத்தில் பயணம் ெசய்து கைளத்து 
விட்டால், அக்கழுைதமீது ஓய்ெவடுத்துக்ெகாள்வார்கள். ேமலும், தைலப்பாைகெயான்றும் 
அவர்களிடம் இருந்தது. அைத அவர்கள் தமது தைலயில் கட்டிக்ெகாள்வார்கள். 
இந்நிைலயில் ஒரு நாள் அவர்கள் அந்தக் கழுைதயில் (பயணம் ெசய்துெகாண்டு) 
இருந்தேபாது, கிராமவாசி ஒருவர் அவர்கைளக் கடந்துெசன்றார். 
உடேன அவரிடம் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் இன்ன மனிதரின் 
புதல்வரான இன்ன மனிதரல்லவா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர் Õஆம்' என்றார். 
உடேன அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்கள், தமது கழுைதைய அக்கிராமவாசியிடம் ெகாடுத்து 
"இதில் ஏறிக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்றார்கள்; தைலப்பாைகையக் ெகாடுத்து, "இைதத் தைலயில் 
கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
அப்ேபாது அவர்களிடம் அவர்களுைடய ேதாழர்களில் சிலர், "அல்லாஹ் உங்கைள 
மன்னிப்பானாக! தாங்கள் ஓய்ெவடுப்பதற்காக (மாற்று வாகனமாகப்) பயன்படுத்திவந்த 
கழுைதைய இந்தக் கிராமவாசிக்குக் ெகாடுத்துவிட்டீர்கேள? (பயணத்தின்ேபாது) தாங்கள் 
தைலயில் கட்டிக்ெகாண்டிருந்த தைலப்பாைகையயும் ெகாடுத்துவிட்டீர்கேள?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நல்லறங்களில் மிகவும் சிறந்தது, ஒரு மனிதர் தம் தந்ைத மைறந்தபின் அவருைடய 
அன்புக்குரியவர்களுடன் நல்லுறவு பாராட்டுவதாகும்' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன். 
இந்தக் கிராமவாசியின் தந்ைத (என் தந்ைத) உமர் (ரலி) அவர்களின் நண்பராக 
இருந்தார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம்: 5 நன்ைம (அல்பிர்ரு), தீைம (அல்இஸ்மு) ஆகியவற்றின் விளக்கம். 
 
4992 நவ்வாஸ் பின் சம்ஆன் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நன்ைம ("அல்பிர்ரு') மற்றும் தீைம 
("அல்இஸ்மு') பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "நன்ைம என்பது நற்பண்பாகும். தீைம 
என்பது எந்தச் ெசயல் குறித்து உனது உள்ளத்தில் ெநருடல் ஏற்படுவதுடன், அைத மக்கள் 
ெதரிந்துெகாள்வைத நீ ெவறுப்பாேயா அதுவாகும்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
4993 நவ்வாஸ் பின் சம்ஆன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மதீனாவில் ஓராண்டு காலம் 
தங்கியிருந்ேதன். அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்டு விைட ெதரிந்துெகாள்வ(து இயலாமல் ேபாய் 
விடுேமா என்ப)ேத ஹிஜ்ரத் ெசய்(து மதீனாவில் வந்து குடிேயறு)வதற்கு எனக்குத் 
தைடயாக இருந்தது. எங்களில் ஒருவர் ஹிஜ்ரத் ெசய்து (மதீனாவுக்கு வந்து 
குடிேயறி)விட்டால், அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எைதப் பற்றியும் 
ேகள்வி ேகட்காமலிருந்தார். (ெவளியூர்காரர்கள் ேகட்கட்டும். அதன் மூலம் நாம் அறிந்து 
ெகாள்ேவாம் என்று இருந்துவிடுவார்.) (இந்த வைகயில்,)நான் அவர்களிடம் நன்ைமையப் 
பற்றியும் தீைமையப் பற்றியும் ேகட்ேடன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நன்ைம என்பது, நற்பண்பாகும். தீைம 
என்பது, எந்தச் ெசயல் குறித்து உனது உள்ளத்தில் ெநருடல் ஏற்படுவதுடன், அைதப் பற்றி 
மக்கள் அறிந்துெகாள்வைத நீ ெவறுப்பாேயா அதுவாகும்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 6 உறைவப் ேபணுவதும், உறைவ முறிப்பது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும் என்பதும். 
 
4994 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் பைடப்பினங்கைளப் பைடத்து 
முடித்தேபாது "உறவு” எழுந்து, (இைறஅரியைணயின் கால்கைளப் பற்றிக்ெகாண்டு) 
"(மனிதர்கள் தம்) உறவுகைளத் துண்டிப்பதிலிருந்து உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ேகாரிேய இப்படி 
நிற்கிேறன்'' என்று கூறி (மன்றாடி)யது. 
அல்லாஹ், "ஆம்; உன்ைன (அதாவது உறைவ)ப் ேபணி நடந்துெகாள்பவனுடன் நானும் 
நல்ல முைறயில் நடந்துெகாள்ேவன் என்பதும், உன்ைனத் துண்டித்துவிடுபவைன நானும் 
துண்டித்துவிடுேவன் என்பதும் உனக்குத் திருப்தியளிக்கவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டான். 
அதற்கு உறவு, "ஆம் (திருப்திேய) என் இைறவா!'' என்று கூறியது. அல்லாஹ், "அது 
உனக்காக நடக்கும்'' என்று ெசான்னான் என்றார்கள். 
பிறகு, "நீங்கள் விரும்பினால் "நீங்கள் புறக்கணித்து பூமியில் குழப்பம் ஏற்படுத்தவும், உங்கள் 
உறவுகைள முறிக்கவும் முயல்வரீ்களா? அவர்கைளேய அல்லாஹ் சபித்தான். அவர்கைளச் 
ெசவிடாக்கினான். அவர்களின் பார்ைவகைளக் குருடாக்கினான். அவர்கள் இக்குர்ஆைனச் 
சிந்திக்க ேவண்டாமா? அல்லது அவர்களின் உள்ளங்கள்மீது அதற்கான பூட்டுக்கள் 
உள்ளனவா?' (47:22-24) ஆகிய இைறவசனங்கைள ஓதிக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4995 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இைறவன் பைடப்பினங்கைளப் பைடத்து முடித்தேபாது) உறவானது, இைற அரியைணையப் 
பிடித்துக்ெகாண்டு, "என்ேனாடு ஒட்டி வாழ்பவனுடன் இைறவனும் உறவாடுவான். என்ைன 
முறித்துக்ெகாள்பவைன இைறவனும் முறித்துக்ெகாள்வான்'' என்று கூறியது. 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4996 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முறித்து வாழ்பவன் -அதாவது உறைவத் துண்டித்து வாழ்பவன்- ெசார்க்கத்தில் நுைழய 
மாட்டான். - இைத ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4997 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உறைவ முறித்து வாழ்பவன் ெசார்க்கத்தில் நுைழயமாட்டான். 
இைத ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுைபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவறு இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறக்ேகட்ேடன்'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
4998 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தமது வாழ்வாதாரம் (ரிஸ்க்) விசாலமாக்கப்படுவைத, அல்லது வாழ்நாள் நீட்டிக்கப்படுவைத 
விரும்புகின்றவர் தமது உறைவப் ேபணி வாழட்டும். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4999 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தமது வாழ்வாதாரம் (ரிஸ்க்) விசாலமாக்கப்படுவைதயும் வாழ்நாள் நீட்டிக்கப்படுவைதயும் 
விரும்புகின்றவர் தமது உறைவப் ேபணி வாழட்டும். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5000 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! எனக்கு உறவினர்கள் சிலர் 
உள்ளனர். அவர்களுடன் நான் ஒட்டி உறவாடுகிேறன். ஆனால், அவர்கள் எனது உறைவ 
முறிக்கின்றனர். நான் அவர்களுக்கு உபகாரம் ெசய்கிேறன். ஆனால், அவர்கள் எனக்கு 
அபகாரம் ெசய்கிறார்கள். (என்ைனப் புண்படுத்தும்ேபாது) அவர்கைள நான் சகித்துக்  
ெகாள்கிேறன். (ஆனாலும்,) அவர்கள் என்னிடம் அறியாைமேயாடு நடந்துெகாள்கிறார்கள்'' 

என்று கூறினார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் ெசான்னைதப் ேபான்று நீங்கள் நடந்திருந்தால், அவர்களது 
வாயில் நீங்கள் சுடு சாம்பைலப் ேபாட்டவைரப் ேபான்றுதான். இேத நிைலயில் நீங்கள் 
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நீடித்திருக்கும்வைர இைறவனிடமிருந்து ஓர் உதவியாளர் அவர்களுக்ெகதிராக உங்களுடன் 
இருந்துெகாண்ேடயிருப்பார்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 7 ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாறாைம ெகாள்வது, ேகாபப்படுவது, பிணங்கிக்ெகாள்வது 
ஆகியைவ தைட ெசய்யப்பட்டைவயாகும். 
 
5001 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவருக்ெகாருவர் ேகாபம் ெகாள்ளாதீர்கள்; ெபாறாைம ெகாள்ளாதீர்கள்;  பிணங்கிக் 
ெகாள்ளாதீர்கள். அல்லாஹ்வின் அடியார்கேள! (அன்பு காட்டுவதில்) சேகாதரர்களாய் 
இருங்கள். ஒரு முஸ்லிம் தம் சேகாதரருடன் (மனஸ்தாபம் ெகாண்டு) மூன்று நாட்களுக்கு 
ேமல் ேபசாமல் இருப்பது அனுமதிக்கப்பட்ட (ஹலாலான) ெசயலன்று. 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "உறைவ முறித்துக்ெகாள்ளாதீர்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து யஸீத் பின் ஸுைரஉ (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் அறிவிப்பில் ேமற்கண்ட (ேகாபம், ெபாறாைம, பிணக்கு, உறைவ முறித்தல் 
ஆகிய) நான்கு குணங்கள் குறித்தும் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்கள் (மஅமர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து) அறிவிக்கும் 
அறிவிப்பில், "ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாறாைம ெகாள்ளாதீர்கள்; உறைவ முறித்துக் 
ெகாள்ளாதீர்கள்;  பிணங்கிக்ெகாள்ளாதீர்கள்'' என்று (மூன்று குணங்கள் மட்டுேம) இடம் 
ெபற்றுள்ளன. 
 
5002 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாறாைம ெகாள்ளாதீர்கள்; ேகாபம் ெகாள்ளாதீர்கள்; உறைவ முறித்துக் 
ெகாள்ளாதீர்கள். அல்லாஹ்வின் அடியார்கேள! (அன்பு ெசலுத்துவதில்) சேகாதரர்களாய் 
இருங்கள். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டுள்ளைதப் ேபான்று (சேகாதரர்களாய் 
இருங்கள்)'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 8 மார்க்க ரீதியான எந்தக் காரணமுமின்றி (ஒருவரிடம்) மூன்று நாட்களுக்குேமல் 
ேபசாமல் இருப்பது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
5003 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிம் தம் (ெகாள்ைகச்) சேகாதரரிடம் (மனஸ்தாபம் ெகாண்டு) மூன்று 
நாட்களுக்குேமல் ேபசாமல் இருப்பது அனுமதிக்கப்பட்டதன்று. அவர்கள் இருவரும் 
சந்திக்கும் ேபாது (இவைரவிட்டு) அவரும், (அவைர விட்டு) இவரும் முகத்ைதத் 
திருப்பிக்ெகாள்வர். (இவ்வாறு ெசய்யலாகாது.) இவ்விருவரில் சிறந்தவர் யாெரனில், யார் 
முகமைன (சலாைம) முதலில் ெதாடங்குகிறாேரா அவர்தான். 
இைத அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஅய்யூப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் எட்டு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அைனத்து அறிவிப்புகளிலும் ("அவரும் இவரும் முகத்ைதத் திருப்பிக்ெகாள்வர்' என்பைதக் 
குறிக்க) "ஃப யுஅரிளு ஹாதா வ யுஅரிளு ஹாதா' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. மாலிக் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டும் "ஃப யஸுத்து ஹாதா வ யஸுத்து ஹாதா' என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5004 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளர் தம் சேகாதரரிடம் மூன்று நாட்களுக்குேமல் ேபசாமல் இருப்பது 
அனுமதிக்கப்பட்டதன்று. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5005 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மூன்று நாட்களுக்குப்பின் ேபசாமலிருத்தல் கூடாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 9 (ஆதாரமின்றிப் பிறைரச்) சந்ேதகிப்பது, துருவித்துருவி ஆராய்வது, ேபாட்டி 
ெபாறாைம ெகாள்வது, (வாங்கும் எண்ணமின்றி) ெபாருளின் விைலைய ஏற்றிக் ேகட்பது 
உள்ளிட்டைவ தைட ெசய்யப்பட்டைவயாகும். 
 
5006 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ஆதாரமில்லாமல் பிறைரச்) சந்ேதகிப்பது குறித்து உங்கைள நான் எச்சரிக்கிேறன். 
ஏெனனில் சந்ேதகம் ெகாள்வது,ெபரும் ெபாய்யாகும். (பிறைரப் பற்றித்) துருவித்துருவிக் 
ேகட்காதீர்கள்; (அவர்களின் அந்தரங்கம் பற்றி) ஆராயாதீர்கள். (நீங்கள் வாழ்வதற்காகப் பிறர் 
வழீ ேவண்டுெமனப்) ேபாட்டியிட்டுக்ெகாள்ளாதீர்கள்; ெபாறாைம ெகாள்ளாதீர்கள்; ேகாபம் 
ெகாள்ளாதீர்கள். பிணங்கிக்ெகாள்ளாதீர்கள். (மாறாக) அல்லாஹ்வின் அடியார்கேள! (அன்பு 
காட்டுவதில்) சேகாதரர்களாய் இருங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5007 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(ஒருவருக்ெகாருவர் மனஸ்தாபம் ெகாண்டு) ேபசாமல் இருக்காதீர்கள். பிணங்கிக் 
ெகாள்ளாதீர்கள். (பிறைரப் பற்றித்) துருவித் துருவிக் ேகட்காதீர்கள். ஒருவர் வியாபாரம் 
ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது மற்றவர் தைலயிட்டு வியாபாரம் ெசய்யேவண்டாம். (மாறாக) 
அல்லாஹ்வின் அடியார்கேள! (அன்பு காட்டுவதில்) சேகாதரர்களாய் இருங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5008 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெபாறாைம ெகாள்ளாதீர்கள். ேகாபம் ெகாள்ளாதீர்கள். (பிறர் அந்தரங்கம் பற்றித்) துருவித் 
துருவி ஆராயாதீர்கள்;துருவித்துருவிக் ேகட்காதீர்கள். (பிறைர அதிகவிைல ெகாடுத்து 
வாங்க ைவப்பதற்காக விற்பைனப் ெபாருைள) ஏற்றிக் ேகட்காதீர்கள். (மாறாக,) 

அல்லாஹ்வின் அடியார்கேள! (அன்பு காட்டுவதில்) சேகாதரர்களாய் இருங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "உறைவ முறித்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். பிணங்கிக்ெகாள்ளாதீர்கள். ேகாபம் 
ெகாள்ளாதீர்கள். ெபாறாைம ெகாள்ளாதீர்கள். அல்லாஹ் உங்களுக்குக் 
கட்டைளயிட்டுள்ளைதப் ேபான்று சேகாதரர்களாய் இருங்கள்'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
5009 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேகாபம் ெகாள்ளாதீர்கள். பிணங்கிக் ெகாள்ளாதீர்கள். (நீங்கள் வாழ பிறர் வழீேவண்டுெமனப்) 
ேபாட்டியிட்டுக்ெகாள்ளாதீர்கள். அல்லாஹ்வின் அடியார்கேள! சேகாதரர்களாய் இருங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 10 ஒரு முஸ்லிமுக்கு அநீதியிைழப்பது,  துேராகம் ெசய்வது, அவைரக் 
ேகவலப்படுத்துவது,  அவரது உயிர், மானம்,ெபாருள் ஆகியவற்ைறப் பறிப்பது ஆகியன தைட 
ெசய்யப்பட்டைவயாகும். 
 
5010 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெபாறாைம ெகாள்ளாதீர்கள். (பிறைர அதிக விைல ெகாடுத்து வாங்கைவப்பதற்காக 
விற்பைனப் ெபாருளின்) விைலைய ஏற்றிக் ேகட்காதீர்கள். ேகாபம் ெகாள்ளாதீர்கள். 
பிணங்கிக்ெகாள்ளாதீர்கள். ஒருவர் வியாபாரம் ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது மற்றவர் 
தைலயிட்டு வியாபாரம் ெசய்யேவண்டாம். (மாறாக,) அல்லாஹ்வின் அடியார்கேள! (அன்பு 
காட்டுவதில்) சேகாதரர்களாய் இருங்கள். 
ஒரு முஸ்லிம் மற்ெறாரு முஸ்லிமுக்குச் சேகாதரர் ஆவார். அவர் தம் சேகாதரருக்கு 
அநீதியிைழக்கேவா,அவருக்குத் துேராகமிைழக்கேவா, அவைரக் ேகவலப்படுத்தேவா 
ேவண்டாம். இைறயச்சம் (தக்வா) இங்ேக இருக்கிறது. (இைதக் கூறியேபாது) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ெநஞ்ைச ேநாக்கி மூன்று முைற ைசைக 
ெசய்தார்கள். ஒருவர் தம் சேகாதர முஸ்லிைமக் ேகவலப்படுத்துவேத அவருைடய 
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தீைமக்குப் ேபாதிய சான்றாகும். ஒவ்ெவாரு முஸ்லிமுக்கும் மற்ற முஸ்லிம்களின் உயிர், 

ெபாருள், மானம் ஆகியைவ தைட ெசய்யப்பட்டைவயாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5011 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகச் சற்று கூடுதல் குைறவுடன் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ் உங்கள் உடல்கைளேயா உருவங்கைளேயா பார்ப்பதில்ைல. மாறாக, 

உங்கள் உள்ளங்கைளேய பார்க்கின்றான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறிவிட்டுத் தம் விரல்களால் தமது ெநஞ்ைச ேநாக்கி ைசைக ெசய்தார்கள்'' என்று 
கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5012 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ், உங்கள் ேதாற்றங்கைளேயா உங்கள் ெசல்வங்கைளேயா பார்ப்பதில்ைல. மாறாக, 

உங்களுைடய உள்ளங்கைளயும் ெசயல்கைளயுேம அவன் பார்க்கிறான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 11 ஒருவருக்ெகாருவர் பைகைம ெகாள்வதற்கும் ேபசாமல் இருப்பதற்கும் வந்துள்ள 
தைட. 
 
5013 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெசார்க்கத்தின் கதவுகள் திங்கட்கிழைமயும் வியாழக்கிழைமயும் திறக்கப்படுகின்றன. 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வுக்கு எைதயும் இைண கற்பிக்காத ஒவ்ேவார் அடியாருக்கும் 
மன்னிப்பு வழங்கப்படுகிறது; தமக்கும் தம் (முஸ்லிம்) சேகாதரருக்கும் இைடேய 
பைகைமயுள்ள மனிதைரத் தவிர. 
அப்ேபாது  "இவ்விருவரும் தமக்கிைடேய சமாதானம் ெசய்துெகாள்ளும்வைர இவர்கைள 
விட்டுைவயுங்கள்;இவ்விருவரும் தமக்கிைடேய சமாதானம் ெசய்துெகாள்ளும்வைர 
இவர்கைள விட்டுைவயுங்கள்; இவ்விருவரும் சமாதானம் ெசய்துெகாள்ளும்வைர 
இவர்கைள விட்டுைவயுங்கள்'' என்று கூறப்படும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்துல் அஸீஸ் அத்தாரவர்தீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ேபசிக்ெகாள்ளாத 
இருவைரத் தவிர” (இல்லல் முத்தஹாஜிைரனி) என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. குைதபா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் அேத ெபாருள் ெகாண்ட மற்ெறாரு ெசாற்ெறாடரில் "இல்லல் 
முஹ்தஜி ைரனி” என்று காணப்படுகிறது. 
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5014 ஒரு முைற அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாக (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒவ்ெவாரு வியாழக்கிழைமயும் திங்கட்கிழைமயும் (மனிதர்களின் அைனத்துச்) ெசயல்களும் 
(அல்லாஹ்விடம்) சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. அன்ைறய தினத்தில் வல்லைமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ், தனக்கு எைதயும் இைணைவக்காத ஒவ்ெவாரு மனிதருக்கும் மன்னிப்பு 
அளிக்கின்றான்; தமக்கும் தம் சேகாதரருக்குமிைடேய பைகைம உள்ள ஒரு மனிதைரத் 
தவிர. 
அப்ேபாது இவ்விருவரும் சமாதானமாகிக்ெகாள்ளும்வைர இவர்கைள விட்டுைவயுங்கள். 
இவ்விருவரும் சமாதானமாகிக்ெகாள்ளும்வைர இவர்கைள விட்டுைவயுங்கள்'' என்று 
கூறப்படுகிறது. 
- மனிதர்களின் ெசயல்கள் ஒவ்ெவாரு வாரமும் திங்கட்கிழைம, வியாழக்கிழைம ஆகிய இரு 
தினங்களிலும் (அல்லாஹ்விடம்) சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. அப்ேபாது, "இைறநம்பிக்ைகயுள்ள 
ஒவ்ேவார் அடியாருக்கும் மன்னிப்பு அளிக்கப்படுகிறது;தமக்கும் தம் சேகாதரருக்குமிைடயில் 
பைகைமயுள்ள அடியாைரத் தவிர. அப்ேபாது, "இவ்விருவரும் (சமாதானத்தின்பால்) 
திரும்பும்வைர இவ்விருவைரயும் விட்டுைவயுங்கள். அல்லது தாமதப்படுத்துங்கள்'' என்று 
கூறப்படுகிறது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 12 அல்லாஹ்வுக்காக ேநசிப்பதன் சிறப்பு. 
 
5015 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் மறுைம நாளில், "என்ைனக் கண்ணியப்படுத்துவதற்காக ஒருவைரெயாருவர் 
ேநசித்துக்ெகாண்டவர்கள் எங்ேக? எனது நிழைலத் தவிர ேவறு நிழலில்லாத இன்ைறய 
தினத்தில் அவர்களுக்கு நான் எனது நிழலில் நிழலளிக்கிேறன்'' என்று கூறுவான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5016 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர் தம் (ெகாள்ைக)ச் சேகாதரைரச் சந்திப்பதற்காக ேவேறார் ஊருக்குச் ெசன்றார். 
அல்லாஹ், அவர் ெசல்லும் வழியில் அவைர எதிர்பார்த்தபடி வானவர் ஒருவைர அமரச் 
ெசய்தான். அந்த மனிதர் அவரிடம் வந்தேபாது, "எங்ேக ெசல்கிறாய்?'' என்று அந்த வானவர் 
ேகட்டார். 
அதற்கு அந்த மனிதர், "இந்த ஊரிலுள்ள என் சேகாதரர் ஒருவைரச் சந்திப்பதற்காகச் 
ெசல்கிேறன்'' என்று கூறினார். 
அதற்கு அவ்வானவர், "அவர் உமக்குச் ெசலுத்த ேவண்டிய பிரதியுபகாரம் ஏேதனும் 
உள்ளதா?'' என்று ேகட்டார்.அதற்கு அம்மனிதர், "இல்ைல; எனினும் நான் வல்லைமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வுக்காக அவைர ேநசிக்கிேறன்'' என்று கூறினார். 
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அதற்கு அந்த வானவர், "நீ அல்லாஹ்வுக்காக அவைர ேநசித்தைதப் ேபான்ேற 
அல்லாஹ்வும் உன்ைன ேநசிக்கிறான் என்பைதத் ெதரிவிக்க அல்லாஹ்வால் உம்மிடம் 
அனுப்பப்ெபற்ற தூதர் ஆேவன் நான்'' என்று ெசான்னார். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 13 ேநாயாளிகைள நலம் விசாரிப்பதன் சிறப்பு. 
 
5017 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேநாயாளிைய நலம் விசாரித்துக்ெகாண்டிருப்பவர்,  திரும்பிவரும்வைர ெசார்க்கத்தின் 
கனிகைளப் பறித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார். 
இைத ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5018 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ேநாயாளிைய நலம் விசாரிக்கச் ெசன்றவர் திரும்பி வரும்வைர ெசார்க்கத்தின் கனிகைளப் 
பறித்துக்ெகாண்ேடயிருக்கிறார். 
இைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களால் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட அடிைமயான 
ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5019 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிம் (உடல் நலிவுற்ற) தம் சேகாதர முஸ்லிைம உடல்நலம் விசாரிக்கச் 
ெசன்றால், அவர் திரும்பி வரும்வைர ெசார்க்கத்தின் கனிகைளப் பறித்துக் 
ெகாண்ேடயிருக்கிறார்.- இைத ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5020 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களால் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட அடிைமயான 
ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ேநாயாளிைய நலம் விசாரிக்கச் ெசன்றவர் 
ெசார்க்கத்தின் "குர்ஃபா'வில் இருக்கிறார்'' என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! ெசார்க்கத்தின் "குர்ஃபா' என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், 

"அதன் கனிகைளப் பறிப்பதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸவ்பான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஓர் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5021 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் மறுைம நாளில் (ஒரு மனிதரிடம்), "ஆதமின் 
மகேன! (மனிதா!) நான் ேநாயுற்றிருந்தேபாது என்ைன உடல்நலம் விசாரிக்க நீ 
வரவில்ைலேய (ஏன்)?'' என்று ேகட்பான். அதற்கு மனிதன், "என் இைறவா! நீேயா 
அகிலத்தாரின் அதிபதியாயிருக்க, உன்ைன நான் எவ்வாறு உடல்நலம் விசாரிப்ேபன்?'' என்று 
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ேகட்பான். அதற்கு அல்லாஹ், "உனக்குத் ெதரியுமா? என் அடியானான இன்ன மனிதன் 
ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தேபாது அவனிடம் ெசன்று நீ நலம் விசாரிக்கவில்ைல. ெதரிந்துெகாள்: 
அவைன உடல்நலம் விசாரிக்க நீ ெசன்றிருந்தால் அவனிடம் என்ைனக் கண்டிருப்பாய்'' 

என்று கூறுவான். 
ேமலும் அல்லாஹ், "ஆதமின் மகேன! (மனிதா!) நான் உன்னிடம் உணவு ேகட்ேடன். 
ஆனால், நீ எனக்கு உணவளிக்கவில்ைல'' என்பான். அதற்கு மனிதன், "என் இைறவா! நீ 
அகிலத்தாரின் அதிபதியாயிருக்க, உனக்கு நான் எவ்வாறு உணவளிக்க இயலும்?'' என்று 
ேகட்பான். அதற்கு அல்லாஹ், "உனக்குத் ெதரியுமா? உன்னிடம் என் அடியானான இன்ன 
மனிதன் உண்பதற்கு உணவு ேகட்டான். ஆனால், அவனுக்கு நீ உணவளிக்கவில்ைல. 
ெதரிந்துெகாள்: அவனுக்கு நீ உணவளித்திருந்தால் அ(தற்குரிய)ைத என்னிடம் நீ 
கண்டிருப்பாய்'' என்று கூறுவான். 
 
ேமலும் "ஆதமின் மகேன! (மனிதா!) நான் உன்னிடம் குடிப்பதற்கு தண்ணரீ் ேகட்ேடன். 
ஆனால், எனக்கு நீ தண்ணரீ் தரவில்ைல'' என்று அல்லாஹ் கூறுவான். அதற்கு மனிதன், 

"என் இைறவா! நீேயா அகிலத்தாரின் அதிபதியாயிருக்க,உனக்கு நான் எவ்வாறு தண்ணரீ் தர 
இயலும்?'' என்று ேகட்பான். அதற்கு அல்லாஹ், "என் அடியானான இன்ன மனிதன் 
உன்னிடம் குடிப்பதற்குத் தண்ணரீ் ேகட்டான். ஆனால், அவனுக்கு நீ தண்ணரீ் 
ெகாடுக்கவில்ைல. ெதரிந்துெகாள்: அவனுக்குக் குடிப்பதற்கு நீ தண்ணரீ் ெகாடுத்திருந்தால் 
அ(தற்குரிய)ைத என்னிடம் நீ கண்டிருப்பாய்'' என்று கூறுவான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 14 ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளரின் காலில் ைதக்கும் முள் உள்பட அவருக்கு ஏற்படும் 
ேநாய் ெநாடிகள், துயரம் ேபான்றவற்றுக்காக அவருக்கு நற்பலன் வழங்கப்படுகிறது. 
 
5022 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளவிடக் கடுைமயாக ேநாய்வாய்ப்பட்ட 
ேவெறவைரயும் நான் கண்டதில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5023 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்டுக் காய்ச்சலால் சிரமப்பட்டுக் 
ெகாண்டிருந்தேபாது நான் அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அவர்கைள(ப் பரிேவாடு) எனது 
ைகயால் ெதாட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் கடும் காய்ச்சலால் சிரமப்படுகிறரீ்கேள!'' 
என்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; உங்களில் இருவர் காய்ச்சலால் 
அைடயும் துன்பத்ைதப் ேபான்று நான் ஒருவேன சிரமப்படுகிேறன்'' என்றார்கள். நான், 

"இத்துன்பத்தின் காரணமாகத் தங்களுக்கு இரு (மடங்கு) நன்ைமகள் உண்டு தாேன?'' என்று 
ேகட்ேடன். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு, "ஒரு முஸ்லிமுக்கு 
ஏற்படும் ேநாயாயினும்,அது அல்லாத ேவறு எந்தத் துன்பமாயினும் (அதற்கு ஈடாக), மரம் 
தன் இைலகைள உதிர்த்துவிடுவைதப் ேபான்று அவருைடய பாவங்கைள அல்லாஹ் 
உதிர்க்காமல் இருப்பதில்ைல'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஸுைஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "எனது ைகயால் 
அவர்கைள(ப் பரிேவாடு) ெதாட்ேடன்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஆம்; என் உயிர் எவன் 
ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! பூமியின் மீதுள்ள ஒரு முஸ்லிமுக்கு (ஏற்படும் 
எந்த ேநாயாயினும்...)'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5024 அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் "மினா'வில் இருந்தேபாது அவர்களிடம் குைறஷிக் குலத்ைதச் 
ேசர்ந்த இைளஞர் ஒருவர் வந்தார். அப்ேபாது அ(ங்கிருந்த)வர்கள் சிரித்துக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். உடேன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "உங்களுைடய சிரிப்புக்கு என்ன 
காரணம்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அம் மக்கள், "இன்ன மனிதர் கூடாரத்தின் கயிற்றில் 
இடறி விழுந்துவிட்டார். அவரது கழுத்ேதா கண்ேணா ேபாயிருக்கும் (நல்லேவைள 
பிைழத்துக்ெகாண்டார்)'' என்று கூறினர். 
அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "(இதற்ெகல்லாம்) சிரிக்காதீர்கள். ஏெனனில், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு முஸ்லிைமத் ைதக்கும் ஒரு முள்ளாயினும் 
அைதவிடச் சிறிய துன்பம் எதுவாயினும், அதற்காக அவருக்கு ஓர் அந்தஸ்து பதிவு 
ெசய்யப்படுகிறது; அதற்குப் பகரமாக அவருைடய தவறுகளில் ஒன்று துைடக்கப்படுகிறது' 

என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5025 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளைரத் ைதக்கும் ஒரு முள்ளாயினும் அைதவிட 
அற்பமானதாயினும் அதற்குப் பதிலாக அவருக்கு ஓர் அந்தஸ்ைத அல்லாஹ் 
உயர்த்துகிறான்; அல்லது அவருைடய தவறு ஒன்ைற அவைரவிட்டுத் துைடத்துவிடுகிறான். 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5026 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளைரத் ைதக்கும் ஒரு முள்ளாயினும் அைதவிட 
அற்பமானதாயினும் அதற்குப் பதிலாக அல்லாஹ் அவருைடய தவறுகளில் சிலவற்ைறக் 
கழித்துவிடுகிறான். 
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இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5027 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிைமத் ைதக்கும் முள் உள்பட எத்துன்பமாயினும் அதற்குப் பதிலாக அவரது 
பாவம் மன்னிக்கப்படாமல் இருப்பதில்ைல. 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5028 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளைரத் ைதக்கும் முள் உள்பட எத்துன்பமாயினும் அதற்குப் பதிலாக 
"அவருைடய தவறுகளில் சில கழிக்கப்படாமல்' அல்லது "அவருைடய தவறுகளில் சில 
மன்னிக்கப்படாமல்' இருப்பதில்ைல. (அறிவிப்பாளர் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் இவ்விரண்டில் 
எைதக் கூறினார் என்பது அறிவிப்பாளர் யஸீத் பின் குைஸஃபா (ரஹ்) அவர்களுக்குத் 
ெதரியவில்ைல.) 
இைத நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5029 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளைரத் ைதக்கும் முள் உள்பட (துன்பங்கள்) எதுவாயினும் அதற்குப் 
பதிலாக அல்லாஹ் அவருக்கு ஓர் நன்ைமையப் பதிவு ெசய்யாமல், அல்லது அதற்குப் 
பதிலாக அவருைடய தவறுகளில் ஒன்று மன்னிக்கப்படாமல் இருப்பதில்ைல. 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5030 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளருக்கு ஏற்படும் வலி, துன்பம், ேநாய், கவைல, அவர் உணரும் சிறு 
மனேவதைன உள்பட எதுவாயினும் அதற்குப் பதிலாக அவருைடய பாவங்களில் சில 
மன்னிக்கப்படாமல் இருப்பதில்ைல. 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி), அபூ ஹுைரரா (ரலி) ஆகிேயார் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"தீைம ெசய்பவர் அதற்குரிய தண்டைன வழங்கப்படுவார்'' (4:123) எனும் இைறவசனம் 
அருளப்ெபற்றேபாது, அது முஸ்லிம்களுக்குக் கடுைமயான கவைலைய ஏற்படுத்தியது. 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நற்ெசயல்களில்) நடுநிைலயாகச் 
ெசயல்படுங்கள்; சரியானைதச் ெசய்யுங்கள். (நாம் மிகப்ெபரிய அளவில் வழிபாடுகள் 
ெசய்யவில்ைலேய என வருந்தாதீர்கள்.) ஏெனனில், கால் இடறி (காயமைடவது), அல்லது 
முள் ைதப்பது உள்பட ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஏற்படும் ஒவ்ெவாரு துன்பமும் அவருக்குப் 
பாவப் பரிகாரமாகேவ அைமயும்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகிேறன்: 
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(இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்ெதாடரில் இடம்ெபற்றுள்ள) இப்னு முைஹஸின் 
என்பவர், மக்காவாசியான உமர் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் முைஹஸின் என்பவர் ஆவார். 
 
5031 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (உடல் நலிவுற்றிருந்த) உம்முஸ் 
ஸாயிப் அல்லது உம்முல் முசய்யப் எனும் ெபண்மணியிடம் (உடல்நலம் விசாரிக்கச்) 
ெசன்றார்கள். அப்ேபாது "உம்முஸ் ஸாயிேப! அல்லது உம்முல் முசய்யேப! உமக்கு என்ன 
ேநர்ந்தது? ஏன் நடுங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அப்ெபண், "காய்ச்சல். அதில் அல்லாஹ் வளம் ேசர்க்காமல் இருக்கட்டும்!'' என்று 
கூறினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "காய்ச்சைல ஏசாேத! ஏெனனில் 
அது, ெகால்லனின் உைல இரும்பின் துருைவ அகற்றிவிடுவைதப் ேபான்று, ஆதமின் 
மக்களின் (மனிதர்களின்) தவறுகைள அகற்றி விடுகிறது'' என்று கூறினார்கள். 
 
5032 அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "ெசார்க்கவாசிகளில் ஒரு 
ெபண்மணிைய உங்களுக்குக் காட்டட்டுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "சரி! (காட்டுங்கள்)'' 
என்று ெசான்ேனன். அவர்கள், "(இேதா) இந்தக் கறுப்பு நிறப் ெபண்மணிதான் அவர். இவர் 
(ஒரு தடைவ) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் வலிப்பு ேநாயால் பாதிக்கப்படுகிேறன். 
அப்ேபாது (என் உடலிலிருந்து ஆைட விலகி) உடல் திறந்துெகாள்கிறது. ஆகேவ, எனக்காக 
அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்' என்றார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ நிைனத்தால் ெபாறுைமயாக இருக்கலாம். (இதற்குப் பதிலாக) 
உனக்குச் ெசார்க்கம் கிைடக்கும். நீ விரும்பினால் உனக்குக் குணமளிக்கும்படி 
அல்லாஹ்விடம் நான் ேவண்டுகிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். இப்ெபண்மணி "நான் 
ெபாறுைமயாகேவ இருந்துவிடுகிேறன். ஆயினும், (வலிப்பு வரும்ேபாது ஆைட விலகி) என் 
உடல் திறந்துெகாள்கிறது. அப்படித் திறக்காமலிருக்க அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்' 

என்று ெசான்னார். அவ்வாேற நபி (ஸல்) அவர்கள் இப்ெபண்ணுக்காகப் பிரார்த்தைன 
ெசய்தார்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 15 அநீதியிைழப்பது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
5033 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் வளமும் உயர்வும் மிக்க அல்லாஹ் பின்வருமாறு கூறியதாக 
அறிவித்தார்கள்: 
என் அடியார்கேள! 
அநீதியிைழப்பைத எனக்கு நாேன தைட ெசய்துெகாண்ேடன். அைத உங்களிைடேயயும் 
தைட ெசய்யப்பட்டதாக ஆக்கிவிட்ேடன். ஆகேவ, நீங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் 
அநீதியிைழக்காதீர்கள். 
என் அடியார்கேள! 
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உங்களில் யாைர நான் நல்வழியில் ெசலுத்திேனேனா அவர்கைளத் தவிர மற்ற 
அைனவரும் வழி தவறியவர்கேள. ஆகேவ, என்னிடேம நல்வழியில் ெசலுத்துமாறு 
ேகளுங்கள். உங்கைள நான் நல்வழியில் ெசலுத்துேவன். 
என் அடியார்கேள! 
உங்களில் யாருக்கு நான் உணவளித்துள்ேளேனா அவர்கைளத் தவிர மற்ற அைனவரும் 
பசித்திருப்பவர்கேள. ஆகேவ, என்னிடேம உணவாதாரத்ைதக் ேகளுங்கள். நான் உங்களுக்கு 
உணவளிக்கிேறன். 
என் அடியார்கேள! 
உங்களில் யாருக்கு நான் ஆைடயணிவித்துள்ேளேனா அவர்கைளத் தவிர மற்ற 
அைனவரும் நிர்வாணமானவர்கேள. ஆகேவ, என்னிடேம ஆைட ேகளுங்கள். நான் 
உங்களுக்கு ஆைடயணிவிக்கிேறன். 
என் அடியார்கேள! 
நீங்கள் இரவிலும் பகலிலும் பாவம் ெசய்கிறரீ்கள். நான் அைனத்துப் பாவங்கைளயும் 
மைறத்துக் ெகாண்டிருக்கிேறன். ஆகேவ, என்னிடேம பாவமன்னிப்புக் ேகாருங்கள். நான் 
உங்கள் பாவங்கைள மன்னிக்கிேறன். 
என் அடியார்கேள! 
உங்களால் எனக்கு எவ்விதத் தீங்கும் அளிக்க முடியாது; ேமலும், உங்களால் எனக்கு 
எவ்விதப் பயனும் அளிக்க முடியாது. 
என் அடியார்கேள! 
உங்களில் முற்காலத்தார், பிற்காலத்தார், மனிதர்கள், ஜின்கள் ஆகிய அைனவரும் உங்களில் 
மிகவும் இைறயச்சமுைடய ஒரு மனிதைரப் ேபான்று மாறிவிட்டாலும் அது எனது 
ஆட்சியில் எைதயும் அதிகமாக்கி விடுவதில்ைல. 
என் அடியார்கேள! 
உங்களில் முற்காலத்தார், பிற்காலத்தார்,  மனிதர்கள், ஜின்கள் ஆகிய அைனவரும் மிகவும் 
தீய மனிதர் ஒருவைரப் ேபான்று மாறிவிட்டாலும் அது எனது ஆட்சியில் எைதயும் 
குைறத்துவிடப்ேபாவதில்ைல. 
என் அடியார்கேள! 
உங்களில் முற்காலத்தார், பிற்காலத்தார், மனிதர்கள், ஜின்கள் ஆகிய அைனவரும் ேசர்ந்து 
ஒேர திறந்த ெவளியில் நின்று என்னிடத்தில் (தத்தம் ேதைவகைளக்) ேகாரினாலும் 
ஒவ்ெவாரு மனிதருக்கும் அவர் ேகட்பைத நான் ெகாடுப்ேபன். அது என்னிடத்தில் 
இருப்பவற்றில் எைதயும் குைறத்துவிடுவதில்ைல; கடலில் நுைழ(த்து எடு)க்கப்பட்ட ஊசி 
(தண்ணைீரக்) குைறப்பைதப் ேபான்ேற தவிர (குைறக்காது)! 
என் அடியார்கேள! 
நீங்கள் ெசய்துவரும் நல்லறங்கைள நான் உங்களுக்காக எண்ணிக் கணக்கிடுகிேறன். பிறகு 
அதன் நற்பலைன நான் முழுைமயாக வழங்குேவன். நல்லைதக் கண்டவர் அல்லாஹ்ைவப் 
ேபாற்றிப் புகழட்டும். அல்லைதக் கண்டவர் தம்ைமேய ெநாந்துெகாள்ளட்டும்! 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) சயதீ் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
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(இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) அபூஇத்ரீஸ் அல்கவ்லான ீ (ரஹ்) அவர்கள் இந்த 
ஹதீஸ் குத்சிைய அறிவிக்கும்ேபாது, (இந்த இைறச்ெசய்திையக் கண்ணியப்படுத்துவதற்காக) 
முழந்தாளிட்டு நின்றுெகாள்வார்கள். 
-  அபூதர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமுஸ்ஹிர் (ரஹ்) அவர்கள் 
வாயிலாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், மர்வான் பின் 
முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கேள அபூமுஸ்ஹிர் (ரஹ்) அவர்கைளவிட ஹதீஸ் அறிவிப்பில் 
முழுைமயானவர் ஆவார். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் அநீதியிைழப்பைத என்மீதும் தைட 
ெசய்துெகாண்ேடன். என் அடியார்கள் மீதும் தைடெசய்துவிட்ேடன். ஆகேவ, நீங்கள் 
ஒருவருக்ெகாருவர் அநீதி இைழக்காதீர்கள்'' என்று வளமும் உயர்வும் மிக்க தம் 
இைறவனிடமிருந்து கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ஆயினும், அபூஇத்ரீஸ் அல்கவ்லான ீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்த ேமற்கண்ட ஹதீேஸ 
இைதவிட முழுைமயானதாகும். 
 
5034 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அநீதியிைழப்பதிலிருந்து தவிர்ந்துெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில் அநீதியானது, மறுைம நாளில் 
பல இருள்களாகக் காட்சி தரும். கருமித்தனத்திலிருந்து தவிர்ந்துெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில் 
கருமித்தனமானது, உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கைள அழித்தது; இரத்தங்கைளச் 
சிந்துவதற்கும் இைறவனால் அவர்களுக்குத் தைட ெசய்யப்பட்டவற்ைற அனுமதிக்கப் 
பட்டைவயாக ஆக்கிக் ெகாள்வதற்கும் தூண்டுேகாலாக இருந்தது. 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5035 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அநீதி, மறுைம நாளில் பல இருள்களாகக் காட்சி தரும். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5036 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிம் மற்ெறாரு முஸ்லிமின் சேகாதரன் ஆவான். அவனுக்கு 
அநீதியிைழக்கவுமாட்டார்; (பிறரது அநீதிக்கு அவன் ஆளாகும்படி) அவைனக் ைகவிட்டு 
விடவுமாட்டார். யார் தம் சேகாதரனின் ேதைவைய நிைறவு ெசய்வதில் 
ஈடுபட்டிருக்கிறாேரா அவரது ேதைவைய நிைறவு ெசய்வதில் அல்லாஹ்வும் 
ஈடுபட்டிருக்கிறான். யார் ஒரு முஸ்லிமின் ஒரு துன்பத்ைத நீக்குகிறாேரா அதற்குப் 
பகரமாக அவைரவிட்டு அல்லாஹ் மறுைம நாளில் அவருைடய துன்பங்களில் ஒன்ைற 
நீக்குகிறான். யார் ஒரு முஸ்லிமின் குைறகைள மைறக்கிறாேரா அவருைடய குைறகைள 
மறுைம நாளில் அல்லாஹ்வும் மைறக்கிறான். 
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இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5037 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிடம்), "திவாலாகிப்ேபானவன் 
என்றால் யார் என்று உங்களுக்குத் ெதரியுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "யாரிடம் 
ெவள்ளிக்காேசா (திர்ஹம்) ெபாருட்கேளா இல்ைலேயா அவர்தான் எங்கைளப் 
ெபாறுத்தவைர திவாலானவர்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் சமுதாயத்தாரில் திவாலாகிப்ேபானவர் 
ஒருவராவார். அவர் மறுைம நாளில் ெதாழுைக, ேநான்பு, ஸகாத் ஆகியவற்றுடன் வருவார். 
(அேத ேநரத்தில்) அவர் ஒருவைரத் திட்டியிருப்பார். ஒருவர்மீது அவதூறு 
ெசால்லியிருப்பார். ஒருவரது ெபாருைள (முைறேகடாகப்) புசித்திருப்பார். ஒருவரது 
இரத்தத்ைதச் சிந்தியிருப்பார். ஒருவைர அடித்திருப்பார். ஆகேவ, அவருைடய 
நன்ைமகளிலிருந்து சில இவருக்குக் ெகாடுக்கப்படும்;இன்னும் சில அவருக்குக் 
ெகாடுக்கப்படும். அவருைடய நன்ைமகளிலிருந்து எடுத்துக் ெகாடுப்பதற்குமுன் நன்ைமகள் 
தீர்ந்துவிட்டால், (அவரால் பாதிக்கப்பட்ட) மக்களின் பாவங்களிலிருந்து சில எடுக்கப்பட்டு, 

இவர்மீது ேபாடப்படும். பிறகு அவர் நரக ெநருப்பில் தூக்கிெயறியப்படுவார் (அவேர 
திவாலாகிப்ேபானவர்)'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5038 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மறுைம நாளில் உரிைமகைள உரியவர்களிடம் நிச்சயமாக நீங்கள் ஒப்பைடப்பரீ்கள். எந்த 
அளவுக்ெகன்றால்,ெகாம்பில்லாத ஆட்டுக்காக (அைத முட்டிய) ெகாம்புள்ள ஆட்டிடம் 
பழிவாங்கப்படும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5039 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் (இவ்வுலகில்) அநீதி இைழப்பவனுக்கு 
(விட்டுக்ெகாடுத்து) அவகாசமளிப்பான். இறுதியில் அவைனப் பிடித்துவிட்டால், அவைனத் 
தப்பவிடமாட்டான்'' என்று கூறிவிட்டு, "அநீதி இைழத்த ஊர்(க்காரர்)கைளப் பிடிக்கும்ேபாது 
இவ்வாேற உம்முைடய இைறவன் பிடிக்கிறான். அவனது பிடி வைதக்கக்கூடியது; 

கடுைமயானது'' (11:102) எனும் இைறவசனத்ைத ஓதிக்காட்டினார்கள். 
 
பாடம் : 16 அநீதியிைழத்த சேகாதரனுக்கும் அநீதிக்குள்ளான சேகாதரனுக்கும் உதவுதல். 
 
5040 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு ேபாரின்ேபாது) முஹாஜிர்களில் ஓர் இைளஞரும் அன்சாரிகளில் ஓர் இைளஞரும் 
சண்ைடயிட்டுக்ெகாண்டனர். அப்ேபாது "அந்த முஹாஜிர்' அல்லது "முஹாஜிர்கள்', 

"முஹாஜிர்கேள (உதவிக்கு வாருங்கள்)'' என்று அைழத்தார். அந்த அன்சாரி, "அன்சாரிகேள! 
(உதவிக்கு வாருங்கள்)!'' என்று அைழத்தார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் புறப்பட்டு வந்து, "என்ன இது, அறியாைமக் காலத்தவரின் கூப்பாடு?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "இல்ைல; அல்லாஹ்வின் தூதேர! இைளஞர்கள் இருவர் 
சண்ைடயிட்டுக்ெகாண்டனர். அவர்களில் ஒருவர் மற்றவரின் புட்டத்தில் அடித்துவிட்டார்'' 

என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பிரச்சிைன இல்ைல. ஒருவர் தம் சேகாதரர் 
அநீதியிைழப்பவராக இருக்கும் நிைலயிலும் அநீதிக்குள்ளானவராக இருக்கும் நிைலயிலும் 
அவருக்கு உதவட்டும். (அது எவ்வாெறனில்) அவர் அநீதியிைழப்பவராக இருந்தால், 

(அநீதியிைழக்கவிடாமல்) அவைரத் தடுக்கட்டும்! அதுேவ அவருக்குச் ெசய்யும் 
உதவியாகும். அவர் அநீதியிைழக்கப்பட்டவராக இருந்தால், அவருக்கு உதவி ெசய்யட்டும்'' 

என்று கூறினார்கள். 
 
5041 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் ("பனூ முஸ்தலிக்' எனும்) ஓர் அறப்ேபாரில் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். 
அப்ேபாது முஹாஜிர்களில் ஒருவர் அன்சாரிகளில் ஒருவைர (விைளயாட்டாக)ப் புட்டத்தில் 
அடித்துவிட்டார். அப்ேபாது (அடி வாங்கிய) அன்சாரி, "அன்சாரிகேள! (உதவிக்கு 
வாருங்கள்)'' என்று அைழத்தார். அந்த முஹாஜிர், "முஹாஜிர்கேள! (உதவிக்கு வாருங்கள்)'' 
என்று அைழத்தார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வந்து), "இது என்ன அறியாைமக் காலக் 
கூப்பாடு?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! முஹாஜிர்களில் 
ஒருவர் அன்சாரிகளில் ஒருவைரப் புட்டத்தில் அடித்துவிட்டார்'' என்று கூறினர். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இத்தைகய கூப்பாடுகைளக் ைகவிடுங்கள். 
(இனமாச்சரியங்கைளத் தூண்டுகின்ற) இக்கூப்பாடுகள் நாற்றம் வசீக்கூடியைவ'' என்று 
கூறினார்கள். 
அப்ேபாது (மதீனாவாசியான நயவஞ்சகர்களின் தைலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உைப இைதக் 
ேகட்டுவிட்டு "அப்படியா அவர்கள் (முஹாஜிர்கள்) ெசய்துவிட்டார்கள்? அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! நாங்கள் மதீனாவுக்குத் திரும்பிச்ெசன்றால் (எங்கள் இனத்தாரான) 
கண்ணியவான்கள் இழிந்ேதா(ராகிய முஹாஜி)ர்கைள நிச்சயமாக அங்கிருந்து ெவளிேயற்றி 
விடுவர்'' என்று (அன்சாரிகளுக்காகப்) ேபசினார். 
(இச்ெசய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் ேதாழர்களுக்கும் எட்டியேபாது) 
உமர் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, "என்ைன விடுங்கள். இந்த நயவஞ்சகனின் கழுத்ைத 
ெவட்டிவிடுகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவைர விட்டுவிடுங்கள். முஹம்மத் தம் ேதாழர்கைளேய ெகாைல ெசய்கிறார் என்று 
மக்கள் ேபசிவிடக் கூடாது'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5042 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஹாஜிர்களில் ஒருவர் அன்சாரிகளில் ஒருவைரப் புட்டத்தில் அடித்துவிட்டார். அந்த 
அன்சாரி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து அவைரப் பழிக்குப் பழி வாங்க ேவண்டுெமனக் 
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ேகாரினார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இத்தைகய (இன மாச்சரியங்கைளத் தூண்டும்) 
கூப்பாடுகைள விடுங்கள். இைவ நாற்றம் வசீக்கூடியைவ'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 17 இைறநம்பிக்ைகயாளர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் அன்பு ெசலுத்துவதும் பரிவு 
காட்டுவதும் ேதாள் ெகாடுத்து ஒத்துைழப்பதும். 
 
5043 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் (ஒத்துைழக்கும் விஷயத்தில்) ஒரு 
கட்டடத்ைதப் ேபான்றவர்கள் ஆவர். கட்டடத்தின் ஒரு பகுதி மற்ெறாரு பகுதிக்கு 
வலுேசர்க்கிறது. 
இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஏழு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5044 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவருக்ெகாருவர் அன்பு ெசலுத்துவதிலும் கருைண புரிவதிலும் பரிவு காட்டுவதிலும் 
இைற நம்பிக்ைகயாளர்களின் நிைலயானது, ஓர் உடலின் நிைலையப் ேபான்றதாகும். 
உடலின் ஓர் உறுப்பு சுகவனீமைடந்தால், அதனுடன் மற்ற உறுப்புகளும் (ேசர்ந்துெகாண்டு) 
உறங்காமல் விழித்துக்ெகாண்டிருக்கின்றன. அத்துடன் உடல் முழுவதும் காய்ச்சலும் 
கண்டுவிடுகிறது. 
இைத நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5045 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்கள் ஒேர மனிதைனப் ேபான்றவர்கள். அவனுக்குத் தைலயில் 
சுகவனீேமற்பட்டால் உடல் முழுவதும் காய்ச்சல் கண்டுவிடுகிறது. அதனுடன் மற்ற 
உறுப்புகளும் (ேசர்ந்துெகாண்டு) உறங்காமல் விழித்திருக்கின்றன. 
இைத நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முஸ்லிம்கள் ஒேர மனிதைனப் ேபான்றவர்கள். அவனது கண்ணுக்கு ேநாய் ஏற்பட்டால், 

உடல் முழுவதும் ேநாய்வாய்ப்படுகிறது. அவனது தைலக்கு ேநாய் ஏற்பட்டால், உடல் 
முழுவதும் ேநாய் காண்கிறது. 
இைத நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 18 ஏசுவதற்கு வந்துள்ள தைட 
 
5446 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவைரெயாருவர் ஏசிக்ெகாள்ளும் இருவரில் முதலில் ஏச ஆரம்பித்தவைரேய குற்றம் 
சாரும்; அநீதிக்குள்ளானவர் வரம்பு மீறாத வைர! 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 19 மன்னிப்பும் பணிவும் விரும்பத்தக்க குணங்களாகும். 
 
5447 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தர்மம் ெசல்வத்ைதக் குைறப்பதில்ைல. மன்னிப்பதால் ஓர் அடியாருக்கு அல்லாஹ் 
கண்ணியத்ைதேய அதிகப்படுத்துகிறான். அல்லாஹ்வுக்காக ஒருவர் பணிவு காட்டினால் 
அவைர அல்லாஹ் உயர்த்தாமல் இருப்பதில்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 20 புறம் ேபசுவது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
5048 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "புறம் ேபசுதல் என்றால் 
என்னெவன்று உங்களுக்குத் ெதரியுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வும் 
அவனுைடய தூதருேம நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று பதிலளித்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீர் உம்முைடய சேகாதரைரப் பற்றி அவர் விரும்பாத ஒன்ைறக் 
கூறுவதாகும்''  என்று பதிலளித்தார்கள். 
அப்ேபாது, "நான் ெசால்லும் குைற என் சேகாதரரிடம் இருந்தாலுமா? (புறம் ேபசுதலாக 
ஆகும்), கூறுங்கள்'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நீர் ெசால்லும் குைற உம்முைடய சேகாதரரிடம் இருந்தால்தான், நீர் அவைரப் பற்றிப் புறம் 
ேபசினரீ் என்றாகும். நீர் ெசான்ன குைற அவரிடம் இல்லாவிட்டாேலா, நீர் அவைரப் பற்றி 
அவதூறு ெசான்னவராவரீ்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 21 அல்லாஹ் ஒருவரது குைறைய இவ்வுலகில் மைறத்துவிட்டால், மறுைமயிலும் 
அைத அவன் மைறப்பான் எனும் நற்ெசய்தி. 
 
5049 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் ஓர் அடியாரின் குைறைய இவ்வுலகில் மைறத்துவிட்டால், அைத அவன் 
மறுைம நாளிலும் மைறக்காமல் இருப்பதில்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5050 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் அடியார் மற்ேறார் அடியாரின் குைறைய இவ்வுலகில் மைறத்தால், அவருைடய 
குைறைய அல்லாஹ் மறுைம நாளில் மைறக்காமல் இருப்பதில்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 22 அருவருப்பாகப் ேபசும் ஒருவரிடமிருந்து தம்ைமத் தற்காத்துக்ெகாள்வதற்காக 
அவரிடம் ஒருவர் கனிவாகப் ேபசுவது. 
 
5051 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் (எங்கள் வடீ்டுக்குள் வர) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி ேகட்டார். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவைர உள்ேள வரச்ெசால்லுங்கள். அந்தக் 
கூட்டத்தாரிேலேய (இவர்) ேமாசமானவர்'' என்று அவைரப் பற்றிச் ெசான்னார்கள். (வடீ்டுக்கு 
உள்ேள) அவர் வந்தேபாது (எல்லாரிடமும் ேபசுவைதப் ேபான்ேற) அவரிட(மு)ம் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கனிவாகப் ேபசினார்கள். (அவர் ேபசிவிட்டு எழுந்து ெசன்றதும்) நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! நீங்கள் அவைரக் குறித்து ஒரு விதமாகச் ெசான்னரீ்கள். பிறகு 
அவரிடேம கனிவாகப் ேபசினரீ்கேள?'' என்று ேகட்ேடன். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆயிஷா! அல்லாஹ்விடம் மறுைம நாளில் தகுதியால் 
மிகவும் ேமாசமானவர் யாெரனில், மக்கள் எவரது அருவருப்பான ேபச்சுகளிலிருந்து 
(தம்ைமத்) தற்காத்துக் ெகாள்ள ஒதுங்கிக்ெகாள்கிறார்கேளா அவர்தான். (அருவருப்பான 
ேபச்சுகள் ேபசும் அவர் குறித்து எச்சரிக்ைக ெசய்யேவ அவைரப் பற்றி அவ்வாறு 
ெசான்ேனன்)'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் (வார்த்ைதகளில் சிறிது ேவறுபாட்டுடன்) வந்துள்ளது. 
 
பாடம்  : 23 நளினத்தின் சிறப்பு. 
 
5052 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நளினத்ைத இழந்தவர் நன்ைமகைள இழந்தவர் ஆவார். 
இைத ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5053 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நளினத்ைத இழந்தவர் நன்ைமைய இழந்தவர் ஆவார். 
இைத ஜரீர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஏழு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5054 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நளினத்ைத இழந்தவர் நன்ைமகைள இழந்தவர் ஆவார். 
இைத ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5055 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "ஆயிஷா! அல்லாஹ் 
ெமன்ைமயானவன். ெமன்ைமயான ேபாக்ைகேய அவன் விரும்புகிறான். வன்ைமக்கும் 
பிறவற்றுக்கும் வழங்காதைதெயல்லாம் அவன் ெமன்ைமக்கு வழங்குகிறான்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
5056 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ெமன்ைம எதில் இருந்தாலும், அைத அது அழகாக்கிவிடும். ெமன்ைம அகற்றப்பட்ட எந்த 
ஒன்றும் அலங்ேகாலமாகிவிடும். 
இைத நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5057 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் (பயணத்துக்குப் பழக்கப்படாத) முரட்டு சுபாவமுைடய 
ஒட்டகம் ஒன்றில் ஏறிச்ெசன்றார்கள். அப்ேபாது அைத விரட்டலானார்கள். அப்ேபாது 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஆயிஷா!) நளினத்ைதக் 
ைகயாள்வாயாக'' என்று கூறிவிட்டு, ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்று கூறியதாகக் 
கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 24 கால்நைடகள் முதலியவற்ைறச் சபிப்பது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
5058 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்திலிருந்தேபாது, அன்சாரிகளில் ஒரு 
ெபண் ஒட்டகெமான்றின்மீது அமர்ந்திருந்தார். அந்த ஒட்டகம் முரண்டு பிடித்தேபாது 
அப்ெபண் அ(ந்த ஒட்டகத்)ைதச் சபித்தார். இைதச் ெசவியுற்ற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அதன் மீதுள்ளவற்ைற அகற்றிவிட்டு, அைத விட்டு விடுங்கள். ஏெனனில், அது 
சாபத்திற்குள்ளானதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
அைதயடுத்து அந்த ஒட்டகம் மக்களிைடேய நடந்து ெசல்வைதயும், அைத எவரும் 
சீண்டாமலிருந்தைதயும் இப்ேபாதும் நான் பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5059 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹம்மாத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அந்தச் சாம்பல் நிற ஒட்டகத்ைத நான் 
இப்ேபாதும் பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது'' என்று இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அதன் மீதுள்ளவற்ைற 
அகற்றிவிட்டு அைத ெவறுேமனியாக விட்டுவிடுங்கள். ஏெனனில், அது 
சாபத்துக்குரியதாகும்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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5060 அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஓர் அடிைமப் ெபண் ஒட்டகெமான்றின் மீதிருந்த(படி பயணம் ெசய்துெகாண்டிருந்)தார். 
அதன் மீது மக்களின் பயணச் சாதனங்கள் சில இருந்தன. (முன்ேன) ெசன்றுெகாண்டிருந்த 
நபி (ஸல்) அவர்கைளயும் குறுகலான மைல வருவைதயும் கண்ட அப்ெபண், "ஹல்!'' என 
அந்த ஒட்டகத்ைத அதட்டிவிட்டு, "இைறவா! இ(ந்த ஒட்டகத்)ைத நீ சபிப்பாயாக!'' என்று 
பிரார்த்தித்தார். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "சாபத்ைதச் சுமந்துவரும் இந்த ஒட்டகம் நம்முடன் வர 
ேவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். 
 
5061 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "இல்ைல; அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் சாபத்ைதச் சுமந்துள்ள 
எந்த வாகனமும் நம்முடன் வரேவண்டாம் என்ேறா, அல்லது இைதப் ேபான்ேறா 
கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
5062 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு வாய்ைமயாளர் அதிகமாகச் சாபமிடுபவராக 
இருப்பது தகாது'' என்று ெசான்னார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5063 ைஸத் பின் அஸ்லம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல் மலிக் பின் மர்வான் (தம் விருந்தினராக வந்திருந்த நபித்ேதாழியரில் ஒருவரான) 
உம்முத் தர்தா (ரலி) அவர்களுக்குத் தம் சார்பாக வடீ்டு அலங்காரப் ெபாருட்கைள 
அனுப்பிைவத்தார். (உம்முத் தர்தா (ரலி) அவர்கைளத் தம் மைனவியரின் இல்லத்திற்கு 
வரவைழத்து அவரிடம் நபிெமாழிகைளக் ேகட்பார்.) 
ஒரு நாள் இரவில் அப்துல் மலிக் எழுந்து தம் ஊழியைர அைழத்தார். அவர் தாமதமாக 
வந்த ேபாது அவைரச் சபித்தார். காைலயானதும் அப்துல் மலிக்கிடம் உம்முத் தர்தா (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: இன்றிரவு நீங்கள் உங்கள் ஊழியைர அைழத்தேபாது, அவைரச் 
சபிப்பைத நான் ெசவியுற்ேறன். (என் கணவர்) அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதிகமாகச் சபிப்பவர்கள் மறுைம நாளில் 
பரிந்துைரப்பவர்களாகேவா சாட்சியமளிப்பவர்களாகேவா இருக்கமாட்டார்கள்'' எனக் 
கூறினார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ைஸத் பின் அஸ்லம் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5064 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அதிகமாகச் சபிப்பவர்கள் மறுைம நாளில் சாட்சியமளிப்பவர்களாகேவா 
பரிந்துைரப்பவர்களாகேவா இருக்கமாட்டார்கள். 
இைத அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5065 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் இைணைவப்பாளர் 
களுக்ெகதிராக(ச் சாபமிட்டுப்) பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று கூறப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நான் சாபமிடுபவனாக அனுப்பப்படவில்ைல. நான் அருளாகேவ 
அனுப்பப்ெபற்றுள்ேளன்'' என்று  கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 25  நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒருவருக்ெகதிராகப் பிரார்த்திக்கேவா ஏசேவா சபிக்கேவா 
ெசய்து, அவற்றுக்கு அவர் தகுதியானவராக இல்லாதிருந்தால், அவருக்கு அது பாவப் 
பரிகாரமாகவும் நற்பலனாகவும் அருளாகவும் மாறிவிடும். 
 
5066 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இரண்டு ேபர் வந்தார்கள்; 

நபியவர்களிடம் எைதப் பற்றிேயா ேபசினார்கள். அவர்கள் என்ன ேபசினார்கள் என்பது 
எனக்குத் ெதரியவில்ைல. அவர்கள் இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளக் 
ேகாபப்படுத்திவிட்டனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்விருவைரயும் 
சபித்து ஏசிவிட்டார்கள். 
 
அவர்கள் இருவரும் ெசன்றதும், நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நன்ைமகளில் எைதேயனும் 
யார் அைடந்துெகாண்டாலும், இவ்விருவர் (மட்டும்) அைத அைடயப்ேபாவதில்ைல'' என்று 
கூறிேனன். அதற்கு "அது எதனால்?'' என்று நபியவர்கள் ேகட்டார்கள். நான், 

"அவ்விருவைரயும் தாங்கள் சபித்தீர்கேள? ஏசினரீ்கேள?'' என்று பதிலளித்ேதன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் என் இைறவனிடம் நிபந்தைனயிட்டுக் 
கூறியுள்ளைத நீ அறியவில்ைலயா? "இைறவா! நான் ஒரு மனிதேன! நான் முஸ்லிம்களில் 
ஒருவைரச் சபித்திருந்தால், அல்லது ஏசியிருந்தால் அைத அவருக்குப் பாவப் 
பரிகாரமாகவும் நன்ைமயாகவும் ஆக்கிவிடுவாயாக' என்று கூறியுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஈசா பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் இருவரும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் தனியாகப் ேபசினர். அப்ேபாது 
அவ்விருவைரயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏசினார்கள்;சபித்தார்கள். பிறகு 
அவ்விருவைரயும் ெவளிேயற்றிவிட்டார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5067 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! நான் ஒரு மனிதேன. ஆகேவ, நான் 
முஸ்லிம்களில் எவைரேயனும் ஏசியிருந்தால், அல்லது சபித்திருந்தால், அல்லது 
அடித்திருந்தால் அவற்ைற அவருக்குப் பாவப்பரிகாரமாகவும் அருளாகவும் மாற்றிடுவாயாக!'' 
என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் வாயிலாகவும் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடரில் வந்துள்ளது. 
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ஆயினும் அதில், "பாவப்பரிகாரமாகவும், நன்ைமயாகவும் (மாற்றிடுவாயாக!)'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஈசா பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்கள் "நன்ைமயாகவும்' என்பைத அபூ ஹுைரரா 
(ரலி) அவர்களின் அறிவிப்பிலும், "அருளாகவும்” என்பைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்களது 
அறிவிப்பிலும் இடம்ெபறச்ெசய்துள்ளார்கள். 
 
5068 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! நான் உன்னிடம் ஓர் உறுதிெமாழி எடுக்கிேறன். அதற்கு நீ 
மாறு ெசய்யமாட்டாய். (அது) நான் ஒரு மனிதேன. ஆகேவ, நான் எந்த இைற 
நம்பிக்ைகயாளைரயாவது (கடிந்து ெகாண்டு) மனேவதைனப்படுத்தியிருந்தால், ஏசியிருந்தால், 

சபித்திருந்தால், அடித்திருந்தால், அைதேய அவருக்கு அருளாகவும் பாவப்பரிகாரமாகவும் 
மறுைம நாளில் உன்னிடம் அவருக்கு ெநருக்கத்ைத ஏற்படுத்தும் அம்சமாகவும் 
மாற்றிவிடுவாயாக!'' என்று கூறினார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் ("அவைர அடித்திருந்தால்'  என்பைதக் குறிக்க) "ஜலத்துஹு' (ஷீóகூóகுøõடூõõ) என்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளது. இது அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களின் ெமாழி வழக்காகும். (ஹதீஸின் 
மூலத்தில் இருப்பது) "ஜலத்துஹு'(ஷீóகூóகுúஸீõடூõ)  என்பேதயாகும். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5069 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! முஹம்மத் ஒரு மனிதேர! (எல்லா) 
மனிதர்களும் ேகாபப்படுவைதப் ேபான்ேற அவரும் ேகாபப்படுவார். நான் உன்னிடம் ஓர் 
உறுதிெமாழி எடுத்துள்ேளன். அதற்கு நீ மாறு ெசய்யமாட்டாய். அதாவது நான் எந்த இைற 
நம்பிக்ைகயாளைரயாவது மனேவதைனப் படுத்தியிருந்தால், அல்லது ஏசியிருந்தால்,அல்லது 
அடித்திருந்தால் அைதேய அவருக்குப் பாவப்பரிகாரமாகவும் அவருக்கு மறுைம நாளில் 
உன்னிடத்தில் ெநருக்கத்ைத ஏற்படுத்தும் அம்சமாகவும் மாற்றிடுவாயாக!'' என்று கூறியைத 
நான் ேகட்டுள்ேளன். 
 
5070 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! நான் இைறநம்பிக்ைகயுள்ள எந்த 
அடியாைரயாவது ஏசியிருந்தால்,அைதேய அவருக்கு மறுைமநாளில் உன்னிடம் 
ெநருக்கத்ைத ஏற்படுத்தும் அம்சமாக மாற்றிவிடுவாயாக!'' என்று கூறியைதக் ேகட்டுள்ேளன். 
 
5071 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! நான் உன்னிடம் ஓர் உறுதிெமாழி 
எடுத்துள்ேளன். அதற்கு நீ ஒருேபாதும் மாறு ெசய்யமாட்டாய். அதாவது நான் எந்த இைற 
நம்பிக்ைகயாளைரயாவது ஏசியிருந்தால், அல்லது அடித்திருந்தால் அைதேய அவருக்கு 
மறுைமயில் பாவப்பரிகாரமாக மாற்றி விடுவாயாக!'' என்று கூறியைதக் ேகட்ேடன். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5072 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் ஒரு மனிதேர. நான் வல்லைமயும் மாண்பும் 
மிக்க என் இைறவனிடம் ஒரு நிபந்தைனைய முன்ைவத்துள்ேளன். (அது) நான் 
முஸ்லிம்களில் ஓர் அடியாைர ஏசியிருந்தால், அல்லது திட்டியிருந்தால், அைத அவருக்குப் 
பாவப்பரிகாரமாகவும் நன்ைமயாகவும் மாற்றி விடுவாயாக (என்பதாகும்)'' என்று கூறியைதக் 
ேகட்டுள்ேளன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5073 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் தாயார் உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களிடம் அநாைதச் சிறுமி ஒருத்தி இருந்தாள். (ஒரு 
முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தச் சிறுமிையப் பார்த்துவிட்டு, "நீயா 
அது? மிகவும் ெபரியவளாகிவிட்டாேய! உன் வயது அதிகரிக்காமல் ேபாகட்டும்!'' என்று 
கூறினார்கள். அந்த அநாைதச் சிறுமி அழுதுெகாண்ேட உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்களிடம் 
திரும்பிச் ெசன்றாள். உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள், "மகேள! உனக்கு என்ன ேநர்ந்தது?'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்தச் சிறுமி, "நபி (ஸல்) அவர்கள் என் வயது அதிகரிக்காமல் 
ேபாகட்டும் என எனக்ெகதிராகப் பிரார்த்தித்துவிட்டார்கள். இனி ஒருேபாதும் என் வயது 
அதிகமாகாது?'' என்று கூறினாள். 
உடேன உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள் தமது முக்காட்டுத் துணிைய தைலயில் 
சுற்றிக்ெகாண்டு ேவகமாகப் புறப்பட்டுச் ெசன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளச் 
சந்தித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம்மு சுைலேம! உமக்கு என்ன 
ஆயிற்று?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு உம்மு சுைலம் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
நபிேய! என்னிடமிருக்கும் அநாைதச் சிறுமிக்ெகதிராகத் தாங்கள் பிரார்த்தித்தீர்களா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "என்ன விஷயம், உம்மு சுைலேம?'' என்று  ேகட்டார்கள். உம்மு சுைலம் 
(ரலி) அவர்கள், "அவளுைடய வயது அதிகரிக்காமல் ேபாகட்டும். அவளுைடய ஆயுள் 
கூடாமல்  ேபாகட்டும் எனத் தாங்கள் பிரார்த்தித்ததாக அச்சிறுமி கூறினாள்'' என்றார்கள். 
இைதக் ேகட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிரித்தார்கள். 
பிறகு, "உம்மு சுைலேம! நான் என் இைறவனிடம் முன்ைவத்துள்ள நிபந்தைனைய நீ 
அறிவாயா? நான் என் இைறவனிடம், "நான் ஒரு மனிதேன! எல்லா மனிதர்களும் 
மகிழ்ச்சியைடவைதப் ேபான்று நானும் மகிழ்ச்சியைடகிேறன். எல்லா மனிதர்களும் 
ேகாபப்படுவைதப் ேபான்று நானும் ேகாபப்படுகிேறன். ஆகேவ, நான் என் சமுதாயத்தாரில் 
யாேரனும் ஒருவருக்ெகதிராகப் பிரார்த்தித்து அதற்கு அவர் தகுதியானவராக 
இல்லாதிருந்தால்,அப்பிரார்த்தைனையேய அவருக்குப் பாவப்பரிகாரமாகவும் மறுைம நாளில் 
இைறவனிடம் ெநருக்கமாக்கும் அம்சமாகவும் மாற்றிவிடுவாயாக!' என்ற நிபந்தைனைய 
முன்ைவத்துள்ேளன்'' என்று கூறினார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூமஅன் அர்ரகாஷீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (அநாைதச் சிறுமி என்று 
வரும்) மூன்று இடங்களிலும் (அைதக் குறிக்க "யதீமா” எனும் ெசால்லுக்குப் பகரமாக) 
"யுதய்யிமா” எனும் ெசால் ஆளப்பட்டுள்ளது. (ெபாருள்: மிகச்சிறிய அநாைதச் சிறுமி.) 
 
5074 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நான் சிறுவர்களுடன் விைளயாடிக்ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். உடேன நான் (ஓடிச் ெசன்று) ஒரு 
கதவுக்குப் பின்னால் ஒளிந்து ெகாண்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து 
(ெசல்லமாக) என் ேதாள்களுக்கிைடேய ஒரு தட்டு தட்டிவிட்டு, "நீ ேபாய் முஆவியா (பின் 
அபசீுஃப்யான்) அவர்கைள என்னிடம் வரச்ெசால்'' என்று கூறினார்கள். (அவர் நபி (ஸல்) 
அவர்களின் எழுத்தராக இருந்தார்.) 
அவ்வாேற நான் ெசன்றுவிட்டு வந்து, "அவர் சாப்பிட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறார்'' என்று 
ெசான்ேனன். பிறகு (மீண்டும்) என்னிடம், "நீ ேபாய் முஆவியா அவர்கைள என்னிடம் வரச் 
ெசால்'' என்று கூறினார்கள். மீண்டும் நான் ெசன்றுவிட்டு வந்து, "அவர் (இன்னும்) 
சாப்பிட்டுக் ெகாண்டிருக்கிறார்'' என்று ெசான்ேனன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ், அவருைடய வயிைற 
நிரப்பாமல் விடட்டும்!'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் (எனக்கு 
இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த) உமய்யா பின் காலித் (ரஹ்) அவர்களிடம், (ஹதீஸின் 
மூலத்தில் இடம்ெபற்றுள்ள) "ஹத்தஅன”ீ எனும் ெசால்லுக்கு என்ன ெபாருள்?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் "என் பின்தைலயில் ஒரு தட்டு தட்டினார்கள்'' என்பது ெபாருள் 
என்றார்கள். 
 
5075 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நான் (ஒரு முைற) சிறுவர்களுடன் விைளயாடிக்ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். உடேன நான் ெசன்று 
ஒளிந்துெகாண்ேடன்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் :  26 இரட்ைட முகத்தான் பற்றிய பழிப்புைரயும் அவனது ெசயல் தைட ெசய்யப் 
பட்டதாகும் என்பதும். 
 
5076 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மனிதர்களில் மிகவும் தீயவன், இரட்ைட முகம் ெகாண்டவன் ஆவான். அவன் இவர்களிடம் 
ெசல்லும்ேபாது ஒரு முகத்துடனும் அவர்களிடம் ெசல்லும்ேபாது இன்ெனாரு முகத்துடனும் 
ெசல்கிறான். 
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இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5077 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மனிதர்களில் மிகவும் தீயவன், இரட்ைட முகம் 
ெகாண்டவன் ஆவான். அவன் இவர்களிடம் ெசல்லும்ேபாது ஒரு முகத்துடனும் 
அவர்களிடம் ெசல்லும்ேபாது இன்ெனாரு முகத்துடனும் ெசல்கிறான்'' என்று கூறியைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5078 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மனிதர்களிேலேய மிகவும் தீயவனாக இரட்ைட முகத்தாைனக் காண்பரீ்கள். அவன் 
இவர்களிடம் ெசல்லும்ேபாது ஒரு முகத்துடனும் அவர்களிடம் ெசல்லும்ேபாது இன்ெனாரு 
முகத்துடனும் ெசல்கிறான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  27 ெபாய் தைட ெசய்யப்பட்டதாகும் என்பதும் ெபாய்யில் அனுமதிக்கப்பட்டது எது 
என்பது பற்றிய விளக்கமும். 
 
5079 ஹுைமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிெமாழி அளித்த முதலாம் முஹாஜிர்களில் ஒருவரான என் 
தாயார் உம்மு குல்ஸூம் பின்த் உக்பா பின் அபமீுஐத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(பரஸ்பரம் பிணக்கு ெகாண்ட இருதரப்பாரிடம் 
நல்லைதப் புைனந்து கூறி) மக்களிைடேய சமாதானத்ைத ஏற்படுத்துபவர் ெபாய்யர் அல்லர். 
அவர் நல்லைதேய ெசால்கிறார்; நன்ைமையேய எடுத்துைரக்கிறார்'' என்று கூறுவைத நான் 
ேகட்ேடன். 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
மக்கள் ெபாய் என்று ெசால்லக்கூடிய எதற்கும் (மார்க்கத்தில்) அனுமதியுள்ளதாக நான் 
ேகள்விப்படவில்ைல; மூன்று ெபாய்கைளத் தவிர! 
1. ேபார் (தந்திரத்திற்காகச் ெசால்லப்படும் ெபாய்). 
2. மக்களிைடேய சமாதானத்ைத உருவாக்குவதற்காகச் ெசால்லப்படும் ெபாய். 
3. (குடும்ப ஒற்றுைமக்காக) கணவன் மைனவியிடமும், மைனவி கணவனிடமும் ெசால்லும் 
ெபாய். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், சாலிஹ் பின் ைகசான் அவர்களது அறிவிப்பில், "உம்மு குல்ஸூம் (ரலி) அவர்கள், 

"மக்கள் ேபசும் ெபாய்களில் மூன்ைறத் தவிர ேவெறதற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அனுமதியளித்தைத நான் ேகட்டதில்ைல; (ேமற்கண்ட) மூன்று விஷயங்களில் 
தவிர' என்று கூறினார்கள்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் "அவர் நன்ைமையேய எடுத்துைரக்கிறார்'' என்பதுவைரேய இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அதற்குப் பின்னுள்ளைவ இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 28 ேகாள் ெசால்வது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
5080 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "அல்அள்ஹு' (ெபாய், அவதூறு) என்றால் 
என்னெவன்று உங்களுக்கு நான் அறிவிக்க ேவண்டாமா?'' என்று ேகட்டுவிட்டு, "அது 
மக்களிைடேய ேகாள் ெசால்வதாகும்'' என்று கூறினார்கள். ேமலும், "ஒரு மனிதர் உண்ைம 
ேபசிக்ெகாண்ேட இருப்பார். இறுதியில் "ஸித்தீக்' (மாெபரும் வாய்ைமயாளர்) எனப் பதிவு 
ெசய்யப்படுவார். ஒரு மனிதர் ெபாய் ேபசிக்ெகாண்ேடயிருப்பார். இறுதியில் "ெபரும் 
ெபாய்யர்' எனப் பதிவு ெசய்யப்பட்டுவிடுவார்'' என்றும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.  
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 29 ெபாய் அருவருப்பானது; உண்ைம அழகானது என்பதும், உண்ைமயின் சிறப்பும். 
 
5081 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உண்ைம, நன்ைமக்கு வழிகாட்டும். நன்ைம ெசார்க்கத்திற்கு வழிகாட்டும். ஒரு மனிதர் 
உண்ைம ேபசிக்ெகாண்ேட இருப்பார். இறுதியில் அவர் "வாய்ைமயாளர்' (ஸித்தீக்) எனப் 
பதிவு ெசய்யப்படுவார். ெபாய், தீைமக்கு வழி வகுக்கும்;தீைம நரகத்திற்கு வழி வகுக்கும். 
ஒரு மனிதர் ெபாய் ேபசிக்ெகாண்ேடயிருப்பார். இறுதியில் அவர் "ெபரும் ெபாய்யர்' எனப் 
பதிவு ெசய்யப்பட்டுவிடுவார். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5082 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உண்ைம என்பது நன்ைமயாகும். நன்ைம ெசார்க்கத்திற்கு வழிகாட்டும். ஓர் அடியார் 
உண்ைமையத் ேதர்ந்ெதடுத்துப் ேபசிக்ெகாண்ேட இருப்பார். இறுதியில் அல்லாஹ்விடம் 
"வாய்ைமயாளர்' (ஸித்தீக்) எனப் பதிவு ெசய்யப்பட்டுவிடுவார். ெபாய் என்பது தீைமயாகும். 
தீைம நரகெநருப்புக்கு வழிவகுக்கும். ஓர் அடியார் ெபாய்ையத் ேதர்ந்ெதடுத்துப் 
ேபசிக்ெகாண்ேட இருப்பார். இறுதியில் "ெபாய்யர்' எனப் பதிவு ெசய்யப்பட்டுவிடுவார். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5083  அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உண்ைமேய ேபசுங்கள். உண்ைம நன்ைமக்கு வழிகாட்டும். நன்ைம ெசார்க்கத்திற்கு 
வழிகாட்டும். ஒரு மனிதர் உண்ைம ேபசிக்ெகாண்ேட இருப்பார்; அைத ேதர்ந்ெதடுத்துப் 
ேபசிவருவார். இறுதியில் அல்லாஹ்விடம் "வாய்ைமயாளர்' (ஸித்தீக்) எனப் பதிவு 
ெசய்யப்பட்டுவிடுவார். 
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ெபாய் ேபசாதீர்கள். ெபாய் தீைமக்கு வழி வகுக்கும். தீைம நரக ெநருப்புக்கு வழி வகுக்கும். 
ஒரு மனிதர் ெபாய் ேபசிக்ெகாண்ேட இருப்பார்; அைதத் ேதர்ந்ெதடுத்துப் ேபசிவருவார். 
இறுதியில் அல்லாஹ்விடம் "ெபாய்யர்' எனப் பதிவு ெசய்யப்பட்டுவிடுவார். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஈசா பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ேதர்ந்ெதடுத்து உண்ைமேய 
ேபசிவருவார்; ேதர்ந்ெதடுத்துப் ெபாய்ேய ேபசிவருவார்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
இப்னு முஸ்ஹிர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இறுதியில் அவைர அல்லாஹ் 
("வாய்ைமயாளர்' அல்லது "ெபாய்யர்' எனப்) பதிவு ெசய்துவிடுகிறான்'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
பாடம் :  30 ேகாபத்தின்ேபாது தம்ைமக் கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்பவரின் சிறப்பும், ேகாபம் விலக 
என்ன வழி என்பதும். 
 
5084 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "உங்களில் "சந்ததியிழந்தவன்' 

(அர்ரகூப்) என்று யாைரக் கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். "குழந்ைதப் 
பாக்கியமற்றவைரேய (நாங்கள் "அர்ரக்கூப்' எனக் கருதுகிேறாம்)'' என்று பதிலளித்ேதாம். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் சந்ததியிழந்தவன் அல்லன். 
மாறாக,தம் குழந்ைதகளில் எதுவும் (தமக்கு) முன்ேப இறக்காதவேன சந்ததியிழந்தவன் 
ஆவான்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு, "உங்களில் வரீன் என யாைரக் கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள், 

"எவராலும் அடித்து வழீ்த்த முடியாதவேன (வரீன் என நாங்கள் கருதுகிேறாம்)'' என்று 
பதிலளித்ேதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் வரீனல்லன். மாறாக, வரீன் 
என்பவன்,  ேகாபத்தின்ேபாது தன்ைனக் கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்பவேன ஆவான்'' என்று 
கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5085 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அடித்து வழீ்த்துபவன் வரீனல்லன். உண்ைமயில் வரீன் என்பவன், ேகாபத்தின்ேபாது 
தன்ைனக் கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்பவேன ஆவான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5086 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அடித்து வழீ்த்துபவன் வரீனல்லன்'' என்று 
கூறினார்கள். மக்கள், "அப்படியானால், வரீன் என்பவன் யார், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "ேகாபத்தின்ேபாது தன்ைனக் கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்பவேன 
(வரீன் ஆவான்)'' என்று கூறினார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5087 சுைலமான் பின் ஸுரத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இரண்டு மனிதர்கள் ஒருவைரெயாருவர் ஏசிக்ெகாண்டனர். 
அவர்களில் ஒருவருைடய கண்கள் (ேகாபத்தால்) சிவந்து, கழுத்து நரம்புகள் 
புைடக்கலாயின. 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "எனக்கு ஒரு (பிரார்த்தைன) வார்த்ைத ெதரியும். அைத அவர் 
ெசால்வாராயின் அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய (ேகாப) உணர்ச்சி விலகிவிடும். "அஊது 
பில்லாஹி மினஷ் ைஷத்தானிர் ரஜமீ்' (ைஷத்தானிடமிருந்து காக்குமாறு அல்லாஹ்விடம் 
ேவண்டுகிேறன்) (என்பேத அது)'' என்று கூறினார்கள். (மக்கள் ேகாபத்திலிருந்த அந்த 
மனிதரிடம் இைத எடுத்துைரத்தேபாது) அந்த மனிதர், "எனக்குப் ைபத்தியம் 
பிடித்திருப்பதாகத் ெதரிகிறதா?'' என்று ேகட்டார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னுல் அலா 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அந்த மனிதர்' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
5088 சுைலமான் பின்த் ஸுரத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் இரண்டு ேபர் ஒருவைரெயாருவர் ஏசிக்ெகாண்டனர். 
அவர்களில் ஒருவருக்குக் ேகாபேமற்பட்டு அவரது முகம் சிவக்கலாயிற்று. அவைர உற்றுப் 
பார்த்த நபி (ஸல்) அவர்கள், "எனக்கு ஒரு (பிரார்த்தைன) வார்த்ைத ெதரியும். அைத அவர் 
ெசால்வாராயின் அ(வருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் ேகாபமா ன)து அவைரவிட்டுப் ேபாய்விடும். 
"அஊது பில்லாஹி மினஷ் ைஷத்தானிர் ரஜமீ்' (என்பேத அந்த வார்த்ைத)'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைதக் ேகட்டவர்களில் ஒருவர் அந்த மனிதைர 
ேநாக்கிச் ெசன்று, "சற்று முன்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன 
ெசான்னார்கள் என்று உமக்குத் ெதரியுமா? எனக்கு ஒரு (பிரார்த்தைன) வார்த்ைத ெதரியும். 
அைத இவர் ெசால்வாராயின் இ(வருக்கு ஏற்பட்டுள்ள ேகாபமான)து இவைரவிட்டுப் 
ேபாய்விடும். "அஊது பில்லாஹி மினஷ் ைஷத்தா னிர் ரஜமீ்' (என்பேத அந்த வார்த்ைத) 
என்று கூறினார்கள்'' என்றார். அதற்கு அந்த மனிதர், "நான் உனக்குப் ைபத்தியக்காரனாகத் 
ெதரிகிேறனா?'' என்று ேகட்டார். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சுைலமான் பின் ஸுரத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 31 மனிதன் தன்ைனக் கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்ள முடியாத (பலவனீமான) 
பைடப்பாகேவ பைடக்கப்பட்டுள்ளான். 
 
5089 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் (முதல் மனிதர்) ஆதம் (அைல) அவர்கைளச் ெசார்க்கத்தில் (களிமண்ணால்) 
பைடத்து, தான் நாடிய காலம்வைர அப்படிேய விட்டுவிட்டான். இப்லீஸ் அைதச் சுற்றி 
வந்து அது என்னெவன்று உற்றுப் பார்க்கலானான். வயிறு உள்ளதாக அைதக் கண்டேபாது 
"தன்ைனத்தாேன கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்ள முடியாத (கட்டுப்பாடற்ற) பைடப்பாகேவ அது 
பைடக்கப்பட்டுள்ளது'' என அவன் அறிந்துெகாண்டான். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 32 முகத்தில் அடிக்கலாகாது. 
 
5090 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தம் சேகாதரரிடம் சண்ைடயிட்டால், முகத்தில் அடிப்பைதத் 
தவிர்க்கட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "உங்களில் ஒருவர் (தம் சேகாதரைர) அடித்தால்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 
5091 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தம் சேகாதரரிடம் சண்ைடயிட்டால், முகத்தில் அடிப்பைதத் 
தவிர்க்கட்டும்! 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5092 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தம் சேகாதரரிடம் சண்ைடயிட்டால், முகத்தில் அைறவைதத் 
தவிர்க்கட்டும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5093 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தம் சேகாதரரிடம் சண்ைடயிட்டால், முகத்தில் அடிப்பைதத் 
தவிர்க்கட்டும். ஏெனனில், அல்லாஹ் (முதல் மனிதர்) ஆதைமத் தனது உருவத்திேலேய 
பைடத்தான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5094 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தம் சேகாதரரிடம் சண்ைடயிட்டால், முகத்தில் அடிப்பைதத் 
தவிர்க்கட்டும்! 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் :  33 நியாயமான காரணமின்றி மக்கைளத் தண்டிப்பதற்கு வந்துள்ள கடுைமயான 
கண்டனம். 
 
5095 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) ஹிஷாம் பின் ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் ஷாம் (சிரியா) நாட்டில் 
மக்களில் சிலைரக் கடந்துெசன்றார்கள். அவர்களது தைலயில் ஆலிவ் எண்ெணய் 
ஊற்றப்பட்டு ெவயிலில் நிறுத்தி ைவக்கப்பட்டிருந்தனர். ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கள், "என்ன 
இது?'' என்று ேகட்டார்கள். "கராஜ் (வரி ெசலுத்தாதது) ெதாடர்பாகத் தண்டிக்கப்படுகின்றனர்'' 

என்று ெசால்லப் பட்டது. 
அப்ேபாது ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கள், "அறிக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இவ்வுலகில் மக்கைள (நியாயமின்றி) ேவதைன ெசய்பவர்கைள அல்லாஹ் ேவதைன 
ெசய்வான்” என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்''என்றார்கள். 
 
5096 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) ஹிஷாம் பின் ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் ஷாம் (சிரியா) நாட்டில் 
விவசாயிகளில் சிலைரக் கடந்து ெசன்றார்கள். அவர்கள் ெவயிலில் நிறுத்தி 
ைவக்கப்பட்டிருந்தனர். ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கள், "இவர்களுக்கு என்ன ேநர்ந்தது?'' என்று 
ேகட்டார்கள். மக்கள், "ஜிஸ்யா (ெசலுத்த மறுத்தது) ெதாடர்பாகப் பிடிக்கப்பட்டனர்'' என்று 
பதிலளித்தனர். 
அப்ேபாது ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இவ்வுலகில் 
மக்கைள (நியாயமின்றி) ேவதைன ெசய்பவர்கைள அல்லாஹ் ேவதைன ெசய்வான்' என்று 
கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அன்ைறய தினத்தில் 
பாலஸ்தீனத்தின் ஆட்சியாளராக உைமர் பின் சஅத் என்பவர் இருந்தார். அவரிடம் ஹிஷாம் 
(ரலி) அவர்கள் ெசன்று (மக்களுக்கு இைழக்கப்படும் ேவதைனையத்) ெதரிவித்தார்கள். 
உடேன உைமர் பின் சஅத் ஆைணயின் ேபரில் அந்த விவசாயிகள் விடுவிக்கப்பட்டனர்'' 

எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5097 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஹிஷாம் பின் ஹகீம் (ரலி) அவர்கள், "ஹிம்ஸ்' பகுதியின் ஆட்சியர் ஒருவர், ஜிஸ்யா 
ெசலுத்தாதது ெதாடர்பாக விவசாயிகளில் சிலைர ெவயிலில் நிறுத்திைவத்திருப்பைதக் 
கண்டார்கள். 
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அப்ேபாது ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கள் "என்ன இது?'' என்று ேகட்டுவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வுலகில் மக்கைள (நியாயமின்றி) ேவதைன ெசய்பவர்கைள 
அல்லாஹ் ேவதைன ெசய்வான் என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
 
பாடம் : 34 பள்ளிவாசல், கைடத்ெதரு உள்ளிட்ட மக்கள் கூடுகின்ற ெபாது இடங்களில் 
ஆயுதத்ைதக் ெகாண்டுெசல்பவர், அதன் முைனப் பகுதிையப் பிடித்து (மைறத்து)க் 
ெகாள்ளுமாறு வந்துள்ள கட்டைள. 
 
5098 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலில் ஒருவர் அம்புகளுடன் நடந்து ெசன்றார். அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அம்புகளின் முைனகைளப் பிடித்து (மைறத்து)க் 
ெகாள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5099 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் பள்ளிவாசலில் அம்புகளில் சிலவற்ைற, அவற்றின் முைனகள் ெவளிேய 
ெதரியுமாறு எடுத்துச் ெசன்றார். அப்ேபாது அைவ எந்த முஸ்லிைமயும் கீறி(க் காயப் 
படுத்தி)விடாதபடி எடுத்துச் ெசல்லுமாறு அவர் கட்டைளயிடப்பட்டார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5100 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் பள்ளிவாசலில் அம்புகைளத் தர்மம் ெசய்துெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாது 
அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அவற்றின் முைனையப் பிடித்து 
(மைறத்து)க் ெகாண்டுதான் ெசல்ல ேவண்டுெமனக் கட்டைளயிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5101 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் பள்ளிவாசலிேலா அல்லது 
கைடத்ெதருவிேலா தமது ைகயில் அம்புடன் நடந்துெசன்றால், அதன் முைனையப் பிடித்து 
(மைறத்து)க் ெகாண்டு ெசல்லட்டும்; அதன் முைனையப் பிடித்து (மைறத்து)க்ெகாண்டு 
ெசல்லட்டும்; அதன் முைனையப் பிடித்து (மைறத்து)க்ெகாண்டு ெசல்லட்டும்!'' என்று 
(மும்முைற) கூறினார்கள். 
ஆனால், அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எங்களில் சிலர் ேவறுசிலரின் முகங்களுக்ெகதிேர 
அம்புகைள உயர்த்திப் பிடிக்காத வைரயில் நாங்கள் இறக்கவில்ைல. 
 
5102 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தம்முடன் அம்புகள் இருக்கும் நிைலயில் நமது பள்ளிவாசலிேலா 
அல்லது கைடத்ெதருவிேலா நடந்துெசன்றால், அவற்றில் எதுவும் முஸ்லிம்களில் 
ஒருவைரக் காயப்படுத்திவிடாமலிருக்க "அவற்றின் முைனகைளத் தமது கரத்தால் பிடித்து 
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(மைறத்து)க் ெகாள்ளட்டும்!' அல்லது "அவற்றின் முைனகைள ைகக்குள் ைவத்துக் 
ெகாள்ளட்டும்!' 
இைத அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 35 ஒரு முஸ்லிைம ேநாக்கி ஆயுதத்ைதக் காட்டி ைசைக ெசய்வதற்கு வந்துள்ள 
தைட. 
 
5103 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபுல்காசிம் (முஹம்மத் - ஸல்) அவர்கள், "ஒருவர் தம் சேகாதரைர ேநாக்கி ஆயுதத்ைதக் 
காட்டி ைசைக ெசய்தால்,அவர் அைதக் ைகவிடும்வைர அவைர வானவர்கள் சபிக்கின்றனர். 
அவர் உடன்பிறந்த சேகாதரராய் இருந்தாலும் சரிேய'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5104 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் உங்கள் சேகாதரைர ேநாக்கி ஆயுதத்ைதக் காட்டி ைசைக ெசய்யேவண்டாம். 
ஏெனனில், உங்களுக்குத் ெதரியாமேலேய ைஷத்தான் உங்கள் ைகயிலிருந்து அைதப் 
பறித்து (சேகாதரைரத் தாக்கி)விடக்கூடும். அதனால் நீங்கள் நரகப் படுகுழியில் வழீ்ந்து 
விடுவரீ்கள். 
 
பாடம் : 36 ெதால்ைல தரும் ெபாருட்கைளப் பாைதயிலிருந்து அகற்றுவதன் சிறப்பு. 
 
5105 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர் ஒரு சாைல வழிேய நடந்து ெசல்லும்ேபாது பாைதயில் முட்கிைளெயான்ைறக் 
கண்டார். உடேன அைத (எடுத்து) தள்ளிப்ேபாட்டார். அவரது இந்த நற்ெசயைல அல்லாஹ் 
நன்றியுடன் ஏற்று, அவருக்குப் பாவமன்னிப்பு அருளினான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5106 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர் நைடபாைதயில் கிடந்த மரக்கிைளெயான்ைறக் கடந்து ெசன்றார். அப்ேபாது 
அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! முஸ்லிம் (பாதசாரி)களுக்குத் ெதால்ைல 
தராமலிருப்பதற்காக இைத நான் அப்புறப்படுத்துேவன்'' என்று கூறி(விட்டு அைத 
அப்புறப்படுத்தி)னார். இதன் காரணமாக, அவர் ெசார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5107 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர் நடுவழியில் கிடந்து மக்களுக்கு இைடயூறு அளித்துவந்த மரெமான்ைற ெவட்டி 
(அப்புறப்படுத்தி)யதற்காகச் ெசார்க்கத்தில் நடமாடுவைத நான் கண்ேடன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5108 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்களுக்குத் ெதால்ைல ெகாடுத்துவந்த மரெமான்ைற, ஒரு மனிதர் வந்து ெவட்டி 
(அப்புறப்படுத்தி)னார். இ(ந்த நற்ெசயைலச் ெசய்த)தற்காக அவர் ெசார்க்கத்திற்குள் 
நுைழந்தார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5109 அபூபர்ஸா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் நபிேய! நான் பயனைடயக்கூடிய 
(நற்ெசயல்) ஒன்ைற எனக்குக் கற்றுத் தாருங்கள்'' என்று ேகட்ேடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"முஸ்லிம்கள் நடமாடும் பாைதயிலிருந்து ெதால்ைல தரும் ெபாருட்கைள 
அப்புறப்படுத்துவரீாக'' என்று கூறினார்கள். 
 
5110 அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நீங்கள் (இறந்து) 
ேபாய்விட்ட பின்னரும் நான் வாழக்கூடிய நிைல ஏற்படுமா என்பது எனக்குத் ெதரியாது. 
ஆகேவ, எனக்கு அல்லாஹ் பயனளிக்கக்கூடிய (நற்ெசயல்) சிலவற்ைற முன்கூட்டிேய 
ெசால்லித்தாருங்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்னின்னைதச் ெசய்வரீாக'' (அறிவிப்பாளர் அபூபக்ர் 
அைத மறந்துவிட்டார்) என்று கூறிவிட்டு, "ெதால்ைல தரும் ெபாருட்கைளப் 
பாைதயிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவரீாக'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 37 பூைன முதலிய தீங்கு ெசய்யாத பிராணிகைள ேவதைன ெசய்வது தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
5111 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பூைனெயான்ைறச் சாகும்வைர சிைற ைவத்த காரணத்தால் ஒரு ெபண் நரகத்தில் 
நுைழந்தாள். அைத அைடத்து ைவத்திருந்தேபாது, அவள் அதற்குத் தீனியும் ேபாடவில்ைல; 

குடிப்பதற்கும் (எதுவும்) ெகாடுக்கவில்ைல; பூமியின் புழுப்பூச்சிகைளத் தின்பதற்கு அைத 
அவள் (திறந்து)விடவுமில்ைல. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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5112 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு ெபண், பூைனெயான்ைறக் கட்டிைவத்தாள். அதற்குத் தீனியும் ேபாடவில்ைல; 

குடிப்பதற்கு எதுவும் ெகாடுக்கவுமில்ைல; பூமியிலுள்ள புழுப்பூச்சிகைளத் தின்று (பிைழத்துக்) 
ெகாள்ளட்டும் என்று அைத (அவிழ்த்து)விடவுமில்ைல. அதன் காரணத்தால் அவள் 
(நரகத்தில்) ேவதைன ெசய்யப்பட்டாள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5113 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு ெபண், தான் கட்டிைவத்த பூைனெயான்றின் காரணத்தால் நரகத்திற்குள் நுைழந்தாள். 
அவள் அதற்குத் தீனி ேபாடவுமில்ைல. பூமியிலுள்ள புழுப்பூச்சிகைளத் தின்று (பிைழத்துக்) 
ெகாள்ளட்டும் என்று அைத அவிழ்த்துவிடவுமில்ைல. இறுதியில் அது (பட்டினியால்) 
ெமலிந்துேபாய் ெசத்துவிட்டது. 
 
பாடம் : 38 ெபருைம தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
5114 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கண்ணியம், அ(ந்த இைற)வனுைடய கீழாைடயாகும். ெபருைம அவனுைடய 
ேமலாைடயாகும். (அல்லாஹ் கூறினான்:) ஆகேவ, (அவற்றில்) யார் என்ேனாடு 
ேபாட்டியிடுகிறாேனா அவைன நான் வைதத்துவிடுேவன். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி), அபூஹுைரரா (ரலி) ஆகிேயார் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 39 இைறயருள்மீது யாைரயும் நம்பிக்ைகயிழக்கச் ெசய்வது தைட ெசய்யப் 
பட்டதாகும். 
 
5115 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(முற்காலத்தில் வாழ்ந்த) ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! இன்ன மனிதைன 
அல்லாஹ் மன்னிக்கமாட்டான்'' என்று கூறினார். அல்லாஹ், "இன்ன மனிதைன நான் 
மன்னிக்கமாட்ேடன் என என்மீது சத்தியமிட்டுச் ெசான்னவன் யார்? நான் அந்த மனிதைன 
மன்னித்துவிட்ேடன். உன் நல்லறங்கைள அழித்துவிட்ேடன்'' என்ேறா, அைதப் ேபான்ேறா 
கூறினான். 
இைத ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 
 
 



அத்தியாயம் : 45 – ெபற்ேறாருக்கு நன்ைம ெசய்வதும்,உறைவ ேபணி வாழ்வதும் 
                                

    பக்கம்| 1795  
 

பாடம் :  40 பலவனீமாேனார் மற்றும் அடக்கத்ேதாடு வாழ்ேவாரின் சிறப்பு 
 
5116 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(புழுதி படிந்த) பரட்ைடத் தைல ெகாண்ட, வடீ்டுவாசல்களில் தடுத்து நிறுத்தப்படக்கூடிய 
எத்தைனேயா ேபர், (அல்லாஹ்விடம்  தகுதியால் உயர்ந்தவர்கள் ஆவர்.) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் ேமல் ஆைணயிட்டு (எைதேயனும்) கூறுவார்களானால், அல்லாஹ் அைத 
ெமய்யாக்குவான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 41 "மக்கள் நாசமாகிவிட்டனர்” என்று கூறுவது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும். 
 
5117 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
Õமக்கள் நாசமாகிவிட்டனர்' என்று ஒருவர் கூறினால், அவர்கைளவிட அவேர மிகவும் 
நாசமைடந்தவர் ஆவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளன. 
(ஸஹீஹ் முஸ்லிமின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
"அவர் அவர்கைள நாசமாக்கிவிட்டார்' ("அஹ்லகஹும்') என்பதா? அல்லது "அவேர 
அவர்கைளவிட மிகவும் நாசமைடந்தவர்' ("அஹ்லகுஹும்') என்பதா என்று எனக்குத் 
ெதரியவில்ைல. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 42 அண்ைட வடீ்டார் குறித்த அறிவுைரயும் அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்வதும். 
 
5118 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அண்ைட வடீ்டார் குறித்து என்னிடம் (வானவர்) 
ஜிப்ரீல் அறிவுறுத்திக்ெகாண்ேடயிருந்தார். எந்த அளவுக்ெகன்றால், (எங்ேக) அண்ைட 
வடீ்டாைர எனக்கு (எனது ெசாத்தில்) வாரிசாக்கிேயவிடுவாேரா என்றுகூட நான் 
எண்ணிேனன்'' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5119 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அண்ைட வடீ்டார் குறித்து என்னிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் அறிவுறுத்திக் ெகாண்ேடயிருந்தார். 
எந்த அளவுக்ெகன்றால், (எங்ேக) அண்ைட வடீ்டாைர எனக்கு அவர் வாரிசாக்கிவிடுவாேரா 
என்றுகூட நான் எண்ணிேனன். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5120 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூதர்! நீர் குழம்பு சைமத்தால் அதில் 
அதிகமாகத் தண்ணரீ் ேசர்த்துக்ெகாள்வரீாக. உம்முைடய அண்ைட வடீ்டாைரயும் 
கவனித்துக்ெகாள்வரீாக'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5121 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என் உற்ற ேதாழர் (நபி (ஸல்) அவர்கள்,) என்னிடம், "நீர் குழம்பு சைமத்தால் அதில் 
அதிகமாகத் தண்ணரீ் ேசர்த்து, உம்முைடய அண்ைட வடீ்டார்களில் ஒரு வடீ்டாைரப் 
பார்த்து அதிலிருந்து சிறிதளைவ அவர்களுக்கும் ெகாடுத்துதவுக!'' என்று அறிவுறுத்தினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  43 ஒருவைர ஒருவர் சந்திக்கும்ேபாது முகமலர்ச்சி காட்டுவது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
5122 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "நல்லறங்களில் எைதயும் அற்பமாகக் கருதாதீர்; 

உம்முைடய சேகாதரைர மலர்ந்த முகத்துடன் நீர் சந்திப்பதானாலும் சரிேய'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
பாடம் :  44 தைட ெசய்யப்படாத விஷயங்களில் பிறருக்காகப் பரிந்து ேபசுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும். 
 
5123 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ேதைவயுைடயவர் யாேரனும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தால், 

தம்முடன் அமர்ந்திருப்பவர்கைள முன்ேனாக்கி, "(இவருக்காக என்னிடம்) பரிந்துைர 
ெசய்யுங்கள்; அதனால் உங்களுக்கும் நற்பலன் வழங்கப்படும்;அல்லாஹ் தன் தூதருைடய 
நாவால் தான் விரும்பியைதத் தீர்ப்பளிக்கட்டும்'' என்று கூறுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 45 நல்ேலாருடன் நட்புெகாள்வதும் ெகட்ட நண்பர்களிடமிருந்து விலகியிருப்பதும் 
விரும்பத்தக்கைவயாகும். 
 
5124 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நல்ல நண்பன் மற்றும் ெகட்ட நண்பனின் நிைலயானது, கஸ்தூரி வியாபாரியின் 
நிைலையயும், (உைலக்களத்தில்) உைல ஊதுகின்றவனின் நிைலையயும் ஒத்திருக்கிறது. 
கஸ்தூரி வியாபாரி, ஒன்று அைத உனக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கலாம். அல்லது நீ 
அவனிடமிருந்து (அைத விைலக்கு) வாங்கிக்ெகாள்ளலாம். அல்லது அதிலிருந்து நீ 
நறுமணத்ைதேயனும் ெபறலாம். ஆனால், உைல ஊதுபவேனா, ஒன்று உனது ஆைடைய 
எரித்துக் கரித்து விடுவான்;அல்லது (அவனிடமிருந்து) துர்வாைடையயாவது அைடந்ேத 
தீருவாய். 
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இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 46 ெபண் குழந்ைதகளுக்கு நன்ைம ெசய்வதன் சிறப்பு. 
 
5125 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு ெபண் என்னிடம் (ஏேதனும் தரும்படி) ேகட்டு வந்தார். அவருடன் அவருைடய இரு 
ெபண் குழந்ைதகளும் இருந்தனர். அப்ேபாது அவருக்கு(க் ெகாடுக்க) என்னிடம் ஒேர ஒரு 
ேபரீச்சம் பழத்ைதத் தவிர ேவெறதுவும் கிைடக்கவில்ைல. ஆகேவ, நான் அைத அவருக்குக் 
ெகாடுத்ேதன். உடேன அைத வாங்கி, அைத இரண்டாகப் பிட்டு குழந்ைதகள்  இருவருக்கும் 
பங்கிட்டுக் ெகாடுத்து விட்டார். அதிலிருந்து சிறிதளவும் அவர் சாப்பிடவில்ைல. 
பிறகு அவரும் அவருைடய குழந்ைதகளும் எழுந்து ெசன்றுவிட்டனர். பின்னர் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம் வந்தேபாது, அந்தப் ெபண்ைணப் பற்றிய ெசய்திைய அவர்களிடம் 
ெசான்ேனன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "யார் இப்ெபண் குழந்ைதகளில் ஒன்றின் 
மூலம் ேசாதிக்கப்பட்டேபாதும் அவர்களுக்கு நன்ைம புரிவாேரா அவருக்கு அக்குழந்ைதகள் 
நரகத்திலிருந்து காக்கும் திைரயாக இருப்பார்கள்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5126 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஓர் ஏைழப்ெபண் தன்னுைடய இரு ெபண்குழந்ைதகைளத் தூக்கிக்ெகாண்டு என்னிடம் 
வந்தார். அவருக்கு நான் மூன்று ேபரீச்சம் பழங்கைளக் ெகாடுத்ேதன். உடேன அவர் தம் 
குழந்ைதகளில் ஆளுக்ெகாரு ேபரீச்சம் பழத்ைதக் ெகாடுத்துவிட்டு, ஒரு ேபரீச்சம் பழத்ைதச் 
சாப்பிடுவதற்காக வாயருகில் ெகாண்டுெசன்றார். 
அந்த ஒரு ேபரீச்சம் பழத்ைதயும் அக்குழந்ைதகள் ேகட்டனர். உடேன அப்ெபண் தாம் 
சாப்பிட நாடியிருந்த அந்தப் ேபரீச்சம் பழத்ைத இரண்டாகப் பிட்டு அவ்விரு 
குழந்ைதகளிைடேய பங்கிட்டுக் ெகாடுத்துவிட்டார். அவருைடய நிைல என்ைன 
ஆச்சரியப்படுத்தியது. 
ஆகேவ, அவர் ெசய்தைத நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசான்ேனன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருைடய இச்ெசயலின் காரணத்தால் 
அவருக்கு அல்லாஹ் ெசார்க்கத்ைதக் கடைமயாக்கிவிட்டான்'. அல்லது "அவரது 
இச்ெசயலின் காரணத்தால் அவைர நரகத்திலிருந்து விடுதைல ெசய்துவிட்டான்' என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
5127 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் இரு ெபண்குழந்ைதகைள, அவர்கள் பருவ 
வயதைடயும் வைர ெபாறுப்ேபற்று கருத்தாக வளர்க்கிறாேரா அவரும் நானும் மறுைம 
நாளில் இப்படி வருேவாம்'' என்று கூறிவிட்டு, தம் விரல்கைள இைணத்துக் காட்டினார்கள். 
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பாடம் : 47 தமது குழந்ைத இறந்தும் நன்ைமைய எதிர்பார்(த்துப் ெபாறுைம கா)ப்பவரின் 
சிறப்பு. 
 
5128 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிமுைடய பிள்ைளகளில் மூவர் (பருவ வயதுக்கு முன்ேப) இறந்துேபானால், 

அந்த மனிதைர நரகம் தீண்டாது; ("உங்களில் யாரும் நரகத்ைதக் கடக்காமல் ெசல்ல 
முடியாது' என்று அல்லாஹ் ெசய்துள்ள) சத்தியத்ைதச் ெசயல்படுத்துவதற்காக (நரகத்தின் 
வழிேய ெசல்வைத)த் தவிர. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அந்த மனிதர் 
நரகத்தில் நுைழயமாட்டார்; ("உங்களில் யாரும் நரகத்ைதக் கடக்காமல் ெசல்ல முடியாது' 

என்று அல்லாஹ் ெசய்துள்ள) சத்தியத்ைதச் ெசயல்படுத்துவதற்காக (நரகத்தின் வழிேய 
ெசல்வைத)த் தவிர'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5129 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்சாரிப் ெபண்களிடம், "உங்களில் 
ஒருவருைடய மூன்று பிள்ைளகள் (பருவ வயைத அைடவதற்குமுன்) இறந்தும் அப்ெபண் 
நன்ைமைய எதிர்பார்(த்து ெபாறுைம கா)த்தால்,அவர் ெசார்க்கத்தில் நுைழயாமல் 
இருப்பதில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
அப்ேபாது அப்ெபண்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இரு பிள்ைளகள் இறந்தாலுமா?'' 

என்று ேகட்டார். "இரு பிள்ைளகள் இறந்தாலும்தான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். 
 
5130 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு ெபண்மணி வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
(ெபண்கள்) உங்கள் உைரகைள(க் ேகட்க முடியாதவாறு) ஆண்கேள (அந்த வாய்ப்புகைளத்) 
தட்டிச் ெசன்றுவிடுகின்றனர். ஆகேவ,எங்களுக்ெகன ஒரு நாைள நீங்கேள நிர்ணயம் 
ெசய்யுங்கள். அந்நாளில் நாங்கள் தங்களிடம் வருகிேறாம். அல்லாஹ் தங்களுக்குக் கற்றுக் 
ெகாடுத்தவற்றிலிருந்து எங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக்ெகாடுங்கள்'' என்று ேகட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ன இன்ன நாளில் நீங்கள் ஒன்று கூடுங்கள்'' 

என்று ெசான்னார்கள். அவ்வாேற அவர்கள் ஒன்றுகூடினர். அந்த நாட்களில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபண்களிடம் ெசன்று தமக்கு அல்லாஹ் கற்றுக் 
ெகாடுத்தவற்றிலிருந்து அப்ெபண்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடுத்தார்கள். 
(ஒரு நாள்), "உங்களில் எந்தப் ெபண் தனக்கு (மரணம் வருவதற்கு) முன்பாக, தன் 
பிள்ைளகளில் மூன்று ேபைர இழந்துவிடுகிறாேரா அவருக்கு அப்பிள்ைளகள் நரகத்திலிருந்து 
காக்கும் திைரயாக மாறிவிடுவார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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அப்ேபாது அப்ெபண்களில் ஒருவர், "இரண்டு பிள்ைளகைள இழந்துவிட்டாலுமா? இரண்டு 
பிள்ைளகைள இழந்துவிட்டாலுமா? இரண்டு பிள்ைளகைள இழந்துவிட்டாலுமா?'' என்று 
(மூன்றுமுைற திரும்பத்திரும்பக்) ேகட்க, "இரண்டு பிள்ைளகைள இழந்துவிட்டாலும்தான்; 

இரண்டு பிள்ைளகைள இழந்துவிட்டாலும்தான்; இரண்டு பிள்ைளகைள இழந்துவிட்டாலும் 
தான்'' என்று (மும்முைற) நபியவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 
 
5131 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவ்வாேற, அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "பருவ வயைத அைடயா மூன்று பிள்ைளகைள'' எனும் 
குறிப்பு இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
5132 அபூஹஸ்ஸான் (முஸ்லிம் பின் அப்தில்லாஹ் - ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடம், "என்னுைடய ஆண் குழந்ைதகள் இருவர் 
இறந்துவிட்டனர். நாங்கள் இழந்துவிடும் குழந்ைதகள் ெதாடர்பாக எங்கள் உள்ளங்களுக்கு 
ஆறுதல் அளிக்கும் வைகயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்ன ஹதீஸ் 
ஒன்ைற எனக்கு நீங்கள் அறிவிக்கக் கூடாதா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் "ஆம்'' என்று கூறிவிட்டு, "குழந்ைதகள், ெசார்க்கத்தின் 
நுண்ணுயிர்கள் ஆவர்.அக்குழந்ைதகளில் ஒன்று தனது தந்ைதைய, அல்லது ெபற்ேறாைரச் 
சந்திக்கும்ேபாது அவரது ஆைடைய, அல்லது அவரது ைகையப் பிடித்துக்ெகாள்ளும். -
(அபூஹஸ்ஸாேன!) நான் உங்களுைடய இந்த ஆைடயின் ஓரத்ைதப் பிடித்துக் 
ெகாண்டிருப்பைதப் ேபான்று- பிறகு தன்ைனயும் தன் ெபற்ேறாைரயும் அல்லாஹ் 
ெசார்க்கத்திற்குள் நுைழவிக்கும்வைர விடாது; அல்லது விலகாது'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சுைவத் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நாங்கள் இழந்துவிடும் 
குழந்ைதகள் ெதாடர்பாக எங்கள் உள்ளங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வைகயில் தாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ஏேதனும் ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் "ஆம் என்றார்கள்'' என இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
5133 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு ெபண்மணி தன் குழந்ைதயுடன் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! (உடல் நலமில்லாத) இந்தக் குழந்ைதக்காகப் பிரார்த்தியுங்கள். 
(இதற்குமுன்) நான் மூன்று குழந்ைதகைள நல்லடக்கம் ெசய்துவிட்ேடன்'' என்று கூறினார். 
"மூன்று குழந்ைதகைள நல்லடக்கம் ெசய்துவிட்டாயா?'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அப்ெபண், "ஆம்'' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நரக ெநருப்பிலிருந்து 
(உன்ைனக் காக்க) நீ பலமான ேவலி அைமத்துக்ெகாண்டுவிட்டாய்'' என்று ெசான்னார்கள். 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5134 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு ெபண்மணி தன்னுைடய ஆண் குழந்ைதயுடன் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவன் உடல் நலிவுற்றுள்ளான். இவனுக்கு ஏேதனும் ேநர்ந்து 
விடுேமா என நான் அஞ்சுகிேறன். (இதற்கு முன்) நான் மூன்று குழந்ைதகைள நல்லடக்கம் 
ெசய்துவிட்ேடன்'' என்று கூறினார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நரக ெநருப்பிலிருந்து (உன்ைனக் காக்க) நீ பலமான ேவலி 
அைமத்துக்ெகாண்டுவிட்டாய்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 48 அல்லாஹ் ஓர் அடியாைர ேநசிக்கும் ேபாது, அவர்மீது தன் அடியார்களுக்கும் 
ேநசத்ைத ஏற்படுத்துகிறான். 
 
5135 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் ஓர் அடியாைர ேநசிக்கும்ேபாது, (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கைள 
அைழத்து, "நான் இன்ன மனிதைர ேநசிக்கிேறன். நீரும் ேநசிப்பரீாக' என்று கூறுகின்றான். 
ஆகேவ, ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்களும் அவைர ேநசிப்பார். பிறகு ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் 
வானத்தில், "அல்லாஹ் இன்ன மனிதைர ேநசிக்கிறான். ஆகேவ, நீங்களும் அவைர 
ேநசியுங்கள்'' என்று அறிவிப்பார். அவ்வாேற விண்ணகத்தாரும் அவைர ேநசிப்பார்கள். பிறகு 
பூமியில் அவருக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்படும். 
அவ்வாேற, அல்லாஹ் ஓர் அடியார்மீது ேகாபம் ெகாள்ளும்ேபாது, (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) 
அவர்கைள அைழத்து, "நான் இன்ன மனிதர்மீது ேகாபம் ெகாண்டுள்ேளன். நீரும் அவர்மீது 
ேகாபம் ெகாள்வரீாக'' என்று கூறுகின்றான். ஆகேவ, ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்களும் அவர்மீது 
ேகாபம் ெகாள்கிறார். பிறகு ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள்,விண்ணகத்தாரிைடேய, "அல்லாஹ் 
இன்ன மனிதர்மீது ேகாபம் ெகாண்டுள்ளான். ஆகேவ, நீங்களும் அவர்மீது ேகாபம் 
ெகாள்ளுங்கள்'' என்று அறிவிப்பார். அவ்வாேற விண்ணகத்தாரும் அவர்மீது ேகாபம் 
ெகாள்வார்கள். பிறகு பூமியில் அவர்மீது ேகாபம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ேகாபத்ைதப் பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. (ேநசத்ைதப் பற்றிய குறிப்பு மட்டுேம 
இடம்ெபற்றுள்ளது.) 
 
5136 சுைஹல் பின் அபஸீாலிஹ் தக்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு ஹஜ்ஜின்ேபாது) அரஃபா ெபருெவளியில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது (கலீஃபா) 
உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் எங்கைளக் கடந்துெசன்றார்கள். அவர்கள் (அந்த 
ஆண்டின்) ஹாஜிகளுக்குத் தைலவராக இருந்தார்கள். அப்ேபாது மக்கள் எழுந்து அவைர 
உற்றுப் பார்த்தனர். 
நான் என் தந்ைத (அபூஸாலிஹ்) அவர்களிடம், "தந்ைதேய! (கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் 
அஸீஸ் அவர்கைள இைறவன் ேநசிப்பதாகேவ நான் கருதுகிேறன்'' என்று ெசான்ேனன். என் 
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தந்ைத "அது ஏன்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "மக்கள் மனதில் அவருக்கிருக்கும் ேநசத்தின் 
அடிப்பைடயிேலேய (நான் கூறுகிேறன்)'' என்ேறன். 
அப்ேபாது என் தந்ைத, "நீ ெசான்னது சரி தான்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்று 
கூறிவிட்டு ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி அறிவித்தார்கள். 
 
பாடம் : 49 உயிர்கள் பல்ேவறு வைகப்பட்டைவயாகும். 
 
5137 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உயிர்கள் பல்ேவறு வைகப்பட்டைவயாகும். அவற்றில் ஒன்றுக்ெகான்று (குணத்தால்) 
ஒத்துப்ேபாகின்றைவ பரஸ்பரம் ேநசிக்கின்றன. ஒன்றுக்ெகான்று (குணத்தால்) 
ேவறுபட்டிருப்பைவ பரஸ்பரம் முரண்பட்டு (எதிராகி)விடுகின்றன. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5138 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மனிதர்கள் ெவள்ளி மூலகங்கைளயும் ெபான் மூலகங்கைளயும் ேபான்றவர்கள். 
அறியாைமக்காலத்தில் அவர்களில் சிறந்தவர்களாயிருந்தவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வந்த 
பின்பும் சிறந்தவர்கேள; மார்க்க அறிைவப் ெபற்றுக்ெகாண்டால். உயிர்கள் பல்ேவறு 
வைகப்பட்டைவ ஆகும். அவற்றில் ஒன்றுக்ெகான்று (குணத்தால்) ஒத்துப்ேபாகின்றைவ 
(உடலுக்குள் வந்த பின்பு) பரஸ்பரம் ேநசிக்கின்றன. ஒன்றுக்ெகான்று (குணத்தால்) 
ேவறுபட்டிருப்பைவ பரஸ்பரம் முரண்பட்டு (எதிராகி)விடுகின்றன. 
இந்த ஹதீைஸ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 50 மனிதன் யார்மீது அன்பு ெகாண்டுள்ளாேனா அவர்களுடன்தான் இருப்பான். 
 
5139 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கிராமவாசி ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "மறுைம நாள் எப்ேபாது 
வரும்?'' என்று ேகட்டார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதற்காக நீ 
என்ன (நற்ெசயல்கைளத்) தயார் ெசய்துைவத்திருக்கிறாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுைடய தூதர் மீதும் ேநசம் ைவத்துள்ேளன்'' 

என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ ேநசித்தவர்களுடன்தான் (மறுைமயில்) 
இருப்பாய்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
5140 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மறுைம நாள் எப்ேபாது 
வரும்?'' என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அதற்காக நீ என்ன (நற்ெசயல்கைளத்) தயார் 
ெசய்து ைவத்திருக்கிறாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். அம்மனிதர் (தாம் புரிந்துள்ள நற்ெசயல்கள்) 
எைதயும் ெபரிய அளவில் கூறவில்ைல. அவர், "நான் அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய 
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தூதைரயும் ேநசிக்கிேறன்'' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ ேநசித்தவர்களுடன்தான் 
(மறுைமயில்) இருப்பாய்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "கிராமவாசிகளில் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தார்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளது. ஆயினும் அவற்றில், "நான் என்ைன ெமச்சிக்ெகாள்ளும் அளவுக்கு 
அதிகமான நற்ெசயல்கள் எைதயும் தயார் ெசய்துைவக்கவில்ைல'' என்று அம்மனிதர் 
கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5141 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
மறுைம நாள் எப்ேபாது வரும்?'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"மறுைமக்காக நீ என்ன (நற்ெசயல்கைளத்) தயார் ெசய்துைவத்திருக்கிறாய்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுைடய தூதர்மீதும் ெகாண்ட அன்ைப'' 

என்று ெசான்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால், நீ 
ேநசித்தவர்களுடன் தான் (மறுைமயில்) இருப்பாய்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால், நீ ேநசித்தவர்களுடன்தான் (மறுைம 
யில்) நீ இருப்பாய்'' என்று ெசான்னைதக் ேகட்டு நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடந்ேதாம். இைதப் 
ேபான்று நாங்கள் இஸ்லாத்ைதத் தழுவியபின் ேவறு எதற்காகவும் 
மகிழ்ச்சியைடந்ததில்ைல. 
ஆகேவ, நான் அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைளயும் 
உமர் (ரலி) அவர்கைளயும் ேநசிக்கிேறன். ேமலும், அவர்கைள ேநசித்த காரணத்தால் 
(மறுைமயில்) அவர்களுடன்தான் நான் இருப்ேபன் என்று நம்புகிேறன்; அவர்களுைடய 
நற்ெசயல்கள் அளவுக்கு நான் நற்ெசயல்கள் புரியாவிட்டாலும் சரிேய! 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஆகேவ, நான் அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும்... ேநசிக்கிேறன்'' என்பதும் 
அதற்குப் பின்னுள்ளதும் இடம் ெபறவில்ைல. 
 
5142 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் பள்ளிவாசலிலிருந்து 
புறப்பட்டுச் ெசன்றேபாது பள்ளிவாசலின் முற்றத்தின் அருகில் ஒரு மனிதைரச் சந்தித்ேதாம். 
அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மறுைம எப்ேபாது வரும்?'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதற்காக நீ (முன்ேனற்பாடாக) என்ன (நற்ெசயல்கைளத்) தயார் 
ெசய்துைவத்துள்ளாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர் (பதிலளிக்காமல்) அடங்கிப் 
ேபானவைரப் ேபான்றிருந்தார். 
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பிறகு, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அதற்காக நான் ெபரிதாகத் ெதாழுைகையேயா 
ேநான்ைபேயா தானதர்மங்கைளேயா முன்ேனற்பாடாகச் ெசய்துைவக்கவில்ைல. ஆயினும், 

நான் அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும் ேநசிக்கிேறன்'' என்று கூறினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ ேநசித்தவர்களுடன் தான் (மறுைமயில்) 
இருப்பாய்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5143 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
ஒருவர் (நன்)மக்கைள ேநசிக்கிறார். ஆனால், (ெசயல்பாட்டிலும் தகுதியிலும்) அவர்கைள 
அவர் எட்டவில்ைல. அவர் விஷயத்தில் தாங்கள் என்ன கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மனிதன் யார்மீது அன்பு ெகாண்டுள்ளாேனா 
அவர்களுடன்தான் இருப்பான்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் வாயிலாகவும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 51 நல்ல மனிதருக்குக் கிைடக்கும் பாராட்டு நற்ெசய்திேய; அதனால் அவருக்கு 
எந்தப் பாதிப்புமில்ைல. 
 
5144 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "ஒரு மனிதர் நற்ெசயல் புரிகிறார். அதற்காக 
அவைர மக்கள் பாராட்டிப் ேபசுகின்றனர். இைதப் பற்றித் தாங்கள் என்ன கருதுகிறரீ்கள்?'' 

என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது இைறநம்பிக்ைகயாளருக்கு முன் கூட்டிேய 
வரும் நற்ெசய்தியாகும்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து வரும் அைனத்து அறிவிப்புகளிலும் (அப்துஸ் 
ஸமத் (ரஹ்) அவர்கள் வழியாக வரும் அறிவிப்ைபத் தவிர), "அதற்காக அவைர மக்கள் 
ேநசிக்கின்றனர்'' என்று காணப்படுகிறது. 
அப்துஸ் ஸமத் (ரஹ்) அவர்கள் வழியாக வரும் அறிவிப்பில் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற, "அதற்காக அவைர மக்கள் பாராட்டுகின்றனர்'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
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அத் யாயம் : 46  (தைல)  
 
பாடம் : 1 மனிதன் தன் தாயின் வயிற்றில் பைடக்கப்படும் விதமும், அவனுைடய 
வாழ்வாதாரம், ஆயுள், ெசயல்,  நற்ேபறு - துர்ேபறு ஆகியைவ பதிவு ெசய்யப்படுவதும். 
 
5145 உண்ைமேய ேபசியவரும் உண்ைமேய அறிவிக்கப்பட்டவருமான அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் தம் தாயின் வயிற்றில் நாற்பது நாட்கள் (கருவாக) ேசமிக்கப்படுகிறார். 
பிறகு வயிற்றிேலேய அைதப் ேபான்ேற (நாற்பது நாட்கள்) அந்தக் கரு (அட்ைட ேபான்று 
கருப்ைபயின் சுவைரப் பற்றிப் பிடித்துத் ெதாங்கும்) ஒரு கருக்கட்டியாக மாறுகிறது. பிறகு 
வயிற்றில் அைதப் ேபான்ேற (ேமலும் நாற்பது நாட்கள் ெமல்லப்பட்ட சக்ைக ேபான்ற) ஒரு 
சைதப் பிண்டமாக மாறிவிடுகிறது. பிறகு அதனிடம் ஒரு வானவர் அனுப்பப்படுகிறார். அவர் 
அதில் உயிைர ஊதுகிறார். (அதற்கு முன்ேப) அந்த மனிதனின் வாழ்வாதாரம், வாழ்நாள், 

ெசயல்பாடு, அவன் நற்ேபறற்றவனா அல்லது நற்ேபறு ெபற்றவனா ஆகிய நான்கு 
விஷயங்கைள எழுதுமாறு அவர் பணிக்கப்படுகிறார். 
எவைனத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைலேயா அ(ந்த ஓரிைற)வன் மீதாைணயாக! 
உங்களில் ஒருவர் ெசார்க்கவாசிகளின் (நற்)ெசயைலச் ெசய்துெகாண்ேட ெசல்வார். 
அவருக்கும் ெசார்க்கத்துக்குமிைடேய ஒரு முழம் இைடெவளிதான் இருக்கும்; அதற்குள் 
விதி அவைர முந்திக்ெகாள்ள, அவர் நரகவாசிகளின் ெசயைலச் ெசய்து அதன் காரணத்தால் 
நரகத்தினுள் புகுந்துவிடுவார். 
 
