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அத்தியாயம் - 19 : சாப அழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்)1 

ஹதீஸ் 2985 – 3004 வழர 
 

2985 சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உழவமிர் அல்அஜ்லான ீ(ரலி) 
அவர்கள் ஆஸிம் பின் அதீ அல்அன்சாரி (ரலி) அவர் களிடம் வந்து, "ஆஸிகம! ஒரு மனிதன் தன் 
மழனவியுடன் அந்நிய ஆசணாருவன் (தகாத உறவு சகாண்டபடி) இருப்பழதக் கண் டால், 
அவழன இந்த மனிதன் சகான்றுவிடலாமா? அவ்வாறு சகான்றுவிட்டால், பைிவாங்கும் சட்டப் படி 
அவழன நீங்கள் சகான்றுவிடுவரீ்களா? அல்லது அவன் கவறு என்ன சசய்ய கவண்டும், 
சசால்லுங்கள்? ஆஸிகம! எனக்காக இது குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ககட்டுச் சசால்லுங்கள்'' என்றார்கள். ஆககவ, ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் (இது குறித்து) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(இத்தழகய) ககள்விகழள விரும்பவில்ழல; அவற்ழற அசிங்கமாகக் கருதினார்கள். அப் கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டமிருந்து வந்த (கண்டன) வார்த்ழதகள் ஆஸிம் (ரலி) 
அவர்களுக்குப் சபருத்த மன கவதழன அளித்தன. ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் தம் வடீ்டாரிடம் 
திரும்பிவந்தகபாது, அவர்களிடம் உழவமிர் (ரலி) அவர்கள் வந்து, "ஆஸிகம! உங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன சசான்னார்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ஆஸிம் 
(ரலி) அவர்கள் உழவமிழர கநாக்கி, "நீ எனக்கு நன்ழம சசய்யவில்ழல. (என்ழனச் சிக்க 
ழவத்துவிட்டாய்;) நான் ககட்ட ககள்வி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் 
பிடிக்கவில்ழல'' என்றார்கள். அதற்கு உழவமிர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! 
இது குறித்து நாகன (கநரடியாக) அவர்களிடம் ககட்காமல் ஓயமாட்கடன்'' என்று கூறிவிட்டு, 
மக்களுக்கு மத்தியில் இருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள கநாக்கிச் சசன்றார்கள். 
பிறகு, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஒரு மனிதன் தன் மழனவியுடன் அந்நிய ஆடவன் ஒருவன் 
(தகாத உறவு சகாண்ட நிழலயில்) இருக்கக் கண்டால், அவன் அந்த ஆடவழனக் சகான்றுவிட 
லாமா? (அவ்வாறு சகான்றுவிட்டால் பைிவாங்கும் சட்டப்படி) அவழன நீங்கள் சகான்றுவிடுவரீ் 
களா? அல்லது அவன் கவறு என்ன சசய்ய கவண்டும், சசால்லுங்கள்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமது விஷயத்திலும் உம்முழடய மழனவி 
விஷயத்திலும் (வசனம்) அருளப்சபற்றுவிட்டது. ஆககவ, நீர் சசன்று உம்முழடய மழனவிழய 
அழைத்துவாரும்'' என்றார்கள். (பிறகு அவர்கள் இருவரும் வந்தனர்.) நான் மக்களுடன் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்தகபாது, அவர்கள் இருவரும் பரஸ்பரம் சாப 
அழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) சசய்தனர். அவர்கள் "லிஆன்' சசய்து முடித்தகபாது, உழவமிர் 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் இவழள (மணவிலக்குச் சசய்யாமல் 
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மழனவியாககவ இனியும்) ழவத்திருந்தால், இவள் மீது நான் சபாய்(யான குற்றச்சாட்டு) 
சசான்னவனாக ஆகிவிடுகவன்'' என்று கூறிவிட்டு, அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவருக்கு ஆழணயிடுவதற்கு முன்கப அவழள மூன்று தலாக் சசால்லிவிட்டார். இதன் 
அறிவிப்பாளரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பிறகு இதுகவ 
சாப அழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) சசய்யும் தம்பதியருக்கு முன்மாதிரி ஆனது.2  

2986 கமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் 
பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், பனூ அஜ்லான் குலத்ழதச் கசர்ந்த உழவமிர் 
அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் ஆஸிம் பின் அதீ (ரலி) அவர்களிடம் வந்தார்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. 
கமலும், அதில் "உழவமிர் (ரலி) அவர்கள் தம் மழனவிழயவிட்டுப் பிரிந்துசகாண்டகத பின்னர் 
பரஸ்பரம் சாப அழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) சசய்துசகாள்ளும் தம்பதியருக்கு முன்மாதிரி 
ஆயிற்று'' என்பது விளக்க இழடச் கசர்ப்பாக இடம்சபற்றுள்ளது. கமலும், "லிஆன் நடந்தகபாது 
அப்சபண் கர்ப்பமுற்றிருந்தார். அவருக்குப் பிறந்த ஆண் குைந்ழத அதன் தாகயாடு 
இழணத்துத்தான் (இன்ன சபண்ணின் மகன் என்று) அழைக்கப்படலாயிற்று. பின்னர் அப்சபண் 
ணிடமிருந்து மகனும் மகனிடமிருந்து அப்சபண்ணும் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் நிர்ணயித்த முழற 
யில் வாரிசாவார்கள் என்ற நழடமுழறயும் வந்தது'' என்று அதிகப்படியாகவும் இடம்சபற்றுள்ளது.3  

2987 கமற்கண்ட ஹதீஸ் பனூ சாஇதா குலத்தவரான சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அன்சாரிகளில் ஒருவர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஒரு மனிதன் தன் மழனவியுடன் கவசறாரு 
(அந்நிய) ஆடவன் (தகாத உறவு சகாண்ட நிழலயில்) இருக்கக் கண்டால்...' என்று ககட்டார்'' என 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
சதாடருகின்றன. இந்த அறிவிப்பில், "எனகவ, அவர்கள் இருவரும் பள்ளிவாசலில் ழவத்துச் சாப 
அழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) சசய்து சகாண்டார்கள். அப்கபாது அங்கு நானும் இருந்கதன்'' என 
அதிகப்படியாக இடம்சபற் றுள்ளது. கமலும், "(லிஆன் பிரமாணம் முடிந் ததும்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிடுவதற்கு முன்கப அவழள அவர் மூன்று தலாக் சசால்லிவிட்டார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் முன்னிழலயிகலகய அவழள விட்டும் அவர் பிரிந்துசகாண்டார். அப்கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "இதுகவ "லிஆன்' சசய் யும் ஒவ்சவாரு தம்பதியழரப் பிரித்துழவக்கும் 
வைிமுழறயாகும்' என்று கூறினார்கள்'' என்பதும் இடம்சபற்றுள்ளது.  