(இைதப் ேபான்ேற) உங்களில் ஒருவர் நரகவாசிகளின் (தீய)ெசயைலச் ெசய்துெகாண்ேட 
ெசல்வார். இறுதியில் அவருக்கும் நரகத்துக்குமிைடேய ஒரு முழம் இைடெவளிதான் 
இருக்கும்; அதற்குள் அவரது விதி அவைர முந்திக்ெகாள்ள, அவர் ெசார்க்கவாசிகளின் 
ெசயைலச் ெசய்து அதன் விைளவாகச் ெசார்க்கத்தில் புகுந்துவிடுவார். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உங்களில் ஒருவர் தம் தாயின் வயிற்றில் 
நாற்பது இரவுகள் (கருவாக) ேசமிக்கப்படுகிறார்'' என்று காணப்படுகிறது. ஷுஅபா (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து முஆத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "நாற்பது இரவுகளும் 
நாற்பது பகல்களும்' என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. ஜரீர் மற்றும் ஈசா (ரஹ்) ஆகிேயாரது 
அறிவிப்பில் "நாற்பது நாட்கள்' என்று உள்ளது. 
 
5146 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
விந்துத்துளி தாயின் கருப்ைபயில் நாற்பது அல்லது நாற்பத்ைதந்து நாட்கள் தங்கியிருந்த 
பின்னர் அந்த விந்துத்துளிக்குள் வானவர் ஒருவர் ெசன்று, "இைறவா! இவன் 
நற்ேபறற்றவனா?அல்லது நற்ேபறு ெபற்றவனா?'' என்று ேகட்கிறார். பிறகு 
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(இைறக்கட்டைளக்ேகற்ப) அைதக் குறித்து எழுதப்படுகிறது. பிறகு "இைறவா! இது ஆணா? 

அல்லது ெபண்ணா?'' என்று ேகட்டு அதற்ேகற்ப எழுதப்படுகிறது. 
அவனுைடய ெசயல்பாடு,  இயக்கம்,  வாழ்நாள்,  வாழ்வாதாரம் ஆகியைவயும் 
எழுதப்படுகின்றன. பிறகு ஏடுகள் சுருட்டப்பட்டுவிடுகின்றன. பிறகு அதில் கூட்டப் 
படுவதுமில்ைல;  குைறக்கப்படுவதுமில்ைல. 
இைத ஹுைதஃபா பின் அசீத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5147 அபுத்துஃைபல் ஆமிர் பின் வாஸிலா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "நற்ேபறற்றவன் என்பவன், தன் 
தாயின் வயிற்றிேலேய நற்ேபறற்றவனா(கப் பதிவா)கிவிட்டவன் ஆவான்; நற்ேபறு 
ெபற்றவன் என்பவன், பிறர் மூலம் அறிவுைர வழங்கப்பட்டவன் ஆவான்'' என்று கூறியைதக் 
ேகட்ேடன். 
உடேன நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்களில் ஹுைதஃபா பின் 
அசீத் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) எனப்படும் ஒருவரிடம் ெசன்று, அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியைதத் ெதரிவித்துவிட்டு, "ெசயல்படாமேலேய ஒருவன் எவ்வாறு 
நற்ேபறற்றவனாக ஆகமுடியும்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஹுைதஃபா பின் அசீத் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: இைதக்ேகட்டு நீங்கள் வியப்பைடகிறரீ்களா? அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்: 
விந்து கருப்ைபக்குச் ெசன்று நாற்பத்து இரண்டு இரவுகள் கழிந்ததும் அதனிடம் அல்லாஹ் 
வானவர் ஒருவைர அனுப்புகிறான். பிறகு (மூன்றாவது நாற்பது கழிந்தபின்) அதற்கு 
உருவமளித்து, அதற்குச்  ெசவிப்புலைனயும் பார்ைவையயும் ேதாைலயும் சைதையயும் 
எலும்ைபயும் பைடக்கிறான். 
 
பிறகு (நாற்பத்து இரண்டு நாட்கள் கழிந்ததும் அனுப்பப்பட்ட) அந்த வானவர், "இைறவா! இது 
ஆணா, ெபண்ணா?'' என்று ேகட்கிறார். அப்ேபாது உம்முைடய இைறவன் தான் நாடியைதத் 
தீர்ப்பளிக்கிறான். (அவ்வாேற) அந்த வானவரும் எழுதிப் பதிவு ெசய்கிறார். பிறகு அவர், 

"இைறவா! இதன் வாழ்நாள் (எவ்வளவு?)'' என்று ேகட்கிறார். அப்ேபாது உம்முைடய 
இைறவன் தான் நாடியைதச் ெசால்கிறான். (அதன்படி) அந்த வானவரும் எழுதிப் பதிவு 
ெசய்கிறார். 
பிறகு அவர், "இைறவா! இதன் வாழ்வாதாரம் (எவ்வளவு)?'' என்று ேகட்கிறார். அப்ேபாது 
உம்முைடய இைறவன் தான் நாடியைதத் தீர்ப்பளிக்கிறான். (அதன்படி) அந்த வானவரும் 
எழுதிப் பதிவு ெசய்துவிட்டுப் பிறகு தமது ைகயில் அந்த ஏட்ைட எடுத்துக்ெகாண்டு 
ெவளிேயறிவிடுகிறார். (தமக்கு) ஆைணயிடப்பட்டைதவிட அவர் கூட்டுவதுமில்ைல; 

குைறப்பதுமில்ைல. 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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5148 அபுத்துஃைபல் ஆமிர் பின் வாஸிலா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நான் அபூசரீஹா ஹுைதஃபா பின் அசீத் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்களிடம் 
ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூறியைத இந்த என் காதுகளால் ேகட்ேடன் என்று கூறினார்கள்: 
விந்துத்துளி தாயின் கருப்ைபயில் நாற்பது இரவுகள் தங்கியிருக்கிறது. பிறகு அதனுள் 
வானவர் ஒருவர் ஊடுருவுகிறார் "அைதப் பைடக்கவிருக்கும் வானவர்' என்று அப்துல்லாஹ் 
பின் அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்ேற நான் கருதுகிேறன் என்கிறார் 
அறிவிப்பாளர் ஸுைஹர் அபூைகஸமா. பிறகு அவ்வானவர் "இது ஆணா,ெபண்ணா?'' என்று 
ேகட்கிறார். அப்ேபாது அல்லாஹ் அைத ஆணாகேவா அல்லது ெபண்ணாகேவா 
ஆக்குகிறான். 
பிறகு அவ்வானவர், "இைறவா! இவன் ஊனமற்றவனா? ஊனமுள்ளவனா?'' என்று ேகட்கிறார். 
அப்ேபாது அவைன அல்லாஹ் ஆேராக்கியமானவனாகேவா அல்லது 
ஆேராக்கியமற்றவனாகேவா ஆக்குகிறான். பிறகு அவ்வானவர், "இவனது வாழ்வாதாரம் 
என்ன? இவனது வாழ்நாள் எவ்வளவு? இவனுைடய குணங்கள் என்ன?'' என்று ேகட்கிறார். 
பிறகு அவைன அல்லாஹ் நற்ேபறற்றவனாகேவா அல்லது நற்ேபறு ெபற்றவனாகேவா 
ஆக்குகிறான். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நபித்ேதாழர் ஹுைதஃபா பின் அசீத் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ் தனது நாட்டப்படி எைதேயனும் பைடக்க நாடும்ேபாது, நாற்பதுக்கு 
ேமற்பட்ட இரவுகள் கழிந்தபின் அந்தக் கருப்ைபக்ெகன நியமிக்கப்பட்ட வானவர் ஒருவர்...'' 
என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
5149 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் தாயின் கருப்ைபக்ெகன வானவர் ஒருவைரப் 
ெபாறுப்பாளராக நியமிக்கிறான். அவர், "இைறவா! இது (ஒரு துளி) விந்து. இைறவா! இது 
பற்றித் ெதாங்கும் கரு. இைறவா! இது (ெமல்லப்பட்ட சக்ைக ேபான்ற) சைதப் பிண்டம்'' 

என்று கூறிக்ெகாண்டிருப்பார். 
அைத அல்லாஹ் பைடத்(து உயிர் தந்)திட நாடும்ேபாது, "இைறவா! இது ஆணா,ெபண்ணா? 

நற்ேபறற்றதா? நற்ேபறு ெபற்றதா? (இதன்) வாழ்வாதாரம் எவ்வளவு? (இதன்) ஆயுள் 
எவ்வளவு?'' என்று ேகட்பார். (அல்லாஹ்வால் இைவயைனத்தும் ெதரிவிக்கப்பட்டு) தாய் 
வயிற்றில் அது இருக்கும் ேபாேத பதிவு ெசய்யப்படுகின்றன. 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5150 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் பிேரத நல்லடக்கம் (ஜனாஸா) ஒன்றில் கலந்துெகாள்வதற்காக "பகீஉல் ஃகர்கத்' 

ெபாது ைமயவாடியில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிடம் வந்து அமர்ந்தார்கள். நாங்களும் அவர்கைளச் சுற்றி அமர்ந்ேதாம். 
நபியவர்களுடன் ஓர் ஊன்றுேகால் இருந்தது. அப்ேபாது அவர்கள் (தமது தைலையக்) 
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கவிழ்த்தவாறு ஊன்றுேகாைலத் தைரயில் குத்திக் கீறியபடி (ஆழ்ந்த கவைலயிலும் 
ேயாசைனயிலும்) இருக்கலானார்கள். 
பிறகு, "உங்களில் யாரும், பிறந்துவிட்ட எந்த உயிரும் தமது இருப்பிடம் ெசார்க்கத்திலா, 

அல்லது நரகத்திலா என்று அல்லாஹ்வால் எழுதப்படாமல் இருப்பதில்ைல; அது 
நற்ேபறற்றதா, அல்லது நற்ேபறு ெபற்றதா என்று எழுதப்பட்டிராமல் இல்ைல'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் நல்லறங்கள் ெசய்யாமல், எங்கள் 
(தைல) எழுத்தின் மீது (பாரத்ைதப் ேபாட்டுவிட்டு) இருந்துவிடமாட்ேடாமா'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் (விதியில்) நற்ேபறு ெபற்றவராக 
இருப்பாேரா அவர் நற்ேபறு ெபற்றவர்களின் ெசயலுக்கு மாறுவார். யார் (விதியில்) 
நற்ேபறற்றவராக இருப்பாேரா அவர் நற்ேபறற்றவர்களின் ெசயலுக்கு மாறுவார்'' என்று 
கூறினார்கள். 
ேமலும் அவர்கள், "நீங்கள் ெசயலாற்றுங்கள். (நல்லார், ெபால்லார்) எல்லாருக்கும் (அவரவர் 
ெசல்லும்வழி) எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது. நல்லவருக்கு நல்லவர்களின் ெசயைலச் ெசய்ய வைக 
ெசய்யப்படும். ெகட்டவருக்குக் ெகட்டவர்களின் ெசயைலச் ெசய்ய வைகெசய்யப்படும்'' என்று 
கூறினார்கள். 
 
பிறகு "யார் (பிறருக்கு) வழங்கி (இைறவைன) அஞ்சி, நல்லவற்ைற உண்ைமப் 
படுத்துகிறாேரா அவருக்குச் சுலபமான வழிைய எளிதாக்குேவாம். யார் கஞ்சத்தனம் ெசய்து, 

ேதைவயற்றவராகத் தன்ைனக் கருதி, நல்லைத நம்ப மறுக்கிறாேரா, அவருக்குச் சிரமத்தின் 
வழிைய எளிதாக்குேவாம்''  (92:5-10) எனும்  வசனங்கைள ஓதிக்காட்டினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குச்சிெயான்ைற எடுத்தார்கள்'' என்று 
காணப்படுகிறது. "ஊன்றுேகால்' எனும் குறிப்பு இல்ைல. "பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அந்த வசனங்கைள ஓதினார்கள்'' என அபுல்அஹ்வஸ் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் காணப்படுகிறது. 
 
5151 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ைகயிலிருந்த குச்சியால் 
தைரையக் குத்திக் கீறியபடி (தைலையக் கவிழ்த்தவாறு) உட்கார்ந்திருந்தார்கள். பிறகு தமது 
தைலைய உயர்த்தி, "உங்களில் (பிறந்துவிட்ட) எவருக்கும் ெசார்க்கத்திலுள்ள, அல்லது 
நரகத்திலுள்ள அவரது இருப்பிடம் அறியப்படாமல் இருப்பதில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! பிறகு எதற்காக நாங்கள் நல்லறங்கள் ெசய்ய ேவண்டும்? 

நாங்கள் (எங்கள் விதியின் மீது) பாரத்ைதப் ேபாட்டுவிட்டு (நல்லறங்கள் ஏதும் ெசய்யாமல்) 
இருந்துவிடமாட்ேடாமா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல; நீங்கள் ெசயலாற்றுங்கள். 
(நல்லார், ெபால்லார்) எல்லாருக்கும் அவரவர் எதற்காகப் பைடக்கப்பட்டுள்ளனேரா அது 
எளிதாக்கப்படும்'' என்று கூறினார்கள். 
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பிறகு, "யார் (பிறருக்கு) வழங்கி (இைறவைன) அஞ்சி, நல்லவற்ைற உண்ைமப் 
படுத்துகிறாேரா...'' என்று ெதாடங்கி, "சிரமத்தின் வழிைய எளிதாக்குேவாம்'' (92:5-10) என்பது 
வைர ஓதிக்காட்டினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5152 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
("விைடெபறும்' ஹஜ்ஜின்ேபாது) சுராக்கா பின் மாலிக் பின் ஜுஅஷும் (ரலி) அவர்கள் (நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம்) வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் இப்ேபாதுதான் 
பைடக்கப்பட்டிருக்கிேறாம் என்பைதப் ேபான்று (எண்ணிக்ெகாண்டு) எங்களுக்கு எங்களது 
மார்க்கத்ைதத் ெதளிவாகச் ெசால்லுங்கள். இன்ைறக்கு நல்லறங்கள் புரிவது எப்படி? 

எழுதுேகால்கள் எழுதி முடித்துவிட்ட, (ஏற்ெகனேவ) நடந்துவிட்ட விதிகளின்படியா? அல்லது 
(புதிதாக) நாங்களாகேவ எதிர்ெகாள்ளும் (ெசயல்பாடுகளின்) அடிப்பைடயிலா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல; மாறாக எழுதுேகால்கள் எழுதி 
முடித்துவிட்ட, (ஏற்ெகனேவ) நடந்து விட்ட விதிகளின்படிதான்'' என்று கூறினார்கள். 
சுராக்கா (ரலி) அவர்கள், "அப்படியானால் நாங்கள் ஏன் நல்லறங்கள் புரிய ேவண்டும்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். (அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், என்ன கூறினார்கள் என்பைத 
அறிவித்த) அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் ஏேதா ெசான்னார்கள். அைத நான் புரிந்து 
ெகாள்ளவில்ைல. "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன ெசான்னார்கள்?''என்று 
நான் (ஸுைஹர்) ேகட்ேடன். 
அதற்கு அபுஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள், "நீங்கள் ெசயலாற்றுங்கள். (நல்லார், ெபால்லார்) 
எல்லாருக்கும் அவரவர் ெசல்லும் பாைத எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட  ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ெசயலாற்றக்கூடிய ஒவ்ெவாருவரும் தமது ெசயலுக்கு வழிவைக ெசய்யப்படுவார்'' 

என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5153 இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நபி (ஸல்) அவர்களிடம்,) "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ெசார்க்கவாசிகள் யார், நரகவாசிகள் யார் 
என்பது (முன்ேப அல்லாஹ்வுக்குத்) ெதரியுமா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"ஆம் (ெதரியும்)'' என்று ெசான்னார்கள். "அவ்வாறாயின், ஏன் நற்ெசயல் புரிபவர்கள் 
நற்ெசயல் புரிய ேவண்டும்?'' என்று வினவப்பட்டது. 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "(நீங்கள் ெசயல்படுங்கள்) ஒவ்ெவாருவரும் எ(ைத அைட)வதற்காகப் 
பைடக்கப்பட்டுள்ளார்கேளா அது எளிதாக்கப்படும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஏழு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் "நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), அல்லாஹ்வின் தூதேர...?'' என்று ேகட்ேடன் என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5154 அபுல்அஸ்வத் அத்தியலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் இம்ரான் பின் அல்ஹுைஸன் (ரலி) அவர்கள், "மனிதர்கள் இன்று நற்ெசயல் 
புரிவதும் அதற்காக முைனந்து ெசயலாற்றுவதும் ஏற்ெகனேவ அவர்கள்மீது தீர்மானிக்கப் 
பட்டுவிட்ட, முன்ேப முடிவு ெசய்யப்பட்டுவிட்ட விதியின் அடிப்பைடயிலா? அல்லது 
அவர்களுக்ெகதிரான ஆதாரத்ைத நிைலநிறுத்தும் வைகயில், அவர்களுைடய 
இைறத்தூதர்கள் அவர்களிடம் ெகாண்டுவந்துள்ளவற்ைற ஏற்றுச் ெசயல்படுத்துவைதப் 
ெபாறுத்தா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான், "இல்ைல; ஏற்ெகனேவ அவர்கள்மீது 
தீர்மானிக்கப்பட்டுவிட்ட, நடந்துமுடிந்த (விதியின்) அடிப்பைடயில் தான்'' என்று ெசான்ேனன். 
அதற்கு இம்ரான் (ரலி) அவர்கள், "இது அநீதியாகாதா?'' என்று ேகட்டார்கள். அைதக் ேகட்டு 
நான் கடுைமயாக அதிர்ந்துவிட்ேடன். ேமலும், "அைனத்தும் அல்லாஹ்வின் பைடப்ேப; 

அவனது அதிகாரத்துக்குட்பட்டைவேய. அவன் ெசய்வது குறித்து யாரும் ேகள்வி ேகட்க 
முடியாது. ஆனால், மனிதர்கள் விசாரிக்கப்படுவார்கள்'' என்று ெசான்ேனன். 
 
அப்ேபாது இம்ரான் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள்புரியட்டும். உங்கள் 
அறிைவப் பரிேசாதிப்பதற்காகேவ நான் ேகள்வி ேகட்ேடேன தவிர, ேவெறதற்கும் நான் 
ேகள்வி ேகட்கவில்ைல'' என்று கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு ெசான்னார்கள்: 
"முைஸனா' குலத்ைதச் ேசர்ந்த இரண்டு ேபர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மனிதர்கள் இன்று நற்ெசயல் புரிவதும் அதற்காக முைனந்து 
ெசயல்படுவதும் ஏற்ெகனேவ தீர்மானிக்கப்பட்ட,முன்ேப முடிவு ெசய்யப்பட்டு விட்ட 
விதியின் அடிப்பைடயிலா? அல்லது அவர்களுக்ெகதிரான ஆதாரத்ைத நிைலநிறுத்தும் 
வைகயில், அவர்களுைடய இைறத்தூதர்கள் அவர்களிடம் ெகாண்டுவந்துள்ளவற்ைற ஏற்றுச் 
ெசயல்படுத்துவைதப் ெபாறுத்தா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல; ஏற்ெகனேவ அவர்கள் மீது 
தீர்மானிக்கப்பட்டுவிட்ட, அவர்கள் விஷயத்தில் முடிவாகிவிட்ட (விதியின்) அடிப்பைடயில் 
தான்'' என்று கூறிவிட்டு இைத உண்ைமப்படுத்தும் சான்று வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ்வின் ேவதத்தில் உள்ளது என்று கூறி, பின்வரும் வசனங்கைள ஓதிக் 

காட்டினார்கள்: உயிரின் மீதும், அைத வடிவைமத்து, அதன் நன்ைமையயும் தீைமையயும் 
அதற்கு அறிவித்தவன்மீதும் சத்தியமாக! (91:7,8) 
 
5155 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர் நீண்ட காலம் ெசாக்கவாசிகளின் (நற்)ெசயைலச் ெசய்துெகாண்ேட வருவார். 
பிறகு அவரது ெசயல் நரகவாசிகளின் ெசயலாக முடிக்கப்படும். ஒரு மனிதர் நீண்ட காலம் 
நரகவாசிகளின் (தீய)ெசயைலச் ெசய்துெகாண்ேட வருவார். பிறகு அவரது ெசயல் 
ெசார்க்கவாசிகளின் ெசயலாக முடிக்கப்படும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5156 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர், மக்களின் பார்ைவயில் ெசார்க்கவாசிகளின் ெசயைலச் ெசய்துெகாண்ேட 
இருப்பார். (உண்ைமயில்) அவர் நரகவாசிகளில் ஒருவராய் இருப்பார். ஒரு மனிதர், 

மக்களின் பார்ைவயில் நரகவாசிகளின் ெசயைலச் ெசய்து ெகாண்ேட இருப்பார். 
(உண்ைமயில்) அவர் ெசார்க்கவாசிகளில் ஒருவராய் இருப்பார். 
இைத சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 2 ஆதம் (அைல) அவர்களுக்கும் மூசா (அைல) அவர்களுக்கும் இைடேய நடந்த 
தர்க்கம். 
 
5157 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆதம் (அைல) அவர்களும் மூசா (அைல) அவர்களும் தர்க்கம் ெசய்துெகாண்டார்கள்.  மூசா 
(அைல) அவர்கள், "ஆதம் அவர்கேள! எங்கள் தந்ைதயான நீங்கள் (உங்கள் பாவத்தின் 
காரணத்தால்) எங்கைள இழப்புக்குள்ளாக்கிவிட்டீர்கள்;ெசார்க்கத்திலிருந்து எங்கைள 
ெவளிேயற்றிவிட்டீர்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அதற்கு மூசாவிடம் ஆதம் (அைல) அவர்கள், "நீர்தான் மூசாவா? அல்லாஹ், தன்னுடன் 
உைரயாடுவதற்கு உம்ைமேய ேதர்ந்ெதடுத்தான்; அவன் தனது ைகயால் உமக்காக 
(ேவதத்ைத) எழுதினான். (இத்தைகய) நீங்கள், அல்லாஹ் என்ைனப் பைடப்பதற்கு நாற்பது 
ஆண்டுகளுக்கு முன்ேப என்மீது அவன் விதித்துவிட்ட ஒரு விஷயத்திற்காக என்ைனப் 
பழிக்கின்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
(இந்த பதில் மூலம்) மூசா (அைல) அவர்கைள ஆதம் (அைல) அவர்கள் ேதாற்கடித்து 
விட்டார்கள்;ேதாற்கடித்துவிட்டார்கள்'' என (இரண்டு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு அபஉீமர் 
அல்மக்கீ (ரஹ்), அஹ்மத் பின் அப்தா (ரஹ்) ஆகிேயாரின் அறிவிப்புகளில் ஒன்றில், 

"வைரந்தான்' ("கத்த') என இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்ெறான்றில் "அவன் தனது கரத்தால் 
உமக்காக "தவ்ராத்'ைத எழுதினான்'' என்று ஆதம் (அைல) அவர்கள் கூறியதாகக் 
காணப்படுகிறது. 
 
5158 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆதம் (அைல) அவர்களும் மூசா (அைல) அவர்களும் தர்க்கம் ெசய்தார்கள். (அதில்) மூசா 
(அைல) அவர்கைள ஆதம் (அைல) அவர்கள் ேதாற்கடித்துவிட்டார்கள். ஆதம் (அைல) 
அவர்களிடம் மூசா (அைல) அவர்கள், "நீங்கள்தான் மனிதர்கைள வழி தவறச்ெசய்து, 

அவர்கைளச் ெசார்க்கத்திலிருந்து ெவளிேயற்றிய ஆதமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
ஆதம் (அைல) அவர்கள், "அல்லாஹ் அைனத்துப் ெபாருட்கைளப் பற்றிய அறிைவயும் 
வழங்கி, தனது தூதுத்துவத்தால் மற்ற மக்கைளவிடத் ேதர்ந்ெதடுத்த மனிதர் நீர்தாேன?'' 

என்று ேகட்டார்கள். 
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அதற்கு மூசா (அைல) அவர்கள், "ஆம்' என்று கூறினார்கள். "அவ்வாறாயின், நான் 
பைடக்கப்படுவதற்கு முன்ேப என்மீது விதிக்கப்பட்டுவிட்ட ஒரு விஷயத்திற்காக என்ைனப் 
பழிக்கிறரீா?'' என்று ேகட்டார்கள். (இந்தக் ேகள்வியின் மூலம் மூசா (அைல) அவர்கைள 
ஆதம் (அைல) அவர்கள் ேதாற்கடித்துவிட்டார்கள்.) 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5159 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆதம் (அைல) அவர்களும் மூசா (அைல) அவர்களும் தம் இைறவன் அருகில் தர்க்கம் 
ெசய்தார்கள். அப்ேபாது மூசா (அைல) அவர்கைள ஆதம் (அைல) அவர்கள் ேதாற்கடித்து 
விட்டார்கள். மூசா (அைல) அவர்கள், "அல்லாஹ் தனது ைகயால் உங்கைளப் பைடத்து, 

உங்களுக்குள் தனது உயிைர ஊதி, தன் வானவர்கைள உங்களுக்குச் சிரம்பணியச் ெசய்து, 

உங்கைளச் ெசார்க்கத்தில் குடியிருக்கச்ெசய்த ஆதம் நீங்கள்தாேன! பிறகு நீங்கள் உங்களது 
பாவத்தின் மூலம் (உங்கள் வழித் ேதான்றல்களான) மனிதர்கைள பூமிக்கு இறங்கச் 
ெசய்துவிட்டீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு ஆதம் (அைல) அவர்கள், "அல்லாஹ் தன் தூதுத்துவச் ெசய்திகைள ெதரிவிக்கவும் 
தன்னிடம் உைரயாடவும் உம்ைமத் ேதர்ந்ெதடுத்து, அைனத்துப் ெபாருட்கைளப் பற்றிய 
விளக்கமும் உள்ள பலைககைள உமக்கு வழங்கி, தன் அருகில் வரச்ெசய்து இரகசியமாக 
உைரயாடிய மூசா நீர்தாேன! நான் பைடக்கப்படுவதற்கு எத்தைன ஆண்டுகளுக்கு முன் 
அல்லாஹ் தவ்ராத்ைத எழுதியதாக நீர் கண்டீர்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
அதற்கு மூசா (அைல) அவர்கள், "நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். "அதில், ஆதம் தம் இைறவனுக்கு மாறுெசய்தார். எனேவ, அவர் வழி 
தவறினார் என்று எழுதப்பட்டிருந்ததா?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு மூசா (அைல) அவர்கள், "ஆம்' என்றார்கள். "அவ்வாறாயின், என்ைனப் பைடப்பதற்கு 
நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்ேப எைத நான் ெசய்ேவன் என்று இைறவன் என்மீது 
விதியாக்கிவிட்டாேனா அைதச் ெசய்ததற்காக என்ைன நீங்கள் பழிக்கிறரீா?'' என்று ஆதம் 
(அைல) அவர்கள் ேகட்டார்கள். 
(இந்தக் ேகள்வியின் மூலம்) மூசா (அைல) அவர்கைள ஆதம் (அைல) அவர்கள் 
ேதாற்கடித்துவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆதம் (அைல) அவர்களும் மூசா (அைல) அவர்களும் தர்க்கம் ெசய்தார்கள். அப்ேபாது 
ஆதம் (அைல) அவர்களிடம் மூசா (அைல) அவர்கள், "உங்கைளச் ெசார்க்கத்திலிருந்து 
ெவளிேயற்ற உங்கள் தவேற காரணமாக அைமந்தேத அந்த ஆதம் நீங்கள்தானா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
அதற்கு ஆதம் (அைல) அவர்கள், "நீங்கள், அல்லாஹ் தன் தூதுத்துவச் ெசய்திகைள 
ெதரிவிக்கவும் தன்னுடன் உைரயாடவும் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்ட மூசாதாேன? 

அவ்வாறிருந்தும், நான் பைடக்கப்படுவதற்கு முன்ேப என்மீது விதிக்கப்பட்டுவிட்ட ஒரு 
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விஷயத்திற்காக என்ைனப் பழிக்கிறரீ்கேள (ஏன்)?'' என்று ேகட்டார்கள். (இந்தக் ேகள்வியின் 
மூலம்) மூசா (அைல) அவர்கைள ஆதம் (அைல) அவர்கள் ெவன்றுவிட்டார்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5160 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ், வானங்கைளயும் பூமிையயும் பைடப்பதற்கு ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 
முன்ேப, பைடப்பினங்களின் விதிகைள எழுதிவிட்டான். (அப்ேபாது) அவனது அரியைண 
(அர்ஷ்) தண்ணரீின் ேமல் இருந்தது. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "(அப்ேபாது) அவனது அரியைண (அர்ஷ்) தண்ணரீின் ேமல் இருந்தது'' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
பாடம் : 3 உயர்ந்ேதான் அல்லாஹ் மனிதர்களின் உள்ளங்கைளத் தான் நாடிய வைகயில் 
மாற்றுகிறான். 
 
5161 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆதமின் மக்களின் (மனிதர்களின்) உள்ளங்கள் 
அைனத்தும் அளவற்ற அருளாளனின் இரு விரல்களுக்கிைடேய ஒேரேயார் உள்ளத்ைதப் 
ேபான்று உள்ளன. அைதத் தான் நாடிய முைறயில் அவன் மாற்றுகிறான்'' என்று கூறிவிட்டு, 

"இைறவா! உள்ளங்கைளத் திருப்புகின்றவேன! எங்கள் உள்ளங்கைள உனக்குக் 
கீழ்ப்படிவதற்குத் திருப்புவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 ஒவ்ெவான்றும் விதியின்படிேய (நடக்கிறது). 
 
5162 தாவூஸ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஒவ்ெவான்றும் விதியின்படிேய'' என்று கூறிவந்த ேதாழர்களில் சிலைர நான் 
சந்தித்திருக்கிேறன். அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "ஒவ்ெவாரு ெபாருளும் 
விதியின்படிேய."இயலாைம,  புத்திசாலித்தனம் ஆகியைவ உள்பட” அல்லது 
"புத்திசாலித்தனம், இயலாைம ஆகியைவ உள்பட'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
ெசான்னார்கள் என்று கூறியைதக் ேகட்டுள்ேளன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5163 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) குைறஷி இைணைவப்பாளர்கள் விதி ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் விவாதிக்க வந்தனர். அப்ேபாது, "அவர்கள் நரகத்தில் முகம்குப்புற 
இழுத்துவரப்படும் நாளில் "நரகத்தின் ேவதைனையச் சுைவயுங்கள்' (என்று கூறப்படும்). 
ஒவ்ெவாரு ெபாருைளயும் நாம் திட்டமிட்டபடிேய பைடத்துள்ேளாம்'' (54:48,49)  

எனும்  இைறவசனங்கள் அருளப்ெபற்றன. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 5 விபசாரம் முதலானவற்றில் மனிதனுக்குள்ள பங்கு விதியில் எழுதப்பட்டுவிட்டது. 
 
5164 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
விபசாரத்தில் ஆதமின் மக(ன் மனித)னுக்குள்ள பங்ைக இைறவன் எழுதியுள்ளான். அைத 
அவன் அைடந்ேத தீருவான். (மனிதனின் கண்ணும் நாவும்கூட விபசாரம் ெசய்கின்றன.) 
கண்ணின் விபசாரம் (தவறான) பார்ைவயாகும். நாவின் விபசாரம் (ஆபாசமான) ேபச்சாகும். 
மனம் ஏங்குகிறது; இச்ைச ெகாள்கிறது. மர்ம உறுப்பு இைவ அைனத்ைதயும் 
உண்ைமயாக்குகிறது; அல்லது ெபாய்யாக்குகிறது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்துள்ள இந்த ஹதீைஸ விடச் 
சிறு பாவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக ேவெறைதயும் நான் காணவில்ைல. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5165 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
விபசாரத்தில் மனிதனுக்குள்ள பங்கு (விதியில்) எழுதப்பட்டுள்ளது. அைத அவன் அைடயக் 
கூடியவனாகேவ உள்ளான். கண்கள் ெசய்யும் விபசாரம் (தவறான) பார்ைவயாகும். காதுகள் 
ெசய்யும் விபசாரம் (ஆபாசப் ேபச்சுகைளச்) ெசவியுறுவதாகும். நாவு ெசய்யும் விபசாரம் 
(ஆபாசப்) ேபச்சாகும். ைக ெசய்யும் விபசாரம் (அந்நியப் ெபண்ைணப்) பற்றுவதாகும். கால் 
ெசய்யும் விபசாரம் (தவறான உறைவத் ேதடி) அடிெயடுத்து ைவப்பதாகும். மனம் இச்ைச 
ெகாள்கிறது; ஏங்குகிறது. மர்ம உறுப்பு அைத உண்ைமயாக்குகிறது; அல்லது 
ெபாய்யாக்குகிறது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 6 "எல்லாக் குழந்ைதகளுேம இயற்ைகயி(ன் மார்க்கத்தி)ல்தான் பிறக்கின்றன'' 

என்பதன் ெபாருளும், இைறமறுப்பாளர்கள் மற்றும் முஸ்லிம்களின் இறந்துவிட்ட 
குழந்ைதகளின் நிைலயும். 
 
5166 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு விலங்கு முழு வளர்ச்சி ெபற்ற விலங்ைகப் ெபற்ெறடுப்பைதப் ேபான்ேற, எல்லாக் 
குழந்ைதகளுேம இயற்ைகயி(ன் மார்க்கத்தி)ல்தான் பிறக்கின்றன. விலங்குகள் நாக்கு, மூக்கு 
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ெவட்டப்பட்ட நிைலயில் பிறப்பைத நீங்கள் பார்த்திருக்கிறரீ்களா? (முழுைமயான விலங்ைக 
அங்க ேசதப்படுத்துவைதப் ேபான்று), ெபற்ேறார்கள்தான் குழந்ைதகைள (ஓரிைற 
மார்க்கத்திலிருந்து திருப்பி) யூதர்களாகேவா,  கிறித்தவர்களாகேவா, அக்னி 
ஆராதைனயாளர்களாகேவா ஆக்கிவிடுகின்றனர். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்துவிட்டுப் பிறகு, நீங்கள் விரும்பினால், "இது 
அல்லாஹ்வின் இயற்ைகயான மார்க்கம். இதன் மீேத மனிதர்கைள அல்லாஹ் 
பைடத்துள்ளான். அல்லாஹ்வின் பைடப்பில் எந்த மாற்றலும் இல்ைல'' (30:30) எனும் 
வசனத்ைத ஓதிக்ெகாள்ளுங்கள் என்றார்கள். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ஒரு விலங்கு விலங்ைகப் ெபற்ெறடுத்தைதப் ேபான்ேற'' எனும் (வாசகம்) இடம் 
ெபற்றுள்ளது. "முழு வளர்ச்சி ெபற்ற' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
-  அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எல்லாக் குழந்ைதகளும் இயற்ைக(யின் 
மார்க்கத்தி)ல்தான் பிறக்கின்றன'' என்று கூறினார்கள். நீங்கள் "இது அல்லாஹ்வின் 
இயற்ைகயான மார்க்கம். இதன்மீேத மனிதர்கைள அல்லாஹ் பைடத்துள்ளான். 
அல்லாஹ்வின் பைடப்பில் எந்த மாற்றலும் இல்ைல. இதுேவ ேநரான மார்க்கம்'' 

(30:30) எனும் வசனத்ைத ஓதிக்ெகாள்ளுங்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5167 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எல்லாக் குழந்ைதகளும் இயற்ைகயி(ன் 
மார்க்கத்தி)ல்தான் பிறக்கின்றன. அவர்களின் ெபற்ேறார்கள்தான் அவர்கைள யூதர்களாகேவா 
கிறித்தவர்களாகேவா, இைணைவப்பாளர்களாகேவா ஆக்கிவிடுகின்றனர்''  என்று 
ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அதற்கு முன்னர் (அறியாப் 
பருவத்திேலேய) இறந்துவிட்டால், அதன் நிைல (என்ன என்பது) பற்றி என்ன 
ெசால்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் 
(உயிருடன் வாழ்ந்தால்) எவ்வாறு ெசயல்பட்டிருப்பார்கள் என்பைத அல்லாஹ் நன்கு 
அறிவான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "எல்லாக் குழந்ைதகளும் (இயற்ைக) மார்க்கத்தில் இருக்கும் நிைலயில்தான் 
பிறக்கின்றன'' என இப்னு நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "இந்த (இயற்ைக) மார்க்கத்தில்தான் பிறக்கின்றன; அைதப் பற்றி 
(அதாவது தனது நிைலையப் பற்றி) அதன் நாவு ெதளிவுபடுத்தும்வைர'' என்று 
காணப்படுகிறது. 
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அபூமூஆவியா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அபூகுைறப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் 
அறிவிப்பில், "பிறக்கின்ற எந்தக் குழந்ைதயும் இந்த இயற்ைகயி(ன் மார்க்கத்தி)ல்தான் 
பிறக்கின்றன; அதன் நாவு அைதப் பற்றி ேபசும்வைர'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
5168 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பிறக்கின்ற எல்லாக் குழந்ைதகளும் இந்த 
இயற்ைகயி(ன் மார்க்கத்தி)ல்தான் பிறக்கின்றன. அவர்களின் ெபற்ேறார்கள்தான் அவர்கைள 
யூதர்களாகவும் கிறித்தவர்களாகவும் ஆக்கிவிடுகின்றனர். ஒரு விலங்கு (முழு வளர்ச்சி 
ெபற்ற விலங்ைகப்) ெபற்ெறடுப்பைதப் ேபான்றுதான் (இது). நீங்கள் அதன் நாக்கு, மூக்கு 
ேபான்ற உறுப்புகைள ெவட்டிச் ேசதப்படுத்தாத வைர நாக்கு, மூக்கு ெவட்டப்பட்ட நிைலயில் 
அது பிறப்பைத நீங்கள் பார்த்திருக்கிறரீ்களா?'' என்று கூறினார்கள். 
மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! சிறிய வயதில் இறந்துவிட்டவரின் நிைல பற்றி என்ன 
ெசால்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் 
(உயிருடன் வாழ்ந்தால்) எவ்வாறு ெசயல்பட்டிருப்பார்கள் என்பைத அல்லாஹ் நன்கு 
அறிவான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
5169 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறக்கும் ஒவ்ெவாரு மனிதனும் இயற்ைகயி(ன் மார்க்கத்தி)ல்தான் 
பிறக்கிறான். அவனுைடய ெபற்ேறார்கள்தான் பின்னர் அவைன யூதனாகேவா 
கிறித்தவனாகேவா அக்னி ஆராதைனயாளனாகேவா ஆக்கிவிடுகின்றனர். அவர்கள் 
இருவரும் முஸ்லிம்களாயிருந்தால், அவனும் முஸ்லிமாகிவிடுகிறான். தாயின் 
வயிற்றிலிருந்து பிறக்கும் ஒவ்ெவாரு குழந்ைதயின் விலாப்புறத்திலும் ைஷத்தான் 
குத்துகிறான்; மர்யைமயும் அவருைடய புதல்வர் (ஈசா) அவர்கைளயும் தவிர! 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5170 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், இைணைவப்ேபாரின் குழந்ைதகள் குறித்து 
("அவர்கள் இறந்துவிட்டால் அவர்களின் முடிவு யாது' என்று) ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உயிருடன் வாழ்ந்தால்) அவர்கள் எவ்வாறு 
ெசயல்பட்டிருப்பார்கள் என்பைத அல்லாஹ் நன்கறிவான்'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஷுஐப் (ரஹ்), மஅகில் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில், "இைணைவப்பாளர்களின் 
சந்ததிகள் பற்றிக் ேகட்கப்பட்டது'' என்று காணப்படுகிறது. 
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5171 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இைணைவப்பாளர்களின் குழந்ைதகள் சிறிய 
வயதிேலேய இறந்துவிட்டால், அவர்களின் நிைல என்ன என்பது பற்றிக் ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உயிருடன் வாழ்ந்தால்) அவர்கள் எவ்வாறு 
ெசயல்பட்டிருப்பார்கள் என்பைத அல்லாஹ் நன்கறிவான்''என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
5172 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைணைவப்ேபாரின் குழந்ைதகள் (இறந்து விட்டால் அவர்களின் முடிவு யாது என்பது) 
பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், 

"அவர்கைள அல்லாஹ் பைடத்தேபாேத, அவர்கள் (உயிருடன் வாழ்ந்தால்) எவ்வாறு 
ெசயல்பட்டிருப்பார்கள் என்பைத நன்கறிவான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
5173 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"களிர்' அவர்கள் ெகான்றுவிட்ட சிறுவன் (இைற)மறுப்பாளனாகேவ பைடக்கப்பட்டான். 
அவன் (உயிருடன்) வாழ்ந்திருந்தால் தன் ெபற்ேறாைர வழிேகட்டிலும் (இைற)மறுப்பிலும் 
தள்ளிவிட்டிருப்பான். 
இைத உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5174 இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) ஒரு குழந்ைத இறந்துேபானது. 
அப்ேபாது நான், "அதற்கு நல்வாழ்த்துகள்! அது ெசார்க்கத்தின் சிட்டுக்குருவிகளில் ஒரு 
சிட்டுக்குருவி'' என்று ெசான்ேனன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"உனக்குத் ெதரியாதா? அல்லாஹ் ெசார்க்கத்ைதயும் நரகத்ைதயும் பைடத்தேபாேத, 

அதற்ெகனச் சிலைரயும் இதற்ெகனச் சிலைரயும் பைடத்துவிட்டான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
5175 இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அன்சாரிகளில் ஒரு குழந்ைத இறந்தேபாது, அதன் பிேரத நல்லடக்கத்திற்காக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைழக்கப்பட்டார்கள். அப்ேபாது நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! அக்குழந்ைதக்கு நல்வாழ்த்துகள்! அது ெசார்க்கத்தின் சிட்டுக் 
குருவிகளில் ஒரு சிட்டுக்குருவி. அது எந்தத் தீைமையயும் ெசய்யவில்ைல. அதற்கான 
பருவத்ைதயும் அது அைடயவில்ைல'' என்று ெசான்ேனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ேவறு ஏேதனும் உண்டா, ஆயிஷா? அல்லாஹ் 
ெசார்க்கத்திற்ெகன்ேற சிலைரப் பைடத்துள்ளான். அவர்கள் தம் ெபற்ேறாரின் 
முதுகுத்தண்டுகளில் இருந்தேபாேத அதற்காகேவ அவர்கைள அவன் பைடத்துவிட்டான்; 

நரகத்திற்ெகன்ேற சிலைரப் பைடத்தான். அவர்கள் தம் ெபற்ேறாரின் முதுகுத்தண்டுகளில் 
இருந்தேபாேத அதற்காகேவ அவர்கைளப் பைடத்துவிட்டான்'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 7 வாழ்நாள், வாழ்வாதாரம் உள்ளிட்டைவ முன்ேப விதியில் எழுதப்பட்டிருப்பைத 
விடக் கூடேவா குைறயேவா ெசய்யாது. 
 
5176 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்கள், 

"இைறவா! என் கணவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், என் தந்ைத அபூசுஃப்யான், 

என் சேகாதரர் முஆவியா ஆகிேயார் (நீண்ட நாட்கள் வாழ்வதன்) மூலம் எனக்குப் 
பயனளிப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ (ஏற்ெகனேவ) நிர்ணயிக்கப்பட்டுவிட்ட ஆயுைளயும் 
குறிக்கப்பட்டுவிட்ட (வாழ்)நாட்கைளயும் பங்கிடப்பட்டுவிட்ட வாழ்வாதாரத்ைதயும் 
அல்லாஹ்விடம் ேகட்டிருக்கிறாய். அல்லாஹ் அவற்றில் எைதயும், அதற்குரிய ேநரத்திற்கு 
முன்ேப ஒருேபாதும் ெகாண்டுவந்துவிடவுமாட்டான்; அவற்றில் எைதயும்,அதற்குரிய 
ேநரத்ைதவிட்டுத் தாமதப்படுத்தவுமாட்டான். நரக ெநருப்பின் ேவதைனயிலிருந்ேதா, அல்லது 
மண்ணைறயின் ேவதைனயிலிருந்ேதா உன்ைனக் காக்கும்படி நீ அல்லாஹ்விடம் 
ேவண்டியிருந்தால் நன்றாகவும் சிறந்ததாகவும் இருந்திருக்கும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களிடம் குரங்குகள் பற்றி ேபசப்பட்டது. - பன்றிகளாக 
உருமாற்றப்பட்ட (பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்த)வர்கள் பற்றியும் ேபசப்பட்டது என்று 
அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாகேவ நான் கருதுகிேறன் என அறிவிப்பாளர் மிஸ்அர் 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் ஊருமாற்றிய எந்தச் சமுதாயத்தாருக்கும் 
சந்ததிகைளேயா வழித்ேதான்றல்கைளேயா அவன் ஏற்படுத்தியதில்ைல. குரங்குகளும் 
பன்றிகளும் அதற்கு முன்ேப இருந்தன'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
இப்னு பிஷ்ர் (ரஹ்) அவர்கள் இடம்ெபற்றுள்ள இந்த அறிவிப்பிலும், வகீஉ (ரஹ்) அவர்கள் 
இடம்ெபற்றுள்ள ேமற்கண்ட அறிவிப்பிலும் "நரகெநருப்பின் ேவதைனயிலிருந்தும் 
மண்ணைறயின் ேவதைனயிலிருந்தும் (உன்ைனக் காக்கும்படி நீ ேகட்டிருந்தால் 
நன்றாகவும் சிறந்ததாகவும் இருந்திருக்கும்)'' என்ேற காணப்படுகிறது. 
 
5177 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்கள், "இைறவா! என் கணவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், என் தந்ைத அபூசுஃப்யான், என் சேகாதரர் முஆவியா ஆகிேயார் (நீண்ட காலம் 
வாழ்வதன்) மூலம் எனக்குப் பயனளிப்பாயாக!''என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஏற்ெகனேவ) நிர்ணயிக்கப்பட்டுவிட்ட 
ஆயுளுக்காகவும் (வைரயறுக்கப்பட்டுவிட்ட) காலடிகளுக்காகவும் பங்கிடப்பட்டுவிட்ட 
வாழ்வாதாரங்களுக்காகவும் நீ அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தித்திருக்கிறாய். அல்லாஹ் 
அவற்றில் எைதயும், அதற்குரிய ேநரத்திற்கு முன்ேப ெகாண்டுவரமாட்டான்;அவற்றில் 
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எைதயும், அதற்குரிய ேநரத்ைத விட்டுத் தாமதப்படுத்தவுமாட்டான். அல்லாஹ்விடம் நரக 
ெநருப்பின் ேவதைனயிலிருந்தும் மண்ணைறயின் ேவதைனயிலிருந்தும் காக்கும்படி நீ 
ேவண்டியிருந்தால் உனக்கு நன்றாயிருந்திருக்கும்'' என்றார்கள். 
அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (தற்ேபாதுள்ள) குரங்குகளும் பன்றிகளும் 
உருமாற்றப்பட்ட (பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்த)வர்களில் உள்ளைவேயா?'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், 

 எந்த ஒரு சமுதாயத்ைதயும் அழித்துவிட்டு அல்லது ேவதைனப்படுத்திவிட்டு, அவர்களுக்குச் 
சந்ததியினைர ஏற்படுத்துவதில்ைல. குரங்குகளும் பன்றிகளும் அதற்கு முன்ேப இருந்தன'' 

என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ெசன்றைடயும் காலடிகளுக்காகவும்' என்று காணப்படுகிறது. சுைலமான் பின் மஅபத் 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அதற்குரிய ேநரத்திற்கு முன்ேப, அதாவது அது நிகழ்வதற்கு 
முன்ேப என்று சிலர் அறிவித்துள்ளனர். 
 
பாடம் : 8 வலிைமைய உருவாக்கிக்ெகாள்ளும்படியும், தளர்ச்சிையக் ைகவிடும்படியும், 

இைறவனிடம் உதவி ேதடும்படியும்,விதிைய இைறவனிடேம ஒப்பைடத்து விடும்படியும் 
வந்துள்ள கட்டைள. 
 
5178 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பலமான இைறநம்பிக்ைகயாளர், பலவனீமான இைறநம்பிக்ைகயாளைரவிடச் சிறந்தவரும் 
அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமானவரும் ஆவார். ஆயினும், அைனவரிடமும் நன்ைம 
உள்ளது. 
உனக்குப் பயனளிப்பைதேய நீ ஆைசப்படு. இைறவனிடம் உதவி ேதடு. நீ தளர்ந்துவிடாேத. 
உனக்கு ஏேதனும் துன்பம் ஏற்படும்ேபாது, "நான் (இப்படிச்) ெசய்திருந்தால் அப்படி அப்படி 
ஆயிருக்குேம!'' என்று (அங்கலாய்த்துக்) கூறாேத. 
மாறாக, "அல்லாஹ்வின் விதிப்படி நடந்துவிட்டது. அவன் நாடியைதச் ெசய்துவிட்டான்'' 

என்று ெசால். ஏெனனில், ("இப்படிச் ெசய்திருந்தால் நன்றாயிருந்திருக்குேம' என்பைதச் 
சுட்டும்) "லவ்' எனும் (வியங்ேகாள் இைடச்)ெசால்லானது ைஷத்தானின் ெசயலுக்ேக வழி 
வகுக்கும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 47  கல்  
 
பாடம் : 1 குர்ஆனில் ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட ெபாருள்களுக்கு இடமளிக்கும் வசனங்கைளப் 
பின்ெதாடர்வது தைட ெசய்யப்பட்டதாகும் என்பதும், அவ்வாறு பின்ெதாடர்பவர்கள் குறித்து 
வந்துள்ள எச்சரிக்ைகயும், குர்ஆனில் கருத்து முரண்பாடு ெகாள்வதற்கு வந்துள்ள தைடயும். 
 
5179 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நபிேய!) அவேன உமக்கு இவ்ேவதத்ைத 
அருளினான். அதில் (ெபாருள்) உறுதி ெசய்யப்பட்ட வசனங்களும் உள்ளன. அைவதான் 
இவ்ேவதத்தின் அடிப்பைடயாகும். பல ெபாருள்களுக்கு இடமளிக்கும் ேவறுசில 
வசனங்களும் (அதில்) உள்ளன. யாருைடய உள்ளத்தில் ேகாளாறு உள்ளேதா அவர்கள், 

ேவதத்தில் பல ெபாருள்களுக்கு இடமளிப்பவற்ைறேய பின்ெதாடர்வர். குழப்பம் ெசய்ய 
விரும்பியும், அவற்றுக்கு (சுயமாக) விளக்கம் அளிக்க விரும்பியுேம (அவர்கள் அவ்வாறு 
ெசய்கிறார்கள்). 
ஆனால், அவற்றின் (ெமய்ப்)ெபாருைள அல்லாஹ்ைவயன்றி ேவறு யாரும் அறியார். 
கல்வியில் ேதர்ந்தவர்கள், நாங்கள் அவற்ைற நம்புகிேறாம்; (அைவ) அைனத்தும் எங்கள் 
இைறவனிடமிருந்து வந்தைவேய'' என்று கூறுவர். அறிவுைடேயார் தவிர (ேவறு யாரும் 
இைத) உணர்வதில்ைல'' (3:7) எனும் இைற வசனத்ைத ஓதிவிட்டு, "பல ெபாருள்களுக்கு 
இடமளிக்கும் வசனங்கைளப் பின்ெதாடர்ேவாைர நீங்கள் கண்டால், அவர்கள்தான் (இந்த 
வசனத்தில்) அல்லாஹ் குறிப்பிட்டுள்ள ஆட்கள் (என்பைத அறிந்து),அவர்களிடம் 
எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
5180 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் காைலயில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
அப்ேபாது இரண்டுேபர் குர்ஆனின் ஒரு வசனம் ெதாடர்பாகக் கருத்து முரண்பாடு ெகாண்டு 
சர்ச்ைச ெசய்து ெகாள்ளும் சப்தத்ைதக் ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது முகத்தில் ேகாபம் ெதன்பட எங்களிடம் ெவளிேய வந்து, "உங்களுக்கு 
முன்னிருந்ேதார், ேவதத்தில் கருத்து முரண்பாடு ெகாண்டதால்தான் அழிந்துேபாயினர்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் ரபாஹ் அல் அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் தமக்கு எழுதிய கடிதத்தில் 
குறிப்பிட்டதாக அறிவிப்பாளர் அபூ இம்ரான் அல்ஜவ்ன ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 
 
5181 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களின் உள்ளங்கள் ஒன்றுபட்டிருக்கும் வைர குர்ஆைன ஓதுங்கள். (அதன் கருத்ைத 
அறிவதில்) முரண்பாடு ேதான்றினால் (அந்த இடத்ைதவிட்டு) எழுந்துவிடுங்கள். 
இைத ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5182 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களின் உள்ளங்கள் ஒன்றுபட்டிருக்கும்வைர குர்ஆைன ஓதுங்கள். முரண்பாடு 
ேதான்றினால் எழுந்துவிடுங்கள்.- இைத ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அபூஇம்ரான் அல்ஜவ்ன ீ (ரஹ்) அவர்கள், நாங்கள் கூஃபாவில் இைளஞர்களாக 
இருந்த ேபாது எங்களிடம் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள், ேமற்கண்டவாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகச் ெசான்னார்கள்'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
பாடம் : 2 கடுைமயாகச் சச்சரவு ெசய்பவன். 
 
5183 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மனிதர்களிேலேய அல்லாஹ்விடம் மிகவும் ேகாபத்துக்குரியவன், (உண்ைமைய மறுத்துப் 
ெபாய்ைமைய நிைலநாட்ட) கடுைமயாகச் சச்சரவு ெசய்பவன் ஆவான். 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் :  3 யூதர்கள் மற்றும் கிறித்தவர்களின் வழிமுைறகைளப் பின்பற்றல். 
 
5184 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களின் வழிமுைறகைள நீங்கள் சாணுக்குச் சாண், முழத்துக்கு 
முழம் பின்பற்றுவரீ்கள். எந்த அளவுக்ெகன்றால், அவர்கள் ஓர் உடும்பின் ெபாந்துக்குள் 
நுைழந்தால் கூட நீங்கள் அவர்கைளப் பின்பற்றி நுைழவரீ்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ("நாங்கள் பின்பற்றக்கூடியவர்கள்' என்று) யூதர்கைளயும் 
கிறித்தவர்கைளயுமா (நீங்கள் குறிப்பிடுகிறரீ்கள்)?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ேவறு யாைர?'' என்று (திருப்பிக்) ேகட்டார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4 எல்ைல மீறுபவர்கள் அழிந்தனர். 
 
5185 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எல்ைல மீறுபவர்கள் அழிந்தனர்'' என்று மூன்று 
முைற கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 5 இறுதிக் காலத்தில் கல்வி அகற்றப்படுவதும் ைகப்பற்றப்படுவதும் அறியாைமயும் 
குழப்பங்களும் ெவளிப்படுவதும். 
 
5186 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கல்வி அகற்றப்படுவதும் அறியாைம நிைலத்துவிடுவதும் மது (அதிகமாக) அருந்தப் 
படுவதும் விபசாரம் பகிரங்கமாக நைடெபறுவதும் (யுக)முடிவு நாளின் அைடயாளங்களில் 
உள்ளைவயாகும். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5187 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான் ேகட்ட ஒரு நபிெமாழிைய 
உங்களுக்கு அறிவிக்கட்டுமா? எனக்குப் பின்னர் ேவெறவரும் அவர்களிடமிருந்து அைதக் 
ேகட்டு  உங்களுக்கு  அறிவிக்கமுடியாது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கல்வி அகற்றப்படுவதும் அறியாைம 
ெவளிப்படுவதும் விபசாரம் பரவலாக நைடெபறுவதும் மது (அதிகமாக) அருந்தப்படுவதும் 
(குடும்பத்தில்) ஐம்பது ெபண்களுக்கு ஒேர ஆண் நிர்வாகியாக இருக்கும் அளவுக்கு ஆண்கள் 
(எண்ணிக்ைக குைறந்து) ேபாய், ெபண்கள் அதிகமாக ஆவதும் யுகமுடிவு நாளின் 
அைடயாளங்களில் உள்ளைவயாகும். 
இைத கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் பிஷ்ர் மற்றும் அப்தா (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில் 
"எனக்குப் பின்னர் ேவெறவரும் உங்களுக்கு அறிவிக்காத நபிெமாழி ஒன்ைற நான் 
உங்களுக்கு அறிவிக்கட்டுமா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறக்ேகட்டுள்ேளன்'' 

என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
5188 அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி), அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) ஆகிேயாருடன் 
அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் இருவரும், "மறுைம நாளுக்கு முன் ஒரு காலகட்டம் 
வரும். அப்ேபாது கல்வி அகற்றப்பட்டுவிடும்; அறியாைம நிலவும்; "ஹர்ஜ்' ெபருகிவிடும். 
"ஹர்ஜ்' என்பது ெகாைலயாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
என்றார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இரு அறிவிப்புகளில் "நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி), அபூமூசா (ரலி) 
ஆகிேயாருடன் அமர்ந்திருந்ேதன். அவர்கள் இருவரும் உைரயாடிக்ெகாண்டிருந்தனர். 
அப்ேபாது அவர்கள் இருவரும் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்று கூறினர்" என்று 
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அபூவாயில் (ஷகீக் பின் சலமா-ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் வழியாக ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி), அபூ மூசா 
(ரலி) ஆகிேயாருடன் அமர்ந்திருந்ேதன். அவர்கள் இருவரும் உைரயாடிக்ெகாண்டிருந்தனர். 
அப்ேபாது அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
என ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற அறிவித்தார்கள். 
 
5189 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இறுதிக் காலத்தில்) காலம் சுருங்கிவிடும்; கல்வி 
ைகப்பற்றப்பட்டுவிடும்; குழப்பங்கள் ெவளிப்படும்; (ேபராைசயின் விைளவாக மக்களின் 
மனங்களில்) கருமித்தனம் உருவாக்கப்படும்; "ஹர்ஜ்' ெபருகிவிடும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
"மக்கள், "ஹர்ஜ்' என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"ெகாைல' என்று விைடயளித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "காலம் சுருங்கிவிடும்; கல்வி ைகப்பற்றப்பட்டுவிடும்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
5190 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "காலம் சுருங்கிவிடும்; கல்வி குைறந்துவிடும்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது, 

ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாேற ெதாடருகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் எட்டு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "கருமித்தனம் உருவாக்கப்படும்'' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
5191 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ், மக்களி(ன் மனங்களி)லிருந்து கல்விைய ஒேரயடியாகப் பறித்துக்ெகாள்ள 
மாட்டான். மாறாக,கல்விமான்கைளக் ைகப்பற்றிக் ெகாள்வதன் மூலம் கல்விையக் 
ைகப்பற்றுகிறான். இறுதியில் ஒரு கல்வியாளைரக்கூட அவன் விட்டுைவக்காதேபாது, 

மக்கள் அறிவனீர்கைளேய தைலவர்களாக ஆக்கிக்ெகாள்வார்கள். அவர்களிடம் ேகள்வி 
ேகட்கப்படும். அறிவில்லாமேலேய அவர்கள் தீர்ப்பு வழங்குவார்கள். (இதன் மூலம்) தாமும் 
வழிதவறி, பிறைரயும் வழிதவறச் ெசய்வார்கள். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
ேமலும் பதிமூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உமர் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "பிறகு ஓர் ஆண்டுக்குப் பின் 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கைள நான் சந்தித்தேபாது, அவர்களிடம் அந்த ஹதீஸ் 
குறித்துக் ேகட்ேடன். அப்ேபாதும் அவர்கள் முன்பு ேபான்ேற (எந்த மாற்றமுமின்றி) அந்த 
ஹதீைஸ அறிவித்தார்கள்'' எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 
மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5192 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் (என் சிறிய தாயார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "என் சேகாதரி (அஸ்மாவின்) 
மகேன! (நபித்ேதாழர்) அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் நம்ைமக் கடந்து 
ஹஜ்ஜுக்குச் ெசல்லவிருக்கிறார்கள் என எனக்குச் ெசய்தி வந்துள்ளது. எனேவ, அவைரச் 
சந்தித்து அவரிடம் (மார்க்க விளக்கங்கைளக்) ேக(ட்டுத் ெதரிந்துெகா)ள். ஏெனனில், அவர் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அதிகமான கல்வியறிைவப் ெபற்றுள்ளார்''என்று கூறினார்கள். 
ஆகேவ, நான் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அவர் கூறி வந்த பல்ேவறு ெசய்திகள் குறித்துக் ேகட்ேடன். 
அவற்றில் பின்வரும் ெசய்தியும் ஒன்றாகும். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் மனிதர்களி(ன் மனங்களி)லிருந்து 
ஒேரயடியாகக் கல்விையப் பறித்துக்ெகாள்ளமாட்டான். மாறாக, கல்விமான்கைள அவர்களது 
கல்வியுடன் ைகப்பற்றிக்ெகாள்வான். பின்னர் மக்களிைடேய அறிவனீர்களான 
தைலவர்கைளேய அல்லாஹ் விட்டுைவப்பான். அவர்கள் அறிவின்றிேய மக்களுக்குத் தீர்ப்பு 
வழங்குவார்கள். (இதன்மூலம்) தாமும் வழிதவறி, பிறைரயும் வழிதவறச் ெசய்வார்கள். 
பிறகு நான் இந்த ஹதீைஸ ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். அைத ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள் பாரதூரமாகக் கருதி அைத மறுத்தார்கள். "இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியைதத் தாம் ேகட்டதாக அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் உன்னிடம் 
ெசான்னாரா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அடுத்த ஆண்டு ஆனேபாதும் என்னிடம் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
(ரலி) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு வந்துள்ளார்கள். அவைரச் சந்தித்துப் ேபச்சுக் ெகாடுத்து முன்பு 
உன்னிடம் அவர் ெசான்ன கல்வி ெதாடர்பான அந்த ஹதீைஸப் பற்றி அவரிடம் ேகள்'' 

என்றார்கள். அவ்வாேற நான் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கைளச் சந்தித்து 
அவர்களிடம் ேகட்ேடன். முதல் முைற என்னிடம் அறிவித்தைதப் ேபான்ேற (எந்த 
மாற்றமுமின்றி அந்த ஆண்டிலும்) என்னிடம் அறிவித்தார்கள். 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் அைதத் ெதரிவித்தேபாது அவர்கள், "அவர் உண்ைமேய 
கூறியிருக்கிறார் என்று நான் கருதுகிேறன்; சிறிதும் கூட்டேவா குைறக்கேவா 
ெசய்யவில்ைல என்ேற நான் கருதுகிேறன்''என்றார்கள். 
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பாடம் :  6 ஒருவர் (மார்க்கத்தில்) நல்ல அல்லது ெகட்ட நைடமுைறைய உருவாக்குவதும், 

நல்வழி அல்லது தீய வழிக்கு (மக்கைள) அைழப்பதும். 
 
5193 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கம்பளியாைட அணிந்த கிராமவாசிகளில் சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தார்கள். அவர்களது வறியநிைலைய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கண்டார்கள். அவர்களுக்குத் ேதைவ ஏற்பட்டிருந்தது. ஆகேவ, (அவர்களுக்குத்) தானதர்மம் 
ெசய்யும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கைளத் தூண்டினார்கள். மக்கள் 
(தர்மம் ெசய்வதில்) தயக்கம் காட்டினர். அ(தன் அைடயாளமான)து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது முகத்தில் ெதன்பட்டது. 
பிறகு அன்சாரிகளில் ஒருவர் ஒரு ைப நிைறய ெவள்ளியுடன் வந்தார். பிறகு மற்ெறாருவர் 
(தர்மத்ைதக்ெகாண்டு) வந்தார். பிறகு ஒவ்ெவாருவராக (தம்மிடமிருந்த ெபாருள்களுடன்) 
வந்தனர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகத்தில் மகிழ்ச்சி ெதரிந்தது. 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் இஸ்லாத்தில் (அதன் 
அடிப்பைடக்கு முரண்படாத வைகயில்) ஓர் அழகிய நைடமுைறைய உருவாக்கி, 
அவருக்குப்பின் அந்த நைடமுைற ெசயல்படுத்தப்படுகிறேதா அதன்படி ெசயல்படுபவர்களின் 
நன்ைம ேபான்றது அ(ந்த நைடமுைறைய உருவாக்கிய)வருக்கு உண்டு. அதற்காக 
அவர்களது நன்ைமயில் எதுவும் குைறந்துவிடாது. 
யார் இஸ்லாத்தில் (அதன் அடிப்பைடக்கு எதிரான) ஒரு தீயநைடமுைறைய உருவாக்கி 
விட, அவருக்குப் பிறகும் அந்த நைடமுைற ெசயல்படுத்தப்படுகிறேதா அவருக்குப்பின் 
அதன்படி ெசயல்படுகிறவர்களின் பாவம் ேபான்றது அவருக்கு உண்டு. அ(தன்படி 
ெசயல்பட்ட)வர்களின் பாவத்திலிருந்து எதுவும் குைறயாது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உைரயாற்றினார்கள். 
அப்ேபாது தானதர்மம் ெசய்யும்படி (மக்கைளத்) தூண்டினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஓர் அடியார் நல்ல நைடமுைறெயான்ைற உருவாக்கி அவருக்குப்பின் அது ெசயல் 
படுத்தப்பட்டால்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5194 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(மக்கைள) நல்வழிக்கு அைழத்தவருக்கு, அவைரப் பின்ெதாடர்ந்தவர்களின் நன்ைமகைளப் 
ேபான்றது உண்டு. அது அ(வ்வாறு பின்ெதாடர்ந்த)வர்களின் நன்ைமயில் எைதயும் 
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குைறத்துவிடாது. தவறான வழிக்கு மக்கைள அைழத்தவருக்கு, அவைரப் 
பின்ெதாடர்ந்தவர்களுக்குரிய பாவங்கைளப் ேபான்றது உண்டு. அது அவர்களது பாவத்தில் 
எைதயும் குைறத்துவிடாது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 48  ரார்த்தைனகள் 
 
பாடம் : 1 அல்லாஹ்ைவ நிைனவுகூருமாறு வந்துள்ள தூண்டல். 
 
5195 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: என்ைனக் குறித்து என் அடியான் 
எப்படி நிைனக்கிறாேனா அப்படிேய நான் அவனிடம் நடந்துெகாள்ேவன். அவன் என்ைன 
நிைனவுகூரும்ேபாது அவனுடன் நான் இருப்ேபன். 
அவன் தனது உள்ளத்தில் என்ைன நிைனவுகூர்ந்தால், நானும் எனது உள்ளத்தில் அவைன 
நிைனவுகூருேவன். என்ைன ஓர் அைவேயார் மத்தியில் அவன் நிைனவுகூர்ந்தால், 

அவர்கைளவிடச் சிறந்த ஓர் அைவேயாரிடம் அவைன நான் நிைனவுகூருேவன். அவன் 
என்ைன ஒரு சாண் அளவு ெநருங்கினால், நான் ஒரு முழம் அளவு அவைன 
ெநருங்குேவன். அவன் ஒரு முழம் அளவு என்ைன ெநருங்கினால், (வலமாகவும் 
இடமாகவும் விரிந்த) இரு ைககளின் நீட்டளவு அவைன நான் ெநருங்குேவன். என்ைன 
ேநாக்கி அவன் நடந்துவந்தால், அவைன ேநாக்கி நான் ஓடிச்ெசல்ேவன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அவன் ஒரு முழம் அளவு என்ைன ெநருங்கினால், (வலம் இடமாக விரிந்த) இரு 
ைககளின் நீட்டளவு அவைன நான் ெநருங்குேவன்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
5196 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் கூறினான்: என் அடியான் ஒரு சாண் அளவு என்ைன முன்ேனாக்கி வந்தால் 
ஒரு முழம் அளவு அவைன நான் முன்ேனாக்கிச் ெசல்ேவன். ஒரு முழம் அளவு அவன் 
என்ைன முன்ேனாக்கி வந்தால், (வலம் இடமாக விரிந்த) இரு ைக நீட்டளவு அவைன நான் 
முன்ேனாக்கிச் ெசல்ேவன். இரு ைக நீட்டளவு அவன் என்ைன முன்ேனாக்கி வந்தால், 

அைதவிட விைரவாக (ெநருங்கி) அவனிடம் நான் ெசல்ேவன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5197 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெசல்லும் சாைலயில் பயணம் ேமற்ெகாண்ட 
ேபாது "ஜும்தான்” எனப்படும் மைலெயான்ைறக் கடந்து ெசன்றார்கள். அப்ேபாது, 

"ெசல்லுங்கள்: இது "ஜும்தான்' மைல ஆகும். தனித்துவிட்டவர்கள் ெவற்றி ெபற்றனர்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
மக்கள், "தனித்துவிட்டவர்கள் என்ேபார் யார், அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ைவ அதிகமாக நிைனவுகூரும் 
ஆண்களும் நிைனவுகூரும் ெபண்களும் ஆவர்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
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பாடம் : 2 அல்லாஹ்வின் திருநாமங்களும் அவற்ைற மனனமிட்டவரின் சிறப்பும். 
 
5198 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வுக்குத் ெதாண்ணூற்று ஒன்பது ெபயர்கள் உள்ளன. அவற்ைற (நம்பிக்ைக 
ெகாண்டு) மனனமிட்டவர் ெசார்க்கம் ெசல்வார். ேமலும், அல்லாஹ் ஒற்ைறயானவன். 
ஒற்ைறப்பைடையேய அவன் விரும்புகிறான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("அவற்ைற மனனமிட்டவர்' 

என்பைதக் குறிக்க "மன் ஹஃபிழஹா' என்பதற்குப் பகரமாக) "மன் அஹ்ஸாஹா' என 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5199 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வுக்குத் ெதாண்ணூற்று ஒன்பது (நூற்றுக்கு ஒன்று குைறவான) ெபயர்கள் 
உள்ளன. அவற்ைற (நம்பிக்ைக ெகாண்டு) மனனமிட்டவர் ெசார்க்கம் நுைழவார். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ் 
ஒற்ைறயானவன். ஒற்ைறப்பைடையேய அவன் விரும்புகிறான்'' என்று கூடுதலாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 3 இைறவனிடம் பிரார்த்திக்கும்ேபாது வலியுறுத்திக் ேகட்க ேவண்டும். "நீ 
நிைனத்தால் வழங்குவாயாக!' என்று ேகட்கலாகாது. 
 
5200 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் பிரார்த்தித்தால் பிரார்த்தைனயில் (இைறவனிடம்) வலியுறுத்திக் ேகளுங்கள். 
"இைறவா! நீ நிைனத்தால் எனக்கு வழங்குவாயாக!'' என்று ெசால்ல ேவண்டாம். 
(வலியுறுத்திக் ேகட்பது இைறவைன நிர்பந்திப்பதாகாது.) ஏெனனில்,இைறவைன 
நிர்பந்திப்பவர் யாருமில்ைல. 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5201 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் பிரார்த்தித்தால், "இைறவா! நீ நிைனத்தால் எனக்கு மன்னிப்பு வழங்குவாயாக!'' என்று 
ேகட்க ேவண்டாம். மாறாக, (இைறவனிடம்) வலியுறுத்திக் ேகளுங்கள். ெபரிதாக 
ஆைசப்படுங்கள். ஏெனனில், அவன் ெகாடுக்கின்ற எதுவும் அவனுக்குப் ெபரிதன்று. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5202 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் யாரும் பிரார்த்திக்கும்ேபாது "இைறவா! நீ நிைனத்தால் எனக்கு மன்னிப்பு 
வழங்குவாயாக! இைறவா! நீ நிைனத்தால் எனக்குக் கருைண புரிவாயாக!'' என்று ேகட்க 
ேவண்டாம். (மாறாக) பிரார்த்திக்கும்ேபாது (இைறவனிடம்) வலியுறுத்திக் ேகளுங்கள். 
ஏெனனில், இைறவன் தான் நாடியைதச் ெசய்து முடிப்பவன். அவைன நிர்பந்திப்பவர் 
யாருமில்ைல. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 4 ஒருவர் தமக்கு ேநர்ந்த துன்பத்தின் காரணத்தால் மரணத்ைத விரும்புவது 
ெவறுக்கத்தக்கதாகும். 
 
5203 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் யாரும் தமக்கு ேநர்ந்துவிட்ட ஒரு துன்பத்தின் காரணத்தால் மரணத்ைத விரும்ப 
ேவண்டாம். அவ்வாறு மரணத்ைத விரும்பித் தான் ஆகேவண்டும் என்றிருந்தால், "இைறவா! 
(நான்) உயிர் வாழ்வது எனக்கு நன்ைமயாக இருப்பின், என்ைன உயிர் வாழச் ெசய்வாயாக! 
நான் இறந்துவிடுவேத எனக்கு நன்ைமயாக இருப்பின், எனக்கு இறப்ைபத் தருவாயாக!'' 
என்று ேகட்கட்டும். 
இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில்,  "தம்ைமத் தாக்கிவிட்ட துன்பத்தின் 
காரணத்தால்' என்று  காணப்படுகிறது. 
 
5204 நள்ர் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் தந்ைத) அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "உங்களில் யாரும் மரணத்ைத விரும்பேவண்டாம்'' 

என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியிராவிட்டால், இறப்ைப நான் 
விரும்பியிருப்ேபன்'' என்று கூறினார்கள். 
நள்ர் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள் இைத அறிவித்தேபாது, (அவர்களுைடய தந்ைத) அனஸ் 
(ரலி) அவர்கள் உயிேராடு இருந்தார்கள். 
 
5205 ைகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் கப்பாப் பின் அல்அரத் (ரலி) அவர்களிடம் (அவர்கைள உடல் நலம் விசாரிக்கச்) 
ெசன்ேறாம். அவர்கள் (கடும் வயிற்றுவலிக்குச் சிகிச்ைச ெபறுவதற்காக) தமது வயிற்றில் 
ஏழுமுைற சூடு ேபாட்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் "மரணத்ைத ேவண்டிப் பிரார்த்தைன 
ெசய்ய ேவண்டாெமன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் தைட 
விதித்திராவிட்டால், மரணத்ைத ேவண்டி நான் பிரார்த்தித்திருப்ேபன்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ைகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஏழு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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5206 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 
எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் யாரும் மரணத்ைத விரும்ப 
ேவண்டாம். மரணம் வருவதற்கு முன்ேப அைத ேவண்டிப் பிரார்த்திக்க ேவண்டாம். 
(ஏெனனில்,) உங்களில் ஒருவர் இறந்துவிட்டால்,அவரது (நற்)ெசயல் நின்றுவிடுகிறது. 
இைறநம்பிக்ைகயாளருக்கு அவரது ஆயுள் நன்ைமையேய அதிகமாக்கும். 
 
பாடம் : 5 யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்க விரும்புகிறாேரா அவைரச் சந்திக்க அல்லாஹ்வும் 
விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திப்பைத ெவறுக்கிறாேரா அவைரச் சந்திப்பைத 
அல்லாஹ்வும் ெவறுக்கிறான். 
 
5207 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்க விரும்புகிறாேரா அவைரச் சந்திக்க அல்லாஹ்வும் 
விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திப்பைத ெவறுக்கிறாேரா அவைரச் சந்திப்பைத 
அல்லாஹ்வும் ெவறுக்கிறான். 
இைத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5208 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்க விரும்புகிறாேரா 
அவைரச் சந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திப்பைத 
ெவறுக்கிறாேரா அவைரச் சந்திப்பைத அல்லாஹ்வும் ெவறுக்கிறான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! மரணத்ைத ெவறுப்பைதயா (நீங்கள் 
ெசால்கிறரீ்கள்)? அவ்வாறாயின், (மனிதர்களாகிய) நாங்கள் அைனவருேம மரணத்ைத 
ெவறுக்கத்தாேன ெசய்ேவாம்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அல்லாஹ்ைவச் சந்திப்பது என்பதற்குப் 
ெபாருள்) அதுவல்ல. மாறாக, இைற நம்பிக்ைகயாளருக்கு, (மரண ேவைளயில்) இைறவன் 
கருைண புரியவிருப்பதாகவும் அவைரப் பற்றி அல்லாஹ் திருப்தி அைடந்திருப்பதாகவும் 
அவருக்குச் ெசார்க்கத்ைத வழங்கவிருப்பதாகவும் நற்ெசய்தி கூறப்படும். அப்ேபாது அவர் 
அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்க விரும்புவார், அல்லாஹ்வும் அவைரச் சந்திக்க விரும்புவான். 
இைறமறுப்பாளருக்கு, (மரணேவைள ெநருங்கும்ேபாது) அல்லாஹ் வழங்கவிருக்கும் 
ேவதைன குறித்தும் அவர்மீது அல்லாஹ் ேகாபம் ெகாண்டிருப்பது குறித்தும் 
அறிவிக்கப்படும். அப்ேபாது அவர் அல்லாஹ்ைவச் சந்திப்பைத ெவறுப்பார். அல்லாஹ்வும் 
அவைரச் சந்திப்பைத ெவறுப்பான்'' என்று (விளக்கம்) ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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5209 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்க விரும்புகிறாேரா அவைரச் சந்திக்க அல்லாஹ்வும் 
விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திப்பைத ெவறுக்கிறாேரா அவைரச் சந்திப்பைத 
அல்லாஹ்வும் ெவறுக்கிறான். (ஆனால்,) மரணேமா அல்லாஹ்ைவச் சந்திப்பதற்கு முன்ேப 
நிகழ்ந்துவிடுகிறது. 
இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5210 ஷுைரஹ் பின் ஹான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்க விரும்புகிறாேரா 
அவைரச் சந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திப்பைத 
ெவறுக்கிறாேரா அவைரச் சந்திப்பைத அல்லாஹ்வும் ெவறுக்கிறான்''  என்று ெசான்னார்கள் 
என அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(இைதக் ேகட்ட) நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, "இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் 
அன்ைனேய! அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாக ஒரு ஹதீைஸ அறிவித்தார்கள். அவர்கள் கூறியைதப் ேபான்று இருந்தால் 
நாங்கள் (அைனவரும்) அழிந்ேதாம்'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கூற்று யாருக்குப் ெபாருந்துகிறேதா அவர் 
(உண்ைமயில்) அழிந்தவர்தான். அது என்ன (ஹதீஸ்)?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்க 
விரும்புகிறாேரா அவைரச் சந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ்ைவச் 
சந்திப்பைத ெவறுக்கிறாேரா அவைரச் சந்திப்பைத அல்லாஹ்வும் ெவறுக்கிறான்' என்று 
கூறினார்கள். எங்களில் மரணத்ைத ெவறுக்காதவர் யாருமில்ைலேய?'' என்று ெசான்ேனன். 
அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறத்தான் ெசய்தார்கள். ஆனால்,இதன் விளக்கம் நீங்கள் நிைனப்பைதப் ேபான்றில்ைல. 
பார்ைவ நிைல குத்தி, மூச்சிைறத்து, ேராமக்கால்கள் சிலிர்த்து நின்று, ைகவிரல்கள் மடங்கிக் 
ெகாள்ளும் (மரண)ேவைளயில், யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்க விரும்புகிறேரா அவைரச் 
சந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திப்பைத ெவறுக்கிறாேரா 
அவைரச் சந்திப்பைத அல்லாஹ்வும் ெவறுக்கிறான்'' (என்பேத அதற்கு விளக்கம்) 
என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5211 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்க விரும்புகிறாேரா அவைரச் சந்திக்க அல்லாஹ்வும் 
விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ்ைவச் சந்திப்பைத ெவறுக்கிறாேரா அவைரச் சந்திப்பைத 
அல்லாஹ்வும் ெவறுக்கிறான். 
இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 6 இைறவைன நிைனவுகூரல் (திக்ர்), பிரார்த்தைன (துஆ), இைறவைன ெநருங்குதல் 
ஆகியவற்றின் சிறப்பு. 
 
5212 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: என்ைனக் குறித்து என் அடியான் எப்படி நிைனக்கிறாேனா 
அப்படிேய நான் அவனிடம் நடந்து ெகாள்ேவன். அவன் என்னிடம் பிரார்த்திக்கும்ேபாது 
அவனுடன் நான் இருப்ேபன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5213 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் கூறினான்: 
என் அடியான் என்னிடம் ஒரு சாண் அளவுக்கு ெநருங்கினால் நான் அவனிடம் ஒரு முழம் 
அளவுக்கு ெநருங்குகிேறன். அவன் என்னிடம் ஒரு முழம் ெநருங்கினால் நான் அவனிடம் 
(விரிந்த) இரு ைககளின் நீட்டளவுக்கு ெநருங்குகிேறன். அவன் என்னிடம் நடந்துவந்தால் 
நான் அவனிடம் ஓடிச்ெசல்கிேறன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அவன் என்னிடம் நடந்துவந்தால் நான் அவனிடம் ஓடிச்ெசல்கிேறன்'' எனும் குறிப்பு 
இல்ைல. 
 
5214 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: என்ைனக் குறித்து என் அடியான் 
எப்படி நிைனக்கிறாேனா அப்படிேய நான் அவனிடம் நடந்துெகாள்கிேறன். அவன் என்ைன 
நிைனவுகூரும்ேபாது அவனுடன் நான் இருப்ேபன். அவன் தனது உள்ளத்தில் என்ைன 
நிைனவு கூர்ந்தால் நானும் எனது உள்ளத்தில் அவைன நிைனவுகூருேவன். என்ைன ஓர் 
அைவேயாரிைடேய அவன் நிைனவுகூர்ந்தால் அவர்கைளவிடச் சிறந்த ஓர் 
அைவேயாரிைடேய அவைன நான் நிைனவுகூருேவன். 
அவன் என்னிடம் ஒரு சாண் அளவுக்கு ெநருங்கினால் நான் அவனிடம் ஒரு முழம் 
ெநருங்குேவன். அவன் என்னிடம் ஒரு முழம் அளவுக்கு ெநருங்கினால் நான் அவனிடம் 
(விரிந்த) இரு ைககளின் நீட்டளவுக்கு ெநருங்குேவன். அவன் என்னிடம் நடந்துவந்தால் 
நான் அவனிடம் ஓடிச்ெசல்கிேறன். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5215 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: ஒரு நன்ைம ெசய்தவருக்கு 
அைதப் ேபான்ற பத்து மடங்கு நற்பலன்கள் உண்டு. அைதவிடக் கூடுதலாகவும் நான் 
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வழங்குேவன். ஒரு தீைமையச் ெசய்தவருக்கு அைதப் ேபான்ற ஒரு தீைமேய (குற்றேம) 
உண்டு. அல்லது (அவைர) நான் மன்னித்துவிடுேவன். 
யார் என்னிடம் ஒரு சாண் அளவுக்கு ெநருங்குகிறாேரா நான் அவரிடம் ஒரு முழம் 
அளவுக்கு ெநருங்குகிேறன். யார் என்னிடம் ஒரு முழம் அளவுக்கு ெநருங்குகிறாேரா நான் 
அவரிடம் (விரிந்த) இரு ைககளின் நீட்டளவுக்கு ெநருங்குகிேறன். யார் என்னிடம் நடந்து 
வருகிறாேரா நான் அவரிடம் ஓடிச்ெசல்கிேறன். ஒருவர் எைதயும் எனக்கு இைண 
ைவக்காமால் பூமி நிைறய (சிறு) பாவங்களுடன் என்னிடம் வந்தாலும் அைதப் ேபான்று 
(பூமி நிைறய) மன்னிப்புடன் நான் அவைர எதிர்ெகாள்கிேறன். 
இைத அபூதர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அைதப் ேபான்ற பத்து மடங்கு நற்பலன்கள் அவருக்கு உண்டு. அல்லது நான் அைத 
விடக் கூடுதலாகவும் (அவருக்கு) வழங்குேவன்'' என்று (சிறு வித்தியாசத்துடன்) 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 7 இம்ைமயிேலேய தண்டைனைய விைரவாக வழங்கிவிடுமாறு பிரார்த்திப்பது 
ெவறுக்கத்தக்கதாகும். 
 
5216 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முஸ்லிம்களில் ஒருவைர உடல்நலம் 
விசாரிப்பதற்காகச் ெசன்றார்கள். அவர் ேகாழிக் குஞ்ைசப் ேபான்று நலிந்து பலவனீத்துடன் 
காணப்பட்டார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ ஏேதனும் பிரார்த்தித்து 
வந்தாயா? அல்லது இைறவனிடம் ஏேதனும் ேவண்டிவந்தாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அந்த மனிதர் "ஆம்; நான், இைறவா! நீ மறுைமயில் அளிக்கவிருக்கும் தண்டைனைய 
முன்கூட்டி இவ்வுலகிேலேய எனக்குத் தந்துவிடு என்று பிரார்த்தித்துவந்ேதன்'' என்று 
கூறினார். 
அைதக்ேகட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வியப்புடன்) "அல்லாஹ் தூயவன் 
(சுப்ஹானல்லாஹ்!) "உன்னால் அைதத் தாங்க முடியாது'. அல்லது "உன்னால் அதற்கு 
இயலாது' என்று கூறிவிட்டு, நீ "இைறவா! இம்ைமயிலும் எமக்கு நன்ைமைய 
வழங்குவாயாக! மறுைமயிலும் எமக்கு நன்ைமைய வழங்குவாயாக! நரக 
ேவதைனயிலிருந்து எம்ைமக் காப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்திருக்கக் கூடாதா? என்று 
ேகட்டார்கள். 
பிறகு அவருக்காக அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தித்தார்கள்; அவருக்கு அல்லாஹ் நிவாரணத்ைத 
வழங்கினான். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நரக ேவதைனயிலிருந்து எம்ைமக் காப்பாயாக!'' என்பதுவைரேய இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அதற்குப் பின்னுள்ள குறிப்புகள் இடம் ெபறவில்ைல. 
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5217 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்களில் ஒருவைர உடல் 
நலம் விசாரிப்பதற்காகச் ெசன்றார்கள். அவர் ேகாழிக் குஞ்ைசப் ேபான்று மாறிவிட்டிருந்தார். 
மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. ஆயினும் 
அதில், "இைறவனின் ேவதைனையத் தாங்க உனக்குச் சக்தி இல்ைல'' என்று கூறியதாகக் 
காணப்படுகிறது. "பிறகு அவருக்காக அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தித்தார்கள். அவருக்கு 
அல்லாஹ் நிவாரணத்ைத வழங்கினான்'' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 இைறவைன நிைனவுகூரும் அைவகளின் சிறப்பு. 
 
5218 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வளமும் உயர்வும் மிக்க அல்லாஹ்விடம் கூடுதல் வானவர்கள் சிலர் உள்ளனர். அவர்கள் 
பூமியில் சுற்றிவருகின்றனர். அல்லாஹ்ைவ நிைனவுகூர்ந்து ேபாற்றும் சைபகைளத் ேதடி 
வருகின்றனர். அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றும் சைப ஒன்ைற அவர்கள் கண்டால், அவர்களுடன் 
அவ்வானவர்களும் அமர்ந்துெகாள்கின்றனர். அவர்களில் சிலர் ேவறுசிலைரத் தம் 
இறக்ைககளால் சூழ்ந்து, தமக்கும் முதல் வானத்துக்கும் இைடேய உள்ள பகுதிைய 
நிரப்புகின்றனர். (இைறவைன நிைனவுகூரும்) அம்மக்கள் கைலந்து ெசன்றதும் அ(ந்த 
வான)வர்கள் வானுலகிற்கு ஏறிச் ெசல்கின்றனர். 
 
அப்ேபாது வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், அவர்களிடம் -அவர்கைள 
நன்கறிந்திருந்தும்- "நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்கிறான். அதற்கு 
வானவர்கள், "பூமியிலுள்ள உன் அடியார்கள் சிலரிடமிருந்து நாங்கள் வருகிேறாம். அவர்கள் 
உன்ைனத் தூய்ைமயானவன் என்று கூறித் துதிக்கின்றனர்; உன்ைனப் ெபருைமப்படுத்திக் 
ெகாண்டும், உன்ைன ஏகன் என்று கூறிக்ெகாண்டும், உன்ைனப் புகழ்ந்து ேபாற்றிக் ெகாண்டும், 

உன்னிடத்தில் ேவண்டிக்ெகாண்டும் இருக்கின்றனர்'' என்று கூறுகின்றனர். 
அதற்கு இைறவன், "என்னிடம் அவர்கள் என்ன ேவண்டுகின்றனர்?'' என்று (தனக்குத் 
ெதரியாதது ேபாலக்)ேகட்கிறான். வானவர்கள், "அவர்கள் உன்னிடம் ெசார்க்கத்ைத 
ேவண்டுகின்றனர்''  

என்பார்கள். அதற்கு இைறவன், "அவர்கள் என் ெசார்க்கத்ைதப் பார்த்ததுண்டா?'' என்று 
ேகட்பான். 
அதற்கு வானவர்கள், "இல்ைல, இைறவா!'' என்று பதிலளிப்பார்கள். அதற்கு இைறவன், 

"அவ்வாறாயின், என் ெசார்க்கத்ைத அவர்கள் பார்த்திருந்தால் அவர்கள் நிைல 
எப்படியிருக்கும்?'' என்று கூறுவான். 
ேமலும், "உன்னிடம் அவர்கள் பாதுகாப்புக் ேகாருகின்றனர்'' என்றும் வானவர்கள் 
கூறுகின்றனர். அதற்கு இைறவன், "என்னிடம் அவர்கள் எதிலிருந்து (காக்குமாறு) 
பாதுகாப்புக் ேகாருகின்றனர்?'' என்று ேகட்பான். அதற்கு வானவர்கள், "உன் நரகத்திலிருந்து, 

இைறவா!'' என்று பதிலளிப்பார்கள். 
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இைறவன், "அவர்கள் எனது நரகத்ைதப் பார்த்திருக்கிறார்களா?'' என்று ேகட்பான். 
வானவர்கள், "இல்ைல'' என்பார்கள். அதற்கு இைறவன், "அவ்வாறாயின் என் நரகத்ைத 
அவர்கள் பார்த்திருந்தால் அவர்கள் நிைல எப்படியிருக்கும்?'' என்று கூறுவான். 
ேமலும், "அவர்கள் உன்னிடம் பாவமன்னிப்புக் ேகாருகிறார்கள்'' என்றும் வானவர்கள் 
கூறுவார்கள். அதற்கு இைறவன், "அவர்களுைடய பாவங்கைள நான் மன்னித்துவிட்ேடன். 
அவர்கள் ேவண்டியைதயும் அவர்களுக்கு நான் வழங்கிவிட்ேடன். அவர்கள் எதிலிருந்து 
பாதுகாப்புக் ேகாரினார்கேளா அதிலிருந்து அவர்கைள நான் காப்பாற்றிவிட்ேடன்'' என்று 
கூறுவான். 
அப்ேபாது வானவர்கள், "இைறவா! (அந்த) சைபேயாரிைடேய அதிகப் பாவங்கள் புரியும் 
இன்ன மனிதன் இருந்தான். அவன் அவ்வழிேய கடந்து ெசன்றேபாது அவர்களுடன் 
அமர்ந்துெகாண்டான்'' என்று கூறுகின்றனர். 
அதற்கு இைறவன், "அவைனயும் நான் மன்னித்துவிட்ேடன். அவர்கள் ஒரு கூட்டத்தார் 
ஆவர். அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்தவர் அவர்களால் (பாக்கியம் ெபறுவாேர தவிர) 
பாக்கியமற்றவராக ஆகமாட்டார்'' என்று கூறுவான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 9 "இைறவா! இம்ைமயிலும் எங்களுக்கு நன்ைமைய வழங்குவாயாக! மறுைமயிலும் 
(எங்களுக்கு) நன்ைமைய வழங்குவாயாக! நரக ேவதைனயிலிருந்து எங்கைளக் காப்பாயாக!'' 
என்று பிரார்த்திப்பதன் சிறப்பு. 
 
5219 அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுைஹப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாகப் 
பிரார்த்தித்துவந்த பிரார்த்தைன எது?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாகப் பிரார்த்தித்துவந்த பிரார்த்தைன, "அல்லாஹும்ம! ஆத்தினா 
ஃபித் துன்யா ஹசனத்தன் வஃபில் ஆகிரத்தி ஹசனத்தன் வகினா அதாபந் நார்'' (இைறவா! 
இம்ைமயிலும் எங்களுக்கு நன்ைமைய வழங்குவாயாக! மறுைமயிலும் (எங்களுக்கு) 
நன்ைமைய வழங்குவாயாக! நரக ேவதைனயிலிருந்து எங்கைளக் காப்பாயாக!'') என்பதாகும்'' 

என்று விைடயளித்தார்கள். 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள் ஏேதனும் பிரார்த்தைன ெசய்ய நாடினால் இந்தப் 
பிரார்த்தைனையேய ெசய்வார்கள். ேவறு பிரார்த்தைனகள் ெசய்யும்ேபாதும் இைதச் 
ேசர்த்துக் ெகாள்வார்கள். 
 
5220 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ரப்பனா! ஆத்தினா ஃபித்துன்யா ஹசனத்தன் 
வஃபில் ஆகிரத்தி ஹசனத்தன் வகினா அதாபந் நார்'' (எங்கள் இைறவா! இம்ைமயிலும் 
எங்களுக்கு நன்ைமைய வழங்குவாயாக! மறுைமயிலும் நன்ைமைய வழங்குவாயாக! நரக 
ேவதைனயிலிருந்து எங்கைளக் காப்பாயாக!) என்று பிரார்த்தித்துவந்தார்கள். 
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பாடம் : 10  லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் ("அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல') 

என்று உறுதிெமாழிவது, சுப்ஹானல்லாஹ் ("அல்லாஹ்   தூய்ைமயானவன்')  என்று துதிப்பது 
மற்றும் பிரார்த்திப்பது ஆகியவற்றின் சிறப்பு. 
 
5221 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க லஹு, லஹுல் முல்கு, வலஹுல் 
ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி ைஷயின் கதீர்' (அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு 
இைறவனில்ைல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இைண யாருமில்ைல. அவனுக்ேக 
ஆட்சியதிகாரம் உரியது. அவனுக்ேக புகழ் அைனத்தும் உரியன. அவன் அைனத்தின் மீதும் 
ஆற்றலுள்ளவன்) என்று யார் ஒரு நாளில் நூறு முைற ெசால்கிறாேரா அவருக்கு, அது 
பத்து அடிைமகைள விடுதைல ெசய்ததற்குச் சமமாகும். 
ேமலும், அவருக்கு நூறு நன்ைமகள் எழுதப்படும். அவரிடமிருந்து (அவர் ெசய்த) நூறு 
தவறுகள் அழிக்கப்படும். அந்த நாளின் மாைல ேநரம் வரும்வைர ைஷத்தானிலிருந்து 
(பாதுகாக்கும்) அரணாகவும் அது அவருக்கு இருக்கும். அவர் புரிந்த இந்த நற்ெசயைல 
விடச் சிறந்தைத ேவறு யாரும் ெசய்திட முடியாது; ஒருவர் இைதவிட அதிகமான 
(தடைவகள் இைத ஓதினால், அல்லது மிக முக்கியமான ஒரு) நற்ெசயல் புரிந்தால் தவிர. 
"சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி'' (அல்லாஹ் தூயவன் என்று ேபாற்றித் துதிக்கிேறன்) 
என்று யார் ஒரு நாளில் நூறு முைற ெசால்வாேரா அவருைடய தவறுகள் அழிக்கப் 
படுகின்றன; அைவ கடலின் நுைர ேபான்று (அதிகமாக) இருந்தாலும் சரிேய! 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5222 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் காைலயிலும் மாைலயிலும் நூறு முைற "சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி' 
(அல்லாஹ் தூயவன் எனப் ேபாற்றிப் புகழ்கிேறன்) என்று ெசால்கிறாேரா அவர் 
ெகாண்டுவந்த (நல்லறத்)ைதவிடச் சிறந்தைத ேவெறவரும் மறுைமநாளில் ெகாண்டு 
வருவதில்ைல; அவர் ெசான்ன அளவுக்குச் ெசான்னவைரயும் அல்லது அைதவிடக் 
கூடுதலாகச் ெசான்னவைரயும் தவிர. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5223 அம்ர் பின் ைமமூன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷரீக்க லஹு, லஹுல் முல்க்கு வலஹுல் 
ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி ைஷயின் கதீர்'    (அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு 
இைறவனில்ைல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இைண துைண கிைடயாது. அவனுக்ேக 
ஆட்சியதிகாரம் உரியது. அவனுக்ேக புகழ் அைனத்தும் உரியன. அவன் அைனத்தின் மீதும் 
ஆற்றலுள்ளவன்) என்று யார் பத்து முைற ஓதுகிறாேரா அவர், இஸ்மாயலீ் (அைல) 
அவர்களின் சந்ததியினரில் நால்வைர (அடிைமத்தைளயிலிருந்து) விடுதைல ெசய்தவைரப் 
ேபான்றவர் ஆவார். 
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(முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான் கூறுகிேறன்:) 
அம்ர் பின் ைமமூன் (ரஹ்) அவர்களின் இந்த (மவ்கூஃப்) ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த 
சுைலமான் பின் உைபதில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் இைத அறிவித்துள்ளார்கள். அதில் அறிவிப்பாளர் ஷஅப ீ (ரஹ்) அவர்கள் 
பின்வருமாறு கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 
நான் எனக்கு இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த ரபஉீ பின் குைஸம் (ரஹ்) அவர்களிடம், "இைத 
யாரிடமிருந்து தாங்கள் ெசவியுற்றரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அம்ர் பின் 
ைமமூன் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து'' என்று பதிலளித்தார்கள். ஆகேவ, நான் அம்ர் பின் 
ைமமூன் (ரஹ்) அவர்களிடம் ெசன்று, "இைத யாரிடமிருந்து தாங்கள் ெசவியுற்றரீ்கள்?'' 

என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "இப்னு அபைீலலா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
ஆகேவ, நான் இப்னு அபைீலலா (ரஹ்) அவர்களிடம் ெசன்று, "இைத யாரிடமிருந்து தாங்கள் 
ெசவியுற்றரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "இைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெசான்னதாக அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து (நான் 
ெசவியுற்ேறன்)'' என்று ெசான்னார்கள். (ஆகேவ, இது அம்ர் பின் ைமமூன் (ரஹ்) அவர்களின் 
ெசால்லன்று; நபி (ஸல்) அவர்களின் ஹதீஸாகும்.) 
 
5224 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இைறவைனத் துதிக்கும்) இரண்டு வாக்கியங்கள் நாவுக்கு எளிதானைவ; (நன்ைம தீைம 
நிறுக்கப்படும்) தராசில் கனமானைவ; அளவற்ற அருளாளனுக்குப்  பிரியமானைவ ஆகும். 
(அைவ:) 
1. சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி (அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்து அவைனத் 
தூயவன் எனத் துதிக்கிேறன்). 
2. சுப்ஹானல்லாஹில் அழமீ் (கண்ணிய மிக்க அல்லாஹ்ைவத் தூயவன் எனத் 
துதிக்கிேறன்). 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்குஅறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5225 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"சுப்ஹானல்லாஹி, வல்ஹம்து லில்லாஹி வ லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, வல்லாஹு 
அக்பர்' (அல்லாஹ் தூயவன்;அைனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியன. அல்லாஹ்ைவத் 
தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல; அல்லாஹ் மிகவும் ெபரியவன்) என்று நான் 
கூறுவதானது, சூரியன் எதன் மீது உதிக்கிறேதா அ(ந்த உலகத்)ைதவிட எனக்கு மிகவும் 
பிரியமானதாகும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5226 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கிராமவாசி ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் ெசால்லிக் 
ெகாள்ள எனக்கு ஏேதனும் (துதி) வாக்கியத்ைதக் கற்றுத்தாருங்கள்'' என்று ேகட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, 
வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க லஹு,அல்லாஹு அக்பர் கபரீா, வல்ஹம்து லில்லாஹி கஸீரா, 

 சுப்ஹானல்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹில் 
அஸீஸில் ஹகீம் (அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல. அவன் தனித்தவன். 
அவனுக்கு இைண யாருமில்ைல. அல்லாஹ் மிகவும் ெபரியவன். அவைனப் ெபரியவன் 
எனப் ெபருைமப்படுத்துகிேறன். அைனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியது என 
அதிகமாகப் புகழுகிேறன். அைனத்துலகின் அதிபதியான அல்லாஹ் (அைனத்துக் 
 குைறபாடுகளிலிருந்தும்) தூய்ைமயானவன். மிைகத்தவனும் ஞானமுைடய வனுமான 
அல்லாஹ்வின் உதவியின்றி யுக்தியுமில்ைல; சக்தியுமில்ைல.) என்று ெசால்வரீாக!'' என்று 
கூறினார்கள். 
அதற்கு அந்தக் கிராமவாசி, "இைவ என் இைறவனுக்குரியைவயாகும். எனக்குரியைவ 
என்ன?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹும் 
மஃக்ஃபிர்லீ வர்ஹம்ன ீ வஹ்தின ீ வர்ஸுக்ன'ீ' என்று ெசால்வரீாக! என்றார்கள். (ெபாருள்: 
இைறவா! எனக்கு மன்னிப்பு வழங்குவாயாக! எனக்குக் கருைண புரிவாயாக. என்ைன 
நல்வழியில் ெசலுத்துவாயாக! எனக்கு வாழ்வாதாரம் வழங்குவாயாக!'') 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான மூசா அல்ஜுஹன ீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
"வ ஆஃபின'ீ (எனக்கு ஆேராக்கியம் வழங்குவாயாக!) என்ற ெசால்லும் இந்த ஹதீஸில் 
உள்ளதா என என்னால் அறுதியிட்டுச் ெசால்ல முடியவில்ைல. 
இப்னு அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், மூசா அல்ஜுஹன ீஅவர்களின் கூற்று 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
5227 தாரிக் பின் அஷ்யம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (புதிதாக) இஸ்லாத்ைதத் தழுவியவருக்கு 
"அல்லாஹும் மஃக்ஃபிர் லீ வர்ஹம்ன,ீ வஹ்தின,ீ வர்ஸுக்ன'ீ என்று (கூறுமாறு) கற்பித்து 
வந்தார்கள். (ெபாருள்: இைறவா! என்ைன மன்னிப்பாயாக; எனக்குக் கருைண புரிவாயாக; 

என்ைன நல்வழியில் ெசலுத்துவாயாக! எனக்கு வாழ்வாதராம் வழங்குவாயாக!) 
 
5228 தாரிக் பின் அஷ்யம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒருவர் புதிதாக இஸ்லாத்ைதத் தழுவினால், அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ெதாழுைகையக் கற்றுக்ெகாடுப்பார்கள். பிறகு "அல்லஹும்மஃக்பிர் லீ வர்ஹம்ன ீவஹ்தின ீ
வ ஆஃபின ீ வர்ஸுக்ன'ீ' எனும் இந்த வாக்கியங்கைளச் ெசால்லிப் பிரார்த்திக்கும்படி 
கட்டைளயிடுவார்கள். (ெபாருள்: இைறவா! என்ைன மன்னிப்பாயாக! எனக்குக்  கருைண 
புரிவாயாக! என்ைன நல்வழியில் ெசலுத்துவாயாக! எனக்கு ஆேராக்கியத்ைத 
வழங்குவாயாக! எனக்கு வாழ்வாதாரத்ைத வழங்குவாயாக!) 
 



அத்தியாயம் : 48 – பிரார்த்தைனகள்                                 

    பக்கம் | 1839  
 

5229 தாரிக் பின் அஷ்யம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் இைறவனிடம் 
பிரார்த்திக்கும்ேபாது என்ன ெசால்ல ேவண்டும்?'' என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர்லீ வர்ஹம்ன ீ வ ஆஃபின ீ வர்ஸுக்ன'ீ (இைறவா! என்ைன 
மன்னிப்பாயாக! எனக்குக் கருைண புரிவாயாக! எனக்கு ஆேராக்கியத்ைத வழங்குவாயாக! 
எனக்கு வாழ்வாதாரத்ைத அளிப்பாயாக!) என்று ெசால்வரீாக'' என்றார்கள். 
இைதக் கூறியேபாது, தமது ெபருவிரைலத் தவிர மற்ற விரல்கைள ஒவ்ெவான்றாக 
மடக்கிக்ெகாண்டு, "இைவ உம்முைடய இம்ைம மறுைம அைனத்ைதயும் உள்ளடக்கிக் 
ெகாள்ளக்கூடியைவ'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
5230 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்ேதாம். 
அப்ேபாது அவர்கள், "உங்களில் ஒருவரால் ஒவ்ெவாரு நாளும் ஆயிரம் நன்ைமகைளச் 
சம்பாதிக்க முடியாதா?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அங்கு அமர்ந்திருந்தவர்களில் ஒருவர், 

"எங்களில் ஒருவர் (ஒவ்ெவாரு நாளும்) ஆயிரம் நன்ைமகைள எவ்வாறு சம்பாதிக்க 
முடியும்?'' என்று ேகட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் (ஒவ்ெவாரு நாளும்) நூறு முைற 
("சுப்ஹானல்லாஹ்' என்று கூறித்) துதிக்க, அவருக்கு ஆயிரம் நன்ைமகள் 
எழுதப்படுகின்றன. அல்லது அவர் ெசய்த ஆயிரம் தவறுகள் அவைரவிட்டுத் 
துைடக்கப்படுகின்றன'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 11 குர்ஆைன ஓதுவதற்கும் இைறவைன நிைனவுகூர்ந்து ேபாற்றுவதற்கும் 
ஒன்றுகூடுவதன் சிறப்பு. 
 
5231 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யார் இம்ைமயில் ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளரின் துன்பங்களில் ஒன்ைற அகற்றுகிறாேரா 
அவருைடய மறுைமத் துன்பங்களில் ஒன்ைற அல்லாஹ் அகற்றுகிறான். யார் 
சிரமப்படுேவாருக்கு உதவி ெசய்கிறாேரா அவருக்கு அல்லாஹ் இம்ைமயிலும் 
மறுைமயிலும் உதவி ெசய்கிறான். யார் ஒரு முஸ்லிமின் குைறகைள மைறக்கிறாேரா 
அவருைடய குைறகைள அல்லாஹ் இம்ைமயிலும் மறுைமயிலும் மைறக்கிறான். 
அடியான் தன் சேகாதரன் ஒருவனுக்கு உதவி ெசய்துெகாண்டிருக்கும்வைர அந்த 
அடியானுக்கு அல்லாஹ் உதவி ெசய்துெகாண்டிருக்கிறான். 
யார் கல்விையத் ேதடி ஒரு பாைதயில் நடக்கிறாேரா அவருக்கு அதன் மூலம் 
ெசார்க்கத்திற்குச்  ெசல்லும் பாைதைய அல்லாஹ் எளிதாக்குகிறான். மக்கள் 
இைறயில்லங்களில் ஒன்றில் ஒன்றுகூடி, அல்லாஹ்வின் ேவதத்ைத ஓதிக்ெகாண்டும் அைத 
ஒருவருக்ெகாருவர் படித்துக்ெகாடுத்துக் ெகாண்டும் இருந்தால், அவர்கள்மீது அைமதி 
இறங்குகிறது. அவர்கைள இைறயருள் ேபார்த்திக்ெகாள்கிறது. அவர்கைள வானவர்கள் 
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சூழ்ந்துெகாள்கின்றனர். ேமலும் இைறவன், அவர்கைளக் குறித்துத் தம்மிடம் இருப்ேபாரிடம் 
(ெபருைமயுடன்) நிைனவுகூருகிறான். 
அறச் ெசயல்களில் பின்தங்கிவிட்ட ஒருவைரக் குலச்சிறப்பு முன்னுக்குக் ெகாண்டு 
வந்துவிடுவதில்ைல.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூஉசாமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், சிரமப்படுேவாருக்கு உதவி ெசய்வது 
ெதாடர்பான குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
5232 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்கள் ஓரிடத்தில் அமர்ந்து வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்ைவ நிைனவுகூர்ந்து 
ேபாற்றிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவர்கைள வானவர்கள் சூழ்ந்துெகாள்கின்றனர். அவர்கைள 
இைறயருள் ேபார்த்திக்ெகாள்கிறது. அவர்கள்மீது அைமதி இறங்குகிறது. அவர்கைளக் 
குறித்து அல்லாஹ் தன்னிடம் இருப்ேபாரிடம் (ெபருைமயுடன்) நிைனவுகூருகிறான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி), அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) ஆகிேயார் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5233 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
பள்ளிவாசலில் வட்டமாக அமர்ந்திருந்த ஒரு குழுவினரிடம் முஆவியா (ரலி) அவர்கள் 
புறப்பட்டுவந்து, "நீங்கள் இங்கு அமர்ந்திருப்பதற்கு என்ன காரணம்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அக்குழுவினர், "அல்லாஹ்ைவ நிைனவுகூர்ந்து ேபாற்றுவதற்காக அமர்ந்துள்ேளாம்'' 

என்று கூறினர். அதற்கு முஆவியா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! 
இதற்காகத்தான் நீங்கள் அமர்ந்துள்ளரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அக்குழுவினர், 

"அல்லாஹ்வின்மீது சத்தியமாக! அதற்காகத்தான் நாங்கள் அமர்ந்துள்ேளாம்'' என்று கூறினர். 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்கள்மீது சந்ேதகப்பட்டு நான் உங்கைளச் 
சத்தியமிட்டுக் கூறச் ெசால்லவில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் என் 
அளவுக்கு ெநருக்கமாக இருந்தவர்களில் எவரும் என்ைனவிடக் குைறவான ஹதீஸ்கைள 
அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கவில்ைல. (நாேன மிகக் குைறவான ஹதீஸ்கைள 
அறிவித்தவன்.) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முைற) வட்டமாக அமர்ந்திருந்த தம் 
ேதாழர்களில் சிலரிடம் வந்து, "நீங்கள் (இங்கு) அமர்ந்திருப்பதற்கு என்ன காரணம்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்குத் ேதாழர்கள், "அல்லாஹ் எங்களுக்கு இஸ்லாத்திற்கு ேநர்வழி 
காட்டியதற்காகவும், எங்களுக்கு அருட்ெகாைடகள் புரிந்ததற்காகவும் அவைன 
நிைனவுகூர்ந்து ேபாற்றுவதற்காக அமர்ந்திருக்கிேறாம்'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! இதற்காகத் தான் நீங்கள் 
அமர்ந்துள்ளரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
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அதற்குத் ேதாழர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! இதற்காகத்தான் நாங்கள் 
அமர்ந்துள்ேளாம்'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அறிந்துெகாள்ளுங்கள்! உங்கள்மீது சந்ேதகம் ெகாண்டுச் சத்தியமிட்டு உங்களிடம் நான் 
ேகட்கவில்ைல. மாறாக, (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அைல) அவர்கள் என்னிடம் வந்து, 

"வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் உங்கைளப் பற்றி வானவர்களிடம் 
ெபருைமயுடன் ேபசிக்ெகாள்கிறான்'' என்று ெதரிவித்தார் என்றார்கள். 
 
பாடம் : 12 பாவமன்னிப்புக் ேகாருவதும் அைத அதிகமாகச் ெசய்வதும் விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
5234 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது உள்ளத்தின் மீதும் திைரயிடப்படுகிறது. நான் ஒவ்ெவாரு நாளும் நூறு முைற 
அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ேகாருகிேறன். 
இைத அஃகர்ரு பின் யசார் அல்முஸன ீ(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5235 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மக்கேள! அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ேகாருங்கள்.  ஏெனனில், நான் ஒவ்ெவாரு நாளும் 
அவனிடம் நூறுமுைற பாவமன்னிப்புக் ேகாருகிேறன். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5236 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சூரியன் ேமற்கிலிருந்து உதிப்பதற்கு (யுகமுடிவுக்கு)முன் யார் பாவமன்னிப்புக் ேகாரித் 
திருந்திவிடுகிறாேரா அவருைடய பாவமன்னிப்புக் ேகாரிக்ைகைய அல்லாஹ் 
ஏற்றுக்ெகாள்கிறான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 13 ெமல்லிய குரலில் இைறவைனத் துதிப்பேத விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
5237 அபூமூசா அப்துல்லாஹ் பின் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் (ைகபர்) பயணத்தில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது மக்கள் 
உரத்த குரலில் "அல்லாஹு அக்பர்'' (இைறவன் மிகப்ெபரியவன்) என்று (தக்பரீ்) 
கூறலாயினர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "மக்கேள! உங்கைளக் கட்டுப்படுத்திக் 
ெகாள்ளுங்கள். ெமன்ைமயாக (ெமதுவாக)க் கூறுங்கள். (ஏெனனில்), நீங்கள் காது 
ேகட்காதவைனேயா இங்கு இல்லாதவைனேயா அைழப்பதில்ைல. (மாறாகச்) 
ெசவியுறுேவாைனயும் அருகிலிருப்பவைனயுேம அைழக்கிறரீ்கள். அவன் உங்களுடேனேய 
இருக்கிறான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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அப்ேபாது நான் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னாலிருந்துெகாண்டு, "லா ஹவ்ல வலா 
குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ்'' (அல்லாஹ்வின் உதவியில்லாமல் யுக்தியுமில்ைல; 

சக்தியுமில்ைல) என்று கூறிக் ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"அப்துல்லாஹ் பின் ைகேஸ! உங்களுக்குச் ெசார்க்கத்தின் கருவூலங்களில் ஒரு 
கருவூலத்ைத நான் அறிவித்துத் தரட்டுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "ஆம் (அறிவித்துத் 
தாருங்கள்), அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று கூறிேனன். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், ""லா 
ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ்' என்று ெசால்லுங்கள்''என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5238 அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்கள் (ஒரு பயணத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு மைலக் 
கணவாயில் ெசன்றுெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் ஒவ்ெவாரு கணவாயில் 
ஏறும்ேபாதும் "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர்' (அல்லாஹ்ைவத் தவிர 
ேவறு இைறவனில்ைல; அல்லாஹ் மிகவும் ெபரியவன்) என்று (உரத்த குரலில்) 
அைழக்கலானார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் காது 
ேகட்காதவைனேயா இங்கில்லாதவைனேயா அைழக்கவில்ைல. (எனேவ, ெமதுவாக அவைன 
அைழயுங்கள்)'' என்று ெசான்னார்கள். 
பிறகு "அபூமூசா!' அல்லது "அப்துல்லாஹ் பின் ைகேஸ' (என்றைழத்து), "ெசார்க்கத்தின் 
கருவூலங்களில் உள்ள ஒரு வார்த்ைதைய நான் உங்களுக்கு அறிவித்துத் தரட்டுமா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். நான் "அது என்ன, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்ேடன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(அந்த வார்த்ைத) லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ் 
(என்பதாகும்)'' என்று ெசான்னார்கள். 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்தின்ேபாது...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில் இருந்ேதாம்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற காணப்படுகின்றன. 
 
5239 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒர் அறப்ேபாருக்குச் 
ெசன்ேறாம்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அதில் "நீங்கள் யாைர அைழக்கிறரீ்கேளா 
அவன் உங்களுைடய வாகனப் பிராணியின் கழுத்ைதவிட உங்களுக்கு மிகவும் 
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அருகிலிருக்கிறான்'' என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. அந்த அறிவிப்பில் "லா ஹவ்ல 
வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ்'' பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. 
 
5240 அபூமூசா அல்அஷ்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ""ெசார்க்கத்தின் கருவூலங்களில் உள்ள 
ஒரு வார்த்ைதைய' அல்லது "ெசார்க்கத்தின் கருவூலங்களில் ஒரு கருவூலத்ைத' உங்களுக்கு 
அறிவித்துத் தரட்டுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம் (அறிவியுங்கள்)'' என்று ெசான்ேனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அந்த வார்த்ைத) லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த 
இல்லா பில்லாஹ் (என்பதாகும்)'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
5241 அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "ெதாழுைகயில் (அத்தஹிய்யாத் 
இருப்பில்) நான் பிரார்த்திப்பதற்கு ஒரு பிரார்த்தைனைய எனக்குக் கற்றுத்தாருங்கள்'' என்று 
ேகட்ேடன். அப்ேபாது "அல்லாஹும்ம இன்ன ீ ழலம்த்து நஃப்சீ ழுல்மன் கபரீன் (அல்லது 
கஸீரன்) வலா யஃக்ஃபிருத் துனூப இல்லா அன்த்த. ஃபஃக்ஃபிர்லீ மஃக்ஃபிரத்தம் மின் 
இந்திக்க வர்ஹம்ன.ீ இன்னக்க அன்த்தல் ஃகஃபூருர் ரஹீம்'' என்று கூறுங்கள் என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! எனக்கு நாேன ெபருமளவில் (அல்லது "அதிகமாக') அநீதி இைழத்துக் 
ெகாண்ேடன். உன்ைனத் தவிர ேவெறவரும் பாவங்கைள மன்னிக்க முடியாது. 
எனேவ, உன்னிடமிருந்து எனக்கு மன்னிப்பு வழங்குவாயாக! ேமலும், எனக்குக் கருைண 
புரிவாயாக! நிச்சயமாக நீ ெபரிதும் மன்னிப்பவனும் அதிகக் கருைணயுைடயவனும் 
ஆவாய்.) 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
-  ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் 
எனது ெதாழுைகயிலும் எனது இல்லத்திலும் பிரார்த்திக்க ஒரு பிரார்த்தைனையக் 
கற்றுத்தாருங்கள்' என்று ேகட்ேடன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. அவற்றில் "அதிகமாக (கஸீரன்) அநீதி 
இைழத்துக்ெகாண்ேடன்'' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 14 குழப்பங்கள் (ேசாதைனகள்) முதலியவற்றிலிருந்து இைறவனிடம் பாதுகாப்புக் 
ேகாரல். 
 
5242 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு இைறவனிடம் ேவண்டிப்) 
பிரார்த்தித்து வந்தார்கள்: அல்லாஹும்ம! ஃப இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் ஃபித்னத்திந் நாரி, வ 
அதாபிந் நாரி, வ ஃபித்னத்தில் கப்ரி, வ அதாபில் கப்ரி, வ மின் ஷர்ரி ஃபித்னத்தில் ஃகினா, வ 
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மின் ஷர்ரி ஃபித்னத்தில் ஃபக்ரி, வ அஊது பிக்க மின் ஷர்ரி ஃபித்னத்தில் மஸீஹித் 
தஜ்ஜால். அல்லாஹும்மஃக்சில் கத்தாயாய பி மாயிஸ் ஸல்ஜி வல்பரத். வ நக்கி கல்ப ீ
மினல் கத்தாயா கமா நக்ைகத்தஸ் ஸவ்பல் அப்யள மினத் தனஸ். வ பாஇத் ைபன ீவ 
ைபன கத்தாயாய கமா பாஅத்த ைபனல் மஷ்ரிக்கி வல்மஃக்ரிப். அல்லாஹும்ம! ஃப இன்ன ீ
அஊது பிக்க மினல் கசலி வல்ஹரமி வல்மஃஸமி வல் மஃக்ரம்.' 
(ெபாருள்: இைறவா! உன்னிடம் நான் நரகத்தின் ேசாதைனயிலிருந்தும் நரகத்தின் 
ேவதைனயிலிருந்தும்,மண்ணைறயின் ேசாதைனயிலிருந்தும் மண்ணைறயின் 
ேவதைனயிலிருந்தும், ெசல்வத்தின் ேசாதைனயின் தீங்கிலிருந்தும் வறுைமயின் 
ேசாதைனயின் தீங்கிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்; (மகா ெபாய்யன்) மஸீஹுத் 
தஜ்ஜாலின் ேசாதைனயின் தீங்கிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன். 
இைறவா! பனிக்கட்டி நீராலும் ஆலங்கட்டி நீராலும் என்னிலிருந்து என் பாவங்கைளக் 
கழுவி விடுவாயாக! நீ ெவண்ைமயான ஆைடைய அழுக்கிலிருந்து தூய்ைமப்படுத்துவைதப் 
ேபான்று என் உள்ளத்ைதத் தவறுகளிலிருந்து தூய்ைமப்படுத்துவாயாக! கிழக்கிற்கும் 
ேமற்கிற்கும் இைடேய நீ ஏற்படுத்திய இைடெவளிையப் ேபான்று எனக்கும் என் 
தவறுகளுக்குமிைடேய நீ இைடெவளிைய ஏற்படுத்துவாயாக! இைறவா! ேசாம்பலிலிருந்தும் 
தள்ளாைமயிலிருந்தும் பாவத்திலிருந்தும் கடனிலிருந்தும் நான் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் 
ேகாருகிேறன்.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 15 இயலாைம, ேசாம்பல் உள்ளிட்டவற்றிலிருந்து இைறவனிடம் பாதுகாப்புக் ேகாரல். 
 
5243 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் அஜ்ஸி 
வல்கசலி, வல்ஜுப்னி,வல்ஹரமி, வல்புக்ல். வ அஊது பிக்க மின் அதாபில் கப்ரி வ மின் 
ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல்மமாத்'' என்று பிரார்த்தித்துவந்தார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! உன்னிடம் நான் இயலாைமயிலிருந்தும் ேசாம்பலிலிருந்தும் 
ேகாைழத்தனத்திலிருந்தும் தள்ளாைமயிலிருந்தும் கருமித்தனத்திலிருந்தும் பாதுகாப்புக் 
ேகாருகிேறன். மண்ணைறயின் ேவதைனயிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன். வாழ்வின் 
ேசாதைனயிலிருந்தும் மரணத்தின் ேசாதைனயிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்.) 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "வாழ்வின் ேசாதைனயிலிருந்தும் மரணத்தின் ேசாதைனயிலிருந்தும் (வ மின் 
ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல்மமாத்)'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
5244 அனஸ் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், (ேமற்கண்ட) பல்ேவறு அம்சங்களிலிருந்தும் கருமித்தனத்திலிருந்தும் 
காக்குமாறு இைறவனிடம் ேவண்டினார்கள். 
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5245 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் புக்லி, வல்கசலி, வ அர்த 
லில் உமுரி, வ அதாபில் கப்ரி, வ ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல்மமாத்'' எனப் பிரார்த்தித்து 
வந்தார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! கருமித்தனத்திலிருந்தும், ேசாம்பலிலிருந்தும், தள்ளாத வயதிலிருந்தும், 

மண்ணைறயின் ேவதைனயிலிருந்தும், வாழ்வின் ேசாதைனயிலிருந்தும், இறப்பின் 
ேசாதைனயிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்.) 
 
பாடம் : 16 விதியின் ேகடு, அழிவில் வழீ்வது உள்ளிட்டவற்றிலிருந்து இைறவனிடம் 
பாதுகாப்புக் ேகாரல். 
 
5246 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் விதியின் ேகடு, அழிவில் வழீ்வது, எதிரிகள் (ைகெகாட்டிச்) சிரிக்கும் 
நிைலக்கு ஆளாவது, தாங்க முடியாத ேசாதைன ஆகியவற்றிலிருந்து (இைறவனிடம்) 
பாதுகாப்புக் ேகாரிவந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அம்ர் அந்நாஜித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் காணப்படுகிறது: "இந்த நான்கில் 
ஒன்ைற நான்தான் கூடுதலாக அறிவித்துவிட்ேடேனா என்று சந்ேதகப்படுகிேறன்'' என 
சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
5247 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யாேரனும் (பயணத்தில்) ஓரிடத்தில் இறங்கித் தங்கிவிட்டுப் பின்னர் "அஊது பி 
கலிமாத்தில் லாஹித் தாம்மாத்தி மின் ஷர்ரி மா கலக்' என்று கூறிப் பிரார்த்தித்தால், அந்த 
இடத்திலிருந்து அவர் புறப்பட்டுச் ெசல்லும்வைர எதுவும் அவருக்குத் தீங்கிைழக்காது. 
(ெபாருள்: அல்லாஹ்வின் முழுைமயான ெசாற்களின் மூலம் அவனுைடய 
பைடப்பினங்களின் தீங்கிலிருந்து நான் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்.) 
இைத கவ்லா பின்த் ஹகீம் அஸ்ஸுலமிய்யா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5248 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் (பயணத்தில்) ஓரிடத்தில் இறங்கித் தங்கும்ேபாது. "அஊது பி 
கலிமாத்தில் லாஹித் தாம்மாத்தி மின் ஷர்ரி மா கலக' என்று கூறினால். அவர் அங்கிருந்து 
புறப்பட்டுச் ெசல்லும்வைர அவருக்கு எதுவும் தீங்கிைழக்காது. 
இைத கவ்லா பின்த் ஹகீம் அஸ்ஸுல மிய்யா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
ேநற்றிரவு என்ைனத் ேதள் ஒன்று ெகாட்டிவிட்டது. அதனால் நான் (நிம்மதியான 
தூக்கத்ைத) இழந்துவிட்ேடன்'' என்று கூறினார். 
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அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ மாைலப் ெபாழுைத அைடயும்ேபாது, "அஊது பிகலி 
மாத்தில்லாஹித் தாம்மாத்தி மின் ஷர்ரி மா கலக்' என்று கூறியிருந்தால் அது உனக்குத் 
தீங்கிைழத்திருக்காது'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், ஒரு மனிதர் "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைனத் ேதள் ெகாட்டிவிட்டது'' என்று 
கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் :  17 உறங்கச் ெசல்லும்ேபாது படுக்ைகயில் கூற ேவண்டியைவ. 
 
5249 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீ உன் படுக்ைகக்குச் ெசல்லும்ேபாது ெதாழுைகக்காக அங்கத் தூய்ைம (உளூ) ெசய்வைதப் 
ேபான்று அங்கத் தூய்ைம ெசய்துெகாள். பிறகு உன் வலப் பக்கத்தில் சாய்ந்து படு. பிறகு 
"அல்லாஹும்ம! இன்ன ீ அஸ் லம்த்து வஜ்ஹீ இைலக்க, வ ஃபவ்வள்த்து அம்ரீ 
இைலக்க, வ அல்ஜஃத்து ழஹ்ரீ இைலக்க; ரஃக்பத்தன் வ ரஹ்பத்தன் இைலக்க. லா மல்ஜஅ 
வலா மன்ஜா மின்க்க இல்லா இைலக்க. ஆமன்த்து பி கித்தாபிக் கல்லதீ அன்ஸல்த்த. வபி 
நபிய்யிக்கல்லதீ அர்சல்த்த'' என்று ஓதிக்ெகாள். 
(ெபாருள்: இைறவா! எனது முகத்ைத உனக்குக் கீழ்ப்படியச் ெசய்துவிட்ேடன். என் காரியம் 
அைனத்ைதயும் உன்னிடம் ஒப்பைடத்துவிட்ேடன். என் முதுைக உன்னளவில் சாய்த்து 
விட்ேடன். உன்மீதுள்ள ஆவலிலும் அச்சத்திலும்தான் (இவற்ைற நான் ெசய்ேதன்). 
உன்னிடமிருந்து தப்பிக்கவும் ஒதுங்கிடவும் உன்ைனத் தவிர ேவறு ேபாக்கிடமில்ைல. நீ 
அருளிய உனது ேவதத்ைதயும் நீ அனுப்பிய உன்னுைடய நபிையயும் நான் நம்பிேனன்.) 
இந்தப் பிரார்த்தைனைய (இரவின்) இறுதிப் ேபச்சாக ஆக்கிக்ெகாண்டு, அன்ைறய இரவில் நீ 
இறந்துவிட்டால், (இஸ்லாம் எனும்) இயற்ைக மரபில் நீ இறந்தவன் ஆவாய். 
 
இதன் அறிவிப்பாளரான பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் இவற்ைற நிைனவிலிருத்துவதற்காகத் திரும்ப ஓதிக்காட்டிேனன். அப்ேபாது ("நீ 
அனுப்பிய உன் நபிையயும் நான் நம்பிேனன்' என்பதற்குப் பதிலாக) "நீ அனுப்பிய உன் 
ரசூைலயும் நான் நம்பிேனன்' என்று நான் ெசால்லிவிட்ேடன். உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீ அனுப்பிய உன் நபிையயும் நான் நம்பிேனன் என்று ெசால்வரீாக'' என 
(திருத்தி)க் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும் மன்சூர் (ரஹ்) அவர்களது (ேமற்கண்ட) அறிவிப்ேப முழுைமயானதாகும். 
ஹுைஸன் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர் (இறக்காமல்) 
காைலப் ெபாழுைத அைடந்தாலும் நன்ைமையேய அைடந்துெகாண்டார்'' என்று கூடுதலாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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5250 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதரிடம், நீ இரவில் படுக்ைகக்கு (உறங்க)ச் 
ெசல்லும்ேபாது, "அல்லாஹும்ம! அஸ்லம்த்து நஃப்சீ இைலக்க, வ வஜ்ஜஹ்த்து வஜ்ஹீ 
இைலக்க, வ அல்ஜஃத்து ழஹ்ரீ இைலக்க, வ ஃபவ்வள்த்து அம்ரீ இைலக்க; ரக்ஃபத்தன் வ 
ரஹ்பத்தன் இைலக்க. லா மல்ஜஅ வலா மன்ஜா மின்க்க இல்லா இைலக்க, ஆமன்த்து பி 
கித்தாபிக்கல்லதீ அன்ஸல்த்த வபி ரசூலிக்கல்லதீ அர்சல்த்த'' என்று ெசால்லும்படி 
உத்தரவிட்டார்கள். 
"அவர் (இவ்வாறு பிரார்த்தித்துவிட்டு உறங்கும்ேபாது) இறந்துவிட்டால் (இஸ்லாம் எனும்) 
இயற்ைக மரபில் இறந்தவராவார்'' என்றும் கூறினார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! என்ைன நான் உன்னிடம் ஒப்பைடத்ேதன். என் முகத்ைத உன்னளவில் 
திருப்பிவிட்ேடன். எனது முதுைக உன்னளவில் சாய்த்துவிட்ேடன். என் காரியங்கள் 
அைனத்ைதயும் உன்னிடம் ஒப்பைடத்துவிட்ேடன். உன்மீதுள்ள அன்பிலும் அச்சத்திலும்தான் 
(இவற்ைற நான் ெசய்ேதன்). உன்னிடமிருந்து தப்பிக்கவும் ஒதுங்கிடவும் உன்ைனத் தவிர 
ேவறு ேபாக்கிடம் இல்ைல. நீ அருளிய உன்னுைடய ேவதத்ைதயும் நீ அனுப்பிய உன் 
ரசூைலயும் நான் நம்பிேனன்.) 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு பஷ்ஷார் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இரவில்' எனும் குறிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
5251 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இன்ன மனிதேர! நீர் உமது படுக்ைகக்குச் 
ெசல்லும்ேபாது (இவ்வாறு ெசால்வரீாக...)'' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
ஆயினும் அதில், ("நீ அனுப்பிய உன்னுைடய ரசூைலயும் நம்பிேனன்'' என்பதற்குப் பகரமாக) 
"நீ அனுப்பிய உன்னுைடய நபிையயும் நான் நம்பிேனன்'' என்று கூறியதாகவும், (இவ்வாறு 
பிராத்தித்துவிட்டு) அன்றிரவிேலேய நீ இறந்துவிட்டால் (இஸ்லாம் எனும்) இயற்ைக 
மரபிேலேய இறந்தவன் ஆவாய். காைலயில் (உயிருடன் விழித்து) எழுந்தால், (இந்தப் 
பிரார்த்தைனகளின்) நன்ைமகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்வாய்'' என்று கூறியதாகவும் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இவ்வாறு பிரார்த்திக்குமாறு) ஒரு 
மனிதருக்கு உத்தரவிட்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. "நீ காைலயில் (உயிருடன் 
விழித்து) எழுந்தால் (இந்தப் பிரார்த்தைனக்கான) நன்ைமையப் ெபற்றுக்ெகாள்வாய்'' எனும் 
குறிப்பு காணப்படவில்ைல. 
 