2988 சயதீ் பின் ஜுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: முஸ்அப் பின் அஸ்ஸுழபர் (ரஹ்) அவர் 
களது ஆட்சிக் காலத்தில் என்னிடம் "சாப அழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) சசய்துசகாண்ட 
தம்பதியர் பிரித்துழவக்கப்படுவார்களா? (அல்லது "லிஆன்' பிரமாணத்ழத சமாைிந்ததும் தானாக 
மணவிலக்கு ஏற்பட்டுவிடுமா?)'' என்று ககட்கப் பட்டது. அதற்கு என்ன பதில் சசால்வது என்று 
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எனக்குத் சதரியவில்ழல. ஆககவ, நான் (கூஃபாவிலிருந்து) புறப்பட்டு மக்காவிலிருந்த இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்களது இல்லத்திற்குச் சசன் கறன். அவர்களுழடய பணியாளிடம், "எனக்காக 
(உள்கள வர) அனுமதி ககள்'' என்கறன். "அவர் கள் மதிய ஓய்வு கமற்சகாண்டிருக்கிறார்கள்'' என 
அவர் பதிலளித்தார். எனது குரழலக் ககட்ட இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "இப்னு ஜுழபரா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கறன். "உள்கள வாருங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! ஏகதா 
அலுவல்தான் உங்கழள இந்த கநரத்தில் (என்னிடம்) சகாண்டுவந்து கசர்த்திருக்க கவண்டும்'' 
என்று கூறினார்கள். நான் உள்கள சசன்கறன். அப்கபாது அவர்கள் ஒட்டகத்தின் கமல் 
விரிக்கப்படும் விரிப் சபான்ழற விரித்து, கபரீச்ச நார் நிரப்பப்பட்ட ஒரு தழலயழணயில் 
சாய்ந்திருந்தார்கள். நான், "அபூ அப்திர் ரஹ்மான்! பரஸ்பரம் சாப அழைப்புப் பிரமாணம் 
சசய்துசகாண்ட தம்பதியர் பிரித்து ழவக்கப்படுவார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்)! ஆம். 
(அவர்கள் "லிஆன்' சசய்த பிறகு பிரித்துழவக்கப்படுவார்கள்); இழதப் பற்றி (அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம்) முதன் முதலில் ககட்டவர் இன்ன மனிதரின் புதல்வர் இன்ன மனிதர் ஆவார். 
அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! எங்களில் ஒருவர் தம் மழனவி (அந்நிய ஆடவனுடன்) 
மானக்ககடான சசயலில் ஈடுபட்டுக் சகாண்டிருப்பழதக் கண்டால் என்ன சசய்ய கவண்டும்? 
(அழத) அவர் (சவளிகய) சசான்னால், ஒரு சபரிய விஷயத்ழதச் சசான்னவராகி விடுவார். 
சமௌனமாக இருந்தாலும், அழதப் கபான்ற ஒரு விஷயத்தில் சமௌனமாக 
இருந்தவராகிவிடுவாகர?'' என்று ககட்டார். அதற்குப் பதிகலதும் சசால்லாமல் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அழமதியாக இருந்தார்கள். அதன் பின்னர் அவர் ககட்டது (கபான்கற ஒரு நிகழ்ச்சி) நடந்தகபாது, 
அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் எழதப் பற்றித் தங்களிடம் 
ககட்கடகனா அதன் மூலம் நாகன கசாதிக்கப்பட்டுள்களன்'' என்று கூறி னார். அப்கபாது வலிவும் 
மாண்பும் உழடய அல்லாஹ், "தம்ழமத் தவிர கவறு சாட்சிகள் இல்லாத நிழலயில் தம் 
மழனவியர்மீது பைி சுமத்துகவார், தாம் உண்ழமயாளர் என்று அல்லாஹ்வின் மீது நான்கு 
தடழவ (சத்தியம் சசய்து) சாட்சியமளிக்க கவண்டும்'' என்று சதாடங்கி, "தன்மீது அல்லாஹ்வின் 
ககாபம் ஏற்படட்டும் என்று ஐந்தாவதாக (கூறுவாள்)'' (24:6-9) என்பது வழரயிலான வசனங்கழள 
அருளினான். அவற்ழற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த மனிதருக்கு ஓதிக் காட்டி, 
அவருக்கு அறிவுழர கூறினார்கள்; (அல்லாஹ்வின் தண்டழனகழள) நிழனவூட்டினார்கள்; 
"இம்ழமயின் தண்டழன மறுழமயின் தண்டழனழயவிட மிக எளிதானதாகும்' என்றும் 
சதரிவித்தார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் "இல்ழல; தங்கழளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் 
அனுப்பியவன் மீதாழணயாக! நான் அவள்மீது சபாய்(யான குற்றச்சாட்ழடச்) சசால்லவில்ழல'' 
என்றார். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்சபண்ழண அழைத்து அவளுக்கு அறிவுழர கூறினார்கள்; 
(அல்லாஹ்வின் தண்டழனழய) நிழனவூட்டினார்கள்; "இம்ழமயின் தண்டழன மறுழமயின் 
தண்டழனழயவிட மிக எளிதானதாகும்' என்றும் சதரிவித்தார்கள். அதற்கு அப்சபண், "இல்ழல; 
தங்கழளச் சத்தியத்துடன் அனுப்பியவன் மீதாழணயாக! அவர் சபாய்யர்'' என்று கூறினாள். 
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எனகவ, முதலில் அந்த ஆணிடமிருந்து (சாப அழைப்புப் பிரமாணத்ழத) நபியவர்கள் 
ஆரம்பித்தார்கள். அவர் (தமது குற்றச்சாட்டில்) தாம் உண்ழமயாளர் என அல்லாஹ்வின் மீது 
சத்தியமிட்டு நான்கு முழற உறுதிசமாைிந்தார். ஐந்தாவது முழறயில், (தனது குற்றச்சாட்டில்) 
தான் சபாய்யராக இருந்தால் "அல்லாஹ்வின் சாபம் என்மீது உண்டாகட்டும்' என்று அவர் 
கூறினார். இரண்டாவதாக அந்தப் சபண்ழண அழைத்தார்கள். அவள் (தன்மீது கூறப்பட்ட 
குற்றச்சாட்ழட மறுக்கும் வழகயில்) "அவர் சபாய்யர் ஆவார்' என நான்கு முழற அல்லாஹ்வின் 
மீது சத்தியமிட்டு உறுதிசமாைிந்தாள். ஐந்தாவதாக "அவர் (தமது குற்றச்சாட்டில்) உண்ழமயாளராக 
இருந்தால் என்மீது அல்லாஹ்வின் ககாபம் உண்டாகட்டும்' என்று அவள் கூறினாள். பிறகு 
இருவழரயும் நபி (ஸல்) அவர்கள் பிரித்துழவத்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் சயதீ் பின் ஜுழபர் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பா ளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "பரஸ்பரம் 
சாப அழைப்புப் பிரமாணம் சசய்துசகாண்ட தம்பதியர் பற்றி முஸ்அப் பின் அஸ்ஸுழபர் (ரஹ்) 
அவர் களது (ஆட்சிக்) காலத்தில் என்னிடம் வினவப்பட்டது. அதற்கு என்ன பதிலளிப்பது என்று 
எனக்குத் சதரியவில்ழல'' என ஹதீஸ் சதாடங்குகிறது.  