5252 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் உறங்கச் ெசல்லும்ேபாது, "அல்லாஹும்ம! பிஸ்மிக்க அஹ்யா, வ 
பிஸ்மிக்க அமூத்து (இைறவா! உனது ெபயராேலேய உயிர் ெபறுகிேறன்; உனது ெபயர் 
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கூறிேய இறக்கிேறன்.) என்று கூறுவார்கள். உறக்கத்திலிருந்து விழித்ெதழும்ேபாது, 

"அல்ஹம்து லில்லாஹில்லதீ அஹ்யானா பஅத மா அமாத்தனா வ இைலஹிந் நுஷூர் 
(அைனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியது. அவேன நம்ைம இறக்கச்ெசய்த பின்னர் 
நமக்கு உயிரூட்டினான். ேமலும், அவனிடேம ெசல்ல ேவண்டியுள்ளது.)'' என்று கூறுவார்கள். 
 
5253 அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "ஒருவர் உறங்கச் ெசல்லும்ேபாது "அல்லஹும்ம! 
கலக்த்த நஃப்சீ, வ அன்த்த தவஃப்பாஹா, லக்க மமாத்துஹா வ மஹ்யாஹா, இன் 
அஹ்யய்த்தஹா ஃபஹ்ஃபழ்ஹா, வ இன் அமத்தஹா ஃபக்ஃபிர் லஹா, அல்லஹும்ம! 
இன்ன ீஅஸ்அலுக்கல் ஆஃபியா' (இைறவா! நீேய என் உயிைரப் பைடத்தாய். நீேய அதைனக் 
ைகப்பற்றிக்ெகாள்கிறாய். அதன் இறப்பும் வாழ்வும் உனக்ேக உரியன. அைத நீ உயிேராடு 
விட்டுைவத்தால் அைத நீ காப்பாற்றுவாயாக! அைத நீ இறக்கச் ெசய்து விட்டால் அதற்கு 
மன்னிப்பு வழங்குவாயாக! இைறவா! உன்னிடம் நான் ஆேராக்கியத்ைத ேவண்டுகிேறன்) 
என்று கூறும்படி உத்தரவிட்டார்கள். 
அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "இைதத் தாங்கள் 
தங்கள் தந்ைத உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "உமர் (ரலி) அவர்கைளவிடச் 
சிறந்தவரான அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ேறன்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5254 சுைஹல் பின் அபஸீாலிஹ் தக்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(எங்கள் தந்ைத) அபூஸாலிஹ் தக்வான் (ரஹ்) அவர்கள், எங்களில் ஒருவர் உறங்கச் 
ெசல்லும் ேபாது வலப் பக்கத்தில் சாய்ந்து படுத்துக்ெகாண்டு, "அல்லாஹும்ம! ரப்பஸ் 
ஸமாவாத்தி வ ரப்பல் அர்ளி வ ரப்பல் அர்ஷில் அழமீ். ரப்பனா வ ரப்ப குல்லி ைஷயின். 
ஃபாலிக்கல் ஹப்பி வந்நவா வ முன்ஸிலத் தவ்ராத்தி வல்இன்ஜலீி வல்ஃபுர்கான், அஊது 
பிக்க மின் ஷர்ரி குல்லி ைஷயின். அன்த்த ஆகிதும் பி நாஸியத்திஹ், அல்லாஹும்ம! 
அன்த்தல் அவ்வலு; ஃப ைலஸ கப்லக்க ைஷஉன், வ அன்த்தல் ஆகிரு; ஃப ைலஸ பஅதக்க 
ைஷஉன். வ அன்த்தழ் ழாஹிரு; ஃப ைலஸ ஃபவ்கக்க ைஷஉன், வ அன்த்தல் பாத்தினு; ஃப 
ைலஸ தூனக்க ைஷஉன், இக்ளி அன்னா அத்ைதன வ அஃக்னினா மினல் ஃபக்ர்''என்று 
கூறும்படி உத்தரவிடுவார்கள். ேமலும் இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவித்ததாகவும் கூறுவார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! வானங்களின் அதிபதிேய! பூமியின் அதிபதிேய! மகத்தான 
அரியைணயின் அதிபதிேய! எங்கள் இைறவா! அைனத்துப் ெபாருட்களின் அதிபதிேய! 
தானிய வித்துகைளயும் விைதகைளயும் பிரி(த்து தாவர வர்க்கத்ைத முைளப்பி)ப்பவேன! 
தவ்ராத், இன்ஜலீ், ஃபுர்கான் (குர்ஆன்) ஆகிய ேவதங்கைள அருளியவேன! 
அைனத்துப் ெபாருட்களின் தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன். 
அவற்றின் முன்ெநற்றி ேராமங்கைள நீேய பிடித்துள்ளாய். இைறவா! நீேய ஆரம்பமானவன்; 

உனக்கு முன்னர் ேவெறதுவும் இல்ைல. நீேய இறுதியானவன்; உனக்குப் பின்னர் 
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ேவெறதுவும் இல்ைல. நீேய ேமலானவன்; உனக்கு ேமேல ேவெறான்றுமில்ைல. நீேய 
அடித்தளமானவன்; உனக்குக் கீேழ ேவெறான்றுமில்ைல. எங்கள் கடன்கைள நிைறேவற்றி 
ைவப்பாயாக! வறுைமயிலிருந்து காத்து எங்கைளத் தன்னிைறவு ெகாள்ளச்ெசய்வாயாக!) 
 
5255 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாங்கள் உறங்கச் ெசல்லும்ேபாது 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி பிரார்த்திக்கும் படி உத்தரவிடுவார்கள்'' என்று 
காணப்படுகிறது. ேமலும் அதில், ("மின் ஷர்ரி குல்லி ைஷயின் அன்த்த ஆகிதும் பி 
நாஸியத்திஹ்' என்பதற்குப் பகரமாக) "மின் ஷர்ரி குல்லி தாப்பத்தின் அன்த்த ஆகிதும் 
பிநாஸியத் திஹா'' என்று  இடம்ெபற்றுள்ளது. 
(ெபாருள்: அைனத்து உயிரினங்களின் தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் 
ேகாருகிேறன். அவற்றின் முன்ெநற்றி ேராமங்கைள நீேய பிடித்துள்ளாய்.) 
 
5256 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், (ஒரு முைற) ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து (தமக்கு 
ஒத்தாைசயாகப் பணிபுரிய) அடிைம ஒருவைரத் தருமாறு ேகட்டார்கள். அப்ேபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹும்ம! ரப்பஸ் ஸமாவாத்திஸ் ஸப்இ...'' (இைறவா! ஏழு 
வானங்களின் அதிபதிேய!...)'' என்று ெதாடங்கி ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி 
பிரார்த்திக்குமாறு கூறியதாகக் காணப்படுகிறது. 
 
5257 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் படுக்ைகக்குச் ெசன்றால், உங்களது கீழங்கியின் ஓரத்தால் விரிப்ைபத் 
தட்டிவிடுங்கள். அல்லாஹ்வின் ெபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்) கூறுங்கள். ஏெனனில், நீங்கள் 
இல்லாதேபாது உங்களது விரிப்பில் என்ன (விஷஜந்து) புகுந்துெகாண்டது என்பது 
உங்களுக்குத் ெதரியாது. பிறகு படுக்கத் தயாராகும்ேபாது வலப் பக்கத்தில் சாய்ந்து 
படுத்துக்ெகாண்டு, பின்வருமாறு பிரார்த்தியுங்கள்: 
சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம! ரப்ப ீபிக்க வளஅத்து ஜன்ப,ீ வ பிக்க அர்ஃபஉஹு, இன் அம்சக்த்த 
நஃப்சீ ஃபக்ஃபிர் லஹா. வ இன் அர்சல்த் தஹா ஃபஹ்ஃபழ்ஹா பி மா தஹ்ஃபழு பிஹி 
இபாதக்கஸ் ஸாலிஹீன். 
 
(ெபாருள்: இைறவா! நீ (அைனத்துக்  குைறகளிலிருந்தும்) தூய்ைமயானவன். என் இரட்சகா! 
உன் ெபயரால் என் விலாைவ (தைரயில்) ைவத்ேதன். உன் உதவியாேலேய (மீண்டும்) 
எழுேவன். என் உயிைர நீ ைகப்பற்றிக்ெகாண்டால், அைத மன்னிப்பாயாக! அைத நீ (உன் 
வசம் ைவத்துக்ெகாள்ளாமல்) விட்டுவிட்டால், உன் நல்லடியார்கைள எதன் மூலம் 
பாதுகாப்பாேயா அதன் மூலம் என் உயிைரயும் காத்திடுவாயாக!) 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில், ("சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம! ரப்ப!ீ'' என்பதற்குப் பகரமாக) பிஸ்மிக்க ரப்ப ீவளஅத்து 
ஜன்ப ீ(என் அதிபதிேய! உன் ெபயரால் என் விலாைவ (தைரயில்) ைவத்ேதன்)'' என்றும், ("ஃப 
இன் அம்சக்த்த நஃப்சீ ஃபக்ஃபிர் லஹா'' என்பதற்குப் பகரமாக) "ஃப இன் அஹ்யய்த்த நஃப்சீ 
ஃபர்ஹம்ஹா'' என்றும் காணப்படுகிறது. (ெபாருள்: அைத நீ உயிேராடு வாழச்ெசய்தால் 
அதற்கு நீ கருைண புரிவாயாக!) 
 
5258 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் படுக்ைகக்குச் ெசல்லும்ேபாது "அல்ஹம்து 
லில்லாஹில்லதீ அத்அமனா வ சகானா வ கஃபானா வ ஆவானா. ஃபகம் மிம்மன் லா 
காஃபிய லஹு, வலா முஃவிய'' என்று கூறுவார்கள். 
(ெபாருள்: அைனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியது. அவேன நமக்கு உணவளித்தான்; 

குடிநீர் வழங்கினான்; (நம் ேதைவகைள நிைறேவற்றி) ேபாதுமான அளவுக்குக் ெகாடுத்தான்; 

(தங்க இடமளித்து) தஞ்சமளித்தான். ஆனால்,ேபாதுமாக்கிைவப்பதற்ேகா தஞ்சமளிப்பதற்ேகா 
ஆளில்லாமல் எத்தைனேயா ேபர் இருக்கின்றனர்.) 
 
பாடம் : 18 ெசய்தவற்றின் தீங்கிலிருந்தும் ெசய்யத் தவறியவற்றின் தீங்கிலிருந்தும் 
இைறவனிடம் பாதுகாப்புக் ேகாரல். 
 
5259 ஃபர்வா பின் நவ்ஃபல் அல்அஷ்ஜஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் 
ேவண்டிவந்த பிரார்த்தைனகள் குறித்துக் ேகட்ேடன். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் ஷர்ரி மா அமில்த்து, வ மின் ஷர்ரி மா லம் 
அஃமல்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்திப்பார்கள் எனப் 
பதிலளித்தார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! நான் ெசய்தவற்றின் தீங்கிலிருந்தும் நான் ெசய்யத் தவறியவற்றின் 
தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஃபர்வா பின் நவ்ஃபல் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் ேவண்டிய பிரார்த்தைன குறித்துக் 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீ அஊது பிக்க மின் ஷர்ரி மா 
அமில்த்து. வ ஷர்ரி மா லம் அஃமல்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பிரார்த்திப்பார்கள் என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஃபர்வா பின் நவ்ஃபல் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("வ ஷர்ரி மா லம் 
அஃமல்'' என்பதற்குப் பகரமாக) "வ மின் ஷர்ரி மா லம் அஃமல்'' என்று சிறிய 
வித்தியாசத்துடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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5260 ஃபர்வா பின் நவ்ஃபல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது பிரார்த்தைனயில் "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் 
ஷர்ரி மா அமில்த்து வ ஷர்ரி மா லம் அஃமல்'' என்று கூறுவார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! நான் ெசய்தவற்றின் தீங்கிலிருந்தும், நான் ெசய்யத் தவறியவற்றின் 
தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்.) 
 
5261 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹும்ம! லக்க அஸ்லம்த்து, வ பிக்க 
ஆமன்த்து, வ அைலக்க தவக்கல்த்து, வ இைலக்க அனப்த்து, வ பிக்க காஸம்த்து. 
அல்லாஹும்ம! இன்ன ீ அஊது பி இஸ்ஸத்திக்க,லாயிலாஹ இல்லா அன்த்த, அன் 
துளில்லன,ீ அன்த் தல் ஹய்யுல்லதீ லா யமூத்து, வல்ஜின்னு வல்இன்ஸு யமூத்தூன்'' 

என்று பிரார்த்தித்துவந்தார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! உனக்ேக அடிபணிந்ேதன். உன்மீேத நம்பிக்ைக ெகாண்டுள்ேளன். 
உன்ைனேய சார்ந்துள்ேளன். உன்னிடேம திரும்புகிேறன். உன் உதவியாேலேய 
(எதிரிகளிடம்) வழக்காடுேவன். இைறவா! நான் வழிதவறாமலிருக்க உனது வல்லைமயின் 
மூலம் நான் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன். உன்ைனத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல. ஜின் 
இனத்தாரும் மனித குலத்தாரும் இறந்துவிடுவார்கள்; ஆனால் நீ இறக்காமல் 
நிைலத்திருப்பவன்.) 
 
5262 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பயணத்தில் இருந்து, அதிகாைல முன்ேநரத்ைத அைடந்தால், "சமிஅ 
சாமிஉன் பி ஹம்தில்லாஹி வ ஹுஸ்னி பலாயிஹி அைலனா. ரப்பனா ஸாஹிப்னா. வ 
அஃப்ளில் அைலனா. ஆயிதம் பில்லாஹி மினந் நார்''என்று பிரார்த்திப்பார்கள். 
(ெபாருள்: அல்லாஹ் நமக்குப் புரிந்த நல்லுபகாரத்திற்காக அவைன நாம் ேபாற்றிப் 
புகழ்வைதக் ேகட்பவர் ேகட்டுவிட்டார். (அல்லது ேகட்பவர் பிறருக்கு எடுத்துைரக்கட்டும்.) 
எங்கள் இரட்சகா! எங்களுடன் வருவாயாக! எங்கள்மீது கருைண ெபாழிவாயாக! நரக 
ெநருப்பிலிருந்து காப்பாயாக!) 
 
5263 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு பிரார்த்திப்பது வழக்கம்: அல்லாஹும் மஃக்ஃபிர் லீ 
கத்தீஅத்தீ, வ ஜஹ்லீ, வ இஸ்ராஃப ீ ஃப ீ அம்ரீ, வ மா அன்த்த அஉலமு பிஹி மின்ன.ீ 
அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர்லீ ஜித்தீ, வ ஹஸ்லீ வ கத்தஈ வ அம்தீ, வ குல்லு தாலிக்க இந்தீ. 
அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர் லீ மா கத்தம்த்து, வ மா அக்கர்த்து, வ மா அஸ்ரர்த்து, வ மா 
அஉலன்த்து. வ மா அன்த்த அஉலமு பிஹி மின்ன.ீ அன்த்தல் முகத்திமு வ அன்த்தல் 
முஅக்கிரு. வ அன்த்த அலா குல்லி ைஷயின் கதீர். 
(ெபாருள்: இைறவா! என் குற்றத்ைதயும் அறியாைமையயும் என் ெசயலில் நான் 
ேமற்ெகாண்ட விரயத்ைதயும் மன்னிப்பாயாக. ேமலும், என்ைனவிட நீ எைதெயல்லாம் 
அறிந்துள்ளாேயா அைதயும் மன்னிப்பாயாக! இைறவா! நான் விைனயாகச் ெசய்தைதயும் 
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விைளயாட்டாகச் ெசய்தைதயும் தவறுதலாகச் ெசய்தைதயும் ேவண்டுெமன்ேற 
ெசய்தைதயும் மன்னிப்பாயாக! இைவ யாவும் என்னிடம் இல்லாமலில்ைல. 
இைறவா! நான் முன்பு ெசய்தைதயும் (அதன்) பின்பு ெசய்தைதயும் இரகசியமாகச் 
ெசய்தைதயும் பகிரங்கமாகச் ெசய்தைதயும் என்ைனவிட நீ எவற்ைறெயல்லாம் 
அறிந்துள்ளாேயா அவற்ைறயும் மன்னிப்பாயாக! நீேய முன்ேனற்றம் அைடயச் ெசய்பவன். 
நீேய பின்னைடவு ஏற்படுத்துபவன். நீ அைனத்தின் மீதும் ஆற்றல் உள்ளவன்.) 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5264 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு பிரார்த்தித்துவந்தார்கள்: 
அல்லாஹும்ம! அஸ்லிஹ் லீ தீனியல்லதீ ஹுவ இஸ்மத்து அம்ரீ. 
வ அஸ்லிஹ் லீ துன்யாயல்லத்தீ ஃபஹீா மஆஷீ. 
வ அஸ்லிஹ் லீ ஆகிரத்தியல்லத்தீ ஃபஹீா மஆதீ. 
வஜ்அலில் ஹயாத்த ஸியாதத்தன் லீ ஃப ீகுல்லி ைகர். 
வஜ்அலில் மவ்த்த ராஹத்தன் லீ மின் குல்லி ஷர். 
(ெபாருள்: இைறவா! எனது நடத்ைதக்குப் பாதுகாப்பாக உள்ள எனது மார்க்கத்ைத எனக்குச் 
சீர்படுத்துவாயாக! 
நான் வாழ ேவண்டிய இம்ைமைய எனக்குச் சீர்படுத்துவாயாக! 
நான் திரும்பி வரவுள்ள மறுைமைய எனக்குச் சீர்படுத்துவாயாக! 
வாழ்க்ைகைய, எல்லா நன்ைமகைளயும் கூடுதலாகச் ெசய்வதற்கு எனக்குக் 
காரணமாக்குவாயாக! 
மரணத்ைத, எல்லாத் தீைமகளிலிருந்தும் பாதுகாப்புப் ெபறுவதற்கு எனக்குக் 
காரணமாக்குவாயாக!) 
 
5265 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஸ்அலுக்கல் ஹுதா, வத்துகா, வல் அஃபாஃப 
வல் ஃகினா'' என்று பிரார்த்தித்துவந்தார்கள். 
(ெபாருள்: இைறவா! உன்னிடம் நான் நல்வழிையயும் இைறயச்சத்ைதயும் சுய 
கட்டுப்பாட்ைடயும் தன்னிைறைவயும் ேவண்டுகிேறன்.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னுல் முஸன்னா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("சுய கட்டுப்பாடு' என்பைதக் 
குறிக்க "அஃபாஃப்'என்பதற்குப் பகரமாக) "அல்இஃப்பத்த' எனும் ெசால் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
 
 
 
 
 



அத்தியாயம் : 48 – பிரார்த்தைனகள்                                 

    பக்கம் | 1853  
 

5266 அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிவந்தைதப் 
ேபான்றுதான் நான் உங்களிடம் அறிவிக்கிேறன்'' என்று கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு 
ெசான்னார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு பிரார்த்திப்பது வழக்கம்: 
அல்லாஹும்ம! இன்ன ீ அஊது பிக்க மினல் அஜ்ஸி, வல்கசலி, வல்ஜுப்னி, வல் 
புக்லி, வல்ஹரமி, வ அதாபில் கப்ர். அல்லாஹும்ம! ஆத்தி நஃப்சீ தக்வாஹா, வ 
ஸக்கிஹா, அன்த்த ைகரு மன் ஸக்காஹா. அன்த்த வலிய்யுஹா வ மவ்லாஹா. அல்லா 
ஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் இல்மின் லா யன்ஃபஉ, வ மின் கல்பின் லா யக்ஷஉ, வ 
மின் நஃப்சின் லா தஷ்பஉ, வ மின் தஅவத்தின் லா யுஸ்தஜாபு லஹா. 
(ெபாருள்: இைறவா! உன்னிடம் நான் இயலாைமயிலிருந்தும் ேசாம்பலிலிருந்தும் 
ேகாைழத்தனத்திலிருந்தும் கருமித்தனத்திலிருந்தும் தள்ளாைமயிலிருந்தும் மண்ணைறயின் 
ேவதைனயிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன். இைறவா! எனது உள்ளத்தில் உன்ைனப் 
பற்றிய அச்சத்ைத ஏற்படுத்தி, அைதத் தூய்ைமப்படுத்துவாயாக! அைதத் 
தூய்ைமப்படுத்துேவாரில் நீேய சிறந்தவன். நீேய அதன் உரிைமயாளன்; அதன் காவலன். 
இைறவா! உன்னிடம் நான் பயனளிக்காத கல்வியிலிருந்தும் உன்ைன அஞ்சாத 
உள்ளத்திலிருந்தும் திருப்தியைடயாத மனத்திலிருந்தும் ஏற்கப்படாத 
பிரார்த்தைனயிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்.) 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5267 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மாைல ேநரத்ைத அைடயும்ேபாது, "அம்ைசனா வ 
அம்சல் முல்க்கு லில்லாஹ்;வல்ஹம்து லில்லாஹ். லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, 

வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க லஹு'' என்று கூறுவார்கள். 
(ெபாருள்: நாங்கள் மாைலப் ெபாழுைத அைடந்ேதாம். மாைலப் ெபாழுதின் ஆட்சி 
அல்லாஹ்வுக்ேக உரியது. அைனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியது. அல்லாஹ்ைவத் 
தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இைண யாருமில்ைல.) 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹசன் பின் உைபதில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
ஸுைபத் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் இப்ராஹீம் பின் சுைவத் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து பின்வருமாறு கூடுதலாக மனனமிட்டதாகவும் என்னிடம் 
அறிவித்தார்கள்: 
லஹுல் முல்க்கு வ லஹுல் ஹம்து. வஹுவ அலா குல்லி ைஷயின் கதீர். 
அல்லாஹும்ம! அஸ்அலுக்க ைகர ஹாதி ஹில் ைலலா. வ அஊது பிக்க மின் ஷர்ரி 
ஹாதிஹில் ைலலா. வ ஷர்ரி மா பஅதஹா. அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் 
கசலி, வ சூயில் கிபர். அல்லாஹும்ம! இன்ன ீ அஊது பிக்க மின் அதாபின் ஃபிந்நாரி, வ 
அதாபின் ஃபில்கப்ர். 
(ெபாருள்: ஆட்சி அவனுக்ேக உரியது. புகழும் அவனுக்ேக உரியது. அவன் அைனத்தின் 
மீதும் ஆற்றல் உள்ளவன். இைறவா! உன்னிடம் நான் இந்த இரவின் நன்ைமைய 
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ேவண்டுகிேறன். ேமலும், உன்னிடம் நான் இந்த இரவின் தீங்கிலிருந்தும் அதற்குப் 
பின்னுள்ள தீைமயிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன். இைறவா! ேசாம்பலிலிருந்தும் 
முதுைமயின் ேகட்டிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன். இைறவா! நரக 
ெநருப்பிலுள்ள ேவதைனயிலிருந்தும் மண்ணைறயிலுள்ள ேவதைனயிலிருந்தும் உன்னிடம் 
நான் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்.) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5268 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மாைலப் ெபாழுைத அைடயும்ேபாது "அம்ைசனா வ அம்சல் முல்க்கு 
லில்லாஹ். வல்ஹம்து லில்லாஹ், லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க 
லஹு'' என்று கூறுவார்கள். 
(ெபாருள்: நாங்கள் மாைலப் ெபாழுைத அைடந்ேதாம். மாைலப் ெபாழுதின் ஆட்சி 
அல்லாஹ்வுக்ேக உரியது. அைனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்ேக. அல்லாஹ்ைவத் தவிர 
ேவறு இைறவன் இல்ைல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இைண யாருமில்ைல.) 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹசன் பின் உைபதில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள், "லஹுல் 
முல்க்கு, வ லஹுல் ஹம்து,வஹுவ அலா குல்லி ைஷயின் கதீர்'' என்றும் இப்ராஹீம் பின் 
சுைவத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாகேவ நான் கருதுகிேறன் என்று கூறுகிறார்கள். 
(ெபாருள்: அவனுக்ேக ஆட்சியதிகாரம் உரியது. எல்லாப் புகழும் அவனுக்ேக உரியது. அவன் 
அைனத்தின் மீதும் ஆற்றல் உள்ளவன்.) 
 
ேமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள், "ரப்பி! அஸ்அலுக்க ைகர மா ஃபஹீாதிஹில் ைலலத்தி வ 
ைகர மா பஅதஹா. வ அஊது பிக்க மின் ஷர்ரி மா ஃபஹீாதிஹில் ைலலத்தி வ ஷர்ரி மா 
பஅதஹா. ரப்பி! அஊது பிக்க மினல் கசலி, வ சூயில் கிபர். ரப்பி! அஊது பிக்க மின் 
அதாபின் ஃபிந்நாரி, வ அதாபின் ஃபில்கப்ர்'' என்றும் கூறுவார்கள். 
(ெபாருள்: என் இைறவா! இந்த இரவிலுள்ள நன்ைமையயும் அதற்குப் பின்னுள்ள 
நன்ைமையயும் உன்னிடம் நான் ேவண்டுகிேறன். இந்த இரவிலுள்ள தீங்கிலிருந்தும் 
அதற்குப் பின்னுள்ள தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன். என் 
இைறவா! உன்னிடம் நான் ேசாம்பலிலிருந்தும் முதுைமயின் ேகட்டிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் 
ேகாருகிேறன்.என் இைறவா! நரக ெநருப்பிலுள்ள ேவதைனயிலிருந்தும் மண்ணைறயிலுள்ள 
ேவதைனயிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்.) 
இவ்வாேற நபி (ஸல்) அவர்கள் காைலப் ெபாழுைத அைடயும்ேபாது "அஸ்பஹ்னா. வ 
அஸ்பஹல் முல்க்கு லில்லாஹ்'' (நாங்கள் காைலப் ெபாழுைத அைடந்ேதாம். காைலப் 
ெபாழுதின் ஆட்சி அல்லாஹ்வுக்ேக உரியது.) என்று கூறி (மற்றைதயும் ஓதி)னார்கள். 
 
5269 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மாைலப் ெபாழுைத அைடயும்ேபாது "அம்ைசனா வ 
அம்சல் முல்க்கு லில்லாஹ். வல்ஹம்து லில்லாஹ். லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, 
வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க லஹு, அல்லாஹும்ம! இன்ன ீ அஸ்அலுக்க மின் ைகரி 
ஹாதிஹில் ைலலா. வ ைகரி மா ஃபஹீா. வ அஊது பிக்க மின் ஷர்ரிஹா, வ ஷர்ரி மா 
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ஃபஹீா. அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் கசலி, வல்ஹரமி, வ சூயில் கிபரி, வ 
ஃபித்னத்தித் துன்யா, வ அதாபில் கப்ர்'' என்று கூறுவார்கள். 
(ெபாருள்: நாங்கள் மாைலப் ெபாழுைத அைடந்ேதாம். மாைலப் ெபாழுதின் ஆட்சி 
அல்லாஹ்வுக்ேக உரியது. அைனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியது. அல்லாஹ்ைவத் 
தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இைணயாக யாருமில்ைல. 
இைறவா! இந்த இரவின் நன்ைமையயும் அதற்குப் பின்னுள்ள நன்ைமையயும் உன்னிடம் 
நான் ேவண்டுகிேறன். அதன் தீைமயிலிருந்தும் அதற்குப் பின்னுள்ள தீைமயிலிருந்தும் 
உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன். இைறவா! ேசாம்பலிலிருந்தும் 
தள்ளாைமயிலிருந்தும் முதுைமயின் ேகட்டிலிருந்தும் இம்ைமயின் ேசாதைனயிலிருந்தும் 
மண்ணைறயின் ேவதைனயிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்.) 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹசன் பின் உைபதில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: 
இதில் ("லா ஷரீக்க லஹு - அவனுக்கு இைணயாக யாருமில்ைல என்பதற்குப் பிறகு) 
"லஹுல் முல்க்கு. வ லஹுல் ஹம்து. வஹுவ அலா குல்லி ைஷயின் கதீர்'' (ஆட்சி 
அவனுக்ேக உரியது. புகழும் அவனுக்ேக உரியது. அவன் அைனத்தின் மீதும் 
ஆற்றலுள்ளவன்) என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக ஸுைபத் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூடுதலாக அறிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5270 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு. வஹ்தஹு. 
அஅஸ்ஸ ஜுன்தஹு. வ நஸர அப்தஹு. வ ஃகலபல் அஹ்ஸாப வஹ்தஹு. ஃபலா 
ைஷய்அ பஅதஹு'' என்று கூறிவந்தார்கள் 

(ெபாருள்: அல்லாஹுைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல. அவன் தனித்தவன். தன் 
பைடயினைர அவேன கண்ணியப்படுத்தினான். தன் அடிைம(யாகிய என)க்கு அவேன 
உதவினான். கூட்டுப் பைடயினைர அவேன தனிெயாருவனாக ெவன்றான். அவனுக்குப் 
பின்னால் (நிைலயானது) ேவெறதுவும் இல்ைல.) 
 
5271 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹும்மஹ்தின,ீ வ சத்தித்ன'ீ' 

(இைறவா! எனக்கு நல்வழி காட்டுவாயாக! ேநர்ைமயானைதச் சரியாகச் ெசய்ய எனக்கு 
வாய்ப்பளிப்பாயாக!) என்று பிரார்த்திப்பரீாக. அப்ேபாது (வழி தவறியவனுக்குச் சரியான) 
வழிைய நீர் காட்டுவைதயும், (வைளந்த) அம்ைப நிமிர்த்தி ேநராக்குவைதயும் நிைனத்துக் 
ெகாள்வரீாக'' என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹும்ம இன்ன ீ
அஸ்அலுக்கல் ஹுதா வஸ்ஸதாத' (இைறவா! உன்னிடம் நான் நல்வழிையயும் 
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ேநர்ைமையயும் ேவண்டுகிேறன்) என்று ெசால்வரீாக என்றார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி, 
ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள விவரங்கள் இடம்ெபறுகின்றன. 
 
பாடம் : 19 பகலின் ஆரம்ப ேநரத்திலும் உறங்கச் ெசல்லும்ேபாதும் இைறவைனத் துதித்தல். 
 
5272  (நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார்) ஜுைவரியா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் ெதாழுைகக்குப்பின் அதிகாைலயில்  என்னிடமிருந்து 
புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது நான் எனது ெதாழுமிடத்தில் அமர்ந்திருந்ேதன். பிறகு 
அவர்கள் முற்பகல் ெதாழுைக (ளுஹா) ெதாழுதுவிட்டு வந்தார்கள். அப்ேபாதும் நான் (அேத 
இடத்தில்) அமர்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது என்னிடம், "நான் உன்னிடமிருந்து ெசன்றது 
முதல்  இேத நிைலயில்தான் நீ  இருந்துெகாண்டிருக்கிறாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் 
"ஆம்'' என்ேறன். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் உன்னிடமிருந்து ெசன்றதற்குப் பிறகு நான்கு (துதிச்) ெசாற்கைள 
மூன்று முைற ெசான்ேனன். அவற்ைற இன்ைறக்ெகல்லாம் நீ ெசான்னவற்றுடன் 
மதிப்பிட்டால், நீ ெசான்னவற்ைற அைவ மிைகத்துவிடும். (அைவ:) சுப்ஹானல்லாஹி வபி 
ஹம்திஹி அதத கல்கிஹி, வ ரிளா நஃப்சிஹி, வ ஸினத்த அர்ஷிஹி, வ மிதாத 
கலிமாத்திஹி (ஆகியைவயாகும்)'' என்றார்கள். 
(ெபாருள்: அல்லாஹ்வுைடய பைடப்புகளின் எண்ணிக்ைக அளவுக்கும், அவன் உவக்கும் 
அளவுக்கும், அவனது அரியைணயின் எைடயளவுக்கும், அவனுைடய ெசாற்களின் 
எண்ணிக்ைக அளவுக்கும் அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்து அவைனத் தூயவன் எனத் 
துதிக்கிேறன்.) 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ஜுைவரியா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிகாைலத் ெதாழுைகையத் ெதாழச் 
ெசன்றேபாது, அல்லது அதிகாைலத் ெதாழுைகையத் ெதாழுது முடித்தபின் என்ைனக் கடந்து 
ெசன்றார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி ேமற்கண்ட தகவல்கள் இடம் ெபற்றுள்ளன. 
அவற்றில் (அந்த நான்கு ெசாற்கைளச் சற்று வித்தியாசத்துடன்) "சுப்ஹானல்லாஹி அதத 
கல்கிஹி, சுப்ஹானல்லாஹி ரிளா நஃப்சிஹி, சுப்ஹானல்லாஹி ஸினத்த அர்ஷிஹி, 
சுப்ஹானல்லாஹி மிதாத கலிமாத் திஹி'' என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
(ெபாருள்: அல்லாஹ்ைவ அவனுைடய பைடப்புகளின் எண்ணிக்ைக அளவுக்குத்   தூயவன் 
எனத் துதிக்கிேறன். அல்லாஹ்ைவ அவன் உவக்கும் அளவுக்குத் தூயவன் எனத் 
துதிக்கிேறன். அல்லாஹ்ைவ அவனது அரியைணயின் எைடயளவுக்குத் தூயவன் எனத் 
துதிக்கிேறன். அல்லாஹ்ைவ அவனுைடய ெசாற்களின் எண்ணிக்ைக அளவுக்குத் தூயவன் 
எனத் துதிக்கிேறன்.) 
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5273 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(என் துைணவி) ஃபாத்திமா திரிைக சுற்றுவதால் தமது ைகயில் ஏற்பட்ட காய்ப்பு குறித்து 
(தம் தந்ைத நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) முைறயிட்டார். அப்ேபாது ேபார்க் ைகதிக(ளான 
அடிைமக)ள் சிலர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்திருந்தனர். ஆகேவ, (தம் பணிகளில் தமக்கு 
உதவ அடிைமெயாருவைரக் ேகட்பதற்காக) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஃபாத்திமா ெசன்றார். 
ஆனால், நபி (ஸல்) அவர்கைளக் காணமுடியவில்ைல. (எனேவ,) ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கைளச் சந்தித்து, (தாம் வந்த ேநாக்கத்ைத)த் ெதரிவித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
வடீ்டுக்கு வந்தேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ஃபாத்திமா வந்த விவரத்ைதத் 
ெதரிவிக்கேவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள். 
அப்ேபாது நாங்கள் படுக்ைகக்குச் ெசன்றுவிட்டிருந்ேதாம். (நபியவர்கைளப் பார்த்த) உடேன 
நாங்கள் எழுந்திருக்கப்ேபாேனாம். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அப்படிேய இருங்கள்'' 

என்று கூறிவிட்டு, எனக்கும் ஃபாத்திமாவுக்கும் இைடேய அமர்ந்தார்கள். எனது ெநஞ்சின் 
மீது அவர்களது பாதம் பட்டு அதன் குளிர்ச்சிைய நான் உணர்ந்ேதன் (அந்த அளவுக்கு 
அவர்கள் எங்களிைடேய ெநருக்கமாக அமர்ந்தார்கள்). 
 
பிறகு அவர்கள், "நீங்கள் இருவரும் ேகட்டைதவிடச் சிறந்தைத நான் உங்களுக்கு 
அறிவிக்கட்டுமா? நீங்கள் இருவரும் உங்கள் படுக்ைகக்குச் ெசல்லும்ேபாது, முப்பத்து நான்கு 
முைற "அல்லாஹு அக்பர்' (அல்லாஹ் மிகவும் ெபரியவன்) என்றும், முப்பத்து மூன்று 
முைற "சுப்ஹானல்லாஹ்' (அல்லாஹ் தூயவன்) என்றும், முப்பத்து மூன்று முைற 
"அல்ஹம்து லில்லாஹ்' (அல்லாஹ்வுக்ேக புகழ் அைனத்தும்) என்றும் ெசால்லுங்கள். அது 
உங்கள் இருவருக்கும் பணியாள் ஒருவர் இருப்பைதவிடச் சிறந்ததாகும்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நீங்கள் இருவரும் இரவில் உங்கள் படுக்ைகக்குச் ெசல்லும்ேபாது...'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபைீலலா (ரஹ்) 
அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 
அலீ (ரலி) அவர்கள், "இவ்வாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய நாளிலிருந்து அைத நான் 
ஓதாமல் விட்டதில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். அப்ேபாது "ஸிஃப்பனீ் ேபார் நைடெபற்ற 
இரவில்கூடவா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அலீ (ரலி) அவர்கள், "ஸிஃப்பனீ் ேபார் 
நைடெபற்ற இரவில்கூட ஓதாமல் இருந்ததில்ைல'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான், ஸிஃப்பனீ் ேபார் நைடெபற்ற 
இரவில்கூடவா?'' என்று ேகட்ேடன் என அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபைீலலா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாகக் காணப்படுகிறது. 
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5274 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் பணியாள் ஒருவைரக் ேகட்பதற்காக நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தார்கள். தமது பணி(ச்சுைம) பற்றி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் முைறயிட்டார்கள். 
அப்ேபாது "நம்மிடம் உனக்குப் பணியாளர் கிைடக்கப்ேபாவதில்ைல. பணியாளர் ஒருவைர 
விடச் சிறந்த ஒன்ைற உனக்கு அறிவிக்கட்டுமா? நீ உனது படுக்ைகக்குச் ெசல்லும்ேபாது, 

முப்பத்து மூன்று முைற "சுப்ஹானல்லாஹ்' என்றும், முப்பத்து மூன்று முைற "அல்ஹம்து 
லில்லாஹ்' என்றும், முப்பத்து நான்கு முைற "அல்லாஹு அக்பர்' என்றும் ெசால்'' என்று 
கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 20  ேசவல் கூவும்ேபாது, இைறவனிடம் பிரார்த்திப்பது விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
5275 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் ேசவல் கூவுகின்ற சப்தத்ைதக் ேகட்டால், அல்லாஹ்விடம் அவனது அருைளக் 
ேகளுங்கள். ஏெனனில், அது வானவைரப் பார்த்திருக்கிறது (அதனால்தான் கூவுகின்றது.); 
கழுைத கத்தும் சப்தத்ைதக் ேகட்டால்,ைஷத்தானிடமிருந்து காக்குமாறு அல்லாஹ்விடம் 
பாதுகாப்புக் ேகாருங்கள். ஏெனனில், அது ைஷத்தாைனப் பார்த்திருக்கிறது. (அதனால்தான் 
கத்துகிறது.) 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 21 துன்பத்தின்ேபாது ஓத ேவண்டிய பிரார்த்தைன. 
 
5276 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் துன்பத்தின்ேபாது, பின்வருமாறு கூறுவார்கள்: 
லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு அழமீுல் ஹலீம். 
லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு ரப்புல் அர்ஷில் அழமீ். 
லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு ரப்புஸ் ஸமா வாத்தி, வ ரப்புல் அர்ளி, வரப்புல் அர்ஷில் கரீம். 
(ெபாருள்: கண்ணியம் வாய்ந்ேதானும் ெபாறுைம மிக்ேகானுமான அல்லாஹ்ைவத் தவிர 
ேவறு இைறவன் இல்ைல. மகத்தான அரியைணயின் அதிபதியான அல்லாஹ்ைவத் தவிர 
ேவறு இைறவன் இல்ைல. வானங்களின் அதிபதியும் பூமியின் அதிபதியும் மாட்சிைம மிக்க 
அரியைணயின் அதிபதியுமான அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல.) 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், ேமற்கண்ட அறிவிப்ேப முழுைமயானதாகும். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவற்றால் பிரார்த்தித்து வந்தார்கள்; துன்பம் 
ேநரும்ேபாது அவ்வாறு கூறிவந்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் 
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ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றாலும் ("ரப்புஸ் ஸமாவாத்தி வ 
ரப்புல் அர்ளி') என்பதற்குப் பகரமாக "ரப்புஸ் ஸமாவாத்தி வல்அர்ளி (வானங்கள் மற்றும் 
பூமியின் அதிபதியுமான) என்று (சிறு வித்தியாசத்துடன்) காணப்படுகிறது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எேதனும் மனக்கவைல ஏற்பட்டால்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ஆயினும் அதனுடன், "லாயிலாஹ இல்லல் லாஹு ரப்புல் அர்ஷில் கரீம் (மாட்சிைம மிக்க 
அரியைணயின் அதிபதியான அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவன் இல்ைல) என்பதும் 
கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 22 சுப்ஹானல்லாஹி வபி ஹம்திஹி (அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்து அவன் 
தூயவன் எனத் துதிக்கின்ேறன்) என்று துதிப்பதன் சிறப்பு. 
 
5277 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "(இைறவைனத் துதிக்கும்) ெசாற்களில் மிகவும் 
சிறந்தது எது?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ், "தன் வானவர்களுக்காக' 

அல்லது "தன் அடியார்களுக்காக' "சுப்ஹானல்லாஹி வபி ஹம்திஹி' (அல்லாஹ்ைவப் 
ேபாற்றிப் புகழ்ந்து அவன் தூயவன் எனத் துதிக்கிேறன்) என்பைதேய ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளான்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
5278 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் 
விருப்பமான வார்த்ைதைய நான் உமக்குத் ெதரிவிக்கட்டுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான (அந்த) வார்த்ைதைய 
எனக்குத் ெதரிவியுங்கள்'' என்று கூறிேனன். அதற்கு, "அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான 
வார்த்ைத "சுப்ஹானல்லாஹி வபி ஹம்திஹி' (அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்து 
துதிக்கிேறன்) என்பதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 23 கண்ெணதிேர இல்லாத முஸ்லிம்களுக்காகப் பிரார்த்திப்பதன் சிறப்பு. 
 
5279 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முஸ்லிமான அடியார், கண்ெணதிேர இல்லாத தம் சேகாதரருக்காகப் பிரார்த்திக்கும் 
ேபாது, வானவர் "உனக்கும் அைதப் ேபான்ேற கிைடக்கட்டும்!'' என்று கூறாமல் 
இருப்பதில்ைல. 
இைத அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5280 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒருவர், கண்ெணதிேர இல்லாத தம் சேகாதரருக்காகப் பிரார்த்தித்தால், அதற்ெகன 
நியமிக்கப்பட்டுள்ள வானவர், "ஆமீன் (இைறவா! ஏற்றுக்ெகாள்வாயாக) அைதப் ேபான்ேற 
உமக்கும் கிைடக்கட்டும்!'' என்று கூறுகிறார். 
இைத என் தைலவர் (அபுத்தர்தா) என்னிடம் கூறினார் என (அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்களின் 
மைனவி) உம்முத் தர்தா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5281 ஸஃப்வான் பின் அப்தில்லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
தர்தா (ரஹ்) அவர்கள் ஸஃப்வான் (ரஹ்) அவர்களின் மைனவியாக இருந்தார் (என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது). ஸஃப்வான் கூறுகிறார்: 
நான் ஷாம் (சிரியா) நாட்டுக்குச் ெசன்றேபாது (என் மைனவியின் தந்ைத) அபுத்தர்தா (ரலி) 
அவர்களது இல்லத்திற்குச் ெசன்ேறன். அங்கு அவைரக் காணமுடியவில்ைல. (என் 
மைனவியின் தாய்) உம்முத் தர்தா (ரஹ்) அவர்கைளக் கண்ேடன். அவர் என்னிடம், "இந்த 
ஆண்டில் நீங்கள் ஹஜ்ஜுக்குச் ெசல்ல நாடியுள்ளரீ்களா?'' என்று ேகட்டார். 
நான் "ஆம்'' என்ேறன். அதற்கு அவர் ெசான்னார்: அவ்வாறாயின் எங்கள் நலனுக்காகவும் 
பிரார்த்தியுங்கள். ஏெனனில்,நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு முஸ்லிம் கண்ெணதிேர இல்லாத 
தம் சேகாதரருக்காகச் ெசய்யும் பிரார்த்தைன அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. அந்த முஸ்லிமின் 
தைலக்கருகில் அதற்ெகன நியமிக்கப்பட்டுள்ள வானவர் ஒருவர் உள்ளார். அந்த முஸ்லிம் 
தம் சேகாதரருக்காக நன்ைம ேவண்டிப் பிரார்த்திக்கும்ேபாெதல்லாம், அதற்ெகன 
நியமிக்கப்பட்டுள்ள அந்த வானவர், "இைறவா! (இவருைடய பிரார்த்தைனைய) 
ஏற்றுக்ெகாள்வாயாக! அைதப் ேபான்ேற உமக்கும் கிைடக்கட்டும் எனப் பிரார்த்திக்கிறார்'' 

என்று கூறினார்கள். 
பிறகு நான் (அங்கிருந்து) புறப்பட்டுக் கைடத்ெதருவுக்குச் ெசன்றேபாது, அபுத்தர்தா (ரலி) 
அவர்கைளச் சந்தித்ேதன். நபி (ஸல் அவர்கள் அவ்வாறு கூறியதாக அவர்களும் என்னிடம் 
அறிவித்தார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸஃப்வான் பின் அப்தில்லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ரஹ்) அவர் 
களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாக வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 24 உணவு உண்ட பின்பும்  பானம் பருகிய பின்பும் "அல்ஹம்து லில்லாஹ்'  கூறுவது 
விரும்பத்தக்கதாகும். 
 
5282 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு முைற உணவு உண்ட பின்னர் அதற்காக அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் புகழ்கின்ற, 

அல்லது ஒரு முைற பானம் அருந்திய பிறகு அதற்காக அல்லாஹ்ைவப் ேபாற்றிப் 
புகழ்கின்ற அடியான் குறித்து அல்லாஹ் உவைக ெகாள்கிறான். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 25 "நான் பிரார்த்தித்ேதன். என் பிரார்த்தைன ஏற்கப்படவில்ைல'' என்று கூறி 
அவசரப்படாத வைரயில் ஒருவரது பிரார்த்தைன ஏற்கப்படுகிறது. 
 
5283 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"நான் பிரார்த்தித்ேதன். ஆனால், என் பிரார்த்தைன ஏற்கப்படவில்ைல'' என்று கூறி, உங்களில் 
ஒருவர் அவசரப்படாத வைரயில் அவரது பிரார்த்தைன ஏற்கப்படும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5284 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"நான் என் இைறவனிடம் பிரார்த்தித்ேதன். ஆனால், அவன் என் பிரார்த்தைனைய ஏற்க 
வில்ைல'' என்று கூறி,உங்களில் ஒருவர் அவசரப்படாத வைரயில் அவரது  பிரார்த்தைன 
ஏற்கப்படும். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5285 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"ஓர் அடியார் பாவமானைதேயா அல்லது உறைவத் துண்டிப்பைதேயா ேவண்டிப் 
பிரார்த்திக்காத வைரயிலும் அவசரப்படாதவைரயிலும் அவரது பிரார்த்தைன ஏற்கப்பட்டுக் 
ெகாண்ேடயிருக்கிறது'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்ேபாது, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! "அவசரப்படுதல்' என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு, "ஒருவர் நான் பிரார்த்தித்ேதன். (மீண்டும்) பிரார்த்தித்ேதன். ஆனால், அவன் என் 
பிரார்த்தைனைய ஏற்பதாகத் ெதரியவில்ைல'' என்று கூறி, சலிப்பைடந்து பிரார்த்திப்பைதக் 
ைகவிட்டுவிடுவதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 26 ெசார்க்கவாசிகளில் ெபரும்பாேலார் ஏைழகளாவர்; நரகவாசிகளில் ெபரும்பாேலார் 
ெபண்களாவர் என்பதும் ெபண்களால் ஏற்படும் ேசாதைன பற்றிய விளக்கமும். 
 
5286 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் ெசார்க்கத்தின் வாசலில் நின்றிருந்ேதன். அதில் நுைழபவர்களில் ெபரும்பாலாேனார் 
ஏைழகளாகேவ இருந்தார்கள். தனவந்தர்கள் (ெசார்க்கத்தில் நுைழந்துவிடாமல் ேகள்வி 
கணக்கிற்காகத்) தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருந்தனர்; ஆனால், (தனவந்தர்களில்) நரகவாசிகைள 
நரகத்திற்குக் ெகாண்டுெசல்லுமாறு ஆைணயிடப்பட்டிருந்தது. நான் நரகத்தின் வாசலில் 
நின்றிருந்ேதன். அதில் நுைழபவர்களில் ெபரும்பாலாேனார் ெபண்களாகேவ இருந்தார்கள். 
இைத உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5287 முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் ெசார்க்கத்ைத எட்டிப்பார்த்ேதன். அங்கு வசிப்ேபாரில் அதிகமானவர்களாக 
ஏைழகைளேய கண்ேடன். நரகத்ைதயும் எட்டிப்பார்த்ேதன். அதில் வசிப்ேபாரில் 
அதிகமானவர்களாகப் ெபண்கைளேய கண்ேடன். 
இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் நரகத்ைத எட்டிப்பார்த்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற் றுள்ளன. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5288 அபுத்தய்யாஹ் யஸீத் பின் ஹுைமத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
முதர்ரிஃப் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்களுக்கு இரு துைணவியர் இருந்தனர். அவர் 
(ஒருமுைற) அவ்விருவரில் ஒருவரிடமிருந்து மற்ெறாருவரிடம் வந்தேபாது, 

"இன்னவளிடமிருந்து வருகிறரீ்களா?'' என்று அந்த மற்ெறாரு மைனவி ேகட்டார். 
அதற்கு முதர்ரிஃப் (ரஹ்) அவர்கள், "நான் இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து வருகிேறன். இம்ரான் (ரலி) அவர்கள், "ெசார்க்கத்தில் வசிப்ேபாரில் 
மிகவும் குைறவானவர்கள் ெபண்கேள' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என எங்களுக்கு அறிவித்தார்கள்'' என்றார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபுத்தய்யாஹ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் முதர்ரிஃப் (ரஹ்) அவர்கள், "எனக்கு இரு துைணவியர் இருந்தனர்...'' என்று கூறியதாக 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி,ேமற்கண்ட  தகவல்கள் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
5289 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"அல்லாஹும்ம! இன்ன ீ அஊது பிக்க மின் ஸவாலி நிஅமத்திக்க, வ தஹவ்வுலி 
ஆஃபியத்திக்க, வ ஃபுஜாஅத்தி நிக்மத்திக்க, வ ஜமீஇ சகத்திக்க'' என்பது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் பிரார்த்தைனகளில் ஒன்றாக இருந்தது. 
(ெபாருள்: இைறவா! உன் அருட்ெகாைடகள் (முற்றாக) நீங்குவதிலிருந்தும், நீ வழங்கிய 
(ஆேராக்கியம், ெசல்வம் ேபான்ற) நன்ைமகள் (ேநாய், வறுைம ேபான்ற தீங்குகளாக) மாறி 
விடுவதிலிருந்தும், உனது தண்டைன திடீெரன வருவதிலிருந்தும், உனது ேகாபத்திற்கு 
உள்ளாக்கும் அைனத்து அம்சங்களிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்.) 
 
5290 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆண்களுக்குப் ெபண்கைளவிட அதிகமாக இடரளிக்கும் ேவறு எந்தச் ேசாதைனையயும் 
என(து வாழ்நாளு)க்குப் பிறகு நான் விட்டுச்ெசல்லவில்ைல. 
இைத உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5291 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஆண்களுக்குப் ெபண்கைளவிட அதிகமாக இடரளிக்கும் எந்தச் ேசாதைனையயும் நான் 
எனக்குப் பின்னால் மக்களிைடேய விட்டுச்ெசல்லவில்ைல. 
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இைத உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களும் சயதீ் பின் ைஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃைபல் 
(ரலி) அவர்களும் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) மற்றும் சயதீ் பின் ைஸத் பின் அம்ர் பின் 
நுஃைபல் (ரலி) ஆகிேயாரிடமிருந்து ேமலும் எட்டு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
5292 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இந்த உலகம் இனிைமயானதும் பசுைமயானதும் ஆகும். அதில் உங்கைள அல்லாஹ் 
ெபாறுப்பாளர்களாக ஆக்கி,நீங்கள் எவ்வாறு ெசயல்படுகிறரீ்கள் என்று பார்க்கிறான். ஆகேவ, 

இவ்வுலகத்தின் ேசாதைனயிலிருந்தும் ெபண்களின் ேசாதைனயிலிருந்தும் உங்கைளக் 
காத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில், பனூ  இஸ்ராயலீ் சமதாயத்தாரிைடேய நைடெபற்ற முதல் 
குழப்பம் ெபண்களால்தான் ஏற்பட்டது. 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் பஷ்ஷார் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நீங்கள் எவ்வாறு 
ெசயல்படுகிறரீ்கள் என்று பார்ப்பதற்காக (அவ்வாறு இனிைமயும் பசுைமயும் நிைறந்ததாக 
அைத ஆக்கியுள்ளான்)'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
பாடம் : 27 குைகயில் சிக்கிக்ெகாண்ட மூவரின் நிகழ்ச்சியும், நல்லறங்கைள முன்ைவத்து 
உதவி ேகாருவதும். 
 
5293 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர்களில்) மூன்று ேபர் நடந்து ெசன்றுெகாண்டிருந்தேபாது 
(திடீெரன) மைழ பிடித்துக்ெகாண்டது. ஆகேவ, அவர்கள் மைலக்குைகெயான்றில் 
ஓதுங்கினார்கள். (அவர்கள் உள்ேள நுைழந்த) உடேன மைலயிலிருந்து உருண்டுவந்த ஒரு 
பாைற குைகவாசைல அைடத்துக்ெகாண்டது. (ெவளிேயற முடியாமல் திணறிய) அவர்கள் 
(மூவரும்) அப்ேபாது தமக்குள், "நாம் (ேவெறவருைடய திருப்திக்காகவுமின்றி) 
அல்லாஹ்வுக்காக (என்று தூய்ைமயான முைறயில்) ெசய்த நற்ெசயல்கைள நிைனத்துப் 
பார்த்து, அவற்ைற முன்ைவத்து அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திப்ேபாம். அவன் நம்ைம விட்டு 
இைத அகற்றிவிடக்கூடும்'' என்று ேபசிக்ெகாண்டனர். 
 
எனேவ, அவர்களில் ஒருவர் இவ்விதம் (இைறவனிடம்) ேவண்டினார்: 
இைறவா! எனக்கு முதிர்ந்த வயதுைடய தாய் தந்ைதயர் இருவரும் மைனவியும் 
இருந்தனர். எனக்குச் சிறு குழந்ைதகளும் உண்டு. நான் இவர்கைளப் பராமரிப்பதற்காக 
ஆடுகைள ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். மாைலயில் அவர்களிடம் நான் திரும்பி வந்த பின் 
ஆட்டின் பாைலக் கறந்து ெகாண்டுவந்து, என் குழந்ைதகளுக்கு ஊட்டுவதற்கு முன்பாக என் 
தாய் தந்ைதயருக்கு முதலில் ஊட்டுேவன். ஒரு நாள் இைல தைழகைளத் ேதடியபடி 
ெவகுதூரம் ெசன்றுவிட்ேடன். அதனால் அந்திப் ெபாழுதிேலேய (வடீ்டுக்கு) வர முடிந்தது. 
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அப்ேபாது (என் தாய் தந்ைத) இருவரும் உறங்கிவிட்டிருக்கக் கண்ேடன். உடேன எப்ேபாதும் 
ேபால பால் கறந்து, பால் ெசம்புடன் வந்ேதன். ெபற்ேறாைரத் தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பிவிட 
மனமில்லாமல் அவர்கள் இருவருைடய தைலமாட்டில் நின்றுெகாண்ேடன். அவர்கள் 
இருவருக்குமுன் குழந்ைதகளுக்கு ஊட்டுவைதயும் நான் விரும்பவில்ைல. என் 
குழந்ைதகேளா எனது காலருகில் (பால் ேகட்டுக்) கூச்சலிட்டுக்ெகாண்டிந்தனர். இேத 
நிைலயில் நானும் அவர்களும் இருந்து ெகாண்டிருக்க, ைவகைற வந்துவிட்டது. 
(இைறவா!) நான் இச்ெசயைல உனது உவப்ைப நாடிேய ெசய்ேதன் என்று நீ 
கருதியிருந்தால், எங்களுக்கு இந்தப் பாைறையச் சற்ேற நகர்த்துவாயாக! அதன் வழியாக 
நாங்கள் ஆகாயத்ைதப் பார்த்துக்ெகாள்ேவாம். 
அவ்வாேற அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பாைறையச் சற்ேற நகர்த்திக்ெகாடுத்தான். அதன் 
வழியாக அவர்கள் ஆகாயத்ைதப் பார்த்தார்கள். 
 
இரண்டாமவர் பின்வருமாறு ேவண்டினார்: 
இைறவா! எனக்கு என் தந்ைதயின் சேகாதரருைடய புதல்வி ஒருத்தி இருந்தாள். 
ெபண்கைள ஆண்கள் ேநசிப்பதிேலேய மிகவும் ஆழமாக அவைள நான் ேநசித்ேதன். (ஒரு 
நாள்) அவளிடம் அவைளக் ேகட்ேடன். நான் அவளிடம் நூறு ெபாற்காசுகள் ெகாண்டுவந்து 
ெகாடுத்தால் தவிர (எனக்கு இணங்க முடியாெதன) அவள் மறுத்துவிட்டாள். நான் 
கடுைமயாக உைழத்து, (அந்த) நூறு ெபாற்காசுகைளச் ேசகரித்ேதன். 
அவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு ெசன்று அவைளச் சந்தித்து, அவளுைடய இரு 
கால்களுக்கிைடேய அமர்ந்தேபாது அவள், "அல்லாஹ்வின் அடியாேன! அல்லாஹ்ைவ 
அஞ்சிக்ெகாள். முத்திைரைய அதற்குரிய (சட்டபூர்வ) உரிைம(யான திருமணம்) இன்றித் 
திறவாேத'' என்று ெசான்னாள். உடேன நான் அவைள விட்டுவிட்டு எழுந்துவிட்ேடன். 
(இைறவா!) இைத உனது உவப்ைபப் ெபறவிரும்பிேய நான் ெசய்ததாக நீ கருதினால், இந்தப் 
பாைறைய எங்களுக்காக இன்னும் சற்று நகர்த்துவாயாக! அவ்வாேற அவர்களுக்கு 
(அல்லாஹ் இன்னும்) சற்ேற நகர்த்தினான். 
 
மற்ெறாருவர் (பின்வருமாறு) ேவண்டினார்: இைறவா! நான் ஒரு "ஃபரக்' அளவு ெநல்ைலக் 
கூலியாக நிர்ணயித்து கூலியாள் ஒருவைர பணியமர்த்திேனன். அவர் தமது ேவைலைய 
முடித்து விட்டு, "என் உரிைமைய (கூலிைய)க் ெகாடு'' என்று ேகட்டார். நான் ஒரு 
"ஃபரக்' அளவு ெநல்ைல அவர்முன் ைவத்தேபாது அைத அவர் (ெபற்றுக்ெகாள்ளாமல்) 
புறக்கணித்து(ச் ெசன்று)விட்டார். 
பின்னர் நான் அைத நிலத்தில் விைதத்துத் ெதாடர்ந்து விவசாயம் ெசய்துவந்ேதன். அதி(ல் 
கிைடத்த வருவாயி)லிருந்து பல மாடுகைளயும் அவற்றுக்கான இைடயர்கைளயும் நான் 
ேசகரித்து விட்ேடன். பின்னர் (ஒரு நாள்) அவர் என்னிடம் வந்து, "அல்லாஹ்ைவ அஞ்சு! 
எனது உரிைமயில் எனக்கு அநீதி இைழக்காேத'' என்று கூறினார். 
அதற்கு நான், "அந்த மாடுகளிடத்திலும் அவற்றின் இைடயர்களிடத்திலும் நீ 
ெசன்று, அவற்ைற எடுத்துக்ெகாள். (அைவ உனக்ேக உரியைவ)'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு 
அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்ைவ அஞ்சு. என்ைனப் பரிகாசம் ெசய்யாேத'' என்று ெசான்னார். 
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நான், "உன்ைன நான் பரிகாசம் ெசய்யவில்ைல. இந்த மாடுகைளயும் இைடயர்கைளயும் 
நீேய எடுத்துக்ெகாள்'' என்று ெசான்ேனன். அவர் அவற்ைறப் பிடித்துக்ெகாண்டு ெசன்றார். 
(இைறவா!) நான் இந்த (நற்)ெசயைல உன் உவப்ைபப் ெபற விரும்பிேய ெசய்ததாக நீ 
கருதியிருந்தால் மீதியுள்ள அைடப்ைபயும் நீ அகற்றுவாயாக! 
அவ்வாேற மீதியிருந்த அைடப்ைபயும் அல்லாஹ் அகற்றி (அவர்கைள ெவளிேயற்றி) 
விட்டான். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் பத்து 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அைனவரது அறிவிப்பிலும் ("அவர்கள் மூவரும் நடந்து ெசன்றுெகாண்டிருந்தனர்' 

என்பைதக் குறிக்க) "கரஜூ யம்ஷூன' எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. சாலிஹ் பின் 
ைகஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "யத்தமாஷவ்ன' என்று காணப்படுகிறது. 
உைபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் ஹஃப்ஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டும் 
"புறப்பட்டுச் ெசன்றனர்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ("நடந்து ெசன்றனர்'' என்று இல்ைல.) 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர்களில் மூன்றுேபர் ெகாண்ட ஒரு குழுவினர் நடந்து 
ெசன்றனர். இறுதியில் இரவு ஓய்வு எடுப்பதற்காக ஒரு குைகக்குள் ஒதுங்கினர்...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள விவரங்கள் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ஆயினும் அவற்றில், "ஒரு மனிதர் "இைறவா! எனக்கு முதிர்ந்த வயதுைடய ெபற்ேறார் 
இருந்தார்கள். நான் இரவில் அவர்கள் இருவருக்கும் பால் கறந்து ெகாடுப்பதற்குமுன் 
குடும்பத்தாருக்ேகா குழந்ைதகளுக்ேகா பால் ெகாடுப்பதில்ைல'' என்று கூறியதாகவும், 

மற்ெறாருவர், "அவள் (எனக்கு இணங்க) மறுத்துவிட்டாள். பஞ்சம் நிைறந்த ஓராண்டு 
வந்தேபாது (ெபாருளாதார ெநருக்கடி ஏற்பட்டு) அவள் என்னிடம் வந்தாள். (அவைள 
அைடந்துெகாள்வதற்காக) அவளிடம் நான் நூற்று இருபது ெபாற்காசுகைளக் 
ெகாடுத்ேதன்'' என்று ெசான்னதாகவும்,இன்ெனாருவர், "அவரது கூலிைய முதலீடாக்கி (நான் 
விவசாயம் ெசய்து அதனால் கால்நைடச்) ெசல்வங்கள் ெபருகி,ஆரவாரம் ெசய்து 
ெகாண்டிருந்தன'' என்று கூறியதாகவும் காணப்படுகிறது. 
ேமலும், "பிறகு அவர்கள் மூவரும் அந்தக் குைகயிலிருந்து ெவளிேயறி நடந்தனர்'' என்றும் 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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அத் யாயம் : 49  பாவ ட்சி 
 
பாடம் : 1 பாவமீட்சி ெபறுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும் அைதக் கண்டு (இைறவன்) 
மகிழ்வதும். 
 
5294 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "என்ைனக் குறித்து என் அடியான் எப்படி 
நிைனக்கிறாேனா அப்படிேய நான் அவனிடம் நடந்துெகாள்கிேறன். அவன் என்ைன நிைனவு 
கூரும்ேபாது அவனுடன் நான் இருப்ேபன்'' என்று கூறினான். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! பாைலவனத்தில் ெதாைலத்துவிட்ட தமது ஒட்டகத்ைதக் 
கண்டுபிடிக்கும்ேபாது,உங்களில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் மகிழ்ச்சிையவிட, தன் அடியான் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாரி மீட்சி ெபறுவதால் அல்லாஹ் அதிகமாக மகிழ்ச்சி அைடகிறான். 
யார் என்னிடம் ஒரு சாண் அளவு ெநருங்குகிறாேரா, நான் அவரிடம் ஒரு முழம் அளவு 
ெநருங்குகிேறன். யார் என்னிடம் ஒரு முழம் ெநருங்குகிறாேரா, நான் அவரிடம் (வலம் 
இடமாக விரிந்த) இரு ைக நீட்டளவு ெநருங்குகிேறன். அவர் என்ைன ேநாக்கி நடந்து 
வந்தால், நான் அவைர ேநாக்கி ஓடிச்ெசல்கிேறன் (என்று அல்லாஹ் கூறினான்). 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5295 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
காணாமல்ேபான ஒட்டகத்ைதக் கண்டு பிடிக்கும்ேபாது, உங்களில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் 
மகிழ்ச்சிையவிட, உங்களில் ஒருவர் பாவமன்னிப்புக் ேகாரி மீட்சி ெபறுவதால் அல்லாஹ் 
அதிகமாக மகிழ்ச்சி அைடகிறான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5296 ஹாரிஸ் பின் சுைவத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தேபாது, அவர்கைள உடல் 
நலம் விசாரிப்பதற்காக நான் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அவர்கள் எங்களுக்கு இரு ஹதீஸ்கைள 
அறிவித்தார்கள். அவற்றில் ஒன்ைறத் தாமாகக் கூறினார்கள். மற்ெறான்ைற அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் குறிப்பிட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக அவர்கள் ெசான்னதாவது: 
ஒரு மனிதன் (பயணத்தினிைடேய ஓய்ெவடுப்பதற்காக) ஆபத்துகள் நிைறந்த (வறண்ட) 
பாைலவனத்தில் (இறங்கி) உறங்கினான். அவனுடன் அவனது வாகன(மான ஒட்டக)மும் 
இருந்தது. அதில் அவனுைடய உணவும் நீரும் இருந்தன. அவன் (உறங்கிவிட்டு) 
விழித்ெதழுந்தேபாது, அவனது ஒட்டகம் (தப்பிேயாடிப்) ேபாயிருந்தது. அவன் அைதத் ேதடிச் 
ெசன்றேபாது, அவனுக்குக் கடுைமயான தாகம் ஏற்பட்டது. அவன், "நான் முன்பிருந்த 
இடத்திற்ேக திரும்பிச் ெசன்று சாகும்வைர உறங்கப்ேபாகிேறன்'' என்று கூறியபடி (அங்கு 
திரும்பிச் ெசன்று) தனது ெகாடுங்ைகயில் தைல ைவத்துச் சாகும்வைர உறங்கப் ேபானான். 
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பிறகு (திடீெரன) அவன் விழித்துப் பார்த்த ேபாது, அவனுக்கருகில் அவனது ஒட்டகம் 
இருந்தது. அதில் அவனது பயண உணவும் நீரும் இருந்தன. அப்ேபாது அவன் தனது 
ஒட்டகத்தாலும் உணவாலும் அைடகின்ற மகிழ்ச்சிையவிட,இைறநம்பிக்ைகயுள்ள அடியார் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாரி மீட்சி ெபறுவதால் அல்லாஹ் அதிகம் மகிழ்கின்றான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் ("வறண்ட பாைலவனம்' என்பைதக் குறிக்க "தவிய்யத்' என்பதற்குப் பகரமாக) 
"தாவியத்' எனும் ெசால் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5297 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் இரு ஹதீஸ்கைள எனக்குச் 
ெசான்னார்கள். ஒன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகவும், மற்ெறான்று 
தாமாகவும் ெதரிவித்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 
5298 சிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் உைரயாற்றும்ேபாது, பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 
ஒரு மனிதர் தமது ஒட்டகத்தில் தமது பயண உணைவயும் ேதால் ைபையயும் 
ஏற்றிக்ெகாண்டு பயணம் ெசய்தார். வறண்ட பாைலவனத்தில் அவர் ெசன்றுெகாண்டிருந்த 
ேபாது, மதிய ஓய்வு ேநரம் வரேவ, அவர் இறங்கி, ஒரு மரத்தின் கீழ் தம்ைமயும் அறியாமல் 
உறங்கிவிட்டார். அப்ேபாது அவரது ஒட்டகம் தப்பிேயாடியது. அவர் விழித்ெதழுந்தேபாது 
(ஒட்டகத்ைதக் காணாததால்) ஓடிப்ேபாய் ஒரு குன்றின் ேமேலறிப் பார்த்தார். எைதயும் 
அவர் காணவில்ைல. பிறகு மற்ெறாரு குன்றின் மீேதறிப் பார்த்தார். அங்கும் எைதயும் 
காணவில்ைல. பிறகு ேவெறாரு குன்றின் மீேதறிப் பார்த்தார். எைதயும் காணவில்ைல. 
ஆகேவ, முன்பு ஓய்ெவடுத்த இடத்துக்ேக திரும்பிவந்து அமர்ந்துெகாண்டார். அப்ேபாது 
அவரது ஒட்டகம் அவைர ேநாக்கி வந்து ெகாண்டிருந்தது. அது வந்து தனது கடிவாளத்ைத 
அவரது ைகயில் இட்டது. இந்த நிைலயில் அவர் தனது ஒட்டகத்ைதக் காணும்ேபாது 
அைடந்த மகிழ்ச்சிையவிடத் தன் அடியார் பாவமன்னிப்புக் ேகாரி மீட்சி ெபறுவதால் 
அல்லாஹ் அதிகம் மகிழ்ச்சி அைடகிறான். 
இைத நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாகத் ெதரிவித்தார்கள் என ஷஅப ீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆனால், நுஅமான் 
(ரலி) அவர்கள் அவ்வாறு கூறியைத நான் (சிமாக்) ெசவியுறவில்ைல. 
 
5299 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "ஒரு மனிதர் உணேவா 
நீேரா கிைடக்காத வறண்ட பாைலவனத்தில் (ஓய்ெவடுத்துக்ெகாண்டு) இருந்தேபாது, அவரது 
ஒட்டகம் தனது கடிவாளத்ைத இழுத்துக்ெகாண்டு ஓடிவிட்டது. அந்த மனிதரின் உணவும் 
பானமும் அதன் மீேத இருந்தன. அந்த மனிதர் அைதத் ேதடிப் புறப்பட்டார். அதனால் அவர் 
மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளானார். (ஓடிப்ேபான) அந்த ஒட்டகம் ஒரு மரத்ைதக் கடந்தேபாது 
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அதன் கடிவாளம் அந்த மரத்தின் ேவரில் மாட்டிக்ெகாண்டது. அதில் சிக்கிக்ெகாண்டு 
இருந்தேபாது அந்த மனிதர் அைதக் கண்டார். அப்ேபாது அந்த மனிதர் அைடயும் 
மகிழ்ச்சிையப் பற்றி என்ன ெசால்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு நாங்கள், "மிகவும் அதிகமாக (மகிழ்ச்சி அைடந்திருப்பார்), அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' 
என்று ெசான்ேனாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அறிந்து 
ெகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! தனது ஒட்டகத்ைதக் கண்ட அந்த மனிதர் 
அைடயும் மகிழ்ச்சிைய விடத் தன் அடியான் பாவமன்னிப்புக் ேகாரி மீட்சி ெபறுவதால் 
அல்லாஹ் அதிகமாக மகிழ்ச்சி அைடகிறான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5300 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் வறண்ட பாைலவனத்தில் ஒட்டகத்தில் பயணம் ேமற்ெகாண்டார். (அவர் 
ஓரிடத்தில் இறங்கி ஓய்ெவடுத்துக் ெகாண்டிருந்தேபாது) அவரது ஒட்டகம் தப்பிேயாடி 
விட்டது. அதன் மீேத அவரது உணவும் பானமும் இருந்தன. அவர் (தமது ஒட்டகத்ைதத் 
ேதடியைலந்து அைதக் கண்டுபிடிக்க முடியாமல்) நம்பிக்ைகயிழந்து, ஒரு மரத்திற்கு 
அருகில் வந்து, அதன் நிழலில் படுத்திருந்தார். 
தமது ஒட்டகத்ைதக் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் அேத நிைலயில் அவர் நிராைசயுடன் 
இருந்தேபாது, அந்த ஒட்டகம் (வந்து) தமக்கு அருகில் நிற்பைத அவர் கண்டார். உடேன 
அதன் கடிவாளத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்டார். பிறகு மகிழ்ச்சிப் ெபருக்கால் அவர், ("இைறவா! 
நீ என் இைறவன்; நான் உன் அடிைம'' என்று ெசால்வதற்குப் பதிலாக) "இைறவா! நீ என் 
அடிைம; நான் உன் இைறவன்'' என்று தவறுதலாகச் ெசால்லிவிட்டார். இந்த மனிதைரவிடத் 
தன் அடியான் பாவமன்னிப்புக் ேகாரி தன்னிடம் மீளுவதால் அல்லாஹ் அதிகம் மகிழ்ச்சி 
அைடகிறான். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5301 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வறண்ட பாைலவனத்தில் ெதாைலந்து ேபாய்விட்ட தமது ஒட்டகத்ைத உறங்கிெயழும்ேபாது 
கண்டுபிடித்த மனிதைரவிடத் தன் அடியான் பாவமன்னிப்புக் ேகாரி, தன்னிடம் மீளுவதால் 
அல்லாஹ் அதிகம் மகிழ்ச்சி அைடகிறான். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 2 பாவமன்னிப்புக் ேகாரி பாவமீட்சி ெபறுவதால் பாவங்கள் அகன்றுவிடுகின்றன. 
 
5302 அபூஸிர்மா மாலிக் பின் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களுக்கு இறப்பு ெநருங்கியேபாது, "நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ற ஒரு ெசய்திைய உங்களிடம் கூறாமல் 
மைறத்துைவத்திருந்ேதன். (அைத இப்ேபாது உங்களிடம் கூறுகிேறன்:) 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் பாவம் ெசய்யாதவர்களாக இருந்து 
விட்டால், நிச்சயமாகப் பாவம் ெசய்கின்ற ஒரு பைடப்ைப அல்லாஹ் உருவாக்கி 
அவர்களுைடய பாவங்கைள அவன் மன்னிக்கேவ ெசய்வான் என்று கூறியைத நான் 
ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 
 
5303 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நீங்கள் பாவங்கள் ெசய்து, அவற்ைற அல்லாஹ் உங்களுக்கு மன்னிக்கும் நிைல 
இல்லாதிருந்தால், பாவங்கள் ெசய்யும் மற்ெறாரு சமுதாயத்ைத அல்லாஹ் ெகாண்டு 
வருவான்; அப்பாவங்கைள அவர்களுக்கு மன்னிக்கவும் ெசய்வான். 
இைத அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5304 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! நீங்கள் பாவம் 
ெசய்யாதவர்களாக இருந்தால், அல்லாஹ் உங்கைள அகற்றிவிட்டு, பாவம் ெசய்கின்ற 
மற்ெறாரு சமுதாயத்ைதக் ெகாண்டுவருவான். அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் 
ேகாருவார்கள். அல்லாஹ்வும் அவர்கைள மன்னிப்பான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 3 எல்லா ேநரங்களிலும் இைறவைன நிைனவுகூரல், மறுைம நிகழ்வுகைளச் 
சிந்தித்தல், இைறவன் கண்காணிக்கிறான் என உணர்தல் ஆகியவற்றின் சிறப்பும், சில 
ேநரங்களில் இந்த உணர்வுகளிலிருந்து விடுபட்டு இம்ைம விவகாரங்களில் ஈடுபடலாம் 
என்பதும். 
 
5305 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் எழுத்தர்களில் ஒருவரான ஹன்ழலா பின் 
அர்ரபஉீ அல்உைசதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு நாள்) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் என்ைனச் சந்தித்து, "ஹன்ழலா, எப்படி இருக்கிறரீ்கள்?'' 

என்று ேகட்டார்கள். நான், "ஹன்ழலா நயவஞ்சகனாகிவிட்டான்'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு 
"அல்லாஹ் தூயவன்; என்ன ெசால்கிறரீ்கள்?''என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான், "நாம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கருகில் இருக்கும்ேபாது அவர்கள் ெசார்க்கம், நரகம் 
ஆகியவற்ைறப் பற்றி நாம் ேநரடியாகப் பார்ப்பைதப் ேபான்று நிைனவூட்டுகிறார்கள். 
அவர்களிடமிருந்து நாம் புறப்பட்டு (வடீ்டுக்கு) வந்ததும் துைணவியருடனும் குழந்ைத 
குட்டிகளுடனும் கலந்துறவாடுகிேறாம்; பிைழப்புகளில் ஈடுபட்டுவிடுகிேறாம்.(அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னவற்றில்) அதிகமானவற்ைற மறந்துவிடுகிேறாம்'' என்று 
ெசான்ேனன். 
அதற்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இேத நிைலைய நாமும் 
சந்திக்கிேறாம்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு நானும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஹன்ழலா நயவஞ்சனாகிவிட்டான்'' என்று ெசான்ேனன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ன அது?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
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நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் உங்கள் அருகிலிருக்கும்ேபாது தாங்கள் எங்களுக்கு 
நரகத்ைதயும் ெசார்க்கத்ைதயும் நாங்கள் ேநரடியாகப் பார்ப்பைதப் ேபான்று 
நிைனவூட்டுகிறரீ்கள். நாங்கள் உங்களிடமிருந்து புறப்பட்டுச் ெசன்றதும் துைணவியருடனும் 
குழந்ைத குட்டிகளுடனும் கலந்துறவாடுகிேறாம்; பிைழப்புகளில் ஈடுபட்டுவிடுகிேறாம். 
அதிகமானவற்ைற மறந்து விடுகிேறாம்'' என்று ெசான்ேனன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா 
அவன்மீது சத்தியமாக! நீங்கள் என்னிடம் இருக்கும்ேபாதுள்ள நிைலயிலும் இைற 
எண்ணத்திலும் எப்ேபாதும் இருந்தால், உங்கள் படுக்ைககளிலும் நீங்கள் ெசல்லும் 
வழிகளிலும் வானவர்கள் (வந்து) உங்களுடன் ைக குலுக்கியிருப்பார்கள். மாறாக, ஹன்ழலா! 
(இப்படிச்) சில ேநரம் (அப்படிச்) சில ேநரம்'' என்று மூன்று முைற கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5306 ஹன்ழலா பின் அர்ரபஉீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இருப்ேபாம். அப்ேபாது அவர்கள் 
எங்களுக்கு அறிவுைர கூறுவார்கள். அப்ேபாது நரகத்ைத நிைனவூட்டுவார்கள். பிறகு நான் 
எனது வடீ்டுக்கு வரும்ேபாது, குழந்ைதகைளக் குதூகலப்படுத்துேவன்; மைனவியுடன் 
விைளயாடி மகிழ்ேவன். 
 
(ஒரு நாள் வடீ்டிலிருந்து) புறப்பட்டுச் ெசன்ேறன். அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைள 
(வழியில்) சந்தித்தேபாது, அது குறித்து அவர்களிடம் ெசான்ேனன். அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள், "நீங்கள் ெசால்வைதப் ேபான்றுதான் நானும் ெசய்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளச் சந்தித்ேதாம். அப்ேபாது 
"அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஹன்ழலா நயவஞ்சகனாகிவிட்டான்'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என்ன ெசால்கிறரீ்?''என்று ேகட்டார்கள். 
அவர்களிடம் (எங்கள் நிைல குறித்த) ெசய்திையச் ெசான்ேனன். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், 

"இவர் ெசய்தைதப் ேபான்றுதான் நானும் ெசய்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இப்படிச்) சில ேநரம்; (அப்படிச்) சில 
ேநரம். இைறவைனத் துதிக்கும்ேபாதிருக்கும் நிைலயில் உங்கள் உள்ளம் எப்ேபாதும் 
இருக்குமானால், வானவர்கள் உங்களிடம் ைகலாகு ெகாடுத்திருப்பார்கள். நீங்கள் ெசல்லும் 
வழிகளில் (அவர்கள் உங்களிடம் வந்து) உங்களுக்கு முகமன் (சலாம்) கூறியிருப்பார்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் (நபி (ஸல்) அவர்களின்) எழுத்தரான ஹன்ழலா அத்தமீமீ அல்உைசதீ 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் இருக்கும்ேபாது, அவர்கள் எங்களுக்குச் 
ெசார்க்கத்ைதயும் நரகத்ைதயும் நிைனவூட்டுவார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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பாடம் : 4 இைறவனின் கருைண விசாலமானது; அது அவனது ேகாபத்ைத ெவன்றுவிட்டது. 
 
5307 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் பைடப்புகைளப் பைடத்தேபாது, தனது அரியைணக்கு ேமேல தனக்கு 
அருகிலுள்ள தனது பதிேவட்டில் "என் கருைண என் ேகாபத்ைத ெவல்லும்'' என்று 
எழுதினான்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5308 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "என் கருைண என் ேகாபத்ைத முந்திவிட்டது'' 

என்று ெசான்னான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5309 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் (பைடப்புகைளப்) பைடக்கும் பணிைய நிைறவு ெசய்தேபாது, தனக்கு அருகில் 
ைவக்கப்பட்டுள்ள தனது பதிேவட்டில் "என் கருைண என் ேகாபத்ைத ெவல்லும்'' என்று 
(கருைணையத்) தனக்குத் தாேன விதியாக்கிக்ெகாள்ளும் வைகயில் எழுதினான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5310 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் அன்ைப நூறு பாகங்களாகப் பங்கிட்டான். அவற்றில் ெதாண்ணூற்று ஒன்பது 
பாகங்கைளத் தன்னிடேம ைவத்துக்ெகாண்டான். (மீதியிருக்கும்) ஒன்ைறேய பூமியில் 
இறக்கினான். இந்த ஒரு பங்கினால்தான் பைடப்பினங்கள் ஒன்றன் மீெதான்று பாசம் 
காட்டுகின்றன. எந்த அளவுக்ெகன்றால், மிதித்துவிடுேவாமா என்ற அச்சத்தால் பிராணி 
தனது குட்டிையவிட்டுக் கால்குளம்ைபத் தூக்கிக்ெகாள்கிறது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5311 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ், அன்ைப நூறு பாகங்களாகப் பைடத்தான். அவற்றில் ஒன்ைற தன் 
பைடப்பினங்களிைடேய ைவத்தான். ெதாண்ணூற்று ஒன்பது பாகங்கைளத் தன்னிடேம 
பத்திரப்படுத்திக்ெகாண்டான்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5312 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அன்பின் நூறு பாகங்களும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியைவயாகும். அவற்றில் ஒன்ைற ஜின், 

 மனிதன், மிருகங்கள்,ஊர்வன ஆகியவற்றுக்கிைடேய இறக்கினான். இந்த ஒரு பங்கினால் 
தான் அைவ ஒன்றன்மீெதான்று பாசம் ெகாள்கின்றன; பரிவு காட்டுகின்றன. அதன் 
மூலம்தான் காட்டு விலங்குகூட தன் குட்டிமீது பாசம் காட்டுகிறது. (அவற்றில்) 
ெதாண்ணூற்று ஒன்பது பாகம் அன்ைப அல்லாஹ் ஒதுக்கி ைவத்துள்ளான். அவற்றின் 
மூலம் மறுைம நாளில் தன் (நல்ல) அடியார்களுக்கு (விேஷசமாக) அன்பு காட்டுவான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5313 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அன்பின் நூறு பாகங்களும் அல்லாஹ்வுக்ேக உரியைவயாகும். அவற்றில் ஒரு பங்கினால் 
தான் பைடப்பினங்கள் தமக்கிைடேய பரிவு காட்டுகின்றன. ெதாண்ணூற்று ஒன்பது பாகம் 
அன்பு, மறுைம நாளுக்கு உரியைவயாகும். 
இைத சல்மான் அல்ஃபாரிசீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சல்மான் அல்ஃபாரிசீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5314 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் வானங்கள், பூமி ஆகியவற்ைறப் பைடத்த நாளில் அன்ைப நூறு பாகங்களாகப் 
பைடத்தான். அவற்றில் ஒவ்ெவாரு பாகமும் வானம் பூமிக்கிைடேய உள்ள (இடத்)ைத 
அைடத்துக் ெகாள்ளும் அளவுைடயதாகும். அவற்றில் ஒரு பாகத்ைதேய பூமியில் 
ைவத்தான். அந்த ஒரு பாகத்தினால்தான் தாய் தன் குழந்ைதமீது பாசம் ெகாள்கிறாள். 
மிருகங்களும் பறைவகளும் ஒன்றன் மீெதான்று அன்பு காட்டுகின்றன. மறுைம நாள் 
வரும்ேபாது இந்த ஓர் அன்புடன் ேசர்த்து அன்ைப இைறவன் (நூறாக) முழுைமயாக்குவான். 
இைத சல்மான் அல்ஃபாரிசீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5315 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஹவாஸின் குலத்ைதச் ேசர்ந்த) ைகதிகள் சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெகாண்டுவரப்பட்டார்கள். அந்தக் ைகதிகளில் ஒரு ெபண் (தனது மார்பில் சுரந்த பாைல 
ஊட்டுவதற்காகத் தனது குழந்ைதையத்) ேதடினாள். (குழந்ைத கிைடக்கவில்ைல. எனேவ,) 

ைகதிகளிைடேய எந்தக் குழந்ைதையக் கண்டாலும் அைத (வாரி) எடுத்து, தனது 
வயிற்ேறாடு அைணத்துப் பாலூட்டலானாள். (தனது குழந்ைத கிைடத்ததும் அைதயும் 
ெநஞ்சைணத்துப் பாலூட்டினாள்.) 
அப்ேபாது எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தப் ெபண் தனது 
குழந்ைதையத் தீயில் எறிவாளா,ெசால்லுங்கள்?'' என்றார்கள். நாங்கள், "இல்ைல; 

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எந்நிைலயிலும் அவளால் எறிய முடியாது'' என்று 
ெசான்ேனாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தக் குழந்ைதயின் மீது 
இவளுக்குள்ள அன்ைபவிட அல்லாஹ் தன் அடியார்கள்மீது மிகவும் அன்பு ைவத்துள்ளான்'' 

என்று ெசான்னார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5316 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைகயாளர் அல்லாஹ்விடமுள்ள தண்டைனையப் பற்றி நன்கறிவாரானால், 

(அதிலிருந்து தப்பித்தால் ேபாதும் என்று கருதுவாேர தவிர,) அவனது ெசார்க்கத்தின் மீது 
(இைறநம்பிக்ைகயாளர்களில்) யாரும் ஆைச ெகாள்ளமாட்டார்கள். இைறமறுப்பாளர் 
அல்லாஹ்விடமுள்ள கருைணையப் பற்றி நன்கறிவாரானால், அவனது ெசார்க்கத்ைதப் 
பற்றி (இைறமறுப்பாளர்களில்) யாருேம நிராைச ெகாள்ளமாட்டார்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 



அத்தியாயம் : 49 – பாவமீட்சி  

    பக்கம் | 1873  
 

5317 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(முற்காலத்தில்) நன்ைம எைதயும் அறேவ ெசய்யாத ஒரு மனிதர் தம் குடும்பத்தாரிடம், 

"நான் இறந்துவிட்டால் என்ைன எரித்து, (சாம்பலாக்கி) அந்தச் சாம்பலில் பாதிையத் 
தைரயிலும் பாதிையக் கடலிலும் தூவி விடுங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! என் மீது 
இைறவனுக்குச் சக்தி ஏற்பட்டால், உலக மக்களில் யாருக்கும் அளிக்காத ேவதைனைய 
அவன் எனக்கு அளித்துவிடுவான்'' என்று ெசால்லி(விட்டு இறந்து)விட்டார். 
அவ்வாேற அந்த மனிதர் இறந்ததும் அவர் ெசான்னைதப் ேபான்ேற குடும்பத்தார் ெசய்தனர். 
பிறகு அல்லாஹ் தைரக்கு ஆைணயிட்டு அதிலிருந்த அவரது உடைல ஒன்று திரட்டினான்; 

கடலுக்கு ஆைணயிட்டு அதிலிருந்த அவரது உடைல ஒன்றுதிரட்டினான். பிறகு, "நீ எதற்காக 
இப்படிச் ெசய்தாய்?'' என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர், "என் இைறவா! உன்மீதுள்ள 
அச்சத்தால்தான் (இப்படிச் ெசய்ேதன்). நீ நன்கறிந்தவன்'' என்று ெசால்ல, அவைர அல்லாஹ் 
மன்னித்துவிட்டான்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5318 மஅமர் பின் ராஷித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள், "வியப்பூட்டும் இரு ஹதீஸ்கைள 
உமக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமா?'' என்று கூறிவிட்டு, நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்ததாக ஹுைமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) 
அவர்கள் ெதரிவித்த பின்வரும் ஹதீைஸச் ெசான்னார்கள்: 
(முற்காலத்தில் பாவச்ெசயல்களால் ஒருவர்) தமக்குத்தாேம எல்ைல மீறி நடந்தார். 
அவருக்கு மரண ேவைள வந்தேபாது, தம் புதல்வர்களிடம் இறுதி விருப்பம் ெதரிவித்தார். 
"நான் இறந்து விட்டால் என்ைன எரித்துத் தூளாக்கி,பிறகு கடலில் காற்றில் தூற்றுங்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! என்மீது என் இைறவனுக்குச் சக்திேயற்பட்டால் எவைரயும் 
ேவதைன ெசய்யாத அளவுக்கு ஒரு ேவதைனைய (தண்டைனயாக) எனக்கு அவன் 
நிச்சயமாக அளிப்பான்'' என்று கூறினார். 
அவ்வாேற (அவர் இறந்ததும் அவருைடய) புதல்வர்கள் ெசய்தனர். பிறகு அல்லாஹ், 

பூமிைய ேநாக்கி, "நீ எடுத்தைத (ஒன்றுேசர்த்து)க் ெகாடுத்துவிடு'' என்று கட்டைளயிட்டான். 
அப்ேபாது அந்த மனிதர் (அல்லாஹ்வின் முன்னிைலயில் முழு வடிவில்) நின்றார். 
அவரிடம் அல்லாஹ், "நீ இப்படிச் ெசய்ய என்ன காரணம்?'' என்று ேகட்டான். 
அந்த மனிதர், "என் இைறவா! உன் மீதுள்ள அச்சம்தான் (காரணம்)'' என்று பதிலளித்தார். 
இவ்வாறு அவர் கூறியதால் அவருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு வழங்கினான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமலும் ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் இன்ெனாரு ஹதீைஸயும் கூறினார்கள். அது வருமாறு: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு பூைனைய, அது சாகும்வைர (பட்டினி ேபாட்டு) கட்டிைவத்த காரணத்தால் ஒரு ெபண் 
நரகத்தில் நுைழந்தாள். அவளும் அதற்குத் தீனி ேபாடவில்ைல; பூமியின் புழு பூச்சிகைளத் 
தின்று பிைழத்துக்ெகாள்ளட்டும் என அைத அவள் அவிழ்த்துவிடவுமில்ைல. முடிவில் அது 
ெமலிந்து ேபாய் ெசத்துவிட்டது. 
ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: எந்த மனிதரும் (இைறயருைள) முழுவதுமாக 
நம்பி (நல்லறங்கள் ெசய்யாமல்) இருந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகவும், எந்த மனிதரும் 
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(இைறயருள்மீது) அவநம்பிக்ைக ெகாண்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காகவுேம இந்தத் தகவல் 
கூறப்படுகிறது. 
 
5319 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அவருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு வழங்கினான்'' என்பதுவைரேய இடம்ெபற்றுள்ளது. 
பூைனையக் கட்டிப்ேபாட்ட அந்தப் ெபண்ைணப் பற்றிய ெசய்தி இடம்ெபறவில்ைல. 
ஸுைபதீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், அவரது 
உடலிலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்ட ஒவ்ெவாரு ெபாருளிடமும் "அவரது உடலிலிருந்து நீ 
எடுத்தைதக் ெகாடுத்துவிடு' என்று கட்டைளயிட்டான்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5320 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களுக்குமுன் வாழ்ந்த ஒரு மனிதருக்கு அல்லாஹ் ெசல்வத்ைதயும் பிள்ைளகைளயும் 
வழங்கியிருந்தான். (அவருக்கு இறப்பு ெநருங்கியேபாது) அவர் தம் பிள்ைளகளிடம், "நான் 
ெசால்வைதப் ேபான்று நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டும். இல்லாவிட்டால், என் ெசாத்துக்கைளப் 
பிறருக்கு  வழங்கிவிடுேவன். நான் இறந்துவிட்டால் என்ைன எரித்து, தூளாக்கி விடுங்கள். 
பிறகு அந்தச் சாம்பைலக் காற்றில் தூற்றுங்கள். ஏெனனில், நான் (எனது மறுைமக்காக) 
அல்லாஹ்விடம் எந்த நன்ைமையயும் ேசமிக்கவில்ைல. அல்லாஹ் என்ைனத் 
தண்டிப்பதற்குச் சக்தி ெபற்ேற உள்ளான்'' என்று கூறி உறுதிெமாழி வாங்கிக்ெகாண்டார். 
என் இைறவன் மீதாைணயாக! (அவர் இறந்தவுடன்) அவ்வாேற அவர்கள் ெசய்தார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ் (பைழயபடி முழு மனிதராக அவைர எழுப்பி), "இவ்வாறு நீ ெசய்யக் 
காரணம் என்ன?'' என்று ேகட்டான். அம்மனிதர் "உன்மீதான அச்சத்தின் காரணத்தால்தான்'' 

என்று கூறினார். அவைர (அந்த ேநரத்தில் இைறயச்சம் தான் காப்பாற்றியது) அைதத் தவிர 
ேவெறதுவும் காப்பாற்றவில்ைல. 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5321 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ைஷபான் மற்றும் அபூஅவானா (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில், "மக்களில் 
ஒருவருக்கு அல்லாஹ் ெசல்வத்ைதயும் பிள்ைளகைளயும் வழங்கியிருந்தான்'' என்று 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
முஅதமிர் பின் சுைலமான் அத்ைதமீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஃப இன்னஹு லம் 
யப்தயிர் இந்தல்லாஹி ைகரன்'' என்பதற்கு "அவர் அல்லாஹ்விடம் எந்த நன்ைமையயும் 
ேசமித்திருக்கவில்ைல'' என்று கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் ெபாருள் ெசய்ததாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
(இைதக் குறிக்க) ைஷபான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஃப இன்னஹு மப்தஅர 
இந்தல்லாஹி ைகரன்' (அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர் அல்லாஹ்விடம் எந்த 
நன்ைமையயும் ேசமித்திருக்கவில்ைல) என்றும்,அபூஅவானா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "மம்தஅர' (அவர் ேசமித்திருக்கவில்ைல) என்றும் காணப்படுகிறது. 
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பாடம் : 5 பாவங்கைளத் திரும்பத் திரும்பச் ெசய்து திரும்பத் திரும்ப பாவமன்னிப்புக் 
ேகாரினாலும் பாவமன்னிப்புக் ேகாரிக்ைக ஏற்கப்படல். 
 
5322 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க தம் இைறவன் குறித்து அறிவித்தார்கள்: 
ஓர் அடியார் ஒரு பாவம் ெசய்துவிட்டார். பிறகு "இைறவா! (நான் ஒரு பாவம் ெசய்து 
விட்ேடன்.) என் பாவத்ைத மன்னிப்பாயாக!'' என்று கூறினார். உடேன வளமும் உயர்வும் 
உள்ள இைறவன், "என் அடியான் ஒரு பாவம் ெசய்துவிட்டுப் பிறகு தனக்ேகார் இைறவன் 
இருக்கின்றான் என்றும், அவன் பாவங்கைள மன்னிக்கவும் ெசய்வான்;பாவங்களுக்காகத் 
தண்டிக்கவும் ெசய்வான் என்றும் அறிந்துெகாண்டான்'' என்று ெசால்கிறான். பிறகு அந்த 
அடியார் மீண்டும் ஒரு பாவத்ைதச் ெசய்துவிட்டு, "என் இைறவா! என் பாவத்ைத 
மன்னிப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார். 
அப்ேபாதும் வளமும் உயர்வும் உள்ள இைறவன், "(இம்முைறயும்) என் அடியான் ஒரு 
பாவத்ைதச் ெசய்துவிட்டுப் பிறகு, தனக்ேகார் இைறவன் இருக்கின்றான் என்றும், அவன் 
பாவங்கைள மன்னிக்கவும் ெசய்வான்; பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கவும் ெசய்வான் என்று 
அறிந்துெகாண்டான்'' என்று ெசால்கிறான். 
பிறகு அந்த அடியார் மீண்டும் ஒரு பாவத்ைதச் ெசய்துவிட்டு, "என் இைறவா! எனது 
பாவத்ைத மன்னிப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார். அப்ேபாதும் வளமும் உயர்வும் உள்ள 
இைறவன், "என் அடியான் (இம்முைறயும்) ஒரு பாவத்ைதச் ெசய்துவிட்டுப் பிறகு 
தனக்ேகார் இைறவன் இருக்கின்றான் என்றும், அவன் பாவங்கைள மன்னிக்கவும் ெசய்வான்; 

பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கவும் ெசய்வான் என்றும் அறிந்துெகாண்டான். நீ நாடியைதச் 
ெசய்; நான் உனது பாவத்ைத மன்னித்துவிட்ேடன்'' என்று ெசால்கிறான். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல் அஃலா பின் ஹம்மாத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: "நீ நாடியைதச் ெசய்துெகாள்'' என மூன்றாவது தடைவயில் இைறவன் 
ெசால்கிறானா, அல்லது நான்காவது தடைவயில் ெசால்கிறானா என்பது எனக்குத் 
ெதரியவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5323 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஓர் அடியார் ஒரு பாவத்ைதச் ெசய்துவிட்டார்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
அதில், "அந்த அடியார் பாவம் ெசய்தார்'' என மூன்று முைற ஹம்மாத் பின் சலமா (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாகவும்,மூன்றாவது தடைவயில் "நான் என் அடியாைன மன்னித்து 
விட்ேடன். அவன் நாடியைதச் ெசய்துெகாள்ளட்டும்''என்று இைறவன் கூறியதாகவும் இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
 
 
 



அத்தியாயம் : 49 – பாவமீட்சி  

    பக்கம் | 1876  
 

5324 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், பகலில் பாவம் புரிந்தவர்கள் பாவமன்னிப்புக் 
ேகாருவதற்காக இரவில் தனது ைகைய நீட்டுகிறான்; இரவில் பாவம் புரிந்தவர்கள் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாருவதற்காக பகலில் ைகைய நீட்டுகிறான். சூரியன் ேமற்கிலிருந்து 
உதிக்கும் (யுக முடிவு நாள்)வைர (ஒவ்ெவாரு நாளும் இவ்வாறு ெசய்துெகாண்டிருக்கிறான்). 
இைத அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 6 அல்லாஹ்வின் தன்மானமும் மானக்ேகடான ெசயல்கைள அவன் தைட 
ெசய்திருப்பதும். 
5325 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவவிட மிகவும் புகைழ விரும்புகின்றவர் ேவெறவருமிலர். அதனால்தான், 

அவன் தன்ைனத்தாேன புகழ்ந்துெகாண்டுள்ளான். அல்லாஹ்ைவவிட அதிகத் 
தன்மானமுள்ளவர் ேவெறவருமிலர். ஆகேவதான், மானக்ேகடான (ஆபாசமான) 
விஷயங்களுக்கு அவன் தைட விதித்துள்ளான். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5326 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவவிட அதிகத் தன்மானமுள்ளவர் ேவெறவருமிலர். அதனால்தான், 

மானக்ேகடான ெசயல்களில் ெவளிப்பைடயானவற்றுக்கும் மைறமுகமானவற்றுக்கும் அவன் 
தைடவிதித்துள்ளான். அல்லாஹ்ைவவிட மிகவும் புகைழ விரும்புகின்றவர் 
ேவெறவருமிலர்.- இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5327 அம்ர் பின் முர்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாகப் பின்வருமாறு அறிவித்தார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவவிட அதிகத் தன்மானமுள்ளவர் ேவெறவருமிலர். அதனால்தான், 

மானக்ேகடான ெசயல்களில் ெவளிப்பைடயானவற்றுக்கும் மைறமுகமானவற்றுக்கும் அவன் 
தைடவிதித்துள்ளான். அல்லாஹ்ைவவிட மிகவும் புகைழ விரும்புகின்றவர் 
ேவெறவருமிலர். ஆகேவதான், அவன் தன்ைனத் தாேன புகழ்ந்துெகாண்டுள்ளான். 
நான் அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்களிடம், "இைத நீங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து (ேநரடியாகச்) ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அபூவாயில் 
(ரஹ்) அவர்கள், "ஆம், அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அைத அறிவித்தார்கள்'' 

என்று விைடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது 
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5328 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்ைவவிட மிகவும் புகைழ விரும்புகின்றவர் 
ேவெறவருமிலர். அதனால்தான்,அவன் தன்ைனத் தாேன புகழ்ந்துெகாண்டுள்ளான். 
அல்லாஹ்ைவவிட அதிகத் தன்மானமுள்ளவர் ேவெறவருமிலர். ஆகேவதான், 

மானக்ேகடான ெசயல்களுக்கு அவன் தைட விதித்துள்ளான். அல்லாஹ்ைவவிட 
அதிகமாகத் திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு அளிப்பைத விரும்பக்கூடியவர் ேவெறவருமிலர். 
அதனால்தான், அவன் ேவதங்கைள அருளினான்; தூதர்கைள அனுப்பினான். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5329 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வும் ேராஷம் ெகாள்கிறான். இைறநம்பிக்ைகயாளரும் ேராஷம் ெகாள்கிறார். ஓர் 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்,அல்லாஹ் தைட ெசய்தவற்ைறச் ெசய்யும்ேபாேத அல்லாஹ் 
ேராஷம் ெகாள்கிறான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்ைவவிட அதிகத் தன்மானமுள்ளவர் ேவறு யாருமில்ைல. 
இைத அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களது ஹதீஸ் ேவறு இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5330 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்ைவவிட அதிகத் தன்மானமுள்ளவர் 
ேவெறவருமில்ைல. 
இைத அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5331 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைகயாளரும் ேராஷம் ெகாள்கிறார். அவைரவிடக் கடுைமயாக அல்லாஹ் 
ேராஷம் ெகாள்கிறான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- இந்த ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 7 "நன்ைமகள் தீைமகைள அழித்து விடும்'' (11:114) எனும் இைற வசனம். 
 
5332 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் (அந்நியப்) ெபண் ஒருத்திைய முத்தமிட்டுவிட்டார். பிறகு நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் அந்த மனிதர் வந்து (பரிகாரம் ேகட்டு) நடந்தைதச் ெசான்னார். அப்ேபாது 
"பகலின் இரு ஓரங்களிலும், இரவின் சில பகுதிகளிலும் ெதாழுைகைய நிைல நாட்டுவரீாக! 
நன்ைமகள் தீைமகைள அழித்துவிடும். இது படிப்பிைன ெபறுேவாருக்கு ஒரு பாடமாகும்'' 

(11:114) எனும் இைறவசனம் அருளப்ெபற்றது. 
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அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இது எனக்கு மட்டுமா? (அல்லது அைனவருக்குமா?)'' 

என்று ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "என் சமுதாயத்தாரில் இப்படிச் ெசய்துவிட்ட 
அைனவருக்கும்தான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5333 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, தாம் (அந்நியப்) ெபண் ஒருத்திைய 
முத்தமிட்டுவிட்டதாக,அல்லது ெதாட்டுவிட்டதாக, அல்லது ேவேறேதா ெசய்துவிட்டதாகச் 
ெசான்னார். அவர் அதற்குப் பரிகாரம் ேகட்பைதப் ேபான்றிருந்தது. அப்ேபாது அல்லாஹ் 
அந்த வசனத்ைத (11:114) அருளினான்'' என்றும் அதற்கு பின்னுள்ளைவயும் 
இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
5334 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒரு மனிதர் (அந்நியப்) ெபண் ஒருத்தியிடம் உடலுறவு நீங்கலாக (மற்றச் ெசயல்) 
ஒன்ைறச் ெசய்துவிட்டார். பிறகு உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடம் வந்(து அைதப் 
பற்றித் ெதரிவித்)தார். அைதப் ெபருங்குற்றமாக உமர் (ரலி) அவர்கள் கருதினார்கள். பிறகு 
அந்த மனிதர் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் வந்(து ெதரிவித்)தேபாது, அவர்களும் அைதப் 
ெபருங்குற்றமாகக் கருதினார்கள். பிறகு அந்த மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தார்'' என்றும் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள தகவல்களும் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
5335 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் மதீனாவின் 
புறநகர்ப் பகுதியில் ஒரு ெபண்ணிடம் தவறாக நடந்துெகாண்ேடன். அவளுடன் உடலுறவு 
ெகாள்வைதத் தவிர ேவறு ெசயல்கைளச் ெசய்துவிட்ேடன். இேதா நான் (இங்கு தயாராக 
நிற்கிேறன்). என் விஷயத்தில் நீங்கள் நாடியைத நிைறேவற்றுங்கள்'' என்று கூறினார். 
அவரிடம் உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்ேவ உனது குற்றத்ைத மைறத்துவிட்டிருக்க, நீ 
உன் குற்றத்ைத மைறத்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று ேகட்டார்கள். ஆனால், அந்த மனிதருக்கு 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பதிேலதும் கூறவில்ைல. 
பிறகு அந்த மனிதர் எழுந்து ெசன்றுவிட்டார். பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கள் அவைர 
அைழத்துவர அவருக்குப் பின்னால் ஆளனுப்பினார்கள். அவரிடம், "பகலின் இரு 
ஓரங்களிலும் இரவின் சில பகுதிகளிலும் ெதாழுைகைய நிைலநாட்டுவரீாக! நன்ைமகள் 
தீைமகைள அழித்துவிடும். இது படிப்பிைன ெபறுேவாருக்கு ஒரு பாடமாகும்'' (11:114)எனும் 
இந்த இைறவசனத்ைத ஓதிக்காட்டினார்கள். 
அப்ேபாது அங்கிருந்த மக்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இது இவருக்கு மட்டும் 
உரியதா? (அல்லது அைனவருக்குமா?)'' என்று ேகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"இல்ைல; மக்கள் அைனவருக்கும் உரியதுதான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5336 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "முஆத் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதேர! இ(ந்தப் பரிகாரமான)து இவருக்கு 
மட்டும் உரியதா? அல்லது எங்கள் அைனவருக்கும் உரியதா?'' என்று ேகட்க, நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இல்ைல; உங்கள் அைனவருக்கும் உரியதுதான்'' என்று பதிலளித்ததாகக் 
காணப்படுகிறது. 
 
5337 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் 
தண்டைனக்குரிய குற்றெமான்ைறச் ெசய்துவிட்ேடன். ஆகேவ, என்மீது தண்டைனைய 
நிைறேவற்றுங்கள்''  என்றார். அப்ேபாது ெதாழுைக ேநரம் வந்துவிடேவ, அவர் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் ெதாழுதார். 
ெதாழுைகைய முடித்தேபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் தண்டைனக்குரிய 
குற்றெமான்ைறச் ெசய்துவிட்ேடன். ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் ேவதத்தி(லுள்ளபடி தண்ட 
ைனயி)ைன என்மீது நிைறேவற்றுங்கள்'' என்று கூறினார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "எம்முடன் ேசர்ந்து நீர் ெதாழுதீர் அல்லவா?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர் 
"ஆம் (ெதாழுேதன்)''என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமது பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுவிட்டது'' 

என்று ெசான்னார்கள். 
 
5338 அபூஉமாமா அல்பாஹிலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலில் 
அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர்களுடன் நாங்களும் அமர்ந்திருந்ேதாம். அப்ேபாது ஒரு மனிதர் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் தண்டைனக்குரிய குற்றெமான்ைறச் ெசய்துவிட்ேடன். 
ஆகேவ, எனக்குத் தண்டைனைய நிைறேவற்றுங்கள்'' என்று கூறினார். அவருக்குப் 
பதிலளிக்காமல் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைமதியாக இருந்தார்கள். 
பிறகு (மீண்டும்) அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் தண்டைனக்குரிய குற்றெமான்ைறச் 
ெசய்து விட்ேடன். ஆகேவ,எனக்குத் தண்டைனைய நிைறேவற்றுங்கள்'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்குப் பதிலளிக்காமல் 
அைமதியாக இருந்தார்கள். 
பிறகு ெதாழுைகக்காக "இகாமத்'  ெசால்லப்பட்டது. ெதாழுைக முடிந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் திரும்பிச் ெசன்றேபாது, அந்த மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து ெசன்றார். அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்ன பதிலளிக்கிறார்கள் என்பைதக் காண்பதற்காக அவர்கைள நான் பின்ெதாடர்ந்ேதன். 
அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் தண்டைனக்குரிய குற்றெமான்ைறச் 
ெசய்துவிட்ேடன். ஆகேவ, எனக்குரிய தண்டைனைய நிைறேவற்றுங்கள்'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் உமது வடீ்டிலிருந்து 
புறப்படும்ேபாது அழகிய முைறயில்  அங்கத்தூய்ைம (உளூ) ெசய்யவில்ைலயா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் "ஆம் (ெசய்ேதன்);அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்றார். 
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"பிறகு நம்முடன் ேசர்ந்து நீர் ெதாழவில்ைலயா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ேகட்டார்கள். 
அந்த மனிதர் "ஆம் (ெதாழுேதன்); அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்றார். அப்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் "உமக்குரிய தண்டைனைய' அல்லது 
"உமது பாவத்ைத' மன்னித்துவிட்டான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 அதிகமான ெகாைலகள் ெசய்தவராயிருந்தாலும், ெகாைலயாளியின் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாரிக்ைகயும் ஏற்கப்படும். 
 
5339 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களுக்குமுன் வாழ்ந்தவர்களில் ஒரு மனிதர் இருந்தார். அவர் ெதாண்ணூற்று ஒன்பது 
மனிதர்கைளக் ெகான்றுவிட்டிருந்தார். 
பிறகு அவர் அக்கால மக்களில் நன்கறிந்த அறிஞர் யார் என விசாரித்தார். அவருக்கு ஒரு 
பாதிரியார் காட்டப்பட்டார். அவர் அந்தப் பாதிரியாரிடம் ெசன்று, "நான் ெதாண்ணூற்று 
ஒன்பது மனிதர்கைளக் ெகான்றுவிட்ேடன். எனக்குப் பாவமன்னிப்புக் கிைடக்குமா?'' என்று 
ேகட்டார். அந்தப் பாதிரியார், "கிைடக்காது' என்று கூறேவ, அவைரயும் அந்த மனிதர் 
ெகான்று, எண்ணிக்ைகைய நூறாக முழுைமயாக்கிவிட்டார். 
பிறகு மீண்டும் அக்கால மக்களில் நன்கறிந்த அறிஞைரப் பற்றி அவர் விசாரித்தார். 
அப்ேபாது அறிஞர் ஒருவர் அவருக்குக் காட்டப்பட்டார். (அவரிடம் ெசன்று) அந்த மனிதர், 

"நான் நூறு ெகாைலகள் ெசய்துவிட்ேடன். எனக்குப் பாவமன்னிப்புக் கிைடக்குமா?'' என்று 
ேகட்டார். அதற்கு அந்த அறிஞர், "ஆம் (கிைடக்கும்). இைறவனுக்கும் பாவமன்னிப்புக் 
ேகாரிக்ைகக்கும் இைடேய யார் குறுக்ேக வந்து நிற்க முடியும்? நீ (நல்ேலார் வாழும்) இன்ன 
ஊருக்குப் ேபா. அங்கு மக்கள் சிலர் இருப்பார்கள். அவர்கள் இைறவைன வழிபட்டுக் 
ெகாண்டிருப்பார்கள். அவர்களுடன் ேசர்ந்து நீயும் இைறவைன வழிபடு. நீ உனது ஊருக்குத் 
திரும்பிச் ெசல்லாேத! ஏெனனில், அது தீய ஊராகும்''என்று ெசான்னார். 
 
அவ்வாேற, அந்த மனிதர் (நல்ேலார் வாழும்) அந்த ஊைர ேநாக்கிச் ெசன்றுெகாண்டிருந்த 
ேபாது, பாதி வழியில் இறந்துவிட்டார். அப்ேபாது இைறயருைளக் ெகாண்டுவரும் 
வானவர்களும் இைற தண்டைனகைள நிைறேவற்றும் வானவர்களும் அவர் விஷயத்தில் 
(அவைர யார் அைழத்துச் ெசல்வது) என்று சர்ச்ைச ெசய்துெகாண்டனர். 
அப்ேபாது அருளின் வானவர்கள், "இவர் பாவமன்னிப்புக் ேகாரி பாவத்திலிருந்து மீண்டு 
தமது உள்ளத்தால் இைறவைன ேநாக்கி வந்துெகாண்டிருந்தார்'' என்று கூறினர். 
தண்டைனயின் வானவர்கள், "இவர் சிறிதும் நன்ைமகைளச் ெசய்யாதவர்'' என்று கூறினர். 
அப்ேபாது மற்ெறாரு வானவர் மனிதத் ேதாற்றத்தில் அங்கு வந்தார். அவைர அவ்விரு 
வானவர்களும் நடுவராக ைவத்துக்ெகாண்டனர். அப்ேபாது அந்த வானவர், "இவ்விரு 
ஊர்களுக்குமிைடயிலுள்ள தூரத்ைதக் கணக்ெகடுங்கள். அவற்றில் எந்த ஊருக்கு மிக 
அருகில் அவரது உடல் இருக்கிறேதா அந்த ஊருக்குரியவராகேவ அவர் இருப்பார்''என்று 
ெசான்னார். 
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அவ்வாேற கணக்ெகடுத்தேபாது, (அவர் வசித்துவந்த ஊைரவிட) அவர் நாடிவந்த ஊேர 
அவருக்கு மிகவும் சமீபமாக இருப்பைதக் கண்டனர். ஆகேவ, அவைர அருளின் வானவர்கள் 
ைகப்பற்றிக்ெகாண்டனர். 
இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
"அவர் (இறக்கும் தறுவாயில்) தமது ெநஞ்ைச (அந்த நல்ல ஊர் இருக்கும் திைச ேநாக்கி 
சாய்த்துக்ெகாண்(ேட இறந்துவிட்)டார்'' என்று எங்களிடம் கூறப்பட்டது என ஹசன் அல்பஸ்ரீ 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 
5340 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்ைதச் ேசர்ந்த) ஒரு மனிதர் ெதாண்ணூற்ெறான்பது 
மனிதர்கைளக் ெகான்றுவிட்டு, "எனக்குப் பாவமன்னிப்புக் கிைடக்குமா?'' என்று ேகட்கலானார். 
ஒரு பாதிரியாரிடம் ெசன்று ேகட்டேபாது அவர் "உனக்குப் பாவமன்னிப்புக் கிைடக்காது'' 

என்று ெசால்லி விட்டார். 
ஆகேவ, அவர் அந்தப் பாதிரியாைரயும் ெகான்றுவிட்டார். பிறகும் அவர் ("எனக்குப் 
பாவமன்னிப்புக் கிைடக்குமா?''என்று) ேகட்கலானார். (நல்லவர்கள் வாழும் இன்ன ஊருக்குப் 
ேபா. உனக்குப் பாவமன்னிப்புக் கிைடக்கும் என்று கூறப்பட்டது.) பிறகு அவர் (தமது) 
ஊரிலிருந்து நன்மக்கள் வாழும் மற்ேறார் ஊருக்குப் புறப்பட்டார். அவர் (பாதி) வழியில் 
ஓரிடத்தில் இருந்தேபாது, மரணம் அவைரத் தழுவியது. (இறக்கும் தறுவாயில்) அவர் தமது 
ெநஞ்ைச அந்த (நன்மக்கள் வாழும் ஊர் இருக்கும் திைச ேநாக்கி) சாய்த்துக்ெகாண்ேட 
இறந்துவிட்டார். 
அப்ேபாது இைறயருைளக் ெகாண்டுவரும் வானவர்களும் இைறதண்டைனகைள 
நிைறேவற்றும் வானவர்களும் அவர் விஷயத்தில் (அவரது உயிைர யார் எடுத்துச்ெசல்வது 
என்று) சச்சரவிட்டுக் ெகாண்டனர். அப்ேபாது அந்த மனிதருைடய உடல், அவர் 
ெசல்லவிருந்த ஊருக்கு (அவர் புறப்பட்டுவந்த ஊைரவிட) ஒரு சாண் அளவுக்குச் சமீபமாக 
இருந்த காரணத்தால், அவர் அந்த (நன்மக்கள் வாழும்) ஊர்க்காரர்களில் ஒருவராகேவ 
ஆக்கப்பட்டார். - இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5341 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல் குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அப்ேபாது அல்லாஹ் அ(வர் புறப்பட்டு வ)ந்த ஊைர ேநாக்கி, "நீ விலகிச்ெசல்' 

என்றும், அ(வர் ெசல்லவிரு)ந்த ஊைர ேநாக்கி "நீ ெநருங்கிவா' என்றும் அறிவித்தான்'' எனக் 
கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5342 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் மறுைம நாளில் ஒவ்ெவாரு முஸ்லிமிடமும் 
ஒரு யூதைரேயா அல்லது கிறித்தவைரேயா ஒப்பைடத்து, "இவன்தான் உன்ைன 
நரகத்திலிருந்து விடுவித்தான்'' என்று ெசால்வான். 
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இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5343 அவ்ன் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்), சயதீ் பின் அபபீுர்தா (ரஹ்) ஆகிேயார் கூறியதாவது: 
"ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் இறக்கும்ேபாது நரகத்தில் அவரது இடத்திற்கு யூதர் 
ஒருவைரேயா கிறித்தவர் ஒருவைரேயா அல்லாஹ் அனுப்பாமல் இருப்பதில்ைல'' என்று 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக (தம் தந்ைத) அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என 
அபூபுர்தா (ரஹ்) அவர்கள் (கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம் 
அறிவித்தார்கள். 
அப்ேபாது உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள், "எவைனத் தவிர ேவறு 
இைறவனில்ைலேயா அ(ந்த ஏக இைற)வன் மீது சத்தியமாக! இைத உம்முைடய தந்ைத 
(அபூமூசா (ரலி) அவர்கள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றதாக 
உம்மிடம் கூறினார்களா?'' என்று மூன்று முைற ேகட்டார்கள். அபூபுர்தா (ரஹ்) அவர்கள், 

அவ்வாேற சத்தியமிட்டுக் கூறினார்கள். 
 
இதன் அறிவிப்பாளரான கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் அபூபுர்தா (ரஹ்) அவர்கைளச் சத்தியமிட்டுக் 
கூறச் ெசான்னதாக சயதீ் பின் அபபீுர்தா (ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம் அறிவிக்கவில்ைல. 
ஆனால், அவ்ன் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் அவ்வாறு அறிவித்தேபாது, அதற்கு 
சயதீ் பின் அபபீுர்தா (ரஹ்) அவர்கள் மறுப்புத் ெதரிவிக்கவில்ைல. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5344 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மறுைம நாளில் முஸ்லிம்களில் சிலர் மைலகைளப் ேபான்ற பாவங்களுடன் வருவார்கள். 
ஆனால், அவற்ைற அவர்களுக்கு அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டு, யூதர்கள்மீதும் கிறித்தவர்கள் 
மீதும் அவற்ைற ைவத்துவிடுவான்.இவ்வாேற நான் கருதுகிேறன். 
இைத அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூரவ்ஹ் ஹரமீ பின் உமாரா (ரஹ்) அவர்கள், 

"இவ்வாேற நான் கருதுகிேறன் எனும் ஐயப்பாட்ைடத் ெதரிவித்த அறிவிப்பாளர் யார் என்பது 
எனக்குத் ெதரியவில்ைல'' என்று கூறுகிறார்கள். 
அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து இைதச் ெசவியுற்ற (அவர்களுைடய புதல்வரான) 
அபூபுர்தா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இந்த ஹதீைஸ நான் (கலீஃபா) உமர் பின் 
அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம் அறிவித்தேபாது அவர்கள், "இைத நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்தா உம்முைடய தந்ைத அறிவித்துள்ளார்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 
நான் "ஆம்' என்ேறன். 
 
5345 ஸஃப்வான் பின் முஹ்ரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "(மறுைம நாளில் அல்லாஹ்வுக்கும் 
அவனுைடய அடியார்களுக்கும் இைடேய நடக்கும்) இரகசிய உைரயாடல் ெதாடர்பாக 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் என்ன ெசவியுற்றரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுைம நாளில் இைற 
நம்பிக்ைகயாளர் ஒருவர் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க தம் இைறவனுக்கு அருகில் 
ெகாண்டுெசல்லப்படுவார். இைறவன் தனது திைரையப் ேபாட்டு (அவைர 
மைறத்து)விடுவான். அப்ேபாது அந்த இைறநம்பிக்ைகயாளர் இைறவனிடம் தம் பாவங்கைள 
ஒப்புக் ெகாள்வார். "நீ (உலகத்தில் ெசய்த இன்னின்ன பாவங்கைள) அறிவாயா?'' என்று 
இைறவன் ேகட்பான். 
அதற்கு அந்த நம்பிக்ைகயாளர், "என் இைறவா! நான் (அவற்ைற) அறிேவன்'' என்று 
கூறுவார். அப்ேபாது இைறவன், "நான் அவற்ைற உலகில் (மற்றவருக்குத் ெதரியாமல்) 
மைறத்ேதன்; இன்று நான் அவற்ைறெயல்லாம் உனக்காக மன்னித்துவிடுகிேறன்'' என்று 
ெசால்வான். பின்னர் அவருைடய நன்ைமகளின் ஏடு அவரிடம் ெகாடுக்கப்படும். 
இைறமறுப்பாளர்கைளயும் நயவஞ்சகர்கைளயும் காட்டி, "இவர்கள்தான் அல்லாஹ்வின் மீது 
ெபாய்யுைரத்தவர்கள்''என்று பைடப்பினங்களுக்கிைடேய அறிவிக்கப்படும். 
 
பாடம் : 9 கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) மற்றும் அவர்களுைடய இரு ேதாழர்களின் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாரிக்ைக ஏற்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி. 
 
5346 கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
தபூக் ேபாைரத் தவிர, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துெகாண்ட எந்தப் 
ேபாரிலும் ஒருேபாதும் நான் கலந்துெகாள்ளாமல் இருந்ததில்ைல. தவிரவும், நான் பத்ருப் 
ேபாரிலும் கலந்துெகாள்ளவில்ைலதான். ஆயினும்,பத்ரில் கலந்துெகாள்ளாத எவைரயும் 
(அல்லாஹ்) கண்டிக்கவில்ைல. (ஏெனனில்,) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
முஸ்லிம்களும் குைறஷியரின் வணிகக் குழுைவ (வழிமறிக்க) நாடிேய (பத்ருக்குப்) 
ேபானார்கள். (ேபான இடத்தில்) ேபார் ெசய்யும் திட்டம் இல்லாமேலேய முஸ்லிம்கைளயும் 
எதிரிகைளயும் அல்லாஹ் (பத்ருக் களத்தில்) சந்திக்கும்படி ெசய்துவிட்டான். 
"இஸ்லாத்தில் நாங்கள் நிைலத்திருப்ேபாம்'' என (அன்சாரிகளான) நாங்கள் உறுதிெமாழி 
அளித்த "அகபா இரவில்' அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நானும் இருந்ேதன். 
இதற்குப் பதிலாகப் பத்ருப் ேபாரில் கலந்துெகாள்ளும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிைடத்திருக்க 
ேவண்டும் என நான் விரும்பியதில்ைல. "அல்அகபா' பிரமாணத்ைத விட "பத்ருப்ேபார்' 

மக்களிைடேய ெபரிதாகப் ேபசப்பட்டாலும் சரிேய! 
தபூக் ேபாரில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கலந்துெகாள்ளாதது(ம் 
அைதயடுத்து நடந்த நிகழ்ச்சிகளும்) குறித்த என் ெசய்திகள் சில பின்வருமாறு: 
அந்த (தபூக்) ேபாரில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கலந்துெகாள்ளாத 
ேபாது இருந்த உடல் பலமும் ெபாருள் வசதியும் (என் வாழ்நாளில்) ேவெறப்ேபாதும் 
எனக்கு இருந்ததில்ைல. அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அதற்குமுன் ஒேர ேநரத்தில் 
இரண்டு ஒட்டக வாகனங்கள் ஒருேபாதும் என்னிடம் இருந்ததில்ைல. ஆனால், அந்தப் 
ேபாரின்ேபாது ஒேர ேநரத்தில் இரண்டு ஒட்டகங்கைள நான் ைவத்திருந்ேதன். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடுைமயான ேகாைட காலத்தில் அந்தப் ேபாருக்குப் 
புறப்படவிருந்தார்கள். ெதாைலதூரப் பயணம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டியிருக்கும் என்றும், 

ெபரும் (பாைலவன) வனாந்திரப் பிரேதசத்ைதக் கடந்துெசல்ல ேவண்டியிருக்கும் என்றும் 
அதிக (எண்ணிக்ைகயிலான) எதிரிகைளச் சந்திக்க ேவண்டியிருக்கும் என்றும் 
எதிர்பார்த்தார்கள். 
எனேவ, முஸ்லிம்களுக்கு அவர்கள் எதிர்ெகாள்ள ேவண்டியது பற்றி ெவளிப்பைடயாகேவ 
ெதரிவித்துவிட்டார்கள். அப்ேபாதுதான் அவர்கள் தங்களின் ேபாருக்காக ஆயத்தப் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள முடியும். தாம் விரும்பிய இலக்(கான "தபூக்')ைக முஸ்லிம்களுக்குத் 
ெதரிவித்தும் விட்டார்கள். 
"எழுதப்படும் எந்த (ெபயர்)ப் பதிேவடும் இத்தைன ேபருக்கு இடமளிக்காது' எனும் அளவுக்கு 
முஸ்லிம்கள் ெபரும் எண்ணிக்ைகயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
இருந்தார்கள். 
(ேபாரில் கலந்துெகாள்ளாமல்) தைலமைறவாகிவிடலாெமன நிைனக்கும் எந்த 
மனிதரும், அல்லாஹ்விடமிருந்து அறிவிப்பு (வஹீ) வராதவைரயில் (தாம் ேபாருக்கு 
வராத) விஷயம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குத் ெதரியவராது என 
நிைனக்காமலிருப்பது அரிேதயாகும் (அந்த அளவுக்குப் பைடயினரின் எண்ணிக்ைக 
மிகுந்திருந்தது. ேபரீச்சம்) பழங்கள் பழுத்து மர நிழல்கள் அடர்ந்திருந்த (அறுவைடக் 
காலமான அந்த ெவப்பம் மிகுந்த ெவயில்) காலத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அந்தப் ேபாருக்குச் ெசல்ல ஆயத்தமானார்கள். அதற்குச் ெசல்ல நானும் 
ஆைசப்பட்ேடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுடன் முஸ்லிம்களும் பயண 
ஏற்பாடுகைளச் ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். நானும் அவர்களுடன் ேசர்ந்துெகாண்டு பயண 
ஏற்பாடுகைளச் ெசய்ய காைல ேநரத்தில் ெசல்லலாேனன். எனது பயணத்திற்கான எந்த 
ஏற்பாட்ைடயும் ெசய்து முடிக்காமல் திரும்பி வந்துவிடுேவன். "நிைனக்கும்ேபாது அந்த 
ஏற்பாடுகைளச் ெசய்து முடிக்க எனக்குத்தான் சக்தியிருக்கிறேத! (பிறகு, நான் ஏன் 
அவசரப்பட ேவண்டும்?)'' என்று என் மனத்திற்குள் கூறிக்ெகாள்ேவன். என் நிைல இப்படிேய 
நீடித்துக்ெகாண்டிருந்தது. மக்கள் (பயணம் புறப்பட) சிரமப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தனர். (ஒரு 
வழியாகப் பயண ஏற்பாடு முடிந்தது.) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும், அவர்களுடன் முஸ்லிம்களும் (ஒரு) காைல 
ேநரத்தில் புறப்பட்டுவிட்டார்கள். அப்ேபாதும் நான் என் பயணத்துக்கு ேவண்டிய எந்த 
ஏற்பாட்ைடயும் ெசய்து முடித்திருக்கவில்ைல. பிறகு (மறுநாள்) காைல ெசன்ேறன். 
எைதயும் முடிக்காமல் திரும்பிேனன். என் நிைல இப்படிேய (இன்று, நாைள என) 
இழுத்துக்ெகாண்ேட ெசன்றது. 
முஸ்லிம்கள் விைரவாகப் புறப்பட்டுச் ெசன்றுவிட்டனர். (எனக்கு) அந்தப் ேபார் ைக நழுவி 
விட்டது. நான் உடனடியாகப் புறப்பட்டுச் ெசன்று பைடயினருடன் ேசர்ந்துெகாள்ளலாம் 
என்று நிைனத்ேதன். அப்படி நான் ெசய்திருந்தால், நன்றாக இருந்திருக்கும். (ஆனால், என்ன 
ெசய்வது?) அது என் விதியில் எழுதப்பட்டிருக்கவில்ைல. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேபாருக்குச் ெசன்றதன் பின்னர், மதீனாவில் நான் 
மக்களிைடேய சுற்றிவரலாேனன். அப்ேபாது எனக்குப் ெபரும் வருத்தேம ஏற்பட்டது. 
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நயவஞ்சகர் எனச் சந்ேதகிக்கப்பட்ட மனிதர்கைளயும், இைறவனால் சலுைக வழங்கப்பட்ட 
(முதிேயார், ெபண்கள் ேபான்ற) பலவனீர்கைளயும் தவிர ேவெறவைரயும் எனக்கு 
முன்மாதிரியாக நான் (மதீனாவிற்குள்) பார்க்கவில்ைல. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தபூக் ெசன்றைடயும்வைரயில் என்ைன நிைனவு 
கூரேவயில்ைல. தபூக்கில் மக்களிைடேய அமர்ந்திருந்தேபாதுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "கஅப் பின் மாலிக் என்ன ஆனார்?'' என்று ேகட்டார்கள். பனூ சலிமா 
குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவருைடய இரு ஆைடகளும் 
அவற்ைறத் தம் ேதாள்களில் ேபாட்டு அவர் (அழகு) பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பதும்தான் அவைர 
வரவிடாமல் தடுத்துவிட்டன'' என்று கூறினார். 
உடேன முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கள் (அந்த மனிதைர ேநாக்கி), "நீர் ெசான்னது தவறு. 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவைரக் குறித்து நல்லைதத் தவிர 
ேவெறைதயும் நாங்கள் அறிந்திருக்கவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (பதிேலதும் கூறாமல்) ெமௗனமாகேவ இருந்தார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் 
இருந்தேபாது, (பாைலெவளியில்) கானல் நீரினூேட ெவள்ைள ஆைட அணிந்து ஒரு மனிதர் 
வருவைதக் கண்டார்கள். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் அபூைகஸமாவாகேவ இருக்க 
ேவண்டும்'' என்று ெசான்னார்கள். அவர் அபூைகஸமா அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களாகேவ 
இருந்தார். அவர்தான் ஒரு "ஸாஉ' ேபரீச்சம் பழத்ைதத் தானமாகக் ெகாண்டுவந்தேபாது 
நயவஞ்சகர்களின் பரிகாசத்திற்கு ஆளானவர் ஆவார். 
(ெதாடர்ந்து) கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தபூக்கிலிருந்து) திரும்பி வந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்ற ெசய்தி எனக்கு எட்டிய 
ேபாது, ெபருங்கவைல என்ைன ஆட்ெகாண்டது. (அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் சாக்குப்ேபாக்குச் 
ெசால்வதற்காகப்) ெபாய்யான காரணங்கைள நான் ேயாசிக்கத் ெதாடங்கிேனன். 
"நாைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கடுங்ேகாபத்திலிருந்து நான் எப்படித் 
தப்புேவன்?'' என்று (எனக்கு நாேன) ேகட்டுக்ெகாண்ேடன். அதற்காக நான் என் 
குடும்பத்தாரில் கருத்துள்ள ஒவ்ெவாருவரிடமும் (ஆேலாசைன) உதவி ேதடலாேனன். 
ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாைவ) ெநருங்கி வந்துவிட்டார்கள் 
என்று எனக்குச் ெசால்லப்பட்டேபாது, (நான் புைனந்துைவத்திருந்த) ெபாய்ைம என் மனத்ைத 
விட்டு விலகிவிட்டது. ெபாய்யான காரணம் எைதயும் ெசால்லி அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ஒருேபாதும் தப்பித்துக்ெகாள்ள முடியாது (அல்லாஹ் 
எல்லாவற்ைறயும் அறிந்தவன். அவன் தன் தூதருக்கு உண்ைம நிலவரத்ைதத் 
ெதரிவித்துவிடுவான்) என்று உணர்ந்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
உண்ைமேய ெசால்ல ேவண்டும் என முடிவு ெசய்ேதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் காைல ேநரத்தில் (மதீனாவுக்கு) வருைக 
புரிந்தார்கள். (ெபாதுவாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்திலிருந்து 
திரும்பி வந்தால், முதலில் பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்று அங்கு இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதபின் 
மக்கைளச் சந்திப்பதற்காக (அங்கு) அமர்ந்துெகாள்வது அவர்களது வழக்கம். 
(வழக்கம்ேபால்) அவ்வாறு அவர்கள் ெசய்தேபாது, (தபூக் ேபாரில் கலந்துெகாள்ளச் 
ெசல்லாமல்) பின்தங்கிவிட்டவர்கள் அவர்களிடம் வந்து, அவர்களுக்கு முன்னால் 
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சத்தியமிட்டு (தாம் ேபாருக்கு வராமல் ேபானதற்கு) சாக்குப்ேபாக்குக் கூறத் ெதாடங்கினர். 
அவர்கள் எண்பதுக்கும் ேமற்பட்ட நபர்களாக இருந்தனர். அவர்கள் ெசான்ன 
ெவளிப்பைடயான காரணங்கைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏற்றுக்ெகாண்டு, 

அவர்களிடம் உறுதிப் பிரமாணம் வாங்கிக் ெகாண்டு, அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்பும் 
ேதடினார்கள். அவர்களின் அந்தரங்கத்ைத அல்லாஹ்விடேம ஒப்பைடத்து விட்டார்கள். 
இறுதியில் நான் (அவர்களிடம்) வந்ேதன். அவர்களுக்கு நான் சலாம் ெசான்னேபாது 
ேகாபத்திலிருப்பவர் எவ்வாறு புன்னைகப்பாேரா அவ்வாறு புன்னைகத்தார்கள். பிறகு, 

"(அருகில்) வாருங்கள்!'' என்று கூறினார்கள். உடேன நான் (சில எட்டுகள் ைவத்து) நடந்து 
ெசன்று அவர்கள் முன்னிைலயில் அமர்ந்து ெகாண்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் என்னிடம், 

"(ேபாரில்) நீங்கள் ஏன் கலந்துெகாள்ளவில்ைல? நீங்கள் (ேபாருக்காக) ஒட்டக வாகனம் 
வாங்கி ைவத்துக்ெகாண்டிருக்கவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! தாங்கள் அல்லாத (ேவறு 
எவேரனும் ஓர்) உலகாயதவாதிக்கு அருகில் நான் அமர்ந்திருந்தால், ஏதாவது (ெபாய்யான) 
சாக்குப்ேபாக்குச் ெசால்லி அவரது ேகாபத்திலிருந்து தப்பிக்க உடனடியாக வழி 
கண்டிருப்ேபன். (எவராலும் ெவல்ல முடியாத) வாதத்திறன் எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
ஆயினும், அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! தங்களிடம் ஏதாவது ெபாய்ையச் ெசால்லி இன்று 
உங்கைள நான் திருப்திபடுத்திவிட்டாலும், அல்லாஹ் ெவகுவிைரவில் (உண்ைம 
நிலவரத்ைதத் தங்களுக்குத் ெதரியப்படுத்தி) என்மீது தங்கைளக் கடுங்ேகாபம் ெகாள்ளச் 
ெசய்துவிடுவான் என்பைத நான் நன்கு அறிந்துள்ேளன். 
(அேத சமயம்) தங்களிடம் நான் உண்ைமையச் ெசால்லிவிட்டால் (தற்சமயம்) அது 
ெதாடர்பாக என்மீது தாங்கள் வருத்தப்படுவரீ்கள். ஆயினும், இந்த விஷயத்தில் 
அல்லாஹ்விடேம இறுதி முடிைவ நான் எதிர்பார்க்கிேறன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
(நான் ேபாரில் கலந்துெகாள்ளாததற்கு) என்னிடம் எந்தக் காரணமும் இல்ைல. 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! தங்களுடன் நான் வராமல் பின்தங்கிவிட்ட அந்த ேநரத்தில் 
எனக்கிருந்த உடல் பலமும் வசதி வாய்ப்பும் அதற்கு முன் ஒருேபாதும் எனக்கு 
இருந்ததில்ைல'' என்று ெசான்ேனன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இேதா இவர் உண்ைமேய ெசான்னார்'' 

(என்று கூறிவிட்டு, என்ைன ேநாக்கி) "சரி, எழுந்து ெசல்லுங்கள். உங்கள் விஷயத்தில் 
அல்லாஹ்ேவ தீர்ப்பளிப்பான்'' என்று ெசான்னார்கள். உடேன நான் எழுந்து ெசன்றுவிட்ேடன். 
பனூ சலிமா (எனும் என்) குலத்ைதச் ேசர்ந்த சிலர் என்ைனப் பின்ெதாடர்ந்து ஓடிவந்து, 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இதற்கு முன்னால் எந்தக் குற்றத்ைதயும் நீங்கள் 
ெசய்ததாக நாங்கள் அறிந்ததில்ைல. ேபாரில் கலந்துெகாள்ளாத (மற்ற)வர்கள் ெசான்ன 
அேத (ெபாய்க்) காரணத்ைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசால்வதற்குக்கூட 
உங்களால் இயலாமற்ேபாய்விட்டேத! நீங்கள் ெசய்த குற்றத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ேகட்கும் பாவமன்னிப்ேப உங்களுக்குப் ேபாதுமானதாய் இருந்திருக்குேம!'' 
என்று ெசான்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! பனூ சலிமா குலத்தார் என்ைனக் கடுைமயாகப் 
பழித்துக்ெகாண்ேடயிருந்தனர். எந்த அளவுக்ெகன்றால், நான் (அல்லாஹ்வின் தூதரிடம்) 
திரும்பிச் ெசன்று (இதற்குமுன்) நான் ெசான்னது ெபாய் என்று (கூறி, ேபாரில் கலந்து 
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ெகாள்ளாததற்கு ஏதாவது ெபாய்க் காரணத்ைதச்) ெசால்லிவிடலாமா என்றுகூட 
நிைனத்ேதன். 
பிறகு நான் பனூ சலிமா குலத்தாைர ேநாக்கி, "(தீர்ப்பு தள்ளிைவக்கப்பட்ட) இந்த 
நிைலைய, என்னுடன் ேவறு யாேரனும் சந்தித்திருக்கிறார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், "ஆம். உம்முடன் இரண்டு ேபர் இேத நிைலையச் சந்தித்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் 
இருவரும் நீங்கள் ெசான்னைதப் ேபான்ேற (உண்ைமயான காரணத்ைத அல்லாஹ்வின் 
தூதரிடம்) கூறினர். உங்களிடம் ெசால்லப்பட்டதுதான் அவர்களிடமும் ெசால்லப்பட்டது'' 

என்று கூறினர். 
அப்ேபாது நான், "அவர்கள் இருவரும் யார்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "முராரா 
பின் அர்ரபஆீ அல்ஆமிரீ (ரலி) அவர்களும், ஹிலால் பின் உமய்யா அல்வாகிஃப ீ (ரலி) 
அவர்களும்'' என்று பத்ருப் ேபாரில் கலந்துெகாண்ட இரண்டு நல்ல மனிதர்களின் 
ெபயர்கைள என்னிடம் கூறினர். அவர்கள் இருவராலும் (எனக்கு) ஆறுதல் கிைடத்தது. 
அவர்கள் இருவரின் ெபயர்கைளயும் பனூ சலிமா குலத்தார் என்னிடம் ெசான்னவுடன் நான் 
(என் இல்லத்திற்குச்) ெசன்று விட்ேடன். 
அந்தப் ேபாரில் கலந்துெகாள்ளாதவர்களில் எங்கள் மூவரிடம் மட்டும் (யாரும்) ேபசக் 
கூடாெதன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முஸ்லிம்களுக்குத் தைடவிதித்து 
விட்டார்கள். எனேவ, மக்கள் எங்கைளத் தவிர்த்தனர். அவர்கள் (முற்றிலும்) எங்கள் 
விஷயத்தில் மாறிப்ேபாய்விட்டனர். (ெவறுத்துப்ேபானதால்) என் விஷயத்தில் இப்புவிேய 
மாறிவிட்டது ேபாலவும், அது எனக்கு அந்நியமானது ேபாலவும் நான் கருதிேனன். 
இேத நிைலயில் நாங்கள் ஐம்பது நாட்கள் இருந்ேதாம். என்னுைடய இரு சகாக்களும் 
(முராராவும் ஹிலாலும்) ெசயலிழந்துேபாய்த் தம் இல்லங்களிேலேய அமர்ந்துெகாண்டு 
அழுதுெகாண்டிருந்தனர். ஆனால், நான் மக்களிேலேய இளம் வயதினனாகவும் 
பலமிக்கவனாகவும் இருந்ேதன். எனேவ, நான் (வடீ்ைடவிட்டு) ெவளிேயறி 
(முஸ்லிம்களுடன்) ெதாழுைகயில் கலந்துெகாண்டும், கைட வதீிகளில் சுற்றிக்ெகாண்டும் 
இருந்ேதன். என்னிடம் யாரும் ேபசமாட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்துக்ெகாண்டு அமர்ந்திருக்கும் 
ேபாது அவர்களிடம் நான் ெசன்று அவர்களுக்கு சலாம் கூறுேவன். எனக்குப் பதில் சலாம் 
ெசால்வதற்காக அவர்கள், தம் உதடுகைள அைசக்கிறார்களா இல்ைலயா என்று எனக்கு 
நாேன ேகட்டுக்ெகாள்ேவன். 
பிறகு அவர்களுக்கு அருகிேலேய (கூடுதலான) ெதாழுைககைள நிைறேவற்றுேவன். 
அப்ேபாது (என்ைன அவர்கள் பார்க்கிறார்களா என்று) ஓரக்கண்ணால் திருட்டுத்தனமாகப் 
பார்ப்ேபன். நான் எனது ெதாழுைகயில் ஈடுபட்டவுடன் அவர்கள் என்ைனக் கவனிப்பதும், 

அவர்கள் பக்கம் நான் திரும்பும்ேபாது அவர்கள் என்னிடமிருந்து முகத்ைதத் திருப்பிக் 
ெகாள்வதுமாக இருந்தார்கள். 
மக்களின் புறக்கணிப்பு நீடித்துக்ெகாண்ேட ெசன்றேபாது, நான் நடந்துேபாய் அபூகத்தாதா 
(ரலி) அவர்களின் ேதாட்டத்தின் மதில்மீது ஏறிேனன். -அவர் என் தந்ைதயின் சேகாதரர் 
புதல்வரும், மக்களிேலேய எனக்கு மிகவும் பிரியமானவரும் ஆவார்- அவருக்கு நான் சலாம் 
ெசான்ேனன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர் எனக்குப் பதில் சலாம் ெசால்லவில்ைல. 
உடேன நான், "அபூகத்தாதா! அல்லாஹ்ைவ முன்ைவத்து உம்மிடம் ேகட்கிேறன். 
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அல்லாஹ்ைவயும் அவனுைடய தூதைரயும் நான் ேநசிக்கிேறன் என்பது உங்களுக்குத் 
ெதரியுமா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர் (பதிேலதும் கூறாமல்) ெமௗனமாயிருந்தார். 
பிறகு மீண்டும் அவரிடம் அல்லாஹ்ைவ முன்ைவத்து முன்பு ேபாலேவ ேகட்ேடன். 
அப்ேபாதும் அவர் ெமௗனமாகேவ இருந்தார். (மூன்றாம் முைறயாக) மீண்டும் அவரிடம் 
நான் அல்லாஹ்ைவ முன்ைவத்துக் ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர், "அல்லாஹ்வும் 
அவனுைடய தூதருேம நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று (மட்டும்) பதிலளித்தார். அப்ேபாது என் இரு 
விழிகளும் (கண்ணைீரப்) ெபாழிந்தன. பிறகு (மறுபடியும்) சுவேரறி திரும்பி வந்துவிட்ேடன். 
(நிைலைம இவ்வாறு நீடித்துக்ெகாண்டிருக்க ஒரு நாள்) மதீனாவின் கைடத்ெதருவில் 
நடந்துெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது மதீனாவுக்கு உணவு தானிய விற்பைனக்காக வந்திருந்த 
ஷாம் (சிரியா) நாட்டு விவசாயிகளில் ஒருவர், "கஅப் பின் மாலிக்ைக எனக்கு அறிவிப்பவர் 
யார்?'' என்று (என்ைனக் குறித்து) விசாரித்துக்ெகாண்டிருந்தார். மக்கள் என்ைன ேநாக்கி 
அவருக்குச் ைசைக ெசய்யலாயினர். உடேன அவர் என்னிடம் வந்து, "ஃகஸ்ஸான்' நாட்டின் 
அரசனிடமிருந்து (எனக்கு எழுதப்பட்டிருந்த) கடிதெமான்ைறத் தந்தார். நானும் எழுத(ப் 
படிக்க)த் ெதரிந்தவனாக இருந்ேதன். ஆகேவ, அைத நான் வாசித்துப் பார்த்ேதன். அதில் 
பின்வருமாறு எழுதப்பட்டிருந்தது: 
இைறவாழ்த்துக்குப் பின்! உங்கள் ேதாழர் (முஹம்மத்) உங்கைளப் புறக்கணித்து 
(ஒதுக்கி)விட்டார் என்று எமக்குச் ெசய்தி எட்டியது. உங்கைள இழிவு ெசய்து (உங்கள் 
உரிைமகள்) வணீடிக்கப்படும் நாட்டில் நீங்கள் நீடிக்க ேவண்டுெமன்ற அவசியத்ைத 
உங்களுக்கு அல்லாஹ் ஏற்படுத்தவில்ைல. எனேவ, எங்களிடம் வந்துவிடுங்கள். நாங்கள் 
உங்களிடம் ேநசம் காட்டுகிேறாம். 
 
இைத நான் படித்தேபாது, "இது இன்ெனாரு ேசாதைனயாயிற்ேற!'' என்று (என் மனதிற்குள்) 
கூறிக்ெகாண்டு, அைத எடுத்துச் ெசன்று (ெராட்டி சுடும்) அடுப்பிலிட்டுப் ெபாசுக்கிவிட்ேடன். 
ஐம்பது நாட்களில் நாற்பது நாட்கள் கழிந்து, இைற அறிவிப்பு (வஹீ) வருவதும் 
தாமதமாயிருந்த ேபாது,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய தூதர் ஒருவர் 
என்னிடம் வந்தார். "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீங்கள் உங்கள் 
மைனவியரிடமிருந்து விலகிவிட ேவண்டுெமன்று உத்தரவிடுகிறார்கள்'' என்று அவர் 
கூறினார். அதற்கு நான், "அவைள நான் விவாகரத்துச் ெசய்துவிடவா? அல்லது நான் என்ன 
ெசய்ய ேவண்டும்?'' என்று ேகட்ேடன். அவர், "இல்ைல (விவாகரத்துச் ெசய்ய ேவண்டாம்). 
அவைரவிட்டு நீங்கள் விலகியிருக்க ேவண்டும். அவைர ெநருங்கக்கூடாது (இதுேவ 
இைறத்தூதர் உத்தரவு)'' என்று கூறினார். 
இைதப் ேபான்ேற, என் இரு சகாக்களுக்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(உத்தரவு) அனுப்பியிருந்தார்கள். ஆகேவ, நான் என் மைனவியிடம், "உன் குடும்பத்தாரிடம் 
ெசன்றுவிடு; இந்த விஷயத்தில் அல்லாஹ் தீர்ப்பளிக்கும் வைரயில் அவர்களிடேம 
இருந்துவா'' என்று ெசான்ேனன். 
(என் சகா) ஹிலால் பின் உமய்யா (ரலி) அவர்களின் துைணவியார் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (என் கணவர்) ஹிலால் பின் உமய்யா 
ெசயல்பட முடியாத முதியவர். அவரிடம் ஊழியர் யாருமில்ைல. நாேன (ெதாடர்ந்து) 
அவருக்கு ஊழியம் ெசய்வைதத் தாங்கள் ெவறுப்பரீ்களா?'' என்று ேகட்டார். 



அத்தியாயம் : 49 – பாவமீட்சி  

    பக்கம் | 1889  
 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல. ஆயினும், அவர் உன்ைன (தாம்பத்திய 
உறவு ெகாள்ள) ெநருங்க ேவண்டாம்'' என்று ெசான்னார்கள். ஹிலால் அவர்களின் மைனவி, 
"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! என் கணவரிடம் எந்த இயக்கமும் இல்ைல. 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவரது விஷயத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி நைடெபற்றதிலிருந்து 
இன்றுவைரயில் அவர் அழுதுெகாண்ேடயிருக்கிறார்'' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதரிடம்) 
கூறினார். 
(ெதாடர்ந்து) கஅப் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
என் வடீ்டாரில் ஒருவர், தம் கணவருக்குப் பணிவிைட ெசய்ய ஹிலால் பின் உமய்யா 
அவர்களின் மைனவிைய அனுமதித்தைதப் ேபான்று, உங்கள் மைனவிைய (உங்களுக்குப் 
பணிவிைட ெசய்ய) அனுமதிக்கும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்டால் 
(நன்றாயிருக்குேம!)'' என்று கூறினார். 
அதற்கு நான், "என் மைனவி விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் 
அனுமதி ேகட்கமாட்ேடன். என் மைனவி விஷயமாக நான் அனுமதி ேகாரும்ேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன (பதில்) ெசால்வார்கள் என்பது எனக்குத் 
ெதரியவில்ைல. நாேனா இைளஞனாகேவறு இருக்கிேறன். (ஹிலால், என்ைனவிட வயதில் 
ெபரியவர். அதனால் அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சலுைக 
காட்டியிருக்கலாம்)'' என்று கூறி (மறுத்து)விட்ேடன். அதற்குப் பின் பத்து நாட்கள் இவ்வாேற 
கழிந்தன. எங்களிடம் ேபசக் கூடாெதன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தைட 
விதித்த நாளிலிருந்து ஐம்பது நாட்கள் பூர்த்தியாயின. 
 
நான் ஐம்பதாம் நாளின் ஃபஜ்ருத் ெதாழுைகைய எங்கள் வடீுகளில் ஒன்றின் மாடியில் நிைற 
ேவற்றிவிட்டு, அல்லாஹ் எங்கள் மூவைரயும் குறித்து (9:118ஆவது வசனத்தில்) 
குறிப்பிட்டுள்ள நிைலயில் அமர்ந்திருந்ேதன்: (அதாவது:) "பூமி இத்தைன விசாலமாய் 
இருந்தும் என்ைனப் ெபாறுத்தவைரயில் அது குறுகி, நான் உயிர்வாழ்வேத மிகக் 
கஷ்டமாயிருந்தது.'' அப்ேபாது "சல்உ' மைல மீேதறி ெபாது அறிவிப்புச் ெசய்பவர் ஒருவர் 
உரத்த குரலில், "கஅப் பின் மாலிக்ேக! நற்ெசய்தி ெபறுவரீாக!'' என்று கூறினார். 
உடேன நான் சஜ்தாவில் விழுந்ேதன். மகிழ்ச்சி வந்துவிட்டது என்று நான் அறிந்து 
ெகாண்ேடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ெதாழுதுெகாண்டிருந்த ேபாது, 

(வஹீ அறிவிக்கப்பட்டு) எங்களது பாவமன்னிப்புக் ேகாரிக்ைகைய அல்லாஹ் 
ஏற்றுக்ெகாண்டான் என்று அறிவித்துவிட்டார்கள். உடேன மக்கள் எங்களுக்கு நல்வாழ்த்துச் 
ெசால்ல வரலாயினர். என் இரு சகாக்கைளயும் ேநாக்கி நற்ெசய்தி ெசால்பவர்கள் 
ெசன்றனர். என்ைன ேநாக்கி ஒருவர் குதிைரயில் விைரந்து வந்தார். 
"அஸ்லம்'  குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒருவர் எனக்காக (நற்ெசய்தி ெசால்ல) ஓடிச்ெசன்று 
மைலமீது ஏறிக்ெகாண்டார். (ேமலும், உரத்த குரலில் எனக்கு நற்ெசய்தி ெசான்னார். 
மைலமீதிருந்து வந்த) அந்தக் குரெலாலி அக்குதிைரையவிட ேவகமாக வந்துேசர்ந்தது. 
எவரது குரைல (மைலமீதிருந்து) ேகட்ேடேனா அவர் என்னிடம் நற்ெசய்தி ெசால்ல 
(ேநரடியாக) வந்தேபாது, நான் என் இரு ஆைடகைளயும் கழற்றி அவர் ெசான்ன 
நற்ெசய்திக்குப் பகரமாக (பரிசாக) அவருக்கு அணிவித்ேதன்.அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
(ஆைடகளில்) அந்த இரண்ைடத் தவிர ேவெறதுவும் அப்ேபாது எனக்குச் ெசாந்தமானதாக 
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இருக்கவில்ைல. (ேவறு) இரண்டு ஆைடகைள (அபூகத்தாதா அவர்களிடமிருந்து) இரவல் 
வாங்கி அணிந்துெகாண்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கி நடந்ேதன். 
அப்ேபாது (வழியில்) மக்கள் கூட்டங்கூட்டமாக வந்து என்ைனச் சந்தித்து, எனக்குப் பாவ 
மன்னிப்புக் கிைடத்ததால், "அல்லாஹ் உங்கள் பாவத்ைத மன்னித்துவிட்டதற்காக 
உங்களுக்கு வாழ்த்துச் ெசால்கிேறாம்'' என்று கூறலாயினர். நான் ெசன்று (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ 
பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழந்ேதன். அங்கு தம்ைமச் சுற்றிலும் மக்களிருக்க,அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். 
அப்ேபாது என்ைன ேநாக்கி தல்ஹா பின் உைபதில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் எழுந்ேதாடி வந்து 
எனக்குக் ைகலாகு ெகாடுத்து என்ைன வாழ்த்தினார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
முஹாஜிர்களில் தல்ஹாைவத் தவிர ேவெறவரும் என்ைன ேநாக்கி எழுந்து வரவில்ைல. -
தல்ஹா (ரலி) அவர்கள் காட்டிய இந்த அன்ைப ஒருேபாதும் கஅப் மறக்கவில்ைல.- 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முகமன் (சலாம்) ெசான்னேபாது, 

சந்ேதாஷத்தில் அவர்கள் முகம் ஒளிர, "உம்ைம உம்முைடய தாய் ெபற்ெறடுத்தது முதல் 
நீர் கடந்துவந்த நாட்களில் மிகச் சிறந்த நாளான இன்று உமக்கு (பாவமன்னிப்புக் கிைடத்த) 
நற்ெசய்தி ெபறுக'' என்று ெசான்னார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (இந்த நற்ெசய்தி 
ையத்) தாங்கேள தங்கள் தரப்பிலிருந்து ெதரிவிக்கிறரீ்களா? அல்லது அல்லாஹ்வின் 
தரப்பிலிருந்து (வந்த ேவதஅறிவிப்பின் அடிப்பைடயில்) அறிவிக்கிறரீ்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். 
 
அவர்கள், "இல்ைல (என் தரப்பிலிருந்து நான் இைதத் ெதரிவிக்கவில்ைல). அல்லாஹ்வின் 
தரப்பிலிருந்து (வந்துள்ள ேவதஅறிவிப்பின் அடிப்பைடயில்)தான் ெதரிவிக்கிேறன்'' என்று 
ெசான்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏதாவது மகிழ்ச்சி ஏற்படும்ேபாது 
அவர்களது முகம் சந்திரனின் ஒரு துண்டு ேபான்றாகி ஒளிரும். அவர்களது முகம் 
ஒளிர்வைத ைவத்து அவர்களது மகிழ்ச்சிைய நாங்கள் அறிந்துெகாள்ேவாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் நான் அமர்ந்தேபாது, "அல்லாஹ்வின் 
தூதேர! எனது பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதற்காக என் ெசாத்துகள் அைனத்ைதயும் 
அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுைடய தூதருக்கும் (அவர்கள் விரும்பும் வழியில் ெசலவிட்டுக் 
ெகாள்வதற்காக) தானமாக அளித்துவிடுகிேறன்'' என்று ெசான்ேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் ெசல்வத்தில் சிறிதளைவ உங்களுக்காக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 
அதுேவ உங்களுக்கு நல்லது'' என்று கூறினார்கள். 
"ைகபர் ேபாரில் எனக்குக் கிைடத்த பங்ைக நான் (எனக்காக) ைவத்துக்ெகாள்கிேறன். 
அல்லாஹ்வின் தூதேர! உண்ைம ேபசிய காரணத்தால்தான் அல்லாஹ் என்ைனக் 
காப்பாற்றினான். (உண்ைமக்குக் கிைடத்த பரிசாக) என் பாவமன்னிப்புக் ேகாரிக்ைக ஏற்றுக் 
ெகாள்ளப்பட்டைதயடுத்து நான் உயிேராடு வாழும்வைரயில் உண்ைமையத் தவிர 
ேவெறைதயும் ேபசமாட்ேடன்'' என்று கூறிேனன். 
ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் இந்த வார்த்ைதைய அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் கூறிய நாளிலிருந்து இன்றுவைர உண்ைம ேபசியதற்காக எனக்கு 
அல்லாஹ் அருள் புரிந்தைதப் ேபான்று ேவெறந்த முஸ்லிமுக்கும் அல்லாஹ் அருள் 
புரிந்ததாக நான் அறியவில்ைல. இந்த உறுதிெமாழிைய நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களிடம் ெசான்ன நாளிலிருந்து இந்த நாள்வைர நான் ெபாய்ைய நிைனத்துப் 
பார்த்ததுகூட இல்ைல. நான் (உயிேராடு) எஞ்சியிருக்கும் நாட்களிலும் அல்லாஹ் என்ைன 
(ெபாய் ெசால்லவிடாமல்) பாதுகாப்பான் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிேறன். 
ேமலும், வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "உறுதியாக, அல்லாஹ் இந்த நபிையயும், 

ஹிஜ்ரத் ெசய்ேதாைரயும், அன்சாரிகைளயும் மன்னித்துவிட்டான். அவர்களில் ஒரு 
பிரிவினரின் உள்ளங்கள் தடம்புரள முற்பட்ட பின்னரும், சிரமமான காலகட்டத்தில் நபிையப் 
பின்பற்றிய அவர்கைள அல்லாஹ் மன்னித்தான். அவன் அவர்களிடம் நிகரற்ற 
அன்புைடேயான்; இரக்கமுைடேயான். தீர்ப்பு நிறுத்திைவக்கப்பட்ட அந்த மூவைரயும் 
(இைறவன் மன்னித்தான்). பூமி விசாலமானதாக இருந்தும் அவர்கைளப் ெபாறுத்தவைரயில் 
அது குறுகிவிட்டது'' என்று ெதாடங்கி, "இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! அல்லாஹ்ைவ 
அஞ்சுங்கள். உண்ைமயாளர்களுடன் இருங்கள்'' (9:117-119) என்பதுவைரயுள்ள வசனங்கைள 
அருளினான். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ் எனக்கு இஸ்லாத்திற்கு வழிகாட்டியபின், தன் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் என்ைன உண்ைம ேபசைவத்து உபகாரம் புரிந்தைதப் ேபான்று 
ேவெறந்த உபகாரத்ைதயும் நான் மிகப்ெபரியதாக ஒருேபாதும் கருதவில்ைல. நான் 
அவர்களிடம் ெபாய் ேபசியிருந்தால், (ேபாருக்குச் ெசல்லாமல்) ெபாய் ெசான்னவர்(களான 
நயவஞ்சகர்)கள் அழிந்துேபானைதப் ேபான்று நானும் அழிந்துவிட்டிருப்ேபன். ஏெனனில், 

இைறவன் ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) அருளியேபாது, யாருக்கும் ெசால்லாத கடுைமயான 
ெசாற்கைளப் ெபாய் ெசான்னவர்கள் குறித்து அருளினான். 
 
"நீங்கள் அவர்களிடம் திரும்பும்ேபாது அவர்கைள நீங்கள் விட்டுவிடுவதற்காக உங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் ெசய்கின்றனர். அவர்கைள விட்டுவிடுங்கள். அவர்கள் 
அசுத்தமானவர்கள். அவர்களின் தங்குமிடம் நரகம். இது அவர்கள் ெசய்து 
ெகாண்டிருந்ததற்கான தண்டைன. நீங்கள் அவர்கள்மீது திருப்தியைடய 
ேவண்டுெமன்பதற்காக உங்களிடம் அவர்கள் சத்தியம் ெசய்கின்றனர். நீங்கள் அவர்கள்மீது 
திருப்தி ெகாண்டாலும், அல்லாஹ் குற்றம்புரியும் இக்கூட்டத்தாைரப் ெபாருந்திக் 
ெகாள்ளமாட்டான்'' (9:95,96) என்று (கண்டித்து) அல்லாஹ் கூறினான். 
குறிப்பாக, எங்கள் மூவரின் விவகாரம் மட்டும் தள்ளிைவக்கப்பட்டிருந்தது. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள்,தம்மிடம் (ெபாய்ச்) சத்தியம் ெசய்தவர்கைள ஏற்றுக் ெகாண்டு, 

அவர்களிடம் உறுதிப் பிரமாணம் ெபற்று,அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்பும் ேதடினார்கள். 
(எங்களது) இந்த விவகாரத்தில் அல்லாஹ்ேவ தீர்ப்பளிக்கும்வைரயில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் விவாகரத்ைதத் தள்ளிப்ேபாட்டுவந்தார்கள். 
இதனால்தான் அல்லாஹ் எங்கைளக் குறித்து, "ேபாருக்குச் ெசல்லாமல் பின்தங்கிவிட்ட 
மூவர்' என்று (ேபாைரக் குறிப்பிட்டுக்) கூறாமல், "பின்தங்கிவிட்ட மூவர்' (9:118) என்று 
ெபாதுவாகேவ குறிப்பிட்டுள்ளான். "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்மிடம் 
ெபாய்யான சாக்குப்ேபாக்குக் கூறியவர்களின் காரணங்கைள உடனுக்குடன் ஏற்றுக் 
ெகாண்டது ேபாலல்லாமல், எங்கள் விவகாரத்ைத (உடேன தீர்க்காது) அல்லாஹ் தள்ளிப் 
ேபாட்டு வந்தான்'' என்பேத அதன் கருத்தாகும். 
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"தபூக் ேபாரின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெசல்லாமல், தாம் 
பின்தங்கிவிட்ட காலகட்டத்ைதக் குறித்து தம் தந்ைத கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவித்தேபாது, இைத அவர்கள் கூற நான் ேகட்ேடன்'' என்று கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்களின் புதல்வர் அப்துல்லாஹ் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் முதுைம அைடந்து கண்பார்ைவ இழந்துவிட்ட 
சமயத்தில், அவர்களுைடய மக்களிேலேய அவர்கைள அப்துல்லாஹ் பின் கஅப் (ரஹ்) 
அவர்கேள ைகப்பிடித்து அைழத்துச் ெசல்பவராயிருந்தார்கள். 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேராம ைபஸாந்தியர்கைளயும் ஷாமிலிருந்த அரபுக் 
கிறித்தவர்கைளயும் ேநாக்கி தபூக் ேபாருக்குப் புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள்'' என்று இப்னு 
ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5347 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "தபூக் ேபாரின்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெசல்லாமல், தாம் 
பின்தங்கிவிட்டைதக் குறித்து கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தேபாது இைத 
அவர்கள் கூற நான் ேகட்ேடன்'' என கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களின் புதல்வர் 
உைபதுல்லாஹ் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
"இந்த உைபதுல்லாஹ் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்கேள கஅப் (ரலி) அவர்கள் முதுைம 
அைடந்து, கண்பார்ைவ இழந்துவிட்ட சமயத்தில் அவர்கைளக் ைகப்பிடித்து அைழத்துச் 
ெசல்பவராயிருந்தார்'' என்றும் அதில் இடம் ெபற்றுள்ளது. 
ேமலும் இந்த அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் அறப்ேபாருக்குச் 
ெசல்ல நாடினால் ெபரும்பாலும் ேவெறதற்ேகா ெசல்வைதப் ேபான்று (தந்திரமாக) அைத 
மைறப்பார்கள். இந்த நிைலயில் தபூக் ேபார் (ேநரம்) வந்தேபாது...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகி கூடுதல் தகவலுடன் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களின் சேகாதரர் புதல்வரான முஹம்மத் பின் 
அப்தில்லாஹ் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், அபூைகஸமா (ரலி) 
அவர்கைளப் பற்றியும் நபி (ஸல்) அவர்கள் (தபூக்கிலிருந்த ேபாது) அவர்களிடம் 
அபூைகஸமா (ரலி) அவர்கள் வந்துேசர்ந்தைதப் பற்றியும் குறிப்பு இல்ைல. 
 
5348 ேமற்கண்ட ஹதீஸ், உைபதில்லாஹ் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்கள் தம் தந்ைத கஅப் பின் 
மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
இந்த அறிவிப்பிலும் உைபதுல்லாஹ் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்கேள தம் தந்ைத கஅப் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவித்ததாகவும், அவேர தம் தந்ைத கஅப் (ரலி) அவர்கள் கண்பார்ைவ 
இழந்துவிட்ட சமயம் அவர்கைளக் ைகப்பிடித்து அைழத்துச் ெசல்பவராகவும், அவருைடய 
குலத்தாரிேலேய நன்கறிந்தவராகவும், நபித்ேதாழர்கள் அறிவித்த ஹதீஸ்கைள நன்கு 
மனனம் ெசய்தவராகவும் இருந்தார் என்று காணப்படுகிறது. 
ேமலும், அதில் "உைபதில்லாஹ் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்கள், பாவமன்னிப்பு ஏற்கப்பட்ட 
மூவரில் ஒருவரான என் தந்ைத கஅப் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: இரு ேபார்கைளத் 
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தவிர, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துெகாண்ட எந்தப் ேபாரிலும் நான் 
கலந்துெகாள்ளாமல் இருந்ததில்ைல' என்று கூறினார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
ேமலும், இந்த அறிவிப்பில், "பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்களுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (தபூக்) ேபாருக்குப் புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள். பதிவு ெசய்து பாதுகாக்கப்படும் 
எந்த ஏடும் அத்தைனப் ேபருக்கு இடமளிக்காது (அந்த அளவுக்கு ெபரும் எண்ணிக்ைகயில் 
மக்கள் இருந்தார்கள்)'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 10 அவதூறு சம்பவமும் அவதூறு கூறிேயாரின் பாவமன்னிப்புக் ேகாரிக்ைக 
ஏற்கப்பட்டதும். 
 
5349 இப்னு ஷிஹாப் (முஹம்மத் பின் முஸ்லிம்) அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: 
என்னிடம் சயதீ் பின் அல்முசய்யப், உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர், அல்கமா பின் வக்காஸ், 

உைப துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) ஆகிேயார் நபி 
(ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் குறித்து அவதூறு கூறியவர்கள் 
என்ன ெசான்னார்கள் என்பது பற்றியும், அவதூறு கற்பித்தவர்கள் ெசான்னவற்றிலிருந்து 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் தூய்ைமயானவர்கெளன்று அல்லாஹ் (குர்ஆனில்) அறிவிப்புச் 
ெசய்தைதப் பற்றியும் ெதரிவித்தனர். 
ேமற்கண்ட நால்வரில் ஒவ்ெவாருவரும் இந்தச் சம்பவத்தில் ஆளுக்ெகாரு பகுதியிைன 
எனக்கு அறிவித்தனர். அவர்களில் சிலர் ேவறுசிலைரவிட ஹதீைஸ நன்கு மனனமிட்டு 
ைவத்திருந்தாலும், ஒருவரது அறிவிப்பு மற்றவரது அறிவிப்ைப உறுதிப்படுத்தும் வைகயில் 
அைமந்திருந்தது. அவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் அறிவித்தைத நான் மனனமிட்டுள்ேளன். 
ஒருவரது அறிவிப்பு மற்றவரது அறிவிப்ைப உறுதிப்படுத்துகிறது. அவர்கள் (நால்வரும்) 
கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்ேகனும் பயணம்) புறப்பட விரும்பினால், தம் 
துைணவியரிைடேய (எவைரத் தம்முடன் அைழத்துச் ெசல்வது எனத் தீர்மானித்திட) சீட்டுக் 
குலுக்கிப் ேபாடுவார்கள். அவர்களில் எவரது (ெபயருள்ள) சீட்டு வருகிறேதா அவைரத் 
தம்முடன் அைழத்துக்ெகாண்டு ெசல்வார்கள். 
இவ்வாேற அவர்கள் தாம் ேமற்ெகாண்ட (பனுல் முஸ்தலிக் என்ற) ஒரு ேபாரின்ேபாது, 

எங்களிைடேய சீட்டுக் குலுக்கிப் ேபாட்டார்கள். அதில் எனது (ெபயருள்ள) சீட்டு வந்தது. 
ஆகேவ, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (பயணம்) புறப்பட்டுச் ெசன்ேறன். 
இது (ெபண்கள் கைடப்பிடிக்க ேவண்டிய "ஹிஜாப்' எனும்) "பர்தா' சட்டம் அருளப்பட்ட பிறகு 
நடந்ததாகும். 
(அப்பயணத்தின்ேபாது) நான் எனது ஒட்டகச் சிவிைகயில் ைவத்துத் தூக்கிச் ெசல்லப் 
படுேவன். பயணத்தினிைடேய அதனுள் நான் இருக்கும் நிைலயிேலேய கீேழ 
இறக்கிைவக்கவும் படுேவன். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் ேபார் முடிந்து (ெவற்றியுடன்) திரும்பிக் 
ெகாண்டிருந்தேபாது, நாங்கள் மதீனாைவ ெநருங்கியதும் இரவு ேவைளயில் (ஓரிடத்தில்) 
தங்கும்படி அறிவிப்புச் ெசய்தார்கள். 
அவர்கள் தங்கும்படி அறிவிப்புச் ெசய்தேபாது நான் (சிவிைகயிலிருந்து) எழுந்து (இயற்ைகக் 
கடைன நிைறேவற்றுவதற்காக மைறவிடம் ேதடி) பைடையக் கடந்து (தனியாகச்) 
ெசன்ேறன். எனது இயற்ைகத் ேதைவைய நான் முடித்துக்ெகாண்டபின் முகாைம ேநாக்கி 
வந்ேதன். 
அப்ேபாது (என் கழுத்திலிருந்து யமன் நாட்டு) "ழஃபாரீ' நகர முத்து மாைலெயான்று அறுந்து 
(விழுந்து)விட்டது. ஆகேவ, நான் திரும்பிச் ெசன்று என் மாைலையத் ேதடலாேனன். அைதத் 
துழாவிக் ெகாண்டிருந்தது, (நான் சீக்கிரம் திரும்பிவந்து பைடயினருடன் ேசரவிடாமல்) 
என்ைனத் தடுத்துவிட்டது. 
எனக்காகச் சிவிைகைய ஒட்டகத்தில் (ஏற்றிக்) கட்டும் குழுவினர் என் சிவிைகக்குள் நான் 
இருப்பதாக எண்ணிக்ெகாண்டு அைதத் தூக்கி, நான் பயணம் ெசய்துவந்த ஒட்டகத்தின் மீது 
ைவத்துக் கட்டிவிட்டனர். 
 
அந்தக் காலகட்டத்தில் ெபண்கள் ெமலிந்தவர்களாக இருந்தனர். உடல் கனக்கும் அளவுக்கு 
அவர்களுக்குச் சைத ேபாட்டிருக்கவில்ைல. (அப்ேபாைதய) ெபண்கள் சிறிதளவு உணைவேய 
உண்பார்கள். ஆகேவ, அந்தச் சிவிைகையத் தூக்கியேபாதும் அைத ஒட்டகத்தில் ைவத்துக் 
கட்டியேபாதும் அது கனமில்லாமல் இருந்தைத அம்மக்கள் வித்தியாசமாகக் கருதவில்ைல. 
ேமலும், நான் அப்ேபாது வயது குைறந்த இளம்ெபண்ணாகேவறு இருந்ேதன். 
எனேவ, அவர்கள் ஒட்டகத்ைதக் கிளப்பி (அதில் நானிருப்பதாக நிைனத்து)க்ெகாண்டு 
ெசன்றுவிட்டனர். பைட கடந்து ெசன்ற பிறகு, (காணாமற்ேபான) கழுத்து மாைல கிைடத்து 
விட்டது. நான் அவர்கள் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு வந்ேதன். அங்கு அைழப்பதற்கு 
யாருமில்ைல; பதிலளிப்பதற்கும் எவருமில்ைல. எனேவ, நான் (ஏற்ெகனேவ) தங்கியிருந்த 
இடத்ைத நாடிப் ேபாேனன். நான் காணாமல் ேபாயிருப்பைத அறிந்து பைடயினர் நிச்சயம் 
என்னிடம் திரும்பி வருவார்கள் என்று நான் கருதிேனன். நான் எனது இடத்தில் 
அமர்ந்திருக்க, என் கண்ணில் உறக்கம் ேமலிட்டது. நான் தூங்கிவிட்ேடன். 
பைட ெசன்றதற்குப் பின்னர் (பைடயினர் முகாமிட்டிருந்த இடத்தில் தவறவிட்டுச் ெசன்ற 
ெபாருட்கைள எடுத்துச் ெசல்வதற்காக) ஸஃப்வான் பின் முஅத்தல் அஸ்ஸுலமீ 
அத்தக்வான ீ என்பார் இரவின் பிற்பகுதியில் புறப்பட்டு, நான் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு 
அருகில் அதிகாைலயில் வந்துேசர்ந்தார். 
அங்ேக தூங்கிக்ெகாண்டிருந்த ஒரு மனிதனின் உருவத்ைதப் பார்க்கேவ அவர் என்னிடம் 
வந்தார். என்ைனப் பார்த்ததும் அவர் அைடயாளமும் கண்டுெகாண்டார். பர்தாவுைடய 
சட்டம் அருளப்படுவதற்கு முன்னர் அவர் என்ைனப் பார்த்திருந்தார். அவர் என்ைன 
அறிந்துெகாண்டு, "இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இைலஹி ராஜிஊன்' (நாம் 
அல்லாஹ்வுக்ேக உரியவர்கள். ேமலும், நாம் அவனிடேம திரும்பிச் ெசல்லவிருக்கிேறாம்) 
என்று அவர் கூறிய சப்தத்ைதக் ேகட்டு நான் கண்விழித்ேதன். உடேன எனது ேமலங்கியால் 
முகத்ைத மைறத்துக்ெகாண்ேடன். 
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அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! அவர் என்னிடம் ஒரு வார்த்ைதகூடப் ேபசவில்ைல. அவர் 
"இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இைலஹி ராஜி ஊன்' என்று கூறியைதத் தவிர 
ேவெறைதயும் அவரிடமிருந்து நான் ெசவியுறவுமில்ைல. பிறகு அவர் தமது ஒட்டகத்ைத 
மண்டியிடச் ெசய்து (நான் ஏறிக்ெகாள்வதற்கு ஏதுவாக) அதன் முன்னங்காைல (தமது 
காலால்) மிதித்துக்ெகாள்ள, நான் அதில் ஏறிக்ெகாண்ேடன். அவர் நானிருந்த ஒட்டகத்ைத 
இழுத்துச் ெசல்லலானார். 
இறுதியில் பைடயினர் (மதிய ஓய்வுக்காக) நண்பகல் ெவயில் ேநரத்தில் (ஓரிடத்தில்) தங்கி 
விட்ட பின்னர் நாங்கள் அவர்கைளச் ெசன்றைடந்ேதாம். அப்ேபாது (எங்கள் இருவைரயும் 
கண்டு அவதூறு ேபசி) என் விஷயத்தில் அழிந்தவர்கள் அழிந்துேபானார்கள். என்மீது 
அவதூறு (பிரசாரம்) ெசய்ததில் ெபரும் பங்கு எடுத்துக்ெகாண்டிருந்தவன் அப்துல்லாஹ் பின் 
உைப பின் சலூல் (எனும் நயவஞ்சகர்களின் தைலவன்) ஆவான். 
பிறகு நாங்கள் (அைனவரும்) மதீனா வந்தைடந்ேதாம். நாங்கள் மதீனா வந்தபின் ஒரு மாத 
காலம் நான் ேநாயுற்றுவிட்ேடன். மக்கேளா அவதூறு கற்பித்தவர்களின் ெசால்லில் 
மூழ்கிப்ேபாயிருந்தார்கள். இந்த அவதூறு எதுவுேம எனக்குத் ெதரியாது. 
நான் ேநாயுறும்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வழக்கமாகக் 
காட்டுகின்ற பரிைவ (இம்முைற நான் ேநாயுற்றிருந்தேபாது) அவர்களிடம் காணமுடியாமல் 
ேபானது எனக்குச் சந்ேதகத்ைத ஏற்படுத்தியது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
வருவார்கள்; சலாம் ெசால்வார்கள்; பிறகு "எப்படி இருக்கிறாய்?' என்று ேகட்பார்கள். 
அவ்வளவுதான். இதுேவ எனக்குச் சந்ேதகத்ைத ஏற்படுத்தியது. (என்ைனப் பற்றி ெவளிேய 
ேபசப்பட்டுவந்த) அந்தத் தீயெசால் பற்றி ஒரு சிறிதும் (உடல் நலம் ேதறுவதற்குமுன்) 
எனக்குத் ெதரியாது. 
 
ேநாயிலிருந்து குணமைடந்தபின் நானும் மிஸ்தஹின் தாயாரும் நாங்கள் கழிப்பிடமாகப் 
பயன்படுத்திவந்த "மனாஸிஉ' (எனப்படும் புறநகர்ப் பகுதிைய) ேநாக்கிச் ெசன்ேறாம். நாங்கள் 
இரவு ேநரங்களில் மட்டுேம இவ்வாறு ெசல்ேவாம். எங்கள் வடீுகளுக்கு அருகிேலேய 
கழிப்பிடங்கைள அைமத்துக்ெகாள்வதற்கு முன்னால் இவ்வாறு (புறநகர்ப் பகுதிகளுக்கு) 
நாங்கள் ெசன்றுெகாண்டிருந்ேதாம். கழிப்பிடம் ேநாக்கி ெவளிேய ெசல்லும் எங்களது இந்தப் 
பழக்கம் பண்ைடய அரபுகளின் பழக்கத்ைத ஒத்ததாயிருந்தது. அன்று நாங்கள் எங்கள் 
வடீுகளுக்கு அருகிேலேய கழிப்பிடங்கள் அைமப்பைதத் ெதாந்தரவாகக் கருதிவந்ேதாம். 
நானும் உம்மு மிஸ்தஹும் நடந்ேதாம். அவர் அபூருஹ்ம் பின் அப்தில் முத்தலிப் பின் 
அப்தி மனாஃப் அவர்களின் புதல்வியாவார். (என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் தாயின் 
சேகாதரியான "(ராயித்தா) பின்த் ஸக்ர் பின் ஆமிர்'தான் உம்மு மிஸ்தஹின் தாயாராவார். 
உம்மு மிஸ்தஹின் புதல்வேர மிஸ்தஹ் பின் உஸாஸா பின் அப்பாத் பின் முத்தலிப் 
ஆவார். 
ஆக, (என் உறவினரான) அபூருஹ்மின் மகள் உம்மு மிஸ்தஹும் நானும் எங்கள் 
இயற்ைகக் கடைன முடித்துக்ெகாண்டு எனது வடீு ேநாக்கித் திரும்பிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். 
அப்ேபாது உம்மு மிஸ்தஹ் தமது ஆைடயில் இடறிக்ெகாண்டார். உடேன அவர், "மிஸ்தஹ் 
நாசமாகட்டும்' என்று (தம் புதல்வைரச் சபித்தவராகக்) கூறினார். நான் அவரிடம், "மிக 
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ேமாசமான ெசால்ைலச் ெசால்லிவிட்டீர். பத்ருப் ேபாரில் கலந்துெகாண்ட ஒரு மனிதைரயா 
ஏசுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர், "அம்மா! அவர் என்ன ெசான்னார் என்பைத நீங்கள் ேகள்விப்படவில்ைலயா?'' 

என்று ேகட்டார். "என்ன ெசான்னார்?'' என நான் வினவ, அவதூறு கற்பித்தவர்கள் ெசான்ன 
(அபாண்டத்)ைத அப்ேபாது அவர் எனக்குத் ெதரிவித்தார். அைதக் ேகட்டு எனது உடல்நிைல 
இன்னும் ேமாசமாகிவிட்டது. 
நான் எனது வடீ்டுக்குத் திரும்பி வந்தேபாது, (என் கணவர்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வந்து எனக்கு சலாம் ெசால்லிவிட்டு, "எப்படி இருக்கிறாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அப்ேபாது நான், "என் தாய் தந்ைதயரிடம் ெசல்ல எனக்கு அனுமதி தருவரீ்களா?'' என்று 
ேகட்ேடன். (உண்ைமயிேலேய அப்படிெயாரு வதந்தி உலவுகிறதா என்று விசாரித்து 
என்மீதான அவதூறு) ெசய்திைய என் ெபற்ேறாரிடமிருந்து (அறிந்து) உறுதிப்படுத்திக் 
ெகாள்ளேவ அப்ேபாது நான் விரும்பிேனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். உடேன நான் என் ெபற்ேறாரிடம் வந்(து ேசர்ந்)ேதன். 
நான் என் தாயாரிடம், "அம்மா! மக்கள் (என்ைனப் பற்றி) என்ன ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள்?'' 

என்று ேகட்ேடன். என் தாயார், "அன்பு மகேள! உன்மீது (இந்த விஷயத்ைதப்) ெபரிதுபடுத்திக் 
ெகாள்ளாேத. அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! சக்களத்திகள் பலரும் இருக்க, தம் கணவரிடம் 
பிரியத்துக்குரியவளாக இருக்கும் அழெகாளிரும் ெபண்ைணக் குறித்து அவளுைடய 
சக்களத்திகள் அதிகமாக (வதந்திகள்) ேபசத்தான் ெசய்வார்கள். அவ்வாறு ேபசாமலிருப்பது 
(ெபரும்பாலும்) குைறேவயாகும்'' என்று கூறினார். 
 
நான் "சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்) இப்படியா மக்கள் ேபசிவிட்டார்கள்!'' என்று 
(வியப்புடன்) ெசான்ேனன். அன்றிரவு விடிய விடிய நான் அழுேதன். என் கண்ணரீும் 
நிற்கவில்ைல; உறக்கமும் என்ைனத் தழுவவில்ைல. காைல ேநரம் வந்தேபாதும் அழுேதன். 
(இதற்கிைடயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் மைனவிைய (அதாவது 
என்ைன)ப் பிரிந்துவிடுவது குறித்து ஆேலாசைன ேகட்பதற்காக அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) 
அவர்கைளயும், உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கைளயும் அைழத்தார்கள். அத்தருணத்தில் 
ேவதஅறிவிப்பு (வஹீ) தாமதமாயிருந்தது. 
உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கேளா, நான் நிரபராதி எனத் தாம் அறிந்துள்ளைதயும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உள்ளத்தில் (குடும்பத்தார்மீது) இருந்த பாசத்தில் 
தாம் அறிந்துள்ளைதயும் ைவத்து ஆேலாசைன கூறினார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 
அவர்கள் உங்கள் துைணவியர். அவர்களிடம் நல்ல(குணத்)ைதத் தவிர ேவெறைதயும் நான் 
அறியவில்ைல'' என்று உசாமா (ரலி) அவர்கள் ெசான்னார்கள். 
அலீ பின் அபதீாலிப் அவர்கேளா (நபியவர்களின் மனேவதைனையக் குைறக்கும் விதமாக), 
"அல்லாஹ் உங்களுக்கு எந்த ெநருக்கடிையயும் ஏற்படுத்தவில்ைல. ஆயிஷா அன்றி 
மைனவியர் பலர் இருக்கின்றனேர! பணிப்ெபண் (பரீரா) இடம் ேகட்டால், அவள் உங்களிடம் 
உண்ைமையச் ெசால்வாள்'' என்று கூறினார்கள். 
ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பணிப்ெபண்) பரீராைவ அைழத்து, "பரீரா! 
ஆயிஷாவிடம் உனக்குச் சந்ேதகத்ைத ஏற்படுத்தும் (ெசயல்) எைதயாவது நீ 
பார்த்திருக்கிறாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு பரீரா, "தங்கைளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் 
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அனுப்பியவன் மீதாைணயாக! அவர், தம் வடீ்டாரின் குைழத்த மாைவ அப்படிேய 
விட்டுவிட்டு உறங்கிப்ேபாய்விடுவார். வடீ்டிலுள்ள ஆடு வந்து அைதத் தின்றுவிடும். 
அத்தைகய (விவரமும்) வயது(ம்) குைறந்த இளம் ெபண் என்பைதத் தவிர, அவைரக் குைற 
ெசால்லக்கூடிய விஷயம் எைதயும் அவரிடம் நான் பார்க்கவில்ைல'' என்று பதில் கூறினார். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் உைப பின் சலூலுக்கு 
எதிராக உதவி ேகாரியபடி ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீது நின்றார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட மீதிருந்தபடி, "முஸ்லிம் சமுதாயேம! என் 
வடீ்டார் விஷயத்தில் (வதந்தி கிளப்பி எனக்கு) மனேவதைனைய அளித்த ஒரு 
மனிதனுக்ெகதிராக எனக்கு உதவி புரிபவர் யார்? ஏெனனில், அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
என் வடீ்டாரிடம் நான் நல்லைதேய அறிேவன். அவர்கள் (அவதூறு கிளப்பிேயார்) ஒரு 
மனிதைர (என் வடீ்டாருடன் இைணத்து) அவதூறு கூறியுள்ளனர். அந்த மனிதைரப் 
பற்றியும் நான் நல்லைதேய அறிேவன். நான் இருக்கும்ேபாதுதான் அவர் என் வடீ்டிற்கு 
வந்திருக்கிறார் (தனியாக வந்ததில்ைல)'' என்று கூறினார்கள். 
உடேன (அவ்ஸ் கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்த) சஅத் பின் முஆத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் 
எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவனுக்ெகதிராகத் தங்களுக்கு நான் உதவுகிேறன். அவன் 
(எங்கள்) அவ்ஸ் குலத்ைதச் ேசர்ந்தவனாயிருந்தால்,அவனது கழுத்ைத நாங்கள் 
துண்டித்துவிடுகிேறாம். அவன் எங்கள் சேகாதரர்களான "கஸ்ரஜ்' குலத்ைதச் ேசர்ந்தவனாக 
இருந்தால், (என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று) தாங்கள் எங்களுக்கு உத்தரவிடுங்கள். தங்கள் 
உத்தரைவ நாங்கள் ெசய்து முடிக்கிேறாம்'' என்று கூறினார்கள். 
 
உடேன கஸ்ரஜ் குலத்தின் தைலவரான சஅத் பின் உபாதா எழுந்தார். இவர் (அதற்குமுன்) 
நல்ல மனிதராகத்தான் இருந்தார். குல மாச்சரியம் அவைர விவரமில்லாமல் ேபச 
ைவத்துவிட்டது. அவர் (அவ்ஸ் குலத்தவரான) சஅத் பின் முஆைத ேநாக்கி, 
"அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! தவறாகச் ெசால்லிவிட்டீர். அவைன நீர் ெகால்லமாட்டீர். 
அவைனக் ெகால்ல உம்மால் முடியவும் ெசய்யாது'' என்று ெசான்னார். 
உடேன உைசத் பின் ஹுைளர் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து நின்றார். இவர் (அவ்ஸ் குலத்ைதச் 
ேசர்ந்த) சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களின் தந்ைதயின் சேகாதரர் புதல்வர் ஆவார். 
உைசத் (ரலி) அவர்கள் சஅத் பின் உபாதா அவர்களிடம் "நீர்தான் தவறாகப் ேபசினரீ். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவைன நாங்கள் ெகான்ேற தீருேவாம். நீர் ஒரு 
நயவஞ்சகர். அதனால்தான் நயவஞ்சகர்களுக்காக வாதாடுகின்றரீ்'' என்று ெசான்னார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைடமீது நின்றுெகாண்டிருக்க, 

அவ்ஸ், கஸ்ரஜ் ஆகிய இரு குலத்தாரும் ஒருவர் மீெதாருவர் பாய்ந்து சண்ைடயிட்டுக் 
ெகாள்ளத் தயாராகிவிட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ேமைடயிலிருந்து 
இறங்கி) அவர்கள் அைனவரும் ெமௗனமாகும்வைர அவர்கைள அைமதிப்படுத்திக் 
ெகாண்டிருந்தார்கள். பிறகு தாமும் அைமதியாகிவிட்டார்கள். 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
அன்ைறய நாள் முழுவதும் நான் அழுது ெகாண்ேடயிருந்ேதன். என் கண்ணரீும் 
ஓயவில்ைல; என்ைன உறக்கமும் தழுவவில்ைல. அடுத்த நாள் இரவும் 
அழுதுெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாதும் என் கண்ணரீும் ஓயவில்ைல; என்ைன உறக்கமும் 
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தழுவவில்ைல. அழுைக என் ஈரைலப் பிளந்துவிடுேமா என என் ெபற்ேறார் எண்ணி 
(கலங்கி)க்ெகாண்டிருந்தனர். 
நான் அழுதுெகாண்டிருக்க, என்னருகில் என் தாய் தந்ைதயர் அமர்ந்துெகாண்டிருந்த ேபாது, 

அன்சாரிப்ெபண் ஒருவர் வந்து என்னிடம் (உள்ேளவர) அனுமதி ேகாரினார். நான் அவருக்கு 
அனுமதியளித்தவுடன் அவரும் அழுதபடி அமர்ந்துெகாண்டார். 
நாங்கள் இவ்வாறு இருக்ைகயில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து 
சலாம் கூறிவிட்டு அமர்ந்தார்கள். (என்ைனப் பற்றி) அவதூறு ெசால்லப்பட்ட நாளிலிருந்து 
அவர்கள் என்னருேக அமர்ந்ததில்ைல. ஒரு மாதகாலம்வைர என் விஷயத்தில் 
(அல்லாஹ்விடமிருந்து தீர்ப்பு) எதுவும் அவர்களுக்கு "வஹீ'யாக அருளப்படாமேலேய 
இருந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்தபின், ஏகத்துவ உறுதிெமாழி கூறி 
(இைறவைனப் புகழ்ந்துவிட்டு), "ஆயிஷா! உன்ைனக் குறித்து இன்னின்னவாறு எனக்குச் 
ெசய்தி வந்தது. நீ நிரபராதியாக இருந்தால், அல்லாஹ் விைரவில் உன்ைனக் குற்றமற்றவள் 
என்று (வஹீயின் மூலம்) அறிவித்துவிடுவான். (ஒருகால்) நீ குற்றேமதும் 
ெசய்திருந்தால், அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ேகாரி அவன் பக்கம் திரும்பிவிடு. 
ஏெனனில், அடியான் தனது பாவத்ைத ஒப்புக்ெகாண்டு, (மனம் திருந்தி) பாவமன்னிப்புக் 
ேகாரினால், அவனது ேகாரிக்ைகைய ஏற்று அவைன அல்லாஹ் மன்னிக்கின்றான்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ேபச்ைச முடித்தேபாது, எனது கண்ணரீ் 
(முழுவதுமாக) நின்றுேபாய்விட்டிருந்தது. அதில் ஒரு துளியும் (எஞ்சியிருப்பதாக) நான் 
உணரவில்ைல. அப்ேபாது நான் என் தந்ைத (அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னதற்குப் பதில் ெசால்லுங்கள்'' என்ேறன். அதற்கு என் தந்ைத, 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் என்ன (பதில்) 
ெசால்வது என்பேத எனக்குத் ெதரியவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு நான் என் தாயார் (உம்மு ரூமான்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குப் பதில் கூறுங்கள்'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு என் தாயார், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு என்ன பதில் ெசால்வது என்பேத எனக்குத் ெதரியவில்ைல'' 

என்று கூறினார்கள். அதற்கு நான், "நாேனா வயது குைறந்த இளம்ெபண். குர்ஆனிலிருந்து 
நிைறயத் ெதரியாதவள். இந்நிைலயில் (மக்கள் என்ைனப் பற்றிப் ேபசிக்ெகாண்ட) இந்தச் 
ெசய்திைய நீங்கள் ேகட்டிருக்கிறரீ்கள். அது உங்கள் மனங்களில் பதிந்துேபாய், அைத 
உண்ைம என்று நீங்கள் நம்பிவிட்டீர்கள் என்பைத அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக நான் 
அறிேவன். 
ஆகேவ, உங்களிடம் நான் குற்றமற்றவள் என்று கூறினால், -நான் குற்றமற்றவள் என்பது 
அல்லாஹ்வுக்குத் ெதரியும்- அைத நீங்கள் நம்பப்ேபாவதில்ைல. நான் (குற்றம்) ஏேதனும் 
புரிந்திருப்பதாக ஒப்புக்ெகாண்டால், -நான் குற்றமற்றவள் என்பது அல்லாஹ்வுக்குத் 
ெதரியும்- நான் ெசால்வைத அப்படிேய (உண்ைம என்று ஏற்று) என்ைன நம்பிவிடுவரீ்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (எனக்கும்) உங்களுக்கும் நபி யூசுஃப் (அைல) அவர்களின் 
தந்ைத (நபி யஅகூப் - அைல) அவர்கைளேய உவமானமாகக் காண்கிேறன் (அதாவது:) 
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"(இைதச்) சகித்துக்ெகாள்வேத நல்லது; நீங்கள் புைனந்து ெசால்லும் விஷயத்தில் 
அல்லாஹ்விடம்தான் நான் பாதுகாப்புக் ேகார ேவண்டும்'' (12:18) என்று (யஅகூப் (அைல) 
அவர்கள் கூறியைதச்) ெசான்ேனன். 
பிறகு படுக்ைகயில் திரும்பிப் படுத்துக்ெகாண்ேடன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அப்ேபாது நான் குற்றமற்றவள் என்பைதயும், நான் குற்றமற்றவள் என நிச்சயம் அல்லாஹ் 
அறிவிப்பான் என்பைதயும் நன்கறிேவன். ஆயினும்,அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
ஓதப்படுகின்ற வஹீைய (ேவதஅறிவிப்ைப) என் விஷயத்தில் அல்லாஹ் அருள்வான் 
என்று நான் நிைனத்தும் பார்த்திருக்கவில்ைல. அல்லாஹ் என் ெதாடர்பாக ஏேதனும் 
ஓதப்படுகின்ற ஒன்ைறச் ெசால்கின்ற அளவுக்கு நான் உயர்ந்தவள் அல்லள் என்பேத என் 
மனத்தில் என்ைனப் பற்றிய முடிவாக இருந்தது. மாறாக, அல்லாஹ் என்ைனக் 
குற்றமற்றவள் என அறிவிக்கும் ஒரு கனைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
உறக்கத்தில் காண்பார்கள் என்ேற நான் எதிர்பார்த்திருந்ேதன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (எங்கள் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்திருக்கவுமில்ைல; வடீ்டார் எவரும் ெவளிேய 
ெசல்லவுமில்ைல. அதற்குள் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், தன் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு (குர்ஆன் வசனங்கைள) அருளத் ெதாடங்கிவிட்டான். 
 
உடேன அவர்களுக்கு (ேவதஅறிவிப்பு வருகின்ற ேநரங்களில்) ஏற்படும் கடுைமயான சிரம 
நிைல அவர்கைளப் பற்றிக்ெகாண்டது. அது கடுங்குளிர் காலமாயிருந்தும், அவர்களின் 
ேமனியிலிருந்து வியர்ைவத் துளிகள் முத்துகைளப் ேபான்று வழியத் ெதாடங்கிவிட்டன. 
அவர்களுக்கு அருளப்ெபற்ற இைறவசனத்தின் பாரத்தினால்தான் (அவர்களுக்கு வியர்ைவ 
அரும்பி வழியுமளவுக்கு) இந்தச் சிரமநிைல ஏற்பட்டது. அந்த நிைல அல்லாஹ்வின் 
தூதைரவிட்டு விலகியவுடன் (மகிழ்ச்சிேயாடு) சிரித்தவாேற அவர்கள் ேபசிய முதல் 
வார்த்ைத, "ஆயிஷா! நற்ெசய்தி ெபற்றுக்ெகாள். அல்லாஹ் உன்ைனக் குற்றமற்றவள் என்று 
அறிவித்துவிட்டான்'' என்பதாகேவ இருந்தது. 
உடேன என் தாயார் என்னிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எழுந்துெசல்'' 

என்று கூறினார்கள். அதற்கு நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர்களிடம் நான் 
எழுந்து ெசல்லமாட்ேடன். என்ைனக் குற்றமற்றவள் என அறிவித்த அல்லாஹ்ைவேய 
புகழ்(ந்து அவனுக்கு நன்றி ெசலுத்து)ேவன்'' என்று ெசான்ேனன். அப்ேபாது வல்லைமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "அவதூறு கற்பித்தவர்கள் உங்களில் ஒரு குழுவினர்தான்'' என்று 
ெதாடங்கும் பத்து வசனங்கைள (24:11-20) அருளினான். 
என் குற்றமற்ற நிைல ெதாடர்பாக வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் இந்த 
வசனங்கைள அருளியேபாது, (என் தந்ைத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! (என் மகள்) ஆயிஷா குறித்து "மிஸ்தஹ்' அவதூறு கூறிய பின்பு 
ஒருேபாதும் அவருக்காக நான் சிறிதும் ெசலவிடமாட்ேடன்'' என்று (சத்தியமிட்டுக்) 
கூறினார்கள். மிஸ்தஹ் பின் உஸாஸா (தாய் வழியில்) தமக்கு உறவினர் என்பதாலும், 

அவர் ஏைழ என்பதாலும் அவருக்காக அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் உதவித் ெதாைக 
வழங்கிவந்தார்கள். 
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அப்ேபாது வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "உங்களில் ெசல்வமும் தயாள 
குணமும் பைடத்ேதார் (தம்) உறவினர்களுக்ேகா ஏைழகளுக்ேகா அல்லாஹ்வின் பாைதயில் 
ஹிஜ்ரத் ெசய்தவர்களுக்ேகா எதுவும் வழங்கமாட்ேடன் என்று சத்தியம் ெசய்ய ேவண்டாம்'' 

என்று ெதாடங்கி, "அல்லாஹ் உங்களுக்கு மன்னிப்பு வழங்குவைத நீங்கள் 
விரும்பமாட்டீர்களா...'' (24:22) என்பது வைரயிலான வசனத்ைத அருளினான். 
-"அல்லாஹ்வின் ேவதத்திலுள்ள வசனங்களிேலேய (இைறமன்னிப்ைப) மிகவும் எதிர் 
பார்க்கைவக்கும் வசனம் இதுதான்'' என்று அறிவிப்பாளர் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக ஹிப்பான் பின் மூசா (ரஹ்) அவர்கள் ெதரிவித்தார்கள். 
உடேன அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ் எனக்கு 
மன்னிப்பு வழங்க ேவண்டுெமன்ேற நான் விரும்புகிேறன்'' என்று கூறிவிட்டு, மிஸ்தஹுக்கு 
ஏற்ெகனேவ தாம் ெசலவிட்டு வந்தைதத் திரும்பவும் ெதாடரலானார்கள். "அவருக்கு(ச் 
ெசய்யும் இந்த உதவிைய) ஒரு ேபாதும் நான் நிறுத்தமாட்ேடன்'' என்றும் ெசான்னார்கள். 
(குர்ஆனில் எனது கற்ெபாழுக்கம் குறித்த வசனங்கள் அருளப்படுவதற்கு முன்னால்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ைனப் பற்றித் தம்முைடய (இன்ெனாரு) 
துைணவியான ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷிடம் விசாரித்திருந்தார்கள். "(ைஸனேப!) நீ 
(ஆயிஷா குறித்து) என்ன அறிந்திருக்கிறாய்? அல்லது பார்த்திருக்கிறாய்?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
 
அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என் காைதயும் என் கண்ைணயும் (அவற்றின்ேமல் 
பழி ேபாடாமல்) நான் பாதுகாத்துக்ெகாள்கிேறன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
ஆயிஷாைவக் குறித்து நான் நல்லைதேய அறிேவன்'' என்று கூறினார்கள். 
ைஸனப் அவர்கள்தான் நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியரில் எனக்கு (அழகிலும் நபியின் 
அன்பிலும்) ேபாட்டியாக இருந்தவர். ஆயினும், அல்லாஹ் அவைர (இைறயச்சமுைடய) 
ேபணுதலான பண்ைபக் ெகாடுத்துப் பாதுகாத்திருந்தான். ஆனால், ைஸனபுக்காக அவருைடய 
சேகாதரி ஹம்னா பின்த் ஜஹ்ஷ் (என்னுடன்) ேமாதிக்ெகாள்ளலானார். (என் விஷயத்தில்) 
அவதூறு ேபசி அழிந்துேபானவர்களுடன் அவரும் அழிந்துேபானார். 
அறிவிப்பாளர் ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள், "இதுதான் அந்த (நால்வர்) குழுவிடமிருந்து 
எனக்குக் கிைடத்த அறிவிப்பாகும்''என்று கூறுகிறார்கள். 
யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("சஅத் பின் உபாதா அவர்கைளக் குலமாச்சரியம் 
விவரமில்லாமல் ேபசைவத்துவிட்டது'' என்பதற்குப் பகரமாக) "குலமாச்சரியம் அவைர 
உசுப்பிவிட்டது'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. 
 
5350 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஃபுைலஹ் பின் சுைலமான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "சஅத் பின் உபாதா 
அவர்கைளக் குலமாச்சரியம் விவரமில்லாமல் ேபசைவத்துவிட்டது'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
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சாலிஹ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "குலமாச்சரியம் அவைர உசுப்பி 
விட்டது'' என்றும், உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் பின்வருமாறு கூறியதாகக் கூடுதலாகவும் 
இடம்ெபற்றுள்ளது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் தமக்கு முன்னால் (அவதூறு கூறியவர்களில் ஒருவரான) 
ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் ஏசப்படுவைத விரும்பாதவர்களாக இருந்தார்கள். 
ேமலும், "அந்த ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள்தான், "(பைகவர்கேள!) என் தந்ைதயும், என் 
தந்ைதயின் தந்ைதயும், எனது மானமும் உங்களிடமிருந்து முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் 
மானத்ைதக் காக்கும் ேகடயமாகும்' எனும் கவிைதையச் ெசான்னவர்'' என்றும் ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
ேமலும், ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எவைரக் குறித்து (அந்தப் 
பழிச்ெசால்) ெசால்லப்பட்டேதா அந்த மனிதர் (ஸஃப்வான், தம் அன்ைனயான என்னுடன் 
தம்ைம இைணத்து அவதூறு ேபசுவைதக் ேகட்டு), "சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் 
தூயவன்); எனது உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! நான் ஒருேபாதும் 
எந்த (அந்நியப்) ெபண்ணின் ஆைடையயும் அகற்றியதில்ைல'' என்று கூறினார். அதன் பிறகு 
அவர் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (உயிர்த் தியாகியாகக்) ெகால்லப்பட்டார்'' என்று 
கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
யஅகூப் பின்  இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "பைடயினர் கடுைமயான 
ெவயிலுள்ள நண்பகல் ேநரத்தில் (மதிய ஓய்வுக்காக) இறங்கித் தங்கியிருந்தனர் ("மூஇரீன 
ஃப ீ நஹ்ரிழ் ழஹீரா')'' என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "மூஃகிரீன' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
அப்து பின் ஹுைமத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நான் அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்களிடம் "மூஃகிரீன் என்பதற்குப் ெபாருள் என்ன?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "(அதன் ேவர்ச்ெசால்லான) "வஃக்ரத்' என்பது "கடுைமயான 
ெவயிைலக் குறிக்கும்'' என்றார்கள். 
 
5351 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் பின்வருமாறு இடம்ெபற்றுள்ளது: 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: என்ைனப் பற்றி அவதூறு ேபசப்பட்டேபாது, எனக்கு 
இன்னும் அைதப் பற்றி ெதரிந்திராத நிைலயில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(என்ைனப் பற்றி உைரயாற்ற மக்களிைடேய) எழுந்து நின்றார்கள். 
ஏகத்துவ உறுதிெமாழி கூறி, அல்லாஹ்ைவ அவன் தகுதிக்ேகற்ப ேபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டு, 

"என் வடீ்டார்மீது அபாண்டமாகப் பழி சுமத்தியவர்கள் விஷயத்தில் (அவர்கைள என்ன 
ெசய்வெதன்று) எனக்கு ஆேலாசைன கூறுங்கள். அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! என் 
வடீ்டாரிடம் எந்தக் ெகட்டப்பழக்கத்ைதயும் நான் காணவில்ைல. அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! எவரிடம் எந்தத் தீய நடத்ைதையயும் நான் காணவில்ைலேயா அத்தைகய 
ஒருவருடன் என் வடீ்டாைர இைணத்து அவர்கள் பழி சுமத்தியுள்ளார்கள். நான் 
இருக்கும்ேபாேத தவிர ேவெறப்ேபாதும் அவர் என் வடீ்டினுள் நுைழந்ததில்ைல. நான் 
பயணத்தில் ெவளிேய ெசல்லும்ேபாெதல்லாம், அவரும் என்னுடேனேய இருப்பார்'' என்று 
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ெசான்னார்கள் என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
ேமலும், இந்த அறிவிப்புகளில், "அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் 
வடீ்டிற்கு வந்திருந்து என் பணிப்ெபண்ணிடம் என்ைனப் பற்றிக் ேகட்டிருந்தார்கள். அவள், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ஆடு நுைழந்து அவர் "குைழத்துைவத்த மாைவ' அல்லது 
"அவர் பிைசந்துைவத்த மாைவ'த் தின்றுவிட்டுச் ெசல்லும் அளவுக்கு (ெமய்மறந்து) உறங்கி 
விடுவார் என்பைதத் தவிர ேவறு எந்தக் குைறையயும் நான் (ஆயிஷாவிடம்) அறிய 
வில்ைல'' என்று ெசால்லியிருந்தாள். 
அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்களில் ஒருவர் அவைள அதட்டி, "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உண்ைமையச் ெசால்'' என்று அவளிடம் ெவளிப்பைடயாக 
விஷயத்ைத விளக்கினார். 
அப்ேபாது அவள், "அல்லாஹ் தூயவன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ெபாற்ெகால்லன், 

(தூய்ைமயான) சிவப்புத் தங்கக்கட்டிைய எப்படி மாசு மருவற்றதாகக் கருதுவாேனா 
அவ்வாேற நான் அவைரக் கருதுகிேறன்'' என்று ெசான்னாள். 
எந்த மனிதருடன் (என்ைன இைணத்து) அவதூறு ேபசப்பட்டேதா அந்த மனிதருக்கும் இந்த 
விஷயம் எட்டியது. அவர் "சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்). நான் ஒருேபாதும் 
எந்த (அந்நியப்) ெபண்ணின் ஆைடையயும் அகற்றியதில்ைலேய!'' என்று ெசான்னார். பிறகு 
அவர் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (ஓர் அறப்ேபாரில்) வரீமரணம் அைடந்தார். 
ேமலும், ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது: 
(முஸ்லிம்களில்) அைதப் பற்றிப் ேபசியவர்கள் மிஸ்தஹும் ஹம்னாவும் ஹஸ்ஸானும் 
ஆவர். நயவஞ்சகன் "அப்துல்லாஹ் பின் உைப'தான் (நடக்காத ஒன்ைற நடந்ததாக) 
ேஜாடித்து, அைதப் பரப்பிவந்தவன் ஆவான். அவதூறு பரப்பியவர்களில் ெபரும்பங்கு 
வகித்தவனும் அவன்தான்; ஹம்னாவும்கூட. 
 
பாடம் : 11 நபி (ஸல்) அவர்களின் அடிைமப் ெபண்மீது சுமத்தப்பட்ட அவதூறுக் 
குற்றச்சாட்டு உண்ைமக்குப் புறம்பானதாகும். 
 
5352 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அடிைமப் ெபண்ணுடன் இைணத்து ஒரு மனிதர் 
அவதூறு ெசால்லப்பட்டார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ரலி) 
அவர்களிடம், "நீங்கள் ெசன்று அவருைடய கழுத்ைத ெவட்டிவிடுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அவ்வாேற அலீ (ரலி) அவர்கள் ெசன்ற ேபாது, அவர் (சுற்றுச்சுவர் இல்லாத) ஒரு 
கிணற்றில் குளித்துக்ெகாண்டிருந்தார். அவரிடம் அலீ (ரலி) அவர்கள், "ேமேல வா'' என்று 
தமது ைகையக் ெகாடுத்து அவைர ெவளிேயற்றினார்கள். 
அப்ேபாது அவர் இன உறுப்பு துண்டிக்கப்பட்டவராக, இன உறுப்ேப அற்றவராக இருந்தார். 
ஆகேவ, அலீ (ரலி) அவர்கள் அவைர(க் ெகால்லாமல்) விட்டுவிட்டார்கள். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர் இன 
உறுப்பு துண்டிக்கப்பட்டவர்; இன உறுப்ேப அற்றவர் ஆவார்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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அத் யாயம் : 50  நயவஞ்சகத் தன்ைமக ம் அதற்கு ய 
தண்டைனக ம் 

 
நயவஞ்சகர்களின் தன்ைமகளும் அவர்களுக்கான விதிகளும். 
 
5353 ைஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு பயணத்திற்காகப் புறப்பட்ேடாம். 
அப்பயணத்தில் (உணவுப் பற்றாக்குைறயால்) மக்களுக்குச் சிரமம் ஏற்பட்டது. அப்ேபாது 
(நயவஞ்சகர்களின் தைலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உைப பின் சலூல் தம் நண்பர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதருடன் இருக்கும் இவர்களுக்கு நீங்கள் ெசலவு ெசய்யாதீர்கள். அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதரிடமிருந்து விலகிச் ெசன்றுவிடுவார்கள்'' என்றும், "நாம் மதீனாவுக்குத் 
திரும்பிச் ெசன்றால், (எம்முைடய இனத்தாரான) கண்ணியவான்கள் இழிந்ேதா(ராகிய 
முஹாஜி)ர்கைள அங்கிருந்து ெவளிேயற்றிவிடுவர்'' என்றும் ெசான்னான். 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்று, அ(வர் ெசான்ன)ைத அவர்களிடம் 
ெதரிவித்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அப்துல்லாஹ் பின் 
உைபயிடம் ஆளனுப்பினார்கள். (அவர் வந்தவுடன்) அவரிடம் (அது குறித்துக்) ேகட்டார்கள். 
தாம் அப்படிச் ெசய்யேவயில்ைல என்று அவன் சத்தியம் ெசய்து சாதித்தார். 
 
அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ைஸத் ெபாய் ெசால்லிவிட்டார்'' என்று 
(என்ைனப் பற்றிக்) கூறினார். (அவருடன் ேசர்ந்து) மக்களில் சிலரும் அப்படிச் ெசான்னதால் 
என் உள்ளத்தில் கடுைம(யான ேவதைன) ஏற்பட்டது. அப்ேபாது என் வாய்ைமையக் 
குறிக்கும் வைகயில் "(நபிேய!) இந்த நயவஞ்சகர்கள் உங்களிடம் வருகின்றேபாது...'' 
(63:1) என்று ெதாடங்கும் வசனத்ைத அல்லாஹ் அருளினான். 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த நயவஞ்சகர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் 
ேகார அவர்கைள அைழத்தார்கள். (அவர்கள் அதற்கு இணங்காமல்) தமது தைலையத் 
திருப்பிக் ெகாண்டார்கள். 
(ேமற்கண்ட வசனத்தின் மூலத்திலுள்ள) "குஷுபும் முசன்னதா' (சாய்த்துைவக்கப்பட்ட 
மரக்கட்ைட) என்பது, அவர்கள் மிகவும் அழகானவர்களாக (வாட்ட சாட்டமானவர்களாக) 
இருந்தைதக் குறிக்கிறது. 
 
5354 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (நயவஞ்சகர்களின் தைலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உைபயின் (பிேரதம் 
சவக்குழிக்குள் ைவக்கப்பட்ட பிறகு அந்த) சவக்குழிக்கு வந்து, அந்தப் பிேரதத்ைத ெவளிேய 
எடுத்துத் தமது மடியில் ைவத்து, அதன் மீது தமது உமிழ்நீைர உமிழ்ந்து, தமது அங்கிையயும் 
அதற்கு அணிவித்தார்கள். (இதற்குக் காரணம் என்னேவா) அல்லாஹ்ேவ அறிந்தவன்! 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் உைபயின் பிேரதம் சவக்குழிக்குள் 
ைவக்கப்பட்ட பிறகு அங்கு வந்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
5355 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(நயவஞ்சகர்களின் தைலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உைப பின் சலூல் இறந்தேபாது, 

அவருைடய புதல்வர் அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, தம் தந்ைதக்குப் பிேரத ஆைட (கஃபன்) அணிவிப்பதற்காக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அங்கிையத் தருமாறு ேகாரினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அவரிடம் தமது அங்கிையக் ெகாடுத்தார்கள். பிறகு 
அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் தம் தந்ைதக்கு இறுதித் ெதாழுைகைய முன்னின்று 
நடத்தும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்டார். அவருக்கு இறுதித் 
ெதாழுைக நடத்துவதற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்தார்கள். 
அப்ேபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் ஆைடையப் பிடித்துக்ெகாண்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவருக்கு(ப் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாரி) பிரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டாெமன அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தைட 
விதித்திருக்க, இவருக்கா ெதாழுவிக்கப்ேபாகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(பாவமன்னிப்புக் ேகாரவும் 
ேகாராமலிருக்கவும்) எனக்கு அல்லாஹ் உரிைமயளித்துள்ளான். "(நபிேய!) நீர் 
அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ேகாருவரீாக; அல்லது ேகாராமலிருப்பரீாக. (இரண்டும் 
சமம்தான்.) அவர்களுக்காக நீர் எழுபது முைற பாவமன்னிப்புக் ேகாரினாலும் அவர்கைள 
ஒருேபாதும் அல்லாஹ் மன்னிக்கமாட்டான்' (9:80) என்ேற அல்லாஹ் கூறுகின்றான். நான் 
எழுபது முைறையவிட அதிகமாக இவருக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ேகாருேவன்'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "இவன் நயவஞ்சகனாயிற்ேற!'' என்று ெசான்னார்கள். இருந்தும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு (ஜனாஸாத்) ெதாழுைகைய முன்னின்று 
நடத்தினார்கள். அப்ேபாது வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "அவர்களில் 
இறந்துவிட்ட எவருக்காகவும் (நபிேய!) நீர் ெதாழுவிக்க ேவண்டாம். அவருைடய 
மண்ணைற அருேகயும் நிற்க ேவண்டாம்'' எனும் (9:84ஆவது) வசனத்ைத அருளினான். 
 
5356 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "(9:84ஆவது வசனம் அருளப்ெபற்ற) பிறகு அவர்களுக்குத் ெதாழுவிப்பைத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள்'' என்று கூடுதலாக 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5357 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இைறயில்லம் கஅபா அருேக மூன்றுேபர் ஒன்றுகூடினர். அவர்களில் "குைறஷியர் 
இருவரும் ஸகஃப ீகுலத்தார் ஒருவரும்' அல்லது "ஸகஃப ீகுலத்தார் இருவரும் குைறஷி 
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ஒருவரும்' இருந்தனர். அவர்களது உள்ளத்தில் புரிந்துெகாள்ளும் ஆற்றல் குைறவாகேவ 
இருந்தது. (ஆனால்,) வயிற்றுச் சைத (ெதாந்தி) அதிகமாகத்தான் இருந்தது. அவர்களில் 
ஒருவர், "அல்லாஹ், நாம் ெசால்வைதக் ேகட்கின்றான் என்று நீங்கள் கருதுகிறரீ்களா?'' என்று 
ேகட்க, மற்ெறாருவர், "நாம் உரக்கப் ேபசினால் அவன் ேகட்பான்; ெமதுவாகப் ேபசினால் 
ேகட்கமாட்டான்'' என்று ெசான்னார். இன்ெனாருவர், "நாம் உரக்கப் ேபசும்ேபாது அவன் 
ேகட்கிறான் என்றால், நாம் ெமதுவாகப் ேபசும் ேபாதும் அவன் நிச்சயம் ேகட்கேவ 
ெசய்வான்'' என்று ெசான்னார். 
அப்ேபாதுதான் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "(உலகில் நீங்கள் குற்றங்கைளச் 
ெசய்தேபாது) உங்களின் காதுகளும் கண்களும் ேதால்களும் உங்களுக்ெகதிராகச் சாட்சியம் 
அளிக்கும் என்பைத அஞ்சிக்கூட (குற்றங்களிலிருந்து) தவிர்ந்துெகாள்பவர்களாக நீங்கள் 
இருக்கவில்ைல'' (41:22) எனும் வசனத்ைத அருளினான். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5358 ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் உஹுது(ப் ேபாரு)க்காகப் புறப்பட்டுச் ெசன்றேபாது, 

அவர்களுடனிருந்தவர்களில் சிலர் (நயவஞ்சகர்கள்) திரும்பி வந்துவிட்டனர். (இவர்கள்மீது 
என்ன நடவடிக்ைக எடுப்பது என்பது ெதாடர்பாக) நபித்ேதாழர்கள் இரு பிரிவினராகப் 
பிரிந்துவிட்டார்கள். 
அவர்களில் சிலர், "அ(வ்வாறு திரும்பிச் ெசன்ற)வர்கைளக் ெகான்றுவிடுேவாம்'' என்று 
கூறினர். ேவறுசிலர், "இல்ைல (அவர்கைளக் ெகால்லேவண்டாம்)'' என்று கூறினர். 
அப்ேபாதுதான் "உங்களுக்கு என்ன ேநர்ந்துவிட்டது? நயவஞ்சகர்கள் விஷயத்தில் நீங்கள் 
இரு பிரிவினர்களாக உள்ளரீ்கள்'' (4:88) எனும் வசனத்ைத அல்லாஹ் அருளினான். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5359 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் நயவஞ்சகர்களில் சிலர், அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அறப்ேபாருக்குப் புறப்பட்டுச் ெசல்லும்ேபாது, அவர்களுடன் 
ெசல்லாமல் ஊரிேலேய தங்கிவிடுவார்கள். (அவ்வாறு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ெசல்லாமல் தங்கிவிட்டைதப் பற்றி  அவர்கள் பூரிப்பும் அைடந்து 
ெகாள்வார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ேபாரிலிருந்து திரும்பி)வந்தால், 

அவர்களிடம் (ேபாய்,தாம் கலந்துெகாள்ளாமல் ேபானதற்குச்) சாக்குப்ேபாக்குகைளக் கூறி 
(ெபாய்ச்) சத்தியம் ெசய்வார்கள். தாம் ெசய்யாத (நற்) ெசயல்களுக்காகத் தாம் புகழப்பட 
ேவண்டுெமன்றும் விரும்புவார்கள். 
அப்ேபாதுதான், "தாம் ெசய்த (தீய)ைவ குறித்துப் பூரித்துக்ெகாண்டும், தாம் 
ெசய்யாதவற்றுக்காகப் பாராட்டப்பட ேவண்டும் என விரும்பிக்ெகாண்டும் இருப்ேபார் 
ேவதைனயிலிருந்து தப்பித்தவர்கள் என்று ஒருேபாதும் (நபிேய!) நீர் எண்ண ேவண்டாம்; 
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வைதக்கும் ேவதைன தான் அவர்களுக்கு உண்டு'' (3:188) எனும் இைறவசனம் 
அருளப்ெபற்றது. - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5360 ஹுைமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மதீனா ஆளுநர்) மர்வான் பின் அல்ஹகம் தம் காவலரிடம், "ராஃபிஉ! நீ இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, "தாம் ெசய்தைவ குறித்து மகிழ்ச்சியைடகின்ற, தாம் ெசய்யாத 
(நற்)ெசயல்களுக்காக (சாதைனகளுக்காக)ப் புகழப்பட ேவண்டுெமன்று விரும்புகின்ற 
ஒவ்ெவாரு மனிதரும் ேவதைன ெசய்யப்படுவார் என்றிருப்பின், நாம் அைனவருேம 
நிச்சயமாக ேவதைன ெசய்யப்பட ேவண்டிவருேம!' என்று (நான் வினவியதாகக்) ேகள்'' 

என்று ெசான்னார். 
(அவ்வாேற இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று ராஃபிஉ ேகட்டேபாது) "உங்களுக்கு 
இந்த வசனம் ெதாடர்பாக என்ன (குழப்பம்) ேநர்ந்தது? இந்த வசனம் ேவதக்காரர்கள் 
ெதாடர்பாகேவ அருளப்ெபற்றது'' என்று கூறிவிட்டு, "ேவதம் வழங்கப்ெபற்ேறாரிடம் நீங்கள் 
மக்களுக்கு அ(ந்த ேவதத்)ைத நிச்சயமாகத் ெதளிவுபடுத்தி விடேவண்டும்; அைத நீங்கள் 
மைறக்கக் கூடாது என அல்லாஹ் உறுதிெமாழி ெபற்றைத (நபிேய!) எண்ணிப்பார்ப்பரீாக'' 

(3:187) எனும் வசனத்ைத ஓதினார்கள். 
பிறகு "தாம் ெசய்த (தீய)ைவ குறித்துப் பூரித்துக்ெகாண்டும் தாம் ெசய்யாதவற்றுக்காகப் 
பாராட்டப்பட ேவண்டும் என விரும்பிக் ெகாண்டும் இருப்ேபார் ேவதைனயிலிருந்து 
தப்பித்தவர்கள் என்று (நபிேய!) ஒருேபாதும் நீர் எண்ண ேவண்டாம்'' (3:188) எனும் 
வசனத்ைதயும் ஓதிக்காட்டினார்கள். 
ேமலும், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (யூதர்கைள அைழத்து) அவர்களிடம் ஒரு விஷயம் 
(தவ்ராத்தில் உள்ளதா என்பது) குறித்துக் ேகட்டார்கள். அப்ேபாது யூதர்கள் அைத 
மைறத்துவிட்டு, (உண்ைமக்குப் புறம்பான) ேவெறான்ைற நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெதரிவித்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டதற்குச் சரியான தகவைலத் தந்துவிட்டைதப் 
ேபான்று காட்டிக்ெகாண்டும், அதற்காக நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பாராட்ைட எதிர்பார்ப்பைதப் 
ேபான்றும், நபி (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டைதப் பற்றிச் ெசால்லாமல் தாம் மைறத்துவிட்டைதக் 
குறித்து மகிழ்ச்சியைடந்துெகாண்டும் புறப்பட்டுச் ெசன்றனர். 
(அப்ேபாதுதான் ேமற்கண்ட (3:188ஆவது) வசனம் அருளப்ெபற்றது)'' என்றும் இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5361 ைகஸ் பின் உபாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அம்மார் பின் யாசிர் (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அலீ (ரலி) அவர்கள் விஷயத்தில் 
ெசய்துவிட்ட இந்தச் ெசயைல நீங்களாக உங்கள் ேயாசைனப்படி ெசய்தீர்களா? அல்லது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களிடம் கூறிய ஏேதனும் அறிவுைரப்படி 
ெசய்தீர்களா?'' என்று ேகட்ேடன். 
அதற்கு அம்மார் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மக்கள் 
அைனவரிடமும் கூறாத ஓர் அறிவுைரைய எங்களிடம் மட்டும் கூறவில்ைல. மாறாக, நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "என் ேதாழர்களிைடேய பன்னிரண்டு நயவஞ்சகர்கள் இருக்கிறார்கள். 
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அவர்களில் எட்டுப்ேபர், ஊசித் துவாரத்திற்குள் ஒட்டகம் நுைழயாத வைர ெசார்க்கத்திற்குள் 
நுைழயமாட்டார்கள். நரக ெநருப்பின் ஒரு தீப்பந்தேம அவர்கள் எட்டுப் ேபருக்கும் 
ேபாதுமானதாகும்' என்று கூறினார்கள் என ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் ெசான்னார்கள்'' 

என்றார்கள். 
மற்ற நால்வர் குறித்து அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியது என் நிைனவில் 
இல்ைல என அறிவிப்பாளர் அஸ்வத் பின் ஆமிர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 
 
5362 ைகஸ் பின் உபாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அம்மார் பின் யாசிர் (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் (அலீ (ரலி) அவர்களுடன் ேசர்ந்து) 
ேபாரிட்டுவருவைதப் பற்றி என்ன ெசால்கிறரீ்கள்? அைத நீங்கள் சுயமான முடிவுப்படி 
ேமற்ெகாள்கிறரீ்களா? ஏெனனில், உங்களின் சுயமுடிவு தவறானதாகவும் இருக்கலாம்; 

சரியானதாகவும் இருக்கலாம்.அல்லது உங்களிடம் (அவ்வாறு ேபாரிடுமாறு) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அறிவுைர கூறினார்களா?'' என்று ேகட்ேடாம். 
அதற்கு அம்மார் (ரலி) அவர்கள், "மக்கள் அைனவரிடமும் கூறாத அறிவுைர எைதயும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் கூறவில்ைல. (ஆனால்,) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் சமுதாயத்தாரிைடேய பன்னிரண்டு நயவஞ்சகர்கள் 
இருக்கிறார்கள்...' என்று ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்று கூறினார்கள்'' 

என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அம்மார் (ரலி) அவர்கள் இைத ஹுைதஃபா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவித்தார்கள் என்ேற நான் கருதுகிேறன்'' என்று கூறியதாக இடம் 
ெபற்றுள்ளது. 
ஃகுன்தர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "என் சமுதாயத்தாரிைடேய பன்னிெரண்டு 
நயவஞ்சகர்கள் இருக்கிறார்கள். ஊசித் துவாரத்திற்குள் ஒட்டகம் நுைழயாத வைர அவர்கள் 
ெசார்க்கத்திற்குள் நுைழயவுமாட்டார்கள்; அதன் வாைடையக்கூட நுகரவுமாட்டார்கள். நரக 
ெநருப்பின் விளக்ேக ("துைபலா') அந்த எட்டுப் ேபருக்கும் ேபாதுமானதாகும். அது அவர்களது 
ேதாள்களிைடேய ெவளிப்பட்டு அவர்களது ெநஞ்சுகளுக்கு ேமேல வந்துவிடும்'' என்று 
கூறியதாக நான் கருதுகிேறன் என்று காணப்படுகிறது. 
 
5363 அபுத்துஃைபல் (ஆமிர் பின் வாஸிலா-ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
கணவாய்வாசிகளில் ஒருவருக்கும் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களுக்கும் இைடேய மக்கள் 
மத்தியில் ஏற்படும் பிரச்சிைன ஒன்று ஏற்பட்டது. அப்ேபாது, (அந்த மனிதரிடம்) ஹுைதஃபா 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்ைவ முன்ைவத்து உம்மிடம் ேகட்கிேறன். அந்தக் 
கணவாய்வாசிகள் எத்தைன ேபர் இருந்தனர்?'' என்று ேகட்டார்கள். (அந்த மனிதர் 
ெமௗனமாக இருக்கேவ,) அவரிடம் அங்கிருந்த மக்கள், "அவர் ேகட்டதற்குப் பதில் ெசால்'' 

என்று கூறினர். அந்த மனிதர், "அவர்கள் பதினான்கு ேபர் இருந்தார்கள் என எங்களிடம் 
ெதரிவிக்கப்பட்டது'' என்றார். 
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(ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:) அவர்களில் நீரும் ஒருவராக இருந்தால், 

(கணவாயிலிருந்த) மக்களின் எண்ணிக்ைக பதிைனந்தாக உயரும். நான் அல்லாஹ்ைவ 
சாட்சியாக்கிக் கூறுகிேறன்: அவர்களில் பன்னிெரண்டு ேபர் இவ்வுலகிலும் சாட்சிகள் நிற்கும் 
(மறுைம) நாளிலும்  அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுைடய தூதருக்கும் எதிரிகளாவர். மற்ற 
மூன்று ேபைர நபியவர்கள் மன்னித்துவிட்டார்கள். 
(காரணம்) அவர்கள் மூவரும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெபாது 
அறிவிப்பாளரின் அறிவிப்ைப நாங்கள் ெசவியுறவுமில்ைல; அந்த மக்கள் தீட்டியிருந்த 
திட்டத்ைத நாங்கள் அறிந்திருக்கவுமில்ைல'' என்று கூறி (மன்னிப்புக் ேகாரி)னர். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கருங்கற்கள் நிைறந்த ("ஹர்ரா'ப்) 
பகுதியில் இருந்தார்கள். பிறகு (தபூக் ேநாக்கி) நடந்தார்கள். அப்ேபாது "(நீங்கள் 
தங்கப்ேபாகுமிடத்திலுள்ள) நீர்நிைலயில் தண்ணரீ் மிகக் குைறவாகேவ இருக்கும். என்ைன 
முந்திக்ெகாண்டு யாரும் அங்கு ெசல்ல ேவண்டாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். 
ஆனால், அவர்கைள முந்திக்ெகாண்டு சிலர் அங்கு ெசன்றுவிட்டிருப்பைதக் கண்டார்கள். 
அன்ைறய தினத்தில் அவர்கைள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சபித்தார்கள். 
 
5364 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் (குைறஷியரின் குதிைரப்பைடைய 
ேநாட்டமிடுவதற்காக ஹுைதபிய்யா அருகிலுள்ள) "ஸனிய்யத்துல் முரார்' கணவாயில் 
(முதலில்) ஏறுகிறாேரா அவருக்கு பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்துக்கு மன்னிப்பு 
வழங்கப்பட்டைதப் ேபான்று மன்னிப்பு வழங்கப்படும்'' என்று கூறினார்கள். 
"கஸ்ரஜ்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த எங்களது குதிைரப் பைடயினேர அதன் மீது முதலில் ஏறினர். 
பிறகு மற்றவர்கள் ஏறினர். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "சிவப்பு 
ஒட்டகத்தில் வரும் மனிதைரத் தவிர மற்ற அைனவரும் பாவமன்னிப்பு அளிக்கப் 
பட்டுவிட்டனர்'' என்று கூறினார்கள். 
உடேன நாங்கள் அந்த மனிதரிடம் ெசன்று, "நீ வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் உமக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ேகாரச் ெசால்'' என்று கூறிேனாம். 
அதற்கு அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! உங்கள் ேதாழர் எனக்குப் 
பாவமன்னிப்புக் ேகாருவைதவிட காணாமற்ேபான எனது ஒட்டகம் எனக்கு (திரும்பக்) 
கிைடப்பேத எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாகும்'' என்று ெசான்னார். அப்ேபாது அந்த மனிதர் 
காணாமற்ேபான தனது ஒட்டகத்ைதத் ேதடிக்ெகாண்டிருந்தார். 
 
5365 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "யார் "ஸனிய்யத்துல் முரார்' அல்லது "ஸனிய்யத்துல் மரார்' கணவாயில் முதலில் 
ஏறுகிறாேரா...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 
இடம்ெபற்றுள்ளது. 
இந்த அறிவிப்பில், "அப்ேபாது கிராமவாசிெயாருவர் தமது காணாமற்ேபான ஒட்டகத்ைதத் 
ேதடிக்ெகாண்டு வந்தார்''என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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5366 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எங்களில் பனுந் நஜ்ஜார் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதர் இருந்தார். அவர் (இஸ்லாத்ைதத் 
தழுவி) "அல்பகரா', "ஆலு இம்ரான்' ஆகிய (குர்ஆன்) அத்தியாயங்கைள ஓதி முடித்தார். 
அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக (ேவதஅறிவிப்ைப) எழுதுபவராக 
இருந்தார். பிறகு அவர் (தமது பைழய கிறித்தவ மதத்துக்ேக) ஓடிப்ேபாய்,ேவதக்காரர்களுடன் 
ேசர்ந்துெகாண்டார். ேவதக்காரர்கள் அவைரத் தூக்கிைவத்துக் ெகாண்டாடினர். "இவர் 
முஹம்மதுக்காக (ேவத அறிவிப்ைப) எழுதிவந்தார்'' என்று கூறி, அவரால் ெபருைமப்பட்டுக் 
ெகாண்டனர். 
 
இேத நிைலயில், (ஒரு நாள்) அவர்களுக்கு மத்தியில் ைவத்து அவரது கழுத்ைத அல்லாஹ் 
முறித்துவிட்டான். (அவர் இறந்து விட்டார்.) ஆகேவ, அவருக்காகச் சவக்குழி ேதாண்டி 
அவைரப் புைதத்துவிட்டனர். காைல ேநரமானேபாது அவைரப் பூமி (குழிக்கு ெவளியில்) 
தூக்கிெயறிந்துவிட்டிருந்தது. பிறகு மீண்டும் அவருக்காகக் குழி ேதாண்டி அவைரப் 
புைதத்தனர். 
மறுநாள் காைலயிலும் பூமி (குழிக்கு ெவளியில்) அவைரத் தூக்கிெயறிந்துவிட்டிருந்தது. 
பிறகு மறுபடியும் அவர்கள் அவருக்காகக் குழி ேதாண்டி அவைரப் புைதத்தனர். மறுநாள் 
காைலயிலும் பூமி அவைர (குழிக்கு ெவளியில்) தூக்கிெயறிந்துவிட்டிருந்தது. ஆகேவ, 

அவர்கள் அவைர (புைதக்காமல்) அப்படிேய ேபாட்டுவிட்டார்கள். 
 
5367 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்ைத முடித்துவிட்டு வந்து 
ெகாண்டிருந்தார்கள். மதீனாவுக்கு அருகில் அவர்கள் வந்தேபாது, கடுைமயான (சூறாவளிக்) 
காற்று வசீியது.அது பயணிகைள மண்ணுக்குள் புைதத்துவிடப் பார்த்தது. 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தக் காற்று ஒரு நயவஞ்சகைனக் 
ெகால்வதற்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினார்கள். மதீனாவுக்குள் வந்தேபாது, 

நயவஞ்சகர்களின் ெபருந்தைலவன் ஒருவன் இறந்துவிட்டிருந்தான். 
 
5368 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் காய்ச்சல் கண்டிருந்த ஒரு மனிதைர 
உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காகச் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது நான் எனது ைகைய அவர் மீது 
ைவத்ேதன். (அவரது உடல் அனலாகத் தகித்தது.) அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! இன்று ேபால் கடுைமயான ெவப்பமுள்ள ஒரு மனிதைர நான் 
கண்டேதயில்ைல'' என்று ெசான்ேனன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மறுைமநாளில் இவைரவிடக் 
கடுைமயான ெவப்பத்திற்கு ஆளாகுேவாைர நான் அறிவிக்கட்டுமா? இேதா வாகனத்தில் 
திரும்பிக்ெகாண்டிருக்கும் இவ்விரு மனிதர்கள்தான்'' என்று தம் ேதாழர்களிைடேயயிருந்த 
இரு மனிதர்கைளப் பற்றிச் ெசான்னார்கள். 
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5369 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நயவஞ்சகனின் நிைல இரு கிடாக்களிைடேய சுற்றிவரும் ெபட்ைட ஆட்டின் நிைலையப் 
ேபான்றதாகும். ஒருமுைற இதனிடம் ெசல்கிறது; மறுமுைற அதனிடம் ெசல்கிறது. 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும் அதில், "ஒரு முைற இதற்கு இணங்குகிறது; மறுமுைற அதற்கு இணங்குகிறது'' 

என்று இடம்ெபற்றுள்ளது.மறுைம, ெசார்க்கம், நரகம் ஆகியவற்றின் நிைல. 
 
5370 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மறுைம நாளில் உடல் பருத்த ெகாழுத்த மனிதன் ஒருவன் வருவான். அல்லாஹ்விடம் 
ெகாசுவின் இறக்ைகயளவு எைடகூட அவன் (மதிப்புப்) ெபறமாட்டான். 
"மறுைம நாளில் அவர்(களின் ெசயல்)களுக்கு எந்த எைடையயும் நாம் ஏற்படுத்த 
மாட்ேடாம்''  (18:105) எனும் இைற வசனத்ைத ஓதிக்ெகாள்ளுங்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5371 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
யூதமத அறிஞர் ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "முஹம்மேத!' அல்லது "அபுல் 
காசிேம!' என்றைழத்து, "அல்லாஹ் மறுைம நாளில் வானங்கைள ஒரு விரல்மீதும், பூமிகைள 
ஒரு விரல்மீதும், மைலகள் மற்றும் மரங்கைள ஒரு விரல்மீதும், தண்ணரீ் மற்றும் ஈர 
மண்ைண ஒரு விரல்மீதும், இதர பைடப்பினங்கள் அைனத்ைதயும் ஒரு விரல்மீதும் 
ைவத்துக்ெகாண்டு அவற்ைற அைசத்தவாேற, "நாேன அரசன்; நாேன அரசன்' என்று 
ெசால்வான்'' என்றார். 
அவர் கூறியைதக் ேகட்டு வியப்பைடந்து அந்த அறிஞரின் கருத்ைத உண்ைமெயன 
ஆேமாதிக்கும் வைகயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிரித்தார்கள். 
பிறகு "அவர்கள் அல்லாஹ்ைவ எவ்வாறு மதிக்க ேவண்டுேமா, அவ்வாறு மதிக்கவில்ைல. 
மறுைமநாளில் பூமி முழுவதும் அவன் ைகப்பிடியில் இருக்கும். வானங்கள் அவனது வலக் 
கரத்தில் சுருட்டப்பட்டிருக்கும். அவர்கள் இைண ைவப்பவற்றிலிருந்து அவன் தூயவன்; 

உயர்ந்தவன்'' (39:67) எனும் வசனத்ைத ஓதினார்கள். 
 
5372 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "யூதர்களில் ஓர் அறிஞர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்'' 

என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளன. அவற்றில் "பிறகு அவற்ைற அவன் அைசப்பான்'' எனும் 
குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
ேமலும், "அந்த அறிஞர் கூறியைதக் ேகட்டு வியப்பைடந்து, அவரது கருத்ைத உண்ைமெயன 
ஆேமாதிக்கும் வைகயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கைடவாய்ப் பற்கள் 
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ெதரியச் சிரித்தைத நான் பார்த்ேதன்'' என்றும், பிறகு "அவர்கள் அல்லாஹ்ைவ எவ்வாறு 
மதிக்க ேவண்டுேமா அவ்வாறு மதிக்கவில்ைல'' (39:67) என்று ெதாடங்கும் வசனத்ைத 
ஓதினார்கள்'' என்றும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5373 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ேவதக்காரர்களில் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அபுல் காசிேம! 
அல்லாஹ் (மறுைம நாளில்) வானங்கைள ஒரு விரல்மீதும் பூமிகைள ஒரு விரல் மீதும் 
மரங்கள் மற்றும் ஈர மண்ைண ஒரு விரல்மீதும் (இதர) பைடப்புகைள ஒரு விரல் மீதும் 
ைவத்துக்ெகாண்டு, பிறகு "நாேன அரசன்; நாேன அரசன்' என்று ெசால்வான்'' என்றார். 
(இைதக் ேகட்டு) நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் கைடவாய்ப் பற்கள் ெதரியச் சிரித்தைத நான் 
பார்த்ேதன். பிறகு "அவர்கள் அல்லாஹ்ைவ எவ்வாறு மதிக்க ேவண்டுேமா அவ்வாறு 
மதிக்கவில்ைல'' (39:67) என்று ெதாடங்கும் வசனத்ைத ஓதினார்கள். 
இைத அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5374 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "ேமலும் மரங்கைள ஒரு விரல்மீதும், ஈர மண்ைண ஒரு விரல்மீதும்' என்று 
காணப்படுகிறது. ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இதரப் பைடப்புகைள ஒரு 
விரல்மீதும்' எனும் குறிப்பு இல்ைல. ஆயினும் அவரது அறிவிப்பில் "மைலகைள ஒரு 
விரல்மீது' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. ேமலும் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அந்த 
ேவதக்காரர் கூறியைதக் ேகட்டு வியப்பைடந்து, அவரது கருத்ைத உண்ைமெயன 
ஆேமாதிக்கும் வைகயில் (சிரித்தார்கள்)'' எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5375 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வளமும் உயர்வுமிக்க அல்லாஹ், மறுைம நாளில் பூமிையத் தனது ைகப்பிடிக்குள் அடக்கிக் 
ெகாள்வான்; வானத்ைதத் தனது வலக் கரத்தில் சுருட்டிக்ெகாள்வான்; பிறகு "நாேன அரசன்; 

பூமியின் அரசர்கள் எங்ேக?'' என்று ேகட்பான். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5376 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் மறுைமநாளில் வானங்கைளச் சுருட்டுவான். 
பிறகு அவற்ைறத் தனது வலக் கரத்தில் எடுத்துக்ெகாள்வான். பிறகு "நாேன அரசன். 
அடக்குமுைறயாளர்கள் எங்ேக? ஆணவம் ெகாண்டவர்கள் எங்ேக?'' என்று ேகட்பான். பிறகு 
பூமிகைளத் தனது இடக் கரத்தில் சுருட்டிக்ெகாள்வான். பிறகு "நாேன அரசன். அடக்கு 
முைறயாளர்கள் எங்ேக? ஆணவம் ெகாண்டவர்கள் எங்ேக?'' என்று ேகட்பான். 
இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5377 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் தன் 
வானங்கைளயும் பூமிகைளயும் தன்னுைடய இரு கரங்களிலும் எடுத்துக்ெகாண்டு, "நாேன 
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அல்லாஹ். நாேன அரசன்'' என்று கூறுவான் என்றார்கள். இைதக் கூறியேபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் விரல்கைள மடக்கிவிட்டு, பிறகு அவற்ைற 
விரித்தார்கள். 
இைதக் கூறுைகயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்றுெகாண்டிருந்த 
ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) கீேழ அைசந்துெகாண்டிருந்தைத நான் கண்ேடன். எங்ேக 
அது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கேளாடு கீேழவிழுந்துவிடுேமா! என்று எனக்கு 
நாேன கூறிக்ெகாண்ேடன். (அந்த அளவுக்கு அது அைசந்துெகாண்டிருந்தது.) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எவ்வாறு கூறினார்கள் என்பைத அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்கள் விவரிப்பைத உற்றுக் கவனித்த உைபதுல்லாஹ் பின் மிக்சம் (ரஹ்) 
அவர்கேள இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கி றார்கள். 
 
5378 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. 
அதில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீது 
நின்றுெகாண்டு, "வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்கவனும் அடக்கியாள்பவனுமான அல்லாஹ், 

தன் வானங்கைளயும் பூமிகைளயும் தன்னுைடய இரு கரங்களில் எடுத்துக்ெகாள்வான் 
என்று கூறினார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபறுகின்றன. 
 
பாடம் : 1 பைடப்பின் ஆரம்பமும் (ஆதி மனிதர்) ஆதம் (அைல) அவர்கள் பைடக்கப்பட்டதும். 
 
5379 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது ைகையப் பிடித்துக்ெகாண்டு, "வல்லைமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் சனிக்கிழைமயன்று மண்ைண (பூமிைய)ப் பைடத்தான். அதில் 
மைலகைள ஞாயிற்றுக்கிழைமயன்று பைடத்தான். மரங்கைள திங்கட்கிழைம பைடத்தான். 
துன்பத்ைத ெசவ்வாய் கிழைமயன்றும் ஒளிைய புதன்கிழைமயன்றும் பைடத்தான். 
வியாழக்கிழைமயன்று உயிரினங்கைளப் பைடத்து பூமியில் பரவச் ெசய்தான். (ஆதி மனிதர்) 
ஆதம் (அைல) அவர்கைள ெவள்ளிக்கிழைம அஸ்ருக்குப்பின் அந்த நாளின் இறுதி 
ேநரத்தில் அஸ்ருக்கும் இரவுக்குமிைடேயயுள்ள ேநரத்தில் இறுதியாகப் பைடத்தான்'' என்று 
கூறினார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 2 மறுைம நாளில் இறந்தவர்கள் அைனவரும் எழுப்பப்படுவதும் ஒன்று 
திரட்டப்படுவதும் அன்று பூமியின் நிைலயும். 
 
5380 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(உமிேயா தவிேடா கலக்காத) சுத்தமான மாவினாலான ெராட்டிையப் ேபான்று, தூய 
ெவண்ைமயான (சம)தளத்தின் மீது மறுைம நாளில் மனிதர்கள் அைனவரும் ஒன்றுதிரட்டப் 
படுவார்கள். அந்தப் பூமியில் (மைல,  மடு,  காடு,  வடீு என) எந்த அைடயாளமும் யாருக்கும் 
இருக்காது. 
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இைத சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5381 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அந்நாளில் பூமி, ேவறு பூமியாகவும் 
வானங்களும் (ேவறு வானங்களாகவும்) மாற்றப்படும்'' (14:48) எனும் இைறவசனத்ைத 
ஓதிக்காட்டி, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அன்ைறய நாளில் மக்கள் அைனவரும் எங்ேக 
இருப்பார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "அஸ்ஸிராத் (எனும் நரகப் பாலத்தின்) 
மீது'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
பாடம் :  3  ெசார்க்கவாசிகளுக்கு அளிக்கப்படும் விருந்து. 
 
5382 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மறுைம நாளில் இந்தப் பூமி, (அடுப்பில் இருக்கும்) 
ஒரு ெராட்டிையப் ேபான்று (சமதளமாக) மாறிவிடும். பயணத்திலுள்ள உங்களில் ஒருவர் 
தமது ெராட்டிைய (ஒரு ைகயிலிருந்து மறு ைகக்கு மாற்றி) தட்டிப்ேபாடுவைதப் ேபான்று, 

சர்வ வல்லைம பைடத்த (இைற)வன் பூமிையத் தனது கரத்தால் புரட்டிப்ேபாடுவான். 
அைதேய ெசார்க்கவாசிகளுக்கு விருந்தாக்குவான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது யூதர்களில் ஒருவர் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) வந்து, 

"அபுல்காசிேம! அளவற்ற அருளாளன் தங்களுக்கு வளம் வழங்கட்டும்! மறுைமநாளில் 
ெசார்க்கவாசிகளின் விருந்துணவு என்னெவன்று உங்களுக்கு நான் ெதரிவிக்கட்டுமா?'' என்று 
ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "சரி' என்றார்கள். 
அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசான்னைதப் ேபான்ேற, "மறுைம நாளில் 
இந்தப் பூமி ஒேரெயாரு ெராட்டிையப் ேபான்று (சமதளமாக) இருக்கும்'' என்று கூறினார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கைளக் கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு, தம் 
கைடவாய்ப் பற்கள் ெதரியச் சிரித்தார்கள். 
 
பிறகு "(அபுல்காசிேம!) உங்களுக்குச் ெசார்க்கவாசிகளின் குழம்பு எது எனத் 
ெதரிவிக்கட்டுமா?'' என்று அந்த யூதர் ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "சரி' என்றார்கள். 
அவர், "அவர்களின் குழம்பு "பாலாம் மற்றும் நூன்' என்றார். மக்கள் "இது என்ன?'' என்று 
ேகட்டார்கள். அந்த யூதர், ("அைவ) காைள மாடும் மீனும் ஆகும். அவ்விரண்டின் 
ஈரல்களுடன் ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்கும் தனித் துண்ைட (மட்டுேம ெசார்க்கவாசிகளில்) 
எழுபதாயிரம் ேபர் புசிப்பார்கள்'' என்று கூறினார். 
 
5383 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
யூதர்களில் (முக்கியப் பிரமுகர்கள்) பத்துப் ேபர் என்ைனப் பின்பற்றியிருப்பார்களாயின், 

பூமியின் மீதுள்ள அைனத்து யூதர்களும் இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டிருப்பார்கள். 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் :  4  நபி (ஸல்) அவர்களிடம் யூதர்கள் உயிைரப் பற்றிக் ேகள்வி ேகட்டதும், "(நபிேய!) 
உயிைரப் பற்றி அவர்கள் உம்மிடம் ேகட்கிறார்கள்'' (17:85) எனும் வசனமும். 
 
5384 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு ேவளாண் பூமியில் (ேபரீச்சந்ேதாப்பில்) ெசன்று 
ெகாண்டிருந்ேதன். அவர்கள் ேபரீச்ச மட்ைட ஒன்ைற (ைகயில்) ஊன்றியிருந்தார்கள். 
அப்ேபாது யூதர்கள் சிலைரக் கடந்து ெசன்றார்கள். 
அவர்களில் ஒருவர் இன்ெனாருவரிடம் (நபியவர்கைளச் சுட்டிக்காட்டி), "இவரிடம் உயிைரப் 
பற்றிக் ேகளுங்கள்'' என்றார். மற்றவர்கள், "உங்களுக்கு அதற்கான ேதைவ என்ன ஏற்பட்டது? 

நீங்கள் விரும்பாத ஒன்ைற அவர் உங்களிடம் ெசால்லிவிடக் கூடாது (எனேவ, அவரிடம் 
நீங்கள் ேகட்க ேவண்டாம்)'' என்றார்கள். பின்னர் அவர்கள், "(சரி) அவரிடம் ேகளுங்கள்'' 

என்றனர். 
 
உடேன அவர்களில் ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் எழுந்துவந்து, அவர்களிடம் உயிைரப் 
பற்றிக் ேகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் ெமௗனமாக இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு எந்தப் 
பதிலும் அளிக்கவில்ைல. அவர்களுக்கு ேவத அறிவிப்பு (வஹீ) அருளப்படுகின்றது என 
நான் அறிந்து ெகாண்ேடன். ஆகேவ, நான் அேத இடத்தில் நின்றுெகாண்ேடன். 
ேவத அறிவிப்பு (வஹீ) இறங்கியேபாது, அவர்கள் "(நபிேய!) உயிைரப் பற்றி அவர்கள் 
உம்மிடம் ேகட்கிறார்கள். "உயிர் என்பது என் இைறவனின் கட்டைளப்படி உள்ளது. நீங்கள் 
குைறவாகேவ கல்வி ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளரீ்கள்' என்று கூறுவரீாக'' (17:85) எனும் இைற 
வசனத்ைதக் கூறினார்கள். 
 
5385 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் மதீனாவில் ஒரு ேவளாண் பூமியில் ெசன்று 
ெகாண்டிருந்ேதன்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
அவற்றில் அலீ பின் கஷ்ரம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("நீங்கள் ெகாடுக்கப் 
பட்டுள்ளரீ்கள்'' என்பதற்குப் பதிலாக) "அவர்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளார்கள்'' என்று இடம் 
ெபற்றுள்ளதாக ஈசா பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாகக் காணப்படுகிறது. வகீஉ 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நீங்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளரீ்கள்'' என்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5386 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ேபரீச்சந்ேதாட்டத்தில் ேபரீச்ச மட்ைட ஒன்ைற (ைகயில்) 
ஊன்றியபடி இருந்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. இந்த அறிவிப்பிலும் "நீங்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளரீ்கள்'' என்ேற 
காணப்படுகிறது. 
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5387 கப்பாப் பின் அல்அரத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(இைணைவப்பாளர்) ஆஸ் பின் வாயில் என்பவர் எனக்குக் கடன் தர ேவண்டியிருந்தது. 
அைதத் தரும்படி ேகட்டு அவரிடம் நான் ெசன்ேறன். அவர், "நீ முஹம்மைத நிராகரிக்காத 
வைர நான் (உனது கடைன) உனக்குத் தரமாட்ேடன்'' என்று ெசான்னார். 
நான், "அல்லாஹ் உன்ைன மரணிக்கச் ெசய்து, பிறகு நீ (மறுைமயில் உயிருடன்) 
எழுப்பப்படும்வைர நான் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கைள நிராகரிக்கமாட்ேடன்'' என்று 
கூறிேனன். அவர், "நான் இறந்து மீண்டும் உயிர் ெகாடுத்து எழுப்பப்படுேவனா? 

அவ்வாறாயின்,  நான் (மறுைமயில்) ெபாருட் ெசல்வத்ைதயும் மக்கட் ெசல்வத்ைதயும் 
திரும்பப் ெபறும்ேபாது நான் உனது கடைனச் ெசலுத்துேவன்'' என்று (கிண்டலாகச்) 
ெசான்னார். 
அப்ேபாதுதான், "நம் வசனங்கைள மறுத்தவைனக் கண்டீரா? எனக்குச் ெசல்வமும் சந்ததியும் 
வழங்கப்படும் என்று கூறுகிறான். மைறவானவற்ைற இவன் கண்டுபிடித்து விட்டானா? 

அல்லது அளவற்ற அருளாளனிடம் ஏேதனும் உறுதிெமாழிையப் ெபற்றானா? அவ்வாறு 
ஏதுமில்ைல. அவன் ெசால்வைத நாம் பதிவு ெசய்ேவாம். அவனுக்கு ேவதைனைய 
ஒேரடியாக நீட்டுேவாம். அவன் எைதப் பற்றிப் ேபசினாேனா அதற்கு (அவனுைடய 
ெசல்வங்களுக்கும் சந்ததிகளுக்கும்) நாேம வாரிசாகிவிடுேவாம். தன்னந்தனியாகேவ 
நம்மிடம் அவன் வருவான்'' (19:77-80) எனும்  இந்த வசனங்கள் அருளப்ெபற்றன. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5388 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் கப்பாப் பின் அல்அரத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் அறியாைமக் காலத்தில் ெகால்லனாக 
ேவைல பார்த்துவந்ேதன். ஆஸ் பின் வாயில் என்பாருக்கு ஒரு ேவைலையச் ெசய்து 
ெகாடுத்துவிட்டு அதற்குரிய கூலிையக் ேகட்பதற்காக அவரிடம் ெசன்ேறன்'' என்று கப்பாப் 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 
பாடம் : 5 "(நபிேய!) நீர் அவர்களுடன் இருக்கும்ேபாது அவர்கைள அல்லாஹ் 
தண்டிப்பவனாக இல்ைல'' (8:33) எனும் வசனம். 
 
5389 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(குைறஷி இைணைவப்பாளர்களின் தைலவனாயிருந்த) அபூஜஹ்ல், "அல்லாஹ்ேவ! இது 
(குர்ஆன்) உன்னிடமிருந்து வந்த உண்ைமயாக இருந்தால், எங்கள்மீது வானத்திலிருந்து கல் 
மைழையப் ெபாழியச்ெசய். அல்லது வைதக்கும் ேவதைனைய எங்களுக்குக் ெகாண்டுவா'' 

என்று ெசான்னான். 
அப்ேபாது "(நபிேய!) நீர் அவர்களுடன் இருக்கும்ேபாது  அவர்கைள அல்லாஹ் 
தண்டிப்பவனாக இல்ைல. அவர்கள் பாவமன்னிப்புத் ேதடிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாதும் 
அவர்கைள அல்லாஹ் தண்டிப்பவனாக இல்ைல. மஸ்ஜிதுல் ஹராமுக்கு அவர்கள் 
நிர்வாகிகளாக (தகுதி) இல்லாத நிைலயிலும், (மக்கைள) அவர்கள் தடுத்துக்ெகாண்டிருக்கும் 
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ேபாது, அவர்கைள ஏன் அல்லாஹ் தண்டிக்கக்கூடாது?'' (8:33,34) என்று ெதாடங்கும் வசனங்கள் 
முழுைமயாக அருளப்ெபற்றன. 
 
பாடம் : 6 "தன்ைனத் தன்னிைறவுள்ளவன் எனக் கருதியதால் மனிதன் எல்ைல மீறுகிறான்'' 

(96:6,7) எனும் வசனங்கள். 
 
5390 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மக்காவில் ஒரு முைற) அபூஜஹ்ல், "உங்களிைடேய முஹம்மத் (இைறவைன 
வணங்குவதற்காக) மண்ணில் தமது முகத்ைத ைவக்கிறாரா?'' என்று ேகட்டான். அப்ேபாது 
"ஆம்' என்று ெசால்லப்பட்டது. அவன், "லாத் மற்றும் உஸ்ஸாவின் மீதாைணயாக! அவ்வாறு 
அவர் ெசய்துெகாண்டிருப்பைத நான் கண்டால், அவரது பிடரியின் மீது நிச்சயமாக நான் 
மிதிப்ேபன்; அல்லது அவரது முகத்ைத மண்ணுக்குள் புைதப்ேபன்'' என்று ெசான்னான். 
அவ்வாேற, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுதுெகாண்டிருந்தேபாது, அவர்களது 
பிடரியின் மீது மிதிப்பதற்காக அவர்கைள ேநாக்கி வந்தான். அப்ேபாது அவன் தன் 
ைககளால் எதிலிருந்ேதா தப்பிவருவைதப் ேபான்று ைசைக ெசய்தவாறு வந்தவழிேய 
பின்வாங்கி ஓடினான். இைதக் கண்ட மக்கள் திடுக்குற்றனர். அவனிடம், "உனக்கு என்ன 
ேநர்ந்தது?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அவன், "எனக்கும் அவருக்குமிைடயில் ெநருப்பாலான அகழ் ஒன்ைறயும் பதீிையயும் 
இறக்ைகக(ள் ெகாண்ட வானவர்)கைளயும் கண்ேடன்'' என்று ெசான்னான். 
(இைதப் பற்றிக் கூறுைகயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் மட்டும் 
என்ைன ெநருங்கியிருந்தால் அவனுைடய உறுப்புகைள ஒவ்ெவான்றாக வானவர்கள் 
பிய்த்ெதடுத்திருப்பார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
ஆகேவ வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "அவ்வாறில்ைல! தன்ைனத் தன்னிைறவு 
ெபற்றவன் எனக் கருதியதால் மனிதன் எல்ைல மீறுகிறான். உம்முைடய இைறவனிடேம 
திரும்பிச் ெசல்ல ேவண்டியுள்ளது. ெதாழும் அடியாைரத் தடுப்பவைன நீர் பார்க்க 
வில்ைலயா? அவர் நல்வழியில் இருப்பைதேயா, அல்லது இைறயச்சத்ைத ஏவுவைதேயா 
அவன் (அபூஜஹ்ல்) ெபாய்ெயனக் கருதி அலட்சியம் ெசய்வைத நீர் கவனித்தீரா? அல்லாஹ் 
பார்க்கின்றான் என்பைத அவன் அறியவில்ைலயா? 

அவ்வாறில்ைல. அவன் விலகிக்ெகாள்ளவில்ைலயானால் முன்ெநற்றிையப் பிடிப்ேபாம். 
அது குற்றமிைழத்துப் ெபாய் கூறிய (மனிதனின்) முன்ெநற்றி. அவன் தன் சைபேயாைர 
அைழத்துப் பார்க்கட்டும்! நாம் நரகின் காவலர்கைள அைழப்ேபாம். எனேவ, அவனுக்குக் 
கட்டுப்படாதீர்'' (96:6-19) எனும் வசனங்கைள அருளினான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உைபதுல்லாஹ் பின் முஆத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவனுக்கு அவர் 
எைதக் கட்டைளயிட்டாேரா அைத அவன் ெபாய்ெயனக் கருதி அலட்சியம் ெசய்வைத நீர் 
கவனித்தீரா?'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் அப்தில் அஃலா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "அவன் தன் சைபேயாைர அைழக்கட்டும்'' என்பதற்கு, "அவன் தன் 
சமுதாயத்தாைர அைழக்கட்டும்'' என்று ெபாருள் எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 7 புைக. 
 
5391 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு முைற) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்ேதாம். 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் எங்களிைடேய சாய்ந்து படுத்திருந்தார்கள். 
அப்ேபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "அபூஅப்திர் ரஹ்மாேன! (கூஃபாவின்) "கிந்தா' 

தைலவாயிலருேக ேபச்சாளர் ஒருவர் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறார். அவர் "புைக' எனும் 
அைடயாளம் (இனிேமல்தான்) நிகழும். அது (மறுைம ெநருங்கும்ேபாது வந்து) இைற 
மறுப்பாளர்களின் நாசிையப் பற்றிக்ெகாள்ளும். ஆனால், அது இைறநம்பிக்ைகயாளர்களுக்கு 
ஜலேதாஷம் ேபான்றைதேய ஏற்படுத்தும் என்று கூறுகிறார்'' என்றார். 
உடேன அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கடும் ேகாபத்ேதாடு எழுந்து அமர்ந்து, 

பின்வருமாறு கூறினார்கள்: மக்கேள! அல்லாஹ்ைவ அஞ்சிக்ெகாள்ளுங்கள். உங்களில் 
ஒன்ைறப் பற்றி அறிந்தவர் அைதப் பற்றிப் ேபசட்டும். அறியாதவர், "அல்லாஹ்ேவ 
நன்கறிந்தவன்'' என்று கூறட்டும். ஏெனனில், தாம் அறியாதைதப் பற்றி "அல்லாஹ்ேவ 
நன்கறிந்தவன்' என்று கூறுபவேர உங்களில் அறிஞர் ஆவார். அல்லாஹ் தன் தூதரிடம், 

"இதற்காக உங்களிடம் நான் எந்தக் கூலியும் ேகட்கவில்ைல. நான் சுயமாக உருவாக்கிக் 
கூறுபவன் அல்லன் என்று (நபிேய!) நீர் கூறுவரீாக'' (38:86) எனக் கூறியுள்ளான். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (இைணைவக்கும்) மக்கள் புறக்கணிப்பைதக் 
கண்டேபாது, "இைறவா! யூசுஃப் (அைல) அவர்களது காலத்து ஏழு பஞ்சம் நிைறந்த 
ஆண்டுகைளப் ேபான்று இவர்களுக்கும் ஏழு (பஞ்ச) ஆண்டுகைளக் ெகாடுப்பாயாக!'' என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள். 
உடேன அவர்கைளப் பஞ்சம் வாட்டியது. அைனத்ைதயும் அது அழித்துவிட்டது. 
எந்த  அளவுக்ெகன்றால், (பசியால்) அவர்கள் ேதால்கைளயும் ெசத்தவற்ைறயும் உண்டனர். 
அவர்களில் ஒருவர் (பசி மயக்கத்தால் கண் பஞ்சைடந்து) வானத்ைதப் பார்க்கும்ேபாது, 

(தமக்கும் வானத்துக்கும் இைடேய) புைக ேபான்ற ஒன்ைறேய கண்டார். 
இந்நிைலயில் (இைணைவப்பாளர்களின் தைலவராயிருந்த) அபூசுஃப்யான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "முஹம்மேத! அல்லாஹ்வுக்குக் கட்டுப்படுமாறும் 
உறவுகைளப் ேபணி வாழுமாறும் கட்டைளயிடுவதற்காகேவ நீர் வந்துள்ளரீ். ஆனால், 

உம்முைடய சமூகத்தாேரா (பஞ்சத்தால்) அழிந்துவிட்டனர். ஆகேவ, அவர்களுக்காக நீர் 
பிரார்த்திப்பரீாக!'' என்று கூறினார். 
(அப்ேபாதுதான்) வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "வானம் ெதளிவான புைகையக் 
ெகாண்டுவரும் நாைள எதிர்பார்ப்பரீாக! அது மக்கைளச் சூழ்ந்துெகாள்ளும். இதுேவ 
வைதக்கும் ேவதைனயாகும்'' என்று ெதாடங்கி, "ேவதைனையச் சிறிது நீக்குேவாம். நீங்கள் 
(பைழய நிைலக்குத்) திரும்புவரீ்கள்'' என்பதுவைரயுள்ள (44:10-15)வசனங்கைள அருளினான். 
(இது இவ்வுலகில் பஞ்சத்தால் கண்ைண மைறத்த புைக மூட்டத்ைதேய குறிக்கிறது.) 
மறுைம நாளின் ேவதைன(யாக இருந்தால், அது) சிறிேதனும் அகற்றப்படுமா? 

அடுத்து "மிகப் பலமாக அவர்கைள நாம் பிடிக்கும் நாளில் (அவர்கைளத்) தண்டிப்ேபாம்'' 

(44:16) என்றும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். 
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இந்தப் பிடி பத்ருப்ேபார் நாளில் நடந்தது. புைக, கடுைமயான பிடி, ேவதைன, ேராம 
(ைபஸாந்திய)ர்கள் (ேதாற்கடிக்கப்பட்டுப் பிறகு ெவன்றது) ஆகிய அைடயாளங்கள் 
நடந்துமுடிந்து விட்டன. 
 
5392 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து, "(கூஃபாவின் இந்தப்) 
பள்ளிவாசலில் ஒரு மனிதர் குர்ஆனுக்குச் சுயவிளக்கம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்த 
நிைலயில் அவரிடமிருந்து நான் வந்துள்ேளன். அவர், "வானம் ெதளிவான புைகையக் 
ெகாண்டுவரும் நாைள எதிர்பார்ப்பரீாக' (44:10) எனும் இந்த வசனத்துக்கு, "மறுைம நாள் 
ெநருங்கும்ேபாது மக்களிடம் ஒரு புைக வந்து அவர்களது நாசிகைளப் பற்றிக்ெகாள்ளும். 
அதனால் அவர்களுக்கு ஜலேதாஷம் ேபான்று ஏற்படும்' என விளக்கமளிக்கிறார்'' என்று 
ெசான்னார். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூறினார்கள்: 
ஒன்ைறப் பற்றி அறிந்தவர் அது குறித்துப் ேபசட்டும். அறியாதவர், "அல்லாஹ்ேவ 
நன்கறிந்தவன்'' என்று ெசால்லட்டும். ஏெனனில், தாம் அறியாத ஒன்ைறப் பற்றி (தம்மிடம் 
ேகட்கப்படும்ேபாது) ஒருவர் "அல்லாஹ்ேவ நன்கறிந்தவன்'' என்று கூறுவது அந்த மனிதரின் 
அறிவின்பாற்பட்டதாகும். 
 
இது (புைகச் சம்பவம்), எப்ேபாது நடந்தெதனில், குைறஷியர் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு மாறு 
ெசய்தேபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் "யூசுஃப் (அைல) அவர்களது காலத்தில் ஏற்பட்ட ஏழு 
(பஞ்சம் நிைறந்த) ஆண்டுகைளப் ேபான்று இவர்களுக்குப் பஞ்சத்ைதக் ெகாடுப்பாயாக!'' 
என்று அவர்களுக்ெகதிராகப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
அைதயடுத்து அவர்களுக்குப் பஞ்சமும் துன்பமும் ஏற்பட்டது. எந்த அளவுக்ெகன்றால், 

அவர்களில் ஒருவர் (பசி மயக்கத்தில்) வானத்ைதப் பார்க்கும்ேபாது தமக்கும் வானத்திற்கும் 
இைடேய புைக ேபான்ற ஒன்ைறேய துன்பத்தால் காணலானார். அவர்கள் எலும்புகைளச் 
சாப்பிடும் நிைலக்கு ஆளாயினர். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர!"முளர்'  குலத்தாருக்காகப் பாவமன்னிப்பு ேவண்டிப் பிரார்த்தியுங்கள். 
அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்'' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(இைற 
மறுப்பாளர்களான) முளர் குலத்தாருக்கா? நீர் துணிவுமிக்கவர்தான்'' என்று கூறிவிட்டு, 

அவர்களுக்காக  அல்லாஹ்விடம் (மைழ ேவண்டிப்) பிரார்த்தித்தார்கள். 
அப்ேபாதுதான் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "ேவதைனையச் (சற்று) நாம் 
நீக்குேவாம். நீங்கள் (பைழய நிைலக்குத்) திரும்புவரீ்கள்'' (44:15) எனும் வசனத்ைத 
அருளினான். 
பிறகு மைழ ெபாழிந்து (பஞ்சம் விலகி) ெசழிப்பு ஏற்பட்டேபாது, முந்ைதய (இைண 
ைவக்கும்) நிைலக்ேக அவர்கள் திரும்பிச்ெசன்றனர். அப்ேபாதுதான் அல்லாஹ், "வானம் 
ெதளிவான புைகையக் ெகாண்டு வரும் நாைள எதிர்பார்ப்பரீாக! அது மக்கைளச் 
சூழ்ந்துெகாள்ளும். இதுேவ வைதக்கும் ேவதைனயாகும்'' (44:10-12) எனும்   வசனங்கைள 
அருளினான். 



அத்தியாயம் : 50 – நயவஞ்சகத் தன்ைமகளும்,அதற்குரிய தண்டைனகளும்                        

    பக்கம் | 1919  
 

"மிகப் பலமாக அவர்கைள நாம் பிடிக்கும் நாளில் அவர்கைளத் தண்டிப்ேபாம்'' (44:16) எனும் 
வசனம், பத்ருப்ேபார் நாைளக் குறிக்கும். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5393 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(மறுைம நாளின் அைடயாளங்களில்) ஐந்து அைடயாளங்கள் (வந்து) ெசன்றுவிட்டன. 
ஒன்று, புைக. இரண்டாவது,இைறவனின் தண்டைன. மூன்றாவது, ேராமர்கள் 
(ேதால்வியைடந்து,  மீண்டும் அவர்கள் ெவற்றிெபற்றது). நான்காவது,இைறவனின் 
கடுைமயான பிடி. ஐந்தாவது, சந்திரன் பிளப்பது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5394 உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"(மறுைமயின் ெபரிய ேவதைன அல்லாமல் (இம்ைமயிலும்) சிறிய ேவதைனைய 
அவர்களுக்குச் சுைவக்கச் ெசய்கிேறாம்'' (32:21) எனும் இைறவசனத்திலுள்ள சிறிய ேவதைன 
என்பது, இவ்வுலகில் நிகழ்ந்த ேசாதைனகள்,ேராமர்கள் (ேதாற்கடிக்கப்பட்டு மீண்டும் அவர்கள் 
ெவற்றி ெபற்றது), இைறவனின் கடுைமயான பிடி, அல்லது புைக ஆகியைவயாகும். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இைறவனின் கடுைமயான பிடி, அல்லது புைக என அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) 
அவர்கேள ஐயப்பாட்டுடன் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 8 சந்திரன் (இரண்டாகப்) பிளந்த சம்பவம். 
 
5395 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சந்திரன் இரண்டு துண்டுகளாகப் 
பிளந்தது. அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நான் இைறவனின் தூதர் 
என்பதற்கு) நீங்கள் சாட்சிகளாக இருங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5396 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நாங்கள் (மக்காவிலுள்ள) "மினா' எனுமிடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் இருந்ேதாம். அப்ேபாது சந்திரன் இரண்டு துண்டுகளாகப் பிளந்தது. (பிளவுண்ட 
சந்திரனின்) ஒரு துண்டு (ஹிரா) மைலக்கு அப்பா(ல் ேமற்பகுதியி)லும் மற்ெறாரு துண்டு 
மைலக்குக் கீேழயும் ெசன்றது. 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம், "(நான் இைறவனின் தூதர் 
என்பதற்கு) நீங்கள் சாட்சிகளாக இருங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5397 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சந்திரன் இரண்டு துண்டுகளாகப் 
பிளந்தது. அந்த (ஹிரா) மைல,சந்திரனின் ஒரு துண்ைட மைறத்தது. மற்ெறாரு துண்டு, 

மைலக்கு ேமேல இருந்தது. 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! நீேய சாட்சியாக இரு'' என்று 
ெசான்னார்கள். 
- இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் வாயிலாகவும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும் இப்னு அதீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நீங்கள் சாட்சிகளாக இருங்கள்; நீங்கள் 
சாட்சிகளாக இருங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இரண்டு முைற) 
கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5398 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மக்காவாசிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஓர் அற்புதச் சான்ைறக் 
காட்டும்படி ேகட்டார்கள். ஆகேவ,சந்திரன் இரண்டு துண்டுகளாகப் பிளப்பைத (தாம் 
இைறவனின் தூதர் என்பதற்குச் சான்றாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
காட்டினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5399 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சந்திரன் இரண்டு துண்டுகளாகப் பிளந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அபூதாவூத் அத்தயாலிசீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் சந்திரன் பிளந்தது'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5400 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சந்திரன் பிளந்தது. 
 
பாடம் :  9 புண்படுத்தப்பட்டும்கூட (தண்டிக்காமல்) ெபாறுைமகாப்பவர் அல்லாஹ்ைவவிட 
ேவறு யாருமில்ைல. 
 
5401 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மனேவதைனக்குள்ளாக்கும் ெசய்திையக் ேகட்டும் (உடேன தண்டித்துவிடாமல்) மிகவும் 
ெபாறுைம காப்பவர் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்ைவவிட ேவறு யாருமில்ைல. 
(மனிதர்களால்) அவனுக்கு இைண கற்பிக்கப்படுகிறது; அவனுக்குக் குழந்ைத இருப்பதாகப் 
ேபசப்படுகிறது. அதன் பிறகும் அவர்களுக்கு உடல் நலத்ைதயும் உணவு வளத்ைதயும் 
அவன் வழங்கிக்ெகாண்டிருக்கின்றான். 
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இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அவனுக்குக் குழந்ைத இருப்பதாகப் ேபசப்படுகிறது'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபற 
வில்ைல. 
 
5402 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மனேவதைனக்குள்ளாக்கும் ெசய்திையக் ேகட்டும் (உடேன தண்டித்துவிடாமல்) மிகவும் 
ெபாறுைமகாப்பவர் உயர்ந்ேதான் அல்லாஹ்ைவவிட ேவறு யாருமில்ைல. மனிதர்கள் 
(சிலர்) அவனுக்கு இைணைய ஏற்படுத்துகின்றனர்;அவனுக்குக் குழந்ைத இருப்பதாகக் 
கூறுகின்றனர். அவ்வாறிருந்தும், அவர்களுக்கு உணவு வளத்ைதயும் உடல்நலத்ைதயும் 
(ேவறு பல ெகாைடகைளயும்) அவன் வழங்கிக் ெகாண்டிருக்கின்றான். 
இைத அபூமூசா அப்துல்லாஹ் பின் ைகஸ் அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 10 பூமி நிைறயப் ெபான்ைன ஈடாகக் ெகாடுத்ேதனும் தண்டைனயிலிருந்து 
விடுதைல ெபற விரும்புகிறாயா என இைறமறுப்பாளர்களிடம் ேகட்கப்படும். 
 
5403 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(மறுைம நாளில்) நரகவாசிகளிேலேய மிகக் குைறவான ேவதைன அளிக்கப்படுபவரிடம், 

"பூமியும் அதிலிருப்பைவயும் உனக்ேக ெசாந்தம் என்றிருந்தால், நீ அவற்ைற ஈடாகத் 
தர(வும் அதன் மூலம் இந்த ேவதைனயிலிருந்து விடுதைல ெபறவும்) முன்வருவாய் 
அல்லவா?'' என்று வளமும் உயர்வும் உள்ள அல்லாஹ் ேகட்பான். அதற்கு அவர், "ஆம்' 

என்று பதிலளிப்பார். 
அப்ேபாது அல்லாஹ், "நீ (ஆதி மனிதர்) ஆதமின் முதுகுத்தண்டில் (அணுவாக) இருந்த 
ேபாது, இைதவிட எளிதான ஒன்ைறேய (அதாவது) எனக்கு எைதயும் இைண கற்பிக்காேத! 
உன்ைன நான் நரகத்தில் புகுத்தமாட்ேடன் என்பைதேய) உன்னிடமிருந்து நான் 
எதிர்பார்த்ேதன். ஆனால், (பூமிக்கு உன்ைன அனுப்பியேபாது) எனக்கு இைண கற்பிப்பைதத் 
தவிர ேவெறதற்கும் நீ ஒப்புக்ெகாள்ளவில்ைலேய!'' என்று கூறுவான். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உன்ைன நான் நரகத்தில் புகுத்த மாட்ேடன்'' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
 
5404 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மறுைம நாளில் இைறமறுப்பாளனிடம், "உனக்குப் பூமி நிைறயத் தங்கம் ெசாந்தமாக 
இருந்தால், நீ அைத ஈடாகத் தர(வும் அதன் மூலம் இந்த ேவதைனயிலிருந்து விடுதைல 
ெபற)வும் முன்வருவாயல்லவா?'' என்று ேகட்கப்படும். அதற்கு அவன், "ஆம்' என்று 
பதிலளிப்பான். அப்ேபாது இைதவிடச் சுலபமான ஒன்ேற (அல்லாஹ்வுக்கு இைண 
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கற்பிக்காமலிருப்பேத) உன்னிடம் ேகாரப்பட்டிருந்தது. (ஆனால், அைத நீ ஏற்கவில்ைல)'' 
என்று கூறப்படும். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5405 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அப்ேபாது அந்த இைறமறுப்பாளனிடம், "நீ ெபாய் ெசால்கிறாய். இைதவிடச் 
சுலபமான ஒன்ேற உன்னிடம் ேகாரப்பட்டிருந்தது என்று கூறப்படும்'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 11 (மறுைம நாளில்) இைறமறுப்பாளன் தனது முகத்தால் (நடத்தி) இழுத்துச் 
ெசல்லப்படுவான். 
 
5406 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (25:34ஆவது இைறவசனத்தின்படி) மறுைம நாளில் 
இைறமறுப்பாளர் தமது முகத்தால் (நடத்தி) இழுத்துச் ெசல்லப்படுவது எப்படி?'' என்று 
ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இம்ைமயில் அவைன இரு கால்களால் 
நடக்கச் ெசய்த (இைற)வனுக்கு, மறுைம நாளில் அவைன அவனது முகத்தால் நடக்கச் 
ெசய்ய முடியாதா?'' என்று (திருப்பிக்) ேகட்டார்கள். 
(இைத அறிவித்த) கத்தாதா பின் திஆமா (ரஹ்) அவர்கள், "ஆம் (முடியும்), எங்கள் 
இைறவனின் வல்லைம மீதாைணயாக!'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 12 இவ்வுலகில் சுகேபாகமாக வாழ்ந்தவர் நரகத்தில் சிறிது ேநரம் அமிழ்த்தப் 
படுவதும், இவ்வுலகில் கடுைமயான ேசாதைனகைள அனுபவித்தவர் ெசார்க்கத்ைதச் சிறிது 
ேநரம் அனுபவிப்பதும். 
 
5407 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இவ்வுலகில் ெசல்வச் ெசழிப்புடன் வாழ்ந்த நரகவாசிகளில் ஒருவர் மறுைம நாளில் 
ெகாண்டுவரப்பட்டு, நரகத்தில் ஒருமுைற அழுத்தி எடுக்கப்படுவார். பிறகு அவரிடம், 

"ஆதமின் மகேன (மனிதா)! (உலக வாழ்வில்) எப்ேபாேதனும் நல்லைதப் பார்த்தாயா? 

எப்ேபாேதனும் அருட்ெகாைட ஏதும் உனக்குக் கிைடத்ததா?'' என்று ேகட்கப்படும். அதற்கு 
அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக, இல்ைல என் இைறவா!'' என்று பதிலளிப்பார். 
அவ்வாேற, இவ்வுலகில் கடுைமயான துன்பத்தில் வாழ்ந்த ெசார்க்கவாசிகளில் ஒருவர் 
மறுைமநாளில் ெகாண்டுவரப்பட்டு, சிறிது ேநரம் ெசார்க்கத்திற்குள் ெசல்ல அனுமதிக்கப் 
படுவார். பிறகு அவரிடம், "ஆதமின் மகேன! (உலகில்) எப்ேபாேதனும் சிரமத்ைதக் 
கண்டாயா? எப்ேபாேதனும் துன்பம் ஏதும் உமக்கு ஏற்பட்டதா?'' என்று ேகட்கப்படும். அதற்கு 
அவர் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இல்ைல, என் இைறவா! ஒருேபாதும் எனக்கு எந்தத் 
துன்பமும் ஏற்பட்டதில்ைல. ஒரு ேபாதும் நான் சிரமத்ைதக் கண்டதுமில்ைல'' என்று 
கூறுவார்.- இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 13 இைறநம்பிக்ைகயாளர் ெசய்த நற்ெசயல்களுக்கான நன்ைமகள் இம்ைமயிலும் 
மறுைமயிலும் வழங்கப்படும். இைற மறுப்பாளர் ெசய்த நற்ெசயல்களுக்கான நன்ைமகள் 
முன்கூட்டிேய இம்ைமயில் வழங்கப்பட்டுவிடும். 
 
5408 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ் எந்த இைறநம்பிக்ைகயாளருக்கும் (அவர் ெசய்த நற்ெசயலுக்கான) நன்ைமயில் 
அநீதி இைழப்பதில்ைல. அதற்குரிய நன்ைம இம்ைமயிலும் அவருக்கு வழங்கப்படும். 
அதற்குரிய நன்ைம மறுைமயிலும் அவருக்கு வழங்கப்படும். (ஏக) இைறமறுப்பாளர் 
இைறவனுக்காகச் ெசய்த நற்ெசயல்களின் பலனால் இம்ைமயில் (மட்டும்) அவருக்கு 
உணவளிக்கப்படும். அவர் மறுைமைய அைடயும்ேபாது, அவருக்கு வழங்கப்படுவதற்கு 
நன்ைமேயதும் இராது.- இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5409 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் இைறமறுப்பாளர் நற்ெசயல் ஒன்ைறச் ெசய்தால், அதற்குரிய பலன் இவ்வுலகிேலேய 
அவருக்கு வழங்கப்பட்டுவிடும். இைறநம்பிக்ைகயாளரின் நிைல என்னெவனில், அவர் ெசய்த 
நற்ெசயல்களுக்குரிய நன்ைமகைள இைறவன் மறுைம நாளில் வழங்குவதற்காகப் பத்திரப் 
படுத்துகிறான். ேமலும், அவர் கீழ்ப்படிந்து நடப்பதற்ேகற்ப இவ்வுலகிலும் அவருக்கு 
வாழ்வாதாரத்ைத வழங்குகிறான். 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 14 ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளரின் நிைல (இளம்) பயிர் ேபான்றதாகும்; இைற 
மறுப்பாளனின் நிைல ேதவதாரு மரத்ைதப் ேபான்றதாகும். 
 
5410 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளரின் நிைலயானது, (இளம்) பயிர் ேபான்றதாகும். காற்று அைதச் 
சாய்த்துக்ெகாண்ேடயிருக்கும். (அவ்வாேற) இைறநம்பிக்ைகயாளருக்குச் ேசாதைனகள் 
ஏற்பட்டுக்ெகாண்ேடயிருக்கும். 
நயவஞ்சகனின் நிைல, (விைறப்பாக நிற்கும்) ேதவதாரு மரத்ைதப் ேபான்றதாகும். (பலமாக 
வசீும்) காற்று அைத ேவேராடு சாய்த்துவிடுகிறது. 
இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ("சாய்த்துக்ெகாண்ேடயிருக்கும்' என்பைதக் குறிக்க "துமீலுஹு' என்பதற்குப் 
பகரமாக) "துஃபஉீஹு' எனும் ெசால் இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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5411 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைகயாளரின் நிைல, காற்றில் அைசயும் இளம் தளிர்ப் பயிருக்கு ஒப்பானதாகும். 
அது முற்றிய பயிராகும்வைர அைதக் காற்று ஒரு முைற சாய்த்து, மறுமுைற நிமிர்ந்து 
நிற்கச் ெசய்யும். 
இைறமறுப்பாளனின் நிைல, தனது அடித்தண்டின் மீது விைறப்பாக நிமிர்ந்து நிற்கும் 
ேதவதாரு மரத்திற்கு ஒப்பானதாகும். அது ஒேரடியாக ேவேராடு சாய்ந்து விழும்வைர அைத 
எதுவும் சாய்ப்பதில்ைல. 
இைத கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5412 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இைறநம்பிக்ைகயாளரின் நிைல, காற்றில் அைசயும் இளம் தளிர்ப் பயிருக்கு ஒப்பானதாகும். 
அதன் தவைண முடியும்வைர அைதக் காற்று ஒரு முைற சாய்த்து, மறுமுைற நிமிர்ந்து 
நிற்கச் ெசய்யும். நயவஞ்சகனின் நிைல விைறப்பாக நிற்கும் ேதவதாரு மரத்திற்கு 
ஒப்பானதாகும். அது ஒேரயடியாக ேவேராடு சாயும்வைர அைத(க் காற்று) எதுவும் ெசய்து 
விடுவதில்ைல.- இைத கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5413 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் பிஷ்ர் பின் அஸ்ஸரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இைறமறுப்பாளனின் 
நிைல ேதவதாரு மரத்திற்கு ஒப்பானதாகும்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் 
ஹாத்திம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நயவஞ்சகனின் நிைல...'' என்று காணப்படுகிறது. 
மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
5414 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் யஹ்யா அல்கத்தான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இைறமறுப்பாளனின் 
நிைல ேதவதாரு மரத்திற்கு ஒப்பானதாகும்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்றவர்களின் 
அறிவிப்பில் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற ("நயவஞ்சகனின் நிைல' என்று) 
காணப்படுகிறது. 
 
பாடம் : 15 இைறநம்பிக்ைகயாளரின் நிைல ேபரீச்ச மரத்திற்கு ஒப்பானதாகும். 
 
5415 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மரங்களில் ஒன்று உண்டு. அதன் 
இைல உதிர்வதில்ைல. அது முஸ்லிமுக்கு ஒப்பானதாகும். அது என்ன மரம் என்று 
எனக்குச் ெசால்லுங்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது மக்களின் எண்ணங்களில் அது 
காட்டு மரம் என்ேற ேதான்றியது. என் மனதில் அது ேபரீச்ச மரமாகத்தானிருக்கும் என்று 
ேதான்றினாலும் ெவட்கப்பட்டு(க் ெகாண்டு ெசால்லாமல் இருந்து)விட்ேடன். பின்னர், 
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"அல்லாஹ்வின் தூதேர! அது என்ன மரம் என்று நீங்கேள எங்களுக்கு அறிவியுங்கள்?' என்று 
மக்கள் ேகட்டனர். அதற்கு அவர்கள் "அது ேபரீச்ச மரம்'' என்றார்கள். 
பிறகு என் தந்ைத உமர் (ரலி) அவர்களிடம் அைதப் பற்றி நான் ெசான்னேபாது, "நீ (ெவட்கப் 
படாமல்) "அது ேபரீச்ச மரம்தான்' என்று கூறியிருந்தால் இன்னின்னைவ எனக்குக் 
கிைடப்பைதவிட அது எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக இருந்திருக்கும்'' என்று 
ெசான்னார்கள். - இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5416 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்களிடம், "ஒரு மரத்ைதப் பற்றி 
எனக்குத் ெதரிவியுங்கள். அதன் நிைல இைறநம்பிக்ைகயாளருக்கு ஒப்பானதாகும்'' என்று 
ெசான்னார்கள். மக்கள், காட்டு மரங்களில் ஒன்ைற நிைனத்தனர். என் மனத்தில் அது 
ேபரீச்ச மரம்தான் என்று ேதான்றியது. அது ேபரீச்ச மரம்தான் என்று ெசால்ல நான் 
விரும்பிேனன். 
ஆயினும், அங்கு வயதில் மூத்தவர்கள் இருந்ததால் நான் ெசால்வதற்கு அஞ்சிேனன். மக்கள் 
(ேபசாமல்) வாய் மூடி இருந்தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அது ேபரீச்ச 
மரம்'' என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்கள் 
பின்வருமாறு கூறியதாகக் காணப்படுகிறது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களுடன் மதீனாவைர ெசன்ேறன். அப்ேபாது 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து எந்த ஹதீைஸயும் கூறியைத 
நான் ேகட்கவில்ைல. ஒேரெயாரு ஹதீைஸ மட்டும் அவர்கள் கூறினார்கள்: "நாங்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தேபாது ேபரீச்ச மரத்தின் குருத்து ஒன்று ெகாண்டுவரப்பட்டது...'' 
என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 
ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளன. 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 
அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ேபரீச்ச மரத்தின் குருத்து ஒன்று 
ெகாண்டு வரப்பட்டது...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற காணப்படுகின்றன. 
- அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(ஒரு முைற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இருந்ேதாம். அப்ேபாது 
அவர்கள், "ஒரு முஸ்லிமான மனிதைர ஒத்திருக்கும்' அல்லது "(அவைரப்) ேபான்றிருக்கும்' 

ஒரு மரத்ைத எனக்கு அறிவியுங்கள். அதன் இைல உதிராது. அது தன் கனிகைள எல்லாப் 
பருவங்களிலும் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்கும் என்று ெசான்னார்கள். 
அப்ேபாது என் மனத்தில், "அது ேபரீச்ச மரம்தான்'' என்று ேதான்றியது. அபூபக்ர், உமர் 
(ேபான்றவர்கேள பதில்) ேபசாமல் இருப்பைத நான் கண்ேடன். ஆகேவ, நான் எைதயும் 
ேபசேவா, ெசால்லேவா விரும்பவில்ைல. பின்னர் (என் மனத்தில் ேதான்றியைத நான் 
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ெசால்லாமலிருந்துவிட்டது குறித்து என் தந்ைத உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ெசான்ன ேபாது), 
"நீ அைதச் ெசால்லியிருந்தால் இன்ன இன்ன (ெசல்வம் கிைடப்ப)ைதவிட எனக்கு மிகவும் 
பிரியமானதாய் இருந்திருக்கும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 16 மக்களிைடேய குழப்பத்ைத ஏற்படுத்துவதற்காக அவர்களிைடேய ைஷத்தான் 
பிளைவ உருவாக்குகிறான்; அவன் தன் பைடகைள அனுப்புகிறான் என்பதும், ஒவ்ெவாரு 
மனிதனுடனும் (ைஷத்தானிய) கூட்டாளி ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதும். 
 
5417 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அேரபிய தீபகற்பத்தில் ெதாழுைகயாளர்கள் தன்ைன வணங்குவார்கள் என்ற நம்பிக்ைகைய 
ைஷத்தான் இழந்துவிட்டான். எனினும், அவர்களிைடேய பிளைவ உருவாக்குவ(தில் ெவற்றி 
கண்டு விட்டா)ன். 
இைத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5418 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இப்லீஸின் சிம்மாசனம் கடலின் மீது அைமந்துள்ளது. அவன் (அங்கிருந்ேத) தன் 
பைடகைள அனுப்பி, மக்களிைடேய குழப்பங்கைள ஏற்படுத்துகிறான். மக்களிைடேய 
ெபருங்குழப்பத்ைத ஏற்படுத்துகின்ற (ைஷத்தான் எவேனா அ)வேன இப்லீஸிடம் மிகவும் 
மரியாைதக்குரியவன் ஆவான். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5419 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இப்லீஸ், தனது சிம்மாசனத்ைத (கடல்)நீரின் மீது அைமக்கிறான். பிறகு தன் பட்டாளங்கைள 
(மக்களிைடேய) அனுப்புகிறான். அவர்களில் மிகப்ெபரும் குழப்பத்ைத ஏற்படுத்துகின்ற 
(ைஷத்தான் எவேனா அ)வேன இப்லீஸிடம் மிகவும் ெநருங்கிய அந்தஸ்ைதப் ெபறுகிறான். 
அவனிடம் ைஷத்தான்களில் ஒருவன் (திரும்பி)வந்து "நான் இன்னின்னவாறு 
ெசய்ேதன்'' என்று கூறுவான். 
அப்ேபாது இப்லீஸ், "(ெசால்லிக்ெகாள்ளும் அளவுக்கு) நீ எைதயும் ெசய்யவில்ைல'' என்று 
கூறுவான். பிறகு அவர்களில் மற்ெறாருவன் வந்து, "நான் ஒரு மனிதனுக்கும் அவனுைடய 
மைனவிக்கும் இைடேய பிரிைவ ஏற்படுத்தாமல் அவைன நான் விட்டுைவக்கவில்ைல'' 

என்று கூறுவான். அப்ேபாது இப்லீஸ், அவைன அருகில் வரச்ெசய்து, "நீதான் சரி(யான 
ஆள்)'' என்று (பாராட்டிக்) கூறுவான். 
இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:  (எனக்கு இந்த 
ஹதீைஸ அறிவித்த) அபூசுஃப்யான் தல்ஹா பின் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள், "அப்ேபாது அந்த 
ைஷத்தாைன இப்லீஸ் கட்டியைணத்துக்ெகாள்கிறான் (பிறகு அவ்வாறு பாராட்டுகிறான்)'' 
என்று கூறியதாகேவ நான் கருதுகிேறன். 
 
5420 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ைஷத்தான்(களின் தைலவன்), தன் பட்டாளங்கைள அனுப்பிைவக்கிறான். அவர்கள் 
மக்களிைடேய குழப்பங்கைள ஏற்படுத்துகின்றனர். அவர்களில் மிகப்ெபரும் குழப்பத்ைத 
ஏற்படுத்துகின்ற (ைஷத்தான் எவேனா அ)வேன இப்லீஸிடம் மிகவும் ெநருங்கிய 
அந்தஸ்ைதப் ெபறுகிறான்.- இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5421 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஜின் இனத்ைதச் ேசர்ந்த கூட்டாளிெயாருவன் 
(ைஷத்தான்) தம்முடன் நியமனம் ெசய்யப்படாமல் உங்களில் எவரும் இல்ைல'' என்று 
கூறினார்கள். அப்ேபாது, "தங்களுடனுமா, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று மக்கள் ேகட்டனர். 
அதற்கு அவர்கள், "என்னுடனும்தான். ஆயினும் அல்லாஹ்,அவனுக்ெகதிராக எனக்கு உதவி 
ெசய்துவிட்டான். அவன் (எனக்குப்) பணிந்துவிட்டான். ஆகேவ, எனக்கு அவன் நல்லைதேய 
கூறுவான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், சுஃப்யான் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஜின்களிலுள்ள (ைஷத்தான்) 
கூட்டாளிெயாருவனும் வானவர்களிலுள்ள கூட்டாளிெயாருவரும் நியமனம் 
ெசய்யப்படாமல் உங்களில் எவரும் இல்ைல'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5422 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம் தங்கியிருந்த நாளில்) ஓர் இரவில் 
என்னிடமிருந்து புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்மீது எனக்கு ேராஷம் ஏற்பட்டது. பிறகு 
அவர்கள் (திரும்பி)வந்து என் நடவடிக்ைகையக் கண்டேபாது, "ஆயிஷா! உனக்கு என்ன 
ேநர்ந்தது? ேராஷம் ெகாண்டுவிட்டாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நான், "என்ைனப் 
ேபான்ற ஒருத்தி (பல துைணவியர் உள்ள) தங்கைளப் ேபான்ற ஒருவர்மீது ேராஷம் 
ெகாள்ளாமல் எப்படி இருக்க முடியும்?'' என்று ெசான்ேனன். 
அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன் ைஷத்தான் உன்னிடம் வந்து 
விட்டானா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்னுடனும் ைஷத்தான் 
உள்ளானா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்' என்றார்கள். "ஒவ்ெவாரு 
மனிதனுடனும் (ைஷத்தான்) உள்ளானா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கும் அவர்கள் "ஆம்' 

என்றார்கள். நான், "தங்களுடனுமா, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், "ஆம். ஆயினும்,என் இைறவன் அவனுக்ெகதிராக எனக்கு உதவி ெசய்துவிட்டான். 
அவன் (எனக்குப்) பணிந்துவிட்டான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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பாடம் : 17 எவரும் தமது நற்ெசயலால் (மட்டும்) ெசார்க்கத்தில் நுைழந்துவிடுவதில்ைல. 
மாறாக, அல்லாஹ்வின் கருைணயால்தான் நுைழவார். 
 
5423 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் யாைரயும் அவரது நற்ெசயல் 
காப்பாற்றாது (மாறாக,அல்லாஹ்வின் தனிப்ெபருங்கருைணேய காப்பாற்றும்)'' என்று 
ெசான்னார்கள். ஒரு மனிதர், "தங்கைளயுமா காப்பாற்றாது, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று 
ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ைனயும்தான் காப்பாற்றாது; 

அல்லாஹ் (தன்) ேபரருளால் என்ைன அரவைணத்துக்ெகாண்டால் தவிர'' என்று கூறிவிட்டு, 

"எனேவ (வழிபாடுகள், நல்லறங்கள் ஆகியவற்றில் எல்ைல மீறிவிடாமல்) நடுநிைலேயாடு 
ெசயல்படுங்கள்''என்று ெசான்னார்கள். 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ் தனது ேபரருளாலும் தனிக்கருைணயாலும் (அரவைணத்துக் ெகாண்டால் 
தவிர)'' என்று காணப்படுகிறது. அதில், "எனேவ, நடுநிைலேயாடு ெசயல்படுங்கள்'' எனும் 
குறிப்பு இல்ைல. 
 
5424 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "யாைரயும் அவரது நற்ெசயல் ெசார்க்கத்திற்குள் நுைழவிக்காது'' என்று 
ெசான்னார்கள். அப்ேபாது, "தங்கைளயுமா, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(ஆம்) என்ைனயும்தான்;என் இைறவன் (தனது) ேபரருளால் 
என்ைன அரவைணத்துக்ெகாண்டால் தவிர'' என்று கூறினார்கள். 
 
5425 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் யாைரயும் அவரது நற்ெசயல் காப்பாற்றப் ேபாவதில்ைல'' 

என்று ெசான்னார்கள். "தங்கைளயுமா, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று மக்கள் ேகட்டார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "என்ைனயும்தான்;அல்லாஹ் தனது மன்னிப்பாலும் ேபரருளாலும் 
என்ைன அரவைணத்துக்ெகாண்டால் தவிர'' என்று ெசான்னார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு அவ்ன் (ரஹ்) அவர்கள், "என்ைனயும் தான்; 

அல்லாஹ் தனது மன்னிப்பாலும் ேபரருளாலும் என்ைன அரவைணத்துக்ெகாண்டால் தவிர'' 

என்று கூறியேபாது தமது ைகையத் தமது தைலைய ேநாக்கிச் சுட்டிக்காட்டி ைசைக 
ெசய்தார்கள். 
 
5426 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யாைரயும் அவரது நற்ெசயல் காப்பாற்றப் 
ேபாவதில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். "தங்கைளயுமா, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று மக்கள் 
ேகட்டனர். அதற்கு அவர்கள், "என்ைனயும்தான்; அல்லாஹ் தனது ேபரருளால் என்ைன 
அரவைணத்துக்ெகாண்டால் தவிர'' என்று கூறினார்கள். 
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5427 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் யாைரயும் அவரது நற்ெசயல் 
ஒருேபாதும் ெசார்க்கத்தில் நுைழவிக்காது'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "தங்கைளயுமா, 

அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஆம்) 
என்ைனயும்தான்; அல்லாஹ் தனது தனிக்கருைணயாலும் ேபரருளாலும் என்ைன 
அரவைணத்துக் ெகாண்டால் தவிர'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
5428 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நடுநிைலேயாடு (நற்)ெசயல் புரியுங்கள். (அல்லது) 
அதற்கு ெநருக்கமாக (நற்)ெசயல் புரியுங்கள். அறிந்துெகாள்ளுங்கள்: உங்களில் யாைரயும் 
அவரது நற்ெசயல் ஒருேபாதும் காப்பாற்றாது''என்று ெசான்னார்கள். மக்கள், "தங்கைளயுமா 
(தங்களின் நற்ெசயல் காப்பாற்றுவதில்ைல), அல்லாஹ்வின் தூதேர?''என்று ேகட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ைனயும்தான்; அல்லாஹ் தனது தனிக் 
கருைணயாலும் ேபரருளாலும் என்ைன அரவைணத்துக்ெகாண்டால் தவிர''  என்று 
ெசான்னார்கள். 
- ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் வாயிலாகவும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. 
- மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் ேமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "நற்ெசய்தி ெபறுங்கள்'' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக) 
கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5429 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் யாைரயும் அவரது நற்ெசயல் ெசார்க்கத்திலும் நுைழவிக்காது; நரகத்திலிருந்தும் 
காப்பாற்றாது. என்ைனயும் ேசர்த்துத் தான்; அல்லாஹ்வின் ேபரருள் (எனக்குக்) கிைடத்தால் 
தவிர.- இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள். 
 
5430 அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூறிவந்தார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நடுநிைலயாக (நற்)ெசயலாற்றுங்கள். (அல்லது) 
அதற்கு ெநருக்கமாகச் ெசயலாற்றுங்கள். நற்ெசய்தி ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில், 

யாைரயும் அவரது நற்ெசயல் ஒருேபாதும் ெசார்க்கத்தில் நுைழவிக்காது'' என்று 
கூறினார்கள். 
மக்கள், "தங்கைளயுமா, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "என்ைனயும்தான்; அல்லாஹ் தனது ேபரருளால் என்ைன அரவைணத்துக் 
ெகாண்டால் தவிர. அறிந்துெகாள்ளுங்கள்! நற்ெசயல்களில் அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் 
விருப்பமானது (எண்ணிக்ைகயில்) குைறவாக இருந்தாலும் (ெதாடர்ந்து ெசய்யப்படும்) 
நிைலயான நற்ெசயேல ஆகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நற்ெசய்தி ெபறுங்கள்'' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
 
பாடம் : 18 நற்ெசயல்கைள அதிகமாகச் ெசய்வதும் வழிபாடுகளில் கூடுதல் ஈடுபாடு 
காட்டுவதும். 
 
5431 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் பாதங்கள் புைடக்கும் அளவுக்கு நின்று ெதாழுவார்கள். 
அவர்களிடம், "இந்த அளவுக்கு நீங்கள் சிரமம் எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டுமா? தங்களின் 
முந்ைதய மற்றும் பிந்ைதய தவறுகைள அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டாேன?'' என்று 
ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "நான் நன்றியுள்ள அடியானாக இருக்கேவண்டாமா?'' என்று 
ேகட்டார்கள். 
 
5432 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் பாதங்கள் வஙீ்கும் அளவுக்கு நின்று ெதாழுதார்கள். மக்கள், 

"தங்களின் முந்ைதய மற்றும் பிந்ைதய தவறுகைள அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டாேன (பிறகு 
ஏன் தாங்கள் இந்த அளவுக்குச் சிரமம் எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்)?'' என்று ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அவர்கள், "நான் நன்றியுள்ள அடியானாக இருக்க ேவண்டாமா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5433 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழும்ேபாது தம் கால்களில் ெவடிப்பு ஏற்படும் 
அளவுக்குத் ெதாழுவார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இப்படிச் ெசய்கிறரீ்கேள! 
தங்களின் முந்ைதய மற்றும் பிந்ைதய தவறுகள் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டனேவ?'' என்று 
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆயிஷா! நான் நன்றியுள்ள அடியானாக இருக்க 
ேவண்டாமா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 19 அறிவுைர வழங்குவதில் நடுநிைலப் ேபாக்கு. 
 
5434 அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின் வடீ்டுவாசலில் அவர்கைள எதிர் 
பார்த்துக் காத்திருந்ேதாம். அப்ேபாது யஸீத் பின் முஆவியா அந்நகஈ (ரஹ்) எங்கைளக் 
கடந்து ெசன்றார். அவரிடம், "நாங்கள் இங்கிருப்பைதப் பற்றி அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ரலி) அவர்களிடம் அறிவியுங்கள்'' என்று ெசான்ேனாம். 
 
அவர் உள்ேள நுைழந்த சிறிது ேநரத்திற்குள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
ெவளிேய வந்து, "நீங்கள் இங்கு இருக்கும் விஷயம் எனக்குத் ெதரிவிக்கப்பட்டது. 
(இருந்தாலும்,) நான் உங்களுக்குச் சைடைவ ஏற்படுத்திவிடுேவேனா எனும் அச்சம்தான் 
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உங்களிைடேய வரவிடாமல் என்ைனத் தடுத்துவிட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நாங்கள் சைடவு அைடவைத விரும்பாமல் (சந்தர்ப்ப சூழ்நிைலகைளக் கவனித்து) 
விட்டு விட்டு எங்களுக்கு அறிவுைர வழங்கிவந்தார்கள். (இதுேவ உங்களிைடேய அறிவுைர 
வழங்க வரவிடாமல் என்ைனத் தடுக்கிறது'') என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5435 அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் ஒவ்ெவாரு வியாழக்கிழைமயும் எங்களுக்கு 
(ஹதீஸ் அறிவித்து) அறிவுைர வழங்கிவந்தார்கள். இந்நிைலயில் அவர்களிடம் ஒரு 
மனிதர், "அபூஅப்திர் ரஹ்மாேன! தங்களின் ஹதீஸ் அறிவிப்ைப நாங்கள் ேநசிக்கிேறாம்; 

ஆசிக்கிேறாம். தாங்கள் ஒவ்ெவாரு தினமும் எங்களுக்கு ஹதீஸ் அறிவிப்பைத நாங்கள் 
ெபரிதும் விரும்புகிேறாம்'' என்று கூறினார். 
 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "நான் உங்களுக்குச் சைடைவ 
ஏற்படுத்திவிடுேவேனா எனும் அச்சம்தான் உங்களுக்கு (நாள்ேதாறும்) ஹதீஸ் அறிவிக்க 
விடாமல் என்ைனத் தடுத்துவிட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாங்கள் 
சைடவு அைடவைத விரும்பாமல் (சந்தர்ப்ப சூழ்நிைலகைளக் கவனித்து) விட்டு விட்டு 
எங்களுக்கு அறிவுைர வழங்கிவந்தார்கள். (இதுேவ உங்களிைடேய அறிவுைர வழங்க 
வரவிடாமல் என்ைனத் தடுக்கிறது'') என்று ெசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத் யாயம் : 51  ம ைம சுவர்க்கம் நரகம் 
 
பாடம் : 1 ெசார்க்கமும் அதிலுள்ள இன்பங்களின் தன்ைமயும் ெசார்க்கவாசிகளின் நிைலயும். 
 
5436 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
சிரமங்களால் ெசார்க்கம் சூழப்ெபற்றுள்ளது. மன இச்ைசகளால் நரகம் சூழப்ெபற்றுள்ளது. 
இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ்  அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 
ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. 
 
5437 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "என் நல்லடியார்களுக்காக எந்தக் கண்ணும் 
பார்த்திராத, எந்தக் காதும் ேகட்டிராத, எந்த மனிதரின் உள்ளத்திலும் ேதான்றியிராத 
இன்பங்கைள (ெசார்க்கத்தில்) நான் தயார்படுத்தி ைவத்துள்ேளன்'' என்று கூறினான். 
இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இைதக் குர்ஆனிலுள்ள "அவர்கள் ெசய்துெகாண்டிருந்த (நற்)ெசயல்களின் பலனாக 
அவர்களுக்காக மைறத்துைவக்கப்பட்டுள்ள கண்குளிர்ச்சிைய எவரும் அறியமாட்டார்'' 

(32:17) எனும் வசனம் உறுதிப்படுத்துகிறது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5438 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "என் நல்லடியார்களுக்காக எந்தக் கண்ணும் 
பார்த்திராத, எந்தக் காதும் ேகட்டிராத, எந்த மனிதரின் உள்ளத்திலும் ேதான்றியிராத 
இன்பங்கைள நான் (ெசார்க்கத்தில்) தயார்படுத்தி ைவத்துள்ேளன்'' என்று கூறினான். 
எனினும், (ெசார்க்கத்தின் இன்பங்கள் குறித்து) அல்லாஹ் உங்களுக்கு அறிவித்துள்ளது 
ெசாற்பேம! - இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5439 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "நான் என் நல்லடியார்களுக்காக எந்தக் கண்ணும் 
பார்த்திராத, எந்தக் காதும் ேகட்டிராத, எந்த மனிதரின் உள்ளத்திலும் ேதான்றியிராத 
இன்பங்கைள (ெசார்க்கத்தில்) தயார்படுத்தி ைவத்துள்ேளன்''என்று கூறினான். (ெசார்க்கத்தின் 
இன்பங்கள் குறித்து) உங்களுக்கு அல்லாஹ் அறிவித்திருப்பது ெசாற்பேம! 
இைத அறிவித்த அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் பிறகு, "அவர்கள் ெசய்துெகாண்டிருந்த 
(நற்)ெசயல்களின் பலனாக அவர்களுக்காக மைறத்துைவக்கப்பட்டுள்ள கண் குளிர்ச்சிைய 
எவரும் அறியமாட்டார்'' (32:17) எனும் வசனத்ைத ஓதிக்காட்டினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5440 அபூஹாஸிம் சலமா பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஓர் அைவயில் இருந்ேதன். அப்ேபாது அவர்கள் ெசார்க்கத்தின் நிைல குறித்து 
ேபசினார்கள்'' என்று முழுைமயாக ஹதீைஸ அறிவித்தார்கள். 
பிறகு இறுதியில் "அதில் எந்தக் கண்ணும் பார்த்திராத, எந்தக் காதும் ேகட்டிராத, எந்த 
மனிதரின் உள்ளத்திலும் ேதான்றியிராத இன்பங்கள் உள்ளன'' என்றும் கூறிவிட்டு, 

"அச்சத்துடனும் எதிர்பார்ப்புடனும் தம் இைறவைனப் பிரார்த்திக்க அவர்களின் விலாப் 
புறங்கள் படுக்ைககளிலிருந்து விலகும்; நாம் வழங்கியவற்றிலிருந்து (நல்வழியில்) 
ெசலவிடுவார்கள். அவர்கள் ெசய்துெகாண்டிருந்த (நற்)ெசயல்களின் பலனாக அவர்களுக்காக 
மைறத்து ைவக்கப்பட்டுள்ள கண்குளிர்ச்சிைய எவரும் அறியமாட்டார்'' (32:16,17) எனும் 
வசனங்கைள ஓதினார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது 
 
பாடம் : 2 ெசார்க்கத்தில் ஒரு மரம் உள்ளது. அதன் நிழலில் பயணிப்பவர் நூறு வருடங்கள் 

பயணித்தாலும் அைதக் கடந்து ெசல்ல முடியாது. 
 
5441 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெசார்க்கத்தில் ஒரு மரம் உள்ளது. அதன் நிழலில் ஒரு பயணி நூறு வருடங்கள் பயணிப்பார். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5442 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "நூறு வருடங்கள் பயணித்தாலும் அைதக் கடந்து ெசல்லமாட்டார்'' என்று கூடுதலாக 

இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5443 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெசார்க்கத்தில் ஒரு மரம் உள்ளது. அதன் நிழலில் பயணிப்பவர் நூறு வருடங்கள் பயணித்தாலும் 

அைதக் கடந்து ெசல்ல முடியாது. 

இைத சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர் அபூ ஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

நான் இந்த ஹதீைஸ நுஅமான் பின் அப ீஅய்யாஷ் (ரஹ்) அவர்களிடம் கூறிேனன். அப்ேபாது 

அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 

"ெசார்க்கத்தில் ஒரு மரம் உள்ளது. (அதன் நிழலில்) விைரந்துெசல்லும் கட்டான உடலுள்ள 

பயிற்சியளிக்கப்பட்ட உயர்ரகக் குதிைர நூறாண்டுகள் பயணித்தாலும் அைதக்கடக்க முடியாது 

என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் 

கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
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பாடம் : 3 ெசார்க்கவாசிகள்மீது இைறவன் தனது உவப்ைப அருள்வதும் அதன் பின்னர் 

ஒருேபாதும் அவர்கள்மீது ேகாபப்படாமல் இருப்பதும். 
 
5444 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ் (மறுைமயில்) ெசார்க்கவாசிகைள ேநாக்கி, "ெசார்க்கவாசிகேள!'' என்று அைழப்பான். 

அதற்கு அவர்கள், "எங்கள் அதிபதிேய! இேதா கீழ்ப்படியக் காத்திருக்கிேறாம். நன்ைமகள் 

அைனத்தும் உன் கரங்களிேலேய உள்ளன'' என்று பதிலளிப்பார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ், 

"திருப்தி அைடந்தீர்களா?' என்று ேகட்பான். அதற்கு ெசார்க்கவாசிகள், "உன் பைடப்புகளில் 

யாருக்கும் நீ வழங்கியிராத (ெகாைடகள், இன்பங்கள் ஆகிய)வற்ைற எங்களுக்கு நீ 

வழங்கியிருக்க, நாங்கள் திருப்தியைடயாமல் இருப்ேபாமா?'' என்று கூறுவார்கள். 

அப்ேபாது அல்லாஹ், "இைதவிடவும் சிறந்த ஒன்ைற உங்களுக்கு நான் வழங்கட்டுமா?'' 

 என்பான். அவர்கள், "அதிபதிேய! இைத விடச் சிறந்தது எது?'' என்று ேகட்பார்கள். அதற்கு 

அல்லாஹ், "உங்கள்மீது என் உவப்ைப அருள்கிேறன்; இனி ஒருேபாதும் உங்கள்மீது நான் 

ேகாபப்படமாட்ேடன்'' என்று கூறுவான். 

இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 4  ெசார்க்கவாசி(களில் கீழ்த் தட்டில் இருப்பவர்)கள் (ேமல்)அைறகளில் உள்ளவர்கைள 

வானிலுள்ள நட்சத்திரங்கைளப் பார்ப்பைதப் ேபான்று பார்ப்பது. 
 
5445 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெசார்க்கவாசி(களில் கீழ்த் தட்டில் இருப்பவர்)கள் ேமல்அைற(களில் உள்ளவர்)கைள, வானில் 

நீங்கள் நட்சத்திரங்கைளப் பார்ப்பைதப் ேபான்று பார்ப்பார்கள். 

இைத சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
- (ேமற்கண்ட ஹதீஸின் அறிவிப்பாளரான) அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

நான் இந்த ஹதீைஸ நுஅமான் பின் அப ீஅய்யாஷ் (ரஹ்) அவர்களிடம் ெதரிவித்ேதன். அப்ேபாது 

அவர்கள் கூறினார்கள்: அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள், (இந்த ஹதீைஸ அறிவித்துவிட்டு) 

"கிழக்கு அடிவானில், அல்லது ேமற்கு அடிவானில் நீங்கள் ஒளிரும் நட்சத்திரத்ைதப் பார்ப்பைதப் 

ேபான்று'' என்று (கூடுதலாக) அறிவித்தைத நான் ேகட்ேடன். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5446 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெசார்க்கவாசிகள் தமக்கு ேமேலயுள்ள (சிறப்பு) 

அைறகளில் வசிப்பவர்கைள,அடிவானில் கிழக்கிலிருந்ேதா ேமற்கிலிருந்ேதா பயணிக்கிற 

ஒளிரும் நட்சத்திரத்ைதப் பார்ப்பைதப் ேபான்று (ஆர்வத்துடன்) பார்ப்பார்கள். (தகுதியில்) 

தமக்கும் அவர்களுக்குமிைடேய ஏற்றத்தாழ்ைவக் கண்டு (ஏக்கம் ெகாண்டுதான்) அப்படிப் 

பார்ப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 

(இைதக் ேகட்ட) நபித்ேதாழர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அைவ நபிமார்களின் தங்குமிடங்கள் 

தாேன? மற்றவர்கள் அவற்ைற அைடய முடியாதுதாேன?'' என்று ேகட்டனர். அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ைல. என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீதாைணயாக! 

அ(ங்ேக தங்குப)வர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது (உறுதியான) நம்பிக்ைக ெகாண்டு 

இைறத்தூதர்கைள உண்ைமயாளர்கள் என (முைறயாக) ஏற்றுக்ெகாண்ட மக்கேள ஆவர்'' என்று 

பதிலளித்தார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 5  நபி (ஸல்) அவர்கைளப் பார்ப்பதற்காகத் தம் குடும்பத்தாைரயும் ெசல்வத்ைதயும் 

தியாகம் ெசய்ய விரும்புேவார் பற்றிய குறிப்பு. 
 
5447 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

என் சமுதாயத்தாரில் என்ைன ஆழமாக ேநசிப்ேபாரில் சிலர் எனக்குப்பின் ேதான்றுவார்கள். 

அவர்களில் ஒருவர் என்ைனப் பார்க்க ேவண்டுேம என்பதற்காகத் தம் குடும்பத்தாைரயும் 

ெசல்வத்ைதயும்கூடத் தியாகம் ெசய்ய விரும்புவார். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 6 ெசார்க்கத்திலுள்ள சந்ைதயும் அதில் ெசார்க்கவாசிகள் அைடந்துெகாள்ளும் 

அருட்ெகாைடயும் அலங்காரமும். 
 
5448 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெசார்க்கத்தில் (மக்கள் ஒன்றுகூடும்) சந்ைத ஒன்று உண்டு. அங்கு ஒவ்ெவாரு ெவள்ளிக் 

கிழைமயும் ெசார்க்கவாசிகள் வருவார்கள். அப்ேபாது வட பருவக் காற்று வசீி அவர்களுைடய 

முகங்களிலும் ஆைடயிலும் (கஸ்தூரி மண்ைண) வாரிப்ேபாடும். உடேன அவர்கள் ேமன்ேமலும் 

அழகும் ெபாலிவும் ெபறுவார்கள். பிறகு அழகும் ெபாலிவும் அதிகமாகப் ெபற்ற நிைலயில் 

அவர்கள் தங்கள் துைணவியரிடம் திரும்பிச் ெசல்வார்கள். 

அப்ேபாது அவர்களிடம் அவர்களுைடய துைணவியர், "எங்களிடமிருந்து ெசன்ற பின்னர் 

கூடுதலான அழகும் ெபாலிவும் ெபற்றுவிட்டீர்கேள!'' என்று கூறுவர். அதற்கு அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நாங்கள் ெசன்ற பிறகு நீங்களும்தான் கூடுதலான அழகும் 

ெபாலிவும் ெபற்றிருக்கிறரீ்கள்'' என்று கூறுவர். 

இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 7 ெசார்க்கத்தில் நுைழயும் முதல் அணியினரின் முகம் ெபௗர்ணமி இரவின் முழு 

நிலைவப் ேபான்றிருக்கும் என்பதும்,அவர்களின் இதர தன்ைமகளும், அவர்களின் துைணவியர் 

பற்றிய குறிப்பும். 
 
5449 முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) மக்கள், "ெசார்க்கத்தில் அதிக எண்ணிக்ைகயில் இருப்பவர்கள் ஆண்களா,  அல்லது 

ெபண்களா?'' என்று ெபருைமயுடன் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர்; அல்லது விவாதித்துக் 

ெகாண்டிருந்தனர். 

அப்ேபாது அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "அபுல்காசிம் (ஸல்) அவர்கள், "ெசார்க்கத்தில் 

நுைழகின்ற முதல் அணியினர்,ெபௗர்ணமி இரவில் ஒளிரும் சந்திரைனப் ேபான்று 

ேதாற்றமளிப்பார்கள். அவர்களுக்குப் பின்ேன நுைழபவர்கள்,வானில் ேபெராளி வசீும் 
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நட்சத்திரத்ைதப் ேபான்றிருப்பார்கள். அவர்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் இரு துைணவியர் 

இருப்பர். அப்ெபண்களின் காலின் எலும்பு மஜ்ைஜ அவர்களது (கால்) சைதக்கு அப்பாலிருந்து 

(அவர்களது ேபரழகின் காரணத்தால்) ெவளிேய ெதரியும். ெசார்க்கத்தில் துைணவி இல்லாத 

எவரும் இருக்கமாட்டார்' என்று கூறவில்ைலயா?'' எனக் ேகட்டார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "(ஒரு முைற) ஆண்களும் ெபண்களும் "ெசார்க்கத்தில் அதிக எண்ணிக்ைகயில் யார் 

இருப்பார்கள்' என்று வழக்காடிக்ெகாண்டிருந்தனர். அப்ேபாது அவர்கள் அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்களிடம் (அைதப் பற்றிக்) ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், 

"அபுல்காசிம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்' என்று ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்று 

அறிவித்தார்கள்'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
5450 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெசார்க்கத்தில் நுைழயும் முதல் அணியினர் ெபௗர்ணமி இரவில் ஒளிரும் சந்திரைனப் ேபான்று 

(அழகாகத்) ேதாற்றமளிப்பார்கள். பிறகு அவர்களுக்கு அடுத்து நுைழபவர்கள் விண்ணில் நன்கு 

பிரகாசிக்கும் நட்சத்திரத்ைதப் ேபான்று காட்சியளிப்பார்கள். ெசார்க்கத்தில் அவர்கள் மலஜலம் 

கழிக்கமாட்டார்கள். மூக்குச் சிந்தவுமாட்டார்கள். எச்சில் துப்பவுமாட்டார்கள். 

அவர்களின் சீப்புகள் தங்கத்தாலானைவ. அவர்களது வியர்ைவயில் கஸ்தூரி மணம் கமழும். 

அவர்களுைடய (நறுமணப் புைகயிடும்) தூபக் கலசங்கள் அகிலால் எரிக்கப்படும். 

அவர்களுைடய துைணவியர் கண்ணழகுக் கன்னியர் (அல்ஹூருல் ஈன்) ஆவர். அவர்கள் 

அைனவரது குணமும் ஒேர மனிதரின் குணமாகேவ அைமந்திருக்கும். அவர்கள் தம் தந்ைத 

ஆதம் (அைல) அவர்களின் ேதாற்றத்தில் வானத்தில் (முட்டும் விதத்தில்) அறுபது முழம் உயரம் 

ெகாண்டவர்களாயிருப்பார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5451 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

என் சமுதாயத்தாரில் ெசார்க்கத்தில் நுைழயும் முதல் அணியினர் ெபௗர்ணமி இரவில் ஒளிரும் 

சந்திரைனப் ேபான்று ேதாற்றமளிப்பார்கள். பிறகு அவர்களுக்கு அடுத்து நுைழபவர்கள் 

விண்ணில் நன்கு பிரகாசிக்கும் நட்சத்திரத்ைதப் ேபான்று காட்சியளிப்பார்கள். அவர்களுக்குப் 

பிறகு இன்னும் பல படித்தரங்களும் உண்டு. 

(ெசார்க்கத்தில்) அவர்கள் மலஜலம் கழிக்கமாட்டார்கள். மூக்குச் சிந்தவுமாட்டார்கள். சளி 
துப்பவுமாட்டார்கள். அவர்களின் (தைலவாரும்) சீப்புகள் தங்கத்தாலானைவ. அவர்களுைடய 

(நறுமணப் புைகயிடும்) தூபக் கலசங்கள் அகில் குச்சியால் எரிக்கப்படும். அவர்களுைடய 

வியர்ைவயில் கஸ்தூரி மணம் கமழும். அவர்கள் அைனவரது குணமும் ஒேர மனிதரின் 

குணத்ைதப் ேபான்றிருக்கும். அவர்கள் தம் தந்ைத ஆதம் (அைல) அவர்கைளப் ேபான்று அறுபது 

முழம் உயரம் ெகாண்டவர்களாயிருப்பார்கள். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் இப்னு அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் அைனவரது குணமும் 

ஒேர மனிதரின் குணத்தில் அைமந்திருக்கும்'' என்று காணப்படுகிறது. அபூகுைறப் (ரஹ்) 

அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் அைனவரது (உடல்) அைமப்பும் ஒேர மனிதரின் (உடல்) 

அைமப்பில் இருக்கும்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. அதாவது "அவர்கள் தம் தந்ைத (ஆதம் (அைல) 

அவர்களின் ேதாற்றத்தில் இருப்பார்கள்'' என்று இப்னு அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 
 
பாடம் : 8 ெசார்க்கம் மற்றும் ெசார்க்கவாசிகள் பற்றிய வர்ணைனயும் அவர்கள் காைலயிலும் 

மாைலயிலும் இைறவைனத் துதிப்பதும். 
 
5452 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு 

அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெசார்க்கத்தில் நுைழயும் முதல் அணியினரின் முகங்கள் ெபௗர்ணமி இரவில் ஒளிரும் 

சந்திரைனப் ேபான்று ேதாற்றமளிக்கும். ெசார்க்கத்தில் அவர்கள் சளி உமிழமாட்டார்கள். மூக்குச் 

சிந்தவுமாட்டார்கள். மலஜலம் கழிக்கவுமாட்டார்கள். அவர்களுைடய பாத்திரங்களும் 

(தைலவாரும்) சீப்புகளும் தங்கத்தாலும் ெவள்ளியாலும் ஆனைவ. அவர்களுைடய (நறுமணப் 

புைகயிடும்) தூபக் கலசங்கள் அகிலால் எரிக்கப்படும். அவர்களின் வியர்ைவயில் கஸ்தூரி 

மணம் கமழும். 

அவர்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் இரு துைணவியர் இருப்பர். அவர்களது காலின் எலும்பு 

மஜ்ைஜகூட (கால்) சைதக்கு அப்பாலிருந்து அவர்களது ேபரழகின் காரணத்தால் ெவளிேய 

ெதரியும். அவர்களுக்கிைடேய எந்த மன ேவறுபாடும் இருக்காது. எந்தவிதக் குேராதமும் 

இருக்காது. அவர்களுைடய உள்ளங்கள் ஒேர மனிதரின் உள்ளத்ைதப் ேபான்றிருக்கும். 

(நன்றிக்காக) அவர்கள் காைலயும் மாைலயும் இைறவைன (தூயவன் என)த் துதிப்பார்கள். 
 
5453 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "ெசார்க்கவாசிகள் ெசார்க்கத்தில் உண்பார்கள்; பருகுவார்கள். எச்சில் 

துப்பமாட்டார்கள். மலஜலம் கழிக்கமாட்டார்கள். மூக்குச் சிந்தவுமாட்டார்கள்'' என்று 

கூறினார்கள். 

மக்கள், "(அவர்கள் உண்ணும்) உணவின் நிைல என்ன? (அது எப்படி கழிவாக ெவளிேயறும்?)'' 

என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(நறுமணமுள்ள) ஏப்பமாகவும் கஸ்தூரி மணம் 

கமழும் வியர்ைவயாகவும் ெவளிேயறும். மூச்சு விடுமாறு அகத்தூண்டல் ஏற்படுவைதப் 

ேபான்று இயல்பாகேவ இைறவைனத் துதித்துக்ெகாண்டும் ேபாற்றிக்ெகாண்டும் இருக்குமாறு 

அவர்களுக்கு அகத்தூண்டல் ஏற்படும்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில், "கஸ்தூரி மணம் கமழும் வியர்ைவயாகவும் ெவளிேயறும்'' என்பதுவைரேய இடம் 

ெபற்றுள்ளது. 
 
5454 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெசார்க்கவாசிகள் ெசார்க்கத்தில் உண்பார்கள்; பருகுவார்கள். மலம் கழிக்கமாட்டார்கள். மூக்குச் 

சிந்தவுமாட்டார்கள். சிறுநீர் கழிக்கவுமாட்டார்கள். அவர்கள் உண்ணும் உணவு கஸ்தூரி மணம் 

கமழும் வியர்ைவ ேபான்று, ஏப்பமாக ெவளிேயறும். மூச்சு விடுமாறு அகத்தூண்டல் 

ஏற்படுவைதப் ேபான்று இயல்பாகேவ இைறவைனத் துதித்துக்ெகாண்டும் ேபாற்றிக்ெகாண்டும் 

இருக்குமாறு அவர்களுக்கு அகத்தூண்டல் ஏற்படும். 

இைத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் ஹஜ்ஜாஜ் பின் அஷ்ஷாஇர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் உண்ணும் அந்த 

உணவு' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5455 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "மூச்சு விடுமாறு அகத்தூண்டல் ஏற்படுவைதப் ேபான்று இயல்பாகேவ இைறவைனத் 

துதித்துக்ெகாண்டும் இைறவைனப் ெபருைமப்படுத்திக்ெகாண்டும் இருக்குமாறு அவர்களுக்கு 

அகத்தூண்டல் ஏற்படும்'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
பாடம் : 9 ெசார்க்கவாசிகள் அனுபவிக்கும் இன்பங்கள் நிைலயானைவ என்பதும், "இது தான் 

ெசார்க்கம்; நீங்கள் நற்ெசயல் புரிந்துெகாண்டிருந்ததற்காக இது உங்களுக்கு உைடைமயாக்கப் 

பட்டுள்ளது என்று அவர்களிடம் எடுத்துச்ெசால்லப்படும்'' (7:43) எனும் இைறவசனமும். 
 
5456 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெசார்க்கத்தில் நுைழபவர் இன்பத்திேலேய இருப்பார்; துன்பம் காணமாட்டார். அவரது ஆைட 

இற்றுப்ேபாகாது. அவரது இளைம அழிந்துேபாகாது. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5457 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(ெசார்க்கவாசிகள் ெசார்க்கத்தில் நுைழந்த பின்னர்) ெபாது அறிவிப்பாளர் ஒருவர், "(இனி) நீங்கள் 

ஆேராக்கியத்துடேனேய இருப்பரீ்கள்; ஒருேபாதும் ேநாய் காணமாட்டீர்கள். நீங்கள் உயிருடன் 

தான் இருப்பரீ்கள்;ஒருேபாதும் இறக்கமாட்டீர்கள். இளைமேயாடுதான் இருப்பரீ்கள்; ஒருேபாதும் 

முதுைமயைடயமாட்டீர்கள். நீங்கள் இன்பத்ேதாடுதான் இருப்பரீ்கள்;  ஒருேபாதும் துன்பம் 

காணமாட்டீர்கள்'' என்று அறிவிப்புச் ெசய்வார். 

இைதேய வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "இதுதான் ெசார்க்கம்; நீங்கள் (உலகில்) 

நற்ெசயல் புரிந்துெகாண்டிருந்ததற்காக இது உங்களுக்கு உைடைமயாக்கப்பட்டுள்ளது என்று 

அவர்களிடம் எடுத்துச் ெசால்லப்படும்'' (7:43) என்று கூறுகின்றான். 

இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி), அபூ ஹுைரரா (ரலி) ஆகிேயார் அறிவிக்கிறார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 10 ெசார்க்கக் கூடாரங்களின் நிைலயும் அவற்றில் இைறநம்பிக்ைகயாளர்களுக்குத் 

துைணவியர் பலர் இருப்பதும். 
 
5458 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இைறநம்பிக்ைகயாளருக்குச் ெசார்க்கத்தில் ஒரு கூடாரம் உண்டு. அது நடுவில் துைளயுள்ள 

(பிரமாண்டமான) முத்தால் ஆனதாகும். அதன் உயரம் அறுபது ைமல்களாகும். அதில் இைற 

நம்பிக்ைகயாளருக்குத் துைணவியர் பலர் இருப்பர். அவர்களிடம் இைறநம்பிக்ைகயாளர் சுற்றி 
வருவார். அவர்களில் ஒருவர் மற்றவைரப் பார்க்க முடியாது. 

இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5459 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நடுவில் துைளயுள்ள முத்தாலான (பிரமாண்டமான) கூடாரம் ஒன்று ெசார்க்கத்தில் உண்டு. 

அதன் அகலம் அறுபது ைமல்களாகும். அதன் ஒவ்ெவாரு மூைலயிலும் இைற 

நம்பிக்ைகயாளருக்குத் துைணவியர் இருப்பர். அவர்கள் மற்றவர்கைளப் பார்க்க முடியாது. 

இைறநம்பிக்ைகயாளர் அவர்கைளச் சுற்றிவருவார். 

இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5460 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(ெசார்க்கத்திலுள்ள) கூடாரம் என்பது, ஒரு (பிரமாண்டமான) முத்தாகும். அதன் உயரம் அறுபது 

ைமல்களாகும். அதன் ஒவ்ெவாரு மூைலயிலும் இைறநம்பிக்ைகயாளருக்குத் துைணவியர் 

இருப்பர். அவர்கைள மற்றவர்கள் பார்க்க முடியாது. 

இைத அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 11 இவ்வுலகிலுள்ள ெசார்க்க நதிகள். 
 
5461 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ைசஹான், ைஜஹான், ஃபுராத், நீல் ஆகியைவ ெசார்க்க நதிகளில் உள்ளைவயாகும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 12 ெசார்க்கத்தில் நுைழயும் மக்கள் சிலருைடய உள்ளங்கள் பறைவகளின் உள்ளத்ைதப் 

ேபான்றிருக்கும். 
 
5462 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெசார்க்கத்தில் மக்கள் சிலர் நுைழவார்கள். அவர்களுைடய உள்ளங்கள் பறைவகளின் 

உள்ளத்ைதப் ேபான்றிருக்கும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5463 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இைவ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து எமக்கு 

அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் (ஆதிமனிதர்) ஆதைம அவரது (அழகான) உருவத்தில் 

பைடத்தான்.அவரது உயரம் அறுபது முழங்களாகும். அவைரப் பைடத்தேபாது, "நீர் ெசன்று, அங்கு 

அமர்ந்திருக்கும் வானவர்கள் குழுவுக்கு முகமன் (சலாம்) கூறுவரீாக; அவர்கள் உமக்குக் கூறும் 

(பதில்) வாழ்த்ைதக் ேகட்டுக்ெகாள்வரீாக. ஏெனனில், அதுதான் உங்களது முகமனும் 

உங்களுைடய சந்ததிகளின் முகமனும் ஆகும்'' என்று இைறவன் ெசான்னான். 

அவ்வாேற ஆதம் (அைல) அவர்கள் (வானவர்களிடம்) ெசன்று, "அஸ்ஸலாமு அைலக்கும்'' 

(உங்களுக்குச் சாந்தி உண்டாகட்டும்) என்று (முகமன்) ெசான்னார்கள். 

அதற்கு வானவர்கள், "அஸ்ஸலாமு அைலக்க வ ரஹ்மத்துல்லாஹ்'' (சாந்தியும் இைறவனின் 

ேபரருளும் உங்கள்மீதும் ெபாழியட்டும்) என்று பதில் (முகமன்) கூறினர். அவர்கள் (தமது 

பதிலில்) "இைறவனின் ேபரருளும்' (வ ரஹ்மத்துல்லாஹ்) என்பைதக் கூடுதலாகச் 

ெசான்னார்கள். 

ஆகேவ, (மறுைம நாளில்) ெசார்க்கத்தில் நுைழபவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் அறுபது முழம் உயரம் 

ெகாண்ட ஆதம் (அைல) அவர்களின் உருவத்தில்தான் நுைழவார்கள். அவருக்குப் பிறகு இன்று 

வைர அவருைடய சந்ததிகள் (உயரத்தில்) குைறந்துெகாண்ேட வருகின்றனர். 
 
பாடம் : 13 நரக ெநருப்பின் கடுைமயான ெவப்பமும் அதன் ஆழத்தின் அளவும் அது 

நரகவாசிகைளத் தீண்டும் அளவும். 
 
5464 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அன்ைறய நாளில் நரகம் எழுபதாயிரம் சங்கிலிகளால் பிைணக்கப்பட்டுக் ெகாண்டு வரப்படும். 

ஒவ்ெவாரு சங்கிலியுடனும் எழுபதாயிரம் வானவர்கள் இருந்து, இழுத்து வருவார்கள்.இைத 

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5465 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆதமின் மகன்  (மனிதன்) பற்றைவக்கும் (பூமியிலுள்ள) இந்த 

ெநருப்பானது, நரக ெநருப்பிலுள்ள ெவப்பத்தின் எழுபது பாகங்களில் ஒரு பாகமாகும்'' என்று 

ெசான்னார்கள். 

அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (நரகவாசிகைளத் 

தண்டிக்க பூமியிலுள்ள) இந்த ெநருப்ேப ேபாதுமானதாய் இருக்கிறேத?'' என்று ேகட்டார்கள். 

அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அந்த ெநருப்பு (பூமியிலுள்ள) இந்த ெநருப்ைபவிட 

அறுபத்ெதான்பது பாகம் கூடுதலாக ெவப்பேமற்றப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒவ்ெவாரு பாகமும் 

(பூமியிலுள்ள) இந்த ெநருப்பின் ெவப்பம் ெகாண்டதாயிருக்கும்'' என்று ெசான்னார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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5466 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். அப்ேபாது, ஏேதா 

விழுந்த சப்தத்ைத அவர்கள் ேகட்டார்கள். (நாங்களும் ேகட்ேடாம்.) அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது என்ன (சப்தம்) என்று உங்களுக்குத் ெதரியுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். 

நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று ெசான்ேனாம். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "இது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நரகத்திற்குள் தூக்கிெயறியப்பட்ட ஒரு 

கல்லாகும். அது இந்த ேநரம்வைர நரகத்திற்குள் ெசன்று இப்ேபாதுதான் அதன் ஆழத்ைத 

எட்டியது'' என்று ெசான்னார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "அது கீேழ விழுந்துவிட்டது. அது விழுந்த சப்தத்ைதத்தான் (இப்ேபாது) நீங்கள் 

ெசவியுற்றரீ்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5467 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நரகம், நரகவாசிகளில் சிலைர அவர்களின் கணுக்கால்கள்வைர தீண்டும். ேவறு சிலைர 

அவர்களது இடுப்புவைர தீண்டும். இன்னும் சிலைர அவர்களது கழுத்துவைர தீண்டும். 

இைத சமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5468 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நரகம், நரகவாசிகளில் சிலைர அவர்களின் கணுக்கால்கள் வைர தீண்டும். ேவறு சிலைர 

முழங்கால்கள்வைர தீண்டும். மற்றச் சிலைர இடுப்புவைர தீண்டும். இன்னும் சிலைரக் 

கழுத்துவைர தீண்டும்.- இைத சமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், ("அவர்களது இடுப்புவைர' என்பைதக் குறிக்கும்) "ஹுஜ்ஸத்திஹி' என்பதற்குப் 

பதிலாக "ஹிக்ைவஹி'என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 14 நரகத்தில் அக்கிரமக்காரர்கள் நுைழவர். ெசார்க்கத்தில் அப்பாவிகள் நுைழவர். 
 
5469 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நரகமும் ெசார்க்கமும் வாக்குவாதம் ெசய்துெகாண்டன. நரகம், "அக்கிரமக்காரர்களும் ஆணவம் 

ெகாண்டவர்களுேம எனக்குள் நுைழவார்கள்'' என்று ெசான்னது. ெசார்க்கம், "பலவனீர்களும் 

ஏைழகளுேம எனக்குள் நுைழவார்கள்'' என்று ெசான்னது. 

அப்ேபாது வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் நரகத்திடம், "நீ எனது ேவதைன. உன் மூலம் 

நான் நாடியவர்களுக்கு ேவதைன ெகாடுக்கிேறன்'' என்றும், ெசார்க்கத்திடம், "நீ எனது ேபரருள். 

உன் மூலம் நான் நாடியவர்களுக்கு அருள் புரிகிேறன்'' என்றும் கூறினான். பிறகு (இரண்ைடயும் 

ேநாக்கி), "உங்களில் ஒவ்ெவான்ைறயும் நிரப்புபவர்கள் (மக்களிைடேய) உள்ளனர்'' என்று 

ெசான்னான். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5470 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நரகமும் ெசார்க்கமும் வாக்குவாதம் ெசய்துெகாண்டன. நரகம், "ெபருைமயடிப்பவர் 

களுக்காகவும் அக்கிரமக்காரர்களுக்காகவும் நான் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டுள்ேளன்'' என்று 

ெசான்னது. ெசார்க்கம், "எனக்கு என்ன ேநர்ந்தேதா! மக்களில் பலவனீர்களும் அவர்களில் 

கீழ்நிைலயினரும் இயலாதவர்களுேம (அதிகமாக) என்னுள் நுைழவார்கள்'' என்று கூறியது. 

அப்ேபாது அல்லாஹ் ெசார்க்கத்திடம், "நீ எனது ேபரருள். உன் மூலேம என் அடியார்களில் நான் 

நாடிய சிலருக்கு அருள் புரிகிேறன்'' என்று கூறினான். நரகத்திடம், "நீ எனது ேவதைன. உன் 

மூலேம என் அடியார்களில் நான் நாடிய சிலருக்கு ேவதைன ெகாடுக்கிேறன்'' என்று கூறினான். 

பிறகு (அவ்விரண்ைடயும் ேநாக்கி), "உங்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் நிரம்பத் தரப்படும்'' என்று 

ெசான்னான். 

ஆனால், நரகேமா இைறவன் தனது பாதத்ைத அதன் மீது ைவக்காத வைர (வயிறு) நிரம்பாது. 

இைறவன் தனது பாதத்ைத ைவக்கும்ேபாது, நரகம் "ேபாதும்; ேபாதும்'' என்று கூறும். 

அப்ேபாதுதான் அதற்கு வயிறு நிரம்பும். ேமலும், நரகத்தின் ஒரு பகுதிைய மற்ெறாரு பகுதியுடன் 

இைணக்கப்படும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், ("வாக்குவாதம் ெசய்துெகாண்டன' என்பைதக் குறிக்க "தஹாஜ்ஜத்' என்பதற்குப் பகரமாக) 

"இஹ்தஜ்ஜத்' எனும் ெசால் இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 

ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
5471 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இைவ அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து எமக்கு 

அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெசார்க்கமும் நரகமும் வாக்குவாதம் ெசய்துெகாண்டன. நரகம், "ெபருைமயடிப்பவர் 

களுக்காகவும் அக்கிரமக்காரர்களுக்காகவும் நான் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டுள்ேளன்'' என்று 

ெசான்னது. ெசார்க்கம், "எனக்கு என்ன ேநர்ந்தேதா! மக்களில் பலவனீர்களும் அவர்களில் கீழ் 

நிைலயினரும் அப்பாவிகளுேம (அதிகமாக) எனக்குள் நுைழவார்கள்'' என்று கூறியது. 
 
அல்லாஹ் ெசார்க்கத்திடம், "நீேய எனது ேபரருள். உன் மூலம் என் அடியார்களில் நான் நாடிய 

சிலருக்கு அருள்புரிகிேறன்'' என்றும் நரகத்திடம், "நீ எனது ேவதைன(க்காகத்)தான். உன் மூலம் 

என் அடியார்களில் நான் நாடிய சிலருக்கு ேவதைன ெகாடுக்கிேறன். உங்களில் 

ஒவ்ெவாருவருக்கும் (வயிறு) நிரம்பத் தரப்படும்'' என்றும் கூறினான். 

ஆனால், நரகேமா வளமும் உயர்வும் மிக்க இைறவன் தனது காைல அதன் மீது ைவக்காத வைர 

(வயிறு) நிரம்பாது. (இைறவன் காைல ைவக்கும்ேபாது,) நரகம் "ேபாதும்; ேபாதும்'' என்று கூறும். 

அப்ேபாதுதான் அதற்கு வயிறு நிரம்பும். ேமலும், (நரகத்துக்ெகன அல்லாஹ் புதிதாக யாைரயும் 

பைடப்பதில்ைல. மாறாக,) நரகத்தின் ஒரு பகுதி மற்ெறாரு பகுதியுடன் இைணக்கப்படும். 
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அல்லாஹ் தன் பைடப்புகளில் யாருக்கும் அநீதியிைழக்க மாட்டான். ஆனால், ெசார்க்கத்தி(ல் 

மீதியிருக்கும் இடத்தி)ற்ெகன்ேற புதிதாகச் சிலைரப் பைட(த்து அைத நிைறப்)பான். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ், அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "ெசார்க்கமும் நரகமும் வாக்குவாதம் ெசய்துெகாண்டன'' என்று ெதாடங்கி, "உங்களில் 

ஒவ்ெவாருவருக்கும் (வயிறு) நிரம்பத் தருவது என் ெபாறுப்பாகும்'' என்பதுவைர இடம் 

ெபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ள கூடுதல் தகவல்கள் இல்ைல. 
 
5472 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(நரகவாசிகள் அைனவரும் நரகத்தில் ேபாடப்பட்ட பின்னரும் நரகம் (வயிறு) நிரம்பாத 

காரணத்தால்) "இன்னும் அதிகம் இருக்கிறதா?'' என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேடயிருக்கும். இறுதியில் 

கண்ணியத்தின் அதிபதி(யான இைறவன்) தனது பாதத்ைத அதில் ைவப்பான். அப்ேபாது அது 

"ேபாதும்; ேபாதும், உன் கண்ணியத்தின் மீதாைணயாக!'' என்று கூறும். நரகத்தின் ஒரு பகுதி 
மற்ெறாரு பகுதியுடன் இைணக்கப்படும். 

இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5473 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(நரகவாசிகள்) நரகத்தில் ேபாடப்பட்டுக் ெகாண்ேடயிருப்பார்கள். நரகம் (வயிறு நிரம்பாமல்) 

"இன்னும் அதிகம் இருக்கிறதா?'' என்று ேகட்கும்; இறுதியில் கண்ணியத்தின் அதிபதி (யான 

இைறவன்), நரகத்தில் தனது பாதத்ைத ைவப்பான். உடேன நரகத்தின் ஒரு பகுதி மற்ெறாரு 

பகுதியுடன் ஒட்டிக்ெகாள்ளும். பிறகு, "ேபாதும்; ேபாதும். உன் கண்ணியத்தின் மீதும், உன் 

ெகாைடயின் மீதும் சத்தியமாக!'' என்று நரகம் கூறும். 

ெசார்க்கத்தில் இடம் மீதி இருந்து ெகாண்ேடயிருக்கும். இறுதியில், ெசார்க்கத்திற்ெகன 

அல்லாஹ் புதியவர்கைளப் பைடத்து, ெசார்க்கத்தில் மீதியுள்ள இடத்தில் அவர்கைளக் 

குடியமர்த்துவான். 

இைத, "நாம் நரகத்திடம் "உனக்கு (வயிறு) நிரம்பிவிட்டதா?' என்று ேகட்கும் நாளில் "இன்னும் 

அதிகம் இருக்கிறதா?'என்று அது ேகட்கும்'' (50:30) எனும் இைறவசனத்தி(ன் விளக்கவுைரயி)ல் 

அப்துல் வஹ்ஹாப் பின் அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

இைத நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5474 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(ெசார்க்கவாசிகள் ெசார்க்கத்திற்குள் நுைழந்த பின்னர்) ெசார்க்கத்தில் அல்லாஹ் நாடிய அளவு 

இடம் மீதியிருக்கும். பிறகு அல்லாஹ், தான் நாடியவற்றில் ஒரு பைடப்ைப ெசார்க்கத்திற்ெகன 

உருவாக்குவான்.- இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5475 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

மறுைம நாளில் கறுப்பு ெவள்ைள ஆடு ஒன்றின் ேதாற்றத்தில் மரணம் ெகாண்டுவரப்படும். பிறகு 

அைதச் ெசார்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்குமிைடேய நிறுத்தப்படும் (என அபூகுைறப் (ரஹ்) 
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அவர்களது அறிவிப்பில் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது). பிறகு "ெசார்க்கவாசிகேள! இது 

(என்னெவன்று) உங்களுக்குத் ெதரியுமா?'' என்று ேகட்கப்படும். அப்ேபாது ெசார்க்கவாசிகள் 

தைலையத் தூக்கிப் பார்ப்பார்கள். ேமலும், "ஆம்; (ெதரியும்) இதுதான் மரணம்'' என்று 

பதிலளிப்பார்கள்.(அவர்கள் அைனவரும் அைத முன்ேப பார்த்திருக்கிறார்கள்.) 

பிறகு (நரகவாசிகைள ேநாக்கி), "நரகவாசிகேள! இது (என்னெவன்று) உங்களுக்குத் 

ெதரியுமா?'' என்று ேகட்கப்படும். அவர்களும் தைலையத் தூக்கிப் பார்த்துவிட்டு, "ஆம் (ெதரியும்). 

இதுதான் மரணம்'' என்று பதில் ெசால்வார்கள். (அவர்கள் அைனவரும் அைத முன்ேப 

பார்த்துள்ளனர்.) 

உடேன (இைறவனின்) கட்டைளக்ேகற்ப அது (ஆட்டின் உருவத்திலுள்ள மரணம்) அறுக்கப் 

பட்டுவிடும். பிறகு "ெசார்க்கவாசிகேள! நிரந்தரம்; இனி மரணேம இல்ைல. நரகவாசிகேள! 

நிரந்தரம்; இனி மரணம் என்பேத இல்ைல''என்று கூறப்படும். 
 
இைத அறிவித்த அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

இைதக் கூறிவிட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நபிேய!) அவர்கள் எண்ணிப் 

பார்க்காமலும் நம்பிக்ைக ெகாள்ளாமலும் இருக்கும் நிைலயில் காரியம் முடிக்கப்பட்டு,  துக்கம் 

ஏற்படும் அந்த நாைளப் பற்றி எச்சரிப்பரீாக!'' (19:39) எனும் இைறவசனத்ைத ஓதிக்காட்டியவாறு 

தமது கரத்தால் இந்தப் பூமிைய ேநாக்கி ைசைக ெசய்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5476 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "ெசார்க்கவாசிகள் ெசார்க்கத்திற்கும் நரகவாசிகள் நரகத்திற்கும் அனுப்பப்பட்ட பின் 

"ெசார்க்கவாசிகேள!' என அைழக்கப்படும் என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 

ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 

இந்த அறிவிப்பில், "இைதேய வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் (19:39 ஆவது வசனத்தில்) 

குறிப்பிடுகின்றான்''என இடம்ெபற்றுள்ளது. "பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த 

வசனத்ைத) ஓதிக்காட்டினார்கள்''என்பதும், "தமது கரத்தால் பூமிைய ேநாக்கி ைசைக 

ெசய்தார்கள்'' என்பதும் இடம்ெபறவில்ைல. 
 
5477 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ், ெசார்க்கவாசிகைள ெசார்க்கத்திற்கும் நரகவாசிகைள நரகத்திற்கும் அனுப்பிய பிறகு 

ஓர் அறிவிப்பாளர் அவர்களிைடேய நின்று, "ெசார்க்கவாசிகேள! இனி மரணம் இல்ைல. 

நரகவாசிகேள! இனி மரணம் இல்ைல. (உங்களில்) ஒவ்ெவாருவரும் அவரவர் இருக்குமிடத்தில் 

நிரந்தரமாக இருப்பார்கள்'' என்று அறிவிப்பார். 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5478 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெசார்க்கவாசிகள் ெசார்க்கத்திற்கும் நரகவாசிகள் நரகத்திற்கும் ெசன்று ேசர்ந்த பிறகு "மரணம்' 

(ஓர் ஆட்டின் உருவத்தில்) ெகாண்டுவரப்பட்டு, ெசார்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் இைடேய 
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நிறுத்தப்படும். பின்னர் அது அறுக்கப்படும். பிறகு ெபாது அறிவிப்பாளர் ஒருவர், 

"ெசார்க்கவாசிகேள! (இனி) மரணம் என்பேத கிைடயாது; நரகவாசிகேள! (இனி) மரணம் என்பேத 

கிைடயாது'' என்று அறிவிப்பார். அப்ேபாது ெசார்க்கவாசிகளுக்கு மகிழ்ச்சிக்கு ேமல் மகிழ்ச்சி 
அதிகமாகும். நரகவாசிகளுக்குக் கவைலக்கு ேமல் கவைல அதிகமாகும். 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
5479 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(நரகத்தில்) இைறமறுப்பாளனின் "கைடவாய்ப்பல்'  அல்லது "ேகாைரப்பல்' உஹுத் மைலையப் 

ேபான்றிருக்கும். அவனது ேதாலின் பருமன் மூன்று நாள் பயணத் ெதாைலவுைடயதாக 

இருக்கும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5480 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நரகத்தில் இைறமறுப்பாளனின் இரு ேதாள்களுக்கிைடேய உள்ள தூரம், துரிதமாக வாகனத்தில் 

பயணிப்பவர் மூன்று நாட்கள் கடக்கும் தூரமாகும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் அஹ்மத் பின் உமர் அல்வகீஈ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நரகத்தில்' எனும் 

குறிப்பு இல்ைல. 
 
5481 ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முைற பின்வருமாறு) கூறியைதக் ேகட்ேடன்: ெசார்க்கவாசிகள் யார் 

என்று உங்களுக்குத் ெதரிவிக்கட்டுமா? மக்கள், "ஆம் (ெதரிவியுங்கள்)'' என்றார்கள். நபி (ஸல்) 

அவர்கள், "(மக்களின் பார்ைவயில்) அவர்கள் பலவனீமானவர்கள்; பணிவானவர்கள். (ஆனால்,) 

அவர்கள் அல்லாஹ்வின் ேமல் ஆைணயிட்டு (எைதேயனும்) கூறுவார்களானால், அல்லாஹ் 

அைத (அவ்வாேற) நிைறேவற்றிைவப்பான்'' என்று ெசான்னார்கள். 

பிறகு "நரகவாசிகள் யார் என்று உங்களுக்கு நான் ெதரிவிக்கட்டுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், 

"ஆம்' என்றார்கள்."அவர்கள் இரக்கமற்றவர்கள்; உண்டு ெகாழுத்தவர்கள்;  ெபருைமயடிப்பவர்கள் 

ஆவர்'' என்று நபியவர்கள் கூறினார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், ("உங்களுக்கு நான் ெதரிவிக்கட்டுமா' (அலா உக்பிருக்கும்) என்பதற்குப் பகரமாக) 

"உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமா?' (அலா அதுல்லுக்கும்) என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5482 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெசார்க்கவாசிகள் யார் என்று உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமா? அவர்கள் (மக்களின் 

பார்ைவயில்) பலவனீமானவர்கள்; பணிவானவர்கள். (ஆனால்,) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் ேமல் 

ஆைணயிட்டு (எைதேயனும்) கூறுவார்களானால், அல்லாஹ் அைத (அவ்வாேற) நிைறேவற்றி 
ைவப்பான். நரகவாசிகள் யார் என்று உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமா? அவர்கள் 



அத்தியாயம் : 51 – மறுைம - சுவர்க்கம் - நரகம் 

      பக்கம் | 1946  
 

இரக்கமற்றவர்கள்; ஒரு வமிசத்தில் பிறந்ததாகப் ெபாய்யாக வாதிடுபவர்கள்; ெபருைம 

அடிப்பவர்கள். - இைத ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5483 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

பரட்ைடத் தைலயுைடய, வடீ்டுவாசல்களுக்கு ெவளிேய தடுத்து நிறுத்தப்படக்கூடிய 

எத்தைனேயா ேபர், (அல்லாஹ்விடம் தகுதியால் உயர்ந்தவர்களாய் இருப்பர்.) அவர்கள் 

அல்லாஹ்வின் ேமல் ஆைணயிட்டு (எைதேயனும்) கூறுவார்களானால், அல்லாஹ் அைத 

(அவ்வாேற) உண்ைமயாக்குவான். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5484 அப்துல்லாஹ் பின் ஸம்ஆ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது 

(இைறத்தூதர் ஸாலிஹ் (அைல) அவர்களின் தூதுவத்திற்குச் சான்றாகப் பாைறயிலிருந்து 

ெவளிப்பட்ட) ஒட்டகத்ைதயும் அத(ன் கால் நரம்பி)ைனத் துண்டித்துக் ெகான்றவைனயும் 

நிைனவு கூர்ந்தார்கள். 

அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்களில் நற்ேபறற்ற ஒருவன் முன் 

வந்தான்'' (91:12) எனும் இைறவசனத்ைதக் கூறிவிட்டு, "அபூஸம்ஆைவப் ேபான்று ஸாலிஹ் 

(அைல) அவர்களின் (ஸமூத்) சமுதாயத்தில் மதிப்புமிக்கவனும் ஆதிக்கவாதியும் 

பலசாலியுமான ஒருவன் அந்த ஒட்டகத்(ைதக் ெகால்வ)துக்காக முன்வந்தான்'' என்று 

ெசான்னார்கள். 

பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபண்க(ளின் உரிைமக)ள் குறித்து 

அறிவுறுத்தினார்கள்; பிறகு "உங்களில் ஒருவர் தம் மைனவிைய (அடிைமைய அடிப்பைதப் 

ேபான்று) அடிக்க முற்படுகிறார். (ஆனால்,) அவேர அந்நாளின் இறுதியில் (இரவில்) அவளுடன் 

(தாம்பத்திய உறவுக் காக)படுக்க ேநரலாம். (இது முைறயா?)'' என்று கூறினார்கள். 
 
பிறகு (உடலிலிருந்து பிரியும்) நாற்ற வாயு காரணமாக மக்கள் சிரிப்பது குறித்து, "(அப்படிச் சிரிக்க 

ேவண்டாெமனக் குறிப்பிடும் வைகயில்) உங்களில் ஒருவர் தாம் ெசய்யும் ஒரு ெசயலுக்காக 

(அேத ெசயைலப் பிறர் ெசய்யும்ேபாது) ஏன் சிரிக்கிறார்?'' என்று ேகட்டு உபேதசித்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அடிைமப் ெபண்ைண 

அடிப்பைதப் ேபான்று' எனக் காணப்படுகிறது. அபூகுைறப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஆண் 

அடிைமைய அடிப்பைதப் ேபான்று' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5485 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இேதா இந்த பனூ கஅப் குலத்தாரின் தந்ைதயான "அம்ர் பின் லுைஹ பின் கம்ஆ பின் 

கிந்திஃப்' தனது குடைல இழுத்தபடி நரகத்தில் ெசன்றுெகாண்டிருப்பைத நான் கண்ேடன். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5486 சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(5:103ஆவது இைறவசனத்திலுள்ள) "பஹீரா' என்பது, (அறியாைமக் கால) சிைலகளுக்காக 

(அவற்றின் ெபயரால்) பால் கறக்கக்கூடாெதனத் தைட விதிக்கப்பட்டுவந்த ஒட்டகமாகும்; 

மக்களில் யாரும் அதன் பாைலக் கறக்கமாட்டார்கள். 

"சாயிபா' என்பது, (அறியாைமக் காலத்தில் ேநாய் நிவாரணம் ேபான்ற ேதைவகள் நிைறேவற 

ேவண்டும் என்ற ேவண்டுதலில்) சிைலகளுக்காக (ேநர்ந்து) சுதந்திரமாகத் திரியவிடப்பட்டு வந்த 

ஒட்டகமாகும். அதன் மீது எந்தச் சுைமயும் ஏற்றப்படாது. 
 
அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகப் பின்வருமாறு 

ெசான்னார்கள்: "அம்ர் பின் ஆமிர் அல்குஸாஈ' தமது குடைல இழுத்தபடி நரகத்தில் ெசன்று 

ெகாண்டிருப்பைத நான் கண்ேடன். முதன் முதலாக "சாயிபா' (ஒட்டகத்ைதச் சிைலகளுக்காக 

ேநர்ச்ைச ெசய்து) திரியவிட்டவர் அவர்தான். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5487 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இரு பிரிவினர் நரகவாசிகளில் அடங்குவர். அவ்விரு பிரிவினைர நான் பார்த்ததில்ைல. 

(முதலாம் பிரிவினர் யாெரனில்,) பசு மாட்டின் வாைலப் ேபான்ற (நீண்ட) சாட்ைடகைளத் 

தம்மிடம் ைவத்துக்ெகாண்டு மக்கைள அடி(த்து இம்சி)க்கும் கூட்டத்தார். 

(இரண்டாம் பிரிவினர் யாெரனில்,) ெமல்லிய உைடயணிந்து, தம் ேதாள்கைளச் சாய்த்தபடி 

(தளுக்கி குலுக்கி கர்வத்துடன்) நடந்து (அந்நிய ஆடவர்களின் கவனத்ைத) தம் பக்கம் 

ஈர்க்கக்கூடிய ெபண்கள் ஆவர். அவர்களின் தைல(முடி) சரிந்து நடக்கக்கூடிய கழுத்து நீண்ட 

ஒட்டகத்ைதப் ேபான்றிருக்கும். அவர்கள் ெசார்க்கத்தில் நுைழயமாட்டார்கள்; (ஏன்) அதன் 

வாைடையக்கூட நுகரமாட்டார்கள். ெசார்க்கத்தின் நறுமணேமா இவ்வளவு இவ்வளவு 

ெதாைலவிலிருந்து வசீிக்ெகாண்டிருக்கும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5488 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ நீண்டநாள் வாழ்ந்தால் ஒரு 

சமுதாயத்ைதப் பார்க்கக்கூடும். அவர்களின் ைககளில் மாட்டின் வாைலப்ேபான்று  (நீளமான 

சாட்ைடகள்) இருக்கும். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் ேகாபத்துடேனேய காைலயில் 

புறப்படுவார்கள். அல்லாஹ்வின் கடுங்ேகாபத்துடேனேய மாைலயில் திரும்புவார்கள். 
 
5489 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 

(என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் நீண்ட நாள் வாழ்ந்தால் ஒரு 

சமுதாயத்ைதப் பார்க்கக்கூடும். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கடுங்ேகாபத்துடேனேய காைலயில் 

புறப்படுவார்கள். அவனுைடய சாபத்துடேனேய மாைலயில் திரும்புவார்கள். அவர்களின் 

ைககளில் மாட்டின் வாைலப் ேபான்றைவ (நீளமான சாட்ைடகள்) இருக்கும். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 15  உலக அழிவும் மறுைம நாளில் (மக்கள் அைனவரும்) ஒன்றுதிரட்டப்படுவதும். 
 
5490 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! மறுைமேயாடு ஒப்பிடும்ேபாது இவ்வுலகின் நிைலயானது,  

உங்களில் ஒருவர் தமது இந்த -அதாவது சுட்டு- விரைல (அறிவிப்பாளர் யஹ்யா சுட்டு விரலால் 

ைசைக ெசய்கிறார்) கடலில் ைவப்பைதப் ேபான்றுதான். அதில் எந்த அளவு தண்ணரீ் 

ஒட்டிக்ெகாள்கிறது என்று அவர் பார்க்கட்டும். (அந்த அளவு குைறவானேதயாகும்.) 

இைத பனூ ஃபிஹ்ர் குலத்தாரில் ஒருவரான முஸ்தவ்ரித் பின் ஷத்தாத் (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள். 
 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் அபூஉசாமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அறிவிப்பாளர் இஸ்மாயலீ் பின் அப ீ

காலித் (ரஹ்) அவர்கள் தமது ெபருவிரலால் (கடலில் நுைழப்பைதப் ேபான்று) ைசைக 

ெசய்தார்கள்'' என்று காணப்படுகிறது. 

யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கைளத் தவிர மற்ற அைனவரது அறிவிப்பிலும், "(இவ்வாறு) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்ேடன்'' என முஸ்தவ்ரித் பின் 

ஷத்தாத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5491 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"மக்கள் மறுைமநாளில் ெசருப்பணியாதவர்களாக, நிர்வாணமானவர்களாக, விருத்த ேசதனம் 

ெசய்யப்படாதவர்களாக ஒன்றுதிரட்டப்படுவார்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறியைத நான் ேகட்ேடன். உடேன நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (நிர்வாணமான) ெபண்கள் 

மற்றும் ஆண்கள் அைனவரும் ஒருவைரெயாருவர் பார்ப்பார்கேள?'' என்று ேகட்ேடன். 

"ஆயிஷா! அவர்களில் சிலர் ேவறு சிலைரப் பார்க்கும் எண்ணம் ஏற்படாத அளவுக்கு 

(அப்ேபாைதய) நிைலைம மிகக் கடுைமயானதாக இருக்கும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் கூறினார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.அவற்றில் ஹாத்திம் பின் அபஸீஃகீரா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

"விருத்தேசதனம் ெசய்யப்படாதவர்களாக' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
 
5492 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் உைரயாற்றியேபாது, "நீங்கள் ெசருப்பணியாமல் ெவறுங்காலால் 

நடந்தவர்களாக, நிர்வாணமானவர்களாக,  விருத்தேசதனம் ெசய்யப்படாதவர்களாக 

அல்லாஹ்ைவச் சந்திப்பரீ்கள்'' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் ஸுைஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உைரயாற்றிய ேபாது' எனும் 

குறிப்பு இல்ைல. 
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5493 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிைடேய நின்று (எங்களுக்கு) 

அறிவுைர வழங்கிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 

அப்ேபாது (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: 

மக்கேள! (மறுைம நாளில்) நீங்கள் ெசருப்பணியாதவர்களாக,  நிர்வாணமானவர்களாக, 

விருத்தேசதனம் ெசய்யப்படாதவர்களாக அல்லாஹ்விடம் ஒன்றுதிரட்டிக்ெகாண்டு 

வரப்படுவரீ்கள். அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: முதன் முதலாக அவர்கைள நாம் பைடத்தைதப் 

ேபான்ேற (அந்நாளில்) அவர்கைள நாம் மீண்டும் பைடப்ேபாம். இது நம்மீது (ெபாறுப்பாகிவிட்ட) 

வாக்குறுதியாகும். இைத நாம் நிச்சயமாகச் ெசய்ேவாம் (21:104). 

கவனத்தில் ைவயுங்கள்! மறுைம நாளில் பைடப்பினங்களிேலேய முதன் முதலாக 

ஆைடயணிவிக்கப்படுபவர் இப்ராஹீம் (அைல) அவர்கள் ஆவார்கள். 

கவனத்தில் ைவயுங்கள்! என் சமுதாயத்தாரில் சிலர் இடப் பக்கமாக (நரகம் ேநாக்கி)க் ெகாண்டு 

ெசல்லப்படுவார்கள். அப்ேபாது நான் "என் இைறவா! (இவர்கள்) என் ேதாழர்கள்'' என்ேபன். 

அப்ேபாது "(இவர்கள்) உம(து இறப்பு)க்குப்பின் (மார்க்கத்தில்) என்னெவல்லாம் புதிது புதிதாக 

உருவாக்கினார்கள் என்பது உமக்குத் ெதரியாது'' என்று கூறப்படும். 

அப்ேபாது நான், நல்லடியார் (நபி ஈசா (அைல) அவர்கள்) ெசான்னைதப் ேபான்று, 

"(இைறவா!)'' நான் அவர்களுடன் இருந்தவைர அவர்கைளக் கண்காணிப்பவனாகேவ இருந்ேதன். 

நீ என்ைனத் திரும்ப அைழத்துக்ெகாண்டேபாது, நீேய அவர்கைளக் கண்காணிப்பவனாக 

இருந்தாய். நீ அைனத்ைதயும் கண்காணிப்பவன். அவர்கைள நீ தண்டித்தால் அவர்கள் உன் 

அடியார்கேள. அவர்கைள நீ மன்னித்தால் நீ மிைகத்தவன்; ஞானமிக்கவன்'' (5:117,118) என்று 

ெசால்ேவன். 

அப்ேபாது என்னிடம், "நீர் இவர்கைளவிட்டுப் பிரிந்ததிலிருந்து இவர்கள் தம் குதிகால் 

(சுவடு)களின் வழிேய மார்க்கத்திலிருந்து ெவளிேயறிக்ெகாண்ேடயிருந்தார்கள்'' என்று 

கூறப்படும். 
 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் வகீஉ மற்றும் முஆத் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பிேலேய "அப்ேபாது, இவர்கள் 

உம(து இறப்பு)க்குப் பின் (மார்க்கத்தில்) என்னெவல்லாம் புதிது புதிதாக உருவாக்கினார்கள் 

என்பது உமக்குத் ெதரியாது'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5494 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(மறுைம நாள் வருவதற்குச் சற்றுமுன் கிழக்கிலிருந்து ேமற்கு ேநாக்கி) மக்கள் மூன்று 

பிரிவினராக ஒன்றுதிரட்டப்படுவார்கள். (அவற்றில் முதல் பிரிவினர்) அச்சத்துடனும் 

ஆர்வத்துடனும் ெசல்வார்கள். (இரண்டாவது பிரிவினர் வாகனப் பற்றாக்குைறயினால் 

தாமதித்துப் பின்னர்) ஒேர ஒட்டகத்தின் மீது இரண்டு ேபராக, ஒேர ஒட்டகத்தின் மீது மூன்று 

ேபராக, ஒேர ஒட்டகத்தின் மீது நான்கு ேபராக, ஒேர ஒட்டகத்தின் மீது பத்துப் ேபராகச் 

ெசல்வார்கள். 

அவர்களில் எஞ்சியவர்(கேள மூன்றாவது பிரிவினராவர். அவர்)கைளப் பூமியில் ஏற்படும் (ஒரு 

ெபரும்) "தீ' ஒன்றுதிரட்டும். அவர்கள் இரவில் ஓய்ெவடுக்கும்ேபாதும், மதிய ஓய்ெவடுக்கும் 
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ேபாதும், காைல ேநரத்ைத அைடயும்ேபாதும், மாைல ேநரத்ைத அைடயும் ேபாதும் (இப்படி 

எல்லா ேநரங்களிலும்) அந்தத் தீ அவர்களுடேனேய இருக்கும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 16  மறுைம நாளின் நிைல. அதன் அமளிகளிலிருந்து தப்பிக்க நமக்கு அல்லாஹ் உதவி 
புரிவானாக! 
 
5495 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "அந்நாளில் அகிலத்தின் இைறவன் முன்னால் மனிதர்கள் நிற்பார்கள்'' 

(83:6) எனும் இைறவசனத்ைத ஓதிவிட்டு, "(அன்று) தம் காதுகளில் பாதிவைர ேதங்கி நிற்கும் 

தமது வியர்ைவயில் அவர்களில் ஒருவர் நின்றுெகாண்டிருப்பார்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மக்கள் 

நிற்பார்கள்' என்ேற வசனத்ெதாடர் ஆரம்பமாகிறது. "அந்நாளில்' என்று அவர்கள் அறிவிக்க 

வில்ைல. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் எட்டு 

அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் மூசா பின் உக்பா மற்றும் ஸாலிஹ் பின் ைகசான் (ரஹ்) ஆகிேயாரது அறிவிப்பில், 

"எந்த அளவுக்கு (அவர்கள் நிற்பார்கள்) என்றால், தம் காதுகளில் பாதிவைர ேதங்கி நிற்கும் தமது 

வியர்ைவயில் அவர்களில் ஒருவர் மைறந்துேபாய்விடுவார்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5496 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

மறுைம நாளில் (மனிதர்களின் தைலக்கருகில் ெநருங்கிவரும் சூரியனால்) ஏற்படும் 

வியர்ைவ, தைரயினுள் இரு ைக நீட்டளவில் எழுபது முழம்வைர ெசன்று, (தைரக்குேமல்) 

"அவர்களின் வாைய' அல்லது "அவர்களது காைத' எட்டும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

("அவர்களின் வாைய' அல்லது "அவர்களின் காைத' ஆகிய) இவற்றில் அறிவிப்பாளர் அபுல் 

ஃைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் எைதக் கூறினார்கள் என்பதில் ஸவ்ர் (ரஹ்) அவர்கேள ஐயப்பாட்ைட 

ெவளியிட்டுள்ளார்கள். 
 
5497 மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"மறுைம நாளில் சூரியன் பைடப்பினங்களுக்கு அருகில் ெகாண்டுவரப்படும். எந்த 

அளவுக்ெகன்றால், அவர்களுக்கும் அதற்கும் இைடயில் ஒரு ைமல் ெதாைலதூரேம இருக்கும். 

அப்ேபாது மக்கள் தம் ெசயல்களுக்ேகற்ப வியர்ைவயில் மூழ்குவார்கள். சிலரது வியர்ைவ 

அவர்களின் கணுக்கால்கள்வைரயிலும், சிலரது வியர்ைவ முழங்கால்கள் வைரயிலும், சிலரது 

வியர்ைவ இடுப்பு வைரயிலும், சிலரது வியர்ைவ வாய் வைரயிலும் எட்டிவிடும்'' என்று 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 

இைதக் கூறியேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ைகயால் வாைய ேநாக்கி 
ைசைக ெசய்தார்கள். 
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இதன் அறிவிப்பாளரான சுைலம் பின் ஆமிர் (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 

"ைமல்' என்று பூமியின் ெதாைலதூர அளைவக் குறிப்பிட்டார்களா? அல்லது கண்ணில் தீட்டப் 

பயன்படும் அஞ்சனக்ேகாலின் அளைவக் குறிப்பிட்டார்களா என்பது எனக்குத் ெதரியவில்ைல'' 

என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 17  ெசார்க்கவாசிகைளயும் நரகவாசிகைளயும் இவ்வுலகிேலேய அைடயாளம் கண்டு 

ெகாள்ளத்தக்க பண்புகள். 
 
5498 இயாள் பின் ஹிமார் அல்முஜாஷிஈ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் உைரயாற்றியேபாது பின்வருமாறு 

கூறினார்கள்: 

அறிந்துெகாள்ளுங்கள்: என் இைறவன் இன்ைறய தினம் எனக்குக் கற்றுத் தந்தவற்றிலிருந்து 

நீங்கள் அறியாதவற்ைற உங்களுக்குக் கற்றுத்தருமாறு எனக்குக் கட்டைளயிட்டான். 

(இைறவன் கூறினான்:) நான் ஓர் அடியானுக்கு ெவகுமதியாக வழங்கியுள்ள அைனத்துப் 

ெபாருட்களும் அவனுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டைவேய ஆகும். நான் என் அடியார்கள் 

அைனவைரயும் (இயற்ைகயிேலேய) உண்ைம வழி நின்றவர்களாகேவ பைடத்ேதன். (ஆயினும்) 

அவர்களிடம் ைஷத்தான் வந்து அவர்களது இயற்ைக ெநறியிலிருந்து அவர்கைளப் 

பிறழச்ெசய்துவிட்டான். நான் அவர்களுக்கு அனுமதித்துள்ளவற்ைறத் தைடெசய்யப் 

பட்டைவயாக ஆக்கிவிட்டான்; நான் எனக்கு இைண கற்பிப்பதற்கு எந்தச் சான்ைறயும் இறக்காத 

நிைலயில் எனக்கு இைண கற்பிக்குமாறு அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டுவிட்டான். 

அல்லாஹ் பூமியில் வசித்துக்ெகாண்டிருப்ேபாைரப் பார்த்து, அவர்களில் அரபியர்,  

அரபியரல்லாேதார் அைனவர்மீதும் (அவர்கள் இைண கற்பித்துக்ெகாண்டிருந்ததால்) 

கடுங்ேகாபம் ெகாண்டான்; ேவதக்காரர்களில் (இைணைவக்காமல்) எஞ்சியிருந்ேதாைரத் தவிர! 

ேமலும் (என்னிடம்) இைறவன், நான் உம்ைமச் ேசாதிப்பதற்கும் உம்ைமக் ெகாண்டு (பிறைரச்) 

ேசாதிப்பதற்குேம உம்ைம நான் அனுப்பிேனன். (ெவள்ள)நீரில் அழிந்துேபாய்விடாத 

ேவதத்ைதயும் உமக்கு நான் அருளிேனன். அைத உறங்கும்ேபாதும் விழித்திருக்கும் நிைலயிலும் 

நீர் ஓதுகின்றரீ்'' என்று கூறினான். 
 
ேமலும், என் இைறவன் குைறஷியைர எரித்துவிடுமாறு எனக்குக் கட்டைளயிட்டான். அப்ேபாது 

நான் "என் இைறவா! அவர்கள் என் தைலைய ெநாறுக்கி ஒரு ெராட்டிையப் ேபான்று 

ஆக்கிவிடுவார்கேள?'' என்று கூறிேனன். இைறவன், "உம்ைம (உமது பிறந்தகத்திலிருந்து) 

அவர்கள் ெவளிேயற்றியைதப் ேபான்று அவர்கைள நீர் ெவளிேயற்றிவிடும். அவர்களிடம் 

அறப்ேபார் புரியும். உமக்கு நாம் உதவுேவாம். (நல்வழியில்) நீர் ெசலவிடும். உமக்கு நாம் 

ெசலவிடுேவாம். (அவர்கைள ேநாக்கி) ஒரு பைடைய அனுப்பும். அைதப் ேபான்று ஐந்து மடங்கு 

பைடைய நாம் அனுப்புேவாம். உமக்குக் கீழ்ப்படிபவர்களுடன் ேசர்ந்து உமக்கு 

மாறுெசய்ேவாருடன் நீர் ேபாரிடும்'' என்று கூறினான். 

ேமலும், ெசார்க்கவாசிகள் மூவர் ஆவர். ஒருவர், நீதிெநறி வழுவாமல் வாரி வழங்கி நல்லறம் 

புரிய வாய்ப்பளிக்கப்படும் அரசர். இரண்டாமவர், உறவினர்களிடமும் மற்ற முஸ்லிம்களிடமும் 

அன்புடனும் இரக்கத்துடனும் நடந்துெகாள்பவர். மூன்றாமவர், குழந்ைத குட்டிகள் இருந்தும் 
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(தவறான வழியில் ெபாருளடீ்டிவிடாமல்) தன் மானத்துடனும் சுயமரியாைதயுடனும் வாழ்கின்ற 

மனிதர். 

நரகவாசிகள் ஐவர் ஆவர். முதலாமவர், புத்தி சாதுர்யம் இல்லாத பலவனீர். அவர் (சுயகாலில் 

நிற்காமல்) உங்கைளேய பின்ெதாடர்வார். தமக்ெகன குடும்பத்ைதேயா ெசல்வத்ைதேயா 

ேதடிக்ெகாள்ளமாட்டார். இரண்டாமவர்,எந்த ஆைசையயும் விட்டுைவக்காத ேமாசடிக்காரர். 

அற்பமானேத ஆனாலும் ேமாசடி ெசய்(தாவது அைத அைட)யாமல் விடமாட்டார். மூன்றாமவர், 

காைலயிலும் மாைலயிலும் உம்முைடய வடீ்டார் விஷயத்திலும் உமது ெசல்வம் 

விஷயத்திலும் உமக்குத் துேராகமிைழப்பவர். 

(நரகவாசிகளின் குணங்களில் நான்காவதாக) கருமித்தனத்ைத அல்லது ெபாய்ையக் 

கூறினார்கள். ஐந்தாமவன், "அதிகமாக அருவருப்பாகப் ேபசுகின்ற ஒழுங்கீனன்'' என்று 

குறிப்பிட்டார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் அபூஃகஸ்ஸான் அல்மிஸ்மஈ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நல்வழியில் 

ெசலவிடுவரீாக! உமக்கு நாம் ெசலவிடுேவாம்'' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ், இயாள் பின் ஹிமார் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "நான் ஓர் அடியானுக்கு ெவகுமதியாக வழங்கியுள்ள அைனத்துப் ெபாருட்களுேம 

(அவனுக்கு) அனுமதிக்கப்பட்டைவயாகும்'' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இயாள் பின் ஹிமார் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் உைரயாற்றினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 

ஆரம்பமாகிறது. 
 
5499 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஜாஷிஉ குலத்தாரான இயாள் பின் ஹிமார் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத 

மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிைடேய நின்று உைரயாற்றினார்கள்''  

என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 

இடம்ெபற்றுள்ளன. இந்த அறிவிப்பில், "பணிவாக நடந்துெகாள்ளுங்கள். உங்களில் ஒருவர் 

மற்றவரிடம் ெபருைமயடிக்க ேவண்டாம். ஒருவர் மற்றவரிடம் எல்ைல மீற ேவண்டாம்'' என்று 

இைறவன் எனக்கு அறிவித்தான் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் கூடுதலாக 

இடம்ெபற்றுள்ளது. 

ேமலும், (நரகவாசிகளில் முதலாமவர் குறித்து) "அவர்கள் உங்கைளேய பின் ெதாடர்ந்து 

ெகாண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் தமக்ெகனக் குடும்பத்ைதேயா ெசல்வத்ைதேயா ேதடிக்ெகாள்ள 

மாட்டார்கள்'' என்று (சிறு ேவறுபாட்டுடன்) இடம்ெபற்றுள்ளது. அதில் கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் 

பின்வருமாறு கூறியதாகவும் காணப்படுகிறது: 

நான் முதர்ரிஃப் (ரஹ்) அவர்களிடம், "அபூஅப்தில்லாஹ்! இப்படியும் நடக்குமா? (தமக்ெகன 

குடும்பத்ைதேயா ெசல்வத்ைதேயா ேதடிக்ெகாள்ளாதவர்களும் உண்டா?)'' என்று ேகட்ேடன். 

அதற்கு அவர்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இ(த்தைகய)வர்கைள நான் 

அறியாைமக் காலத்தில் (இருந்ததாக அவர்களுைடய வரலாறுகளில்) கண்டிருக்கிேறன். ஒரு 
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மனிதர் ஒரு குலத்தாருக்காகக் கால்நைடகைள ேமய்ப்பார். (அதற்காகக் கூலி எைதயும் 

ெபறமாட்டார்.) அவரது தாம்பத்திய உறவுக்காக அக்குலத்தாரின் அடிைமப் ெபண் மட்டும் 

அவருக்குக் கிைடப்பாள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 18  இறந்தவருக்குச் ெசார்க்கத்திலுள்ள அல்லது நரகத்திலுள்ள அவரது இருப்பிடம் 

எடுத்துக்காட்டப்படுவதும்,மண்ணைறயில் (கப்று) ேவதைன உண்டு என்பதற்கான சான்றும், 

அதன் ேவதைனயிலிருந்து (காக்குமாறு இைறவனிடம்) பாதுகாப்புக் ேகாருவதும். 
 
5500 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவர் இறந்துவிட்டால் (மறுைமயில்) அவர் (தங்கப்ேபாகும்) இருப்பிடம் 

காைலயிலும் மாைலயிலும் அவருக்கு எடுத்துக்காட்டப்படும். அவர் ெசார்க்கவாசியாக 

இருந்தால், ெசார்க்கத்தில் இருப்பதாகவும் நரகவாசியாக இருந்தால் நரகத்திலிருப்பதாகவும் 

(எடுத்துக்காட்டப்படும்). அப்ேபாது "இதுதான் உமது இருப்பிடம்; மறுைம நாளில் இைத 

ேநாக்கிேய அல்லாஹ் உம்ைம எழுப்புவான்'' என்று கூறப்படும். 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5501 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஒரு மனிதர் இறந்துவிட்டால் (மறுைமயில்) அவர் (தங்கப்ேபாகும்) இருப்பிடம் காைலயிலும் 

மாைலயிலும் அவருக்கு எடுத்துக்காட்டப்படும். அவர் ெசார்க்கவாசியாக இருந்தால் (எடுத்துக் 

காட்டப்படும் இடமும்) ெசார்க்கமாக இருக்கும். அவர் நரகவாசியாக இருந்தால் (எடுத்துக் 

காட்டப்படும் இடமும்) நரகமாக இருக்கும். பிறகு "இதுேவ உமது இருப்பிடம். மறுைம நாளில் 

இைத ேநாக்கிேய நீர் எழுப்பப்படுவரீ்'' என்று கூறப்படும். 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5502 ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் பனுந் நஜ்ஜார் குலத்தாருக்குச் ெசாந்தமான ேதாட்டெமான்றில் 

தமது ேகாேவறு கழுைதயின் மீதிருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களுடன் நாங்களும் இருந்ேதாம். 

அப்ேபாது அவர்களது ேகாேவறு கழுைத அவர்கைளத் தூக்கிெயறியும் அளவுக்கு 

ெவருண்ேடாடியது. 

அங்கு ஆறு அல்லது ஐந்து அல்லது நான்கு மண்ணைறகள் இருந்தன. (இவ்வாறுதான் சயதீ் 

அல்ஜுைரரீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்துவந்ததாக இப்னு உலய்யா (ரஹ்) அவர்கள் 

ெதரிவித்தார்கள்.) அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்த மண்ணைறகளில் அடக்கம் 

ெசய்யப்பட்டிருப்பவர்கைளப் பற்றி யார் அறிவார்?'' என்று ேகட்டார்கள். ஒரு மனிதர், "நான் 

(அறிேவன்)'' என்றார். 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவர்கள் எப்ேபாது இறந்தார்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அவர், 

"இைணைவப்பு (ேகாேலாச்சியிருந்த அறியாைம)க் காலத்தில் இறந்தனர்'' என்று பதிலளித்தார். 

அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்தச் சமுதாயம் மண்ணைறகளில் ேசாதிக்கப்படுகின்றது. 

நீங்கள் (இறந்தவர்கைளப்) புைதக்காமல் விட்டுவிடுவரீ்கள் என்ற அச்சம் மட்டும் 

எனக்கில்ைலயாயின், நான் ெசவியுறும் மண்ணைறயின் ேவதைனைய உங்களுக்கும் ேகட்கச் 

ெசய்யும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தித்து இருப்ேபன்'' என்று கூறினார்கள். 
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பிறகு எங்கைள ேநாக்கித் தமது முகத்ைதத் திருப்பி, "நரக ெநருப்பின் ேவதைனயிலிருந்து 

அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருங்கள்'' என்றார்கள். மக்கள், "நரக ெநருப்பின் 

ேவதைனயிலிருந்து நாங்கள் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறாம்'' என்று கூறினர். 

பிறகு "மண்ணைறயின் ேவதைனயிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருங்கள்'' 

என்றார்கள். மக்கள், "மண்ணைறயின் ேவதைனயிலிருந்து நாங்கள் அல்லாஹ்விடம் 

பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறாம்'' என்று கூறினர். 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "குழப்பங்களில் ெவளிப்பைடயானைவ மைறமுகமானைவ 

அைனத்திலிருந்தும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், 

"குழப்பங்களில் ெவளிப்பைடயானைவ மைறமுகமானைவ அைனத்திலிருந்தும் 

அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறாம்'' என்று கூறினர். 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "தஜ்ஜாலின் குழப்பத்திலிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருங்கள்'' 

என்றார்கள். மக்கள், "தஜ்ஜாலின் குழப்பத்திலிருந்து நாங்கள் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் 

ேகாருகிேறாம்'' என்று கூறினர். 

இதன் அறிவிப்பாளரான அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள், "இைத நான் நபி (ஸல்) 

அவர்களிடமிருந்து ேநரடியாகக் ேகட்கவில்ைல. மாறாக, ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கேள 

எனக்கு இைத அறிவித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5503 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நீங்கள் இறந்தவர்கைளப் புைதக்காமல் விட்டுவிடுவரீ்கேளா என்ற அச்சம் எனக்கில்ைலயாயின், 

மண்ணைறயின் ேவதைனைய உங்களுக்குக் ேகட்கச் ெசய்யுமாறு நான் அல்லாஹ்விடம் 

பிரார்த்தைன ெசய்திருப்ேபன். 

இைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5504 அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சூரியன் மைறந்தபின் ெவளிேய 

புறப்பட்டார்கள். அப்ேபாது ஒரு சப்தத்ைதக் ேகட்டுவிட்டு "யூதர்கள், அவர்களின் கல்லைறகளில் 

ேவதைன ெசய்யப்படுகிறார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் ஏழு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5505 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஓர் அடியார் மண்ணைறயில் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டு அவருைடய நண்பர்கள் திரும்பிச் 

ெசல்லும்ேபாது, அவர்களது காலணியின் ஓைசைய இறந்தவர் ெசவிேயற்பார். அப்ேபாது 

அவரிடம் இரு வானவர்கள் வந்து அவைர எழுப்பி உட்காரைவத்து, "இந்த மனிதைரப் பற்றி என்ன 

ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தாய்?'' என்று (என்ைனப் பற்றிக்) ேகட்பார்கள். இைற நம்பிக்ைகயாளேரா, 

"இவர் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் தூதருமாவார் என்று நான் உறுதிெமாழிகிேறன்'' என்று 

கூறுவார். 
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அப்ேபாது அவரிடம் "(நீ இைறநம்பிக்ைகயற்றவராக இருந்திருந்தால்) நரகத்தில் நீ தங்கப்ேபாகும் 

இடத்ைதப் பார். (நீ நம்பிக்ைகயாளனும் நல்லவனுமாக இருப்பதால்) அல்லாஹ் இதற்குப் 

பகரமாக உனக்குச் ெசார்க்கத்தில் தங்குமிடத்ைத ஏற்படுத்தியுள்ளான்'' என்று கூறப்படும். அவர் 

அவ்விரண்ைடயும் ஒேர ேநரத்தில் பார்ப்பார். 

இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளரான கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

"அப்ேபாது இைறநம்பிக்ைகயாளருக்கு எழுபது முழம் அளவுக்கு மண்ணைற விசாலமாக்கப் 

படும். அவர்கள் எழுப்பப்படும் (மறுைம) நாள்வைர அது மகிழ்ச்சியூட்டும் இன்பங்களால் 

நிரப்பப்படும்'' என்றும் எங்களிடம் கூறப்பட்டது. 
 
5506 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இறந்தவைர மண்ணைறக்குள் ைவத்து (அடக்கம் ெசய்து)விட்டு மக்கள் திரும்பிச் ெசல்லும் 

ேபாது, அவர்களின் காலணி ஓைசைய இறந்தவர் ெசவிேயற்பார். 

இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5507 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஓர் அடியார் மண்ணைறயில் ைவத்து 

அடக்கம் ெசய்யப்பட்டு அவருைடய ேதாழர்கள் திரும்பிச் ெசல்லும்ேபாது...'' என்று ஹதீஸ் 

ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற் றுள்ளன. 
 
5508 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

"இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ேடாைர உறுதியான ெகாள்ைகயின் மூலம் இவ்வுலக வாழ்க்ைகயிலும் 

மறுைமயிலும் அல்லாஹ் நிைலப்படுத்துகின்றான்'' (14:27) எனும் இைறவசனம் மண்ணைற(யில் 

நைடெபறும்) ேவதைன ெதாடர்பாகேவ அருளப்ெபற்றது. 

அ(டக்கம் ெசய்யப்பட்ட)வரிடம், "உன் இைறவன் யார்?'' என்று ேகட்கப்படும். அதற்கு அவர், "என் 

இைறவன் அல்லாஹ். என்னுைடய நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் ஆவார்கள்'' என்று 

பதிலளிப்பார். இைதேய ேமற்கண்ட (14:27ஆவது) வசனம் குறிப்பிடுகிறது. 

இைத பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5509 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ேடாைர உறுதியான ெகாள்ைகயின் மூலம் இவ்வுலக வாழ்க்ைகயிலும் 

மறுைமயிலும் அல்லாஹ் நிைலப்படுத்துகின்றான்'' (14:27) எனும் இைறவசனம் மண்ணைற 

ேவதைன ெதாடர்பாகேவ அருளப்ெபற்றது. 

இைத ைகஸமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த அறிவிப்பு மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5510 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 

(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:) இைறநம்பிக்ைகயாளரின் உயிர் 

பிரியும்ேபாது அைத இரு வானவர்கள் எடுத்துக்ெகாண்டு (வானுலகிற்கு) ஏறிச் ெசல்கிறார்கள். 
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-புைதல் பின் ைமசரா (ரஹ்) அவர்கள் இைத அறிவிக்கும்ேபாது, அந்த உயிரிலிருந்து வரும் 

நறுமணம் குறித்தும் அதில் கஸ்தூரி மணம் கமழும் என்பது குறித்தும் குறிப்பிட்டார்கள் என 

அறிவிப்பாளர் ஹம்மாம் பின் ைஸத் (ரஹ்) அவர்கள் ெதரிவிக்கிறார்கள்.- 

அப்ேபாது வானுலகவாசிகள் (வானவர்கள்), "ஒரு நல்ல ஆன்மா பூமியிலிருந்து வந்திருக்கிறது. 

அல்லாஹ் உனக்குப் ேபரருள் புரிவானாக. நீ குடியிருந்துவந்த உடலுக்கும் ேபரருள் 

புரிவானாக!'' என்று பிரார்த்திப்பார்கள். பிறகு அந்த உயிர் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க 

அல்லாஹ்விடம் ெகாண்டுெசல்லப்படுகிறது. பிறகு அல்லாஹ், "இைத இறுதித் தவைணவைர 

(மறுைம நாள்வைர தங்கைவக்கப்பதற்காகக்) ெகாண்டுெசல்லுங்கள்'' என்று கூறுவான். 

ஓர் இைறமறுப்பாளர் உயிர் பிரியும்ேபாது -அந்த உயிரிலிருந்து துர்வாைட கிளம்புவது பற்றியும் 

வானிலுள்ேளார் அைதச் சபிப்பார்கள் என்பது பற்றியும் புைதல் (ரஹ்) அவர்கள் ெதரிவித்ததாக 

ஹம்மாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள் -வானுலகவாசிகள், "ஒரு தீய ஆன்மா பூமியிலிருந்து 

வந்திருக்கிறது'' என்று கூறுகின்றனர். அப்ேபாது "இைத இறுதித் தவைணவைர ெகாண்டு 

ெசல்லுங்கள்'' என்று கூறப்படுகிறது. 

இைதப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறுைகயில், தம்மிடமிருந்த மிருதுவான 

துணிையத் தமது மூக்குவைர "இப்படி' ெகாண்டுெசன்றார்கள் என்றும் அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள் (ைசைக ெசய்து) கூறினார்கள். 
 
5511 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு பயணத்தில்) நாங்கள் உமர் (ரலி) அவர்களுடன் மக்காவுக்கும் மதீனாவுக்கும் இைடேய 

(ஓரிடத்தில்) இருந்ேதாம். அப்ேபாது (வானில்) பிைற ெதன்படுகிறதா என நாங்கள் பார்த்ேதாம். 

நான் கூர்ைமயான பார்ைவயுைடய மனிதனாக இருந்ேதன். எனேவ, நான் பிைறையப் 

பார்த்துவிட்ேடன். என்ைனத் தவிர பிைறையப் பார்த்ததாகக் கூற ேவெறவரும் இருக்கவில்ைல. 

அப்ேபாது நான் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அைதப் பார்க்கவில்ைலயா?'' என்று ேகட்ேடன். 

அைதத் தாம் பார்க்கவில்ைல என அவர்கள் கூறலானார்கள். "நான் எனது படுக்ைகயில் இருக்கும் 

ேபாது அைதப் பார்ப்ேபன்'' என்றும் கூறலானார்கள். பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் பத்ருப் ேபாரில் 

கலந்துெகாண்டவர்கைளப் பற்றி எங்களிடம் கூறலானார்கள். 

பத்ருப் ேபாருக்கு முந்ைதய நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் பத்ருப் 

ேபாரில் எதிரிகள் மாண்டு கிடக்கவிருக்கும் இடங்கைளக் காட்டலானார்கள். "அல்லாஹ் 

நாடினால் இதுதான் நாைள இன்ன மனிதன் மாண்டு கிடக்கும் இடம்'' என்று குறிப்பிட்டார்கள். 

சத்திய (மார்க்க)த்துடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள அனுப்பியவன் மீதாைணயாக! 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குறிப்பிட்ட இடங்களில் பிசகாமல் சரியாக அவர்கள் 

மாண்டு கிடந்தனர். 

பிறகு அவர்கள் அைனவரும் ஒரு கிணற்றில் ஒருவர்பின் ஒருவராகப் ேபாடப்படலாயினர். பிறகு 

அவர்க(ளின் சடலங்க)ைள ேநாக்கிச் ெசன்ற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (அவற்ைறப் 

பார்த்து), "இன்னாரின் மகன் இன்னாேர! இன்னாரின் மகன் இன்னாேர! அல்லாஹ்வும் 

அவனுைடய தூதரும் உங்களுக்கு வாக்களித்தைத நீங்கள் உண்ைமயானதாகக் 

கண்டீர்களா? ஏெனனில், அல்லாஹ் எனக்கு வாக்களித்தைத நான் உண்ைமயானதாகக் 

கண்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். 
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நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! உயிரற்ற சடலங்களிடம் எப்படிப் ேபசுகிறரீ்கள்?'' என்று 

ேகட்ேடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் கூறுவைத இவர்கைளவிட 

நன்கு ெசவிேயற்பவர்களாக நீங்கள் இல்ைல. எனினும், அவர்களால் எனக்குப் பதிேலதும் கூற 

முடியாது'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5512 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பத்ருப் ேபாரில் ெகால்லப்பட்டவர்க(ளின் உடல்)கைள 

மூன்று நாட்கள் (அப்படிேய) விட்டுவிட்டார்கள். பிறகு அவர்கள் அருகில் ெசன்று நின்றுெகாண்டு, 

"அபூஜஹ்ல் பின் ஹிஷாேம! உமய்யா பின் கலஃேப! உத்பா பின் ரபஆீேவ! ைஷபா பின் ரபஆீேவ! 

உங்கள் இைறவன் வாக்களித்தைத நீங்கள் உண்ைமயானதாகக் காணவில்ைலயா? ஏெனனில், 

எனக்கு என் இைறவன் வாக்களித்தைத நான் உண்ைமயானதாகக் கண்ேடன்'' என்று 

கூறினார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியைதக் ேகட்ட உமர் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவர்களால் எப்படிக் ேகட்க முடியும்? எவ்வாறு அவர்களால் பதிலளிக்க 

இயலும்? அவர்கள் முைடநாற்றம் வசீும் பிணங்களாகிவிட்டார்கேள?'' என்று ேகட்டார்கள். 

அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த 

இைற)வன்மீதாைணயாக! நான் கூறுவைத இவர்கைளவிட நன்கு ெசவிேயற்பவர்களாக நீங்கள் 

இல்ைல. எனினும், அவர்களால் பதிலளிக்க இயலாது'' என்று கூறினார்கள். பிறகு அவர்கைள 

இழுத்துச் ெசன்று கற்சுவர் எழுப்பப்பட்டிருந்த கிணற்றில் ேபாடுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். 

அவ்வாேற அவர்கள் பத்ரிலிருந்த ஒரு பாழுங்கிணற்றில் ேபாடப்பட்டனர். 
 
5513 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "பத்ருப்ேபார் நாளன்று எதிரிகைளத் ேதாற்கடித்த பின்னர் இருபதுக்கும் 

அதிகமான, அல்லது இருபத்து நான்கு குைறஷித் தைலவர்களின் சடலங்கைளப் பத்ரிலிருந்த 

உள்சுவர் எழுப்பப்பட்ட கிணறு ஒன்றில் தூக்கிப்ேபாடுமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கட்டைளயிட்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 19 (மறுைம நாளில்) விசாரைண நைடெபறும் என்பதற்கான சான்று. 
 
5514 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(மறுைம நாளில்) விசாரைண ெசய்யப்படுபவர் 

ேவதைன ெசய்யப்படுவார்''என்று ெசான்னார்கள். நான், "வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க 

அல்லாஹ் "எவரது விைனப் பதிேவடு அவரது வலக்கரத்தில் வழங்கப்படுேமா அவரிடம் 

எளிதான முைறயில் விசாரிக்கப்படும்' (84:8) என்றல்லவா கூறுகின்றான்?'' என்று ேகட்ேடன். 

அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இ(ந்த வசனமான)து, (ேகள்வி கணக்கு 

ெதாடர்பானது அன்று; மாறாக மனிதர்கள் புரிந்த நன்ைம தீைமகளின் பதிேவட்ைட) அவர்களுக்கு 

முன்னால் சமர்ப்பிக்கப்படுவது பற்றியதாகும்;ேகள்வி கணக்கின்ேபாது யார் துருவித் துருவி 
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விசாரிக்கப்படுவாேரா அவர் ேவதைன ெசய்யப்படுவார்'' என்று கூறினார்கள். -இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5515 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "(மறுைம நாளில்) விசாரைண ெசய்யப்படும் எவரும் அழிந்ேத ேபாய் 

விடுவார்'' என்று ெசான்னார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! "எவரது விைனப் பதிேவடு 

அவரது வலக்கரத்தில் வழங்கப்படுேமா அவரிடம் எளிதான முைறயில் விசாரிக்கப்படும்' 

(84:8) என்றல்லவா அல்லாஹ் கூறுகின்றான்?'' என்று ேகட்ேடன். 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "இது (ேகள்வி கணக்கு ெதாடர்பானது அன்று; மாறாக, மனிதர்கள் புரிந்த 

நன்ைம தீைமகளின் பதிேவடு) அவர்களுக்கு முன்னால் சமர்ப்பிக்கப்படுவது பற்றியதாகும்; 

எனினும், ேகள்வி கணக்கின் ேபாது யார் துருவித்துருவி விசாரிக்கப்படுவாேரா அவர் 

அழிந்தார்'' என்று ெசான் னார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "ேகள்விகணக்கின்ேபாது யார் துருவித்துருவி விசாரிக்கப்படுவாேரா 

அவர் அழிந்தார்' என்று கூறினார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட 

ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 20  இறப்பின்ேபாது உயர்ந்ேதான் அல்லாஹ் குறித்து நல்ெலண்ணம் ெகாள்ளுமாறு 

வந்துள்ள கட்டைள. 
 
5116 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் இறப்பதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால், "உங்களில் ஒருவர் அல்லாஹ் 

குறித்து நல்ெலண்ணம் ெகாள்ளாமல் மரணிக்க ேவண்டாம்'' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிட மிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5517 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல் அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறப்பதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால், "உங்களில் 

ஒருவர் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் குறித்து நல்ெலண்ணம் ெகாண்டிருக்கும் 

நிைலயில் அல்லாமல் மரணிக்க ேவண்டாம்''என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
 
5518 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஒவ்ேவார் அடியாரும், தாம் இறக்கும்ேபாதிருந்த (மன)நிைலயிேலேய 

எழுப்பப்படுவார்'' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 



அத்தியாயம் : 51 – மறுைம - சுவர்க்கம் - நரகம் 

      பக்கம் | 1959  
 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் ேகட்ேடன்'' என்ற குறிப்பு 

இல்ைல. 
 
5519 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு சமுதாயத்தின் மீது ேவதைனைய இறக்க 

அல்லாஹ் நாடிவிட்டால்,அதிலுள்ளவர்கள் அைனவைரயும் அந்த ேவதைன தாக்கும். பிறகு 

அவர்கள் தம் ெசயல்களுக்கு ஏற்ப (மறுைமயில்) எழுப்பப்படுவார்கள்'' என்று கூறியைத நான் 

ேகட்ேடன். 
 



அத்தியாயம் : 52 – குழப்பங்களும், மறுைம நாளின் அைடயாளங்களும்  

      பக்கம் | 1960  
 

அத் யாயம் : 52  குழப்பங்க ம், ம ைம நா ன் அைடயாளங்க ம் 
 
பாடம் : 1 குழப்பங்கள் ெநருங்கிவிட்டதும், யஃஜூஜ் மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் தடுப்புச்சுவர் 

திறந்துவிட்டதும். 
 
5520 ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு நாள்) நபி (ஸல்) அவர்கள் (திடுக்கிட்டுத்) தூக்கத்திலிருந்து விழித்ெதழுந்து, 

"அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல. ெநருங்கிவிட்ட ஒரு தீைமயின் காரணமாக 

அரபியருக்குக் ேகடுதான். இன்று யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் தடுப்புச் சுவரிலிருந்து இந்த 

அளவுக்குத் திறக்கப்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினார்கள். 

-அறிவிப்பாளர் சுஃப்யான் பின் உையனா (ரஹ்) அவர்கள் ("இந்த அளவுக்கு' என்று கூறியேபாது) 

தம் ைகவிரல்களால் (அரபி எண் வடிவில்) 10 என்று மடித்துக் காட்டினார்கள்.- 

அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நல்லவர்கள் நம்மிைடேய இருக்கும்ேபாதா நமக்கு 

அழிவு ஏற்படும்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; தீைம ெபருத்து 

விட்டால்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5521 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் முகம் சிவந்த நிைலயில் பதற்றத்துடன் "அல்லாஹ்ைவத் தவிர 

ேவறு இைறவனில்ைல. ெநருங்கிவிட்ட ஒரு தீைமயின் காரணமாக அரபியருக்குக் ேகடு தான். 

இன்று யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் தடுப்புச் சுவரிலிருந்து இந்த அளவுக்குத் திறக்கப் 

பட்டுள்ளது'' என்று கூறியபடி ெவளிேயறினார்கள். 

("இந்த அளவுக்கு' என்று கூறியேபாது) ெபருவிரைலயும் அதற்கு அடுத்துள்ள (சுட்டு) விரைலயும் 

வைளயமிட்டுக் காட்டினார்கள். அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நல்லவர்கள் 

நம்மிைடேய இருக்கும்ேபாதுமா நமக்கு அழிவு ஏற்படும்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு நபி (ஸல்) 

அவர்கள், "ஆம்; தீைம ெபருத்துவிட்டால்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5522 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "இன்று யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் தடுப்புச் சுவரிலிருந்து இந்த 

அளவுக்குத் திறக்கப்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான உைஹப் பின் காலித் (ரஹ்) அவர்கள், ("இந்த 

அளவுக்கு' என்று கூறியேபாது) தம் விரல்களால் (அரபி எண் வடிவில்) 90 என்று மடித்துக் 

காட்டினார்கள். 
 
 
 



அத்தியாயம் : 52 – குழப்பங்களும், மறுைம நாளின் அைடயாளங்களும்  

      பக்கம் | 1961  
 

பாடம் : 2 இைறயில்லம் கஅபாைவ நாடிவரும் பைடயினர் பூமிக்குள் புைதந்துேபாவது பற்றிய 

முன்னறிவிப்பு. 
 
5523 உைபதுல்லாஹ் இப்னு கிப்திய்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஹாரிஸ் பின் அபரீபஆீ மற்றும் அப்துல்லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ரஹ்) ஆகிேயார் 

இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்றனர். அப்ேபாது 

அவ்விருவருடன் நானும் இருந்ேதன். அவர்கள் இருவரும் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடம், 

பூமிக்குள் புைதந்துேபாகும் பைடயினைரப் பற்றிக் ேகட்டார்கள். -இது அப்துல்லாஹ் பின் 

அஸ்ஸுைபர் (ரலி) அவர்களின் காலத்தில் நைடெபற்றது.- 

அதற்கு உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒருவர் 

இைறயில்லம் கஅபா (எல்ைல)க்குள் அபயம் ேதடி வருவார். அவைர ேநாக்கிப் பைடெயான்று 

அனுப்பப்படும். அப்பைடயினர் ஒரு சமெவளியில் இருக்கும்ேபாது, பூமிக்குள் புைதந்துேபாய் 

விடுவார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 

உடேன நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நிர்பந்தமாகப் புறப்பட்டு வந்தவரின் நிைல என்ன?'' என்று 

ேகட்ேடன். "அவர்களுடன் ேசர்த்து அவரும் புைதந்துேபாவார். எனினும், மறுைம நாளில் அவரது 

எண்ணத்திற்ேகற்ப அவர் எழுப்பப்படுவார்'' என்று கூறினார்கள் என்றார்கள். 
 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்கள், "("சமெவளி' என்பது) 

மதீனாவிலுள்ள சமெவளி (ைபதாஉல் மதீனா) ஆகும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
5524 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் அப்துல் அஸீஸ் பின் ருஃைபஉ (ரஹ்) அவர்கள், "நான் அபூஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்கைளச் 

சந்தித்தேபாது, "பூமியில் ஒரு சமெவளியில் என்ேற உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் 

கூறினார்கள்' என்ேறன். அதற்கு அபூஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்கள், "அவ்வாறில்ைல; அல்லாஹ்வின் 

மீதாைணயாக! அது மதீனாவிலுள்ள ைபதா(சமெவளி) ஆகும்' என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
 
5525 ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்த இைறயில்லத்தின் மீது ேபார் ெதாடுக்க எண்ணி ஒரு பைடயினர் 

நிச்சயமாக வருவார்கள். அவர்கள் பூமியில் ஒரு சமெவளியில் இருக்கும்ேபாது, நடுவிலுள்ள 

அணியினர் பூமிக்குள் புைதந்து ேபாவார்கள். முன்னாலுள்ள அணியினர் பின்னாலிருக்கும் 

அணியினைர அைழப்பார்கள். பிறகு அவர்களும் பூமிக்குள் புைதந்து ேபாவார்கள். இறுதியில் 

அங்கிருந்து தப்பித்து வந்து, அவர்கைளப் பற்றிய ெசய்தி அறிவிப்பவர் மட்டுேம எஞ்சியிருப்பார். 

(இைத அப்துல்லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தேபாது,) ஒரு மனிதர், "நீர் 

ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களின் மீது ெபாய்யுைரக்கவில்ைல என நான் சாட்சியம் கூறுகிேறன். 

ேமலும், ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் மீது ெபாய்யுைரக்கவில்ைல என்றும் 

நான் சாட்சியமளிக்கிேறன்'' என்றார். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5526 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இந்த இல்லத்ைத -அதாவது கஅபாைவ- ேநாக்கி அபயம் ேதடி ஒரு கூட்டத்தார் வருவார்கள். 

அவர்களிடம் ஆதரவுப் பைடயினேரா ஆட்பலேமா முன்ேனற்பாேடா இருக்காது. (அவர்கைளத் 

தாக்குவதற்காக) பைட ஒன்று அவர்களிடம் அனுப்பப்படும். அப்பைடயினர் ஒரு சமெவளியில் 

இருக்கும்ேபாது அவர்கள் பூமிக்குள் புைதந்து ேபாய்விடுவார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான யூசுஃப் பின் மாஹக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

(இந்த ஹதீைஸ அப்துல்லாஹ் பின் ஸஃப் வான் (ரஹ்) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்த ேபாது) நான், 

"ஷாம் (சிரியா)வாசிகள் அன்ைறய நாளில் மக்கா ேநாக்கிப் பயணம் ேமற்ெகாள்வார்கள்'' என்று 

ெசான்ேனன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ரஹ்) அவர்கள், "அறிந்துெகாள்ளுங்கள்! 

அது (பூமிக்குள் புைதந்துேபாகும்) இந்தப் பைடயல்ல''  என்று ெசான்னார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ைஸத் பின் அபஉீைனசா (ரஹ்) அவர்கள் 

வாயிலாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. ஆயினும், அதில் அப்துல்லாஹ் 

பின் ஸஃப்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய பைடயினர் பற்றிய குறிப்பு இல்ைல. 
 
5527 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் படுக்ைகயில் புரண்டு புரண்டு படுத்துக் 

ெகாண்டிருந்தார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் உறங்கும்ேபாது ஏேதா 

ெசய்துெகாண்டிருந்தீர்கள். இவ்வாறு நீங்கள் எப்ேபாதும் ெசய்வதில்ைலேய!'' என்று ேகட்ேடாம். 

அதற்கு, "ஓர் ஆச்சரியமான ெசய்தி(யினால் நான் அவ்வாறு ெசய்து ெகாண்டிருந்ேதன்).என் 

சமுதாயத்தாரில் சிலர், இைறயில்லம் கஅபாவில் தஞ்சம் புகுந்துள்ள குைறஷியரில் 

ஒருவருக்காக இைறயில்லத்ைத ேநாக்கி (பைடெயடுத்து) வருவார்கள். அவர்கள் ("ைபதா எனும்) 

சமெவளியில் இருக்கும்ேபாது  பூமிக்குள் புைதந்துேபாவார்கள்''  என்று கூறினார்கள். 

நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! சாைலயில் பல்ேவறு மக்களும் திரண்டிருப்பார்கேள 

(அவர்கள் அைனவரும் புைதந்துேபாவார்கேள)?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; அவர்களில் பார்ைவயாளர்கள், நிர்பந்தமாக அைழத்து 

வரப்பட்டவர்கள், வழிப்ேபாக்கர்கள் ஆகிேயாரும் இருப்பார்கள். அவர்கள் அைனவரும் 

ஒட்டுெமாத்தமாக அழிந்துேபாவார்கள். பிறகு பல்ேவறு நிைலப்பாடு ெகாண்டவர்களாய் 

அவர்கள் எழுப்பப்படுவார்கள். அவர்களின் எண்ணங்களுக்ேகற்ப அவர்கைள அல்லாஹ் (மறுைம 

நாளில்) எழுப்புவான்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
பாடம் : 3 மைழத் துளிகள் விழுவைதப் ேபான்று குழப்பங்கள் (ெதாடர்ந்து) நிகழும் என்பது பற்றிய 

முன்னறிவிப்பு. 
 
5528 உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவின் ேகாட்ைடகளில் ஒன்றின் மீது ஏறிக்ெகாண்டு (ேநாட்டமிட்டபடி), 

"நான் பார்க்கின்றவற்ைற நீங்கள் பார்க்கிறரீ்களா? நான் மைழத்துளிகள் விழுவைதப் ேபான்று 

உங்கள் வடீுகள் ெநடுகிலும் குழப்பங்கள் நிகழப்ேபாவைதப் பார்க்கிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 



அத்தியாயம் : 52 – குழப்பங்களும், மறுைம நாளின் அைடயாளங்களும்  

      பக்கம் | 1963  
 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உசாமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5529 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

விைரவில் குழப்பங்கள் சில ேதான்றும். அவற்றுக்கிைடேய (ெமௗனமாகி) அமர்ந்திருப்பவர், 

(அவற்றுக்காக) எழுந்து நிற்பவைர விடவும், அவற்றுக்கிைடேய எழுந்து நிற்பவர்,  நடப்பவைர 

விடவும், அவற்றுக்கிைடேய நடப்பவர், (அவற்ைற ேநாக்கி) ஓடுபவைரவிடவும் சிறந்தவர் 

ஆவார். 

அவற்றில் யார் தம்ைம ஈடுபடுத்திக்ெகாள்கிறாேரா அவைர அழிக்க அைவ முற்படும். அப்ேபாது 

யார் ஒரு புகலிடத்ைதப் ெபறுகிறாேரா, அவர் அதன் மூலம் தம்ைமத் தற்காத்துக் ெகாள்ளட்டும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5530 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நவ்ஃபல் பின் முஆவியா பின் உர்வா (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக மூன்று 

அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ெதாழுைககளில் 

ஒன்று (அஸ்ர்) உள்ளது. அைதத் தவறவிட்டவர் தம் குடும்பத்தாைரயும் ெசாத்துக்கைளயும் 

விட்டுத் தனிைமப்படுத்தப்பட்டைதப் ேபான்றவர் ஆவார்'' என்று கூடுதலாக இடம் ெபற்றுள்ளது. 

மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளன. 
 
5531 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

சில குழப்பங்கள் ேதான்றும். அப்ேபாது படுத்து உறங்கிக்ெகாண்டிருப்பவர் விழித்திருப்பவைர 

விடவும், விழித்திருப்பவர் (அவற்றுக்காக) எழுந்து நடப்பவைரவிடவும், அவற்றுக்காக எழுந்து 

நடப்பவர் (அவற்றுக்காக) எழுந்து ஓடுபவைரவிடவும் சிறந்தவர் ஆவார். அப்ேபாது யார் ஒரு 

புகலிடத்ைதேயா காப்பிடத்ைதேயா ெபறுகின்றாேரா அவர் (அதன் மூலம்) தம்ைமத் தற்காத்துக் 

ெகாள்ளட்டும்! 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5532 உஸ்மான் அஷ்ஷஹ்ஹாம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நானும் ஃபர்கத் அஸ்ஸபகீ (ரஹ்) அவர்களும் முஸ்லிம் பின் அபபீக்ரா (ரஹ்) அவர்களிடம் 

அவர்களது வசிப்பிடத்திற்குச் ெசன்ேறாம். அவர்களிடம் நாங்கள் ெசன்றைடந்து, "குழப்பங்கள் 

ெதாடர்பாக தாங்கள் தங்கள் தந்ைத (அபூபக்ரா-ரலி) அறிவித்த ஹதீஸ் எைதேயனும் 

 ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள் கூறினார்கள்: "ஆம்' (என் தந்ைத) 

அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியைதக் ேகட்ேடன்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "விைரவில் குழப்பங்கள் சில ேதான்றும். அறிந்து 

ெகாள்ளுங்கள். பின்னர் ஒரு குழப்பம் ேதான்றும். அதற்கிைடேய உட்கார்ந்து ெகாண்டிருப்பவர் 

(அதற்காக) எழுந்து நடப்பவைர விடவும், அதற்காக எழுந்து நடப்பவர் அைத ேநாக்கி 
ஓடுபவைரவிடவும் சிறந்தவர் ஆவார். கவனத்தில் ெகாள்ளுங்கள்: அந்தக் குழப்பம் 

நிகழ்ந்துவிட்டால் தம்மிடம் ஒட்டகங்கள் ைவத்திருப்பவர், அவற்றிடம் ெசன்றைடயட்டும். 
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தம்மிடம் ஆடுகள் ைவத்திருப்பவர், அவற்றிடம் ெசன்றைடயட்டும். தம்மிடம் நிலம் 

ைவத்திருப்பவர் தமது நிலத்திற்குச் ெசன்றுவிடட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தம்மிடம் ஒட்டகேமா ஆேடா நிலேமா 

இல்லாதவர் என்ன ெசய்யேவண்டும் எனக் கூறுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார். அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் தமது வாள்முைனைய ஒரு கல்லால் அடித்து 

முறித்துவிட்டு,(சண்ைடயிலிருந்து) தம்ைமத் தற்காத்துக்ெகாள்ள முடிந்தால் அவர் தற்காத்துக் 

ெகாள்ளட்டும்'' என்று கூறினார்கள். (பின்னர்) "இைறவா! (நீ ெதரிவிக்கச் ெசான்னவற்ைற) நான் 

ெதரிவித்துவிட்ேடனா? இைறவா! நான் ெதரிவித்துவிட்ேடனா?  இைறவா! நான் ெதரிவித்து 

விட்ேடனா?'' என்று (மூன்று முைற) கூறினார்கள். 
 
அப்ேபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (குழப்பமான காலகட்டத்தில்) என்ைனக் 

கட்டாயப்படுத்தி இரு அணிகளில் ஒன்றுக்கு, அல்லது இரு குழுக்களில் ஒன்றுக்கு நான் 

இழுத்துச் ெசல்லப்பட்டு, என்ைன ஒரு மனிதர் தமது வாளால் ெவட்டிவிட்டால், அல்லது 

எங்கிருந்ேதா வந்த மர்ம அம்பு என்ைனக் ெகான்றுவிட்டால் (எனது நிைல) என்ன 

கூறுங்கள்'' என்று ேகட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அ(வ்வாறு 

ெசய்த)வர், தமது பாவத்துடனும் உமது பாவத்துடனும் திரும்பிச் ெசன்று, நரகவாசிகளில் 

ஒருவராகிவிடுவார்'' என்று ெசான்னார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "தம்ைமத் தற்காத்துக்ெகாள்ள முடிந்தால் அவர் 

தம்ைமத் தற்காத்துக்ெகாள்ளட்டும்'' என்பேதாடு ஹதீஸ் நிைறவைடகிறது. அதற்குப் பின்னுள்ள 

குறிப்புகள் இடம்ெபற வில்ைல. இப்னு அபஅீதீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் (ேமற்கண்ட 

ஹதீஸில் உள்ள விவரங்கள்) முழுைமயாக இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 4 இரண்டு முஸ்லிம்கள் வாட்களால் சந்தித்துக்ெகாண்டால்... 
 
5533 அஹ்னஃப் பின் ைகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(அலீ (ரலி) அவர்களது காலத்தில் உள்நாட்டு அரசியல் குழப்பம் தைலதூக்கியிருந்த 

காலகட்டத்தில்) நான் இந்த மனிதைர (அலீ (ரலி) அவர்கைள) நாடிப் புறப்பட்ேடன். அப்ேபாது 

என்ைன அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் எதிர்ெகாண்டு, "எங்ேக ெசல்கிறரீ்?'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுைடய ெபரிய தந்ைதயின் மகன் -அதாவது அலீ 

(ரலி)- அவர்களுக்கு உதவப்ேபாகிேறன்'' என்று ெசான்ேனன். அப்ேபாது அவர்கள், "அஹ்னஃேப! 

திரும்பிச் ெசன்றுவிடுங்கள். ஏெனனில்,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரண்டு 

முஸ்லிம்கள் தம் வாட்களால் ஒருவைரெயாருவர் சந்தித்(து சண்ைடயிட்டு மடிந்)தால் 

அவர்களில் ெகான்றவர், ெகால்லப்பட்டவர் ஆகிய இருவருேம நரகத்திற்குச் ெசல்வார்கள்'என்று 

கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 

அப்ேபாது "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இவர் ெகாைலகாரர் (தண்டைன ெபறுவது சரிதான்); 

ஆனால், ெகால்லப்பட்டவரின் நிைல என்ன?' என்று ேகட்கப்பட்டது. அல்லது நான் ேகட்ேடன். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெகால்லப்பட்டவரும் தம் ேதாழைரக் ெகால்ல ேவண்டும் 

என்ற எண்ணத்துடன்தான் இருந்தார்' என்று பதிலளித்தார்கள்'' என்றார். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5534 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இரண்டு முஸ்லிம்கள் தம் வாட்களால் ஒருவைரெயாருவர் சந்தித்(து மடிந்)தால் அவர்களில் 

ெகான்றவர்,ெகால்லப்பட்டவர் ஆகிய இருவருேம நரகத்திற்குச் ெசல்வார்கள். 

இைத அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5535 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இரண்டு முஸ்லிம்கள் பரஸ்பரம் தம் சேகாதரருக்கு எதிராக ஆயுதேமந்தும்ேபாது, அவர்கள் 

இருவருேம நரகத்தின் விளிம்பில் இருக்கிறார்கள். அவர்களில் ஒருவர் மற்றவைரக் 

ெகான்றுவிட்டால், அவர்கள் இருவருேம நரகத்திற்குள் நுைழந்துவிடுகின்றனர். 

இைத அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5536 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு 

அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இரு ெபருங்குழுவினர் ஒருவேராெடாருவர் 

ேபாரிட்டுக் ெகாள்ளாதவைர யுக முடிவு நாள் வராது. அவ்விரு குழுக்களிைடேய ெபரும் ேபார் 

நிகழும். ஆனால்,அவ்விரு குழுவினரும் முன்ைவக்கும் வாதம் ஒன்றாகேவ இருக்கும். 
 
5537 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹர்ஜ் ெபருகாதவைர யுக முடிவு நாள் வராது''  என்று 

கூறினார்கள். மக்கள், "ஹர்ஜ் என்றால் என்ன, அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெகாைல; ெகாைல''  என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
பாடம் : 5 இந்தச் சமுதாயத்தில் சிலரால் சிலருக்கு அழிவு ஏற்படும் (என்பது பற்றிய 

முன்னறிவிப்பு). 
 
5538 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ் எனக்காகப் பூமிையச் சுருட்டிக் காட்டினான். நான் அதன் கிழக்குப் பகுதிகைளயும் 

ேமற்குப் பகுதிகைளயும் பார்த்ேதன். அதில் எனக்குச் சுருட்டிக் காட்டப்பட்ட அளவுக்கு என் 

சமுதாயத்தாரின் ஆட்சி விரிவைடயும். எனக்குச் சிவப்பு மற்றும் ெவள்ைள நிறத்தாலான (தங்கம் 

மற்றும் ெவள்ளியின்) இரு கருவூலங்கள் வழங்கப்பட்டன. நான் என் இைறவனிடம் என் 

சமுதாயத்ைதப் பஞ்சத்தால் ஒட்டுெமாத்தமாக அழித்துவிடாேத எனப் பிரார்த்தித்ேதன். 
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ேமலும், "அவர்கள்மீது அவர்களிைடேய உள்ள எதிரிகைளத் தவிர ெவளி எதிரிகைளச் சாட்டி 

விடாேத. அவ்வாறு நீ சாட்டினால், அவர்களது ஆட்சியும் கண்ணியமும் முற்றாக அழிந்துவிடும்'' 

என்றும் பிரார்த்தித்ேதன். 

என் இைறவன், "முஹம்மேத! நான் ஒன்ைற முடிவு ெசய்துவிட்டால் அது மாற்றப்படாது. நான் 

உம்முைடய சமுதாயத்ைதப் பஞ்சத்தால் ஒட்டுெமாத்தமாக அழிக்கமாட்ேடன் என்பைத உமக்கு 

(வாக்குறுதியாக) அளிக்கிேறன். ேமலும், அவர்களுக்ெகதிராக அவர்களிைடேயயுள்ள எதிரிகள் 

அல்லாமல் ெவளி எதிரிகைளச் சாட்டி, அவர்களது ஆட்சிைய முற்றாக அழிக்கமாட்ேடன்; 

எதிரிகள் பூமியின் அைனத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும் அவர்களுக்கு எதிராகத் திரண்டாலும் சரிேய! 

ஆனால், அவர்களிேலேய சிலர் சிலைர அழிப்பார்கள். அவர்களிேலேய சிலர் சிலைரச் 

சிைறபிடிப்பார்கள்'' என்று கூறினான். 

இைத ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸவ்பான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "அல்லாஹ் எனக்காகப் பூமிையச் சுருட்டிக் காட்டினான். நான் அதன் கிழக்குப் 

பகுதிகைளயும் ேமற்குப் பகுதிகைளயும் பார்த்ேதன். ேமலும், சிவப்பு மற்றும் ெவள்ைள 

நிறத்தாலான (தங்கம் மற்றும் ெவள்ளியாலான) இரு கருவூலங்கைள எனக்கு வழங்கினான்...'' 

என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 

மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
5539 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனா புறநகரில் ேமட்டுப் பகுதியான) 

"ஆலியா'விலிருந்து வந்து பனூ முஆவியா பள்ளிவாசைலக் கடந்து ெசன்றார்கள். அப்ேபாது 

பள்ளிவாசலுக்குள் நுைழந்து இரண்டு ரக்அத்கள் ெதாழுதார்கள். அவர்களுடன் நாங்களும் 

ெதாழுேதாம். பிறகு நீண்ட ேநரம் தம் இைறவனிடம் பிரார்த்தித்தார்கள். 

பிறகு எங்கைள ேநாக்கித் திரும்பி, "நான் என் இைறவனிடம் மூன்று ேகாரிக்ைககைள 

முன்ைவத்துப் பிராத்தித்ேதன். அவற்றில் இரண்ைட எனக்குத் தந்தான்; ஒன்ைற மறுத்து 

விட்டான். நான் என் இைறவனிடம், "என் சமுதாயத்தாைர (ஒட்டுெமாத்தமாக) பஞ்சத்தால் 

அழித்துவிடாேத' என்று பிரார்த்தித்ேதன். அைத எனக்கு அவன் வழங்கினான். அவனிடம் நான் 

"என் சமுதாயத்தாைர ெவள்ள நீரில் (ஒட்டுெமாத்தமாக) மூழ்கடித்துவிடாேத' என்று 

பிரார்த்தித்ேதன். அைதயும் எனக்கு அவன் வழங்கினான். அவனிடம் நான் "(என் சமுதாயத்தார்) 

தமக்கிைடேய ேமாதிக்ெகாள்ளக்கூடாது' எனப் பிரார்த்தித்ேதன். ஆனால், (அந்தப் 

பிரார்த்தைனைய  ஏற்க) அவன் மறுத்துவிட்டான்'' என்று ெசான்னார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5540 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ("ஆலியா' பகுதியிலிருந்து) வந்ேதன். 

அப்ேபாது அவர்களுடன் அவர்களுைடய ேதாழர்களில் சிலரும் இருந்தனர். அப்ேபாது 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ முஆவியா பள்ளிவாசைலக் கடந்து ெசன்றார்கள்'' 

என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 

இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 6 யுக முடிவு நாள்வைர நிகழவிருப்பது பற்றி நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசய்த முன்னறிவிப்பு. 
 
5541 அபூஇத்ரீஸ் அல்கவ்லான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 

மீதாைணயாக! நான்,எனக்கும் யுக முடிவு நாளுக்குமிைடேய நிகழப்ேபாகும் குழப்பங்கள் குறித்து 

மக்களிேலேய நன்கு அறிந்தவன் ஆேவன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைதக் 

குறித்து எனக்குச் சிலவற்ைற இரகசியமாகச் ெசால்லியிருந்தேத அதற்குக் காரணமாகும். 

மற்றவர்கள் அவற்ைற அறிவிக்கவில்ைல. 

எனினும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் அைவயில் குழப்பங்கள் குறித்துப் 

ேபசினார்கள். அங்கு நானும் இருந்ேதன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

(நிகழப்ேபாகும்) குழப்பங்கைள எண்ணிக் கணக்கிட்டபடி, "அவற்றில் மூன்று குழப்பங்கள் 

உள்ளன. அைவ எைதயுேம விட்டுைவக்காது. அவற்றில் இன்னும் சில குழப்பங்கள் உள்ளன. 

அைவ ேகாைடகால (ெவப்பக்)காற்ைறப் ேபான்றைவயாகும். அவற்றில் சிறிய குழப்பங்களும் 

உள்ளன;ெபரிய குழப்பங்களும் உள்ளன'' என்று கூறினார்கள். 

(இந்தச் ெசய்திையச் ெசவியுற்ற) அக்குழுவினரில் என்ைனத் தவிர மற்ற அைனவரும் (இறந்து) 

ேபாய்விட்டனர். 
 
5542 ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிைடேய நீண்ட ேநரம் நின்று 

ெகாண்டு, யுக முடிவு நாள் ஏற்படும் வைரயிலான எந்தத் தகவைலயும் ஒன்றுவிடாமல் 

குறிப்பிட்டார்கள். அைத மனனமிட்டவர்கள் மனனமிட்டுக்ெகாண்டார்கள். அைத மறந்தவர்கள் 

மறந்து விட்டார்கள். இேதா இந்த என் ேதாழர்கள் அைத அறிந்துெகாண்டனர். அவற்றில் ஏேதனும் 

ஒன்ைற நான் மறந்துவிட்டிருந்தாலும் அைத ேநரில் காணும் ேபாது, அது என் நிைனவிற்கு 

வந்துவிடும்; தம்ைமவிட்டு மைறந்துவிட்ட ஒருவரது முகத்ைத (மீண்டும்) பார்க்கும்ேபாது 

அவைர ஒருவர் அைடயாளம் கண்டுெகாள்வைதப் ேபான்று. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "அைத மறந்தவர்கள் மறந்துவிட்டார்கள்'' என்பதுவைரேய இடம்ெபற்றுள்ளது. அதற்குப் 

பின்னுள்ளைவ இடம்ெபறவில்ைல. 
 
5543 ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், யுக முடிவு நாள்வைர ஏற்படும் (குழப்பங்கள்) 

அைனத்ைதயும் பற்றி எனக்குத் ெதரிவித்தார்கள். அவற்றில் ஒவ்ெவான்ைறக் குறித்தும் 

அவர்களிடம் நான் ேகள்வி ேகட்(டுத் ெதரிந்து ெகாண்)ேடன். ஆனால், "மதீனாவாசிகைள 

மதீனாவிலிருந்து ெவளிேயற்றுவது எது?'' என்பைதப் பற்றி அவர்களிடம் நான் ேகட்கவில்ைல. 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5544 அபூைஸத் அம்ர் பின் அக்தப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு "ஃபஜ்ர்' ெதாழுைக ெதாழுவித்து 

விட்டு, ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீேதறி எங்களுக்கு உைரயாற்றினார்கள். இறுதியில் 

லுஹர் ெதாழுைக ேநரம் வந்தேபாது (ேமைடயிலிருந்து) இறங்கி,  ெதாழுவித்துவிட்டுப் பிறகு 

மீண்டும் ேமைடமீேதறி "அஸ்ர்' ெதாழுைகவைர உைரயாற்றினார்கள். பிறகு ேமைடயிலிருந்து 

இறங்கி (அஸ்ர் ெதாழுைக) ெதாழுவித்து விட்டு பிறகு மறுபடியும் ேமைடமீேதறி சூரியன் 

மைறயும்வைர உைரயாற்றினார்கள். நடந்தைவ, நடக்கவிருப்பைவ அைனத்ைதயும் பற்றி 
(அன்று) எங்களுக்குத் ெதரிவித்தார்கள். எங்களில் நன்கறிந்தவர் (அவற்ைற) நன்கு 

மனனமிட்டவர் ஆவார். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 7 கடல் அைல ேபான்று அடுக்கடுக்காய் வரும் குழப்பங்கள். 
 
5545 ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் (ஒருமுைற கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள், 

"உங்களில் யார் (இனி தைலதூக்கவிருக்கும்) குழப்பங்கள் (ஃபித்னா) பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் ெசான்னைத, அவர்கள் ெசான்னைதப் ேபான்ேற நிைனவில் ைவத்திருக்கிறார்?'' 

என்று ேகட்டார்கள். "நான் (நிைனவில் ைவத்திருக்கிேறன்)''என்ேறன். 

அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள் "நீர் துணிவு மிக்க மனிதர்தான்'' என்று கூறிவிட்டு, "எப்படிச் 

ெசான்னார்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "ஒரு மனிதன் தன் குடும்பத்தார் விஷயத்திலும் 

(அதாவது அவர்கள்மீது அளவு கடந்த பாசம் ைவத்திருப்பதன் மூலமும்), தனது ெசல்வம் 

விஷயத்திலும் (அதாவது அது இைறவைனப் பணிந்து வாழும் வாழ்க்ைகயிலிருந்து திைச 

திருப்புவதன் மூலமும்), தன் விஷயத்திலும், தன் குழந்ைத குட்டிகள் விஷயத்திலும், தன் 

அண்ைட வடீ்டார் விஷயத்திலும் (நிைறேவற்ற ேவண்டிய உரிைமகளில் குைறைவப்பதன் 

மூலமும்) ேசாதைனயில் (ஃபித்னா) ஆழ்த்தப்படும்ேபாது ெதாழுைக, தானதர்மம், நன்ைம 

புரியும்படி ஏவுதல், தீைமயிலிருந்து தடுத்தல் ஆகியைவ அதற்கான பரிகாரமாக அைமயும்'' 

என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைதக் ேகட்ேடன் என்ேறன். 
 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "நான் (ேசாதைன எனும் ெபாருள் ெகாண்ட ஃபித்னாவான) இைதப் பற்றிக் 

ேகட்கவில்ைல. கடல் அைலையப் ேபான்று அடுக்கடுக்காக ஏற்படக்கூடிய (அல்லாஹ்வின் 

தூதரால் முன்னறிவிப்புச் ெசய்யப்பட்ட "குழப்பம்'எனும் ெபாருள் ெகாண்ட ஃபித்னா)ைவப் 

பற்றிேய ேகட்கிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 

நான், "இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! உங்களுக்கும் அதற்குமிைடேய என்ன ெதாடர்பு? 

(அைதப் பற்றி நீங்கள் கவைலப்பட ேவண்டியதில்ைல.) உங்களுக்கும் அதற்குமிைடேய 

மூடப்பட்ட கதெவான்று உள்ளது (உங்கள் ஆட்சியில் அவற்றில் ஏதும் தைலதூக்கப் 

ேபாவதில்ைல)'' என்று கூறிேனன். 
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உமர் (ரலி) அவர்கள், "அந்தக் கதவு உைடக்கப்படுமா? அல்லது திறக்கப்படுமா?'' என்று 

ேகட்டார்கள். நான், "இல்ைல;அது உைடக்கப்படும்'' என்று பதிலளித்ேதன். அதற்கு உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "(அப்படியானால்) அது ஒருேபாதும் மூடப்படாமலிருக்க ஏற்றேத ஆகும்'' என்று 

ெசான்னார்கள். 

(இதன் அறிவிப்பாளரான) ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

நாங்கள் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களிடம், "உமர் (ரலி) அவர்கள் அந்தக் கதவு (என்பது) யாைரக் 

குறிக்கும் என அறிந்திருந்தார்களா?'' என்று ேகட்ேடாம். 

ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள், "ஆம்; பகலுக்குமுன் இரவு உண்டு என்பைத அறிவைதப் ேபான்று 

உமர் (ரலி) அவர்கள் அைத அறிந்திருந்தார்கள். ஏெனனில், ெபாய்கள் கலவாத ெசய்திையேய 

நான் அவருக்கு அறிவித்ேதன்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

அந்தக் கதவு என்பது யாைரக் குறிக்கிறது என ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்க நாங்கள் 

அஞ்சிேனாம். எனேவ,அவர்களிடம் மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கைளக் ேகட்கச் 

ெசான்ேனாம். அவர் (அந்தக் கதவு என்பது யாைரக் குறிக்கிறது என்று) ேகட்டதற்கு ஹுைதஃபா 

(ரலி) அவர்கள், "உமர் (ரலி) அவர்கள்தான் அந்தக் கதவு'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5546 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "உமர் (ரலி) அவர்கள், "குழப்பங்கள்' (ஃபித்னா) பற்றி எமக்கு அறிவிப்பவர் யார்?''  என்று 

ேகட்டார்கள் என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 

ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
5547 ஜுன்துப் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(கூஃபாவாசிகள் உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் நியமனம் ெசய்த ஆளுநைரத் திருப்பியனுப்பிய) 

"அல்ஜரஆ' தினத்தன்று நான் (கூஃபாவில் ஓரிடத்திற்கு) வந்ேதன். அப்ேபாது, அங்கு ஒரு மனிதர் 

அமர்ந்திருந்தார். 

நான், "இன்ைறய தினம் இங்கு இரத்த ஆறு ஓடப்ேபாகிறது'' என்று ெசான்ேனன். அந்த மனிதர், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இல்ைல; (இரத்த ஆறு ஓடாது)'' என்று ெசான்னார். நான், "ஆம்; 

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (இரத்த ஆறு ஓடும்)'' என்ேறன். அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் 

மீதாைணயாக! இல்ைல (ஓடாது)'' என்றார். நான், "ஆம்;அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக (இரத்த 

ஆறு ஓடும்)'' என்ேறன். அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இல்ைல (இரத்த ஆறு ஓடாது). 

இவ்வாேற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள்'' என்றார். 

நான், "இன்று முதல் நீர் எனக்கு ஒரு தீயநண்பர் ஆவரீ். நான் உமக்கு மாறாகப் 

ேபசிக்ெகாண்டிருப்பைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறரீ். நீர் இது குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றிருந்தும் (ஆரம்பத்திேலேய) என்ைன நீர் 

தடுக்கவில்ைலேய?'' என்று ெசான்ேனன். பிறகு "ஏனிந்தக் ேகாபம்?' என்று (எனக்கு நாேன) 
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கூறிக்ெகாண்டு, அவைர ேநாக்கிச் ெசன்று அவைரப் பற்றி விசாரித்ேதன். அந்த மனிதர் 

ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களாவார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 8 யூப்ரடீஸ் நதி வற்றி, தங்க மைல ஒன்ைற ெவளிப்படுத்தாத வைர யுக முடிவு நாள் 

வராது. 
 
5548 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(ேமற்காசியாவில் பாயும்) யூப்ரடீஸ் நதியானது வற்றி, தங்க மைல ஒன்ைற ெவளிப்படுத்தாத 

வைர யுக முடிவு நாள் வராது. அதற்காக (உரிைம ெகாண்டாடி) மக்கள் சண்ைடயிட்டுக்ெகாள்வர். 

அப்ேபாது ஒவ்ெவாரு நூறு ேபரிலிருந்தும் ெதாண்ணூற்ெறான்பது ேபர் ெகால்லப்படுவர். 

அவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் "உயிர் பிைழப்பவர் நானாக இருக்க ேவண்டுேம!' என்று கூறுவர். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் தக்வான் (ரஹ்) அவர்கள், "அைத நீ கண்டால், அைத ெநருங்க ேவண்டாம்'' என 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் கூடுதலாக அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5549 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

யூப்ரடீஸ் நதியானது வற்றி, தங்கப் புைதயல் ஒன்ைற ெவளிப்படுத்தப்ேபாகிறது. அப்ேபாது 

அங்கிருப்பவர்கள் அதிலிருந்து எைதயும் எடுத்துவிட ேவண்டாம். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5550 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

யூப்ரடீஸ் நதியானது வற்றி, தங்கமைல ஒன்ைற ெவளிப்படுத்தப்ேபாகிறது. அப்ேபாது 

அங்கிருப்பவர்கள் அதிலிருந்து எைதயும் எடுத்துவிட ேவண்டாம். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5551 அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் நவ்ஃபல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) நான் உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களுடன் நின்றுெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது 

அவர்கள், "உலகத்ைதத் ேதடுவதில் மக்கள் தம் கழுத்துகைள நீட்டிக் ெகாண்ேடயிருக்கிறார்கள் 

(அல்லவா?)'' என்று கூறினார்கள். நான் "ஆம்' என்ேறன். அதற்கு உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் 

கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியைத நான் 

ேகட்டுள்ேளன்: 

யூப்ரடீஸ் நதியானது வற்றி, தங்கமைல ஒன்ைற ெவளிப்படுத்தப்ேபாகிறது. அைதப் பற்றி மக்கள் 

ேகள்விப்படும்ேபாது,அைத ேநாக்கிச் ெசல்வார்கள். அப்ேபாது அந்த மைல அருகில் இருப்பவர், 

"அதிலிருந்து சிறிதளைவ எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும் என மக்கைள நாம் விட்டு விட்டால், 

முழுவதுமாகக் ெகாண்டு ேபாய்விடுவார்கள்'' என்று கூறுவார். எனேவ,  அதற்காகச் 

சண்ைடயிட்டுக்ெகாள்வார்கள். அப்ேபாது ஒவ்ெவாரு நூறு ேபரிலிருந்தும் 

ெதாண்ணூற்ெறான்பது ேபர் ெகால்லப்படுவார்கள். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் அபூகாமில் ஃபுைளல் பின் ஹுைசன் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நானும் உைப 

பின் கஅப் (ரலி) அவர்களும் ஹஸ்ஸான் ேகாட்ைடயின் நிழலில் நின்று ெகாண்டிருந்ேதாம்'' என 

(அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் நவ்ஃபல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக) ஹதீஸ் 

ஆரம்பமாகிறது. 
 
5552 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இராக், தனது (நாணயமான) திர்ஹைமயும் (அளைவயான) கஃபைீஸயும் (தர) மறுக்கும். ஷாம், 

(சிரியா) தனது (அளைவயான) "முத்யு'ைவயும் தீனாைரயும் (தர) மறுக்கும். மிஸ்ர் (எகிப்து), 

தனது (அளைவயான) "இர்தப்ைப'யும் தீனாைரயும் (தர) மறுக்கும். ஆரம்ப நிைலக்ேக நீங்கள் 

திரும்பிச் ெசல்வரீ்கள். ஆரம்ப நிைலக்ேக நீங்கள் திரும்பிச் ெசல்வரீ்கள். ஆரம்ப நிைலக்ேக 

நீங்கள் திரும்பிச் ெசல்வரீ்கள். 

இைத அறிவித்த அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "இதற்கு அபூஹுைரராவின் சைதயும் 

இரத்தமும் சாட்சியமளிக்கின்றன'' என்றார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 9 கான்ஸ்டாண்டிேநாபிள் ெவற்றி ெகாள்ளப்படுவதும், (மகா ெபாய்யன்) தஜ்ஜால் 

புறப்படுவதும், மர்யமின் ைமந்தர் ஈசா (அைல) அவர்கள் இறங்குவதும். 
 
5553 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ேராம ைபஸாந்தியர், அஃமாக் மற்றும் தாபிக் ஆகிய இடங்களில் நிைலெகாள்ளாத வைர யுக 

முடிவு நாள் ஏற்படாது. அவர்கைள ேநாக்கி மதீனாவிலிருந்து ஒரு பைட புறப்படும். அன்ைறய 

நாளில் பூமியில் வசிப்ேபாரில் அவர்கேள சிறந்தவர்களாயிருப்பர். அவர்கள் அணி வகுத்து 

நிற்கும்ேபாது ேராமர்கள், எங்களுக்கும் எங்களில் சிைறக்ைகதிகளாகப் பிடிக்கப் 

பட்ேடாருக்குமிைடேய நாங்கள் ேபார் ெசய்ய எங்கைள விட்டு விடுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். 
 
அப்ேபாது முஸ்லிம்கள், "இல்ைல; அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எங்கள் சேகாதரர்கள் மீது 

ேபார் ெதாடுக்க உங்கைள நாங்கள் அனுமதிக்கமாட்ேடாம்'' என்று ெசால்வார்கள். 

ஆகேவ, ேராமர்கள் முஸ்லிம்கள் மீது ேபார் ெதாடுப்பார்கள். அப்ேபாது முஸ்லிம்களில் 

மூன்றிெலாரு பகுதியினர் ேதாற்று ெவருண்ேடாடுவார்கள். அவர்கைள அல்லாஹ் ஒருேபாதும் 

மன்னிக்கேவ மாட்டான். அவர்களில் மூன்றிெலாரு பகுதியினர் ெகால்லப்படுவார்கள். அவர்கள் 

அல்லாஹ்விடம் மிகச் சிறந்த உயிர்த்தியாகிகளாவர்; மூன்றிெலாரு பகுதியினர் (ேராமர்கைள) 

ெவற்றிெகாள்வார்கள். அவர்கள் (அதன் பின்னர்) ஒருேபாதும் ேசாதைனக்குள்ளாக்கப் 

படமாட்டார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் கான்ஸ்டாண்டிேநாபிைள ெவற்றி ெகாள்வார்கள். 
 
அவர்கள் தம் வாட்கைள ஆலிவ் மரங்களில் ெதாங்கவிட்டுப் ேபார்ச்ெசல்வங்கைள 

பங்கிட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,அவர்களிைடேய ைஷத்தான், "நீங்கள் புறப்பட்டு வந்த பின் 

உங்கள் குடும்பத்தாரிைடேய மசீஹ் (தஜ்ஜால்) வந்துவிட்டான்'' என்று குரெலழுப்புவான். 

உடேன அவர்கள் தம் குடும்பத்தாைர ேநாக்கிப் புறப்பட்டுச் ெசல்வார்கள். ஆனால், அது 

ெபாய்யான ெசய்தியாயிருக்கும். அவர்கள் ஷாமுக்கு (சிரியா) வரும்ேபாது "மசீஹ்' (தஜ்ஜால்) 
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புறப்படுவான். இந்நிைலயில் அவர்கள் ேபாருக்காக ஆயத்தமாகி அணிகைளச் சீர் ெசய்து 

ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ெதாழுைகக்காக இகாமத் ெசால்லப்படும். அப்ேபாது மர்யமின் புதல்வர் 

ஈசா (அைல) அவர்கள் (வானிலிருந்து) இறங்கி வந்து அவர்களுக்குத் தைலைமேயற்பார்கள். 
 
அவைர அல்லாஹ்வின் விேராதி (தஜ்ஜால்) காணும்ேபாது, தண்ணரீில் உப்பு கைரவைதப் 

ேபான்று கைரந்துேபாவான். அவைன ஒன்றும் ெசய்யாமல் விட்டுவிட்டால்கூட அவன் தானாகக் 

கைரந்து அழிந்துவிடுவான். ஆயினும், ஈசாவின் கரத்தால் அவைன அல்லாஹ் அழிப்பான். 

அப்ேபாது ஈசா (அைல) அவர்கள் தமது ஈட்டி முைனயில் படிந்துள்ள அவனது இரத்தத்ைத 

மக்களுக்குக் காட்டுவார்கள்.இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 10 ேராமின் மக்கள் ெதாைக அதிகமாக இருக்கும்ேபாேத யுக முடிவு ஏற்படும். 
 
5554 உைலய்யு பின் ரபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

முஸ்தவ்ரித் பின் ஷத்தாத் அல்குறஷீ (ரலி) அவர்கள், அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ேராமின் மக்கள் ெதாைக அதிகமாக இருக்கும்ேபாேத 

யுக முடிவு ஏற்படும்' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். அப்ேபாது அம்ர் பின் 

அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள், "நீர் ெசால்வைத ேயாசித்துக் ெகாள்ளும்''என்று கூறினார்கள். அதற்கு 

முஸ்தவ்ரித் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 

ெசவியுற்றைதேய நான் ெசால்கிேறன்'' என்றார்கள். 

அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள், "நீர் இவ்வாறு கூறுவரீாயின் அவர்களிைடேய 

(ேராமர்களிைடேய) நான்கு குணங்கள் இருக்கும் (என்பைதயும் அறிந்துெகாள்க என்றார்கள். 

(அைவயாவன:) 

1. அவர்கள் ேசாதைனயின்ேபாது மக்களிேலேய மிகவும் நிதானத்ைதக் கைடப்பிடிப்பவர்கள் 

ஆவர். 

2. ேசாதைனக்குப் பின்னர் மிக விைரவாக விழித்துக்ெகாள்பவர்கள். 

3. (களத்திலிருந்து) ெவருண்ேடாடிய பின்னர் மிக விைரவாகத் திரும்பி வருபவர்கள். 

4. ஏைழகள், அநாைதகள், நலிந்ேதார் ஆகிேயாருக்கு நல்லுதவிகள் புரிபவர்கள். ஜந்தாவதாக 

அவர்களிடம் அழகிய குணம் ஒன்று உண்டு. ஆட்சியாளர்களின் அநீதியிலிருந்து (மக்கைளக்) 

காப்பவர்கள். 
 
5555 அப்துல் கரீம் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

முஸ்தவ்ரித் அல்குறஷீ (ரலி) அவர்கள், "ேராமின் மக்கள் ெதாைக அதிகமாக இருக்கும்ேபாேத 

யுகமுடிவு ஏற்படும் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நான் 

ேகட்ேடன்'' என்று கூறினார்கள். இச்ெசய்தி அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களுக்கு எட்டியேபாது, 

"நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக உங்களிடமிருந்து அறிவிக்கப்படும் 

இந்த ஹதீஸ்கள் என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். 

அதற்கு முஸ்தவ்ரித் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 

ெசவியுற்றைதேய கூறிேனன்'' என்றார்கள். அதற்கு அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள், "நீர் 

இவ்வாறு ெசால்லியிருந்தால், "அவர்கள் (ேராமர்கள்) ேசாதைனயின்ேபாது மிகவும் 

நிதானத்ைதக் கைடப்பிடிப்பவர்கள்; ேசாதைனயின்ேபாது மக்களில் நன்கு நிவாரணம் 
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ேமற்ெகாள்பவர்கள்; தம்மிைடேயயுள்ள ஏைழகளுக்கும் நலிந்தவர்களுக்கும் மக்களிேலேய 

நல்லுதவி புரிபவர்கள்' (என்பைதயும் ேசர்த்து அறிந்துெகாள்க'' என்று கூறினார்கள். 
 
பாடம் : 11 தஜ்ஜால் புறப்படும் ேவைளயில் ேராமர்கள் ஏராளமாேனாைரக் ெகாைல ெசய்து 

முன்ேனறுவார்கள். 
 
5556 யுைசர் பின் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற இராக்கிலுள்ள) கூஃபாவில் அனல்காற்று வசீியது. அப்ேபாது ஒரு மனிதர், 

"அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் அவர்கேள! யுகமுடிவு வந்துவிட்டது'' என்று திரும்பத் திரும்பச் 

ெசால்லிக்ெகாண்ேட வந்தார். உடேன சாய்ந்துெகாண்டிருந்த அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் ேநராக எழுந்து அமர்ந்து, "ெசாத்துகள் பங்கு ேபாடப்படாத நிைலயும் 

ேபார்ச்ெசல்வத்தின் மூலம் மகிழ்ச்சியைடயாத நிைலயும் ஏற்படாத வைரயில் யுகமுடிவு 

ஏற்படாது'' என்று கூறிவிட்டு, தமது கரத்தால் (ஷாம் நாட்டின் திைசைய ேநாக்கி) ைசைக ெசய்து, 

"இஸ்லாமியைரத் தாக்குவதற்காக எதிரிகளின் பைடெயான்று ஒன்றுதிரளும். அவர்கைள 

எதிர்ெகாள்வதற்காக இஸ்லாமியரும் ஒன்றுதிரளுவர்'' என்று கூறினார்கள். 

உடேன நான், "ேராம (இத்தாலியக் கிறித்தவ)ர்கைளயா (எதிரிகள் என்று) கூறுகிறரீ்கள்?'' என்று 

ேகட்ேடன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று கூறிவிட்டுப் 

பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 

அந்தப் ேபாரின்ேபாது கடுைமயான பலப்பிரேயாகம் இருக்கும். அப்ேபாது முஸ்லிம்கள் முதலில் 

ஒரு பைடைய அனுப்புவார்கள். ஒன்று வரீ மரணம், அல்லது ெவற்றிைய இலக்காகக் ெகாண்டு 

அவர்கள் புறப்பட்டுச் ெசல்வார்கள். அவர்கள் (ெசன்று) ேபாரிட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது இரவு 

ேநரம் குறுக்கிட்டுவிடும். ஆகேவ, அவர்களில் எவரும் ெவற்றி ெபறாமல் இரு அணியினரும் 

(தாக்குதைல நிறுத்திவிட்டுத் தமது முகாமிற்குத்) திரும்பிவிடுவர். ஆனால்,முதலில் ெசன்ற 

பைடயினர் (ேபாரில்) அழிந்துவிடுவர். 

பிறகு (மறுநாள்) முஸ்லிம்கள், ஒன்று வரீ மரணம் அல்லது ெவற்றி என்ற இலக்கில் மற்ெறாரு 

பைடைய முதலில் அனுப்புவார்கள். அவர்கள் (ெசன்று) ேபாரிட்டுக்ெகாண்டிருப்பார்கள். இரவு 

குறுக்கிடும்ேபாது அவர்களில் எவருேம ெவற்றி ெபறாமல் திரும்பி விடுவர். ஆனாலும், முதலில் 

ெசன்ற அணியினர் அழிந்துவிடுவார்கள். 

பிறகு (மூன்றாம் நாளு)ம், ஒன்று வரீ மரணம் அல்லது ெவற்றிைய இலக்காக்கி மற்ெறாரு 

பைடைய முஸ்லிம்கள் அனுப்புவார்கள். அவர்கள் (ெசன்று) மாைல ேநரமாகும் வைர ேபாரிட்டு 

எவருக்கும் ெவற்றிகிட்டாமல் திரும்பிவிடுவர். அப்ேபாதும் முதலில் ெசன்ற அணியினர் 

அழிந்துவிடுவார்கள். 

நான்காம் நாளாகும்ேபாது முஸ்லிம் (பைட)களில் எஞ்சியிருப்பவர்கள் எதிரிகைள ேநாக்கி 
முன்ேனறிச் ெசல்வார்கள். அப்ேபாது அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ேதால்விையேய தருவான். 

(இருந்தாலும்) அவர்கள் ஏராளமான ேபைரக் ெகான்றுவிட்டிருப்பார்கள். அைதப் ேபான்ற ஓர் 

உயிரிழப்ைப உலகம் கண்டிராது. எந்த அளவுக்ெகன்றால், அவர்கைளச் சுற்றி பறைவகள் 

பறக்கும். அவற்றில் ஒன்றுகூட அவர்கைளக் கடந்து ெசல்ல முடியாமல் ெசத்து விழும் (அந்த 

அளவுக்குப் ெபரிய பரப்பளவில் அவர்கள் மடிந்து கிடப்பார்கள்). நூறு ேபர் ெகாண்ட ஒரு 

குடும்பத்தில் ஒேரெயாருவர் மட்டுேம எஞ்சுவார். 
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அப்ேபாது எந்தப் ேபார்ச் ெசல்வத்ைதக் ெகாண்டு மகிழ்ச்சி ஏற்படும்? அல்லது எந்தச் ெசாத்து 

பங்கிடப்படும்? இவ்வாேற அவர்கள் இருந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது இைதவிட மிகப்ெபரிய 

ேபராபத்து ஒன்ைறப் பற்றி அவர்கள் ேகள்விப்படுவார்கள். அப்ேபாது ஒருவர் (வந்து), "உங்கள் 

குடும்பத்தாரிைடேய தஜ்ஜால் வந்துவிட்டான்'' என்று கூவியறிவிப்பார். உடேன அவர்கள் தம் 

ைககளிலுள்ளவற்ைற அப்படிேய ேபாட்டுவிட்டு (தம் குடும்பத்தாைர) முன்ேனாக்கிவருவார்கள். 

முன்னதாக (தஜ்ஜாைலப் பற்றி அறிவதற்காக) பத்துக் குதிைர வரீர்கைள உளவு பார்ப்பதற்காக 

அனுப்பி ைவப்பார்கள். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் அவர்களுைடய ெபயர்கைளயும் 

அவர்களுைடய தந்ைதயரின் ெபயர்கைளயும் அவர்களுைடய குதிைரகளின் நிறங்கைளயும் 

நன்கறிேவன். அன்ைறய நாளில் பூமியின் மீதுள்ள குதிைர வரீர்களில் அவர்கேள சிறந்தவர்கள்; 

அல்லது அன்ைறய நாளில் பூமியின் மீதுள்ள சிறந்த குதிைர வரீர்களில் அவர்களும் அடங்குவர். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் இப்னு அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (யுைசர் பின் ஜாபிர் என்பதற்குப் 

பகரமாக) உைசர் பின் ஜாபிர் என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் யுைசர் பின் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்ேதன். அப்ேபாது அனல் 

காற்று வசீியது'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாேற 

இடம்ெபற்றுள்ளன. 

ஆனாலும், ேமற்கண்ட அறிவிப்ேப முழுைமயானதும் விரிவானதும் ஆகும். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உைசர் பின் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. 

அதில், "நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் இருந்ேதன். அப்ேபாது 

வடீு நிைறய மக்கள் இருந்தனர். அப்ேபாது கூஃபாவில் அனல் காற்று வசீியது'' என்று ஹதீஸ் 

ஆரம்பமாகிறது. ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 12 தஜ்ஜால் வருவதற்குமுன் முஸ்லிம்களுக்குக் கிட்டும் ெவற்றிகள். 
 
5557 நாஃபிஉ பின் உத்பா பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் ஒரு ேபாரில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். அப்ேபாது 

கம்பளியாைட அணிந்த ஒரு கூட்டத்தார் ேமற்கிலிருந்து வந்து ஒரு குன்றின் அருகில் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைளச் சந்தித்தார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் அமர்ந்துெகாண்டிருந்தார்கள். அக்கூட்டத்தார் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களுக்கு அருகில்) நின்றுெகாண்டிருந்தார்கள். 

அப்ேபாது என் மனம், "நீ ெசன்று அவர்களுக்கும் அல்லாஹ்வின் தூதருக்குமிைடேய நின்று 

ெகாள். அல்லாஹ்வின் தூதைர அவர்கள் திடீெரனத் தாக்கிவிட ேவண்டாம்'' என்று ெசான்னது. 

பிறகு நான், "அவர்களுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏேதனும் இரகசியம் 

ேபசிக்ெகாண்டிருக்கலாம்'' என்று நிைனத்ேதன். பிறகு அவர்களிடம் வந்து அவர்களுக்கும் 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் நடுவில் நின்றுெகாண்ேடன். அப்ேபாது என் 

ைகவிரல்களில் எண்ணியபடி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான்கு 

விஷயங்கைள மனனமிட்ேடன். 

1. நீங்கள் அரபு தீபகற்பம் முழுவைதயும் ேபாரிட்டு ெவற்றி காணும் நிைலைய அல்லாஹ் 

ஏற்படுத்துவான். 

2. பிறகு பாரசீகர்கைள ெவற்றி ெகாள்ளும் நிைலைய அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான். 

3. பிறகு ேராம (ைபஸாந்திய)ர்களுடன் ேபாரிட்டு ெவற்றி ெகாள்ளும் நிைலைய அல்லாஹ் 

ஏற்படுத்துவான். 

4. பிறகு நீங்கள் (மகா குழப்பவாதியான) தஜ்ஜாலுடன் ேபாரிட்டு அவைனயும் ெவற்றி ெகாள்ளும் 

நிைலைய அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான். 

இதன் அறிவிப்பாளரான ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

(இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) நாஃபிஉ பின் உத்பா (ரலி) அவர்கள், "ஜாபிேர! ேராமர்கள் 

ெவற்றி ெகாள்ளப்படாத வைர தஜ்ஜால் புறப்பட்டு வருவான் என நாங்கள் கருதவில்ைல'' 

என்றார்கள். 
 
பாடம் : 13 யுக முடிவு நாளுக்கு முந்ைதய சில அைடயாளங்கள். 
 
5558 அபூசரீஹா ஹுைதஃபா பின் அசீத் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒருமுைற) நாங்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களது அைறக்குக் கீேழ) ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். 

அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்கைள எட்டிப்பார்த்து, "எைதப் பற்றி ேபசிக் 

ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "யுகமுடிவு நாைளப் பற்றி (ேபசிக் 

ெகாண்டிருக்கிேறாம்)'' என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் (ெபரிய) பத்து 

அைடயாளங்கைளக் காணாத வைர யுகமுடிவு நாள் ஏற்படேவ ெசய்யாது'' என்று கூறிவிட்டு, 

அந்த அைடயாளங்கைளப் பற்றிக் கூறினார்கள்: 
 
1. புைக, 2. தஜ்ஜால், 3. (ேபசும்) பிராணி, 4. ேமற்கிலிருந்து சூரியன் உதிப்பது, 5. மர்யமின் புதல்வர் 

ஈசா (அைல) அவர்கள் இறங்குதல், 6. யஃஜூஜ், மஃஜூஜ், 7.8.9. மூன்று நில நடுக்கங்கள். ஒன்று 

கிழக்கிலும், மற்ெறான்று ேமற்கிலும், இன்ெனான்று அரபு தீபகற்பத்திலும், 10. இறுதியாக யமன் 

நாட்டிலிருந்து ஒரு ெநருப்பு கிளம்பி மக்கைள விரட்டிக்ெகாண்டு வந்து ஓரிடத்தில் 

ஒன்றுகூட்டும். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5559 அபூசரீஹா ஹுைதஃபா பின் அசீத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் (மாடி) அைறெயான்றில் இருந்தார்கள். நாங்கள் கீேழ இருந்ேதாம். அப்ேபாது 

அவர்கள் எங்கைள எட்டிப்பார்த்து, "என்ன ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். 

நாங்கள், "யுக முடிைவப் பற்றி (ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறாம்)''  என்று ெசான்ேனாம். 

அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "பத்து அைடயாளங்கள் நிகழாதவைர யுகமுடிவு நாள் 

வராது. 1. கிழக்கில் ஒரு நிலநடுக்கம் 2. ேமற்கில் ஒரு நிலநடுக்கம் 3. அரபு தீபகற்பத்தில் ஒரு 

நிலநடுக்கம்  4. புைக  5. தஜ்ஜால்  6.பூமிக்குள்ளிருந்து ெவளிப்படும் (அதிசயப்) பிராணி 
7. யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் 8. சூரியன் ேமற்கிலிருந்து உதிப்பது 9. (யமன் நாட்டிலுள்ள)"அதன்'  பகுதியின் 
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கைடக்ேகாடியிலிருந்து ஒரு ெநருப்புக் கிளம்பி மக்கைள வாகனங்களில் ஏறிப் பயணம் புறப்படச் 

ெசய்வது. 

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

ஹுைதஃபா பின் அசீத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அபுத்துஃைபல் (ரஹ்) அவர்களும் 

அபுத்துஃைபலிடமிருந்து அப்துல் அஸீஸ் பின் ருஃைபஉ (ரஹ்) அவர்களும் அறிவிக்கும் 

மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் இந்த ஹதீஸ் எனக்குக் கிைடத்தது. அதில் 

ேமற்கண்ட ெசய்தி அபூசரீஹா ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களின் கூற்றாகேவ வந்துள்ளது. நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ெசான்னதாக இல்ைல. 

ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் இந்த ஹதீைஸ ேமற்கண்ட இரு 

அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர்,பத்தாவது "மர்யமின் புதல்வர் ஈசா (அைல) அவர்கள் 

(வானிலிருந்து) இறங்குதல்' என்றும், மற்ெறாருவர் "ஒரு காற்று கிளம்பி மக்கைளக் கடலில் 

தூக்கி வசீுதல்' என்றும் கூறினர். 
 
5560 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசரீஹா ஹுைதஃபா பின் அசீத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மாடி)அைற ஒன்றில் இருந்தார்கள். அப்ேபாது 

அதற்குக் கீேழ நாங்கள் ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதாம்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றைவ 

ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற ெதாடர்கின்றன. 

அதில் அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள், "ஃபுராத் அல்கஸ்ஸார் (ரஹ்) அவர்கள் "அந்த 

ெநருப்பு அவர்கள் வாகனங்களிலிருந்து இறங்கித் தங்கும்ேபாதும் அவர்கள் மதிய ஓய்வு 

ேமற்ெகாள்ளும்ேபாதும் அவர்களுடேனேய இருக்கும்' என்று கூறியதாகேவ நான் கருதுகிேறன்'' 

எனத் ெதரிவித்ததாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 

ேமலும் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள், "இந்த ஹதீைஸ அபூசரீஹா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து 

அபுத்துைபல் (ரஹ்) அவர்களும் அவர்களிடமிருந்து மற்ெறாரு மனிதரும் எனக்கு அறிவித்தனர்'' 

என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் குறிப்பு இல்ைல. 
 
ேமலும் அபூசரீஹாவிடமிருந்து அறிவிக்கும் இவ்விருவரில் ஒருவர், "மர்யமின் புதல்வர் ஈசா 

(அைல) அவர்கள் (வானிலிருந்து) இறங்குவார்கள்' என்பைதயும், மற்ெறாருவர் "ஒரு காற்று 

கிளம்பி மக்கைளத் தூக்கிக் கடலில் வசீும்' என்பைதயும் குறிப்பிட்டனர்'' என்று காணப்படுகிறது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசரீஹா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் ஓர் அறிவிப்பில், "நாங்கள் ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். அப்ேபாது (மாடியிலிருந்த) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கைள எட்டிப்பார்த்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 

ஆரம்பமாகிறது. 

மற்ேறார் அறிவிப்பில், "பத்தாவது அைடயாளம், மர்யமின் புதல்வர் ஈசா (அைல) அவர்கள் 

(வானிலிருந்து) இறங்குவதாகும்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. அதில் இந்த ஹதீஸின் 

அறிவிப்பாளர்ெதாடைர அப்துல் அஸீஸ் பின் ருஃைப (ரஹ்) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கூறியதாக முடிக்கவில்ைல. அபூசரீஹா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகேவ முடிக்கிறார்கள். 
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பாடம் : 14 ஹிஜாஸ் பகுதியிலிருந்து ஒரு ெநருப்பு கிளம்பாத வைர யுக முடிவு நாள் வராது. 
 
5561 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஹிஜாஸ் பகுதியிலிருந்து ஒரு ெநருப்பு கிளம்பி, (ஷாம் நாட்டிலுள்ள) "புஸ்ரா' (ஹவ்ரான்) எனும் 

ஊரிலுள்ள ஒட்டகங்களின் பிடரிகைள ஒளிரச் ெசய்யாத வைர யுகமுடிவு நாள் வராது. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 15 யுக முடிவு நாளுக்குமுன் மதீனாவின் குடியிருப்புகளின் நிைல. 
 
5562 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(யுக முடிவு நாளுக்குமுன் மதீனாவிலுள்ள) குடியிருப்பு (பகுதி)கள் "இஹாப்' அல்லது "யஹாப்' 

எனுமிடத்திற்குச் ெசன்றுவிடும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஸுைஹர் பின் முஆவியா (ரஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிறார்கள்: 

நான் (இந்த ஹதீைஸ எனக்கு அறிவித்த) சுைஹல் பின் அபஸீாலிஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம், 

"இந்த (இஹாப் எனும்) இடம் மதீனாவிலிருந்து எவ்வளவு ெதாைலவில் உள்ளது?'' என்று 

ேகட்ேடன். அவர்கள், "இவ்வளவு இவ்வளவு ைமல் தூரத்தில் உள்ளது'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
5563 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

மைழ ெபாய்த்துவிடுவதற்குப் ெபயர் பஞ்சமன்று. மாறாக, பஞ்சம் என்பது, மைழ ெபய்து 

ெகாண்ேடயிருந்தும் பூமியில் (புற்பூண்டுகள்) எதுவும் முைளக்காமலிருப்பதாகும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 16 ைஷத்தானின் இரு ெகாம்புகள் உதயமாகும் கிழக்குத் திைசயிலிருந்ேத குழப்பங்கள் 

ேதான்றும். 
 
5564 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கிழக்குத் திைசைய முன்ேனாக்கி, "நிைனவில் 

ெகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் இங்கிருந்துதான் ேதான்றும். நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் 

இங்கிருந்துதான் ேதான்றும்; ைஷத்தானின் ெகாம்பு உதயமாகும் இடத்திலிருந்து'' என்று 

கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
5565 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களது வடீ்டுவாசலில் 

நின்றுெகாண்டு, கிழக்குத் திைசைய ேநாக்கித் தமது ைகயால் ைசைக ெசய்து, "குழப்பம்,  

இங்கிருந்துதான் ேதான்றும்; ைஷத்தானின் ெகாம்பு உதயமாகும் இடத்திலிருந்து'' என்று இரண்டு 

அல்லது மூன்று முைற கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் உைபதுல்லாஹ் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களது வடீ்டுவாசலில் நின்று ெகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று 

இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5566 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கிழக்குத்திைசைய முன்ேனாக்கி, "நிைனவில் 

ெகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் இங்கிருந்துதான் ேதான்றும். நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் 

இங்கிருந்துதான் ேதான்றும்; நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் இங்கிருந்துதான் ேதான்றும்; 

ைஷத்தானின் ெகாம்பு உதயமாகும் இடத்திலிருந்து'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
5567 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களது வடீ்டிலிருந்து புறப்பட்டு வந்து, 

"இைறமறுப்பின் தைல (குழப்பம்), இங்கிருந்து -அதாவது கிழக்கிலிருந்து-தான் ேதான்றும்; 

ைஷத்தானின் ெகாம்பு உதயமாகும் இடத்திலிருந்து'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
5568 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்தால் கிழக்குத்திைசைய ேநாக்கி ைசைக 

ெசய்து, "நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் இங்கிருந்துதான் ேதான்றும். நிைனவில் 

ெகாள்ளுங்கள் குழப்பம் இங்கிருந்துதான் ேதான்றும்''என்று மூன்று முைற கூறிவிட்டு, 

"ைஷத்தானின் ெகாம்புகள் உதயமாகும் இடத்திலிருந்து' என்று கூறியைதக் ேகட்ேடன். 
 
5569 ஃபுைளல் பின் ஃகஸ்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இராக்வாசிகேள! நீங்கள் 

ெபரும்பாவத்ைதச் ெசய்துெகாண்டு, சிறுபாவத்ைதப் பற்றிக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருப்பது 

வியப்ைபேய அளிக்கிறது. என் தந்ைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 

கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கிழக்குத்திைசைய ேநாக்கித் தமது கரத்தால் ைசைக 

ெசய்தவாறு, குழப்பம் இங்கிருந்துதான் ேதான்றும்; ைஷத்தானின் ெகாம்புகள் உதயமாகும் 

இடத்திலிருந்து'' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 
 
(இராக்வாசிகேள!) உங்களில் சிலர் சிலரது கழுத்ைத ெவட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள். (அைதப் 

பற்றிக்ேகட்டால் இைறத்தூதர் மூசா, ஃபிர்அவ்னின் குடும்பத்தாரில் ஒருவைனக் ெகான்றைதச் 

சான்றாகக் கூறுவரீ்கள்.) மூசா (அைல) அவர்கள் ஃபிர்அவ்னின் குடும்பத்தாரில் ஒருவைனத் 

தவறுதலாகேவ ெகான்றார்கள். 

எனேவதான், வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் மூசா (அைல) அவர்களிடம், "நீர் ஓர் 

உயிைரக் ெகான்றிருந்தீர். உம்ைமக் கவைலயிலிருந்து நாம் காப்பாற்றிேனாம். உம்ைமப் பல 

வழிகளில் ேசாதித்ேதாம்'' (20:40) என்று கூறினான். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 17 "தவ்ஸ்' குலத்தார் "துல்கலஸா' கடவுள் சிைலைய வழிபடாதவைர யுக முடிவு நாள் 

வராது. 
 
5570 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

"தவ்ஸ்' குலப்ெபண்களின் புட்டங்கள் "துல்கலஸா'ைவச் சுற்றி அைசயாத வைர யுக முடிவு நாள் 

வராது. 

துல்கலஸா என்பது, "தவ்ஸ்' குலத்தார் அறியாைமக்காலத்தில் (யமனிலுள்ள) "தபாலா' 

எனுமிடத்தில் வழிபட்டுவந்த கடவுள் சிைலயாகும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5571 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அறியாைமக்கால கடவுள் சிைலகளான) "லாத்'தும் 

"உஸ்ஸா'வும் வழிபாடு ெசய்யப்படாத வைர இரவும் பகலும் (இல்லாமற்) ேபாகாது'' என்று 

கூறியைதக் ேகட்ேடன். 

நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இைண கற்பிப்ேபார் ெவறுத்தேபாதிலும், எல்லா மார்க்கங்கைள 

விட ேமேலாங்கச் ெசய்வதற்காக நல்வழியுடனும் உண்ைம மார்க்கத்துடனும் அவேன தன் 

தூதைர அனுப்பினான்'' (9:33; 61:9) என அல்லாஹ் அருளியேபாது, இந்த மார்க்கம் 

முழுைமயைடயும் என்ேற நான் எண்ணிக்ெகாண்டிருந்ேதன். (ஆனால்,தாங்கள் ேவறு விதமாகச் 

ெசால்கிறரீ்கேள!)'' என்று கூறிேனன். 

அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உண்ைமதான்) விைரவில் அல்லாஹ் நாடிய 

அளவு இது நடக்கும். பிறகு அல்லாஹ் நல்ல காற்று ஒன்ைற அனுப்புவான். அது யாரது 

உள்ளத்தில் கடுகுமணியளவு இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்) உள்ளேதா அந்த ஒவ்ெவாருவைரயும் 

ைகப்பற்றிக்ெகாள்ளும். பிறகு எந்த நன்ைமயும் இல்லாதவர்கேள (பூமியில்) எஞ்சியிருப்பர். 

அவர்கள் தம் மூதாைதயரின் மார்க்கத்திற்குத் திரும்பிச் ெசன்றுவிடுவர்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 18 ஒரு மனிதர் மற்ெறாரு மனிதரின் மண்ணைறையக் கடந்து ெசல்லும்ேபாது, "நான் 

இவரது இடத்தில் (இக்குழிக்குள்) இருக்கக் கூடாதா'' என்று ஆைசப்படாத வைர யுக முடிவு நாள் 

வராது; அவர் அனுபவிக்கும் ேசாதைனேய அதற்குக் காரணமாகும். 
 
5572 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஒரு மனிதர் மற்ெறாரு மனிதரின் மண்ணைறைய (கப்ைற)க் கடந்து ெசல்லும்ேபாது, "அந்ேதா! 

நான் இவரது இடத்தில் (கப்றுக்குள்) இருக்கக் கூடாதா?'' என்று (ஏக்கத்துடன்) கூறாதவைர யுக 

முடிவு நாள் வராது. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5573 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! ஒரு மனிதர் (மற்ெறாரு மனிதரின்) 

மண்ணைறைய (கப்ைற)க் கடந்து ெசல்லும்ேபாது, அதன்மீது அவர் படுத்துப்புரண்டவாறு 

"அந்ேதா! நான் இந்த மண்ணைறயில் இருப்பவரது இடத்தில் இருக்கக்கூடாதா'' என்று கூறாத 

வைர உலகம் அழியாது. இ(வ்வாறு அவர் ெசய்வ)தற்கு,அவர் (வாழ்க்ைகயில்) சந்திக்கும் 

ேசாதைனேய காரணமாக இருக்குேம தவிர, மார்க்கம் காரணமாக இருக்காது. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5574 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த இைற)வன்மீது சத்தியமாக! மக்களுக்கு ஒரு காலம் 

நிச்சயமாக வரும். (அப்ேபாது) ெகாைல ெசய்தவனுக்குத் தான் எதற்காகக் ெகாைல ெசய்தான் 

என்பது ெதரியாது. ெகால்லப்பட்டவனுக்குத் தான் எதற்காகக் ெகால்லப்பட்டான் என்பது 

ெதரியாது. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5575 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அ(ந்த இைற)வன்மீது 

சத்தியமாக! மக்களுக்கு ஒருநாள் வராதவைர உலகம் அழியாது. அன்று ெகாைல 

ெசய்தவனுக்குத் தான் எதற்காகக் ெகான்ேறாம் என்பது ெதரியாது. ெகால்லப்பட்டவனுக்குத் 

தான் எதற்காகக் ெகால்லப்பட்ேடாம் என்பது ெதரியாது'' என்று கூறினார்கள். 

அப்ேபாது "அது எவ்வாறு நடக்கும்?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "ெகாைல சர்வ சாதாரணமாகிவிடும். ெகான்றவனும் ெகால்லப்பட்டவனும் 

நரகத்திற்குச் ெசல்வார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5576 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அபிசீனியாைவச் ேசர்ந்த ெமலிந்த கால்கள் உைடய ஒரு மனிதன் கஅபாைவ (இடித்து)ப் 

பாழாக்குவான். - இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5577 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அபிசீனியாைவச் ேசர்ந்த ெமலிந்த கால்கள் உைடய ஒரு மனிதன் கஅபாைவ (இடித்து)ப் 

பாழாக்குவான்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5578 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அபிசீனியாைவச் ேசர்ந்த ெமலிந்த கால்கள் உைடய ஒரு மனிதன் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க 

அல்லாஹ்வின் இல்லத்ைத (கஅபாைவ இடித்து)ப் பாழாக்குவான். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5579 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

"கஹ்தான்' குலத்திலிருந்து ஒரு மனிதர் ேதான்றி, தமது ைகத்தடியால் மக்கைள வழி நடத்தாத 

வைர யுக முடிவு நாள் வராது. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5580 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

"ஜஹ்ஜாஹ்' எனப்படும் ஒரு மனிதர் அரசாளாத வைர இரவு பகல் (மாற்றம் நின்று, உலகம் 

அழிந்து) ேபாகாது. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகிேறன்: ஷரீக், உைபதுல்லாஹ், உைமர், (இந்த 

ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அப்துல் கபரீ் ஆகிய நால்வரும் சேகாதர்கள் ஆவர். 

அப்துல் மஜதீ் என்பவேர இந்நால்வரின் தந்ைத ஆவார். 
 
5581 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ேதாலால் மூடப்பட்ட ேகடயங்கைளப் ேபான்ற முகங்கைளக் ெகாண்ட ஒரு சமுதாயத்தாருடன் 

நீங்கள் ேபார் புரியாதவைர யுக முடிவு நாள் வராது. முடியாலான காலணிகைள அணியும் ஒரு 

கூட்டத்தாருடன் நீங்கள் ேபார் புரியாதவைர யுக முடிவுநாள் வராது. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5582 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

முடியாலான காலணிகைள அணியும் ஒரு சமுதாயத்தார் உங்களுடன் ேபார் ெசய்யாதவைர யுக 

முடிவுநாள் வராது. அவர்களின் முகங்கள் ேதாலால் மூடப்பட்ட ேகடயங்கைளப் 

ேபான்றிருக்கும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5583 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

முடியாலான காலணிகைள அணியும் ஒரு கூட்டத்தாருடன் நீங்கள் ேபார் புரியாதவைர யுக 

முடிவுநாள் வராது. சிறிய கண்களும் சப்ைப மூக்குகளும் ெகாண்ட ஒரு சமுதாயத்தாருடன் 

நீங்கள் ேபாரிடாத வைர யுக முடிவுநாள் வராது. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5584 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

முடிைய (உைடயாக) அணிந்து, முடியில் (காலணி தயாரித்து) நடக்கின்ற, ேதாலால் மூடப்பட்ட 

ேகடயங்கைளப் ேபான்ற முகங்கைளக் ெகாண்ட சமுதாயத்தாரான துருக்கியருடன் 

முஸ்லிம்கள் ேபாரிடாத வைர யுக முடிவுநாள் வராது. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5585 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

யுக முடிவு நாளுக்கு முன், முடியாலான காலணிகைள அணிகின்ற சிவந்த முகமும் சிறிய 

கண்களும் ெகாண்ட ஒரு கூட்டத்தாருடன் நீங்கள் ேபார் ெசய்வரீ்கள். அவர்களின் முகங்கள் 

ேதாலால் மூடப்பட்ட ேகடயங்கைளப் ேபான்று (அகன்று) இருக்கும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5586 அபூநள்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். அப்ேபாது அவர்கள், 

"இராக்வாசிகளிடம் (அவர்களின் அளைவயான) கஃபேீஸா (அவர்களின் நாணயமான) திர்ஹேமா 

ெகாண்டுவரப்படாத நாள் விைரவில் வரப்ேபாகிறது'' என்று கூறினார்கள். நாங்கள், "எங்கிருந்து 

ெகாண்டுவரப்படாது?'' என்று ேகட்ேடாம். 

"அரபியல்லாத பிறெமாழி ேபசுபவர்கள் அவற்ைறத் தர மறுப்பார்கள்'' என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு 

"ஷாம் (சிரியா)வாசிகளிடம் தீனாேரா (அவர்களின் அளைவயான) "முத்ேயா'  ெகாண்டு 

வரப்படாத நாள் விைரவில் வரப்ேபாகிறது'' என்று கூறினார்கள். நாங்கள், "எங்கிருந்து ெகாண்டு 

வரப்படாது?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு "ேராம(ைபஸாந்திய)ர்களிடமிருந்து ெகாண்டு 

வரப்படாது'' என்று கூறிவிட்டு, சிறிது ேநரம் அைமதியாக இருந்தார்கள்; பிறகு அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் இறுதிச் சமுதாயத்தில் ஓர் ஆட்சியாளர் (கலீஃபா) இருப்பார். அவர் 

எண்ணிப் பார்க்காமல் வாரி வாரி வழங்குவார் என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளரான ஜுைரரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

நான், அபூநள்ரா மற்றும் அபுல்அலா (ரஹ்) ஆகிேயாரிடம், "அந்த ஆட்சியாளர் உமர் பின் அப்தில் 

அஸீஸ் அவர்கள்தான் என நீங்கள் இருவரும் கருதுகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 

அவர்கள் இருவரும் "இல்ைல' எனப் பதிலளித்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5587 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்கள் கலீஃபாக்களில் ஒருவர் வருவார். அவர் ெசல்வத்ைத வாரி வாரி வழங்குவார். எண்ணிக் 

கணக்குப் பார்க்கமாட்டார். 

இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் அலீ பின் ஹுஜ்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("ெசல்வத்ைத வாரி 

வழங்குவார்' என்பைதக் குறிக்க "யஹ்ஸூ' என்பதற்குப் பகரமாக) "யஹ்ஸில் மால' என்று 

இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5588 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இறுதிக் காலத்தில் ஒரு கலீஃபா வருவார். அவர் ெசல்வத்ைத (மக்களிைடேய) பங்கிட்டுக் 

ெகாடுப்பார்; எண்ணிக் கணக்குப் பார்க்க மாட்டார். 
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இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களும் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களும் 

அறிவிக்கின்றனர். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் வழியாக மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடரிலும் வந்துள்ளது. 
 
5589 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அம்மார் (ரலி) அவர்கள் அகழ் ேதாண்டிக்ெகாண்டும் தமது தைலயில் படிந்திருந்த மண்ைணத் 

துைடத்துக்ெகாண்டும் இருக்கலானார்கள். இைதக் கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், அம்மார் (ரலி) அவர்களிடம் "சுமய்யாவின் மகனுக்கு ஏற்படவுள்ள துன்பேம! (புஃஸ 

இப்னி சுமய்யா) உம்ைம ஒரு கலகக்கூட்டத்தார் ெகான்று விடுவார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5590 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், காலித் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("புஃஸ இப்னி 
சுமய்யா' என்பதற்குப் பகரமாக) "வய்ஸ இப்னி சுமய்யா (பாவம்! சுைமய்யாவின் மகன்)' அல்லது 

"யா வய்ஸ இப்னி சுமய்யா' (சுமய்யாவின் மகன் அப்பாவிேய!) என்று காணப்படுகிறது. 
 
5591 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அம்மார் (ரலி) அவர்களிடம், "உம்ைமக் கலகக்கார 

கூட்டத்தார் ெகான்றுவிடுவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்து. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5592 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அம்மார் (ரலி) அவர்கைளப் பற்றி), "அம்மாைர ஒரு 

கலகக்கார கூட்டத்தார் ெகான்றுவிடுவர்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
5593 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) நபி (ஸல்) அவர்கள், "இக்குைறஷிக் குலத்தவர்(களில் சிலர்) என் சமுதாயத்தாைர 

அழிப்பார்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். மக்கள் "(அப்படி ஒரு நிைலவந்தால்) நாங்கள் என்ன ெசய்ய 

ேவண்டுெமன நீங்கள் கட்டைளயிடுகிறரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"அவர்களிடமிருந்து மக்கள் விலகி வாழ்ந்தால் நன்றாயிருக்கும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5594 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(பாரசீக மன்னர்) "கிஸ்ரா' (குஸ்ரூ) இறந்துவிட்டார்.  அவருக்குப் பிறகு ேவெறாரு "கிஸ்ரா' 

வரமாட்டார். (ேராம ைபஸாந்திய மன்னர்) ைகசர் (சீசர்) இறந்துவிட்டால், அவருக்குப்பின் 

ேவெறாரு ைகசர் வரமாட்டார். என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! 

அவர்கள் இருவரின் கருவூலங்களும் நிச்சயமாக இைறவழியில் ெசலவிடப்படும். 
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இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5595 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு 

அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(தற்ேபாதுள்ள) "கிஸ்ரா' அழிந்துவிட்டார். இவருக்குப் 

பிறகு ேவெறாரு "கிஸ்ரா' வரமாட்டார். (தற்ேபாைதய) ைகஸரும் அழிந்துவிடுவார். அவருக்குப் 

பின் ேவெறாரு ைகஸர் வரமாட்டார். அவர்கள் இருவரின் கருவூலங்களும் இைறவழியில் 

பங்கிடப்படும்'' என்று கூறினார்கள். 
 
5596 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "(தற்ேபாதுள்ள) கிஸ்ரா அழிந்துவிட்டால் அவருக்குப் பிறகு ேவெறாரு கிஸ்ரா 

வரமாட்டார்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
5597 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முஸ்லிம்களில் அல்லது இைற நம்பிக்ைகயாளர்களில் 

ஒரு குழுவினர்,ெவள்ைள மாளிைகயில் இருக்கும் "கிஸ்ரா'  மன்னருைடய குடும்பத்தாரின் 

கருவூலத்ைத ெவற்றி ெகாள்வார்கள்''என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் குைதபா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "முஸ்லிம்களில் (ஒரு குழுவினர்)' 

என்ேற ஐயப்பாடின்றி இடம் ெபற்றுள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

- அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு பகுதி கைரயிலும் மற்ெறாரு பகுதி கடலிலும் அைமந்துள்ள ஒரு 

நகரத்ைதப் பற்றி நீங்கள் ேகள்விப்பட்டிருக்கிறரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "ஆம்; 

அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "இஸ்ஹாக் (அைல) அவர்களின் வழித்ேதான்றல்களில் எழுபதாயிரம் ேபர் 

அந்நகரத்தின் மீது ேபார் ெதாடுக்காத வைர யுக முடிவுநாள் வராது. அவர்கள் வந்து 

(அந்நகரத்தில்) இறங்கும்ேபாது அவர்கள் எந்த ஆயுதத்ைதக் ெகாண்டும் சண்ைடயிட 

மாட்டார்கள்; அம்ெபய்யவுமாட்டார்கள். அவர்கள் "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு 

அக்பர்' (அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல; அல்லாஹ் மிகப் ெபரியவன்) என்ேற 

கூறுவார்கள். உடேன அந்நகரத்தில் கடலிலுள்ள ஒரு பகுதி வழீ்ந்துவிடும். 

பிறகு அவர்கள் இரண்டாவது முைற "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர்' என்று 

கூறுவார்கள். உடேன அதன் மறுபகுதி வழீ்ந்துவிடும். பிறகு அவர்கள் மூன்றாவது முைற 

"லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர்' என்று கூறுவார்கள். உடேன அவர்களுக்கு 
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வழி திறக்கும். அதில் நுைழந்து ேபார்ச்ெசல்வங்கைளத் திரட்டுவார்கள். அவர்கள் ேபார்ச் 

ெசல்வங்கைளப் பங்கிட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ஒருவர் வந்து உரத்த குரலில், "தஜ்ஜால் 

புறப்பட்டுவிட்டான்'' என்று அறிவிப்பார். உடேன அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும் விட்டுவிட்டு 

(தஜ்ஜாைல ேநாக்கி) திரும்பிச் ெசல்வார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5598 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நீங்கள் யூதர்களுடன் ேபார் புரிந்து அவர்கைளக் ெகால்வரீ்கள். எந்த அளவுக்ெகன்றால், (கல்லின் 

பின்னால் ஒரு யூதன் ஒளிந்துெகாள்வான்.) அப்ேபாது அந்தக் கல், "முஸ்லிேம! இேதா ஒரு 

யூதன். நீ வந்து, அவைனக் ெகான்றுவிடு'' என்று கூறும். 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "இேதா ஒரு யூதன் எனக்குப் பின்னால் (ஒளிந்துெகாண்டிருக்கிறான்)'' என்று அந்தக் 

கல் கூறும் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5599 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நீங்களும் யூதர்களும் ேபாரிட்டுக்ெகாள்வரீ்கள். (யூதன் ஒருவன் கல்லுக்குப் பின்னால் ஒளிந்து 

ெகாள்வான்.) அப்ேபாது அந்தக் கல், "முஸ்லிேம! இேதா எனக்குப் பின்னால் யூதன் ஒருவன் 

இருக்கிறான். நீ வந்து அவைனக் ெகான்றுவிடு'' என்று கூறும். 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5600 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

யூதர்கள் உங்களுடன் ேபாரிடுவார்கள். அப்ேபாது அவர்கள்மீது உங்களுக்குச் ெசல்வாக்கு 

ஏற்படும். எந்த அளவுக்ெகன்றால், அந்தக் கல், "முஸ்லிேம! இேதா எனக்குப் பின்னால் யூதன் 

ஒருவன் இருக்கிறான். அவைனக் ெகான்றுவிடு'' என்று கூறும். 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5601 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

முஸ்லிம்கள் யூதர்களுடன் ேபார் ெதாடுக்காத வைர யுக முடிவுநாள் வராது. அப்ேபாது 

முஸ்லிம்கள் (பதிலடியாக) யூதர்கைளக் ெகால்வார்கள். எந்த அளவுக்ெகன்றால், யூதன் ஒருவன் 

அந்தக் கல்லுக்கும் மரத்துக்கும் பின்னால் ஒளிந்துெகாள்வான். உடேன அந்தக் கல், அல்லது 

அந்த மரம், "முஸ்லிேம! அல்லாஹ்வின் அடியாேர! இேதா எனக்குப் பின்னால் யூதன் ஒருவன் 

இருக்கிறான். உடேன நீ வந்து அவைனக் ெகான்றுவிடு'' என்று கூறும். ெபரிய உைட மரத்ைதத் 

தவிர. ஏெனனில், அது யூதர்களின் மரமாகும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5602 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யுக முடிவு நாளுக்கு முன் ெபரும் ெபாய்யர்கள் சிலர் 

வருவார்கள்'' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அபுல்அஹ்வஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், உடேன நான் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடம், "இைத 

நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். 

அதற்கு ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள் என இடம்ெபற்றுள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், சிமாக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், என் சேகாதரர் முஹம்மத் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) 

அவர்கள், ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள், "அவர்கள் குறித்து நீங்கள் எச்சரிக்ைகயாக 

இருந்துெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறியைத நான் ேகட்ேடன் எனத் ெதரிவித்ததாக இடம் 

ெபற்றுள்ளது. 
 
5603 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெபரும் ெபாய்யர்களான சுமார் முப்பது "தஜ்ஜால்'கள் அனுப்பப்படாமல் யுக முடிவுநாள் வராது. 

அவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் தம்ைம இைறவனின் தூதர் என்று ெசால்லிக்ெகாள்வார்கள். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 19 இப்னு ஸய்யாத் பற்றிய குறிப்பு. 
 
5604 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒருமுைற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் சிறுவர்கள் சிலைரக் கடந்து 

ெசன்ேறாம். அவர்களிைடேய இப்னு ஸய்யாதும் இருந்தான். (எங்கைளக் கண்டதும்) சிறுவர்கள் 

ஓடிவிட்டனர். இப்னு ஸய்யாத் (மட்டும்) அப்படிேய உட்கார்ந்துெகாண்டான். அைத 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவறுத்தைதப் ேபான்றிருந்தது. ஆகேவ, அவனிடம், "உன் 

கரங்கள் மண்ைணத் தழுவட்டும்! நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் என நீ உறுதிெமாழி 
அளிக்கிறாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவன், "இல்ைல; நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் என 

நீர் சாட்சியமளிக்கிறரீா?'' என்று ேகட்டான். 

அப்ேபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைன விடுங்கள். 

நான் அவைனக் ெகான்றுவிடுகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "நீர் கருதக்கூடிய ஒருவனாக (தஜ்ஜாலாக) இவன் இருந்தால், உம்மால் ஒருேபாதும் 

அவைனக் ெகால்லமுடியாது. (அந்தப் ெபாறுப்பு ெகாடுக்கப்பட்டவர் ஈசா (அைல) அவர்கேள)'' 

என்று ெசான்னார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5605 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நடந்துெசன்ேறாம். அப்ேபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இப்னு ஸய்யாைதக் கடந்து ெசன்றார்கள். அவனிடம், 

"நான் உனக்காக (என் மனதிற்குள்) ஒன்ைற மைறத்துைவத்துள்ேளன் (அது என்ன?)'' என்று 

ேகட்டார்கள். அதற்கு அவன் "துக்' என்று ெசான்னான். (அதாவது "துகான்' எனும் அத்தியாயத்ைத 

(44) "துக்' என அைரகுைறயாகச் ெசான்னான்.) அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"தூரப்ேபா! உன்னால் உனது எல்ைலையத் தாண்ட முடியாது'' என்று ெசான்னார்கள். 

அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைன விடுங்கள். நான் அவனது 

கழுத்ைத ெவட்டிவிடுகிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "அவைன விட்டுவிடுக. நீர் அஞ்சுகின்ற ஒருவனாக (தஜ்ஜாலாக) இவன் 

இருந்தால், இவைனக் ெகால்ல உம்மால் முடியாது'' என்று ெசான்னார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5606 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் மற்றும் உமர் (ரலி) ஆகிேயாரும் மதீனாவின் 

வதீிெயான்றில் அவைன (இப்னு ஸய்யாைத)ச் சந்தித்தார்கள். அவனிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "நான் இைறவனின் தூதர் என நீ சாட்சியம் அளிக்கிறாயா?''என்று ேகட்டார்கள். 

அதற்கு அவன், "நான் இைறவனின் தூதர் என நீர் சாட்சியம் அளிக்கிறரீா?'' என்று (திருப்பிக்) 

ேகட்டான். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்ைவயும் 

அவனுைடய வானவர்கைளயும் அவனுைடய ேவதங்கைளயும் நம்பிக்ைக ெகாண்ேடன். நீ 

என்ன காண்கிறாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு இப்னு ஸய்யாத், "தண்ணரீின் மீது சிம்மாசனம் 

ஒன்ைறக் காண்கிேறன்'' என்று ெசான்னான். 

அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ கடல்மீதுள்ள இப்லீஸின் சிம்மாசனத்ைதேய 

காண்கிறாய்'' என்று கூறிவிட்டு, "இன்னும் என்ன காண்கிறாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 

அவன், "(அல்லாஹ்விடமிருந்து ெசய்திகைளக் ெகாண்டுவரும்) இரு உண்ைமயாளர்கைளயும் 

ஒரு ெபாய்யைரயும், அல்லது இரு ெபாய்யர்கைளயும் ஓர் உண்ைமயாளைரயும் நான் 

காண்கிேறன்'' என்று ெசான்னான். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவனுக்குக் 

குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவைன விட்டுவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
5607 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் இரு 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

"நபி (ஸல்) அவர்கள் தம்முடன் அபூபக்ர் (ரலி),  உமர் (ரலி) ஆகிேயார் இருக்க, இப்னு ஸாயிைதச் 

சந்தித்தார்கள். அப்ேபாது இப்னு ஸாயித் சிறுவர்களுடன் (விைளயாடிக் ெகாண்டு) 

இருந்தான்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளன. 
 
5608 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் இப்னு ஸாயிதுடன் மக்காவைர பயணம் ேமற்ெகாண்ேடன். அப்ேபாது அவன் என்னிடம், 

"நான் மக்களில் சிலைரச் சந்தித்ேதன். அவர்கள் என்ைன "தஜ்ஜால்' எனக் கருதுகின்றனர். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தஜ்ஜாலுக்குக் குழந்ைத இருக்காது' என்று கூறியைத 

நீங்கள் ேகட்கவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டான். நான், "ஆம் (ேகட்டுள்ேளன்)'' என்ேறன். 

அவன், "எனக்குக் குழந்ைத உள்ளது'' என்று கூறிவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

"தஜ்ஜால் மதீனாவுக்குள்ளும் மக்காவுக்குள்ளும் நுைழயமாட்டான்' என்று கூறியைத நீங்கள் 

ேகட்டதில்ைலயா?'' என்றான். நான் "ஆம் (ேகட்டுள்ேளன்)'' என்ேறன். அவன், "நான் மதீனாவில் 

பிறந்ேதன். இேதா நான் மக்காவுக்குச் ெசல்லப் ேபாகிேறன்'' என்று கூறினான். 

பிறகு இறுதியாக அவன், "அறிந்துெகாள்க: அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் தஜ்ஜாலின் 

பிறப்ைபயும் அவனது வசிப்பிடத்ைதயும் இப்ேபாது அவன் எங்ேக இருக்கிறான் என்பைதயும் 

நன்கறிேவன்'' என்று கூறி, என்ைனக் குழப்பிவிட்டான். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5609 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இப்னு ஸாயித் என்னிடம் ேபசியேபாது, அவைனப் பழிப்பதற்கு எனக்கு ெவட்கமாக இருந்தது. 

அவன், "(விவரம் ெதரியாத காரணத்தால், என்ைன "தஜ்ஜால்' என்று நிைனக்கும்) ெபாது மக்கைள 

நான் ெபாருட்படுத்தவில்ைல. (ஆனால்,) முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்கேள! 

உங்களுக்கும் எனக்குமிைடேய என்ன பிரச்சிைன? நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவன் (தஜ்ஜால்) 

யூதன்' என்று ெசால்லவில்ைலயா? ஆனால், நாேனா இஸ்லாத்ைத ஏற்றுவிட்ேடன்; 

"அவனுக்குக் குழந்ைதேயதும் பிறக்காது' என்று நபியவர்கள் ெசான்னார்கள். எனக்குக் குழந்ைத 

இருக்கிறது. "அவன் மக்காவுக்குள் நுைழவைத அல்லாஹ் தைடெசய்துவிட்டான்' என்று 

நபியவர்கள் கூறினார்கள். நான் ஹஜ் ெசய்துவிட்ேடன்'' என்று கூறினான். 

இவ்வாறு அவனது ெசால்,என்னில் ஒரு மதிப்ைப உண்டாக்கும் அளவுக்கு அவன் 

ேபசிக்ெகாண்ேடயிருந்தான். பிறகு அவன், "அறிந்துெகாள்க: அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 

இப்ேபாது அவன் (தஜ்ஜால்) எங்ேக இருக்கிறான் என்பைத நான் அறிேவன். அவனுைடய 

தந்ைதையயும் தாையயும் நான் அறிேவன்'' என்றான். அவனிடம் "அந்த (தஜ்ஜால் எனும்) 

மனிதனாக நீ இருக்க ேவண்டும் என ஆைசப்படுகிறாயா?'' என்று ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவன், 

"அவ்வாறு என்னிடம் ேகாரப்பட்டால் அைத நான் ெவறுக்கமாட்ேடன்'' என்றான். 

இந்தத் தகவல் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
5610 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒருமுைற) நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு, அல்லது உம்ராவுக்குச் ெசன்ேறாம். எங்களுடன் இப்னு 

ஸாயிதும் இருந்தான். (வழியில்) நாங்கள் ஓரிடத்தில் தங்கிேனாம். (ஓய்ெவடுப்பதற்காக) மக்கள் 

கைலந்து ெசன்றபின் நானும் இப்னு ஸாயிதும் மட்டுேம எஞ்சியிருந்ேதாம். அவைனப் பற்றிச் 

ெசால்லப்படுகிற விஷயங்களால் அவனருகில் இருப்பைத நான் மிகவும் ெவறுத்ேதன். அவன் 

தனது பயணச் சாமான்கைளக் ெகாண்டுவந்து எனது பயணச் சாமான்களுடன் ைவத்தான். 

அப்ேபாது நான், "ெவயில் கடுைமயாக உள்ளது. அந்த மரத்திற்குக் கீேழ நீ உன் ெபாருட்கைள 

ைவத்தால் நன்றாயிருக்குேம'' என்ேறன். அவ்வாேற அவன் ெசய்தான். அப்ேபாது ஆட்டு மந்ைத 

ஒன்று வந்தது. உடேன அவன் ெசன்று, ஒரு ெபரிய ேகாப்ைப (நிைறய பால்) உடன் என்னிடம் 

வந்து, "அபூசயேீத! பருகுவரீாக'' என்றான். நான், "ெவயிலும் கடுைமயாக உள்ளது. பாலும் சூடாக 
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உள்ளது என்று -அவன் ைகயிலிருந்து வாங்கி அருந்தப் பிடிக்காமல்,அல்லது அவன் 

ைகயிலிருந்து வாங்கப் பிடிக்காமல்- ெசான்ேனன். 

அவன், "அபூசயேீத! நான் ஒரு கயிற்ைற எடுத்துவந்து அைத ஒரு மரத்தில் மாட்டி தற்ெகாைல 

ெசய்துெகாள்ளலாமா என்று நிைனத்ேதன். என்ைனப் பற்றி மக்கள் ேபசிக்ெகாள்கிற ெசய்திகேள 

காரணம். அபூசயேீத! யாருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிய ஹதீஸ் 

ெதரியாவிட்டாலும், அன்சாரிகேள! உங்களுக்குத் ெதரியாமல் ேபாகாது. 

(அபூசயேீத!) நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஹதீஸ்கைள நன்கறிந்தவர்களில் 

ஒருவரல்லவா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் (தஜ்ஜால்) இைறமறுப்பாளன்' 

என்று ெசால்லவில்ைலயா? நாேனா ஒரு முஸ்லிமாக இருக்கிேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "அவன் (தஜ்ஜால்) குழந்ைத பாக்கியமற்ற மலடன்' என்று கூறவில்ைலயா? 

நாேனா என் குழந்ைதைய மதீனாவில் விட்டுவந்துள்ேளன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "அவன் மதீனாவுக்குள்ளும் மக்காவுக்குள்ளும் நுைழயமுடியாது' என்று 

கூறவில்ைலயா? நாேனா,மதீனாவிலிருந்து மக்காைவ நாடி வந்துெகாண்டிருக்கிேறன்'' என்று 

ெசான்னான். 

இைதெயல்லாம் ேகட்டு அவைன மன்னிக்கும் அளவுக்கு நான் ேபாய்விட்ேடன். பிறகு அவன், 

"அறிந்துெகாள்க: அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! தஜ்ஜாைல நான் அறிேவன். அவனது 

பிறப்ைபயும், இப்ேபாது அவன் எங்ேக இருக்கிறான் என்பைதயும் நான் அறிேவன்''  என்றான். 

அப்ேபாது நான் "காலெமல்லாம் உனக்கு நாசமுண்டாகட்டும்'' என்று கூறி (சபித்து)விட்ேடன். 
 
5611 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இப்னு ஸாயிதிடம், "ெசார்க்கத்தின் மண் எது?'' என்று 

ேகட்டார்கள். அதற்கு அவன், "அபுல்காசிேம! அது (நிறத்தில்) ெவண்ைமயான மாவும் (மணத்தில்) 

கஸ்தூரியும் ஆகும்'' என்றான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "சரிதான்'' என்றார்கள். 
 
5612 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இப்னு ஸய்யாத், நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசார்க்கத்தின் மண்ைணப் பற்றிக் ேகட்டான். அதற்கு 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "ெவண்ைமயான மாவும் சுத்தமான கஸ்தூரியுமாகும்'' என்று 

பதிலளித்தார்கள். 
 
5613 முஹம்மத் பின் அல்முன்கதிர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள், "இப்னு ஸாயித்'தான் தஜ்ஜால் என அல்லாஹ்வின் 

மீது சத்தியம் ெசய்து கூறுவைத நான் கண்ேடன். நான், "அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் ெசய்து 

கூறுகிறரீ்களா?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "உமர் (ரலி) அவர்கள் "இப்னு 

ஸாயித்'தான் தஜ்ஜால் என்று நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகிேலேய சத்தியம் ெசய்து 

கூறினார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு மறுப்புத் 

ெதரிவிக்கவில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
5614 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(என் தந்ைத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடனும் 

(அவர்களின் ேதாழர்களில்) ஒரு குழுவினருடனும் இப்னு ஸய்யாைத ேநாக்கிச் ெசன்றார்கள். 
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"பனூ மஃகாலா' குலத்தாரின் மாளிைகக்கருேக சிறுவர்களுடன் (சிறுவனாக) அவன் 

விைளயாடிக்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டார்கள். அப்ேபாது இப்னு ஸய்யாத் பருவ வயைத 

ெநருங்கிவிட்டிருந்தான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்தால் அவனது 

முதுகில் அடிக்கும் வைரயில் அவன் எைதயுேம உணரவில்ைல. 

பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் இைறவனின் தூதர்தான் என்று நீ சாட்சியம் 

அளிக்கிறாயா?'' என்று இப்னு ஸய்யாதிடம் ேகட்டார்கள். இப்னு ஸய்யாத் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கைளக் கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு, "நீங்கள் (எழுதப்படிக்கத் ெதரியாத மக்களான) 

"உம்மி' களின் தூதர் என்று நான் சாட்சியம் அளிக்கிேறன்'' என்று பதிலளித்தான். ேமலும் 

அவன், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "நான் இைறவனின் தூதர்தான் என்று நீங்கள் 

சாட்சியம் அளிக்கிறரீ்களா?'' என்றும் ேகட்டான். 

அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (இஸ்லாத்ைதப் பற்றி அவனிடம் எதுவும் 

ேகட்காமல்) அவைன விட்டுவிட்டு, "நான் அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுைடய தூதர்களின் மீதும் 

நம்பிக்ைக ெகாண்டுள்ேளன்'' என்று கூறினார்கள். 

பிறகு அவனிடம், "(உன் நிைல பற்றி) நீ என்ன கருதுகிறாய்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு இப்னு 

ஸய்யாத், "எனக்கு ெமய்யான ெசய்திகளும் ெபாய்யான ெசய்திகளும் உதிக்கின்றன'' என்று 

கூறினான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உனக்கு இப்பிரச்சிைனயில் (உண்ைமயும் 

ெபாய்யும் கலந்து) குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது'' என்று கூறிவிட்டு, "நான் ஒன்ைற மனதில் உனக்காக 

(உன்ைனச் ேசாதிப்பதற்காக) மைறத்துைவத்துள்ேளன். (அது என்னெவன்று ெசால்)'' என்று 

கூறினார்கள். இப்னு ஸய்யாத், "அது "துக்' என்று பதிலளித்தான். (அதாவது "துகான்' (44) எனும் 

அத்தியாயத்தின் 10ஆவது வசனம் என்பைத அைரகுைறயாகச் ெசான்னான்.) 

உடேன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தூரவிலகிப்ேபா. நீ உன் எல்ைலையத் 

தாண்டிவிட முடியாது'' என்று கூறினார்கள். 

அப்ேபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! என்ைன விடுங்கள். 

இவனது கழுத்ைத நான் ெவட்டி விடுகிேறன்'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "இவன் (இப்னு ஸய்யாத்) அவனாக (தஜ்ஜாலாக) இருந்தால் இவைனக் ெகால்லும் 

ெபாறுப்பு உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படவில்ைல; இவன் அவனில்ைலெயன்றால்,  இவைனக்  

ெகால்வதால் உங்களுக்கு நன்ைமேயதும் இல்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 

- (ெதாடர்ந்து) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

அதன் பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களும் இப்னு 

ஸய்யாத் தங்கியிருந்த ேபரீச்சந்ேதாட்டத்ைத ேநாக்கி நடக்கலாயினர். ேபரீச்சந் 

ேதாட்டத்திற்குள் நுைழந்தவுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இப்னு ஸய்யாத் 

தம்ைமப் பார்த்துவிடும் முன்ேப அவனிடமிருந்து அவனது ேபச்சு எைதயாவது ேகட்டுவிட 

ேவண்டுெமன்று திட்டமிட்டபடி ேபரீச்ச மரங்களுக்கிைடயில் தம்ைம மைறத்துக் ெகாண்டு 

நடந்தார்கள். அப்ேபாது இப்னு ஸய்யாத் தனது படுக்ைகயில் ஒரு பூம்பட்டுப் ேபார்ைவக்குள் 

எைதேயா முணுமுணுத்தபடி படுத்திருந்தான். 

இப்னு ஸய்யாதின் தாய், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ேபரீச்ச மரங்களுக்கிைடேய 

தம்ைம மைறத்துக்ெகாண்டு வருவைதக் கண்டு, இப்னு ஸய்யாைத, "ஸாஃபிேய!'' (இது இப்னு 

ஸய்யாதின் ெபயர்) இேதா முஹம்மத்!'' என்றாள். உடேன இப்னு ஸய்யாத் குதித்ெதழுந்து 

உட்கார்ந்து ெகாண்டான். (அதனால் அவனது ேபச்சு எைதயும் ேகட்க முடியவில்ைல.) 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவள் அவைன அப்படிேய விட்டுவிட்டிருந்தால் அவன் 

(உண்ைம நிைலையத்) ெதளிவுபடுத்தியிருப்பான்'' என்று ெசான்னார்கள். 

- அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிைடேய எழுந்து நின்று, அல்லாஹ்ைவ 

அவனது தகுதிக்ேகற்பப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டு, தஜ்ஜாைலப் பற்றிப் பின்வருமாறு 

ேபசினார்கள்: 

அவைனக் குறித்து உங்கைள நான் எச்சரிக்கிேறன். எந்த இைறத்தூதரும் அவைனக் குறித்துத் 

தம் சமுதாயத்தாைர எச்சரிக்காமல் இருந்ததில்ைல. நூஹ் (அைல) அவர்கள் தம் 

சமுதாயத்தாைர அவைனக் குறித்து எச்சரித்தார்கள். ஆயினும், நான் அவைனப் பற்றி ேவெறந்த 

இைறத்தூதரும் தம் சமுதாயத்தாருக்குச் ெசால்லாத ஒரு விவரத்ைத உங்களுக்குச் 

ெசால்கிேறன். அவன் ஒற்ைறக் கண்ணன் ஆவான்; வளமும் உயர்வும் மிக்க அல்லாஹ் 

ஒற்ைறக் கண்ணன் அல்லன் என்பைத அறிந்துெகாள்ளுங்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிறார்கள்: 

அம்ர் பின் ஸாபித் அல்அன்சாரீ (ரஹ்) அவர்கள், நபித்ேதாழர்களில் சிலர் தம்மிடம் கூறியதாகப் 

பின்வருமாறு என்னிடம் ெதரிவித்தார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தஜ்ஜாைலப் பற்றி எச்சரித்த அன்ைறய தினத்தில், 

"தஜ்ஜாலின் இரு கண்களுக்கிைடயில் "காஃபிர்' (இைறமறுப்பாளன்) என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். 

அவனது நடவடிக்ைகைய ெவறுக்கின்ற ஒவ்ெவாருவரும் அைத வாசிப்பார்கள்; அல்லது 

ஒவ்ேவார் இைறநம்பிக்ைகயாளரும் வாசிப்பார்கள்'' என்றும், "அறிந்து ெகாள்ளுங்கள்: உங்களில் 

எவரும் இறப்பதற்கு முன் தம் இைறவைனப் பார்க்கமுடியாது'' என்றும் கூறினார்கள். 
 
5615 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்களில் ஒரு குழுவினருடன் (இப்னு ஸய்யாைத 

ேநாக்கி) நடந்தார்கள். அவர்களுடன் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். இப்னு 

ஸய்யாத், பனூ முஆவியா குலத்தாரின் மாளிைகக்கருேக சிறுவர்களுடன் விைளயாடிக் 

ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டார்கள். அப்ேபாது அவன் பருவ வயைத எட்டியிருந்தான். 

மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. அதில் உமர் 

பின் ஸாபித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய ெசய்திவைரேய இடம்ெபற்றுள்ளது. 

இந்த அறிவிப்பில், "அவள் அவைன அப்படிேய விட்டுவிட்டிருந்தால் அவன் தனது நிைலைய 

ெதளிவுபடுத்தியிருப்பான்'' என்பதற்கு "அவனுைடய தாய் அவைன அப்படிேய விட்டிருந்தால் 

அவன் தனது நிைலையத் ெதளிவுபடுத்தியிருப்பான்'' என்று யஅகூப் பின் இப்ராஹீம் (ரஹ்) 

அவர்கள் (விளக்கம்) கூறியதாகவும் இடம்ெபற்றுள்ளது. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5616 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்களில் ஒரு குழுவினருடன் இப்னு 

ஸய்யாைதக் கடந்து ெசன்றார்கள். அவர்களுடன் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களும் 
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இருந்தார்கள். இப்னு ஸய்யாத், "பனூ மஃகாலா' குலத்தாரின் மாளிைகக்கருேக சிறுவர்களுடன் 

விைளயாடிக்ெகாண்டிருந்தான். அப்ேபாது அவன் சிறுவனாக இருந்தான்'' என்று ஹதீஸ் 

ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளைதப் ேபான்ேற 

இடம்ெபற்றுள்ளன. 

அவற்றில் அப்து பின் ஹுைமத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் உைப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களுடன் (இப்னு ஸய்யாத் தங்கியிருந்த) ேபரீச்சந் 

ேதாட்டத்திற்குச் ெசன்றைதப் பற்றிய குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 
 
5617 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் இப்னு ஸாயிைத மதீனாவின் சாைலகளில் ஒன்றில் 

சந்தித்தார்கள். அவர்கள் அவனிடம் ஏேதா ெசால்ல அவன் ேகாபப்பட்டான். உடேன அவனது 

உடல், ெதருைவேய அைடத்துக்ெகாள்ளும் அளவுக்கு (வஙீ்கி)ப் புைடத்தது. பின்னர் 

அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் (தம் சேகாதரி) ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களிடம் 

ெசன்றார்கள். நடந்த ெசய்தி முன்ேப ஹஃப்ஸாவுக்குத் ெதரிந்திருந்தது. 

அப்ேபாது ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் உமக்கு அருள்புரியட்டும்! நீர் இப்னு 

ஸாயிதிடமிருந்து என்ன எதிர்பார்த்தீர்?'' என்று ேகட்டுவிட்டு, "உமக்குத் ெதரியுமா?  

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் (தஜ்ஜால்) தனக்ேகற்படும் ஒரு ேகாபத்தின் 

ேபாேத புறப்படுவான்' என்று கூறியைத நீர் அறியவில்ைலயா? (ஒருகால் இப்னு ஸய்யாேத 

தஜ்ஜாலாக இருந்தால் என்னவாயிருக்கும்!)'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
5618 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "நான் இப்னு ஸய்யாைத இரு முைற சந்தித்ேதன். 

முதல் முைற சந்தித்துவிட்டு வந்து அவ(னுைடய நண்ப)ர்களில் ஒருவரிடம், "இவன் (இப்னு 

ஸய்யாத்), அவர் (நபி) என்று நீங்கள் ேபசிக்ெகாள்கிறரீ்களா?'' எனக் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இல்ைல'' என்று பதிலளித்தார். 

அதற்கு நான், "நீர் என்னிடம் ெபாய் ெசால்கிறரீ். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்களில் சிலர் 

என்னிடம், "அவன் உங்களிேலேய அதிகச்ெசல்வமும் நிைறய குழந்ைதகளும் உள்ளவனாக 

ஆகாத வைர மரணிக்கமாட்டான்' என்று கூறினார்கள். அவைனப் பற்றி அவ்வாேற இன்றும் 

அவர்கள் கருதிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள் (நபி என்று கருதாவிட்டால் அவ்வளவு உறுதியாக 

நீங்கள் எப்படி இவ்வாறு நம்பினரீ்கள்?)''  என்று ேகட்ேடன் என்று கூறினார்கள். 

ேமலும், அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: பிறகு நாங்கள் 

ேபசிக்ெகாண்டிருந்துவிட்டு,அவனிடமிருந்து நான் (புறப்பட்டு) வந்துவிட்ேடன். பிறகு அவைன 

மறுபடியும் நான் சந்தித்தேபாது, அவனது கண் ஒன்று வஙீ்கிப் புைடத்திருந்தது. நான், "இப்ேபாது 

நான் காணுகின்ற நிைலயில் உன்னுைடய கண் எப்ேபாது மாறியது?''என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 

அவன், "எனக்குத் ெதரியாது'' என்று பதிலளித்தான். "உன் தைலயிேலேய அது இருக்க,உனக்கு 

எப்படி ெதரியாமல் ேபாகும்?'' என்று ேகட்ேடன். 

அதற்கு அவன், "அல்லாஹ் நாடினால் உம்முைடய இந்தக் ைகத்தடிக்கும் அல்லாஹ் 

(இந்தக்  குைறயுள்ள) கண்ைண உருவாக்குவான்'' என்று கூறிவிட்டு, கழுைதையப் ேபான்று மிகக் 

கடுைமயாகக் கத்தினான். அப்ேபாது என் ேதாழர்களில் சிலர், என்னிடமிருந்த ைகத்தடியால் அது 
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உைடயும் அளவுக்கு நான்தான் அவைன அடித்துவிட்ேடன் என்று எண்ணினர். "அல்லாஹ்வின் 

மீதாைணயாக! அ(வன் கத்திய)தற்கான காரணத்ைத நான் அறியவில்ைல. 

பிறகு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன 

(ஹஃப்ஸா-ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று அைதப் பற்றித் ெதரிவித்தார்கள். அதற்கு இைற 

நம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைன ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள், "அவனிடம் உமக்ெகன்ன 

ேவைல?'' என்று ேகட்டுவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவனுக்கு 

(தஜ்ஜாலுக்கு) ஏற்படும் ஒரு ேகாபத்ைத முன்னிட்ேட அவன் மக்களிைடேய முதன் முதலில் 

புறப்பட்டு வருவான்' என்று கூறியைத நீர் அறியவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 
 
பாடம் : 20 தஜ்ஜால், அவனது தன்ைம, அவனு டன் இருப்பைவ ஆகியைவ பற்றிய குறிப்பு. 
 
5619 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிைடேய தஜ்ஜாைலப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார்கள். 

அப்ேபாது அவர்கள், "அல்லாஹ் ஒற்ைறக் கண்ணன் அல்லன். அறிந்துெகாள்ளுங்கள்! மசீஹுத் 

தஜ்ஜால் வலக்கண் குருடானவன் ஆவான். அவனது கண் (ஒேர குைலயில்) துருத்திக் 

ெகாண்டிருக்கும் திராட்ைசையப் ேபான்றிருக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5620 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

எல்லா இைறத்தூதர்களும் தம் சமுதாயத்தாைர மகா ெபாய்யனான ஒற்ைறக் கண்ணன் 

(தஜ்ஜால்) குறித்து எச்சரிக்காமல் இருந்ததில்ைல. அறிந்துெகாள்ளுங்கள்: அவன் ஒற்ைறக் 

கண்ணன் ஆவான். ஆனால், உங்கள் இைறவன் ஒற்ைறக் கண்ணன் அல்லன். அந்தப் 

ெபாய்யனுைடய இரு கண்களுக்கிைடேய காஃப், ஃப, ரா (இைறமறுப்பாளன் - காஃபிர்) என்று 

(தனித் தனி எழுத்துகளில்) எழுதப்பட்டிருக்கும். 

இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது 
 
5621 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

தஜ்ஜாலின் இரு கண்களுக்கிைடேய காஃப், ஃப, ர -அதாவது காஃபிர் (இைறமறுப்பாளன்)- என்று 

எழுதப்பட்டிருக்கும். 

இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5622 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தஜ்ஜால் ஒரு கண் தடவப்பட்டவன் ஆவான். 

அவனுைடய இரு கண்களுக்கிைடேய "காஃபிர்' என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். அைத ஒவ்ெவாரு 

முஸ்லிமும் வாசிப்பார்'' என்று கூறிவிட்டு,அைதத் தனித்தனியாக (காஃப், ஃப, ர என்று) 

உச்சரித்துக் காட்டினார்கள். 
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5623 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

தஜ்ஜால் இடக்கண் குருடானவனும் தைலமுடி நிைறந்தவனும் ஆவான். அவனுடன் 

ெசார்க்கெமான்றும் நரகெமான்றும் இருக்கும். அவனிடம் உள்ள நரகம் ெசார்க்கமாகும். 

அவனிடம் உள்ள ெசார்க்கம் நரகமாகும். 

இைத ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5624 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

தஜ்ஜாலுடன் என்ன இருக்கும் என்பைத அவைனவிட நான் நன்கறிேவன். ஓடுகின்ற இரு நதிகள் 

அவனிடம் இருக்கும். அவற்றில் ஒன்று ெவளிப்பார்ைவக்கு ெவண்ைமயான நீராகக் காட்சி தரும். 

மற்ெறான்று ெவளிப்பார்ைவக்கு ெகாழுந்துவிட்ெடரியும் ெநருப்பாகக் காட்சி தரும். 

அந்த இடத்ைத அைடபவர் ெநருப்பாகக் காட்சியளிக்கும் நதிக்குச் ெசன்று, கண்ைண மூடிக் 

ெகாண்டு, தைலையத் தாழ்த்தி அதிலிருந்து சிறிது அருந்தட்டும். ஏெனனில், அது குளிர்ந்த 

நீராகும். தஜ்ஜால் ஒரு கண் தடவப்பட்டவன் ஆவான். அவ(னது கண்ணி)ன் மீது ெகட்டியான 

ேதால் ஒன்று (மூடி) இருக்கும். அவனுைடய இரு கண்களுக்கிைடயில் "காஃபிர்' (இைற 

மறுப்பாளன்) என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். எழுத்தறிவுள்ள, எழுத்தறிவற்ற ஒவ்ேவார் இைற 

நம்பிக்ைகயாளரும் அைத வாசிப்பார். 

இைத ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5625 ஹுைதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் தஜ்ஜால் ெதாடர்பாகக் கூறுைகயில், "அவனுடன் நீரும் ெநருப்பும் இருக்கும். 

அவனிடம் உள்ள ெநருப்பானது (உண்ைமயில்) குளிர்ந்த நீராகும். அவனிடமுள்ள நீர் 

(உண்ைமயில்) ெநருப்பாகும். ஆகேவ, (அவனிடமுள்ள தண்ணைீர நம்பி) அழிந்து விடாதீர்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

இந்த ஹதீைஸ நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்றுள்ேளன் 

என அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் அம்ர் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5626 ரிப்ஈ பின் ஹிராஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களுடன் ஹுைதஃபா பின்  அல் யமான் (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசன்ேறன். உக்பா (ரலி) அவர்கள் ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் தஜ்ஜால் 

ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ற ஹதீைஸ எனக்கு 

அறிவியுங்கள்'' என்று ேகட்டார்கள். 

அதற்கு அவர்கள், "தஜ்ஜால் (யுக முடிவு நாளுக்குமுன்) புறப்பட்டு வருவான். அவனுடன் நீரும் 

ெநருப்பும் இருக்கும். மக்களுக்கு நீராகக் காட்சி தருவது (உண்ைமயில்) கரிக்கும் ெநருப்பாகும். 

மக்களுக்கு ெநருப்பாகக் காட்சி தருவது (உண்ைமயில்) குளிரான சுைவ நீராகும். உங்களில் யார் 

அந்த இடத்ைத அைடகிறாேரா அவர் ெநருப்பாகக் காட்சியளிப்பதில் விழட்டும்! ஏெனனில், அது 

நல்ல சுைவ நீராகும்'' என்று கூறினார்கள். 
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அப்ேபாது உக்பா பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களின் அறிவிப்ைப 

உண்ைமப்படுத்தும் விதமாக, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நானும் 

(இவ்வாேற) ெசவியுற்ேறன்'' என்றார்கள். 
 
5627 ரிப்ஈ பின் ஹிராஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்களும் அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களும் (ஓரிடத்தில்) 

சந்தித்துக்ெகாண்டனர். அப்ேபாது ஹுைதஃபா (ரலி) அவர்கள், "நான் தஜ்ஜாலுடன் என்ன 

இருக்கும் என்பைத தஜ்ஜாைலவிட நன்கறிேவன். அவனுடன் நீராலான நதிெயான்றும் 

ெநருப்பாலான நதிெயான்றும் இருக்கும். ெநருப்பாகக் காட்சியளிப்பேத (உண்ைமயில்) நீராகும். 

நீராகக் காட்சியளிப்பேத (உண்ைமயில்) ெநருப்பாகும். உங்களில் அந்த இடத்ைத அைடபவர் 

நீரருந்த விரும்பினால், ெநருப்ைபப் ேபான்று காட்சியளிப்பதிலிருந்து அருந்தட்டும். ஏெனனில், 

அைதேய அவர் நீராகக் காண்பார்'' என்று ெசான்னார்கள். 

(இைதக் ேகட்ட) அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "இவ்வாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கூறியைத நானும் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5628 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 

நான் உங்களிடம் தஜ்ஜாைலப் பற்றிய ெசய்தி ஒன்ைறச் ெசால்லட்டுமா? ேவெறந்த 

இைறத்தூதரும் அைதப் பற்றி தம் சமுதாயத்தாருக்குச் ெசான்னதில்ைல. அது 

(என்னெவனில்), அவன் ஒற்ைறக்கண்ணன் ஆவான். அவன் தன்னுடன் ெசார்க்கம் மற்றும் நரகம் 

ேபான்றைதக் ெகாண்டுவருவான். அவன் எைதச் ெசார்க்கம் என்று கூறுகிறாேனா, அதுதான் 

(உண்ைமயில்) நரகமாக இருக்கும். (இைறத்தூதர்) நூஹ் (அைல) அவர்கள் அவைனக் குறித்துத் 

தம் சமூகத்தாைர எச்சரித்தைதப் ேபான்று, நானும் உங்கைள (அவைனக் குறித்து) 

எச்சரிக்கிேறன். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5629 நவ்வாஸ் பின் சம்ஆன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு நாள் காைலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தஜ்ஜாைலப் பற்றிக் 

குறிப்பிட்டார்கள். அவன் ெதாடர்பாக(ப் ேபசியேபாது) அவர்கள் (சில சமயம் குரைலத்) 

தாழ்த்தவும், (சில சமயம்) உயர்த்தவும் ெசய்தார்கள். இறுதியில் அவன், (அருகிலுள்ள) ேபரீச்ச 

மரத்ேதாப்புகளுக்கிைடேய இருக்கிறாேனா என்று நாங்கள் எண்ணும் அளவுக்குப் ேபசினார்கள். 

பின்னர் நாங்கள் (மறுபடியும்) மாைலப் ெபாழுதில் நபியவர்களிடம் வந்ேதாம். அப்ேபாது 

தஜ்ஜாைலக் குறித்த அச்சம் எங்கள் முகங்களில் இருப்பைத அவர்கள் அறிந்துெகாண்டு, 

"உங்களுக்கு என்ன ேநர்ந்தது?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! தாங்கள் 

(இன்று) காைலயில் தஜ்ஜாைலப் பற்றிக் குறிப்பிட்டீர்கள். (அப்ேபாது) அவைனப் பற்றி(க் 

குரைல)த் தாழ்த்தியும் உயர்த்தியும் ேபசினரீ்கள். இறுதியில் அவன், (அருகிலுள்ள) ேபரீச்ச 

மரத்ேதாப்புகளுக்கிைடேய இருக்கிறாேனா என்று நாங்கள் எண்ணும் அளவுக்குப் ேபசினரீ்கள் 

(அதுதான் எங்கள் அச்சத்திற்குக் காரணம்)'' என்று கூறிேனாம். 
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அப்ேபாது நபியவர்கள், "நான் உங்கள் விஷயத்தில் ெபரிதும் அஞ்சுவது தஜ்ஜாைலக் குறித்து 

அல்ல; நான் உங்களிைடேய (உயிருடன்) இருக்கும்ேபாது அவன் ேதான்றினால் அவனிடமிருந்து 

உங்கைளக் காக்க நாேன வாதாடுேவன். நான் உங்களிைடேய இல்லாத ேபாது அவன் 

ெவளிப்பட்டால், அப்ேபாது ஒவ்ெவாரு (முஸ்லிமான) மனிதரும் தமக்காக வாதாடிக்ெகாள்ள 

ேவண்டும்; அல்லாஹ் ஒவ்ெவாரு முஸ்லிமுக்கும் எனது சார்பில் ெபாறுப்பாளனாக இருப்பான். 

தஜ்ஜால் சுருள்முடி ெகாண்ட ஓர் இைளஞன் ஆவான்; அவனது கண் ஒேர குைலயில் துருத்திக் 

ெகாண்டிருக்கும் திராட்ைச ேபான்றிருக்கும். உருவத்தில் அவன் அப்துல் உஸ்ஸா பின் கத்தன் 

என்பவைன ஒத்திருப்பான். 

உங்களில் யார் அவைன அைடகிறாேரா அவர் அவனுக்ெகதிராக "அல்கஹ்ஃப்'  அத்தியாயத்தின் 

(18) ஆரம்ப வசனங்கைள ஓதிக்ெகாள்ளட்டும். அவன் சிரியாவுக்கும் இராக்குக்கும் இைடேய 

உள்ள ஒரு பகுதியிலிருந்து புறப்பட்டு வந்து, வலப்பக்கத்திலும் இடப்பக்கத்திலும் 

அக்கிரமங்கைளக் கட்டவிழ்த்துவிடுவான்; அல்லாஹ்வின் அடியார்கேள! அப்ேபாது நீங்கள் 

உறுதிேயாடு இருங்கள்'' என்றார்கள். 

நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவன் பூமியில் எத்தைன நாட்கள் தங்கியிருப்பான்?''  என்று 

ேகட்ேடாம். அதற்கு, "நாற்பது நாட்கள்' என்று பதிலளித்த நபியவர்கள், "அன்ைறய ஒரு நாள் ஓர் 

ஆண்ைடப் ேபான்றும், மறுநாள் ஒரு மாதத்ைதப் ேபான்றும், அதற்கு அடுத்த நாள் ஒரு 

வாரத்ைதப் ேபான்றும், மற்ற நாட்கள் உங்களின் (சாதாரண) நாட்கைளப் ேபான்றும் இருக்கும்'' 

என்று குறிப்பிட்டார்கள். 

நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! ஓர் ஆண்டிற்குச் சமமாக இருக்கும் அந்த ஒரு நாளில், 

 வழக்கமாகத் ெதாழும் (ஐேவைளத்) ெதாழுைககைளத் ெதாழுதால் ேபாதுமா?'' என்று ேகட்ேடாம். 

அதற்கு நபியவர்கள், "இல்ைல (ேபாதாது);அந்த (நீண்ட) நாைள, அதற்ேகற்ப மதிப்பிட்டு(த் 

ெதாழுது)ெகாள்ளுங்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! பூமியில் அவன் (சுற்றித் திரியும்) ேவகம் எப்படி 

இருக்கும்?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு நபியவர்கள், "பின்னாலிருந்து காற்று விரட்டிச் ெசல்லும் 

ேமகம் ேபான்று (அவன் ேவகமாக பூமிையச் சுற்றிவருவான்)'' என்றார்கள். ேமலும், நபியவர்கள் 

கூறினார்கள்: 

அவன் ஒரு சமுதாயத்தாரிடம் வந்து (தன்ைன இைறவன் என்று ஏற்றுக்ெகாள்ளுமாறு) 

அவர்களுக்கு அைழப்புவிடுப்பான். அவர்களும் அவன்மீது நம்பிக்ைக ெகாண்டு அவனது 

அைழப்புக்குப் பதிலளிப்பார்கள். உடேன வானத்திற்கு (மைழ ெபாழியுமாறு) அவன் 

கட்டைளயிட, மைழ ெபாழியும். பூமிக்கு(த்தாவரங்கைள முைளக்கச் ெசய்யுமாறு) 

கட்டைளயிட, அது முைளயைவக்கும். (அவற்ைற ேமய்ந்து) அவர்களின் கால்நைடகள் 

ஏற்ெகனேவ இருந்தைதவிட நீண்ட திமில்கைளக் ெகாண்டைவயாகவும் மடி 

கனத்தைவயாகவும் வயிறு நிரம்பியைவயாகவும் மாைலயில் (வடீு) திரும்பும். 

பின்னர், அவன் மற்ெறாரு சமுதாயத்தாரிடம் வந்து, (தன்ைன இைறவன் என்று 

ஏற்றுக்ெகாள்ளுமாறு) அவர்களுக்கும் அைழப்பு விடுப்பான். ஆனால், அவனது அைழப்ைப 

அவர்கள் நிராகரித்து விடுவார்கள். அவர்களிடமிருந்து அவன் திரும்பிச் ெசன்றுவிடுவான். 

அதனால், அவர்கள் பஞ்சத்தாலும் வறட்சியாலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களாகக் காைலப்ெபாழுைத 

அைடவார்கள். அவர்களின் ைககளில் அவர்களின் ெசல்வம் ஏதும் (எஞ்சி) இராது. 
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அவன் பாழைடந்த இடெமான்ைறக் கடந்து ெசல்வான். அைதப் பார்த்து, "உன்னிடம் இருக்கின்ற 

புைதயல்கைள ெவளிப்படுத்து'' என்று கூறுவான். அப்ேபாது (ெவளிப்படும்) அந்தப் புைதயல்கள், 

இராணித் ேதனகீ்கைள (பின்பற்றிச் ெசல்லும் ேதனகீ்கைள)ப் ேபான்று அவைனப் பின்ெதாடர்ந்து 

ெசல்லும். 
 
பின்னர், அவன் வாட்டசாட்டமான இைளஞர் ஒருவைர அைழத்து, அவைர வாளால் ெவட்டி இரு 

துண்டுகளாக்கி,அம்ெபய்யும் தூரத்திற்கு இைடெவளிவிட்டு (அவ்விரண்ைடயும்) ேபாடுவான். 

பின்னர் அந்தச் சடலத்ைத அைழப்பான். உடேன அந்த இைளஞர் முகம் ஒளிர சிரித்துக்ெகாண்ேட 

எழுந்து வருவார். 

இதற்கிைடேய, மர்யமின் ைமந்தர் ஈசா (அைல) அவர்கைள அல்லாஹ் (பூமிக்கு) அனுப்பி 
ைவப்பான். அவர் (சிரியாவின் தைலநகர்) "திமஷ்க்' (டமாஸ்கஸ்) நகரின் கிழக்குப் பகுதியிலுள்ள 

ெவள்ைளக் ேகாபுரத்திற்கு அருகில் இரு வானவர்களின் இறக்ைககள்மீது தம் ைககைள 

ைவத்தவாறு இறங்குவார். 

அப்ேபாது அவர் குங்குமப்பூ நிறத்தில் இரு ஆைடகைள அணிந்திருப்பார். அவர் தமது தைலையத் 

தாழ்த்தினால் நீர்த்துளி ெசாட்டும்; தைலைய உயர்த்தினாேலா ெவண்முத்ைதப் ேபான்று 

நீர்த்துளி வழியும். அவரது மூச்சுக் காற்ைறச் சுவாசிக்கும் (அதாவது அவைர ெநருங்கும்) 

எந்தேவார் இைறமறுப்பாளனும் சாகாமல் இருக்கமாட்டான். அவர் விடும் மூச்சானது அவரது 

பார்ைவ எட்டும் தூரம்வைர ெசல்லும். 

பின்னர் ஈசா (அைல) அவர்கள் தஜ்ஜாைலத் ேதடிச் ெசல்வார்கள். இறுதியில், (பாலஸ் 

தீனத்திலுள்ள) "லுத்து' எனும் நகரத்தின் தைலவாயிலருேக அவைனக் கண்டு, அவைனக் 

ெகான்ெறாழிப்பார்கள். பின்னர் தஜ்ஜாலிடமிருந்து அல்லாஹ் காப்பாற்றிய ஒரு சமுதாயத்தார் 

மர்யமின் ைமந்தர் ஈசா (அைல) அவர்களிடம் வருவார்கள். அவர்களின் முகங்கைள(ப்பரிேவாடு) 

அவர் தடவிக் ெகாடுத்துச் ெசார்க்கத்தில் அவர்களுக்குக் கிைடக்கவிருக்கும் படித்தரங்கள் 

குறித்து அவர்களுக்குத் ெதரிவிப்பார். 

இதற்கிைடேய, ஈசா (அைல) அவர்களுக்கு அல்லாஹ், "நான் என் அடியார்கள் சிலைர ெவளி 
வரச் ெசய்துள்ேளன். அவர்களுடன் ேபாரிட யாருக்கும் ஆற்றல் கிைடயாது. எனேவ, 

(முஸ்லிமான) என் அடியார்கைள (சினாயிலுள்ள) "தூர்' மைலக்கு அைழத்துச் ெசன்று 

பாதுகாப்பாக ைவயுங்கள்'' என்று (வஹீ) அறிவிப்பான். 

பின்னர், அல்லாஹ் "யஃஜூஜ்' "மஃஜூஜ்' கூட்டத்தாைர அனுப்புவான். அவர்கள் ஒவ்ேவார் 

உயரமான பகுதியிலிருந்தும் ேவகமாக(க் கீேழ இறங்கி) வருவார்கள். அவர்களில் முதல் 

அணியினர்  (ேஜார்தானில் உள்ள) "தபரிய்யா' ஏரிையக் கடந்து ெசல்லும்ேபாது, அதிலுள்ள 

ெமாத்த நீைரயும் குடித்துவிடுவார்கள். அவர்களின் இறுதி அணியினர் அைதக் கடந்து 

ெசல்லும்ேபாது. "முன்ெனாரு காலத்தில் இந்த ஏரியில் தண்ணரீ் இருந்திருக்கும்'' என்று 

ேபசிக்ெகாள்வார்கள். 

பின்னர் இைறத்தூதர் ஈசா (அைல) அவர்களும் அவர்களுடன் இருப்ேபாரும் ("தூர்' மைலயில்) 

முற்றுைகயிடப்படுவார்கள். அப்ேபாது (ஏற்படும் பட்டினியால்) அவர்களில் ஒருவருக்குக் காைள 

மாட்டின் தைல கிைடப்பது, இன்று உங்களில் ஒருவருக்கு நூறு ெபாற்காசுகள் கிைடப்பைதவிடச் 

சிறந்ததாக இருக்கும். 
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பின்னர் இைறத்தூதர் ஈசா (அைல) அவர்களும் அவர்களுடன் இருப்ேபாரும் (அல்லாஹ்விடம் 

உதவி ேகட்டுப்) பணிந்து ேவண்டுவார்கள். அப்ேபாது யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் 

பிடரிகளில் புழுக்கைள அல்லாஹ் அனுப்புவான். அதனால் அவர்கள் அைனவரும் ஒேர 

ேநரத்தில் பலியாவார்கள். பின்னர் இைறத்தூதர் ஈசா (அைல) அவர்களும் அவர்களுடன் 

இருப்ேபாரும் (மைலயிலிருந்து) தைரக்கு இறங்கி வருவார்கள். 

அப்ேபாது பூமியின் எந்தெவாரு சாண் அளவு இடமும், யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் 

(சடலங்களிலிருந்து ெவளிவரும்) ெகாழுப்பாலும் துர்நாற்றத்தாலும் நிரம்பியிருப்பைதேய 

காண்பார்கள். உடேன இைறத்தூதர் ஈசா (அைல) அவர்களும் அவர்களுடன் இருப்ேபாரும் 

அல்லாஹ்விடம் (அவற்ைற அகற்றக்ேகாரிப்) பணிந்து ேவண்டுவார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ் 

ஒட்டகங்களின் கழுத்துகைளப் ேபான்று (ெபரியதாக உள்ள) பறைவகைள அனுப்புவான். அைவ 

அந்தப் பிணங்கைளத் தூக்கிச் ெசன்று அல்லாஹ் நாடிய இடத்தில் வசீிெயறியும். 
 
பின்னர் அல்லாஹ் மைழ ெபாழியச் ெசய்வான். அந்த மைழ எந்த மண் வடீ்டிலும், எந்த 

முடிவடீ்டிலும் படாமல் இருக்காது. இறுதியில், பூமிையக் கழுவி, கண்ணாடி ேபான்று (சுத்தமாக) 

ஆக்கிவிடும். பின்னர் பூமிக்கு, "நீ உன் கனி வர்க்கங்கைள முைளக்கச் ெசய்வாயாக; 

உன்னிடமுள்ள வளங்கைள மறுபடியும் தருவாயாக'' என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும். 
 
அன்ைறய நாளில் (எந்த அளவுக்கு வளம் ெகாழிக்குெமனில்), ஒரு குழுவினர் ேசர்ந்து ஒேரெயாரு 

மாதுளம் பழத்ைத உண்பர். அதன் ெதாலி அவர்கள் அைனவருக்கும் நிழல் அளிக்கும். 

அவர்களுக்குப் பால் வளமும் கிட்டும். எந்த அளவுக்ெகன்றால், பால் தரும் ஓர் ஒட்டகம் ஒரு 

ெபரும் கூட்டத்துக்ேக ேபாதுமானதாயிருக்கும். பால் தரும் பசுெவான்று ஒரு குலத்தாருக்ேக 

ேபாதுமானதாயிருக்கும். பால் தரும் ஆெடான்று உறவினர்கள் அடங்கிய ஒரு கூட்டத்திற்ேக 

ேபாதுமானதாயிருக்கும். 
 
இந்நிைலயில், அல்லாஹ் தூய காற்று ஒன்ைற அனுப்புவான். அது அவர்களின் அக்குள்களுக்குக் 

கீேழ நுைழந்து அவர்கைளப் பிடித்துக்ெகாள்ளும். இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ட ஒவ்ெவாரு 

முஸ்லிமின் உயிைரயும் அது ைகப்பற்றும். அைதயடுத்து மக்களில் தீயவர்கள் (மட்டுேம 

பூமியில்) எஞ்சியிருப்பார்கள். அவர்கள் கழுைதகைளப் ேபான்று (ெவட்ட ெவளியில் ைவத்துப் 

பகிரங்கமாக) உடலுறவு ெகாள்வார்கள். அவர்கள்மீதுதான் உலக முடிவு நாள் ஏற்படும். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5630 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேவறு இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "முன்ெபாரு காலத்தில் இங்கு நீர் இருந்திருக்கிறது'' என்பதற்குப் பிறகு, "பின்னர் 

அவர்கள் ைபத்துல் மக்திஸிலுள்ள மைலயான "ஜபலுல் கமர்'வைர பயணம் ேமற்ெகாள்வார்கள். 

அப்ேபாது அவர்கள், "பூமியிலுள்ளவர்கள் அைனவைரயும் நாம் ெகான்று விட்ேடாம். வாருங்கள்: 

வானத்திலுள்ேளாைர நாம் ெகால்ேவாம்' என்று கூறியபடி தங்களுைடய அம்புகைள வாைன 

ேநாக்கி எய்வார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ் அவர்களுைடய அம்புகைள இரத்தம் ேதாய்த்து 

திருப்பியனுப்புவான்'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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அலீ பின் ஹுஜ்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் என் அடியார்கள் சிலைர 

(மைலகளிலிருந்து) இறக்கிவிட்டுள்ேளன். அவர்களுடன் ேபாரிட யாருக்கும் ஆற்றல் கிைடயாது 

என்று (அல்லாஹ் ஈசா (அைல) அவர்களிடம் அறிவிப்பான்'' என) இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 21 தஜ்ஜாலின் தன்ைமயும், மதீனா நகருக்குள் நுைழய முடியாமல் அவனுக்குத் தைட 

விதிக்கப்படுவதும், அவன் இைறநம்பிக்ைகயாளர் ஒருவைரக் ெகான்றுவிட்டு உயிர்ப்பிப்பதும். 
 
5631 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் தஜ்ஜாைலக் குறித்து நீண்ட ஹதீஸ் ஒன்ைற 

அறிவித்தார்கள். (அவைனப் பற்றி) எங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

அறிவித்தவற்றில் பின்வரும் தகவலும் அடங்கும்: 

மதீனாவின் பாைதகளில் நுைழவது தைட ெசய்யப்பட்டிருக்கும் நிைலயில் தஜ்ஜால் வருவான். 

மதீனாைவயடுத்து (சிரியா நாட்டுத்திைசயில்) உள்ள உவர் நிலம் ஒன்றில் அவன் தங்குவான். 

அந்நாளில் "மக்களிேலேய சிறந்தவரான ஒரு மனிதர்' அல்லது "மக்களிேலேய சிறந்தவர்களில் 

ஒரு மனிதர்' அவைன ேநாக்கிப் புறப்பட்டுச் ெசன்று, "எவனது ெசய்திைய அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு முன்னறிவிப்புச் ெசய்தார்கேளா அந்த தஜ்ஜால் நீதான் என்று நான் 

உறுதி கூறுகிேறன்'' என்று கூறுவார். 

அப்ேபாது தஜ்ஜால், "நான் இவைனக் ெகான்றுவிட்டுப் பிறகு உயிராக்கிவிட்டால் அப்ேபாதுமா 

(நான் இைறவன் எனும்) என் விஷயத்தில் சந்ேதகம் ெகாள்வரீ்கள்?'' என்று (மக்களிடம்) 

ேகட்பான். மக்கள், "இல்ைல' என்று பதிலளிப்பார்கள். உடேன அவன் அம்மனிதைரக் 

ெகான்றுவிட்டு உயிர்ப்பித்துக் காட்டுவான். அந்த மனிதர் உயிர் ெபற்ெறழுந்ததும், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் இன்று உன்ைன அறிந்து ெகாண்டைதவிட 

ேவெறப்ேபாதும் நன்றாக அறிந்துெகாண்டதில்ைல'' என்று ெசால்வார். உடேன தஜ்ஜால் அந்த 

மனிதைரக் ெகான்றுவிட விரும்புவான். ஆனால்,அவருக்ெகதிராக அவனுக்கு அதிகாரம் 

வழங்கப்படாது. 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அபூஇஸ்ஹாக் இப்ராஹீம் பின் சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அந்த மனிதர் "களிர்' 

(அைல) அவர்கள்தான் என்று ெசால்லப்படுகிறது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5632 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

தஜ்ஜால் புறப்பட்டு வரும்ேபாது இைறநம்பிக்ைகயாளர்களில் ஒருவர் அவைன ேநாக்கிச் 

ெசல்வார். அப்ேபாது அவைர ஆயுதேமந்திய தஜ்ஜாலின் பாதுகாப்புப் பைடயினர் எதிர்ெகாண்டு, 

"எங்ேக ெசல்கிறாய்?'' என்று ேகட்பார்கள். அந்த மனிதர், "(இப்ேபாது) புறப்பட்டிருக்கும் இந்த 

மனிதைன ேநாக்கிச் ெசல்கிேறன்'' என்று பதிலளிப்பார். அதற்கு அவர்கள், "நம் இைறவைன 

(தஜ்ஜாைல) நீ நம்பவில்ைலயா?'' என்று ேகட்பார்கள். அந்த மனிதர், "நம் இைறவன் யார் என்பது 

ெதரியாதது அல்ல'' என்று கூறுவார். அதற்கு அவர்கள், "இவைனக் ெகால்லுங்கள்'' என்று 

கூறுவார்கள். 
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அப்ேபாது அவர்களில் சிலர் சிலரிடம், "உங்கள் இைறவன் (தஜ்ஜால்), யாைரயும் தானின்றி 
ெகால்லக்கூடாெதன உங்களுக்குத் தைட விதிக்கவில்ைலயா?'' என்று கூறுவார்கள். ஆகேவ, 

அவர்கள் அந்த மனிதைர தஜ்ஜாலிடம் ெகாண்டுெசல்வார்கள். அந்த இைற நம்பிக்ைகயாளர் 

தஜ்ஜாைலக் காணும் ேபாது, "மக்கேள! இவன்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

குறிப்பிட்ட தஜ்ஜால் ஆவான்'' என்று ெசால்வார். 

உடேன தஜ்ஜாலின் உத்தரவின்ேபரில், அவர் பிடித்துக் ெகாண்டுவரப்பட்டு (தூண்களுக்கிைடேய) 

நிறுத்தப்படுவார். "இவைனப் பிடித்து இவனது தைலையப் பிளந்துவிடுங்கள்'' என்று அவன் 

கட்டைளயிடுவான். அப்ேபாது அவர்,முதுகும் வயிறும் வஙீ்கும் அளவுக்கு அடிக்கப்படுவார். 

பிறகு தஜ்ஜால், "என்மீது நீ நம்பிக்ைக ெகாள்ளவில்ைலயா?'' என்று ேகட்பான். அதற்கு அந்த 

மனிதர், "நீ ெபரும் ெபாய்யன் "மசீஹ்' ஆவாய்'' என்று கூறுவார். பிறகு அவரது உச்சந்தைலயில் 

ரம்பத்ைத ைவத்து அறுத்து அவருைடய இரு கால்கள்வைர தனித்தனிேய பிளக்கும்படி 

கட்டைளயிடப்படும். அவ்வாேற ெசய்து (அவரது உடைல இரு துண்டுகளாக்கியதும்) அவ்விரு 

துண்டுகளுக்கிைடயில் தஜ்ஜால் நடந்து வருவான். 

பிறகு அந்த உடைலப் பார்த்து, "எழு'' என்பான். உடேன அந்த மனிதர் (உயிர்ெபற்று) ேநராக எழுந்து 

நிற்பார். பிறகு அவரிடம், "என்மீது நம்பிக்ைக ெகாள்கிறாயா?'' என்று தஜ்ஜால் ேகட்பான். அதற்கு 

அந்த மனிதர், "உன்ைனப் பற்றி இன்னும் கூடுதலாகேவ நான் அறிந்து ெகாண்ேடன்'' என்று 

ெசால்வார். பிறகு அந்த மனிதர், "மக்கேள! (இவன் இவ்வாெறல்லாம் ெசய்வதால் இவைன 

இைறவன் என நம்பிவிடாதீர்கள்.) இவன் எனக்குப் பிறகு மக்களில் ேவெறவைரயும் எதுவும் 

ெசய்யமுடியாது'' என்று கூறுவார். 

உடேன தஜ்ஜால் அவைர அறுப்பதற்காகப் பிடிப்பான். ஆனால், அப்ேபாது அவரது பிடரியிலிருந்து 

காைற எலும்புவைரயுள்ள பகுதி ெசம்பாக மாறிவிடும். ஆகேவ, அவனால் அவைர ஒன்றும் 

ெசய்யமுடியாது. பிறகு தஜ்ஜால் அந்த மனிதரின் ைககைளயும் கால்கைளயும் பிடித்துத் 

தூக்கிெயறிவான். அந்த மனிதைர தஜ்ஜால் ெநருப்பில் தூக்கிெயறிந்துவிட்டான் என மக்கள் 

எண்ணிக் ெகாள்வார்கள். ஆனால், அவர் ெசார்க்கத்தில்தான் வசீப்பட்டிருப்பார். 

"இந்த மனிதர்தான் அகிலத்தின் அதிபதியான அல்லாஹ்விடம் மக்களிேலேய மகத்தான 

உயிர்த்தியாகம் ெசய்தவர் ஆவார்'' என்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூறினார்கள். 

இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம்: 22 வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வுக்கு தஜ்ஜால் மிகவும் சாதாரணமானவேன! 
 
5633 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தஜ்ஜாைலப் பற்றி நான் ேகட்(டுத் ெதரிந்துெகாண்)டைதவிட அதிகமாக 

ேவெறவரும் ேகட்(டுத் ெதரிந்து ெகாண்)டதில்ைல. நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "அவைனக் 

குறித்து உமக்ெகன்ன சிரமம்? அவனால் உமக்ெகந்தத் தீங்கும் இல்ைல'' என்றார்கள். 

நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (அவைனக் குறித்து அச்சம்தான். ஏெனனில்,) தஜ்ஜாலுடன் 

(மைலயளவு) உணவும் நதிகளும் இருக்கும் என்று மக்கள் கூறுகிறார்கள்'' என்ேறன். "(இது என்ன 

பிரமாதம்? அவன் மூலம் அல்லாஹ் எைதெயல்லாம் காட்டவிருக்கிறாேனா) அவற்ைறவிட 

இைவ அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் சாதாரணமானைவேய!'' என்று ெசான்னார்கள். 
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5634 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தஜ்ஜாைலக் குறித்து நான் வினவியைதவிட அதிகமாக ேவெறவரும் 

வினவியதில்ைல. நபி (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "உமது ேகள்வி என்ன?'' என்று ேகட்டார்கள். 

நான், "தஜ்ஜாலுடன் மைலயளவு ெராட்டியும் இைறச்சியும் நதியளவு நீரும் இருக்கும் என்று 

மக்கள் கூறுகிறார்கள்'' என்ேறன். 

அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(இது என்ன பிரமாதம்? அவன் மூலம் அல்லாஹ் எைதெயல்லாம் 

காட்டவிருக்கிறாேனா) அவற்ைறவிட இைவ அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் சாதாரணமானைவேய'' 

என்று ெசான்னார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் ஆறு 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் யஸீத் பின் ஹாரூன் (ரஹ்), அவர்களது அறிவிப்பில், என்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் 

"அன்பு மகேன!' என்று கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 23 தஜ்ஜால் ெவளிப்படுவதும், அவன் பூமியில் தங்கியிருப்பதும், ஈசா (அைல) அவர்கள் 

(வானிலிருந்து) இறங்கிவந்து அவைனக் ெகான்ெறாழிப்பதும், நன்ைமயும் இைறநம்பிக்ைகயும் 

உள்ளவர்கள் (மரித்துப்)ேபாவதும், மக்களிேலேய தீயவர்கள் எஞ்சியிருந்து சிைலகைள 

வழிபடுவதும், எக்காளம் (ஸூர்) ஊதப்பட்டு மண்ணைறகளில் உள்ேளார் எழுப்பப்படுவதும். 
 
5635 யஅகூப் பின் ஆஸிம் பின் உர்வா பின் மஸ்ஊத் அஸ்ஸகஃப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து, "யுக முடிவு நாளில் 

இன்னின்னது நிகழும் எனத் தாங்கள் கூறிவரும் ஹதீஸ் என்ன?'' என்று ேகட்டார். அதற்கு 

அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் "சுப்ஹானல்லாஹ்' (அல்லாஹ் தூயவன்), அல்லது 

"லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்' (அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவறு இைறவனில்ைல), அல்லது 

இவற்ைறப் ேபான்ற ஒரு (துதிச்) ெசால்ைலக் கூறிவிட்டு, "நான் யாருக்கும் எந்த ஹதீைஸயும் 

ஒருேபாதும் அறிவிக்கக்கூடாது என எண்ணியிருந்ேதன். நீங்கள் ெவகுவிைரவில் ஒரு மகத்தான 

நிகழ்ச்சிையக் காண்பரீ்கள். இைறயில்லம் கஅபா எரிக்கப்படும். ேமலும் இவ்வாறு, இவ்வாறு 

நடக்கும் என்ேற நான் ெசான்ேனன் எனக் கூறிவிட்டு, பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
 
தஜ்ஜால் என் சமுதாயத்தாரிைடேய புறப்பட்டுவந்து, நாற்பதுவைர தங்கியிருப்பான். (நாற்பது 

நாட்களா, அல்லது நாற்பது மாதங்களா, அல்லது நாற்பது ஆண்டுகளா என்பது எனக்குத் 

ெதரியவில்ைல.) அப்ேபாது அல்லாஹ், மர்யமின் புதல்வர் ஈசா (அைல) அவர்கைள 

அனுப்புவான். அவர்கள் (சாயலில்) உர்வா பின் மஸ்ஊத் அவர்கைளப் ேபான்றிருப்பார்கள். 

அவர்கள் தஜ்ஜாைலத் ேதடி வந்து அழிப்பார்கள். பிறகு மக்கள் ஏழாண்டுகள் தங்கியிருப்பார்கள். 

அன்று எந்த இருவருக்குமிைடேயயும் பைகயுணர்வு இருக்காது. 

பிறகு அல்லாஹ் ஷாம் (சிரியா) நாட்டின் திைசயிலிருந்து குளிர்ந்த காற்று ஒன்ைற 

அனுப்புவான். அப்ேபாது பூமியின் மீது தமது உள்ளத்தில் கடுகு மணியளவு நன்ைம, அல்லது 

இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்) உள்ள எவரது உயிைரயும் அது ைகப்பற்றாமல் விட்டுைவக்காது. எந்த 

அளவுக்ெகன்றால், உங்களில் ஒருவர் மைலக்கு நடுேவ நுைழந்து விட்டாலும் அங்கும் அது 
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நுைழந்து அவரது உயிைரக் ைகப்பற்றும். இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறியைத நான் ேகட்ேடன். 

ேமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பிறகு (தீைமகைள ேநாக்கி) 
விைரந்து ெசல்வதில் பறைவகைளயும், குணத்தில் மிருகங்கைளயும் ஒத்த தீய மனிதர்கேள 

எஞ்சியிருப்பார்கள். அவர்கள் எந்த நன்ைமையயும் அறியவுமாட்டார்கள். எந்தத் தீைமையயும் 

மறுக்கவுமாட்டார்கள். அப்ேபாது அவர்களிைடேய ைஷத்தான் காட்சியளித்து, "நீங்கள் (எனக்குப்) 

பதிலளிக்க மாட்டீர்களா?'' என்று ேகட்பான். அந்த மக்கள், "நீ என்ன உத்தரவிடுகிறாய்?'' என்று 

ேகட்பார்கள். அப்ேபாது ைஷத்தான், சிைலகைள வழிபடுமாறு உத்தரவிடுவான். 

இவ்வாறு அவர்கள் (சிைலவழிபாடு ெசய்துெகாண்டு) இருக்கும்ேபாது அவர்களின் வாழ்வாதாரம் 

தாராளமானதாய் இருக்கும். அவர்களின் வாழ்க்ைக ெசழிப்பானதாக இருக்கும். பிறகு எக்காளம் 

(ஸூர்) ஊதப்படும். அைதக் ேகட்கும் ஒவ்ெவாருவரின் கழுத்தும் ஒரு பக்கம் சாயும்; மறுபக்கம் 

உயரும். (அதாவது சுயநிைனவிழந்து மூர்ச்ைசயாகிவிடுவார்கள்.) தமது ஒட்டகத்தின் தண்ணரீ் 

ெதாட்டிையச் ெசப்பனிட்டுக்ெகாண்டிருக்கும் மனிதர் ஒருவேர அந்தச் சப்தத்ைத முதலில் 

ேகட்பார். உடேன அவர் மூர்ச்ைசயாகி (விழுந்து)விடுவார். (இைதயடுத்து) மக்கள் அைனவரும் 

மூர்ச்ைசயாகிவிடுவர். 
 
பிறகு அல்லாஹ் மைழெயான்ைற அனுப்புவான்; அல்லது இறக்குவான். அது "பனித்துளி' 
அல்லது "நிழைலப்' ேபான்றிருக்கும். (அறிவிப்பாளர் நுஅமான் அவர்கேள ஐயப்பாட்டுடன் 

அறிவிக்கிறார்.) 

உடேன அதன் மூலம் மனிதர்களின் உடல்கள் மீண்டும் முைளக்கும். பிறகு மறுபடியும் ஒரு 

முைற எக்காளம் (ஸூர்) ஊதப்படும். அப்ேபாது அவர்கள் அைனவரும் எழுந்து 

பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள். பிறகு (மனிதர்களிடம்) "மக்கேள! உங்கள் இைறவனிடம் 

வாருங்கள்'' என்றும், (வானவர்களிடம்) "அவர்கைளப் பிடித்து நிறுத்துங்கள்;அவர்கள் 

விசாரிக்கப்பட ேவண்டியவர்கள்'' என்றும் கூறப்படும். 

பிறகு "நரகத்திற்குச் ெசல்லவிருப்பவர்கைள (மற்றவர்கைளவிட்டுத்) தனியாகப் பிரித்திடுங்கள்'' 

என்று கூறப்படும். அப்ேபாது "எத்தைன ேபரிலிருந்து (எத்தைன ேபைர)?'' என்று ேகட்கப்படும். 

அதற்கு "(நரகத்திற்குச் ெசல்லவிருக்கும்) ஒவ்ேவார் ஆயிரம் ேபரிலிருந்தும் ெதாள்ளாயிரத்துத் 

ெதாண்ணூற்ெறான்பது ேபைர'' என்று பதிலளிக்கப்படும். (பயங்கர சூழ்நிைலயின் காரணத்தால்) 

பாலகன்கூட நைரத்து (மூப்பைடந்து)விடுகின்ற நாள் அதுதான்; கைணக்கால் திறக்கப்படும் 

நாளும் அது தான். 
 
5636 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் யஅகூப் பின் ஆஸிம் பின் உர்வா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) 

அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "ஒரு மனிதர் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களிடம், "யுக முடிவு நாளின்ேபாது 

இன்னின்னது நடக்கும் என்று நீங்கள் கூறுகிறரீ்களா?' என்று ேகட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் 

பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "உங்களுக்கு எைதயும் அறிவிக்கக்கூடாது என்ேற நான் 

எண்ணியிருந்ேதன். இைத மட்டும் கூறுகிேறன்: நீங்கள் சிறிது காலத்திற்குப்பின் மாெபரும் 

நிகழ்ெவான்ைறக் காண்பரீ்கள். அதில் இைறயில்லம் கஅபா தீக்கிைரயாகும்' என்ேறா,அல்லது 

இது ேபான்ேறா கூறினார்கள்'' என ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் ஐயப்பாட்டுடன் அறிவிக்கிறார்கள். 
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ேமலும் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என் 

சமுதாயத்தாரிைடேய தஜ்ஜால் புறப்பட்டுவருவான்...'' என்று கூறி ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளைதப் ேபான்ேற அறிவித்தார்கள். 

அந்த அறிவிப்பில், "(ஷாம் திைசயிலிருந்து வசீும் அந்தக் குளிர்ந்த காற்று) தம், உள்ளத்தில் 

கடுகளவு இைறநம்பிக்ைக (ஈமான்) உள்ள எந்த மனித(ரின் உயி)ைரயும் ைகப்பற்றாமல் 

விடாது'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. (அதில் தமது உள்ளத்தில் கடுகளவு "நன்ைம' அல்லது 

"இைறநம்பிக்ைக' என்ற ஐயப்பாடு இடம்ெபறவில்ைல.) 

அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இந்த 

ஹதீைஸ எனக்கு ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் பலமுைற அறிவித்தார்கள். நானும் இைத 

அவர்களிடம் (பலமுைற) ெசால்லிக் காட்டியுள்ேளன். 
 
5637 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ஒரு ஹதீைஸ மனனமிட்ேடன். 

இதுவைர அைத நான் மறக்கவில்ைல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு 

கூறியைத நான் ேகட்ேடன்: 

(மறுைம நாளின் அைடயாளங்களில்) முதலாவதாக ெவளிப்படும் அைடயாளம், சூரியன் 

ேமற்கிலிருந்து உதயமாவதும், (பூமியிலிருந்து) ஒரு (அதிசயப்) பிராணி முற்பகல் ேநரத்தில் 

ெவளிப்படுவதும் ஆகும். இவ்விரண்டில் எது முதலில் ெவளிப்பட்டாலும் மற்ெறான்றும் அைதத் 

ெதாடர்ந்து ெவகுவிைரவில் ெவளிப்பட்டுவிடும். 
 
- அபூஸுர்ஆ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

மதீனாவில் மர்வான் பின் அல்ஹகமுடன் முஸ்லிம்களில் மூன்றுேபர் அமர்ந்து, (மறுைம 

நாளின்) அைடயாளங்கள் குறித்து மர்வான் கூறியைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர். மர்வான், 

"(மறுைம நாளின் அைடயாளங்களில்) முதலாவது அைடயாளம் தஜ்ஜால் ெவளிப்படுவதாகும்'' 

என்று கூறினார். 

அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "(தஜ்ஜாைலப் பற்றி) எைதயும் மர்வான் 

(எனக்குக்) கூறவில்ைல. நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்ேத (அைதப் 

பற்றிய) ஹதீைஸ மனனமிட்ேடன். இதுவைர அைத நான் மறக்கவில்ைல. அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்று கூறியபடி ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் 

ேபான்ேற அறிவித்தார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஸுர்ஆ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "மக்கள் மர்வான் பின் அல்ஹகம் அருகில் யுக முடிவு நாைளப் பற்றி ேபசிக் 

ெகாண்டிருந்தனர். அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்று அறிவித்தார்கள். 

அதில் "முற்பகல் ேநரத்தில் (அந்தப் பிராணி ெவளிப்படும்)'' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 
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பாடம் : 24 (தஜ்ஜாலின் உளவாளி) "ஜஸ்ஸாஸா' பற்றிய ெசய்தி. 
 
5638 ஆமிர் பின் ஷராஹீல் அஷ்ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் ளஹ்ஹாக் பின் ைகஸ் (ரலி) அவர்களின் சேகாதரியும், முந்திய முஹாஜிர்களில் 

ஒருவருமான ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடமிருந்து ெசவியுற்ற ஹதீஸ் ஒன்ைற எனக்கு அறிவியுங்கள். அது (ேநரடியாக) நீங்கள் 

அல்லாஹ்வின் தூதரிடமிருந்து ேகட்டதாக இருக்க ேவண்டும். பிறர் மூலம் ேகட்டதாக இருக்க 

ேவண்டாம்'' என்று ேகட்ேடன். 

அப்ேபாது ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் விரும்பினால் நிச்சயமாக அவ்வாேற 

ெசய்கிேறன்'' என்றார்கள். நான் "ஆம் (அவ்வாறுதான் நான் விரும்புகிேறன்); எனக்கு ஹதீஸ் 

அறிவியுங்கள்'' என்ேறன். ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நான் அன்ைறய குைறஷி இைளஞர்களில் சிறந்தவர்களில் ஒருவரான முஃகீராவின் 

புதல்வருக்கு வாழ்க்ைகப்பட்டிருந்ேதன். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்த 

முதல் ேபாரில் காயப்படுத்தப்பட்ட(வர் ஆவா)ர். 

(அவர் என்ைன மணவிலக்குச் ெசய்து) நான் விதைவயாயிருந்தேபாது, என்ைன அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர்களில் ஒரு குழுவினர் ெபண் ேகட்டார்கள். அவர்களில் அப்துர் 

ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்களும் ஒருவராவார். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் தம்மால் விடுதைல ெசய்யப்பட்ட அடிைமயின் 

புதல்வரான உசாமா பின் ைஸத் அவர்களுக்காக என்ைனப் ெபண் ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ைன ேநசிப்பவர்,உசாமாைவயும் ேநசிக்கட்டும்'' என்று கூறிய 

ெசய்திைய நான் அறிந்திருந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் 

ேபசியேபாது, "என் காரியம் உங்கள் ைகயில் உள்ளது. நீங்கள் நாடியவருக்கு என்ைன 

மணமுடித்து ைவயுங்கள்'' என்று கூறிேனன். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ உம்மு ஷரீக்கின் இல்லத்துக்குச்  ெசன்று தங்கி 
இரு'' என்று ெசான்னார்கள் - உம்மு ஷரீக் (ரலி) அவர்கள் அன்சாரிகளில் வசதி பைடத்த 

ெபண்மணியாகவும் அல்லாஹ்வின் பாைதயில் ெபருமளவில் ெசலவு ெசய்யக் கூடியவராகவும் 

இருந்தார். அவரது இல்லத்தில் விருந்தாளிகள் தங்குவார்கள்.- "அவ்வாேற ெசய்கிேறன்'' என்று 

நான் கூறிேனன். 

பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ேவண்டாம்;) அப்படிச் ெசய்யாேத! உம்மு ஷரீக் 

ஏராளமான விருந்தாளிகைள உபசரிக்கும் ஒரு ெபண்மணி ஆவார். உன் முகத்திைரேயா உன் 

கைணக்காலிலிருந்து ஆைடேயா விலகியிருக்க, நீ விரும்பாத சிலவற்ைற மக்கள் பார்க்கும் 

நிைல ஏற்படுவைத நான் ெவறுக்கிேறன். எனேவ, நீ உன் தந்ைதயின் சேகாதரரான (அம்ர் - உம்மு 

மக்தூம் தம்பதியரின் புதல்வரான) அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் உம்மி மக்தூம் அவர்களின் 

இல்லத்துக்குச் ெசன்று தங்கியிரு'' என்று கூறினார்கள். 

(அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் உம்மி மக்தூம் குைறஷிக் குலத்திலுள்ள பனூ ஃபிஹ்ர் 

கிைளையச் ேசர்ந்தவர் ஆவார். அந்தக் குடும்பத்தில் ஒருவராக ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் 

இருந்தார்.) அவ்வாேற நான் அவரது இல்லத்திற்குச் ெசன்று தங்கிேனன். என் காத்திருப்புக் காலம் 

("இத்தா') முடிந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெபாது அறிவிப்பாளர்களில் 

ஒருவர், "கூட்டுத் ெதாழுைகக்கு வாருங்கள்'' என்று அறிவிப்புச் ெசய்வைத நான் ெசவியுற்ேறன். 
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ஆகேவ, நான் பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்ேறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 

ெதாழுைகைய நிைறேவற்றிேனன். 
 
அப்ேபாது நான் ஆண்களின் ெதாழுைக வரிைசக்குப் பின்னால் உள்ள ெபண்களின் ெதாழுைக 

வரிைசயில் இருந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகைய முடித்துச் 

ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீது சிரித்தபடிேய அமர்ந்தார்கள். "ஒவ்ெவாருவரும் தாம் ெதாழுத 

இடத்தில் அப்படிேய இருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு, "நான் உங்கைள ஏன் ஒன்று 

கூட்டிேனன் என்று உங்களுக்குத் ெதரியுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வும் 

அவனுைடய தூதருேம நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 

உங்களுக்கு ஆர்வமூட்டுவதற்ேகா அச்சுறுத்துவதற்ேகா நான் உங்கைள ஒன்றுகூட்டவில்ைல. 

மாறாக, (மற்ெறாரு தகவைலச் ெசால்வதற்காகேவ) உங்கைள ஒன்றுகூட்டிேனன்.  கிறித்தவ 

மதத்ைதச் ேசர்ந்த தமீமுத் தாரீ எனும் ஒரு மனிதர் (என்னிடம்) வந்து வாக்குறுதிப் பிரமாணம் 

அளித்து இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டார். 
 
அவர் என்னிடம் ஒரு ெசய்திையச் ெசான்னார். அது(ெபருங்குழப்பவாதியான) மசீஹுத் தஜ்ஜால் 

குறித்து நான் உங்களிடம் ெதரிவித்திருந்த ெசய்திக்கு ஒத்திருந்தது. அவர் என்னிடம் கூறினார்: 

நான் "லக்ம்' , "ஜுதாம்' ஆகிய குலங்கைளச் ேசர்ந்த முப்பது ேபருடன் ஒரு கப்பலில் கடல் 

பயணம் ேமற்ெகாண்ேடன். அப்ேபாது கடல் அைல ஒரு மாதகாலம் எங்கைளக் கடலில் அைலக் 

கழித்துவிட்டது. பிறகு நாங்கள் கடலில் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் (ேமற்குத்) திைசயில் ஒரு தீவில் 

ஒதுங்கிேனாம். பிறகு நாங்கள் சிறிய மரக்கலம் ஒன்றில் அமர்ந்து அங்கிருந்த தீவுக்குள் 

ெசன்ேறாம். 

அங்கு (உடல் முழுவதும் அடர்ந்த) முடிகள் நிைறந்த ஒரு பிராணி எங்கைளச் சந்தித்தது. அதன் 

முன்பகுதி எது,பின்பகுதி எது என்ேற எங்களால் அறிய முடியவில்ைல. (உடல் முழுவதும்) 

முடிகள் நிைறந்திருந்தேத அதற்குக் காரணம். 

அப்ேபாது நாங்கள், "உனக்குக் ேகடுதான். நீ யார்?'' என்று ேகட்ேடாம். அதற்கு அந்தப் பிராணி 
"நான்தான் ஜஸ்ஸாஸா''என்று ெசான்னது. "ஜஸ்ஸாஸா என்றால் என்ன?'' என்று நாங்கள் 

ேகட்ேடாம். அதற்கு அந்தப் பிராணி, "கூட்டத்தாேர! இந்த மண்டபத்திற்கு உள்ேள இருக்கும் 

மனிதைர ேநாக்கிச் ெசல்லுங்கள். அவர் உங்கைளப் பற்றிய ெசய்தி அறிய ஆவலாக உள்ளார்'' 

என்று ெசான்னது. 

அந்தப் பிராணி ஒரு மனிதைனப் பற்றிக் குறிப்பிட்டைதக் ேகட்டு அது ைஷத்தானாக இருக்குேமா 

என்று நாங்கள் பயந்துவிட்ேடாம். உடேன நாங்கள் அந்த மனிதைன ேநாக்கி விைரந்து 

நடந்ேதாம். நாங்கள் அந்த மண்டபத்ைதச் ெசன்றைடந்ேதாம். அங்கு மாெபரும் உருவமுைடய 

மனிதன் ஒருவன் இருந்தான். அவைனப் ேபான்ற ஒரு பைடப்ைப நாங்கள் ஒருேபாதும் 

கண்டதில்ைல. அவன் சங்கிலியால் பிைணக்கப்பட்டிருந்தான். அவனுைடய ைககள் அவனது 

ேதாேளாடு ேசர்த்து ைவத்து இறுகக்கட்டப்பட்டிருந்தன. அவனுைடய முழங்கால்கள் 

கணுக்கால்கேளாடு ேசர்த்துச் சங்கிலியால் பிைணக்கப்பட்டிருந்தன. அவனிடம் நாங்கள், 

"உனக்குக் ேகடுதான். நீ யார்?'' என்று ேகட்ேடாம். 
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"என்ைனப் பற்றிய தகவைல நிச்சயம் நீங்கள் அறிந்துெகாள்வரீ்கள். (முதலில்) நீங்கள் யார் என்று 

கூறுங்கள்?'' என்று ேகட்டான். "நாங்கள் அரபு மக்கள். நாங்கள் கப்பெலான்றில் கடல் பயணம் 

ேமற்ெகாண்ேடாம். கடல் ெகாந்தளிப்பு ஏற்பட்டு ஒரு மாதகாலமாகக் கடல் அைல எங்கைள 

அைலக்கழித்துவிட்டது. பிறகு நீயிருக்கும் இந்தத் தீவில் நாங்கள் கைர ஒதுங்கிேனாம். பிறகு 

நாங்கள் சிறிய மரக்கலம் ஒன்றில் அமர்ந்து இந்தத் தீவுக்குள் நுைழந்ேதாம். 

அப்ேபாது உடல் முழுவதும் அடர்ந்த முடிகள் ெகாண்ட பிராணி ஒன்று எங்கைளச் சந்தித்தது. 

உடல் முழுவதும் முடிகள் நிைறந்திருந்த காரணத்தால் அதன் முன்பகுதி எது, பின்பகுதி எது 

என்று அறிய முடியவில்ைல. நாங்கள் "உனக்குக் ேகடுதான். நீ யார்?'' என்று ேகட்ேடாம். அது 

"நான்தான் ஜஸ்ஸாஸா'' என்று ெசான்னது. "ஜஸ்ஸாஸா என்றால் என்ன?'' என்று ேகட்ேடாம். 

அதற்கு அது, "இந்த மண்டபத்திலுள்ள இந்த மனிதைர ேநாக்கிச் ெசல்லுங்கள். அவர் உங்கைளப் 

பற்றிய ெசய்திைய அறிய ெபரும் ஆவலுடன் இருக்கிறார்'' என்று கூறியது. ஆகேவதான், நாங்கள் 

உன்ைன ேநாக்கி விைரந்து வந்ேதாம். அது ைஷத்தானாக இருக்கலாம் என்பதால் எங்களால் 

அச்சம் ெகாள்ளாமல் இருக்க முடியவில்ைல'' என்று ெசான்ேனாம். 

அப்ேபாது அவன், "ைபசான் ேபரீச்சந்ேதாட்டத்ைதப் பற்றி எனக்குச் ெசால்லுங்கள்''  என்றான். 

"அந்தத் ேதாட்டத்தில் நீ எைதப் பற்றிக் ேகட்கிறாய்?'' என்று ேகட்ேடாம். 

அதற்கு அவன், "அந்தப் ேபரீச்சந்ேதாட்டத்தின் மரங்கள் கனிகள் தருகின்றனவா என்பைதப் 

பற்றிேய நான் ேகட்கிேறன்'' என்றான். நாங்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்ேதாம். அவன், 

"அறிந்துெகாள்ளுங்கள். அது கனிேய தராத காலம் ெநருங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறது'' என்று 

கூறினான். 

பிறகு "தபரிய்யா நீர்நிைல பற்றி எனக்குச் ெசால்லுங்கள்'' என்று ேகட்டான். "அதில் எைதப் பற்றி 
நீ ேகட்கிறாய்?''என்று நாங்கள் ேகட்ேடாம். அதற்கு அவன், "அதில் தண்ணரீ் இருக்கிறதா?'' என்று 

ேகட்டான். நாங்கள், "அதில் தண்ணரீ் அதிகமாக இருக்கிறது'' என்று பதிலளித்ேதாம். அவன், 

"அறிந்துெகாள்ளுங்கள்: அதிலுள்ள நீர் வற்றும் காலம் ெநருங்கிவிட்டது'' என்று ெசான்னான். 

பிறகு, "(ஷாம் நாட்டிலுள்ள) ஸுஃகர் நீரூற்ைறப் பற்றி எனக்குச் ெசால்லுங்கள்'' என்று 

ேகட்டான். நாங்கள், "அதில் எைதப் பற்றி நீ ேகட்கிறாய்?'' என்ேறாம். அதற்கு அவன், "அந்த 

ஊற்றில் தண்ணரீ் உள்ளதா? அந்த ஊற்றுத் தண்ணரீால் மக்கள் பயிர் ெசய்கிறார்களா?'' என்று 

ேகட்டான். நாங்கள் "ஆம், அதில் தண்ணரீ் அதிகமாக உள்ளது. அங்குள்ளவர்கள் அந்தத் 

தண்ணரீால் விவசாயம் ெசய்கிறார்கள்'' என்று ெசான்ேனாம். 

பிறகு அவன், "எழுத்தறிவற்ற மக்களின் இைறத்தூதர் பற்றி எனக்குச் ெசால்லுங்கள். அவர் 

(இப்ேபாது) என்ன ெசய்கிறார்?'' என்று ேகட்டான். நாங்கள், "அவர் மக்காவிலிருந்து புறப்பட்டுச் 

ெசன்று யஸ்ரிபில் (மதீனாவில்) தங்கியிருக்கிறார்'' என்று பதிலளித்ேதாம். 
 
அவன், "அவருக்கும் அரபியருக்குமிைடேய ேபார் நடந்ததா?'' என்று ேகட்டான். நாங்கள், "ஆம்' 

என்ேறாம். அவன், "அவர்கைள அவர் என்ன ெசய்தார்?'' என்று ேகட்டான். நாங்கள், "அவர், தம் 

அருகிலுள்ள அரபியைர ெவற்றி ெகாண்டுவிட்டார். அரபியர் அவருக்குக் கட்டுப்பட்டு 

விட்டனர்'' என்று ெசான்ேனாம். அதற்கு அவன், "அப்படித்தான் நடந்ததா?'' என்று ேகட்டான். 

நாங்கள் "ஆம்' என்ேறாம். 

அவன், "அறிந்துெகாள்ளுங்கள். அவருக்குக் கட்டுப்பட்டு நடப்பேத அவர்களுக்கு நல்லதாகும். 

(இனி) நான் என்ைனப் பற்றி உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன்: நான்தான் மசீஹ் (அத்தஜ்ஜால்) 
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ஆேவன். நான் (இங்கிருந்து) புறப்பட அனுமதிக்கப்படும் நாள் ெநருங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறது. 

நான்  புறப்பட்டு வந்து, நாற்பது நாட்களில் பூமியில் எந்த ஓர் ஊைரயும் விட்டுைவக்காமல் 

பூமிெயங்கும் பயணம் ெசய்ேவன்; மக்காைவயும் ைதபாைவயும் தவிர! அவ்விரண்டிற் 

குள்ேளயும் நுைழவது எனக்குத் தைட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்விரு நகரங்களில் ஏேதனும் 

ஒன்றில் நுைழய நான் நாடும்ேபாெதல்லாம் என்ைன ேநாக்கி வானவர் ஒருவர் வருவார். அவரது 

ைகயில் உருவியவாள் இருக்கும். (அைத ைவத்து) அதற்குள் நுைழய விடாமல் அவர் என்ைனத் 

தடுத்துவிடுவார். அதன் ஒவ்ெவாரு நுைழவாயிலிலும் வானவர் ஒருவர் இருந்து, அைதக் காவல் 

காத்துக்ெகாண்டிருப்பார்'' என்று கூறினான். 
 
இைதக் கூறியபின் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம்மிடமிருந்த ைகத்தடியால் 

ெசாற்ெபாழிவு ேமைடமீது குத்தியவாறு இது -அதாவது மதீனா நகரம்-தான் ைதபா; இதுதான் 

ைதபா; இதுதான் ைதபா'' என்று கூறிவிட்டு, "இைதப்பற்றி நான் உங்களுக்கு (முன்ேப) 

அறிவித்துள்ேளன் அல்லவா?'' என்று ேகட்டார்கள். மக்கள், "ஆம் (அறிவித்தீர்கள்)'' என்று 

பதிலளித்தனர். "தமீமுத் தாரீ ெசான்ன இந்தச் ெசய்தி, தஜ்ஜாைலப் பற்றியும் மதீனா மற்றும் 

மக்கா பற்றியும் நான் ஏற்ெகனேவ உங்களிடம் நான் கூறியிருந்ததற்கு ஒப்பேவ 

அைமந்திருக்கிறது'' என்று கூறினார்கள். 

பிறகு அறிந்துெகாள்ளுங்கள்: அ(ந்தத் தீவான)து, ஷாம் நாட்டுக் கடலில், அல்லது யமன் நாட்டுக் 

கடலில் உள்ளது. இல்ைல; அது கிழக்குப் பகுதிக் கடலில் உள்ளது. அது கிழக்குப் பகுதிக் கடலில் 

உள்ளது. அது கிழக்குப் பகுதி கடலில் உள்ளது'' என்று (அறுதியிட்டுச்) ெசான்னார்கள். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைதக் கூறும்ேபாது கிழக்குத் திைசைய ேநாக்கி தமது 

கரத்தால் ைசைக ெசய்தார்கள். ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: இைத நான் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்ேத மனனமிட்ேடன். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5639 ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்களிடம் (அவர்களது இல்லத்திற்குச்) ெசன்ேறாம். 

அவர்கள் எங்களுக்கு "ருதப் இப்னு தாப்' எனப்படும் ேபரீச்சம் பழங்கைள அன்பளிப்பாக 

வழங்கினார்கள். ெதாலி இல்லாத ேகாதுைம மாவால் ெசய்யப்பட்ட ஒரு வைக பானத்ைதயும் 

அருந்தக் ெகாடுத்தார்கள். 

அப்ேபாது அவர்களிடம் நான், "மூன்று "தலாக்'கும் ெசால்லப்பட்டு (தலாக்ைக முடிவுக்குக் 

ெகாண்டுவரப்பட்டு)விட்ட ெபண் எங்ேக "இத்தா' இருப்பாள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் 

கூறினார்கள்: என் கணவர் என்ைன மூன்று "தலாக்' ெசால்லி (முற்றிலுமாக விடுவித்து)விட்டார். 

அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ைன என் குடும்பத்தாரிடம் தங்கி "இத்தா' ேமற்ெகாள்ள 

அனுமதியளித்தார்கள். 

அப்ேபாது மக்களிைடேய, "கூட்டுத் ெதாழுைக நைடெபறப்ேபாகிறது'' என்று அறிவிப்புச் 

ெசய்யப்பட்டது. அப்ேபாது (பள்ளி வாசைல ேநாக்கி) நடந்துெசன்றவர்களுடன் நானும் ெசன்று 

ெபண்களின் வரிைசயில் முதல் வரிைசயில் இருந்ேதன். அது ஆண்களின் வரிைசயில் இறுதி 
வரிைசக்கு அடுத்திருந்தது. 
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அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீதிருந்தபடி, "தமீமுத் தாரியின் 

தந்ைதயின் சேகாதரர் குலத்ைதச் ேசர்ந்த சிலர் கடல் பயணம் ேமற்ெகாண்டனர்...'' என்று 

ெதாடங்கி ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி அறிவித்தார்கள். 

இந்த அறிவிப்பில், "அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தம்மிடமிருந்த ைகத்தடிையப் பூமிைய 

ேநாக்கிச் சாய்த்தவாறு, "இதுதான் ைதபா - அதாவது மதீனா' என்று கூறியைத இப்ேபாதும் நான் 

பார்ப்பைதப் ேபான்றுள்ளது'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5640 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "தமீமுத் தாரீ அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, தாம் கடல் 

பயணம் ேமற்ெகாண்டேபாது (கடல் ெகாந்தளித்து அவர்களது) கப்பல் திைசமாறி ஒரு தீவில் 

ஒதுங்கியதாகவும், அப்ேபாது (குடி)தண்ணைீரத் ேதடியபடி அவர்கள் அந்தத் தீவுக்குள் 

ேபானதாகவும், அப்ேபாது தமது முடிைய இழுத்துக்ெகாண்டு வந்த ஒரு மனிதைனச் 

சந்தித்ததாகவும் கூறினார்கள்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்றைவ ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 

"அந்த மனிதன், கவனியுங்கள்: எனக்குப் புறப்படுவதற்கு அனுமதியளிக்கப்படும்ேபாது எல்லா 

ஊர்களிலும் என் பாதத்ைதப் பதிப்ேபன்; ைதபா (எனும் மதீனா) தவிர'' என்று கூறினான் என்றும், 

"அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமீமுத் தாரீ தம்மிடம் கூறியைத 

மக்களிைடேய ெதரிவித்துவிட்டு, இதுதான் ைதபா; அவன்தான் தஜ்ஜால்'' என்று கூறியதாகவும் 

இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5641 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஃபாத்திமா பின்த் ைகஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீதமர்ந்து,  

மக்கேள! தமீமுத் தாரீ என்னிடம், தம் சமுதாயத்தாரில் சிலர் தமக்குரிய கப்பெலான்றில் கடல் 

பயணம் ேமற்ெகாண்டதாகவும், அப்ேபாது கப்பல் உைடந்துவிட்டதாகவும், உடேன அவர்களில் 

சிலர் கப்பலில் இருந்த பலைககளில் ஒன்றில் ஏறி கடலிலிருந்து ஒரு தீவுக்குச் ெசன்றதாகவும் 

ெதரிவித்தார்'' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பிக்கிறது. ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளைதப் ேபான்ேற காணப்படுகிறது. 
 
5642 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 

மக்காைவயும் மதீனாைவயும் தவிர தஜ்ஜாலின் கால்படாத எந்த ஊரும் இராது. மதீனாவின் 

ஒவ்ெவாரு நுைழவாயிலிலும் வானவர்கள் அணிவகுத்து நின்று மதீனாைவப் பாதுகாப்பார்கள். 

ஆகேவ, தஜ்ஜால் (மதீனாவுக்கு ெவளியிலுள்ள) உவர் நிலத்தில் இறங்கித் தங்குவான். அப்ேபாது 

மதீனா மூன்று முைற குலுங்கும். உடேன மதீனாவிலிருந்து ஒவ்ெவாரு இைறமறுப்பாளனும் 

நயவஞ்சகனும் அவைன ேநாக்கிப் புறப்பட்டுவருவார்கள். 

இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் "ஆகேவ, தஜ்ஜால் "அல்ஜுருஃப்' எனும் இடத்திலுள்ள உவர் நிலத்திற்குச் ெசன்று,  தனது 

கூடாரத்ைத அைமப்பான். அப்ேபாது ஒவ்ெவாரு நயவஞ்சகனும் நயவஞ்சகியும் அவைன 

ேநாக்கி (மதீனாவிற்குள்ளிருந்து) புறப்பட்டுவருவார்கள்'' என்று இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 25 தஜ்ஜாைலப் பற்றிய இன்னும் சில தகவல்கள். 
 
5643 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

தஜ்ஜாைலப் பின்ெதாடர்ந்து "அஸ்பஹான்' (ஈரான்) நாட்ைடச் ேசர்ந்த யூதர்களில் எழுபதாயிரம் 

ேபர் வருவார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் "தயாலிசா' எனும் (ேகாடு ேபாட்ட ெகட்டியான) ஒரு வைக 

ஆைட அணிந்திருப்பார்கள். 

இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5644 உம்மு ஷரீக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "மக்கள் தஜ்ஜாலிடமிருந்து ெவருண்ேடாடி மைலகளுக்குச் 

ெசன்றுவிடுவார்கள்'' என்று கூறக்ேகட்ேடன். அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 

(இைறவழியில் ேபாராடும்) அரபியர் அப்ேபாது எங்ேக இருப்பார்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "அப்ேபாது அவர்கள் மிகக் குைறவான எண்ணிக்ைகயிேலேய இருப்பார்கள்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு ஷரீக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேவறு இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5645 அபுத்தஹ்மா (ரஹ்), அபூகத்தாதா (ரலி) உள்ளிட்ட ஒரு குழுவினர் கூறியதாவது: 

நாங்கள் ஹிஷாம் பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கைளக் கடந்து இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) 
அவர்களிடம் ெசல்ேவாம். ஒரு நாள் ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் என்ைனக் கடந்து சில 

மனிதைர ேநாக்கிச் ெசல்கிறரீ்கள். அவர்கள் என்ைனவிட அதிகமாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களின் அைவயில் இருந்ததுமில்ைல;  என்ைனவிட அதிகமாக அவர்களிடமிருந்து 

ஹதீஸ்கைளச் ெசவியுற்றதுமில்ைல. 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(முதல் மனிதர்) ஆதம் (அைல) அவர்கைளப் பைடத்தது 

முதல் யுக முடிவுநாள் ஏற்படும்வைர தஜ்ஜாைலவிட (குழப்பத்ைத ஏற்படுத்துகின்ற) மிகப் 

ெபரும்பைடப்ேபதும் இல்ைல' என்று கூறியைத நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 

இைத ஹுைமத் பின் ஹிலால் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5646 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுைமத் பின் ஹிலால் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "என் கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்த மூன்றுேபர் ெகாண்ட ஒரு குழுவினர் என்னிடம் கூறினர். 

அவர்களில் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களும் ஒருவராவார். நாங்கள் ஹிஷாம் பின் ஆமிர் (ரலி) 
அவர்கைளக் கடந்து இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) அவர்களிடம் ெசல்ேவாம்'' என்று கூறியதாக 

ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் 

ெபற்றுள்ளன. அதில், ("தஜ்ஜாைலவிட மிகப்ெபரும் பைடப்பு' என்பதற்குப் பதிலாக) 

"தஜ்ஜாைலவிட மிகப் ெபரும் பிரச்சிைன' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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5647 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஆறு அைடயாளங்கள் நைடெபறுவதவற்கு முன் விைரந்து நற்ெசயல் புரியுங்கள். சூரியன் 

ேமற்கிலிருந்து உதித்தல்,அல்லது புைக, அல்லது தஜ்ஜால், அல்லது (அதிசயப்) பிராணி, அல்லது 

தனிப்பட்ட முைறயில் உங்களுக்கு ஏற்படும் மரணம், அல்லது ஒட்டுெமாத்தமாக ஏற்படும் (யுக) 

முடிவு. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5648 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஆறு அைடயாளங்கள் ஏற்படுவதற்கு முன் விைரந்து நற்ெசயல் புரியுங்கள். 1. தஜ்ஜால் 

 2. புைக. 3. பூமியிலிருந்து ெவளிப்படும் (அதிசயப்)பிராணி 4. சூரியன் ேமற்கிலிருந்து 

உதயமாதல் 5. ஒட்டுெமாத்தமாக ஏற்படும் (யுகமுடிவு) விஷயம் 6. தனிப்பட்ட முைறயில் 

உங்களில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் இறப்பு. 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 26 ெகாந்தளிப்பான காலத்தில் (இைறவைன) வழிபடுவதன் சிறப்பு. 
 
5649 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெகாந்தளிப்பான காலத்தில் இைறவைன வழிபடுவது, (நற்பலனில்) என்னிடம் நாடு துறந்து 

(ஹிஜ்ரத்) வருவைதப் ேபான்றதாகும். 

இைத மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 27 யுக முடிவு நாள் ெநருங்குதல். 
 
5650 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

மனிதர்களில் தீயவர்கள் மீேத யுக முடிவு நாள் ஏற்படும். (அதற்கு முன்ேப நல்லவர்கள் 

அைனவரும் மைறந்துவிடுவர்.) 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5651 சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், தமது ெபருவிரலுக்கு அடுத்த (சுட்டு) விரைலயும் நடுவிரைலயும் 

(இைணத்துக் காட்டி) ைசைக ெசய்து, "நானும் யுக முடிவு நாளும் இேதா இைதப் ேபான்று 

(ெநருக்கமாகேவ) அனுப்பப்பட்டுள்ேளாம்'' என்று கூறியைதக் ேகட்ேடன். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5652 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நானும் யுக முடிவு நாளும் இேதா இந்த (சுட்டு விரல், நடு 

விரல் ஆகிய) இரு விரல்கைளப் ேபான்று (ெநருக்கமாகேவ) அனுப்பப்பட்டுள்ேளாம்'' என்று 

கூறினார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீைஸ (எனக்கு) அறிவிக்கும்ேபாது, "(உயரத்தில் 

அவ்விரல்களில்) ஒன்ைறவிட மற்ெறான்று உயர்ந்திருப்பைதப் ேபான்று'' என்று கூறினார்கள். 

அைத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகத் ெதரிவித்தார்களா, அல்லது தாமாகேவ கூறினார்களா 

என்பது எனக்குத் ெதரியவில்ைல. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5653 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நானும் யுக முடிவு நாளும் இவ்வாறு அனுப்பப் 

பட்டுள்ேளாம்'' என்று கூறினார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் இைத அறிவிக்கும் ேபாது, தம் 

சுட்டு விரைலயும் நடுவிரைலயும் இைணத்து (இவ்வாறு என்று) ைசைக ெசய்து காட்டினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5654 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் சுட்டு விரைலயும் நடுவிரைலயும் இைணத்தவாறு 

"நானும் யுக முடிவு நாளும் இவ்விரு விரல்கைளப் ேபான்று அனுப்பப் பட்டுள்ேளாம்'' என்று 

கூறினார்கள். 
 
5655 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

கிராமவாசிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வரும்ேபாது யுக முடிவு நாைளப் 

பற்றி, "அது எப்ேபாது வரும்?'' என்று ேகட்பார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

அம்மக்களிேலேய வயதில் மிகச்சிறிய மனிதைரப் பார்த்து, "இேதா இவர் உயிருடன் வாழ்ந்தால் 

இவர் முதுைமைய அைடயாமல் இருக்கும்ேபாேத உங்களின் யுக முடிவு (இறப்பு) நாள் 

சம்பவிக்கும்'' என்று கூறுவார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5656 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "யுக முடிவு நாள் எப்ேபாது வரும்?'' 

என்று ேகட்டார். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் "முஹம்மத்' 

எனப்படும் அன்சாரி சிறுவர் ஒருவர் இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்தச் 

சிறுவைரக் காட்டி), "இந்தச் சிறுவர் உயிருடன் வாழ்ந்து, அவருக்கு முதுைமப்பருவம் 

ஏற்படாமலிருக்கும் நிைலயில் யுக முடிவு நாள் வரலாம்'' என்று கூறினார்கள். 
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5657 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "யுக முடிவு நாள் எப்ேபாது வரும்?'' என்று ேகட்டார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள் சிறிது ேநரம் (பதிலளிக்காமல்) அைமதியாக இருந்தார்கள். பிறகு தமக்கு 

முன்னாலிருந்த "அஸ்த் ஷனூஆ' குலத்ைதச் ேசர்ந்த சிறுவர் ஒருவைரக் கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு, 

"இவருக்கு வாழ்நாள் கிைடத்து, முதுைமப் பருவம் ஏற்படாமலிருக்கும்ேபாது யுக முடிவு நாள் 

வரும்'' என்று ெசான்னார்கள். 

அந்தச் சிறுவர் அன்று என் வயெதாத்தவர்களில் ஒருவராக இருந்தார். 
 
5658 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களின் அடிைமகளில் ஒருவர் (எங்கைளக்)கடந்து ெசன்றார். 

அவர் என் வயெதாத்தவர்களில் ஒருவராக இருந்தார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவரது 

வாழ்நாள் தள்ளிப்ேபாய் இவைர முதுைமப் பருவம் அைடவதற்கு முன்ேப யுக முடிவு நாள் 

வந்துவிடும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
 
5659 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஒரு மனிதர் தமது ஒட்டகத்தில் பால் கறந்து அந்தப் பாத்திரத்ைதத் தமது வாயருேக 

ெகாண்டுெசன்றிருக்கமாட்டார். அதற்குள் யுக முடிவு சம்பவித்துவிடும். இரு மனிதர்கள் 

துணிைய விரித்துப்ேபாட்டுப் ேபரம் ேபசிக் ெகாண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் ேபரத்ைத முடிப்பதற்கு 

முன்ேப யுக முடிவு ஏற்பட்டுவிடும். ஒரு மனிதர் தமது தண்ணரீ் ெதாட்டிையச் 

ெசப்பனிட்டுக்ெகாண்டிருப்பார். அவர் அைத முடிப்பதற்கு முன்ேப யுக முடிவு ஏற்பட்டுவிடும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 28 இரு எக்காளங்களுக்கும் ("ஸூர்') இைடப்பட்ட காலம். 
 
5660 அபூஸாலிஹ் ஃதக்வான் அஸ்ஸம்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்த இரு எக்காளத்திற்கு (ஸூர்) மத்தியில் 

(இைடப்பட்ட காலம்) நாற்பதாகும்'' என்று கூறியதாக அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் 

ெதரிவித்தார்கள். 

அப்ேபாது மக்கள், "அபூஹுைரரா அவர்கேள! நாட்களில் நாற்பதா?'' என்று ேகட்டார்கள். 

அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "(இதற்குப் பதில் ெசால்வதிலிருந்து) நான் விலகிக் 

ெகாள்கிேறன்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "மாதங்களில் நாற்பதா?''என்று ேகட்டார்கள். 

அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "(மீண்டும் நான் விலகிக்ெகாள்கிேறன்'' என்று ெசான்னார்கள். 

மக்கள், "வருடங்களில் நாற்பதா?'' என்று ேகட்டார்கள். அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் (மீண்டும்), 

"நான் விலகிக் ெகாள்கிேறன் (எனக்கு இது குறித்துத் ெதரியாது)'' என்று கூறிவிட்டு, "பிறகு 

அல்லாஹ், வானத்திலிருந்து ஒரு நீைர இறக்குவான். உடேன இ(றந்துேபான)வர்கள் பச்ைசப் 

புற்பூண்டுகள் முைளப்பைதப் ேபான்று எழுவார்கள். மனிதனின் எல்லா உறுப்புகளும் 

(மண்ணுக்குள்) மக்கிப்ேபாய் விடும்; ஒேர ஒரு எலும்ைபத் தவிர! அது (அவனது முதுகுத்தண்டின் 

ேவர்ப் பகுதியிலிருக்கும்) உள்வால் எலும்பின் (அணுவளவு) நுனியாகும். அைத ைவத்ேத 

பைடப்பினங்கள் (மீண்டும் மறுைம நாளில்) பைடக்கப்படும்'' என்று ெசான்னார்கள். 
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5661 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஆதமின் மகனின் (மனிதனின் உடலிலுள்ள) அைனத்துப் பகுதிகைளயும் மண் தின்றுவிடும்; 

மனிதனின் (முதுகுத்தண்டின் ேவர்ப்பகுதியிலிருக்கும்) உள்வால் எலும்பின் நுனிையத் தவிர! 

அைத ைவத்ேத அவன் (தன் தாயின் கருவைறயில் முதன் முதலாக) பைடக்கப்பட்டான். 

அதிலிருந்ேத அவன் (மீண்டும் மறுைம நாளில்) பைடக்கப்படுவான். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5662 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு 

அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மனிதனின் உடலில் எலும்பு ஒன்று உள்ளது. அைத பூமி 
ஒருேபாதும் புசிக்காது. அைத ைவத்ேத (மீண்டும்) மறுைம நாளில் அவன் பைடக்கப்படுவான்'' 

என்று ெசான்னார்கள். 

மக்கள், "அது எந்த எலும்பு அல்லாஹ்வின் தூதேர?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், 

"உள்வால் எலும்பின் நுனி'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
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அத் யாயம் : 53 - உலக ஆைச இல்லாமல் இ ப்ப ம்,எ ைமயாக 
இ ப்ப ம் 

 
பாடம் : 1 உலகப் பற்றின்ைமயும் தத்துவங்களும். 
 
5663 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இவ்வுலகம், இைறநம்பிக்ைகயாளர்களுக்குச் சிைறச்சாைலயாகும்; இைறமறுப்பாளர்களுக்குச் 

ெசார்க்கச் ேசாைலயாகும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5664 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒருமுைற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (புறநகர் மதீனாைவ ஒட்டியுள்ள) 

"ஆலியா'வின் ஒரு பகுதி வழியாக ஒரு கைடத்ெதருைவக் கடந்து ெசன்றார்கள். அவர்களுக்குப் 

பக்கத்தில் மக்களும் இருந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள், ெசத்துக் கிடந்த, காதுகள் சிறுத்த ஓர் 

ஆட்ைடக் கடந்து ெசன்றார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அந்த ஆட்ைட எடுத்து, அதன் (சிறிய) காைதப் 

பிடித்துக்ெகாண்டு, "உங்களில் யார் இைத ஒரு ெவள்ளிக்காசுக்குப் பகரமாக வாங்கிக்ெகாள்ள 

விரும்புவார்?'' என்று ேகட்டார்கள். 

அதற்கு மக்கள், "எதற்குப் பகரமாகவும் அைத வாங்க நாங்கள் விரும்பமாட்ேடாம்; அைத 

ைவத்துக்ெகாண்டு நாங்கள் என்ன ெசய்ேவாம்?'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "இது உங்களுக்குரியதாக இருக்க ேவண்டுெமன நீங்கள் விரும்புவரீ்களா?'' 

என்று ேகட்டார்கள். 

மக்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இது உயிேராடு இருந்தாலும் இது குைறயுள்ளதாகும். 

ஏெனனில், இதன் காது சிறுத்துக் காணப்படுகிறது. அவ்வாறிருக்க, இது ெசத்துப் ேபாயிருக்கும் 

ேபாது எப்படி (இதற்கு மதிப்பிருக்கும்)?'' என்று ேகட்டனர். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறாயின், அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 

இந்தச்  ெசத்த ஆட்ைடவிட இவ்வுலகம் அல்லாஹ்வின் கணிப்பில் உங்களுக்கு 

அற்பமானதாகும்'' என்று ெசான்னார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ் ஸகஃப ீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இந்த ஆடு 

உயிருடனிருந்தால்கூட அதன் காதுகள் சிறுத்திருப்பதன் காரணமாகக் குைறயுள்ளதாகேவ 

இருக்கும்'' என்று மக்கள் கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5665 அப்துல்லாஹ் பின் அஷ்ஷிக்கீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "மண்ணைறகைளச் சந்திக்கும்வைர அதிகமாக (ெசல்வத்ைத)த் ேதடுவது 

உங்கள் கவனத்ைதத் திைச திருப்பிவிட்டது'' என்று ெதாடங்கும் (102ஆவது) அத்தியாயத்ைத 

ஓதிக்ெகாண்டிருந்தேபாது, அவர்களிடம் நான் ெசன்ேறன். 
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அப்ேபாது அவர்கள், "ஆதமின் மகன் (மனிதன்), எனது ெசல்வம்; எனது ெசல்வம்'' என்று 

கூறுகின்றான். ஆதமின் மகேன! நீ உண்டு கழித்தைதயும் உடுத்திக் கிழித்தைதயும் தர்மம் ெசய்து 

மிச்சப்படுத்தியைதயும் தவிர உனது ெசல்வத்தில் உனக்குரியது எது?'' என்று ேகட்டார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அஷ்ஷிக்கீர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 

விவரங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
5666 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அடியான், "என் ெசல்வம்; என் ெசல்வம்' என்று கூறுகின்றான். அவனுைடய ெசல்வங்களில் 

மூன்று மட்டுேம அவனுக்குரியைவயாகும். அவன் உண்டு கழித்ததும், அல்லது உடுத்திக் 

கிழித்ததும், அல்லது ெகாடுத்துச் ேசமித்துக்ெகாண்டதும்தான் அவனுக்கு உரியைவ. மற்றைவ 

அைனத்தும் ைகவிட்டுப் ேபாகக்கூடியைவயும், மக்களுக்காக அவன் விட்டுச்ெசல்லக் 

கூடியைவயும் ஆகும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5667 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இறந்துேபானவைரப் பின்ெதாடர்ந்து மூன்று ெபாருட்கள் ெசல்கின்றன. அவற்றில் இரண்டு 

திரும்பிவிடுகின்றன; ஒன்று மட்டுேம அவருடன் தங்கிவிடுகிறது. அவைர அவருைடய 

குடும்பமும் ெசல்வமும் அவர் ெசய்த ெசயல்களும் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்கின்றன. (அவற்றில்) 

அவருைடய குடும்பமும் ெசல்வமும் திரும்பிவிடுகின்றன. அவருைடய ெசயல்கள் மட்டுேம 

அவருடன் தங்கிவிடுகின்றன. 

இைத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5668 மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

பனூ ஆமிர் பின் லுஅய் குலத்தாரின் ஒப்பந்த நண்பரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களுடன் பத்ருப்ேபாரில் கலந்துெகாண்டவருமான அம்ர் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் 

என்னிடம் ெதரிவித்தார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூஉைபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கைள, 

"ஜிஸ்யா' (காப்பு)வரி வசூலித்துக் ெகாண்டுவரும்படி பஹ்ைரனுக்கு அனுப்பினார்கள். அப்ேபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அக்னி ஆராதைனயாளர்களாயிருந்த) 

பஹ்ைரன்வாசிகளுடன் சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டு, அவர்களுக்கு அலா பின் 

அல்ஹள்ரமீ (ரலி) அவர்கைளத் தைலவராக நியமித்திருந்தார்கள். 

அபூஉைபதா (ரலி) அவர்கள் (வரி வசூலித்துக்ெகாண்டு) பஹ்ைரனிலிருந்து நிதியுடன் 

(மதீனாவுக்கு) வந்தார்கள். அபூஉைபதா (ரலி) அவர்கள் வந்துவிட்டைதக் ேகள்விப்பட்ட 

அன்சாரிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெசல்ல, அது சரியாக ஃபஜ்ருத் 
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ெதாழுைகயின் ேநரமாக இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அன்சாரிகள் 

ெதாழுைகைய நிைறேவற்றினார்கள். 

ெதாழுைக முடிந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்ப, அன்சாரிகள் தம் 

எண்ணத்ைதச் ைசைகயால் ெவளியிட்டனர். (ஆர்வத்துடன் இருந்த) அவர்கைளக் கண்டதும் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னைகத்து விட்டு, "அபூஉைபதா சிறிது நிதியுடன் 

பஹ்ைரனிலிருந்து வந்துவிட்டார்  என்று நீங்கள் ேகள்விப்பட்டிருக்கிறரீ்கள் என நான் 

நிைனக்கிேறன்'' என்றார்கள். 
 
அதற்கு அன்சாரிகள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று பதிலளித்தார்கள். "அவ்வாறாயின், 

ஒரு நற்ெசய்தி. உங்களுக்கு மகிழ்ைவத் தரும் நிகழ்ச்சி நடக்கும் என்று நீங்கள் 

எதிர்பார்க்கலாம்'' என்று கூறிவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்களுக்கு வறுைம 

ஏற்பட்டுவிடும் என்று நான் அஞ்சவில்ைல. 

ஆயினும், உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களுக்கு உலகச்ெசல்வம் தாராளமாகக் 

ெகாடுக்கப்பட்டைதப் ேபான்று உங்களுக்கும் தாராளமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டு, அதற்காக அவர்கள் 

ஒருவருக்ெகாருவர் ேபாட்டியிட்டைதப் ேபான்று நீங்களும் ேபாட்டியிட, (மறுைமயின் 

எண்ணத்திலிருந்து திருப்பி) அவர்கைள அழித்துவிட்டைதப் ேபான்று உங்கைளயும் அ(ந்த 

உலகாைசயான)து அழித்துவிடுேமா என்றுதான் நான் அஞ்சுகிேறன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 

அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், சாலிஹ் பின் ைகசான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("அவர்கைள 

அழித்துவிட்டைதப் ேபான்று உங்கைளயும் அழித்துவிடுேமா' என்பதற்குப் பகரமாக) "அவர்களின் 

கவனத்ைதத் திருப்பிவிட்டைதப் ேபான்று உங்களின் கவனத்ைதயும் திருப்பி விடுேமா' என்று 

இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5669 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பாரசீகர்களும் ேராமர்களும் உங்களால் ெவற்றி 
ெகாள்ளப்படும்ேபாது, நீங்கள் எத்தைகய மக்களாய் இருப்பரீ்கள்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு 

அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் எங்களுக்கு என்ன 

கட்டைளயிட்டுள்ளாேனா (அதன்படிேய நடந்துெகாள்ேவாம்) அதன்படிேய கூறுேவாம் (அதாவது 

நன்றி கூறி அவைனப் ேபாற்றுேவாம்)'' என்று விைடயளித்தார்கள். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ேவெறான்றும் ெசய்யமாட்டீர்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 

பின்னர் "நீங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் (சுயநலத்துடன்) ேபாட்டி ேபாட்டுக் ெகாள்வரீ்கள். பின்னர் 

ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாறாைம ெகாள்வரீ்கள். பின்னர் ஒருவருக்ெகாருவர் பிணங்கிக் 

ெகாள்வரீ்கள். பின்னர் ஒருவருக்ெகாருவர் குேராதம் ெகாள்வரீ்கள். அல்லது இவற்ைறப் 

ேபான்றைதச் ெசய்வரீ்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, "பிறகு ஏைழ முஹாஜிர்கைள ேநாக்கிச் 

ெசன்று, அவர்களில் சிலருக்குச் சிலர்மீது அதிகாரத்ைத வழங்குவரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
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5670 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெசல்வத்திலும் ேதாற்றத்திலும் தம்ைமவிட ேமலான ஒருவைர உங்களில் ஒருவர் கண்டால், 

உடேன அவற்றில் தம்ைமவிடக் கீழிருப்பவர்கைள அவர் (நிைனத்துப்) பார்க்கட்டும்! 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5671 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களுக்குக் கீழிருப்பவர்கைளப் பாருங்கள். உங்கைளவிட ேமலிருப்பவர்கைளப் பார்க்காதீர்கள். 

அதுேவ அல்லாஹ் புரிந்திருக்கும் அருட்ெகாைடகைள நீங்கள் குைறத்து மதிப்பிடாமலிருக்க 

மிகவும் ஏற்றதாகும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உங்களுக்கு அல்லாஹ் 

புரிந்திருக்கும்' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5672 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

பனூ இஸ்ராயலீ் மக்களில் மூன்று ேபர் இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் ெதாழு 

ேநாயாளியாகவும் மற்ெறாருவர் வழுக்ைகத் தைலயராகவும் இன்ெனாருவர் குருடராகவும் 

இருந்தனர். அல்லாஹ் அம்மூவைரயும் ேசாதிக்க நாடினான்;எனேவ, வானவர் ஒருவைர 

அவர்களிடம் அனுப்பினான். 

அந்த வானவர் ெதாழுேநாயாளியிடம் வந்து, "உனக்கு மிகவும் விருப்பமானது எது?'' என்று ேகட்க 

அவர், "நல்ல நிறம்,நல்ல ேதால்(தான் எனக்கு மிகவும் விருப்பமானைவ). மக்கள் என்ைன 

அருவருப்பாகக் கருதக் காரணமான இ(ந்த ேநாயான)து என்ைனவிட்டு விலக ேவண்டும்'' என்று 

ெசான்னார். 

உடேன அவ்வானவர் (இைறநாட்டப்படி) அவைரத் தம் ைககளால் தடவ அந்த அருவருப்பான 

ேநாய் அவைரவிட்டு விலகியது. ேமலும், அவருக்கு நல்ல நிறமும் நல்ல ேதாலும் 

வழங்கப்பட்டன. பிறகு அவ்வானவர், "ெசல்வங்களில் உமக்கு மிகவும் விருப்பமானது எது?'' 

என்று ேகட்க, அவர், "ஒட்டகம்தான்' என்ேறா அல்லது "பசு மாடுதான்' என்ேறா பதிலளித்தார். 

-ெதாழுேநாயாளி மற்றும் வழுக்ைகத் தைலயர் ஆகிய இருவரில் ஒருவர் ஒட்டகம் என்ேறா 

பசுமாடு என்ேறா கூறினார் என இஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் சந்ேதகிக்கிறார்கள்.- 

ஆகேவ, பத்து மாத சிைனயுள்ள ஒட்டகம் ஒன்று அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அவ்வானவர், 

"இதில் உனக்கு இைறவன் வளம் (பரக்கத்) வழங்குவானாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார். 

அடுத்து அந்த வானவர் வழுக்ைகத் தைலயரிடம் ெசன்று, "உனக்கு மிகவும் விருப்பமானது 

எது?'' என்று ேகட்டார். அவர் அழகான முடிதான். மக்கள் ெவறுக்கும் இந்த வழுக்ைக 

என்ைனவிட்டு நீங்க ேவண்டும்'' என்றார். 

உடேன அவ்வானவர், அவரது தைலையத் தடவினார்; வழுக்ைக மைறந்தது; அழகிய முடிையப் 

ெபற்றார். அவ்வானவர், "ெசல்வங்களில் உமக்கு மிகவும் விருப்பமானது எது?'' என்று ேகட்டார். 
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அவர், "பசுமாடுதான் (எனக்கு மிகவும் விருப்பமான ெசல்வம்)'' என்று ெசான்னார். உடேன 

அவ்வானவர் அந்த வழுக்ைகத் தைலயருக்குச் சிைனயுற்ற பசுமாடு ஒன்ைறக் ெகாடுத்து, 

"அல்லாஹ் உமக்கு இதில் வளம் (பரக்கத்) புரிவானாக'' என்று பிரார்த்தித்தார். 

பிறகு அந்த வானவர் குருடரிடம் ெசன்று, "உனக்கு மிகவும் விருப்பமானது எது?'' என்று 

ேகட்க, அவர் "அல்லாஹ் என் பார்ைவைய எனக்குத் திரும்பச் ெசய்வதும், அதன் மூலம் 

மக்கைள நான் பார்ப்பதும்தான் (எனக்கு மிகவும் விருப்பமானது)'' என்று பதிலளித்தார். உடேன 

அவ்வானவர் அவைரத் தமது கரத்தால் தடவ, அவருக்கு அல்லாஹ் அவரது பார்ைவையத் 

திருப்பித் தந்தான்.  

பிறகு அவ்வானவர், "ெசல்வங்களில் உமக்கு மிகவும் விருப்பமானது எது?'' என்று ேகட்டார். அவர் 

"ஆடு' என்றார். அவருக்கு அவ்வானவர், சிைனயுற்ற ஆடு ஒன்ைறக் ெகாடுத்தார். (ஒட்டகமும் 

மாடும் வழங்கப்ெபற்ற) இருவரும் நிைறய குட்டிகள் ஈந்திடப்ெபற்றனர். (ஆடு வழங்கப்பட்ட) 

இந்த மனிதரும் நிைறய குட்டிகள் ஈந்திடப்ெபற்றார். 

ெதாழுேநாயாளியாய் இருந்தவருக்கு ஒரு பள்ளத்தாக்கு நிரம்ப ஒட்டகங்களும், வழுக்ைகத் 

தைலயராய் இருந்தவருக்கு ஒரு பள்ளத்தாக்கு நிரம்ப மாடுகளும், குருடராக இருந்தவருக்கு ஒரு 

பள்ளத்தாக்கு நிரம்ப ஆடுகளும் ேசர்ந்தன. 

பிறகு அவ்வானவர் ெதாழுேநாயாளியாய் இருந்தவரிடம் தமது அேத ேதாற்றத்திலும் 

அைமப்பிலும் ெசன்று, "நான் ஓர் ஏைழ மனிதன். என் பயணத்தில் வாழ்வாதாரம் அறுபட்டு 

விட்டது. (ெசலவுக்குப் பணம் தீர்ந்துேபாய்விட்டது.) இன்று உதவிக்கான வழிவைக எனக்கு 

அல்லாஹ்ைவயும் பிறகு உன்ைனயும் தவிர ேவெறவருமில்ைல. உனக்கு அழகிய நிறத்ைதயும் 

நல்ல ேதாைலயும் ெசல்வத்ைதயும் ெகாடுத்த (இைற)வனின் ெபயரால் உன்னிடம் ஓர் 

ஒட்டகத்ைதக் ேகட்கிேறன். அதன் மீது பயணம் ெசய்து நான் ேபாக ேவண்டிய இடத்திற்குப் 

ேபாய்ச்ேசருேவன்'' என்று ெசான்னார். 

அதற்கு அந்த மனிதர், "(எனக்குக்)கடைமகள் நிைறய இருக்கின்றன. (எனேவ, என்னால் நீ 

ேகட்டைதத் தர முடியாது)''என்றார். 

உடேன அவ்வானவர், "உன்ைன எனக்குத் ெதரியும் ேபாலுள்ளேத! மக்கள் அருவருக்கின்ற 

ெதாழுேநாயாளியாக நீ இருக்கவில்ைலயா? ஏைழயாகவும் நீ இருக்கவில்ைலயா? பிறகு 

அல்லாஹ் உனக்கு (ெசல்வத்ைத)க் ெகாடுத்தான் அல்லவா?'' என்று ேகட்டார். 

அதற்கு அவன், "(இல்ைலேய; நான் இந்த அழகான நிறத்ைதயும் ேதாைலயும் மற்றும்) இந்தச் 

ெசல்வத்ைதயும் வாைழயடி வாைழயாக (என் முன்ேனாரிடமிருந்து) வாரிசுச் ெசாத்தாகப் 

ெபற்ேறன்'' என்று பதிலளித்தான். உடேன அவ்வானவர், "நீ (இக்கூற்றில்) ெபாய்யனாயிருந்தால், 

நீ முன்பு எப்படி இருந்தாேயா அப்படிேய உன்ைன அல்லாஹ் மாற்றிவிடட்டும்'' என்று 

ெசான்னார். 

பிறகு வழுக்ைகத் தைலயரிடம் தமது அேத உருவத்தில் ெசன்று, முன்பு  ெதாழுேநாயாளியிடம் 

ேகட்டைதப் ேபான்ேற ேகட்டார். அவரும் முதலாமவர்  பதிலளித்தைதப் ேபான்ேற பதிலளித்தார். 

வானவரும், "நீ (உன் கூற்றில்) ெபாய்யனாயிருந்தால் நீ முன்பு எப்படியிருந்தாேயா அப்படிேய 

அல்லாஹ் உன்ைன மாற்றிவிடட்டும்'' என்று ெசான்னார். 

பிறகு (இறுதியாக), குருடரிடம் தமது அேத உருவிலும் அைமப்பிலும் வந்து, "நான் ஓர் ஏைழ 

மனிதன்; வழிப்ேபாக்கன். என் பயணத்தில் வாழ்வாதாரம் (வழிச் ெசலவுக்கான பணம்) தீர்ந்து 

ேபாய்விட்டது. இன்று எனக்கு உதவிக்கான வழிவைக அல்லாஹ்ைவயும், பிறகு உன்ைனயும் 
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தவிர ேவெறவருமில்ைல. என் பயணத்தில் என் ேதைவையத் தீர்த்துக்ெகாள்ள உதவும் ஆடு 

ஒன்ைறத் தரும்படி உனக்குப் பார்ைவையத் தந்த(இைற)வன் ெபயரால் ேகட்கிேறன்''என்று 

ெசான்னார். 

(குருடராயிருந்து பார்ைவ ெபற்ற) அந்த மனிதர் வானவரிடம், "நான் குருடனாகத்தான் 

இருந்ேதன். அல்லாஹ் எனக்குப் பார்ைவையத் திருப்பித்தந்தான். நீர் விரும்புவைத 

எடுத்துக்ெகாள்க; விரும்புவைத விட்டுவிடுக. அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இன்று நீர் 

எடுக்கின்ற எந்தப்ெபாருைளயும் திருப்பித் தரும்படி அல்லாஹ்வுக்காக நான் 

சிரமப்படுத்தமாட்ேடன்'' என்று ெசான்னார். 

உடேன அவ்வானவர், "உமது ெசல்வத்ைத நீேர ைவத்துக்ெகாள்ளும். இது உங்கைளச் 

ேசாதிப்பதற்காகத்தான். உம்மீது திருப்தி ெகாள்ளப்பட்டது. உம்முைடய இரு ேதாழர்கள் 

(ெதாழுேநாயாளி, வழுக்ைகத்தைலயர் ஆகிேயார்)மீது சினம் ெகாள்ளப்பட்டது'' என்று ெசான்னார். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5673 ஆமிர் பின் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(என் தந்ைத) சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் தம் ஒட்டகங்களுக்கிைடேய 

இருந்தார்கள்.அப்ேபாது அவர்களுைடய புதல்வர் உமர் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் வந்தார்கள். 

அவைர சஅத் (ரலி) அவர்கள் கண்டேபாது, "வாகனத்தில் வரும் இந்த மனிதரின் தீைமயிலிருந்து 

நான் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன்''  என்று கூறினார்கள். அவர் 

(வாகனத்திலிருந்து) இறங்கி, "நீங்கள் உங்களுைடய ஒட்டகங்களுக்கும் ஆடுகளுக்குமிைடேய 

தங்கிவிட்டீர்கள்; ஆட்சியதிகாரத்திற்காக மக்கைளத் தம்மிைடேய சண்ைடயிட்டுக்ெகாள்ள 

விட்டுவிட்டீர்கள்'' என்று (குைற) கூறினார். 

உடேன, சஅத் (ரலி) அவர்கள் அவரது ெநஞ்சில் அடித்து, "ேபசாமல் இரு! அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் இைறயச்சமுள்ள, ேபாதுெமன்ற மனமுைடய, 

(குழப்பங்களிலிருந்து) ஒதுங்கி வாழ்கின்ற அடியாைன ேநசிக்கின்றான்' என்று கூறியைத நான் 

ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5674 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் பாைதயில் (இஸ்லாமியப் பைடயில்) அம்ெபய்த அரபியரில் நாேன 

முதலாமவன் ஆேவன். (உண்பதற்கு) எங்களுக்கு "ஹுப்லா' எனும் (முள்) மரத்தின் 

இைலையயும் இந்தக் கருேவல இைலையயும் தவிர ேவறு உணவு எதுவும் இல்லாதிருக்கும் 

நிைலயில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ெசன்று) அறப்ேபார் புரிந்து 

வந்ேதாம். எந்த அளவுக்ெகன்றால் (அந்த இைலகைள உண்டு) நாங்கள் ஆடு கழிக்கின்ற (ெகட்டிச் 

சாணத்)ைதப் ேபான்ேற மலம் கழித்ேதாம். 

(இத்தைகய தியாகங்கள் ெசய்த என்ைன) பிறகு (கூஃபாவாசிகளான) பனூ சஅத் குலத்தார் (நான் 

முைறயாகத் ெதாழுவிப்பதில்ைல என்று கூறி எனது) மார்க்க ஈடுபாடு ெதாடர்பாக என்ைனக் 

குைற கூறலானார்கள். அப்படியானால் (இதுவைர) நான் ெசய்துவந்த நற்ெசயல்(கள் எல்லாம்) 

வணீாகி, இப்ேபாது நான் இழப்புக்குள்ளாகிவிட்ேடன் (ேபாலும் என வருந்திேனன்). 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 



அத்தியாயம் : 53 – உலக ஆைச இல்லாமல் இருப்பதும்,எளிைமயாக இருப்பதும்  

      பக்கம் | 2020  
 

அவற்றில் அப்துல்லாஹ் பின் நுைமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இப்ேபாது' எனும் 

வார்த்ைத இடம்ெபறவில்ைல. 
 
5675 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 

அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "எந்த அளவுக்ெகன்றால் (அந்த இைலகைள உண்டு) நாங்கள் ஆடுகள் ெகட்டிச் 

சாணமிடுவைதப் ேபான்று எதிலும் ஒட்டாத வைகயில் மலம் கழித்ேதாம்'' என்று இடம் 

ெபற்றுள்ளது. 
 
5676 காலித் பின் உைமர் அல்அதவ ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

உத்பா பின் ஃகஸ்வான் (ரலி) அவர்கள் எங்களிைடேய உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் 

இைறவைனப் ேபாற்றிப் புகழ்ந்து விட்டுப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 

இைறவாழ்த்துக்குப்பின்! இந்த உலகம் விைடெபற்றுக்ெகாள்வதாக அறிவித்துவிட்டு, 

விைரவாகத் திரும்பிச் ெசன்றுெகாண்டிருக்கிறது. பருகிக்ெகாண்டிருப்பவரின் ேகாப்ைபயின் 

அடியில் எஞ்சியிருக்கும் சிறிதளவு பானத்ைதப் ேபான்ேற இவ்வுலகின் தவைண எஞ்சியுள்ளது. 

நீங்கள் இங்கிருந்து புறப்பட்டு நிைலயான உலைக ேநாக்கிச் ெசல்லப்ேபாகிறரீ்கள். 

எனேவ உங்களிடம் உள்ள நற்ெசயல்களுடேனேய நீங்கள் திரும்பிச் ெசல்லுங்கள். ஏெனனில், 

"நரகத்தின் விளிம்பிலிருந்து தூக்கிப் ேபாடப்படும் ஒரு கல்லானது, எழுபது ஆண்டுகள் 

பயணித்தாலும் அதன் அடிப்பாகத்ைத அைடயாது'' என்று எங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டது. 

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அந்த நரகம் நிரப்பப்பட்ேட தீரும். (இது உங்களுக்கு) 

ஆச்சரியமளிக்கிறதா? 

ேமலும், எங்களிடம் "ெசார்க்கத்தின் நிைலக்கால்களில் இரு நிைலக்கால்களுக்கிைடேயயான 

ெதாைலவு நாற்பதாண்டு பயணத் ெதாைலவாகும்'' என்றும் ெசால்லப்பட்டது. நிச்சயமாக ஒரு 

நாள் அந்தச் ெசார்க்கம் மக்கள் திரளால் நிரம்பத்தான் ேபாகிறது. 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ஆரம்பமாக இஸ்லாத்ைத ஏற்று) இருந்த ஏழு ேபரில் 

ஏழாவது நபராக நான் இருந்ேதன். அப்ேபாது உண்பதற்கு இைல தைழகைளத் தவிர ேவறு எந்த 

உணவும் எங்களுக்கு இருக்கவில்ைல. (அைத உண்டதால்) எங்கள் வாெயல்லாம் 

புண்ணாகிவிட்டது. 

அப்ேபாது நான் சால்ைவ ஒன்ைறப் ெபற்ேறன். அைத இரண்டாகக் கிழித்து நானும் சஅத் பின் 

மாலிக் (ரலி) அவர்களும் பங்கிட்டுக்ெகாண்ேடாம். அதன் ஒரு பகுதிைய நான் கீழங்கியாக 

அணிந்துெகாண்ேடன். அதன் மற்ெறாரு பகுதிைய சஅத் (ரலி) அவர்கள் கீழங்கியாக அணிந்து 

ெகாண்டார்கள். 

ஆனால், இன்று எங்களில் ஒருவர் காைலப் ெபாழுைத அைடயும்ேபாது நகரங்களில் ஒன்றுக்கு 

ஆட்சியராகேவ காைலப் ெபாழுைத அைடகிறார். அல்லாஹ்விடம் நான் சிறியவனாயிருக்க, என் 

மனதில் (என்ைனப் பற்றிப்) ெபரியவனாக நான் கருதிக் ெகாள்வதிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் 

பாதுகாப்புக் ேகாருகிேறன். (உலகத்தின் மீது பற்றில்லாமல் இருந்த) நபித்துவ(க் கால)ம் முடிந்ேத 

ேபாய்விட்டது. அதன் இறுதிப்பகுதி ஆட்சியதிகாரமாகேவ இருக்கும். (இனி) நீங்கள் 

எங்களுக்குப்பின் ஆட்சித் தைலவர்களிடமிருந்து (ேசாதைனகைள) அனுபவிப்பரீ்கள். 
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- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அறியாைமக் காலத்ைதச் சந்தித்தவரான காலித் பின் உைமர் (ரஹ்) 

அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "உத்பா பின் ஃகஸ்வான் (ரலி) அவர்கள் உைரயாற்றினார்கள். அவர்கள் (அப்ேபாது) 

பஸ்ராவின் ஆளுநராயிருந்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் 

ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
5677 காலித் பின் உைமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

உத்பா பின் ஃகஸ்வான் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ஆரம்பத்தில் 

இஸ்லாத்ைத ஏற்று) இருந்த ஏழு ேபரில் ஏழாவது நபராக நான் இருந்ேதன். உண்பதற்கு 

"ஹுப்லா' எனும் (முள்) மரத்தின் இைலேய எங்களின் உணவாக இருந்தது. அதனால் எங்கள் 

வாெயல்லாம் புண்ணாகிவிட்டது'' என்று கூறியைதக் ேகட்ேடன். 
 
5678 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நாங்கள் மறுைமநாளில் எங்கள் இைறவைனக் 

காண்ேபாமா?'' என்று ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ேமக மூட்டமில்லாத 

நண்பகல் ேநரத்தில் சூரியைனக் காண்பதற்கு நீங்கள் சிரமப்படுவரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 

மக்கள், "இல்ைல' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ேமகமூட்டமில்லாத 

ெபௗர்ணமி இரவில் சந்திரைனக் காண்பதற்கு நீங்கள் சிரமப்படுவரீ்களா?'' என்று ேகட்டார்கள். 

மக்கள் "இல்ைல' என்று கூறினார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் உயிர் எவன் ைகயிலுள்ளேதா 

அவன்மீது சத்தியமாக! இவ்விரண்டில் ஒன்ைறக் காண்பதற்கு நீங்கள் சிரமப்படாதைதப் 

ேபான்ேற, உங்கள் இைறவைனக் காண்பதற்கும் நீங்கள் சிரமப்படமாட்டீர்கள். 

இைறவன் அடியாைனச் சந்தித்து, "இன்ன மனிதேன! உன்ைன நான் கண்ணியப்படுத்தி, 
உன்ைனத் தைலவனாக்கி,உனக்குத் துைணைய ஏற்படுத்தவில்ைலயா? குதிைரகைளயும் 

ஒட்டகங்கைளயும் நான் உன் வசப்படுத்தவில்ைலயா?உன்ைன (ெசல்வாக்குள்ள) 

தைலவனாக்கிப் ேபார்ச்ெசல்வங்களில் நான்கில் ஒரு பகுதிைய உனக்கு உரியதாக்க 

வில்ைலயா?'' என்று ேகட்பான். 
 
அதற்கு அந்த அடியான், "ஆம்' என்பான். இைறவன், "நீ என்ைனச் சந்திப்பாய் என 

எண்ணினாயா?'' என்று ேகட்பான். அதற்கு அந்த அடியான், "இல்ைல' என்பான். இைறவன், 

"அவ்வாறாயின், நீ என்ைன மறந்தைதப் ேபான்ேற நானும் உன்ைன மறந்துவிடுகிேறன்'' 

என்பான். 

பிறகு மற்ேறார் அடியாைனச் சந்திக்கும் இைறவன், "இன்ன மனிதேன! உன்ைனக் 

கண்ணியப்படுத்தி, உன்ைனத் தைலவனாக்கி, உனக்கு(த்தகுந்த) துைணையயும் நான் 

வழங்கவில்ைலயா? குதிைரகைளயும் ஒட்டகங்கைளயும் நான் உன் வசப்படுத்தவில்ைலயா?  

உன்ைன (ெசல்வாக்குள்ள) தைலவனாக்கிப் ேபார்ச்ெசல்வத்தில் நான்கில் ஒரு பகுதிைய உனக்கு 

உரிைமயாக்கவில்ைலயா?'' என்று ேகட்பான். 

அதற்கு அந்த அடியான், "ஆம், என் இைறவா!'' என்பான். இைறவன், "நீ என்ைனச் சந்திப்பாய் என 

எண்ணினாயா?''என்று ேகட்பான். அதற்கு அந்த அடியான், "இல்ைல' என்பான். இைறவன், 



அத்தியாயம் : 53 – உலக ஆைச இல்லாமல் இருப்பதும்,எளிைமயாக இருப்பதும்  

      பக்கம் | 2022  
 

"அவ்வாறாயின், நீ என்ைன மறந்தைதப் ேபான்ேற நானும் உன்ைன மறந்துவிடுகிேறன்'' 

என்பான். 

பிறகு மூன்றாவது அடியாைனச் சந்திக்கும் இைறவன், முன்பு ேகட்டைதப் ேபான்ேற 

அவனிடமும் ேகட்பான். அதற்கு அந்த அடியான், "என் இைறவா! நான் உன்ைனயும் உன் 

ேவதத்ைதயும் உன் தூதர்கைளயும் நம்பி, உன்ைனத் ெதாழுது (உனக்காக) ேநான்பு 

ேநாற்ேறன்.தானதர்மம் ெசய்ேதன்'' என்று கூறிவிட்டு, தன்னால் இயன்ற நல்ல வார்த்ைதகைளக் 

கூறி இைறவைனப் புகழ்வான். 

அப்ேபாது இைறவன், "நீ இங்ேகேய நில்'' என்று கூறுவான். பிறகு அவனிடம், "இப்ேபாது 

உனக்ெகதிரான நம்முைடய சாட்சிைய நாம் எழுப்பப்ேபாகிேறாம்'' என்று கூறுவான். அந்த 

மனிதன், தனக்ெகதிராகச் சாட்சியம் ெசால்பவர் யார் என்று ேயாசித்துக்ெகாண்டிருப்பான். 

அப்ேபாது அவனது வாய்க்கு முத்திைரயிடப்படும். அவனது ெதாைட, சைத, எலும்பு 

ஆகியவற்ைறப் பார்த்து "ேபசுங்கள்'' என்று ெசால்லப்படும். 

அப்ேபாது அவனுைடய ெதாைட, சைத, எலும்பு ஆகியைவ அவன் ெசய்தைவ பற்றி 
எடுத்துைரக்கும். அவன் சாக்குப்ேபாக்குச் ெசால்லித் தப்பிவிடக் கூடாது என்பேத இதற்குக் 

காரணம். அவன்தான் நயவஞ்சகன் (முனாஃபிக்) ஆவான். அவன்மீது இைறவன் கடும் ேகாபம் 

ெகாள்வான். 
 
5679 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(ஒரு முைற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது 

அவர்கள் சிரித்துவிட்டு, "நான் சிரித்ததற்குக் காரணம் என்னெவன்று உங்களுக்குத் 

ெதரியுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள் "அல்லாஹ்வும் அவனுைடய தூதருேம 

நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று ெசான்ேனாம். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஓர் அடியான் தன் இைறவனுடன் (மறுைம நாளில்) 

உைரயாடுவது குறித்(து நிைனத்)ேத (சிரித்ேதன்)'' என்று கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு 

ெசான்னார்கள்: அடியான் (தன் இைறவனிடம்), "என் இைறவா! நீ எனக்கு 

அநீதியிைழப்பதிலிருந்து பாதுகாப்பு வழங்குவாய் என உறுதியளிப்பாய் அல்லவா?'' என்று 

ேகட்பான். 

அதற்கு இைறவன், "ஆம்' என்பான். அடியான், "அவ்வாறாயின், எனக்ெகதிராக (சாட்சியம் கூற) 

என்னிலிருந்து தவிர ேவெறந்த சாட்சியத்ைதயும் நான் அனுமதிக்கமாட்ேடன்'' என்று கூறுவான். 

அதற்கு இைறவன், "இன்ைறய தினம் உனக்ெகதிராகச் சாட்சியமளிக்க நீயும் கண்ணியமிக்க 

எழுத்தர்(களான வானவர்)களுேம ேபாதும்'' என்பான்.பிறகு அவனது வாய்க்கு முத்திைரயிடப் 

படும். அவனுைடய உறுப்புகளிடம், "ேபசுங்கள்'' என்று ெசால்லப்படும். உடேன அைவ அந்த 

அடியான் ெசய்த ெசயல்கைளப் பற்றி எடுத்துைரக்கும். 

பிறகு அந்த அடியானும் உறுப்புகளும் தனியாகப் ேபசுவதற்கு அனுமதியளிக்கப்படும். அப்ேபாது 

அந்த அடியான், "உங்களுக்கு நாசமுண்டாகட்டும்! ெதாைலந்துேபாங்கள். உங்களுக்காகத் தாேன 

நான் (இவ்வளவு ேநரம் இைறவனிடம்) வழக்காடிேனன்'' என்று (தன் உறுப்புகளிடம்) ெசால்வான். 
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5680 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! முஹம்மதின் குடும்பத்தாருக்கு (பசிையத் 

தணிக்கத்) ேதைவயான அளவு உணைவ வழங்குவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
 
5681 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறவா! முஹம்மதின் குடும்பத்தாருக்கு (பசிையப் 

ேபாக்கத்) ேதைவயான அளவு உணைவ வழங்குவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள்.- இந்த 

ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ெதாடர்வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 

"ேபாதுமான (உணைவ வழங்குவாயாக)'' என இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5682 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்ததிலிருந்து அவர்கள் இறக்கும்வைர, அவர்களின் 

குடும்பத்தார் ேகாதுைம உணைவத் ெதாடர்ந்து மூன்று நாட்கள் வயிறு நிரம்ப உண்டதில்ைல. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5683 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறுதிப் பயணம் ெசல்லும்வைர (இறக்கும் வைர), 

ேகாதுைம உணைவத் ெதாடர்ந்து மூன்று நாட்கள் வயிறு நிரம்ப உண்டதில்ைல. 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5684 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் இறக்கும்வைர அவர்களின் குடும்பத்தார் 

(ெதாலி நீக்கப்படாத) ேகாதுைம உணைவத் ெதாடர்ந்து இரண்டு நாட்கள் வயிறு நிரம்ப 

உண்டதில்ைல. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5685 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தார் ேகாதுைம ெராட்டிைய (ெதாடர்ந்து) மூன்று 

நாட்களுக்கு ேமல் வயிறு நிரம்ப உண்டதில்ைல. 
 
5686 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள்  இறுதிப்பயணம் ெசல்லும்வைர (இறக்கும்வைர), அவர்களின் 

குடும்பத்தார் ேகாதுைம ெராட்டிைய (ெதாடர்ந்து) மூன்று நாட்கள் வயிறு நிரம்ப உண்டதில்ைல. 
 
5687 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தார் இரண்டு நாட்கள் வயிறு நிரம்ப 

உண்டிருந்தால், அதில் ஒரு நாள் (ெவறும்) ேபரீச்சம் பழமாக இருந்திருக்குேம அன்றி, (ெதாடர்ந்து 

இரு நாட்களும்) ேகாதுைம ெராட்டியாக இருந்திருக்காது. 
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5688 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தாரான நாங்கள் அடுப்பு பற்றைவக்காமல் ஒரு 

மாதத்ைதக் கழித்திருக்கிேறாம். அப்ேபாது ேபரீச்சம் பழமும் தண்ணரீுேம எங்கள் உணவாக 

இருந்தன. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "நாங்கள் ஒரு மாதத்ைதக் கழித்துவந்ேதாம்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. "முஹம்மத் 

(ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தார்' எனும் குறிப்பு இல்ைல. 

இப்னு நுைமர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அபூகுைறப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், 

"எங்களிடம் சிறிதளவு இைறச்சி (அன்பளிப்பாக) வந்தால் தவிர' என்று கூடுதலாக 

இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5689 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

என்(வடீ்டு) நிைலப்ேபைழயிலிருந்த ெதாலி நீக்கப்படாத சிறிது (வாற்)ேகாதுைமையத் தவிர, 

உயிருள்ளவர் உண்ணக்கூடிய ெபாருள் எதுவும் என் (வடீ்டு) நிைலப்ேபைழயில் இல்லாத 

நிைலயில் தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்தார்கள். அதிலிருந்து எடுத்து நீண்ட 

காலம் நான் உண்ேடன். பிறகு அைத நான் அளந்(து பார்த்)ேதன். அதனால் (சிறிது காலத்திற்குள்) 

அது தீர்ந்துேபாய்விட்டது. 
 
5690 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(என்னிடம்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "என் சேகாதரி (அஸ்மாவின்) மகேன! அல்லாஹ்வின் 

மீதாைணயாக! நாங்கள் பிைற பார்ப்ேபாம். அடுத்த பிைறயும் பார்ப்ேபாம். அதற்கடுத்த பிைறயும் 

பார்ப்ேபாம். இரண்டு மாதங்கள் மூன்று பிைற பார்த்துவிட்டிருப்ேபாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களின் (துைணவியர்) இல்லங்களில் (சைமப்பதற்காக அடுப்பில்) ெநருப்பு 

பற்றைவக்கப்பட்டிராது'' என்று கூறினார்கள். 

அதற்கு நான், "என் சிற்றன்ைனேய! (அப்படியானால்) நீங்கள் எப்படி வாழ்க்ைக 

நடத்தினரீ்கள்?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், "இரு கறுப்பர்களான ேபரீச்சம் பழமும் 

நீரும்தான் (அப்ேபாது எங்கள் உணவு). இருப்பினும்,அன்சாரிகளில் சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களின் அண்ைட வடீ்டாராக இருந்தனர். அவர்களிடம் (இலவசமாகப் பால் 

கறந்துெகாள்வதற்கான) இரவல் ஒட்டகங்கள் இருந்தன. (அவற்றிலிருந்து பால் கறந்து) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அவர்கள் (அன்பளிப்பாகக்) ெகாடுத்தனுப்புவார்கள். 

அந்தப் பாைல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு அருந்தக் ெகாடுப்பார்கள்'' 

என்று கூறினார்கள். 
 
5691 நபி (ஸல்) அவர்களின் துைணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒேர நாளில் இரண்டு ேவைள ெராட்டியும் ஆலிவ் 

எண்ெணயும் வயிறு நிரம்ப உண்ணாமேலேய இறந்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5692 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இருகறுப்பர்களான ேபரீச்சம் பழமும் தண்ணரீும் உட்ெகாண்டு மக்கள் வயிறு நிரம்பி 
இருந்தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5693 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இரு கறுப்பர்களான ேபரீச்சம்பழமும் தண்ணரீும் உட்ெகாண்டு நாங்கள் வயிறு நிரம்பி 
இருந்தேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்தார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இரு கறுப்பர்களான 

ேபரீச்சம்பழமும் தண்ணரீும் உட்ெகாண்டு நாங்கள் வயிறு நிரம்பியிராத நிைலயில் 

(இறந்தார்கள்)'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5694 அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "என் உயிர் யார் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! 

(அல்லது அபூஹுைரராவின் உயிர் யார் ைகயில் உள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக!) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வுலைகப் பிரியும்வைர ேகாதுைம ெராட்டிையத் 

ெதாடர்ந்து மூன்று நாட்கள் தம் குடும்பத்தாருக்கு வயிறு நிரம்ப அளிக்கவில்ைல'' என்று 

ெசான்னார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5695 அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் தம் விரலால் பல முைற ைசைக ெசய்தபடி, "அபூஹுைரராவின் 

உயிர் யார் ைகயிலுள்ளேதா அவன்மீது சத்தியமாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

இவ்வுலைகப் பிரியும்வைர அவர்களும் அவர்கள்தம் குடும்பத்தாரும் ேகாதுைம ெராட்டிைய 

மூன்று நாட்கள் ெதாடர்ந்து வயிறு நிரம்ப உண்டதில்ைல'' என்று கூறியைதக் ேகட்ேடன். 
 
5696 சிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள், "(இன்று) நீங்கள் விரும்பும் உணவும் பானமும் உங்களிடம் 

இல்ைலயா? ஆனால்,உங்கள் நபி (ஸல்) அவர்கேளா தமது வயிறு நிரம்பும் அளவுக்கு மட்டமான 

உலர்ந்த ேபரீச்சம் பழம் கூட கிைடக்காத நிைலயில் இருந்தைத நான் கண்டுள்ேளன்'' என்று 

ெசான்னார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
5697 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், ஸுைஹர் பின் முஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஆனால், நீங்கேளா 

(இன்று) பல வண்ண ேபரீச்சம் பழங்களுக்கும், ெவண்ெணய்க்கும் குைறவானைதக் ெகாண்டு 

திருப்தி அைடவதில்ைல'' என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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5698 சிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் உைரயாற்றுைகயில் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: உமர் (ரலி) 
அவர்கள் (தற்ேபாது) மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள வாழ்க்ைக வளம் பற்றி நிைனவு கூர்ந்தார்கள். 

அப்ேபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வயிறு நிரம்பும் அளவுக்கு மட்டமான 

ேபரீச்சம் பழம்கூட கிைடக்காத நிைலயில் ஒரு நாள் முழுவதும் சுருண்டு கிடப்பைத நான் 

கண்டுள்ேளன்'' என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5699 அபூஅப்திர் ரஹ்மான் அல்ஹுபுலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "நாம் ஏைழ 

முஹாஜிர்கள் இல்ைலயா?''என்று ேகட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், 

"நீர் அைமதி காண உமக்கு மைனவி இல்ைலயா?''என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், 

"ஆம் (இருக்கிறாள்)'' என்றார். 

அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "வசிப்பதற்கு உமக்கு வடீு இல்ைலயா?'' என்று 

ேகட்டார்கள். அந்த மனிதர் "ஆம் (இருக்கிறது)'' என்றார். "அவ்வாறாயின், நீர் ெசல்வர்களில் 

ஒருவராவரீ்'' என்று கூறினார்கள். அந்த மனிதர் "இத்துடன் என்னிடம் பணியாளர் ஒரு வரும் 

இருக்கிறார்'' என்றார். "அவ்வாறாயின், நீர் மன்னர்களில் ஒருவர் ஆவரீ்'' என்றார்கள். 
 
- அபூஅப்திர்ரஹ்மான் அல்ஹுபுலீ (ரஹ்) அவர்கள்  கூறியதாவது: 

அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களிடம் மூன்று ேபர் வந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்களுக்கு 

அருகில் நானும் இருந்ேதன். அவர்கள் (மூவரும்), "அபூமுஹம்மேத! அல்லாஹ்வின் 

மீதாைணயாக! எங்களுக்கு எந்தப் ெபாருள்மீதும் சக்தி இல்ைல. எங்களிடம் ெசலவழிப்பதற்கு 

வசதிேயா, வாகனேமா, ேதைவயான வடீ்டுப்ெபாருட்கேளா இல்ைல'' என்று கூறினர். 

அப்ேபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் எைத நாடுகிறரீ்கள் (உங்களுக்கு 

என்ன ேவண்டும்)? நீங்கள் விரும்பினால், எம்மிடம் வாருங்கள். நாம் உங்களுக்கு அல்லாஹ் 

எளிதாக்கியுள்ள ெசல்வத்ைத வழங்குேவாம். நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் பிரச்சிைனைய நாம் 

அரசரிடம் ெதரிவிப்ேபாம். நீங்கள் விரும்பினால், ெபாறுைமயாக இருக்கலாம். ஏெனனில், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஏைழ முஹாஜிர்கள் மறுைமநாளில் ெசல்வர்கைளவிட 

நாற்பதாண்டுகளுக்கு முன்ேப ெசார்க்கத்துக்குச் ெசன்றுவிடுவார்கள்' என்று கூறியைதக் 

ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 

அதற்கு அவர்கள் (மூவரும்), "அப்படியானால், நாங்கள் ெபாறுைமயாக இருக்கிேறாம்;  எைதயும் 

ேகட்கமாட்ேடாம்''என்று கூறினர். 
 
பாடம் : 2 தமக்குத் தாேம அநீதியிைழத்து (அழிவில் சிக்கி)க்ெகாண்டவர்களின் வசிப்பிடங்களுக்கு 

அழுதவர்களாகேவ தவிர நீங்கள் ெசல்ல ேவண்டாம். 
 
5700 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(தபூக் பயணத்தின்ேபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹிஜ்ர்'வாசிகள் (ஸமூத் 

கூட்டத்தார்) ெதாடர்பாக, "இைறவனால் ேவதைனக்குள்ளாக்கப்பட்ட இந்த மக்களின் இடத்திற்கு 

அழுதவர்களாகேவ தவிர நீங்கள் ெசல்ல ேவண்டாம். உங்களால் அழ முடியாவிட்டால், 
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அவ்விடத்திற்குச் ெசல்லாதீர்கள். அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது உங்களுக்கும் ஏற்பட்டுவிடக் 

கூடாது'' என்று ெசான்னார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5701 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "ஹிஜ்ர்' பிரேதசத்ைதக் கடந்து 

ெசன்றேபாது, "தமக்குத் தாேம அநீதியிைழத்துக் ெகாண்டவர்களின் வசிப்பிடங்களில் 

அவர்களுக்கு ேநர்ந்த அேத ேசாதைன உங்களுக்கும் ஏற்பட்டுவிடுேமா என்றஞ்சி, அழுதபடிேய 

தவிர ெசல்லாதீர்கள்'' என்று எங்களிடம் கூறினார்கள். பிறகு தமது வாகனத்ைத விரட்டிக் 

ெகாண்டு, மிக விைரவாக அந்த இடத்ைதக் கடந்துெசன்றார்கள். 

இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள், "ஸமூத்' கூட்டத்தாரின் வசிப்பிடமான 

"ஹிஜ்ர்' பற்றிக் கூறும்ேபாது இைத அறிவித்தார்கள். 
 
5702 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(தபூக் பயணத்தில்) மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "ஸமூத்' கூட்டத்தார் 

வாழ்ந்த பகுதியான "ஹிஜ்ர்' பிரேதசத்தில் இறங்கி, அங்கிருந்த கிணறுகளில் நீரிைறத்தார்கள். 

அைதக் ெகாண்டு மாவு குைழத்தார்கள். 

அப்ேபாது அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைறத்த நீைரக் ெகாட்டி 

விடுமாறும், (அந்தத் தண்ணரீால்) குைழக்கப்பட்ட அந்த மாைவ ஒட்டகங்களுக்குத் தீனியாகப் 

ேபாட்டுவிடுமாறும் உத்தரவிட்டார்கள். ேமலும், (ஸாலிஹ் நபியின்) ஒட்டகம் வந்து நீரருந்திய 

கிணற்றிலிருந்து நீரிைறத்துக் ெகாள்ளுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

ஆயினும் அதில், ("கிணறுகளிலிருந்து' என்பைதக் குறிக்க "ஆபார்' என்பதற்குப் பதிலாக) 

"பிஆர்' என்ற ெசால்லும், ("குைழத்தார்கள்' என்பைதக் குறிக்க "அஜனூ' என்பதற்குப் பதிலாக) 

"இஃதஜனூ' என்ற ெசால்லும் இடம்ெபற்றுள்ளன. 
 
பாடம் : 3 விதைவகள், ஏைழகள், அநாைதகள் ஆகிேயாருக்கு உதவி புரிதல். 
 
5703 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(கணவைன இழந்த) ைகம்ெபண்ணுக்காகவும் ஏைழக்காகவும் பாடுபடுகின்றவர், அல்லாஹ்வின் 

பாைதயில் அறப்ேபார் புரிபவைரப் ேபான்றவர் ஆவார். ேமலும், "(இரெவல்லாம்) ேசார்ந்து 

விடாது நின்று வணங்கி, (பகெலல்லாம்) விடாது ேநான்பு ேநாற்றவைரப் ேபான்றவரும் ஆவார்'' 

(என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக) மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள் என்ேற நான் 

எண்ணுகிேறன் என அறிவிப்பாளர் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்லமா (ரஹ்) அவர்கள் 

ெதரிவிக்கிறார்கள். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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5704 அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நானும் அநாைதயின் காப்பாளரும் -அந்த அநாைத 

உறவுக்காரராகட்டும் அந்நியராகட்டும்- ெசார்க்கத்தில் இப்படி இருப்ேபாம்'' என்று ைசைக ெசய்து 

கூறினார்கள். 

இைத அறிவிக்கும்ேபாது மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள், தமது சுட்டுவிரலாலும் 

நடுவிரலாலும் (அவற்ைற இைணத்துக் காட்டி) ைசைக ெசய்தார்கள். 
 
பாடம் : 4 பள்ளிவாசல்கள் எழுப்புவதன் சிறப்பு. 
 
5705 உைபதுல்லாஹ் அல்கவ்லான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(கலீஃபா) உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டிய 

(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசைல (விரிவுபடுத்தி)க்கட்ட எண்ணியேபாது, அது குறித்து மக்கள் 

அதிருப்தி ெதரிவித்தனர். 

அப்ேபாது உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் மக்களிடம், "நீங்கள் மிக அதிகமாகேவ ேபசிவிட்டீர்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அல்லாஹ்வுக்காகப் பள்ளிவாசல் ஒன்ைறக் 

கட்டுகிறாேரா -புைகர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் உவப்ைப நாடி 

(பள்ளிவாசல் ஒன்ைறக் கட்டுகிறாேரா' என்று (ஆஸிம் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் 

அறிவித்தார்கள் என நான் எண்ணுகிேறன் என்று) இடம்ெபற்றுள்ளது- அவருக்காக அல்லாஹ் 

ெசார்க்கத்தில் அைதப் ேபான்ற ஒன்ைறக் கட்டுகிறான்' என்று கூறியைத நான் 

ெசவிேயற்றுள்ேளன்'' என்றார்கள்.-இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் ஹாரூன் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவருக்காக அல்லாஹ் 

ெசார்க்கத்தில் ஒரு வடீ்ைடக் கட்டுகிறான்'' என்று இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
5706 மஹ்மூத் பின் லபதீ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(கலீஃபா) உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசைல 

(விரிவுபடுத்தி)க்கட்டத் திட்டமிட்டேபாது, அைத மக்கள் ெவறுத்தனர்; அைத முன்பிருந்த 

அைமப்பிேலேய விட்டுவிட ேவண்டும் என்று விரும்பினர். 

அப்ேபாது உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் 

அல்லாஹ்வி(ன் ெபாருத்தத்தி)ற்காகப் பள்ளிவாசல் ஒன்ைறக் கட்டுகிறாேரா அவருக்கு 

அல்லாஹ் ெசார்க்கத்தில் அைதப்ேபான்ற ஒன்ைறக் கட்டுகிறான்'' என்று கூறியைத நான் 

ேகட்டுள்ேளன் என்றார்கள்.- இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "அவருக்கு அல்லாஹ் ெசார்க்கத்தில் ஒரு வடீ்ைடக் கட்டுகிறான்'' என இடம் 

ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 5 ஏைழ எளிேயாருக்கு தானதர்மங்கள் ெசய்தல். 
 
5707 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 

ஒரு மனிதர் ஒரு காட்டு நிலத்தில் இருந்த ேபாது, ஒரு ேமகத்தினிைடேய "இன்ன மனிதரின் 

ேதாட்டத்திற்கு நீர் ெபாழி' என்று ஒரு சப்தம் வருவைதக் ேகட்டார். உடேன அந்த ேமகம் 
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நகர்ந்து, கருங்கற்கள் நிைறந்த ஒரு பகுதியில் மைழையப் ெபாழிந்தது. அங்கிருந்த 

நீேராைடகளில் ஒன்றில் அந்த நீர் முழுவதும் ஓடியது. உடேன அந்த மனிதர் அந்த நீர்வழிையத் 

ெதாடர்ந்தார். 

அப்ேபாது ஒரு மனிதர் தமது ேதாட்டத்தில் நின்றுெகாண்டு மண்ெவட்டியால் தண்ணைீர 

திருப்பிவிட்டுக்ெகாண்டிருந்தார். அவரிடம், "அல்லாஹ்வின் அடியாேர! உம்முைடய ெபயர் 

என்ன?'' என்று ேகட்டார். அவர் "இன்னது' என ேமகத்தினிைடேய ேகட்ட அேத ெபயைரச் 

ெசான்னார். 

அப்ேபாது அவர், "அல்லாஹ்வின் அடியாேர! ஏன் என் ெபயைரக் ேகட்கிறரீ்?'' என்றார். அதற்கு 

அந்த மனிதர், "நான் ேமகத்தினிைடேய உமது ெபயைரக் குறிப்பிட்டு, "இன்ன மனிதரின் 

ேதாட்டத்தில் நீைரப்ெபாழி' என ஒரு சப்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அந்த ேமகத்தின் நீர்தான் இது. 

அந்தத் ேதாட்டத்தி(ன் மூலம் கிைடக்கும் வருவாயி)ல் நீர் என்ன ெசய்கிறரீ்?''என்று ேகட்டார். 

அதற்கு அந்தத் ேதாட்டக்காரர், "நீங்கள் ெசால்வது உண்ைமயானால், அதன் விைளச்சலில் 

கிைடக்கும் வருவாயில் மூன்றில் ஒரு பகுதிையத் தர்மம் ெசய்கிேறன். மற்ெறாரு மூன்றில் ஒரு 

பகுதிைய நானும் என் மைனவி மக்களும் உண்கிேறாம். இன்ெனாரு மூன்றில் ஒரு பகுதிைய 

மறுபடியும் விவசாயம் ெசய்கிேறன்'' என்று கூறினார். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "அதில் (கிைடக்கும் வருவாயில்) மூன்றில் ஒரு பகுதிைய ஏைழகள், யாசகர்கள், 

வழிப்ேபாக்கர்கள் ஆகிேயாருக்குத் தர்மம் ெசய்கிேறன்''  என்று கூறியதாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 6 அல்லாஹ் அல்லாதவருக்காக நற்ெசயல் புரிவதன் மூலம் அல்லாஹ்வுக்கு இைண 

கற்பித்தல். 
 
5708 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

வளமும் உயர்வும் மிக்க அல்லாஹ் கூறினான்: நான் இைணயாளர்கைளவிட்டும் இைண 

கற்பித்தைலவிட்டும் அறேவ ேதைவயற்றவன். யாேரனும் என்னுடன் பிறைரயும் இைணயாக்கி 
(எனக்காகவும் பிறருக்காகவும்) நற்ெசயல் புரிந்தால்,அவைனயும் அவனது இைணைவப்ைபயும் 

(தனிேய) விட்டுவிடுேவன்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5709 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

யார் விளம்பரத்திற்காக நற்ெசயல் புரிந்தாேரா அவர் (உைடய ேநாக்கம்) பற்றி அல்லாஹ் 

(மறுைம நாளில்) விளம்பரப்படுத்துவான். யார் முகஸ்துதிக்காக நற்ெசயல் புரிந்தாேரா அவைர 

அல்லாஹ் (மறுைமநாளில்) அம்பலப்படுத்துவான். 

இைத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5710 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

யார் விளம்பரத்திற்காக நற்ெசயல் புரிகிறாேரா அவர்(ெகாண்டிருந்த உள்ேநாக்கம்) பற்றி 
அல்லாஹ் (மறுைமநாளில்) விளம்பரப்படுத்துவான். யார் முகஸ்துதிக்காக நற்ெசயல் 

புரிகிறாேரா அவைர அல்லாஹ் (மறுைமநாளில்) அம்பலப்படுத்துவான். 
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இைத ஜுன்துப் பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ அல்அலக்கீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "ஜுன்துப் (ரலி) அவர்கள் தவிர ேவறு யாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

இைதக் கூறியதாகத் ெதரிவிக்கவில்ைல'' என்று அறிவிப்பாளர் சலமா பின் குைஹல் (ரஹ்) 

அவர்கள் கூடுதலாக அறிவித்துள்ளார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்துப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் அந்தக் கூடுதல் தகவல் இடம்ெபற்றுள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்துப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 7 ஒேர ஒரு வார்த்ைதகூட நரகத்தில் தள்ளிவிடும். 
 
5711 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஓர் அடியார் (பின்விைளைவப் பற்றி ேயாசிக்காமல்) ஒரு வார்த்ைத ேபசிவிடுகிறார். அதன் 

காரணமாக அவர் கிழக்குக்கும் ேமற்குக்கும் இைடயிலான ெதாைலைவவிட அதிகமான 

தூரத்தில் நரகத்தில் விழுகிறார். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5712 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஓர் அடியார் பின்விைளைவ ேயாசிக்காமல் ஒரு வார்த்ைத ேபசிவிடுகிறார். அதன் காரணமாக 

அவர் கிழக்குக்கும் ேமற்குக்கும் இைடயிலுள்ள தூரத்ைதவிட அதிகமான தூரத்தில் நரகத்தில் 

ேபாய் விழுகிறார். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 8 நன்ைமைய ஏவிக்ெகாண்டு தாம் அைதச் ெசய்யாமலும், தீைமையத் தடுத்துக்ெகாண்டு 

தாேம அைதச் ெசய்துெகாண்டும் இருப்பவர் அைடயும் தண்டைன. 
 
5713 அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் (கலீஃபா) உஸ்மான் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று 

(இந்த அரசியல் குழப்பங்கள் ெதாடர்பாகப்) ேபசக் கூடாதா? (அவர் உங்களுக்கு ெநருக்கமானவர் 

ஆயிற்ேற!)'' என்று ேகட்கப்பட்டது. 

அதற்கு உசாமா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்கள் முன்னிைலயில்தான் அவர்களிடம் நான் 

ேபச ேவண்டும் என்று நீங்கள் எண்ணுகிறரீ்களா? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் 

அவர்களிடம் அரசியல் குழப்பம் குறித்துப் ேபசுவதாயிருந்தால் கலகத்திற்கு வித்திடாமல் 

இருப்பதற்காக இரகசியமாகேவ அவர்களிடம் ேபசுகிேறன். ஏெனனில்,கலகத்திற்கு வித்திட்ட 

முதல் ஆளாக நானிருக்க விரும்பவில்ைல. 

ேமலும், எனக்கு ஆட்சித்தைலவராக இருக்கும் எவைரயும், "மக்களில் நீங்கள்தான் சிறந்தவர்' 

என்று நான் ெசால்லமாட்ேடன். (அதுவும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ஒரு 

விஷயத்ைத நான் ெசவியுற்ற பிறகு (அவ்வாறு நான் ெசால்லமாட்ேடன்). 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுைம நாளில் ஒரு மனிதர் ெகாண்டு 

வரப்பட்டு நரகத்தில் வசீப்படுவார். அப்ேபாது அவரது வயிற்றிலுள்ள குடல்கள் முழுவதும் 

ெவளிேய வந்துவிடும். அவர் குடைல இழுத்துக்ெகாண்டு கழுைத ெசக்கு இயந்திரத்ைதச் 

சுற்றிவருவைதப் ேபான்று சுற்றிவருவார். அப்ேபாது நரகவாசிகள் அவைரச் சுற்றி ஒன்றுகூடி, 

"இன்ன மனிதேர! உமக்ேகன் இந்த நிைல? நீர் (உலக வாழ்வின்ேபாது) நற்ெசயல் புரியுமாறு 

(மக்களுக்குக்) கட்டைளயிட்டு, தீைம புரியேவண்டாம் என (அவர்கைள)த் தடுத்துக் 

ெகாண்டிருக்(கும் நற்பணி ெசய்திெகாண்டிருக்)க வில்ைலயா?'' என்று ேகட்பார்கள். 

அதற்கு அந்த மனிதர், "ஆம்; நற்ெசயல் புரியும்படி (மக்களுக்கு) நான் கட்டைளயிட்ேடன்; 

ஆனால், அந்த நற்ெசயைல நான் ெசய்யவில்ைல. தீைம புரியேவண்டாம் என (மக்கைள) நான் 

தடுத்ேதன்; ஆனால், அந்தத் தீைமைய நாேன ெசய்துவந்ேதன்'' என்று கூறுவார். 

இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "நாங்கள் உசாமா பின் ைஸத் (ரலி) அவர்களுக்கு அருகில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது ஒரு 

மனிதர், "நீங்கள் (கலீஃபா) உஸ்மான் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்று, அவர் ெசய்துெகாண்டிருப்பைதப் 

பற்றி ேபசாமலிருப்பதற்கு என்ன காரணம்?' என்று ேகட்டார்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 

ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 9 மனிதன் திைரமைறவில் ெசய்த பாவத்ைதத் தாேன பகிரங்கப்படுத்துவதற்கு வந்துள்ள 

தைட. 
 
5714 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

என் சமுதாயத்தாரில் (பாவம் ெசய்த) அைனவரும் (இைறவனால்) மன்னிக்கப்படுவர்; (தம் 

பாவங்கைளத்) தாேம பகிரங்கப்படுத்துகின்றவர்கைளத் தவிர! ஓர் அடியான் இரவில் ஒரு (பாவச்) 

ெசயல் புரிந்துவிட்டுப் பிறகு காைலயானதும் இைறவன் அவனது பாவத்ைத (பிறருக்குத் 

ெதரியாமல்) மைறத்துவிட்டிருக்க, "இன்ன மனிதேர! ேநற்றிரவு நான் (பாவங்களில்) 

இன்னின்னைதச் ெசய்ேதன்'' என்று அவேன கூறுவது பகிரங்கப்படுத்துவதில் அடங்கும். (அவன் 

ெசய்த பாவத்ைத) இரவில் (பிறருக்குத் ெதரியாமல்) இைறவன் மைறத்துவிட்டான். 

(ஆனால்,) இைறவன் மைறத்தைதக் காைலயில் அந்த மனிதன் தாேன ெவளிச்சமாக்கி 
விடுகின்றான்.- இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 10  தும்மி "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' ("எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்ேக') என்று கூறிய 

வருக்கு "யர்ஹமுகல்லாஹ்' ("உங்களுக்கு அல்லாஹ் கருைணபுரியட்டும்') என மறுெமாழி 
கூறுவதும், ெகாட்டாவிவிடுவது அருவருப்பானதாகும் என்பதும். 
 
5715 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் இரு மனிதர்கள் தும்மினர். அப்ேபாது அவர்களில் ஒருவருக்கு 

நபி (ஸல்) அவர்கள் "யர்ஹமுக்கல்லாஹ்'  (அல்லாஹ் உமக்குக் கருைண புரிவானாக) என்று 

மறுெமாழி கூறினார்கள். மற்ெறாருவருக்கு மறுெமாழி கூறவில்ைல. 
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மறுெமாழி கூறப்படாதவர், "இன்ன மனிதர் தும்மியேபாது தாங்கள் அவருக்கு மறுெமாழி 
கூறினரீ்கள். நான் தும்மியேபாது தாங்கள் எனக்கு மறுெமாழி கூறவில்ைலேய?'' என்று ேகட்டார். 

அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவர் (தும்மியவுடன் "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று) 

இைறவைனப் புகழ்ந்தார். நீர் இைறவைனப் புகழவில்ைல (எனேவதான்,அவருக்கு மறுெமாழி 
பகர்ந்ேதன். உமக்கு மறுெமாழி பகரவில்ைல)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5716 அபூபுர்தா பின் அபமீூசா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(என் தந்ைத) அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் புதல்வி(யும் தம் 

துைணவியுமான உம்மு குல்ஸூம் அவர்களது) இல்லத்தில் இருந்தேபாது அவர்களிடம் நான் 

ெசன்ேறன். அப்ேபாது நான் தும்மிேனன். ஆனால், என் தந்ைத எனக்கு மறுெமாழி கூறவில்ைல. 

அவர்களின் துைணவியார் தும்மியேபாது மறுெமாழி கூறினார்கள். 

நான் என் தாயாரிடம் திரும்பிவந்து, நடந்தைத அவரிடம் ெதரிவித்ேதன். என் தாயாரிடம் 

அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் வந்தேபாது, "உங்களுக்கு அருகில் என் பிள்ைள தும்மியேபாது நீங்கள் 

மறுெமாழி கூறவில்ைல; அவள் தும்மியேபாது மட்டும் மறுெமாழி கூறியிருக்கிறரீ்கள்'' என்று 

ேகட்டார். 

அதற்கு (என் தந்ைத) அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், "உன் பிள்ைள தும்மியவுடன் "அல்ஹம்து 

லில்லாஹ்' என்று கூறவில்ைல. எனேவதான், நான் அவருக்கு மறுெமாழி பகரவில்ைல. 

ஆனால், அவள் தும்மியவுடன் "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று கூறினாள். எனேவதான், 

அவளுக்கு நான் மறுெமாழி பகர்ந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் 

ஒருவர் தும்மி, "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று கூறினால் அவருக்கு நீங்கள் மறுெமாழி 
கூறுங்கள். அவர் "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று கூறாவிட்டால், அவருக்கு நீங்கள் மறுெமாழி 
கூறாதீர்கள்' என்று கூற நான் ேகட்டுள்ேளன்'' என்றார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5717 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் ஒரு மனிதர் தும்மி ("அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று கூறி)னார். 

அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "யர்ஹமுகல்லாஹ்' (அல்லாஹ் உமக்குக் கருைண புரிவானாக) 

என்று மறுெமாழி கூறினார்கள். அவேர மற்ெறாரு முைற தும்மினார். அப்ேபாது நபி (ஸல்) 

அவர்கள், "இந்த மனிதருக்கு ஜலேதாஷம் ஏற்பட்டுள்ளது'' என்று ெசான்னார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
5718 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ெகாட்டாவி ைஷத்தானிடமிருந்ேத ஏற்படுகிறது. எனேவ, உங்களில் ஒருவருக்குக் ெகாட்டாவி 
ஏற்படும்ேபாது இயன்ற வைர அவர் (அைதக்) கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்ளட்டும். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5719 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவருக்குக் ெகாட்டாவி ஏற்பட்டால், அவர் தமது வாயின் மீது ைகைய ைவத்து 

அைதத் தடுக்கட்டும். ஏெனனில், ைஷத்தான் (அப்ேபாது வாய்க்குள்) நுைழகின்றான். 

இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5720 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவருக்குக் ெகாட்டாவி ஏற்பட்டால் தமது ைகயால் தடுத்துக்ெகாள்ளட்டும். 

ஏெனனில், ைஷத்தான் (அப்ேபாது வாய்க்குள்) நுைழகிறான். 

இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5721 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களில் ஒருவருக்குத் ெதாழுைகயில் ெகாட்டாவி ஏற்பட்டால், தம்மால் முடிந்த வைர 

(அைதக்) கட்டுப்படுத்தட்டும். ஏெனனில், ைஷத்தான் (அப்ேபாது வாய்க்குள்) நுைழகிறான். 

இைத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 11 பல்ேவறு (தைலப்பிலான) நபிெமாழிகள். 
 
5722 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

வானவர்கள் ஒளியால் பைடக்கப்பட்டனர். "ஜின்'கள் தீப்பிழம்பால் பைடக்கப்பட்டனர். (ஆதி 
மனிதர்) ஆதம், உங்களுக்கு (குர்ஆனில்) கூறப்பட்டுள்ளைதப் ேபான்று (களிமண்ணால்) 

பைடக்கப் பட்டார். 

இைத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 12 எலியும் அது உருமாற்றம் ெபற்ற உயிரினம் என்பதும். 
 
5723 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தில் ஒரு குழுவினர் (மர்மமான முைறயில்) காணாமற்ேபாய் 

விட்டார்கள். அவர்கள் என்ன ஆனார்கள் என்பது ெதரியவில்ைல. அவர்கள் எலிகளாக 

(உருமாற்றப்பட்டுவிட்டதாக)ேவ நான் கருதுகிேறன். எலிகளுக்கு (முன்னால்) ஒட்டகத்தின் பால் 

ைவக்கப்பட்டால், அைவ அந்தப் பாைலக்குடிப்பதில்ைல. அவற்றுக்கு (முன்பாக) ஆடுகளின் பால் 

ைவக்கப்பட்டால், அந்தப் பாைல அைவ குடித்துவிடுகின்றனேவ? 

இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

இந்த ஹதீைஸ நான் கஅபுல் அஹ்பார் (ரஹ்) அவர்களுக்கு அறிவித்தேபாது அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைதச் ெசால்ல நீங்கள் ேகட்டீர்களா?'' என்று 

வினவினார்கள். நான், "ஆம்' என்ேறன். அவ்வாேற அவர்கள் பலமுைற ேகட்டார்கள். "நான் 

"தவ்ராத்'ைதயா ஓதுகிேறன் (அதிலிருந்து ெசால்வதற்கு)?'' என்று நான் ேகட்ேடன். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அவற்றில் இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹீம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் என்ன 

ஆனார்கள் என்று நாம் அறியவில்ைல'' எனக் காணப்படுகிறது. 
 
5724 முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள், "எலிகள் உருமாற்றம் ெபற்ற உயிரினமாகும். அதற்கு 

அைடயாளம் என்னெவன்றால்,அவற்றுக்கு முன்பாக ஆடுகளின் பால் ைவக்கப்பட்டால், அைவ 

அைதக் குடிக்கின்றன. (ஆனால்,) அவற்றுக்கு (முன்பாக) ஒட்டகங்களின் பால் ைவக்கப்பட்டால் 

அைவ அைதச் சுைவப்பதில்ைல'' என்று ெசான்னார்கள். 

அப்ேபாது கஅப் (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைதச் ெசால்ல நீங்கள் 

ேகட்டீர்களா?'' என்று அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடம் வினவினார்கள். அபூஹுைரரா (ரலி) 
அவர்கள், "பிறகு "தவ்ராத்' ேவதமா எனக்கு அருளப்பட்டது?'' என்று (திருப்பிக்) ேகட்டார்கள். 
 
பாடம் : 13 ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளர், ஒேர புற்றில் இரண்டு முைற தீண்டப்படமாட்டார். 
 
5725 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இைறநம்பிக்ைகயாளர் ஒேர புற்றில் இரண்டு முைற தீண்டப்படமாட்டார். 

இைத அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 14 இைறநம்பிக்ைகயாளரின் அைனத்து அம்சங்களும் நன்ைமேய ஆகும். 
 
5726 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இைறநம்பிக்ைகயாளரின் நிைலையக்கண்டு நான் வியப்பைடகிேறன். அவரது (வாழ்வின்) 

அைனத்து அம்சங்களும் (அவருக்கு) நன்ைமயாகேவ அைமயும். இைற நம்பிக்ைகயாளருக்கு 

அல்லாமல் ேவெறவருக்கும் இ(ந்தப் பாக்கியமான)து கிட்டுவதில்ைல. அவருக்கு ஏேதனும் 

மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டால், அவர் நன்றி ெசலுத்துகிறார். அது அவருக்கு நன்ைமயாக அைமகிறது. 

அவருக்கு ஏேதனும் துயரம் ேநர்ந்தால், அவர் ெபாறுைம காக்கிறார். அதுவும் அவருக்கு 

நன்ைமயாக அைமந்துவிடுகிறது. 

இைத ஸுைஹப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 15 ஒருவர் குழப்பத்திற்கு ஆளாவார் எனும் அச்சம் இருக்குமானால், அவைர அளவு 

கடந்து புகழ்வது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
5727 அபூபக்ரா நுஃைபஉ பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் ஒரு மனிதர் இன்ெனாரு மனிதைரப் பற்றிப் புகழ்ந்து 

ேபசினார்.அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "உமக்கு நாசம்தான்! உன் சேகாதரரின் கழுத்ைதத் 

துண்டித்துவிட்டாேய! உன் சேகாதரரின் கழுத்ைதத் துண்டித்துவிட்டாேய'' என்று பலமுைற 

கூறினார்கள். 
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பிறகு, "உங்களில் ஒருவர் தம் நண்பைரப் புகழ்ந்ேதயாக ேவண்டும் என்றிருந்தால், "இன்ன 

மனிதைரப் பற்றி நான் (இவ்வாறு) எண்ணுகிேறன்' என்று (மட்டும்) கூறட்டும். அல்லாஹ்ேவ 

அவைரக் குறித்து விசாரைண (ெசய்து முடிவு) ெசய்பவன் ஆவான். நான் அல்லாஹ்ைவ 

முந்திக்ெகாண்டு யாைரயும் தூய்ைமயானவர் என்று கூறமாட்ேடன். அவைரப் பற்றி 
இன்னின்னவாறு கருதுகிேறன் என்றுகூட, அவர் அவ்வாறு இருக்கிறார் என அறிந்தால் மட்டுேம 

கூறட்டும். 
 
5728 அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் ஒரு மனிதைரப் பற்றி (புகழ்ந்து) ேபசப்பட்டது. அப்ேபாது ஒரு 

மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அல்லாஹ்வின் தூதருக்குப் பின்னால் இன்னின்ன 

விஷயத்தில் அந்த மனிதைரவிடச் சிறந்தவர் ேவெறவருமில்ைல'' என்று கூறினார். 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "உனக்குக் ேகடுதான். உம்முைடய ேதாழரின் கழுத்ைதத் 

துண்டித்துவிட்டீேர!'' என்று பலமுைற கூறிவிட்டு, "உங்களில் ஒருவர் தம் ேதாழைரப் 

புகழ்ந்ேதயாக ேவண்டும் என்றிருந்தால், "இன்ன மனிதைரப் பற்றி நான் (இவ்வாறு) 

எண்ணுகிேறன்' என்று மட்டும் கூறட்டும். அதுவும் அவர் அவ்வாறு இருப்பதாகக் கருதினால் 

மட்டுேம கூறட்டும். நான் அல்லாஹ்ைவ முந்திக்ெகாண்டு யாைரயும் தூய்ைமயானவர் என்று 

கூறமாட்ேடன்'' என்று ெசான்னார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "அப்ேபாது ஒரு மனிதர் "அல்லாஹ்வின் தூதருக்குப் பின்னால் அந்த மனிதைரவிடச் 

சிறந்தவர் ேவெறவருமில்ைல' என்று கூறினார்'' எனும் குறிப்பு இடம் ெபறவில்ைல. 
 
5729 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்கள், ஒரு மனிதர் இன்ெனாரு மனிதைர அளவுக்கதிகமாகப் புகழ்ந்து 

ேபசிக்ெகாண்டிருப்பைதச் ெசவியுற்றார்கள். அப்ேபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அந்த மனிதரின் 

முதுைக அழித்துவிட்டீர்கேள! அல்லது முறித்துவிட்டீர்கேள'' என்று கூறினார்கள். 
 
5730 அபூமஅமர் அப்துல்லாஹ் பின் சக்பரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் எழுந்து தைலவர்களில் ஒருவைரப் புகழ்ந்து ேபசினார். அப்ேபாது மிக்தாத் பின் அம்ர் 

(ரலி) அவர்கள், (புகழ்ந்து ேபசிக்ெகாண்டிருந்த அந்த) மனிதரின் மீது மண்ைண அள்ளி 
வசீலானார்கள். ேமலும், "அளவுக்கதிகமாகப் புகழ்ந்து ேபசுபவரின் முகங்களில் மண்ைண அள்ளி 
வசீுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள்'' என்று 

கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5731 ஹம்மாம் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் (கலீஃபா) உஸ்மான் (ரலி) அவர்கைளப் புகழ்ந்து ேபசலானார். அப்ேபாது மிக்தாத் பின் 

அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அவைர ேநாக்கிச் ெசன்று முழந்தாளிட்டு அமர்ந்து, அவரது முகத்தில் 
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ெபாடிக்கற்கைள அள்ளி வசீலானார்கள். மிக்தாத் (ரலி) அவர்கள் உடல் பருமனான 

மனிதராயிருந்தார்கள். (எனேவ தான், முழந்தாளிட்டு அமர்ந்தார்கள்.) 

அப்ேபாது உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் அவைரப் பார்த்து, "உமக்கு என்ன ஆயிற்று?'' என்று 

ேகட்டார்கள். அதற்கு மிக்தாத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அளவுக்கதிகமாகப் புகழ்பவர்கைள நீங்கள் கண்டால் அவர்களுைடய முகங்களில் மண்ைண 

அள்ளி வசீுங்கள்' என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மிக்தாத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 16 வயதில் ெபரியவருக்கு முதலில் ெகாடுப்பது. 
 
5732 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

நான் ஒரு கனவு கண்ேடன். அதில் நான் ஒரு பல்துலக்கும் குச்சியால் பல்துலக்கிக் 

ெகாண்டிருந்ேதன். அைதப் ெபறுவதற்காக இரு மனிதர்கள் முண்டியடித்துக் ெகாண்டிருந்தனர். 

அவர்களில் ஒருவர் மற்றவைரவிட வயதில் ெபரியவராயிருந்தார். அவர்களில் வயதில் 

சிறியவருக்கு நான் அந்தக்குச்சிையக் ெகாடுத்ேதன். அப்ேபாது என்னிடம், "முதியவருக்கு 

முதலில் ெகாடுங்கள்'' என்று ெசால்லப்பட்டது. ஆகேவ, அைத நான் வயதில் 

ெபரியவராயிருந்தவரிடம் ெகாடுத்ேதன். 

இைத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
பாடம் : 17 நபிெமாழிைய நிறுத்தி நிதானமாக அறிவிப்பதும் நபிெமாழிைய எழுதி ைவத்துக் 

ெகாள்வது ெதாடர்பான விதியும். 
 
5733 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் (ஆயிஷா (ரலி) அவர்களது அைறக்கு அருகில் அமர்ந்து ெகாண்டு) 

நபிெமாழிகைள அறிவிக்கலானார்கள். அப்ேபாது "அைறயின் உரிைமயாளேர! நான் 

ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்! அைறயின் உரிைமயாளேர! நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்'' என்று 

கூறினார்கள். 
 
அப்ேபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ெதாழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். ெதாழுது முடித்ததும் அவர்கள் 

என்னிடம், "சற்று முன்னர் இவர் அறிவித்த (விதத்)ைதயும் இவர் கூறியைதயும் நீ ேகட்க 

வில்ைலயா? நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு விஷயத்ைதச் ெசால்கிறார்கள் என்றால், அைத 

(வார்த்ைத வார்த்ைதயாக, எழுத்து எழுத்தாகக் கணக்கிட்டு) எண்ணக்கூடியவர் 

எண்ணியிருந்தால், ஒன்று விடாமல் எண்ணிவிடுவார். (அந்த அளவுக்கு நிறுத்தி நிதானமாக, 

ெதளிவாகப் ேபசிவந்தார்கள்)'' என்று கூறினார்கள். 
 
5734 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் கூறுவைத எழுதி ைவக்காதீர்கள். குர்ஆன் தவிர 

மற்றைத என்னிடமிருந்து எவேரனும் எழுதி ைவத்திருந்தால் அைத அவர் அழித்துவிடட்டும். 
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என்ைனப் பற்றி அறிவியுங்கள். தவறில்ைல. யார் என்ைனப் பற்றி (நான் ெசால்லாத ஒன்ைறச் 

ெசான்னதாக) ெபாய்யுைரக்கிறாேரா அவர் தமது இருப்பிடத்ைத நரகத்தில் அைமத்துக் 

ெகாள்ளட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 

ஹம்மாம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "யார் ேவண்டுெமன்ேற ெபாய்யுைரக்கிறாேரா' என்று 

ைஸத் பின் அஸ்லம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாகேவ நான் கருதுகிேறன் என இடம் ெபற்றுள்ளது. 
 
பாடம் : 18 தீக்குண்டத்தில் ("அல்உக்தூத்') ேபாடப்பட்ேடார், சூனியக்காரன், (ேவதக்கார) துறவி, 
(அற்புதம் நிகழ்த்திய) சிறுவன் ஆகிேயார் பற்றிய தகவல். 
 
5735 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

உங்களுக்கு முன்னால் (ஒரு காலத்தில்) அரசன் ஒருவன் வாழ்ந்தான். அவனிடம் (குறி 
ெசால்லும்) சூனியக்காரன் ஒருவன் இருந்தான். அந்தச் சூனியக்காரன் முதுைமயைடந்த ேபாது 

அரசனிடம், "நான் முதுைமயைடந்துவிட்ேடன். (என்ேனாடு இந்தச் சூனியக் கைல அழிந்துவிடக் 

கூடாது.) எனேவ, சிறுவன் ஒருவைன அனுப்புங்கள். அவனுக்கு நான் சூனியக் கைலைய கற்றுத் 

தருகிேறன்'' என்று ெசான்னான். அவ்வாேற, அக்கல்விைய அவன் கற்றுத் தருவதற்காகச் 

சிறுவன் ஒருவைன அவனிடம் அரசன் அனுப்பினான். 

சிறுவன் சூனியக்காரனிடம் ெசல்லும் வழியில் துறவி ஒருவர் இருந்தார். அவரிடம் ெசன்று 

அமர்ந்து அவருைடய அறிவுைரகைளச் சிறுவன் ேகட்கலானான். அது அவைன ஈர்த்தது; அவன் 

சூனியக்காரனிடம் ெசல்லும் ேபாெதல்லாம் அந்தத் துறவியிடம் ெசன்று அமர்ந்து ெகாள்வான். 

பிறகு சூனியக்காரனிடம் (தாமதமாகச்) ெசல்லும்ேபாது அவைனச் சூனியக் காரன் அடிப்பான். இது 

பற்றி அச்சிறுவன் துறவியிடம் முைறயிட்டான். 

அப்ேபாது அந்தத் துறவி சூனியக்காரைனப் பற்றி நீ அஞ்சினால் அவனிடம், "என் வடீ்டார் 

என்ைனத் தடுத்துவிட்டனர் (அதனால் தான் தாமதம்) என்று கூறிவிடு; நீ உன் வடீ்டாைரப் பற்றி 
அஞ்சினால், சூனியக்காரன் என்ைனத் தடுத்துவிட்டான் (அதனால்தான் தாமதம்) என்று 

கூறிவிடு'' என்று (ேயாசைன) கூறினார். அவ்வாேற அச்சிறுவன் ெசய்துெகாண்டிருந்தான். 

இந்நிைலயில், (ஒருநாள் அச்சிறுவன் ெசல்லும்ேபாது) மிகப்ெபரிய மிருகம் ஒன்றிடம் அவன் 

வந்தான்.அது மக்கைள(ச்ெசல்லவிடாமல்) தடுத்துக்ெகாண்டிருந்தது. அப்ேபாது அச்சிறுவன், 

"இன்று நான் அந்தச் சூனியக்காரன் சிறந்தவனா? அல்லது அந்தத் துறவி சிறந்தவரா என்று 

அறியப்ேபாகிேறன்'' என்று கூறிவிட்டு, ஒரு கல்ைல எடுத்து, "இைறவா! அந்தத் துறவியின் 

நிைல அந்தச் சூனியக்காரனின் நிைலையவிட உனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாயிருந்தால், இந்த 

மிருகத்ைதக் ெகான்று மக்கைளச் ெசல்லவிடு'' என்று கூறி,  அந்த மிருகத்ைத ேநாக்கி (கல்ைல) 

எறிந்து, அைதக் ெகான்றான். மக்களும் (அச்சமின்றி) நடந்துெசன்றனர். 

பிறகு அந்தத் துறவியிடம் ெசன்று நடந்தைத அவரிடம் ெதரிவித்தான். அப்ேபாது அந்தத் துறவி, 
"அருைம மகேன! நீ இன்று என்ைனவிடச் சிறந்தவனாகிவிட்டாய்! உன் தகுதிைய நான் இப்ேபாது 

(கண்கூடாகப்) பார்க்கும் நிைலக்கு நீ வந்துவிட்டாய். இனி நீ ேசாதைனக் குள்ளாக்கப்படுவாய். 

அவ்வாறு நீ ேசாதைனக்குள்ளாக்கப்படும் ேபாது  என்ைனப் பற்றித் ெதரிவிக்காேத'' என்று 

கூறினார். 

அச்சிறுவன் பிறவிக் குருடருக்கும் ெதாழு ேநாயாளிகளுக்கும் நிவாரணம் வழங்கினான். இதர 

ேநாய்களிலிருந்தும் மக்களுக்கு நிவாரணம் அளித்தான். இைத அரசனின் அைவயிலிருந்த 
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ஒருவர் ேகள்விப்பட்டார். அவர் (கண்பார்ைவயற்ற) குருடராக இருந்தார். அவர் ஏராளமான 

அன்பளிப்புகளுடன் அச்சிறுவனிடம் ெசன்று, "நீ எனது இந்த ேநாையக் குணப்படுத்திவிட்டால், 

 என்னிடமுள்ள இந்தப் ெபாருட்கள் அைனத்தும் உனக்ேக உரியன'' என்று கூறினார். 

அதற்கு அச்சிறுவன், "நான் யாருக்கும் நிவாரணமளிப்பதில்ைல; அல்லாஹ்ேவ 

நிவாரணமளிக்கின்றான். நீங்கள் அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்ைக ெகாண்டால் நான் 

(உங்களுக்காக) அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திப்ேபன். அவன் உங்களுக்கு நிவாரணமளிப்பான்'' 

என்று கூறினான். 

அவ்வாேற அக்குருடர் இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டேபாது, அவருக்கு அல்லாஹ் 

நிவாரணமளித்தான். பிறகு அவர் வழக்கம் ேபால அரசனிடம் ெசன்று அமர்ந்தேபாது அவரிடம் 

அந்த அரசர், "உமது பார்ைவைய உமக்குத் திருப்பிக்ெகாடுத்தவர் யார்?'' என்று ேகட்டான். 

அவர், "என் இைறவன்'' என்று பதிலளித்தார். அதற்கு அரசன், "உனக்கு என் அல்லாத ேவறு 

இைறவன் உண்டா?'' என்று ேகட்டான். அதற்கு அவர், "என் இைறவனும் உன்னுைடய 

இைறவனும் அல்லாஹ்தான்'' என்று ெசான்னார். 

உடேன அவைரப் பிடித்து, அந்தச் சிறுவைனப் பற்றி அவர் ெசால்லும்வைர அவைர அரசன் 

 ேவதைனப்படுத்திக் ெகாண்ேடயிருந்தான். பிறகு அந்தச் சிறுவன் ெகாண்டுவரப்பட்டான். 

அப்ேபாது அரசன், "குழந்தாய்! நீ சூனியக்கைலயால் பிறவிக்குருடைரயும் 

ெதாழுேநாயாளிகைளயும்  குணப்படுத்தி இன்னின்னவாறு ெசய்யுமளவுக்குச் ெசன்றுவிட்டாய்'' 

என்று கூறினான். 
 
அதற்கு அச்சிறுவன், "நான் யாருக்கும் நிவாரணமளிப்பதில்ைல. அல்லாஹ்ேவ 

நிவாரணமளிக்கிறான்'' என்று கூறினான். பிறகு அச்சிறுவன் அந்தத் துறவிையப் பற்றித் 

ெதரிவிக்கும்வைர அச்சிறுவைனயும் அரசன் ேவதைனப்படுத்தலானான். 

பிறகு அந்தத் துறவியும் ெகாண்டுவரப்பட்டார். அவரிடம், "உமது மார்க்கத்திலிருந்து நீர் 

திரும்பிவிடும்'' என்று கூறப்பட்டது. ஆனால், அவர் மறுத்துவிட்டார். ஆகேவ, ரம்பம் ஒன்ைறக் 

ெகாண்டுவரச்ெசால்லி, அவரது உச்சந்தைலயில் ைவத்து, அவரது உடைல இரண்டாகப் 

பிளந்தான் அரசன். அவர் இரண்டு துண்டாகி விழுந்தார். 

பிறகு அரசனின் அைவயில் இருந்த அந்த மனிதர் ெகாண்டுவரப்பட்டு, "நீ உனது 

மார்க்கத்திலிருந்து திரும்பிவிடு!'' என்று கூறப்பட்டது. அவரும் மறுத்துவிட்டார். எனேவ, அவரது 

உச்சந்தைலயில் ரம்பத்ைத ைவத்து அறுத்து இரண்டாகப் பிளந்தான் அரசன். அவரும் இரு 

துண்டுகளாகி விழுந்தார். 

பின்னர் அச்சிறுவன் ெகாண்டுவரப்பட்டான். அவனிடமும் "நீ உனது மார்க்கத்திலிருந்து 

திரும்பிவிடு'' என்று ெசால்லப்பட்டது. அவன் மறுத்துவிட்டான். உடேன அவைனத் தம் ஆட்கள் 

சிலரிடம் ஒப்பைடத்து, "இவைன இன்ன இன்ன மைலக்குக் ெகாண்டுெசல்லுங்கள். மைல 

உச்சிக்கு இவைனக் ெகாண்டு ெசன்றதும் (அவனிடம் அவனது ஓரிைறக் ெகாள்ைகையக் 

ைகவிடுமாறு கூறுங்கள்.) அவன் தனது மார்க்க்ததிலிருந்து திரும்பிவிட்டால் சரி. 

இல்ைலேயல், அவைன மைலயிலிருந்து தள்ளிவிடுங்கள்'' என்று அரசன் கூறினான். 

அவ்வாேற அவர்கள் அச்சிறுவைன மைல உச்சிக்குக் ெகாண்டுெசன்றனர். அப்ேபாது 

அச்சிறுவன், "இைறவா! நீ நாடிய முைறயில் இவர்களிடமிருந்து என்ைனக் காப்பாற்று'' என்று 
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பிரார்த்தித்தான். அப்ேபாது அந்த மைல குலுங்கியது. அவர்கள் அைனவரும் மைலயிலிருந்து 

கீேழ விழுந்து விட்டனர். 

பிறகு அச்சிறுவன் அரசைன ேநாக்கி நடந்துவந்தான். அவனிடம் அரசன், "உன்னுடன் வந்தவர்கள் 

என்ன ஆனார்கள்?''என்று ேகட்டான். அதற்கு அச்சிறுவன், "அவர்களிடமிருந்து அல்லாஹ் 

என்ைனக் காப்பாற்றிவிட்டான்'' என்று ெசான்னான். 

பிறகு அச்சிறுவைனத் தம் ஆட்களில் ேவறு சிலரிடம் ஒப்பைடத்து, "இவைன மரக்கலெமான்றில் 

ஏற்றி,நடுக்கடலுக்குக் ெகாண்டுெசல்லுங்கள். இவன் தனது (ஏகயிைற) மார்க்கத்திலிருந்து 

திரும்பிவிட்டால் சரி. இல்ைலேயல், இவைனத் தூக்கிக் கடலுக்குள் எறிந்துவிடுங்கள்'' என்று 

அரசன் உத்தரவிட்டான். 

அவ்வாேற அவர்கள் ெகாண்டுெசன்றேபாது அச்சிறுவன், "இைறவா! நீ நாடிய முைறயில் 

இவர்களிடமிருந்து என்ைனக் காப்பாற்று'' என்று பிரார்த்தித்தான்.  மரக்கலம் 

அதிலிருந்தவர்களுடன் ேசர்ந்து கவிழ்ந்தது. அவர்கள் அைனவரும் கடலில் மூழ்கினர். பிறகு 

அச்சிறுவன் (மட்டும்) அரசைன ேநாக்கி நடந்துவந்தான். 

சிறுவைனக் கண்ட அரசன், "உன்னுடன் வந்தவர்கள் என்ன ஆனார்கள்?'' என்று ேகட்டான். 

அதற்கு அச்சிறுவன், "அவர்களிடமிருந்து அல்லாஹ் என்ைனக் காப்பாற்றிவிட்டான்'' என்று 

கூறிவிட்டு, அரசைனப் பார்த்து, "நான் ெசால்கிறபடி நீ நடந்துெகாள்ளாத வைர என்ைன உம்மால் 

ெகால்ல முடியாது'' என்று கூறினான். 
 
"அது என்ன?' என்று அரசன் ேகட்டான். அதற்கு அச்சிறுவன், "நீ மக்கள் அைனவைரயும் திறந்த 

ெவளிெயான்றில் ஒன்றுதிரட்டு. என்ைனச் சிலுைவயில் அைறந்துவிடு. பிறகு என் 

அம்புக்கூட்டிலிருந்து அம்பு ஒன்ைற எடுத்து, வில்லில் ெபாருத்தி பிறகு, "இச்சிறுவனின் 

இைறவனான அல்லாஹ்வின் ெபயரால்'' என்று கூறி, (என்ைன ேநாக்கி) அந்த அம்ைபப் பாய்ச்சு. 

இவ்வாறு நீ ெசய்தால் உன்னால் என்ைனக் ெகால்ல முடியும்'' என்று கூறினான். 

அவ்வாேற மக்கைளத் திறந்த ெவளிெயான்றில் அரசன் ஒன்றுதிரட்டினான். சிறுவைனச் 

சிலுைவயில் அைறந்தான். பிறகு அச்சிறுவனின் அம்புக்கூட்டிலிருந்து அம்ெபான்ைற எடுத்து 

வில்லில் ெபாருத்தி, "இச்சிறுவனின் இைறவனான அல்லாஹ்வின் ெபயரால்'' என்று 

கூறி, அந்தச் சிறுவைன ேநாக்கி அம்ைப எய்தான். 

அந்த அம்பு சிறுவனின் ெநற்றிப் ெபாட்டில் பாய்ந்தது. அச்சிறுவன் அம்பு பாய்ந்த ெநற்றிப் 

ெபாட்டில் ைகைய ைவத்துக்ெகாண்ேட இறந்துேபானான். 

அைதக் கண்ட மக்கள், "நாங்கள் இச்சிறுவனின் இைறவன்மீது நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாம்; நாங்கள் 

இச்சிறுவனின் இைறவன்மீது நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாம், நாங்கள் இச்சிறுவனின் இைறவன்மீது 

நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாம்'' என்று கூறினர். 

பிறகு அரசனிடம் வந்து, "(அரசேர!) நீர் எைத அஞ்சிக்ெகாண்டிருந்தீேரா அைத ேநரடியாகப் 

பார்த்துவிட்டீரா? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நீர் அஞ்சியது நடந்ேதவிட்டது. மக்கள் 

அைனவரும் (அச்சிறுவனின் இைறவன்மீது) நம்பிக்ைக ெகாண்டுவிட்டனர்'' என்று கூறப்பட்டது. 

உடேன அந்த அரசன் ெதரு முைனகளில் அகழ் ேதாண்டுமாறு உத்தரவிட்டான். அவ்வாேற 

ேதாண்டப்பட்டதும் அதில் ெநருப்பு மூட்டினான். 
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பிறகு "யார் (தாம் ஏற்றுக்ெகாண்ட அந்த ஓரிைற) மார்க்கத்திலிருந்து திரும்பி வரவில்ைலேயா 

அவர்கைள இதில் எரித்துவிடுங்கள்; அல்லது தூக்கிப்ேபாட்டுவிடுங்கள்''  என்று உத்தரவிட்டான். 

அவ்வாேற அவர்கள் ெசய்தனர். 

இறுதியில் ஒரு ெபண் வந்தாள். அவளுடன் அவளுைடய குழந்ைத ஒன்றும் இருந்தது. அ(ந்தத் 

தீக்குண்டத்)தில் விழ அவள் தயங்கினாள். அப்ேபாது அந்தக் குழந்ைத, "அம்மா! (மனைதத் 

திடப்படுத்தி) ெபாறுைமயுடன் இரு! ஏெனனில், நீ சத்தியத்தில் இருக்கிறாய்'' என்று ெசான்னது. 
 
பாடம் : 19 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்த நீண்ட ஹதீஸும், அபுல்யசர் (ரலி) அவர்களின் 

நிகழ்ச்சியும். 
 
5736 உபாதா பின் அல்வலீத் பின் உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நானும் என் தந்ைத (வலீத் பின் உபாதா பின் அஸ்ஸாமித்-ரஹ்) அவர்களும் அன்சாரிகளில் 

குறிப்பிட்ட ஒரு கிைளயாரிடம், அவர்கள் இறப்பதற்குமுன் (அவர்களிடமுள்ள நபிெமாழிக்) 

கல்விையக் கற்றுக்ெகாள்வதற்காகப் புறப்பட்ேடாம். நாங்கள் முதன் முதலில் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர் அபுல்யசர் (ரலி) அவர்கைளேய சந்தித்ேதாம். 

அவர்களுடன் அவர்களுைடய அடிைம ஒருவரும் இருந்தார். அவரிடம் பதிேவடுகளில் ஒரு 

ெதாகுப்பும் இருந்தது. அபுல்யசர் (ரலி) அவர்களின் உடலில் ேபார்ைவ ஒன்றும் "மஆஃபிர்'எனும் 

ஊரின் ஆைடெயான்றும் இருந்தது. (அைதப் ேபான்ேற) அவர்களுைடய அடிைமயின் மீதும் 

ேபார்ைவெயான்றும் "மஆஃபிரீ' ஆைடெயான்றும் இருந்தது. 
 
அபுல்யசர் (ரலி) அவர்களிடம் என் தந்ைத, "என் தந்ைதயின் சேகாதரேர! நான் தங்களது முகத்தில் 

ேகாபத்தின் அறிகுறிையக் காண்கிேறேன?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அபுல்யசர் (ரலி) அவர்கள் 

கூறினார்கள்: ஆம்; "பனூ ஹராம்' குலத்ைதச் ேசர்ந்த இன்னாரின் புதல்வர் இன்னார் எனக்குக் 

கடன் தர ேவண்டியிருந்தது. (அைத வசூலிப்பதற்காக) நான் ெசன்று,  அவருைடய வடீ்டாருக்கு 

முகமன் (சலாம்) கூறிேனன். பிறகு "அவர் இருக்கிறாரா?''என்று ேகட்ேடன்.வடீ்டார், 

"இல்ைல'' என்று விைடயளித்தனர். அப்ேபாது பருவவயைத ெநருங்கி விட்டிருந்த அவருைடய 

புதல்வர் ஒருவர் ெவளிேய வந்தார். 

அவரிடம் நான், "உன் தந்ைத எங்ேக?'' என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவர், "உங்களின் குரைலக் 

ேகட்டதும் அவர் என் தாயாரின் கட்டிலுக்கடியில் நுைழந்துெகாண்டார்'' என்று பதிலளித்தார். 

உடேன நான், "நீர் எங்ேக இருக்கிறரீ் என்பைத நான் அறிந்துெகாண்ேடன். ெவளிேய 

வாரும்'' என்ேறன். அவர் ெவளிேய வந்தார். 

நான், "என்னிடமிருந்து ஒளிந்துெகாள்ள என்ன காரணம்?'' என்று ேகட்ேடன். அவர், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் (உண்ைமையச்) ெசால்லிவிடுகிேறன். உங்களிடம் ெபாய் 

ெசால்லமாட்ேடன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் உங்களிடம் ேபசும்ேபாது ெபாய் 

ெசால்லிவிடுேவேனா, அல்லது உங்களுக்கு வாக்களித்துவிட்டு மாறுெசய்துவிடுேவேனா 

என்றுதான் அஞ்சிேனன். நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ேதாழர் ஆவரீ்கள். 

அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் ெநருக்கடியில் இருக்கிேறன்'' என்று கூறினார். 

நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாகவா'' என்று ேகட்ேடன். அவர் "அல்லாஹ்வின் 

மீதாைணயாகத்தான்'' என்றார். நான் (மீண்டும்) "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாகவா?'' என்று 
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ேகட்ேடன். அவர் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாகத்தான்'' என்றார். நான் (மறுபடியும்) 

"அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாகவா?'' என்று ேகட்ேடன். அவர் "அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாகத் 

தான்'' என்று (மூன்றாவது முைறயும்) பதிலளித்தார். 

பிறகு அவர் தமது (கடன்) பத்திரத்ைதக் ெகாண்டுவந்தார். அைத நான் எனது ைகயால் 

அழித்துவிட்ேடன். பிறகு "கடைனச் ெசலுத்துவதற்கு ஏேதனும் கிைடத்தால் எனக்குரிய கடைனச் 

ெசலுத்தி விடுங்கள். இல்லாவிட்டால், (கடைனச் ெசலுத்தாமலிருக்க) உங்களுக்கு அனுமதி 
உண்டு'' என்று கூறிவிட்ேடன். 

பிறகு அபுல்யசர் (ரலி) அவர்கள் தம் கண்கள்மீது இரு விரல்கைள ைவத்துப் பின்வருமாறு 

கூறினார்கள்: இந்த என்னிரு கண்களும் பார்த்தன; இவ்விரு காதுகளும் ேகட்டன; (தமது இதயப் 

பகுதியில் ைகைய ைவத்து) இந்த உள்ளம் மனனமிட்டது. பின்வருமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் சிரமத்திலிருப்பவருக்கு (அவர் தர ேவண்டிய கடனுக்கு) 

அவகாசம் அளிக்கிறாேரா, அல்லது (கடைனத்) தள்ளுபடி ெசய்துவிடுகிறாேரா அவருக்கு 

மறுைமயில் அல்லாஹ் தனது நிழலில் நிழல் தருகின்றான். 

அப்ேபாது நான், "என் தந்ைதயின் சேகாதரேர! நீங்கள் உங்கள் அடிைம அணிந்திருக்கும் 

ேபார்ைவையப் ெபற்றுக்ெகாண்டு உங்களது "மஆஃபிரீ' ஆைடைய அவருக்கு அளித்து 

விட்டாேலா, அல்லது அவரது "மஆஃபிரீ'ஆைடையப் ெபற்றுக்ெகாண்டு உங்களது ேபார்ைவைய 

அவருக்கு அளித்துவிட்டாேலா உங்களுக்கு ஒரு ேஜாடி ஆைடயும் அவருக்கு ஒரு ேஜாடி 

ஆைடயும் கிைடத்து விடுேம!'' என்று ேகட்ேடன். 
 
அப்ேபாது அபுல்யசர் (ரலி) அவர்கள் (அன்புடன்) என் தைலையத் தடவிவிட்டு, "இைறவா! 

இ(ச்சிறு)வருக்கு வளம் புரிவாயாக! என் சேகாதரரின் புதல்வேர! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "(உங்கள் அடிைமகளான) அவர்களுக்கு நீங்கள் உண்பதிலிருந்து உணவளியுங்கள். 

நீங்கள் உடுத்துவதிலிருந்ேத அவர்களுக்கும் உைட ெகாடுங்கள்' என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 

அைத அவர்கள் கூறியேபாது, "என் இவ்விரு கண்களும் பார்த்தன; இவ்விரு காதுகளும் ேகட்டன; 

(தமது இதயப்பகுதியில் ைகைய ைவத்து) இேதா இந்த உள்ளம் அைத மனனமிட்டுக் ெகாண்டது. 

இவர் மறுைம நாளில் என் நன்ைமகைள எடுத்துக் ெகாள்வைதவிட இவ்வுலகில் ெபாருட்கைள 

அவருக்கு நான் ெகாடுப்பது எனக்குச் சுலபமானேத''என்று ெசான்னார்கள். 

-பிறகு நாங்கள் (இருவரும்) ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது 

அவர்கள் தமது பள்ளிவாசலில் ஒேர ஓர் ஆைடைய ேபார்த்திக்ெகாண்டு ெதாழுது 

ெகாண்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது நான் மக்கைளக் கடந்துெசன்று அவர்களுக்கும் "கிப்லா'த் 

திைசக்குமிைடேய அமர்ந்துெகாண்ேடன். 

அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கருைண புரியட்டும்! தங்களது ேமலாைட தங்களுக்கு 

அருகில் இருக்கேவ,ஒேர ஆைடயில் ெதாழுகிறரீ்கேள?'' என்று ேகட்ேடன். அப்ேபாது அவர்கள் 

தம் விரல்கைள விரித்து, பின்னர் வில் ேபான்று வைளத்து, இவ்வாறு என் ெநஞ்சில் ைவத்துப் 

பின்வருமாறு கூறினார்கள்: உம்ைமப் ேபான்ற விவரமில்லாதவர் என்னிடம் வந்து, நான் எப்படிச் 

ெசய்கிேறன் என்று பார்த்துவிட்டு, அைதப் ேபான்ேற அவரும் ெசய்ய ேவண்டும் என்று நான் 

விரும்பிேனன். (ஒரு முைற) இந்தப் பள்ளிவாசலில் நாங்கள் இருந்தேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள். 
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அப்ேபாது அவர்களது ைகயில் "இப்னு தாப்' வைக ேபரீச்சமரத்தின் பாைள ஒன்று இருந்தது. 

அப்ேபாது பள்ளிவாசலின் "கிப்லா'த் திைச சுவரில் காறி உமிழப்பட்டிருந்த சளிையக் கண்டார்கள். 

உடேன அைத அந்தப் பாைளயால் சுரண்டிவிட்டார்கள். 

பிறகு எங்கைள முன்ேனாக்கி, "உங்களில் யார் தம்ைம இைறவன் புறக்கணிக்க ேவண்டும் என 

விரும்புவார்?'' என்று ேகட்டார்கள். அைதக் ேகட்டு நாங்கள் அஞ்சிேனாம். பிறகு "உங்களில் யார் 

தம்ைம இைறவன் புறக் கணிக்க ேவண்டும் என விரும்புவார்?'' என்று (மீண்டும்) ேகட்டார்கள். 

நாங்கள் (மறுபடியும்) அஞ்சிேனாம். 

பிறகு, "உங்களில் யார் தம்ைம இைறவன் புறக்கணிக்க ேவண்டுெமன விரும்புவார்?'' என 

(மூன்றாவது முைறயாகக்) ேகட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! இல்ைல; எங்களில் 

எவரும் (அைத விரும்பமாட்டார்)'' என்று பதிலளித்ேதாம். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் ெதாழுவதற்காக நின்றால், வளமும் 

உயர்வும் மிக்க அல்லாஹ் அவரது முகத்துக்ெகதிராக இருக்கின்றான். ஆகேவ, அவர் தமது 

முகத்துக்ெகதிேர உமிழ ேவண்டாம். வலப் பக்கத்திலும் உமிழ ேவண்டாம். (மாறாக) தமக்கு 

இடப்பக்கத்தில் இடக் காலுக்குக் கீேழ உமிழ்ந்து (மண்ணால் மூடிக்)ெகாள்ளட்டும். (தம்ைமயும் 

அறியாமல்) சளி முந்திவிட்டால் தமது ஆைடயில் இவ்வாறு உமிழ்ந்துெகாள்ளட்டும்'' என்று 

கூறி, ஆைடயின் ஒரு பகுதிைய மற்ெறாரு பகுதிேயாடு ேசர்த்துக் கசக்கினார்கள். 

"பிறகு நறுமணக் கலைவ ஏேதனும் இருக்கிறதா?'' என்று ேகட்டார்கள். உடேன இன்ன 

குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த ஓர் இைளஞர் எழுந்து, தமது வடீ்டாைர ேநாக்கி விைரந்தார். பிறகு தமது 

ைகயில் சிறிது நறுமணக் கலைவயுடன் வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைதப் 

ெபற்று அந்தப் ேபரீச்சம் பாைளயின் நுனியில் ைவத்து, பிறகு சளியின் அைடயாளம் ெதரிந்த 

அந்த இடத்தில் அைதத் ேதாய்த்தார்கள். இைத முன்னிட்ேட நீங்கள் உங்கள் பள்ளிவாசல்களில் 

நறுமணங்கைள ைவக்கும் வழக்கம் ெதாடங்கியது. 
 
- (ெதாடர்ந்து ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:) 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ("ஜுைஹனா' குலத்தாைர ேநாக்கி) "பத்னு 

புவாத்' ேபாருக்குச் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மஜ்தீ பின் அம்ர் 

அல்ஜுஹன ீஎன்பவைரத் ேதடினார்கள். அப்(பயணத்தின்)ேபாது ஓர் ஒட்டகத்தில் ஐந்து அல்லது 

ஆறு அல்லது ஏழு ேபர் என முைறைவத்து, ஒருவர் பின் ஒருவராகப் பயணித்ேதாம். (அந்த 

அளவுக்கு வாகனப் பற்றாக்குைற இருந்தது.) 

இந்த நிைலயில் அன்சாரிகளில் ஒருவருைடய முைற வந்தேபாது, அவர் தமது ஒட்டகத்ைத 

மண்டியிடச் ெசய்து அதில் ஏறினார். பிறகு அைதக் கிளப்பினார். ஆனால், அது சிறிது 

(சண்டித்தனம் ெசய்து) நின்றுவிட்டது. அப்ேபாது அவர் "ஷஃ' என அைத விரட்டிவிட்டு, "உனக்கு 

அல்லாஹ்வின் சாபம் உண்டாகட்டும்!'' என்று சபித்தார். இைதச் ெசவியுற்ற அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தமது ஒட்டகத்ைதச் சபித்த இந்த மனிதர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். 

"நான்தான், அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று அந்த அன்சாரி பதிலளித்தார். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதிலிருந்து இறங்கிவிடு! சபிக்கப்பட்ட ஒரு 

ெபாருேளாடு எங்களுடன் நீர் வரேவண்டாம். நீங்கள் உங்களுக்ெகதிராகேவா உங்கள் 

குழந்ைதகளுக்ெகதிராகேவா உங்கள் ெசல்வங்களுக்ெகதிராகேவா பிரார்த்திக்காதீர்கள். 

அல்லாஹ்விடம் ேகட்டது ெகாடுக்கப்படும் ேநரமாக அது தற்ெசயலாக அைமந்துவிட்டால், 
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உங்கள் பிரார்த்தைனைய அவன் ஏற்றுக்ெகாள்வான் (அது உங்களுக்குப் பாதகமாக 

அைமந்துவிடும்)'' என்று ெசான்னார்கள். 

- (ெதாடர்ந்து ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:) 

நாங்கள் ஒரு பயணத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம். ஒரு நாள் 

மாைல ேநரமானேபாது நாங்கள் அரபியரின் நீர்நிைலெயான்ைற ெநருங்கிேனாம். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நமக்கு முன்ேப ெசன்று அங்குள்ள நீர் ெதாட்டிையச் 

ெசப்பனிட்டு, தாமும் நீரருந்தி, நமக்கும் நீர் புகட்டுபவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். 

உடேன நான் எழுந்து, "இந்த மனிதன் (தயாராக இருக்கிேறன்), அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்ேறன். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஜாபிருடன் ெசல்பவர் யார்?'' என்று ேகட்டார்கள். உடேன 

ஜப்பார் பின் ஸக்ர் (ரலி) அவர்கள் எழுந்தார்கள். நாங்கள் அந்தக் கிணற்ைற ேநாக்கி நடந்ேதாம். 

கிணற்றில் நீரிைறத்து அந்தத் ெதாட்டிக்குள் ஒரு வாளி,அல்லது இரு வாளித் தண்ணைீர 

ஊற்றிேனாம். பிறகு மண்ைணப் பூசி அந்தத் ெதாட்டிையச் ெசப்பனிட்ேடாம். பிறகு 

கிணற்றிலிருந்து நீரிைறத்து அந்தத் ெதாட்டிைய நிரப்பிேனாம். 

அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கேள எங்களிடம் முதலில் வந்தார்கள். எங்களிடம், 

"நீங்கள் எனக்கு (இதிலுள்ள நீைரப் பயன்படுத்திக்ெகாள்ள) அனுமதியளிக்கிறரீ்களா?''  என்று 

ேகட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம்;அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்ேறாம். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒட்டகத்தின் தைலையத் ெதாட்டிக்குள் 

சரித்தார்கள். அது நீரருந்தியது. அதன் கடிவாளத்ைத இறுக்கிப் பிடித்தேபாது காைல 

அகற்றிைவத்து அது சிறுநீர் கழித்தது. பிறகு ஒட்டகத்துடன் திரும்பிச் ெசன்று அைத 

மண்டியிட்டுப் படுக்கைவத்தார்கள். 
 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தத் தண்ணரீ் ெதாட்டிக்கு வந்து, அதிலிருந்து 

அங்கத்தூய்ைம (உளூ) ெசய்தார்கள். பிறகு நான் எழுந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

அங்கத்தூய்ைம ெசய்த இடத்தில் அங்கத்தூய்ைம ெசய்ேதன். அப்ேபாது (என்னுடனிருந்த) 

ஜப்பார் பின் ஸக்ர் (ரலி) அவர்கள் இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றச் ெசன்றார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுவதற்காக நின்றார்கள். என்மீது ேபார்ைவெயான்று 

இருந்தது. அதன் இரு ஓரங்கைளயும் பிடித்து ேதாள்கள்மீது மாற்றிப் ேபாடப்பார்த்ேதன். ஆனால், 

(சிறிதாக இருந்ததால்) அதற்கு வசதிப்படவில்ைல. ஆனால், அந்தப் ேபார்ைவயில் பல 

குஞ்சங்கள் இருந்தன. அவற்ைற நான் திருப்பிப் ேபாட்டுவிட்டு அதன் இரு ஓரங்கைளயும் நான் 

மாற்றிப் ேபாட்டுக்ெகாண்ேடன். பிறகு அந்தப் ேபார்ைவைய என் கழுத்ேதாடு ேசர்த்து 

அைணத்துக் ெகாண்ேடன். 

பிறகு வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இடப்பக்கத்தில் நின்ேறன். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது ைகையப் பிடித்து அப்படிேய சுற்றிவரச் ெசய்து 

தமக்கு வலப் பக்கத்தில் நிறுத்தினார்கள். 

பிறகு ஜப்பார் பின் ஸக்ர் (ரலி) அவர்கள் வந்து அங்கத்தூய்ைம ெசய்துவிட்டுப் பிறகு வந்து 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இடப்பக்கத்தில் நின்றார். உடேன அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் இருவரின் ைககைளப் பிடித்து எங்கைள (பின் வரிைசக்கு) 

தள்ளினார்கள். நாங்கள் அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்றுெகாண்ேடாம். 
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அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நான் அறிந்துெகாள்ளாத விதத்தில் என்ைன 

உற்று ேநாக்கினார்கள். நான் சுதாரித்துக்ெகாண்ேடன். அப்ேபாது "உன் கீழாைடயின் நடுப் 

பகுதிைய முடிந்துெகாள்'' என்று கூறும் விதமாக தமது ைகயால் ைசைக ெசய்தார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுது முடித்ததும், "ஜாபிேர!'' என்று அைழத்தார்கள். 

நான், "ெசால்லுங்கள்; அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்ேறன். "(உனது) ஆைட 

விசாலமானதாயிருந்தால் அதன் இரு ஓரங்கைள வலம் இடமாக மாற்றிப் ேபாட்டுக் ெகாள். அது 

சிறியதாக இருந்தால் அைத இடுப்பில் (கீழாைடயாக) அணிந்துெகாள் (ேதாள்மீது ேபாட 

ேவண்டியதில்ைல)'' என்றார்கள். 

- (ெதாடர்ந்து ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:) 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில் ெசன்ேறாம். அப்ேபாது 

எங்களில் ஒவ்ெவாருவருைடய உணவும் நாெளான்றுக்கு ஒரு ேபரீச்சம் பழமாகேவ இருந்தது. 

அைத அவர் வாயிலிட்டுச் சுைவத்துவிட்டு, பிறகு அைதத் தமது ஆைடயில் முடிந்து 

ைவத்துக்ெகாள்வார். (அந்தப் பயணத்தில்) நாங்கள் எங்கள் வில்லால் மரங்களிலிருந்து 

இைலகைள உதிர்த்து அைதச் சாப்பிட்ேடாம். எந்த அளவுக்ெகன்றால், (ஒவ்வாைமயால்) எங்கள் 

வாெயல்லாம் புண்ணாகிவிட்டது. 

நான் அறுதியிட்டுச் ெசால்கிேறன்: ஒரு நாள் ஒரு மனிதருக்கு அவரது பங்கு கிைடக்காமல் 

விடுபட்டுவிட்டது. (பங்கிட்டுத்தருபவர் ெகாடுத்துவிட்டதாக எண்ணிக்ெகாண்டார். (பசியால் 

சுருண்டு கிடந்த) அவைரத் தூக்கி நிறுத்தி, "அவருக்குப் ேபரீச்சம்பழம் ெகாடுக்கப் 

படவில்ைல'' என நாங்கள் சாட்சியம் கூறிய பிறேக அவருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. அவர் எழுந்து 

அைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டார். 
 
-நாங்கள் ஒரு பயணத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெசன்று ஒரு விசாலமான 

பள்ளத்தாக்கில் இறங்கிேனாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இயற்ைகக் 

கடைன நிைறேவற்றுவதற்காகச் ெசன்றார்கள். நான் ஒரு குவைளயில் தண்ணரீ் 

எடுத்துக்ெகாண்டு அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

மைறந்து இயற்ைகக் கடைன நிைறேவற்றுவதற்ேகற்ப (மைறவிடம்) ஏேதனும் இருக்கிறதா 

என்று பார்த்தார்கள். அப்படி ஒன்ைறயும் காணவில்ைல. 

அப்ேபாது பள்ளத்தாக்கின் ஓரத்தில் இரு மரங்கள் ெதன்பட்டன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் அவற்றில் ஒரு மரத்திற்கு அருகில் ெசன்று அதன் கிைளகளில் ஒன்ைறப் பிடித்து, 

"அல்லாஹ்வின் ஆைணயின்ேபரில் எனக்குக் கட்டுப்படு'' என்று ெசான்னார்கள். 

ஒட்டகேவாட்டியின் கட்டைளக்கு மூக்கணாங்கயிறு இடப்பட்ட ஒட்டகம் கட்டுப்படுவைதப் 

ேபான்று, அந்தக் கிைள அவர்களுக்குக் கட்டுப்பட்(டு வைளந்து)விட்டது. 

பிறகு இன்ெனாரு மரத்திற்கு அருகில் ெசன்று, அதன் கிைளகளில் ஒன்ைறப் பிடித்து 

"அல்லாஹ்வின் ஆைணயின்ேபரில் எனக்குக் கட்டுப்படு'' என்று ெசான்னார்கள். முதல் 

மரத்ைதப் ேபான்ேற அதுவும் கட்டுப்பட்டது. அவ்விரண்டுக்கும் மத்தியில் ேபாய் நின்று ெகாண்டு 

இரண்டு கிைளகைளயும் ேசர்த்தார்கள். அப்ேபாது, "அல்லாஹ்வின் ஆைணயின்ேபரில் 

எனக்காக ஒன்றிைணயுங்கள்'' என்று ெசான்னார்கள். உடேன அவ்விரண்டும் இைணந்து 

ெகாண்டன. 
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அப்ேபாது நான் அருகிலிருப்பைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அறிந்து (இன்னும்) 

ெதாைலதூரத்திற்குச் ெசன்று (சிரமப்பட்டு)விடுவார்கேளா என்று அஞ்சிேனன். ஆகேவ, நான் 

அங்கிருந்து விைரவாக (திரும்பி) வந்துவிட்ேடன். நான் மனதிற்குள் (ஏேதா) ேபசிக்ெகாண்டிருந்த 

அேத ேநரத்தில் ஓரக்கண்ணால் நான் பார்த்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

முன்ேனாக்கி வந்துெகாண்டிருந்தார்கள். (இைணந்திருந்த) அவ்விரு மரங்களும் பிரிந்து 

ஒவ்ெவான்றும் (தனித்தனிேய) நிமிர்ந்து நின்றன. 

அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிறிது ேநரம் நின்று, (இரு பக்கங்களிலும் 

இருந்த மண்ணைறகைள ேநாக்கி) தமது தைலயால் இவ்வாறு ைசைக ெசய்தார்கள். 

(அறிவிப்பாளர் அபூஇஸ்மாயலீ் (ரஹ்) அவர்கள் தமது தைலைய வலம் இடமாக அைசத்து 

ைசைக ெசய்து காட்டினார்கள்.) 

பிறகு முன்ேனாக்கி வந்தார்கள். என்னிடம் வந்து ேசர்ந்ததும், "ஜாபிேர! நான் நின்ற இடத்ைத நீ 

பார்த்தாயா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான் "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்ேறன். அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறாயின்,நீ அவ்விரு மரங்கைள ேநாக்கிச் ெசன்று, அவ்விரு 

மரங்களிலிருந்தும் தலா ஒரு கிைளைய உைடத்துக்ெகாண்டு வா! நான் நிற்கும் இந்த இடத்திற்கு 

நீ வந்துேசர்ந்ததும், ஒரு கிைளைய உனக்கு வலப் பக்கத்திலும் மற்ெறாரு கிைளைய இடப் 

பக்கத்திலும் வசீிவிடு'' என்று ெசான்னார்கள். 

ஆகேவ, நான் எழுந்து ெசன்று கல் ஒன்ைற எடுத்து, அைத உைடத்து, அதன் மழுங்கிய பகுதிையத் 

தீட்டிேனன். அது கூர்ைமயானது. பிறகு அந்த மரங்கைள ேநாக்கிச் ெசன்று அவ்விரு 

மரங்களிலிருந்தும் தலா ஒரு கிைளைய உைடத்ேதன். 

பிறகு அவ்விரு கிைளகைளயும் இழுத்துக் ெகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

நின்றிருந்த இடத்திற்கு வந்து நின்று, ஒரு கிைளைய எனக்கு வலப்பக்கத்திலும் மற்ெறாரு 

கிைளைய எனக்கு இடப்பக்கத்திலும் வசீிேனன். 

பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள அைடந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! (நீங்கள் 

ெசான்னபடிேய) ெசய்துவிட்ேடன். எதற்காக (அப்படிச் ெசய்யச் ெசான்னரீ்கள்)?'' என்று ேகட்ேடன். 

அதற்கு "நான் இரு மண்ணைறகைள (கப்றுகைள)க் கடந்துவந்ேதன். அவற்றிலுள்ள இருவர் 

ேவதைன ெசய்யப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர். ஆகேவ, அவ்விரு கிைளகளும் உலராமல் 

இருக்கும்வைர அவ்விருவருக்கும் எனது பரிந்துைரயின் ேபரில் ேவதைன இேலசாக்கப்பட 

ேவண்டுெமன நான் விரும்பிேனன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
-பிறகு நாங்கள் பைடயினரிடம் வந்துேசர்ந்ேதாம். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "ஜாபிேர! அங்கத்தூய்ைம ெசய்ய யாரிடமாவது தண்ணரீ் இருக்கிறதா என்று 

ேகள்'' என்று ெசான்னார்கள். உடேன நான், "அங்கத்தூய்ைம ெசய்ய தண்ணரீ் உண்டா?  அங்கத் 

தூய்ைம ெசய்ய தண்ணரீ் உண்டா? அங்கத்தூய்ைம ெசய்ய தண்ணரீ் உண்டா?''  என்று ேகட்ேடன். 

பிறகு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! பயணிகளிடம் ஒரு ெசாட்டுத் தண்ணைீரக்கூட நான் 

காணவில்ைல'' என்ேறன். அன்சாரிகளில் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகத் 

தம் ேதால் ைபகளில் தண்ணரீ் ஊற்றிைவத்து,அைதக் குளுைமயாக்கி, ேபரீச்ச மட்ைட ஒன்றில் 

அைதத் ெதாங்கவிட்டிருப்பார். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "நீ இன்ன அன்சாரியின் புதல்வர் இன்ன 

மனிதரிடம் ெசன்று,அவருைடய ேதால் ைபகளில் (தண்ணரீ்) ஏேதனும் இருக்கிறதா என்று 
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பார்'' என்றார்கள். அவ்வாேற நான் ெசன்று பார்த்தேபாது, அவற்றில் ஒரு ைபயின் வாய்ப் 

பகுதியில் இருந்த சிறிது தண்ணைீரத் தவிர ேவெறதிலும் தண்ணைீர நான் காணவில்ைல. அைத 

நான் சரித்திருந்தால், அதன் காய்ந்த பகுதிகேள அைத உறிஞ்சிவிட்டிருக்கும். 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! அவற்றில் ஒேர 

ஒரு ைபயின் வாய்ப் பகுதியில் உள்ள சிறிதளவு தண்ணைீரத் தவிர ேவெறதிலும் தண்ணைீர 

நான் காணவில்ைல. அதிலுள்ள தண்ணைீர நான் சரித்தால் அதன் உலர்ந்த பகுதிகேள அைத 

உறிஞ்சிவிட்டிருக்கும்'' என்று ெசான்ேனன். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ ெசன்று அைத என்னிடம் ெகாண்டுவா'' என்று 

ெசான்னார்கள். அவ்வாேற அைத நான் ெகாண்டுவந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

தமது ைகயில் வாங்கி, ஏேதா கூறலானார்கள். அது என்ன என்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல. பிறகு 

அந்தப் ைபையத் தம் கரங்களால் அழுத்திப் பிழிந்தார்கள். 

பிறகு என்னிடம் அைதக் ெகாடுத்து, "ஜாபிேர! ெபரிய பாத்திரம் ஒன்ைறக் ெகாண்டு வருமாறு 

அறிவிப்புச் ெசய்'' என்றார்கள். உடேன "பயணிகளிடம் உள்ள ஒரு ெபரிய பாத்திரத்ைத 

(யாேரனும்) ெகாண்டுவாருங்கள்'' என்று அறிவிப்புச்ெசய்ேதன். பாத்திரம் எடுத்துக்ெகாண்டு 

வரப்பட்டேபாது, அைத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் ைவத்ேதன். 

அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் பாத்திரத்தினுள் இவ்வாறு ைகையப் 

பரப்பி, தம் விரல்கைள விரித்தார்கள். பிறகு அந்தப் பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதியில் ைகைய 

ைவத்தார்கள். "ஜாபிேர! இைதப் பிடித்துக்ெகாண்டு,அந்தத் தண்ணைீர என் (ைக)மீது ஊற்று! 

அல்லாஹ்வின் ெபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்) கூறு'' என்று ெசான்னார்கள். 

அவ்வாேற நான் ஊற்றி, "பிஸ்மில்லாஹ்' என்று ெசான்ேனன். அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களின் விரல்களினூேட தண்ணரீ் ெபாங்கிவருவைத நான் கண்ேடன். பிறகு 

பாத்திரத்தில் தண்ணரீ் பறீிட்டுச் சுழன்றது. இறுதியில் அது நிரம்பியும்விட்டது. 

அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஜாபிேர! தண்ணரீ் ேதைவயுள்ேளாைர 

அைழயுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். (அவ்வாேற நான் அைழத்ேதன்.) மக்கள் வந்து தாகம் தீர 

நீரருந்தினர். பிறகு நான், "ேதைவயுள்ேளார் யாேரனும் எஞ்சியுள்ளார்களா?'' என்று ேகட்ேடன். 

பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நிரம்பியிருந்த அந்தப் பாத்திரத்திலிருந்து தமது 

ைகைய எடுத்துவிட்டார்கள். 

-மக்கள் ("சீஃபுல் பஹ்ர்' பைடயினர்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தங்களுக்குப் பசி 
ஏற்பட்டுள்ளதாக முைறயிட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 

உங்களுக்கு உணவளிக்கக்கூடும்'' என்றார்கள். பிறகு நாங்கள் கடேலாரத்திற்குச் ெசன்ேறாம். 

அப்ேபாது கடல் அைல எழுந்து (ெபரிய கடல்வாழ்) உயிரினம் (திமிங்கலம்) ஒன்ைற (கைரயில்) 

ேபாட்டது. 
 
உடேன நாங்கள் அதனருகில் ெநருப்பு மூட்டி சைமத்ேதாம்; ெபாறித்ேதாம். வயிறு நிரம்ப 

உண்ேடாம். பிறகு நானும் இன்ன மனிதரும் இன்ன மனிதரும் -ஐந்து ேபைர எண்ணிக் குறிப்பிட்டு 

-அந்த மீனின் கண்ெணலும்புக்குள் நுைழந்ேதாம். எங்கைள யாரும் பார்க்கவில்ைல. பிறகு 

நாங்கள் ெவளிேய வந்ேதாம். (அந்த அளவுக்கு அதன் கண்ெணலும்பு ெபரியதாக இருந்தது) 
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பிறகு அதன் விலாஎலும்புகளில் ஒன்ைற எடுத்து, அைத வில் ேபால வைளத்து ைவத்ேதாம். 

பயணிகளிைடேய இருந்த மிகப் ெபரிய மனிதர் ஒருவைரயும், பயணிகளிைடேயயிருந்த ெபரிய 

ஒட்டகம் ஒன்ைறயும், பயணிகளிைடேய இருந்த திமிைலப் ேபார்த்தி மூடும் 

துணிெயான்ைறயும் ெகாண்டுவரச்ெசய்ேதாம். (அைத அந்த ஒட்டகத்தின் மீது ேபார்த்தி அந்தப் 

ெபரிய மனிதைர அதிேலற்றிவிட்ேடாம்.) அவர் அந்த விலா எலும்புக்குக் கீேழ தமது தைலையத் 

தாழ்த்தாமல் நுைழந்து ெசன்றார் (அந்த அளவுக்கு அதன் எலும்பு ெபரியதாக இருந்தது). 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 20  நபி (ஸல்) அவர்கள் புலம்ெபயர்ந்து (ஹிஜ்ரத்) ெசன்ற ெசய்தி; இதற்கு "ஒட்டகச் 

ேசணம் பற்றிய ெசய்தி' ("ஹதீஸுர் ரஹ்ல்') என்றும் கூறப்படுவதுண்டு. 
 
5737 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், என் தந்ைத (ஆஸிப் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்களிடம்) அவர்களது 

வடீ்டிற்கு வந்து,அவர்களிடமிருந்து ஓர் ஒட்டகச்ேசணத்ைத விைலக்கு வாங்கினார்கள். 

அப்ேபாது அவர்கள் (என் தந்ைத) ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடம், "இைத என் வடீுவைர சுமந்துவர 

உங்கள் புதல்வைர என்னுடன் அனுப்புங்கள்'' என்று ேகட்டுக் ெகாண்டார்கள். 

என் தந்ைத என்னிடம், "இைதச் சுமந்து வா'' என்று ெசான்னார்கள். அவ்வாேற அைத நான் சுமந்து 

ெசன்ேறன். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுடன் அதன் விைலையப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காக என் 

தந்ைதயும் புறப்பட்டுவந்தார்கள். 

அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் என் தந்ைத, "அபூபக்ேர! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களுடன் (மக்காைவத் துறந்து ஹிஜ்ரத்) ெசன்றேபாது, இருவரும் எப்படி (எதிரிகளின் 

கண்களில் படாமல் சமாளித்துச்) ெசயல்பட்டீர்கள் என்பைத எனக்கு அறிவியுங்கள்?'' என்று 

ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஆம் (அறிவிக்கிேறன்): நாங்கள் (மூன்று நாட்கள் "ஸவ்ர்' குைகயில் தங்கியிருந்துவிட்டு 

அங்கிருந்து ெவளிேயறி) அந்த இரவு முழுவதும் பயணம் ெசய்து, (அடுத்த நாளின்) நண்பகல் 

ேநரமும் வந்துவிட்டது. பாைதயில் (ெவப்பம் அதிகரித்து) எவரும் நடமாட முடியாதபடி 

ெவறிச்ேசாடிக் கிடந்தது. அப்ேபாது இதுவைர சூரிய ெவளிச்சம் படாத, நிழல் படர்ந்த நீண்ட 

பாைற ஒன்று எங்களுக்குத் ெதன்பட்டது. நாங்கள் அங்கு இறங்கிேனாம். 
 
நான் அந்தப்பாைறைய ேநாக்கிச் ெசன்று என் ைகயால் ஓரிடத்ைத, அதன் நிழலில் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உறங்குவதற்காகச் சமப்படுத்திேனன். பிறகு அந்த 

இடத்தில் ஒரு ேதால் விரிப்ைப விரித்ேதன். பிறகு, "அல்லாஹ்வின் தூதேர! நான் உங்கைளச் 

சுற்றிலுமுள்ள சூழைல உங்களுக்காகக் கண்காணித்துக்ெகாள்கிேறன்;நீங்கள் (நிம்மதியாக) 

உறங்குங்கள்'' என்று கூறிேனன். அவ்வாேற அவர்கள் உறங்கினார்கள். 

அவர்கைளச் சுற்றிலுமுள்ள சூழைலக் கண்காணித்தபடி நான் புறப்பட்ேடன். அப்ேபாது 

ஆட்டிைடயன் ஒருவன் தன் ஆடுகளுடன் அந்தப் பாைறைய ேநாக்கி வந்து ெகாண்டிருப்பைதக் 

கவனித்ேதன். நாங்கள் வந்த ேநாக்கத்துடேனேய அவனும் வந்தான். 

அப்ேபாது அவைன நான் எதிர்ெகாண்டு, "நீ யாருைடய பணியாள், இைளஞேர?'' என்று ேகட்ேடன். 

அவன், "இந்த (மக்கா) நகரவாசிகளில் (இன்ன ெபயருைடய) ஒரு மனிதரின் பணியாள்'' என்று 
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பதிலளித்தான். நான் "உன் ஆடுகளிடம் பால் இருக்கிறதா?'' என்று ேகட்ேடன். அவன் "ஆம் 

(இருக்கிறது)'' என்று பதிலளித்தான். 

 "அவ்வாறாயின், எனக்காகப் பால் கற(ந்து ெகாடு)ப்பாயா?'' என்று ேகட்ேடன். அவன் "ஆம் 

(ெகாடுப்ேபன்)'' என்று ெசால்லிவிட்டு, ஆடு ஒன்ைறப் பிடித்தான். நான், "மண், முடி, தூசு ஆகிய 

வற்றிலிருந்து (ஆட்டின்) மடிைய உதறி (சுத்தப்படுத்தி)க்ெகாள்'' என்று ெசான்ேனன். 

-("பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் இைதக் கூறும்ேபாது தம் இரு ைககளில் ஒன்ைற 

மற்ெறான்றின் மீது அடித்து உதறிக்காட்டுவைத நான் கண்ேடன்'' என அறிவிப்பாளர் 

அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் ெதரிவித்தார்கள்.) 

பிறகு அந்த இைடயன் தன்னிடமிருந்த ஒரு மரப்பாத்திரத்தில் சிறிதளவு பாைலக் கறந்தான். 

என்னுடன் ஒரு ேதால் பாத்திரம் இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு நீர் 

புகட்டவும், அவர்கள் நீர் அருந்தி, அங்கத் தூய்ைம ெசய்யவும் (அது பயன்பட்டது). (அைத நான் 

என்னுடன் ெகாண்டுவந்திருந்ேதன்.) 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்கள் உறங்கிக்ெகாண்டிருந்த ேபாது) 

ெசன்ேறன். அவர்கைள (தூக்கத்திலிருந்து) எழுப்ப நான் விரும்பவில்ைல. (எனினும்,)  

அவர்களிடம் நான் ெசன்ற ேநரமும் அவர்கள் (தூக்கத்திலிருந்து) எழுந்த ேநரமும் ஒன்றாக 

அைமந்துவிட்டது. 
 
நான் (ேதால் பாத்திரத்தில் இருந்த) தண்ணைீர (மரப்பாத்திரத்திலிருந்த) பாலில் அதன் அடிப்பகுதி 
குளிரும்வைர (அதன் அடர்த்தி நீங்கும்வைர) ஊற்றிேனன். பிறகு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 

இந்தப் பாைலப் பருகுங்கள்'' என்று ெசான்ேனன். நான் திருப்தியைடயும்வைர அவர்கள் 

பருகினார்கள். பிறகு, "(நாம்) புறப்படுவதற்கான ேநரம் வரவில்ைலயா?'' என்று ேகட்டார்கள். 

நான், "ஆம் (வந்துவிட்டது)'' என்று ெசான்ேனன். 

சூரியன் உச்சி சாய்ந்த பிறகு நாங்கள் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்ேதாம். எங்கைள (மக்கா இைண 

ைவப்பாளர்களில் ஒருவராயிருந்த) சுராக்கா பின் மாலிக் பின்ெதாடர்ந்து வந்தார். 

நாங்கள் பூமியின் ஓர் இறுகிய பகுதியில் இருந்ேதாம். அப்ேபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதேர! 

(எதிரிகளால்) நாம் பின்ெதாடரப்படுகிேறாம்'' என்று ெசான்ேனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "கவைலப்படாதீர்கள். அல்லாஹ் நம்முடன் இருக்கிறான்'' என்று 

ெசான்னார்கள். பிறகு சுராக்காவுக்ெகதிராக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

பிரார்த்தித்தார்கள். உடேன சுராக்காவுடன் அவரது குதிைர தனது வயிறுவைர பூமியில் 

புைதந்துவிட்டது. 
 
உடேன சுராக்கா, "நீங்கள் இருவரும் எனக்ெகதிராகப் பிரார்த்தித்துவிட்டீர்கள் என்று நான் 

அறிந்துெகாண்ேடன். ஆகேவ,எனக்காக (இந்தத் தண்டைனயிலிருந்து என்ைன விடுவிக்கும்படி) 

நீங்கள் இருவரும் பிரார்த்தியுங்கள்; உங்கைளத் ேதடி வருபவர்கைள நான் திருப்பி அனுப்பி 
விடுேவன் என்பதற்கு அல்லாஹ்ேவ சாட்சி'' என்று ெசான்னார். 

ஆகேவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுராக்காவுக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். உடேன 

அவர் (அந்தத் தண்டைனயிலிருந்து) தப்பினார். அப்ேபாதிருந்து அவர் தம்ைமச் சந்திப்பவர் 

எவராயினும் அவரிடம், "உங்களுக்கு நாேன ேபாதுமானவன். நீங்கள் ேதடி வந்தவர் 

இங்கில்ைல'' என்று கூறாமல் விடவில்ைல. ேமலும், (எங்கைளத் ேதடிவந்ததாகச் ெசால்லும்) 
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எவைரச் சந்தித்தாலும் திருப்பி அனுப்பாமல் அவர் இருக்கவில்ைல. அவர் எங்களுக்குத் தந்த 

வாக்குறுதிைய நிைறேவற்றினார். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் என் தந்ைத (ஆஸிப் பின் அல்ஹாரிஸ்-ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து பதிமூன்று திர்ஹங்களுக்கு ஒட்டகச் ேசணெமான்ைற விைலக்கு 

வாங்கினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள 

தகவல்கள் இடம்ெபற்றுள்ளன. ேமலும், அவற்றில் உஸ்மான் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்களது 

அறிவிப்பில் பின்வரும் தகவலும் இடம்ெபற்றுள்ளது: 
 
சுராக்கா (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கைள) ெநருங்கியேபாது, அவருக்ெகதிராக 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். உடேன அவரது குதிைர வயிறுவைர 

பூமிக்குள் புைதந்துவிட்டது. சுராக்கா குதிைரயிலிருந்து குதித்து, "முஹம்மேத! இது 

உங்களுைடய ேவைலதான் என்று நான் அறிந்துெகாண்ேடன். (நான் சிக்கிக் ெகாண்டிருக்கும்) 

இந்த நிைலயிலிருந்து என்ைன விடுவிக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள். 

எனக்குப் பின்னால் (உங்கைளத் ேதடிவர) இருப்ேபாரிடமிருந்து உங்கைள (காட்டிக் 

ெகாடுக்காமல்) நான் மைறத்துவிடுவதற்கு உங்களுக்கு நான் வாக்குறுதி அளிக்கிேறன். இேதா 

எனது அம்புக் கூடு. இதிலிருந்து நீங்கள் (என் வாக்குறுதிக்கு அைடயாளமாக) அம்ைப 

எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் எனது ஒட்டகத்ைதயும் என் அடிைமகைளயும் இன்னின்ன 

இடத்தில் கடந்து ெசல்வரீ்கள். அப்ேபாது உங்களுக்குத் ேதைவயானைத அதிலிருந்து 

எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார். 
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனது ஒட்டகத்திலிருந்து எனக்கு எதுவும் ேதைவ 

யில்ைல'' என்று கூறிவிட்டார்கள். - பிறகு நாங்கள் இரவு ேநரத்தில் மதீனாவுக்கு வந்ேதாம். 

அப்ேபாது மதீனாவாசிகள் அவர்களில் யாரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தங்குவது 

என்ற விஷயத்தில் ேபாட்டி ேபாட்டுக் ெகாண்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(என் 

பாட்டனார்) அப்துல் முத்தலிப் அவர்களின் தாய்மாமன்களான "பனுந் நஜ்ஜார்' குலத்தாரிடம் 

நான் தங்கிக்ெகாள்கிேறன். இதன் மூலம் அவர்கைளக் ெகௗரவப்படுத்துகிேறன்''  என்று 

கூறினார்கள்.அப்ேபாது ஆண்களும் ெபண்களும் (தம் வடீுகளுக்கு ேமேல ஏறி(ப்பார்த்துக் 

ெகாண்டிருந்த)னர். சிறுவர்களும் பணியாட்களும் (மதீனாவின்) ெதருக்களில் "முஹம்மேத! 

அல்லாஹ்வின் தூதேர! முஹம்மேத! அல்லாஹ்வின் தூதேர!'' என்று கூறிக்ெகாண்டு 

(மகிழ்ச்சியுடன்) கைலந்து ெசன்றனர். 
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அத் யாயம் : 54 - ளக்கங்கள் 
  
திருக்குர்ஆன்  விளக்கவுைர. 
 
5738 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

இைவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு 

அறிவித்த  ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

இஸ்ரேவலர்களிடம், "ஹித்தத்துன் (எங்கைள மன்னிப்பாயாக!) என்று கூறிக் ெகாண்ேட அதன் 

வாசலில் பணிவாக நுைழயுங்கள். உங்களுைடய குற்றங்கள் மன்னிக்கப்படும்'' என்று 

கூறப்பட்டது. 

ஆனால், (அவர்கள் தமக்குக் கூறப்பட்ட வார்த்ைதைய) மாற்றி(க்கூறி)யேதாடு தம் புட்டங்களால் 

தவழ்ந்தபடி வாசலில் நுைழந்தார்கள். ேமலும், (உள்ேள நுைழயும்ேபாது) "ஹப்பத்துன் ஃப ீ

ஷஅரத்தின்' (ஒரு வாற்ேகாதுைமக்குள் ஒரு தானிய வித்து) என்று (பரிகாசமாகச்) ெசான்னார்கள். 
 
5739 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், நபி (ஸல்) அவர்கள் இறப்பதற்கு முன்பு வைரயிலும் 

அவர்களுக்குத் ெதாடர்ந்து ேவத அறிவிப்பு ("வஹீ') அருளினான். அவர்கள் இறந்த நாட்களில் 

அருளப்ெபற்ற ேவதஅறிவிப்பு (மற்ற காலங்களில் அருளப்ெபற்றைதவிட) அதிகமாக இருந்தது. 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5740 தாரிக் பின் ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

யூதர்கள் (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் ஓர் இைறவசனத்ைத ஓதுகிறரீ்கள். அந்த 

வசனம் மட்டும் எங்களிைடேய அருளப்ெபற்றிருந்தால் அந்நாைள நாங்கள் பண்டிைக நாளாக 

ஆக்கியிருப்ேபாம்'' என்று கூறினர். 

உமர் (ரலி) அவர்கள், "அ(ந்த வசனமான)து, எந்த இடத்தில் அருளப்ெபற்றது? எந்த நாளில் 

அருளப்ெபற்றது? அது அருளப்ெபற்றேபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

எங்ேகயிருந்தார்கள் என்பைதெயல்லாம் நான் அறிேவன். அது "அரஃபா' நாளில் அருளப்ெபற்றது. 

அப்ேபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரஃபா ெபருெவளியில் நின்று 

ெகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
 
"இன்று உங்களது மார்க்கத்ைத உங்களுக்காக நான் முழுைமயாக்கிவிட்ேடன். எனது 

அருட்ெகாைடைய உங்கள்மீது நிைறவாக்கிவிட்ேடன்'' (5:3) எனும் இைறவசனம் அருளப்ெபற்ற 

நாள் (சிலரது அறிவிப்பிலுள்ளைதப் ேபான்று) ெவள்ளிக்கிழைமயாக இருந்ததா, அல்லது 

இல்ைலயா என நான் (தீர்மானிக்க முடியாமல்) சந்ேதகப்படுகிேறன். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5741 தாரிக் பின் ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

யூதர்கள் (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "இன்று உங்களது மார்க்கத்ைத உங்களுக்காக நான் 

முழுைமயாக்கிவிட்ேடன். எனது அருட்ெகாைடைய உங்கள்மீது நிைறவாக்கிவிட்ேடன். 

இஸ்லாத்ைத உங்களுக்குரிய மார்க்கமாக நான் ெபாருந்திக்ெகாண்டுவிட்ேடன்'' (5:3) எனும் 

இைறவசனம் யூதர் சமுதாயமான எங்களுக்கு அருளப்ெபற்றிருந்து, அது அருளப்ெபற்ற 

தினத்ைத நாங்கள் அறிந்திருந்தால், அந்நாைளப் பண்டிைக நாளாக நாங்கள் ஆக்கிக் 

ெகாண்டாடியிருப்ேபாம்'' என்று கூறினர். 

அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அது அருளப்ெபற்ற நாைளயும் ேநரத்ைதயும் அப்ேபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்ேக இருந்தார்கள் என்பைதெயல்லாம் நான் 

அறிந்துள்ேளன். அது "ஜம்உ' உைடய (முஸ்தலிஃபா) இரவில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களுடன் "அரஃபாத்' ெபருெவளியில் இருந்தேபாது அருளப்ெபற்றது'' என்று 

கூறினார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5742 தாரிக் பின் ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

யூதர்களில் ஒருவர் (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து, "இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் 

தைலவேர! நீங்கள் உங்கள் ேவதத்தில் ஓதிக்ெகாண்டிருக்கும் ஒரு வசனம் யூத சமுதாயமாகிய 

எங்களுக்கு அருளப்ெபற்றிருந்தால், அந்நாைள நாங்கள் பண்டிைக நாளாக ஆக்கியிருப்ேபாம்'' 

என்று கூறினார். 

உமர் (ரலி) அவர்கள், "அது எந்த வசனம்?'' என்று ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்த யூதர், "இன்று 

உங்களது மார்க்கத்ைத உங்களுக்காக நான் முழுைமயாக்கிவிட்ேடன். எனது அருட்ெகாைடைய 

உங்கள்மீது நிைறவாக்கிவிட்ேடன். இஸ்லாத்ைத உங்களுக்குரிய மார்க்கமாக நான் ெபாருந்திக் 

ெகாண்டுவிட்ேடன்'' (5:3) எனும் இைறவசனம்தான் (அது) என்று கூறினார். 

உமர் (ரலி) அவர்கள், "அந்த வசனம் எந்த நாளில் அருளப்ெபற்றது; எந்த இடத்தில் 

அருளப்ெபற்றது என்பைதெயல்லாம் நான் அறிேவன். அது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் "அரஃபாத்' ெபருெவளியில் இருந்தேபாது, ஒரு ெவள்ளிக்கிழைம தினத்தில் 

அருளப்ெபற்றது'' என்று கூறினார்கள். 
 
5743 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் (என் சிறிய தாயார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "அநாைத(ப்ெபண்களிடம் ேநர்ைமயாக 

நடக்க இயலாது என நீங்கள் அஞ்சினால், உங்களுக்குப் பிடித்த ெபண்கைள இரண்டிரண்டாகேவா 

மும்மூன்றாகேவா நான்கு நான்காகேவா மணந்துெகாள்ளுங்கள்'' (4:3) எனும் இைறவசனத்ைதப் 

பற்றிக்ேகட்ேடன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) விளக்கமளித்தார்கள்: 

என் சேகாதரி (அஸ்மாவின்) மகேன! இந்த (வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள) ெபண், தன் காப்பாளரின் 

மடியில் (ெபாறுப்பில்) வளர்கின்ற அநாைதப் ெபண் ஆவாள். அவரது ெசல்வத்தில் அவளும் 

பங்காளியாக இருந்துவருவாள். இந்நிைலயில் அவளது ெசல்வத்தாலும் அழகாலும் 

கவரப்பட்டு, அவளுைடய காப்பாளர் (மணக்ெகாைட) விஷயத்தில் நியாயமான முைறயில் 

நடக்காமல், மற்றவர்கள் அவளுக்கு அளிப்பைதப் ேபான்ற மணக்ெகாைடைய (மஹ்ைர) 

அளிக்காமல் அவைள மண முடித்துக்ெகாள்ள விரும்புவார். 
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இவ்விதம் காப்பாளர்கள் (தம் ெபாறுப்பிலிருக்கும்) அநாைதப் ெபண்களுக்கு நீதி ெசலுத்தாமல், 

அவர்கைளப் ேபான்ற ெபண்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும் மணக்ெகாைடயில் மிக உயர்ந்த 

மணக்ெகாைட எதுேவா அைத அவர்களுக்கு அளிக்காமல், அவர்கைள மணமுடித்துக் ெகாள்ள 

அவர்களுக்கு (இந்த இைறவசனத்தின் வாயிலாக)த் தைட விதிக்கப்பட்டது. அந்தப் ெபண்கைள 

விடுத்து, மற்றப் ெபண்களில் தமக்கு விருப்பமான ெபண்கைள (நான்கு ேபர்வைர) 

மணமுடித்துக்ெகாள்ளுமாறு கட்டைளயிடப்பட்டது. 
 
இந்த இைறவசனம் அருளப்ெபற்ற பின்பும் மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

தீர்ப்புக்ேகட்டு வரலாயினர். ஆகேவ அல்லாஹ், "(நபிேய!) ெபண்கள் ெதாடர்பாக அவர்கள் 

உம்மிடம் மார்க்கத் தீர்ப்பு ேகட்கின்றனர். நீர் கூறுவரீாக: அவர்கள் குறித்து அல்லாஹ் 

உங்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங்குகின்றான். ேமலும், அநாைதப் ெபண்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டைத 

அவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்காமேலேய அவர்கைள நீங்கள் மணந்து ெகாள்ள விரும்புவது 

பற்றியும், பலவனீமான சிறுவர்கள் பற்றியும் (இவ்)ேவதத்தில் உங்களுக்கு ஓதிக்காட்டப் 

படுகின்ற வசனமும் (உங்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங்குகின்றது)'' (4:127) எனும் இைறவசனத்ைத 

அருளினான். 
 
"இவ்ேவதத்தில் (ஏற்ெகனேவ) உங்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ளது' என்பது, (இந்த அத்தியாயத்தில்) 

இைறவன் குறிப்பிட்ட "அநாைத(ப் ெபண்களிடம் ேநர்ைமயாக நடக்க இயலாது என நீங்கள் 

அஞ்சினால், உங்களுக்குப் பிடித்த ெபண்கைள இரண்டிரண்டாகேவா, மும்மூன்றாகேவா, நான்கு 

நான்காகேவா மணந்துெகாள்ளுங்கள்'' (4:3) எனும் இைற வசனத்ைதேய குறிக்கிறது. 

"அவர்கைள நீங்கள் மணந்துெகாள்ள விரும்புவது பற்றியும்' (4:127) எனும் பிந்திய இைற 

வசனத்ெதாடர், உங்களில் (காப்பாளராயிருக்கும்) ஒருவர் தமது (பராமரிப்பில் இருந்துவரும் 

அநாைதப் ெபண்ைண, அவள் ெசல்வமும் அழகும் குைறந்தவளாக இருக்கும்ேபாது, அவைள 

(மணந்துெகாள்ள) விரும்பாமலிருப்பைதக் குறிக்கும். 

அப்ெபண்கைள மணந்துெகாள்ள காப்பாளர்கள் விரும்பாமலிருந்த காரணத்தால், அவர்கள் எந்த 

அநாைதப் ெபண்களின் ெசல்வத்துக்கும் அழகுக்கும் ஆைசப்பட்டார்கேளா அந்தப் ெபண்கைளயும் 

ேநர்ைமயான முைறயிேலேய அல்லாமல் ேவறு எந்த வைகயிலும் மணமுடித்துக் 

ெகாள்ளலாகாது என்று அவர்களுக்குத் தைட விதிக்கப்பட்டது. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா பின் அஸ் ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், "நான் (என் சிறிய தாயார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "அநாைத(ப் ெபண்களிடம் 

ேநர்ைமயாக நடக்க இயலாது என நீங்கள் அஞ்சினால்...' (4:3) எனும் இைற வசனத்ைதப் பற்றிக் 

ேகட்ேடன்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விளக்கங்கள் ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 

ஹதீஸின் இறுதியில், ("அப்ெபண்கைள மணந்துெகாள்ள காப்பாளர்கள் விரும்பாமலிருந்த 

காரணத்தால்” என்பதற்கு முன்னால், "அப்ெபண்கள் ெசல்வத்திலும் அழகிலும் குைறந்தவர்களாக 

இருக்கும்ேபாது,  அவர்கைள (மணந்துெகாள்ள காப்பாளர்கள் விரும்பாமலிருந்த காரணத்தால்)' 

என்று கூடுதலாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 
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5744 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"அநாைத(ப் ெபண்களிடம் ேநர்ைமயாக நடக்க இயலாது என நீங்கள் அஞ்சினால்...'' (4:3) எனும் 

வசனம் ெதாடர்பாக ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு விளக்கமளித்தார்கள்: 

இந்த வசனம், தம்மிடமுள்ள ெசல்வமுைடய அநாைதப் ெபண்ணுக்குத் தாேம காப்பாளராகவும் 

வாரிசாகவும் இருந்துவரும் மனிதர் ெதாடர்பாக அருளப்ெபற்றது. அவளுக்காக வாதாட 

அவைளத் தவிர ேவெறவரும் இல்ைல எனும் நிைலயில் அவள் இருப்பாள்.அவளது 

ெசல்வத்ைதத் தக்கைவத்துக் ெகாள்வதற்காக அவைள அவர் மணமுடித்துக் 

ெகாடுக்காமலிருப்பார். இதன் மூலம் அவளுக்கு அவர் இன்னல் ஏற்படுத்தி,  உறைவயும் 

ெகடுத்துைவத்திருப்பார். 

ஆகேவதான், அநாைதப் ெபண்(கைள மணந்துெகாண்டு அவர்)கள் விஷயத்தில் ேநர்ைமயாக 

நடக்கமாட்டீர்கள் என்று நீங்கள் அஞ்சினால் உங்களுக்குப் பிடித்த (அதாவது உங்களுக்கு நான் 

அனுமதித்துள்ள) ெபண்கைள மணந்துெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் இன்னல் விைளவிக்கும் இந்த 

அநாைதப் ெபண்கைள விட்டுவிடுங்கள் என்று அல்லாஹ் கூறினான். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5745 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"அநாைதப் ெபண்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டைத அவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்காமேலேய 

அவர்கைள நீங்கள் மணந்துெகாள்ள விரும்புவது பற்றியும், பலவனீமான சிறுவர்கள் பற்றியும் 

(இவ்)ேவதத்தில் உங்களுக்கு ஓதிக்காட்டப்படுகின்ற வசனமும் (உங்களுக்குத் தீர்ப்பு 

வழங்குகின்றது)'' (4:127) எனும் இைறவசனம் ஓர் அநாைதப் ெபண் ெதாடர்பாக அருளப்ெபற்றது. 

அவள் ஒரு மனிதரின் ெபாறுப்பில், அவரது ெசாத்தில் பங்காளியாக இருந்துவருவாள். அவைள(த் 

தாேம மணந்துெகாள்ள விரும்பினாலும், அவர் முைறயாக இல்லறம் நடத்தமாட்டார். அல்லது) 

தாமும் மணந்துெகாள்ள விரும்பமாட்டார். பிறருக்கு அவைள மணமுடித்துக் ெகாடுத்து தமது 

ெசாத்தில் பிறர் பங்காளியாவைதயும் விரும்பமாட்டார். எனேவ, அவைள(தாமும் 

மணக்காமலும்  யாருக்கும் மணமுடித்துக் ெகாடுக்காமலும்) முடக்கிைவத்திருப்பார். (இத்தைகய 

நிைலைய இைறவன் தைட ெசய்தான்.) 
 
5746 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "(நபிேய!) ெபண்கள் ெதாடர்பாக அவர்கள் உம்மிடம் மார்க்கத் தீர்ப்பு 

ேகட்கின்றனர்...'' (4:127)எனும் இைறவசனத்துக்கு விளக்கமளிக்ைகயில் பின்வருமாறு 

கூறினார்கள்: 

இந்த வசனம் ஓர் அநாைதப் ெபண்ைணப் பற்றியதாகும். அவள் ஒரு மனிதரின் ெபாறுப்பில் 

இருந்துவருவாள். அவள் அவருைடய ேபரீச்சமரங்கள் உள்ளிட்ட ெசல்வங்களில் பங்காளியாகக் 

கூட இருக்கக்கூடும். இந்நிைலயில் அவைள அவேர மணமுடித்துக்ெகாள்ள விரும்புவார்.- 

ேமலும், அவைள ேவேறார் ஆணுக்கு மணமுடித்துக் ெகாடுத்து அவ(ளுக்குக் கணவனாக 

வருகின்றவ)னும் தமது ெசாத்தில் பங்காளியாக மாறுவைத அவர் ெவறுப்பார். எனேவ, 

(எவைரயும் மணக்க விடாமல்) அவைள அக்காப்பாளர் முடக்கி ைவத்துவந்தார். (அப்ேபாது தான் 

ேமற்கண்ட வசனம் அருளப்ெபற்றது.) 
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5747 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "ஏைழயாக இருப்பவர் நியாயமாக உண்ணட்டும்'' (4:6) எனும் இைற 

வசனத்துக்குப் பின்வருமாறு விளக்கமளித்தார்கள்: 

இந்த வசனம் அநாைதகைள நிர்வகித்து, அவர்களின் ெசல்வத்ைதப் பராமரிக்கும் காப்பாளர்கள் 

ெதாடர்பாக அருளப்ெபற்றது. அவர் ஏைழயாக இருந்தால், (தமது உைழப்புக்கான கூலியாக 

நியாயமான முைறயில்) அநாைதகளின் ெபாருைள அனுபவிக்கலாம். 
 
5748 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "(அநாைதகைளப் பராமரிப்பவர்களில்) ெசல்வராக இருப்பவர், 

(அவர்களின் ெசல்வத்ைதத் ெதாடாமல்) நாணயமாக நடந்துெகாள்ளட்டும்; ஏைழயாக இருப்பவர் 

நியாயமாக உண்ணட்டும்'' (4:6) எனும் இைறவசனத்திற்குப் பின்வருமாறு விளக்கமளித்தார்கள்: 

இந்த வசனம் அநாைதகளின் காப்பாளர் ெதாடர்பாக அருளப்ெபற்றது. அவர் ேதைவயுைடயவராக 

இருந்தால்,அநாைதயின் ெசல்வத்திலிருந்து அந்த அநாைதயின் ெசல்வத்தின் அளவுக்ேகற்ப 

நியாயமான முைறயில் (ஊதியமாக) எடுத்துக்ெகாள்ளும்படி (அனுமதியளித்து) அருளப்ெபற்றது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப் பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5749 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"(பைகவர்கள்) உங்களு(ைடய கணவாய்)க்கு ேமற்புறமிருந்தும், உங்களு(ைடய கணவாய்)க்குக் 

கீழ்ப்புறமிருந்தும் உங்களிடம் வந்தேபாது, பார்ைவகள் நிைலகுத்தி, இதயங்கள் ெதாண்ைடக் 

குழிகைள அைடத்தேபாது...'' (33:10) எனும் இைறவசனம் குறிப்பிடும் சம்பவம், அகழ்ப்ேபார் 

தினத்தில் நடந்தது. 

இைத உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
5750 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"ஒரு ெபண் தன் கணவனிடமிருந்து ஏற்படும் பிணக்ைக, அல்லது புறக்கணிப்ைபப் பற்றி 
அஞ்சினால்...'' (4:128) எனும் இைறவசனம், ஒரு ெபண் விஷயத்தில் அருளப்ெபற்றது. அவள் ஒரு 

கணவனின் உறவில் நீண்ட காலம் இருந்துவருவாள். பின்னர் (முதுைம ேபான்ற காரணத்தால்) 

அவைள அவர் விவாகரத்துச் ெசய்து(விட்டு மற்ெறாருத்திைய மணந்து) ெகாள்ள விரும்புவார். 

இந்நிைலயில் அவள், "என்ைன மணவிலக்குச் ெசய்யாதீர்கள். என்ைன (உங்கள் 

மைனவியாகேவ)  இருக்க விடுங்கள். என் (தாம்பத்திய உரிைமகள்) விஷயத்தில் நான் விட்டுக் 

ெகாடுத்து விடுகிேறன்''  என்று கூறுவாள். அப்ேபாதுதான் இந்த வசனம் அருளப்ெபற்றது. 
 
5751 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 

"ஒரு ெபண் தன் கணவனிடமிருந்து ஏற்படும் பிணக்ைக, அல்லது புறக்கணிப்ைபப் பற்றி 
அஞ்சினால்...'' (4:128) எனும் இைற வசனம், ஒரு ெபண் ெதாடர்பாக அருளப்ெபற்றது. அவள் 

ஒருவரின் துைணவியாக இருந்துவருவாள். அவளிடம் உறவும் (தனது) குழந்ைதயும் 

இருந்துவரும்.- இந்நிைலயில் (முதுைம ேநாய் ேபான்ற காரணங்களால்) அவளிடம் கணவர் 

(தாம்பத்திய உறவுக்காக) அதிகமாக வந்துேபாகாமல் இருக்கலாம். 

இந்நிைலயில், அவர் தன்ைன மண விலக்குச் ெசய்துவிடுவைத விரும்பாமல் அவள், "என் 

(தாம்பத்திய உரிைமகள்) விஷயத்தில் உங்களுக்கு விட்டுக் ெகாடுத்துவிடுகிேறன்'' என்று 
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கூறிவிடுவாள். (இவ்வாறு விட்டுக் ெகாடுத்து சமரசம் ெசய்துெகாள்வதில் தவறில்ைல என 

இவ்வசனம் கூறுகின்றது.) 
 
5752 உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

என்னிடம் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "என் சேகாதரி(அஸ்மாவின்) மகேன! நபி (ஸல்) அவர்களின் 

ேதாழர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ேகாரும்படி (இைறவனால் 59:10ஆவது வசனத்தில்) 

கட்டைளயிடப்பட்டது. ஆனால்,மக்கேளா அவர்கைள ஏசிக் ெகாண்டிருக்கின்றனர்''  என்று 

ெசான்னார்கள். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா பின் அஸ்ஸுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 

அறிவிப்பாளர் ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
5753 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளைரத் திட்டமிட்ேட ெகாைல ெசய்தவனுக்கு நரகம்தான் தண்டைன'' 

(4:93) எனும் இைறவசனம் ெதாடர்பாக (அதன் சட்டம் மாற்றப்பட்டுவிட்டதா,  இல்ைலயா எனும் 

விஷயத்தில்) கூஃபாவாசிகள் கருத்து ேவறுபாடு ெகாண்டனர். 

எனேவ, நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் பயணம் ெசன்று அது குறித்துக் ேகட்ேடன். 

அவர்கள், "இதுதான் (இைறநம்பிக்ைகயாளைரக் ெகாைல ெசய்யும் குற்றம் ெதாடர்பாக) 

அருளப்ெபற்ற இறுதி வசனமாகும். பிறகு இைத ேவறு (வசனம்) எதுவும் மாற்றி 
விடவில்ைல'' என்று கூறினார்கள். 
 
5754 ேமற்கண்ட ஹதீஸ் சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் மூன்று 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("இதுதான் அருளப்ெபற்ற 

இறுதி வசனமாகும் என்பைதக் குறிக்க') "நஸலத் ஃப ீ ஆகிரி மா உன்ஸில' என்று 

இடம்ெபற்றுள்ளது. நள்ர் பின் ஷுைமல் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இது இறுதியாக 

அருளப்ெபற்ற வசனங்களில் உள்ளதாகும்'' என்று காணப்படுகிறது. 
 
5755 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

அப்துர் ரஹ்மான் பின் அப்ஸா (ரலி) அவர்கள், "ஓர் இைறநம்பிக்ைகயாளைரத் திட்டமிட்ேட 

ெகாைல ெசய்தவனுக்கு நரகம் தான் தண்டைன. அதில் அவன் நிரந்தரமாக இருப்பான்'' 

(4:93) என்று ெதாடங்கும் இைறவசனம் குறித்து இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் (விளக்கம்) 

ேகட்கும்படி எனக்கு உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற நான் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 

"இ(ந்த 4:93ஆவது வசனத்தின் சட்டத்)ைத ேவெறந்த வசனமும் மாற்றவில்ைல'' என்று 

பதிலளித்தார்கள். 

"அவர்கள் அல்லாஹ்வுடன் ேவறு ெதய்வங்களிடம் பிரார்த்திக்கமாட்டார்கள். அல்லாஹ் தைட 

ெசய்துள்ள எந்த உயிைரயும் (சட்டரீதியான) தக்க காரணமின்றி ெகால்லமாட்டார்கள்'' 

(25:68) என்று ெதாடங்கும் இந்த வசனம் குறித்துக் ேகட்கும்படியும் உத்தரவிட்டிருந்தார்கள். அது 

குறித்து இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இது இைணைவப்ேபார் ெதாடர்பாக 

அருளப்ெபற்றது'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5756 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"அவர்கள் அல்லாஹ்வுடன் ேவறு ெதய்வங்களிடம் பிரார்த்திக்கமாட்டார்கள்'' என்று 

ெதாடங்கி,"அதில் இழிவுபடுத்தப்பட்டவனாக நிரந்தரமாகத் தங்குவான்'' (25:68,69) என்பது 

வைரயிலான வசனங்கள் மக்காவில் அருளப் ெபற்றன. 

அப்ேபாது இைணைவப்பாளர்கள், "இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்வதால் எங்களுக்கு என்ன 

பயன்? நாங்கள் அல்லாஹ்ைவ விட்டு (ேவறு கடவுள்கைள ேநாக்கி)த் திரும்பிவிட்ேடாம். 

அல்லாஹ் தைடவிதித்த உயிர்கைள (சட்டரீதியான) தக்க காரணமின்றி ெகாைல 

ெசய்திருக்கிேறாம்.மானக்ேகடான ெசயல்கைளயும் ெசய்ேதாம். (ஆகேவ, இனி நாங்கள் 

இஸ்லாத்ைதத் தழுவுவதால் எந்தப் பயனுமில்ைல. நமக்கு பாவமன்னிப்புக் கிட்டாது)'' என்று 

கூறினர். 

ஆகேவதான் அல்லாஹ், "மனம்திருந்தி, இைறநம்பிக்ைக ெகாண்டு நல்லறங்கள் ெசய்தவைரத் 

தவிர'' (25:70) என்று ெதாடங்கும் வசனத்ைத முழுைமயாக அருளினான். ஆனால், யார் 

இஸ்லாத்ைதத் தழுவி, அ(தன் சட்டதிட்டத்)ைத அறிந்துெகாண்ட பின்பும் ெகாைல ெசய்கிறாேரா 

அவருக்குப் பாவமன்னிப்புக் கிைடயாது. 
 
5757 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "இைறநம்பிக்ைகயாளைரத் திட்டமிட்ேட ெகாைல 

ெசய்தவனுக்குப் பாவமன்னிப்புக் கிைடக்குமா?'' என்று ேகட்ேடன். அவர்கள், "பாவமன்னிப்புக் 

கிைடயாது'' என்று ெசான்னார்கள். உடேன நான் அவர்களுக்கு "அல்ஃபுர்கான்' (எனும் 25ஆவது) 

அத்தியாயத்திலுள்ள (68,69 ஆகிய) வசனங்கைள ஓதிக்காட்டிேனன். 

அதற்கு அவர்கள், "இது மக்காவில் அருளப்ெபற்ற வசனமாகும். இைத மதீனாவில் அருளப்ெபற்ற 

மற்ெறாரு வசனம் மாற்றிவிட்டது என்று கூறிவிட்டு, "ஓர் இைற நம்பிக்ைகயாளைரத் 

திட்டமிட்ேட ெகாைல ெசய்தவனுக்கு நரகம்தான் தண்டைன. அதில் அவன் நிரந்தரமாக 

இருப்பான்'' (4:93) எனும்  இைறவசனேம அது என்று கூறினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5758 உைபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

என்னிடம் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "குர்ஆனில் இறுதியாக அருளப்ெபற்ற முழு 

அத்தியாயம் எதுெவன உங்களுக்குத் ெதரியுமா?'' என்று ேகட்டார்கள். நான், "ஆம்; 

"அல்லாஹ்வின் உதவியும் ெவற்றியும் வந்துவிட்டால்...'என்று ெதாடங்கும் (110ஆவது) 

அத்தியாயேம அது'' என்று பதிலளித்ேதன். அதற்கு அவர்கள், "உண்ைமதான்'' என்றார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபைீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "எந்த அத்தியாயம் 

(குர்ஆனில் முழுைமயாக) அருளப்ெபற்றது என உங்களுக்குத் ெதரியுமா?'' என இடம் 

ெபற்றுள்ளது. "இறுதியாக' எனும் குறிப்பு இடம்ெபறவில்ைல. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்ேறார் அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "இறுதியாக அருளப்ெபற்ற அத்தியாயம்' என இடம்ெபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் 

ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளைதப் ேபான்ேற இடம்ெபற்றுள்ளன. 
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5759 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

ஒரு மனிதர் தமது சிறு ஆட்டு மந்ைத(ைய ேமய்த்துக்ெகாண்டு அதன்) உடன் இருந்தார். 

அப்ேபாது (ஒரு பைடப்பிரிவில் வந்த) முஸ்லிம்கள் அவைர (வழியில்) சந்தித்தனர். அவர், 

"அஸ்ஸலாமு அைலக்கும்'' (உங்கள் மீது சாந்தி உண்டாகட்டும்) என்று (இஸ்லாமிய முகமன்) 

கூறி, (தம்ைம முஸ்லிம் என இனம் காட்டி)னார். ஆனால், அவைரப் பிடித்து அவர்கள் 

ெகான்றுவிட்டனர்; அந்த ஆட்டு மந்ைதையயும் எடுத்துக்ெகாண்டனர். 

அப்ேபாதுதான், "உங்களுக்கு முகமன் (சலாம்) கூறியவரிடம் "நீ இைறநம்பிக்ைகயாளன் 

அல்லன்' என்று இவ்வுலக வாழ்க்ைகயின் (அற்பப்) ெபாருைளப் ெபறுவதற்காகக் கூறி (அவைரக் 

ெகான்று)விடாதீர்கள்'' (4:94) எனும் வசனம் அருளப்ெபற்றது. 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

இந்த (4:94ஆவது) வசனத்தின் மூலத்திலுள்ள "அஸ்ஸலம்' எனும் ெசால்ைல, இப்னு அப்பாஸ் 

(ரலி) அவர்கள் "அஸ்ஸலாம்' என்று ஓதினார்கள். (ெபாருள் ஒன்ேற.) 
 
5760 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(அறியாைமக் காலத்தில்) அன்சாரிகள் "ஹஜ்' ெசய்(ய "இஹ்ராம்' கட்டி முடித்)துவிட்டு, மீண்டும் 

(வடீ்டுக்கு) வருவதானால், வடீுகளில் அதன் (முன்பக்க வாசல் வழியாக நுைழயாமல்) பின்பக்க 

வாசல் வழிேயதான் நுைழவார்கள்.இந்நிைலயில் அன்சாரிகளில் ஒருவர் தமது (வடீ்டின்) 

முன்வாசல் வழியாகேவ நுைழந்துவிட்டார். இது குறித்து அவரிடம் (ஆட்ேசபைண) கூறப்பட்டது. 

அப்ேபாதுதான், "நீங்கள் வடீுகளுக்குள் அவற்றின் பின்புற வழியாக வருவது புண்ணியமன்று'' 

(2:189) எனும் இைறவசனத்ெதாடர் அருளப்ெபற்றது. 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 1 "இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ேடாரின் உள்ளங்கள் அல்லாஹ்வின் நிைனவால் பணியும் 

ேநரம் அவர்களுக்கு வரவில்ைலயா?'' (57:16) எனும் இைற வசனத் ெதாடர். 
 
5761 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நாங்கள் இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டதற்கும், அல்லாஹ் "இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ேடாரின் 

உள்ளங்கள் அல்லாஹ்வின் நிைனவால் பணியும் ேநரம் அவர்களுக்கு வரவில்ைலயா?'' 

(57:16) என்று இந்த வசனத்தின் மூலம் எங்கைளக் கண்டிப்பதற்கும் இைடேய நான்கு ஆண்டுகள் 

மட்டுேம இைடெவளி இருந்தது. 
 
பாடம் : 2 "நீங்கள் ெதாழுமிடங்கள் ஒவ்ெவான்றிலும் உங்களது அலங்காரத்ைத 

ேமற்ெகாள்ளுங்கள்'' (7:31) எனும் வசனத் ெதாடர். 
 
5762 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(அறியாைமக் காலப்) ெபண்கள் இைறயில்லம் கஅபாைவ நிர்வாணமாகச் சுற்றி (தவாஃப்) 

வருவார்கள். அப்ேபாது அவர்கள், "தவாஃப் ஆைடைய இரவல் தருபவர் யார்?'' என்று கூறி, 
(அைதப் ெபற்று) தமது இன உறுப்பின் மீது ைவத்துக்ெகாண்டு, பின்வருமாறு பாடுவார்கள்: 

"இன உறுப்பில் 

சிறிதளேவா முழுவதுேமா 
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ெவளிப்படுகிறது 

இந்நாள். 

இைத 

எவரும் பார்க்க 

அனுமதிக்க முடியாது 

என்னால்''. 
 
எனேவதான், "நீங்கள் ெதாழுமிடங்கள்  ஒவ்ெவான்றிலும் உங்களது அலங்காரத்ைத 

 ேமற்ெகாள்ளுங்கள்'' (7:31) எனும் வசனம் அருளப்ெபற்றது. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் :  3 "உங்கள் ெபண்கைள விபசாரத்திற்கு நிர்பந்திக்காதீர்கள்'' (24:33) எனும் வசனத்ெதாடர். 
 
5763 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(நயவஞ்சகர்களின் தைலவன்) அப்துல் லாஹ் பின் உைப பின் சலூல், தன் அடிைமப் 

ெபண்ணிடம், "நீ ெசன்று விபசாரத்தில் ஈடுபட்டு எைதேயனும் ஈட்டி வா'' என்று ெசான்னான். 

அப்ேபாதுதான் வல்லைமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "கற்ெபாழுக்கம் நாடும் உங்கள் 

ெபண்கைள இவ்வுலக வாழ்க்ைகயின் சாதனங்கைளப் ெபறுவதற்காக விபசாரத்துக்கு 

நிர்பந்திக்காதீர்கள். யாேரனும் அவர்கைள நிர்பந்தித்தால் நிர்பந்திக்கப்பட்ட அப்ெபண்கைள 

அல்லாஹ் மன்னிப்பவன்; நிகரற்ற அன்புைடேயான்'' (24:33) எனும் வசனத்ைத அருளினான். - 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்ெதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
5764 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(நயவஞ்சகர்களின் தைலவன்) அப்துல்லாஹ் பின் உைப பின் சலூலிடம் "முைசக்கா', 

"உைமமா' எனப்படும் இரு அடிைமப் ெபண்கள் இருந்தனர். அவன் அவ்விருவைரயும் நிர்பந்தித்து 

விபசாரத்தில் ஈடுபடுத்திவந்தான். அவ்விரு (அடிைமப்) ெபண்களும் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 

(வந்து) அைதப் பற்றி முைறயிட்டனர். அப்ேபாதுதான், "உங்கள் ெபண்கைள விபசாரத்திற்கு 

நிர்பந்திக்காதீர்கள்'' என்று ெதாடங்கி, "மன்னிப்பவன்; நிகரற்ற அன்புைடேயான்'' (24:33)என்பது 

வைர அல்லாஹ் அருளினான். 
 
பாடம் : 4 "இந்த இைணைவப்பாளர்கள் யாைர(த் ெதய்வங்களாக) அைழக்கிறார்கேளா 

அவர்கேளகூட தம்முைடய (உண்ைமயான) இைறவனின் ெநருக்கத்ைத அைடவதற்கான 

வழிையத் ேதடிக்ெகாண்டிருக்கின்றனர்''  (17:57) எனும் வசனத் ெதாடர். 
 
5765 அபூமஅமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: 

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "இந்த இைணைவப்பாளர்கள் யாைர(த் 

ெதய்வங்களாக) அைழக்கிறார்கேளா அவர்கேளகூட  தம்முைடய (உண்ைமயான) இைறவனின் 

ெநருக்கத்ைத அைடவதற்கான வழிையத் ேதடிக்ெகாண்டிருக்கின்றனர்'' (17:57) எனும் வசனம் 

ெதாடர்பாக(ப் பின்வருமாறு) விளக்கமளித்தார்கள்: 
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(அன்ைறய இைணைவப்பாளர்களால்) வழிபாடு ெசய்யப்பட்டுவந்த "ஜின்' இனத்தாரில் 

சிலர், இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டுவிட்டனர். அவர்கைள வழிபட்டுவந்த மக்கள் 

அவ்வழிபாட்டிேலேய நீடித்துக்ெகாண்டிருக்க, அந்த "ஜின்' இனத்தாரில் சிலர் இஸ்லாத்ைத 

தழுவிவிட்டனர். 
 
5766 அபூமஅமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"இந்த இைணைவப்பாளர்கள் யாைர(த் ெதய்வங்களாக) அைழக்கிறார்கேளா அவர்கேளகூட 

தம்முைடய (உண்ைமயான) இைறவனின் ெநருக்கத்ைத அைடவதற்கான வழிையத் 

ேதடிக்ெகாண்டிருக்கின்றனர்'' (17:57) எனும் வசனம் ெதாடர்பாக அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 

(ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) விளக்கமளித்தார்கள்: 

மக்களில் சிலர் "ஜின்'  இனத்தாரில் சிலைர வழிபட்டுவந்தனர். அப்ேபாது அந்த "ஜின்'கள் 

இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டனர். மனிதர்கள் தங்களது (ஜின்) வழிபாட்ைடேய பலமாகப் 

பிடித்துக் ெகாண்டிருந்தனர். அப்ேபாதுதான் இந்த 17:57ஆவது வசனம் அருளப்ெபற்றது. 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத மற்ேறார் 

அறிவிப்பாளர்ெதாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. 
 
5767 அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"இந்த இைணைவப்பாளர்கள் யாைர(த் ெதய்வங்களாக) அைழக்கிறார்கேளா அவர்கேளகூட 

தம்முைடய (உண்ைமயான) இைறவனின் ெநருக்கத்ைத அைடவதற்கான வழிையத் 

ேதடிக்ெகாண்டிருக்கின்றனர்''  (17:57) எனும் வசனம் ெதாடர்பாக அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 

(ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு விளக்கமளித்தார்கள்: 

இந்த வசனம் அரபியரில் சிலர் ெதாடர்பாக அருளப்ெபற்றது. அவர்கள் "ஜின்' இனத்தாரில் சிலைர 

வழிபட்டுக்ெகாண்டிருந் தனர். ஆனால், அந்த "ஜின்'கள் இஸ்லாத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டுவிட்டனர். 

இைத உணராமல் அந்த (அரபு) மக்கள் அந்த "ஜின்'கைளேய வழிபட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர். 

அப்ேபாதுதான் இந்த வசனம் அருளப்ெபற்றது. 
 
பாடம் :  5 பராஅத் (அத்தவ்பா),  அல்அன்ஃபால்,  அல்ஹஷ்ர் (9,8,59)  ஆகிய அத்தியாயங்கள். 
 
5768 சயதீ் பின் ஜுைபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "அத்தவ்பா' எனும் (9ஆவது) அத்தியாயம் ெதாடர்பாகக் 

ேகட்ேடன். அவர்கள் "தவ்பா அத்தியாயமா? அது (நயவஞ்சகர்கைள) அம்பலப்படுத்தக்கூடிய 

அத்தியாயமாகும். அவர்களில் இத்தைகேயார் உள்ளனர்; அவர்களில் இத்தைகேயார் உள்ளனர் 

என (நயவஞ்சகர்களிலுள்ள எல்லாப் பிரிவினைரயும் இனங்காட்டி) இவ்வத்தியாயம் இறங்கிக் 

ெகாண்ேடயிருந்தது. எந்த அளவுக்ெகன்றால், தம்மில் ஒருவைரக்கூட விட்டுைவக்காமல் 

அைனவர் பற்றியும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுவிட்டது என நயவஞ்சகர்கள் எண்ணினார்கள்'' என்று 

கூறினார்கள். 

நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் "அல்அன்ஃபால்' எனும் (8ஆவது) அத்தியாயம் குறித்துக் 

ேகட்ேடன். அவர்கள் "அது பத்ருப்ேபார் (பற்றிப்ேபசும்) அத்தியாயமாகும்''  என்றார்கள். 

நான் "அல்ஹஷ்ர்' எனும் (59ஆவது) அத்தியாயம் குறித்துக் ேகட்ேடன். அவர்கள், "அது பனூநளரீ் 

(யூதக்) குலத்தார் குறித்து அருளப் பட்டதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
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பாடம்  :  6 மதுவிலக்குச் சட்டம் அருளப்பட்ட விவரம். 
 
5769 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 

(என் தந்ைத, கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 

ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி உைர நிகழ்த்தினார்கள். அப்ேபாது அல்லாஹ்ைவப் 

ேபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டுப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 

இைறவாழ்த்துக்குப்பின்! கவனத்தில் ெகாள்ளுங்கள்! மது ஐந்து வைகப் ெபாருட்களால் 

தயாரிக்கப்பட்டுவந்த நிைலயில் மதுபானத் தைட(ச் சட்டம் நைடமுைறக்கு) வந்தது. ெதாலி 
நீக்கப்பட்ட ேகாதுைம, ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைம,ேபரீச்சம் பழம், உலர்ந்த திராட்ைச, ேதன் 

ஆகியைவேய அந்தப் ெபாருட்கள் ஆகும். (ஆயினும்,) அறிவுக்குத் திைரயிடக்கூடிய அைனத்தும் 

மதுவாகும். 

மக்கேள! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மூன்று விஷயங்கள் குறித்துத் 

ெதளிவானெதாரு முடிைவ நமக்கு எடுத்துைரத்துவிட்டு நம்ைமப் பிரிந்திருந்தால் 

நன்றாயிருந்திருக்கும் என நான் விரும்பியதுண்டு: 

1. ஒருவரின் ெசாத்தில் (அவருக்குப் ெபற்ேறாேரா மக்கேளா இல்லாமல் சேகாதரன் இருக்கும் 

ேபாது) அவருைடய பாட்டனாருக்கு எவ்வளவு பங்கு கிைடக்கும்? 

2. "கலாலா' என்றால் என்ன? 

3. வட்டியின் சில வைககள் குறித்த சட்டம். 
 
5770 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 

(என் தந்ைத, கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களது ெசாற்ெபாழிவு ேமைட (மிம்பர்)மீதிருந்தபடி பின்வருமாறு கூறியைத நான் ேகட்ேடன்: 

இைறவாழ்த்துக்குப்பின்! மக்கேள! மது ஐந்துவைகப் ெபாருட்களால் தயாரிக்கப்பட்டு வந்த 

நிைலயில் மதுபானத் தைட(ச் சட்டம் நைடமுைறக்கு) வந்தது. திராட்ைசப் பழம், ேபரீச்சம் 

பழம், ேதன், ெதாலி நீக்கப்பட்ட ேகாதுைம, ெதாலி நீக்கப்படாத ேகாதுைம ஆகியைவேய 

அப்ெபாருட்களாகும். (ஆயினும்) அறிவுக்குத் திைரயிடக்கூடிய அைனத்தும் மதுவாகும். 

மக்கேள! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மூன்று விஷயங்கள் குறித்துத் 

ெதளிவானெதாரு முடிைவ நமக்கு எடுத்துைரத்திருந்தால், நாம் ெதளிவு ெபற்றிருப்ேபாம் என்று 

நான் விரும்பியதுண்டு. 

1. பாட்டனார். (அதாவது ஒருவருைடய ெசாத்தில் அவருக்குப் ெபற்ேறாேரா மக்கேளா இல்லாமல் 

சேகாதரன் இருக்கும்ேபாது பாட்டனாருக்கு எவ்வளவு பங்கு?) 

2. "கலாலா' (என்றால் என்ன?) 

3. வட்டியின் சில வைககள் குறித்த சட்டம். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

ெதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (மது தயாரிக்கப்படும் 

ெபாருட்களில் ஒன்றாக) "திராட்ைச' என்பது இடம்ெபற்றுள்ளது; ேமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளைதப் ேபான்று. 
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ஈசா பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் மற்ெறாரு ஹதீஸில் இடம் ெபற்றுள்ளைதப் 

ேபான்று "உலர்ந்த திராட்ைச' என்று காணப்படுகிறது. 
 
பாடம்  :  7 "இவர்கள் தம் இைறவனின் (மார்க்க) விஷயத்தில் சண்ைடயிட்டுக்ெகாண்ட இரு 

பிரிவினர் ஆவர்'' (22:19)  எனும் வசனத்ெதாடர். 
 
5771 ைகஸ் பின் உபாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 

"இவர்கள் தம் இைறவனின் (மார்க்க) விஷயத்தில் சண்ைடயிட்டுக்ெகாண்ட இரு பிரிவினர் 

ஆவர்'' (22:19) எனும் வசனம், பத்ருப் ேபாரன்று (ெபாதுச்சண்ைட நைடெபறுவதற்குமுன்) தனித்து 

நின்று ேபாராடிய, ஹம்ஸா, அலீ, உைபதா பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) ஆகிேயார் ெதாடர்பாகவும், 

மற்றும் (இைணைவப்பாளர்களான) ரபஆீவின் புதல்வர்களான உத்பா, ைஷபா மற்றும் வலீத் பின் 

உத்பா ஆகிேயார் ெதாடர்பாகவும் அருளப்பட்டது'' என்று அபூதர் (ரலி) அவர்கள் சத்தியமிட்டுக் 

கூறியைத நான் ெசவியுற்ேறன். 

- ேமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்ேத ேமலும் இரு அறிவிப்பாளர் ெதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

‐ ஸஹீஹ் ஸ் ம் ைற ற்ற  ‐ 
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