2989 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: சாப அழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) 
சசய்துசகாண்ட தம்பதியரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் இருவரின் 
விசாரழணயும் அல்லாஹ்விடம் உள்ளது. உங்கள் இருவரில் ஒருவர் சபாய்யர். (இனி) அவள்மீது 
(கணவராகிய) உமக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்ழல'' என்று சசான்னார்கள். உடகன அவர், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! (நான் இவளுக்கு மணக்சகாழடயாக அளித்த) எனது சபாருள் (என்ன 
ஆவது? அழதத் திரும்பப் சபற்றுக்சகாள்ளலாமா)?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உமக்கு (அந்தப்) சபாருள் கிழடக்காது. நீர் அவள் விஷயத்தில் (சசான்ன 
குற்றச்சாட்டில்) உண்ழமயாளராய் இருந்தால், அவளது கற்ழப நீர் பயன் படுத்திக்சகாள்வதற்காகப் 
சபற்ற அனுமதிக்கு அந்தப் சபாருள் பகரமாகிவிடும். அவள்மீது நீர் சபாய் சசால்லியிருந்தால் 
(அவழள அனுபவித்துக்சகாண்டு அவதூறும் கற்பித்த காரணத்தால்) அப்சபாருள் உம்ழமவிட்டு 
சவகு தூரத்தில் உள்ளது'' என்று சசான்னார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2990 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ 
அஜ்லான் குலத்ழதச் கசர்ந்த (தம்பதிய ரான) இருவழர (சாப அழைப்புப் பிரமாணத் திற்குப் பின்) 
பிரித்துழவத்தார்கள். பிறகு, "உங்கள் இருவரில் ஒருவர் சபாய்யர் என் பழத அல்லாஹ் நன்கு 
அறிவான். ஆககவ, உங்களில் பாவமன்னிப்புக் ககாருபவர் உண்டா?'' என்று ககட்டார்கள்.5 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின் 
வருமாறு ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது: சயதீ் பின் ஜுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறி னார்கள்: நான் இப்னு 
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உமர் (ரலி) அவர் களிடம் சாப அழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) பற்றிக் ககட்கடன். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு அறிவித்தார்கள். 

 2991 சயதீ் பின் ஜுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: முஸ்அப் பின் அஸ்ஸுழபர் (ரஹ்) அவர் 
கள், சாப அழைப்புப் பிரமாணம் சசய்து சகாண்ட தம்பதியழரப் பிரித்துழவக்க வில்ழல. ஆககவ, 
இது குறித்து அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் சதரிவிக்கப்பட்டது. அப்கபாது 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் பனூ அஜ்லான் குலத்ழதச் கசர்ந்த 
(தம்பதியர்) இருவழரப் பிரித்துழவத்தார்கள்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2992 யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஒரு மனிதர் தம் 
மழனவியிடம் சாப அழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) சசய்தார்; பின்னர் அவ்விருவழரயும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரித்துழவத்தார்கள்; கமலும், குைந்ழதழயத் தாயிடம் 
கசர்த்தார்கள்'' என இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் 
தங்களுக்கு அறிவித்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் "ஆம்' என்று 
பதில ளித்தார்கள்.6 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2993 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அன்சாரிகளில் ஒரு மனிதழரயும் அவரு ழடய மழனவிழயயும் சாப அழைப்புப் பிரமா ணம் 
(லிஆன்) சசய்யழவத்தார்கள். பின்னர் அவர்கள் இருவழரயும் பிரித்துழவத்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

2994 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ஒரு சவள்ளிக்கிைழம 
இரவில் பள்ளிவாசலில் இருந்கதாம். அப்கபாது அன்சாரிகளில் ஒரு மனிதர் வந்து, "தம் 
மழனவியுடன் (அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் (தகாத உறவில்) இருப்பழதக் கண்ட ஒருவர், (அது 
குறித்துப்) கபசினால் அவருக்கு நீங்கள் (அவதூறுச் சட்டப்படி) சாட்ழடயடி வைங்குவரீ்களா? 
அல்லது அவழன அவர் சகான்றுவிட்டால், (பைிவாங்கல் சட்டப்படி) அவழர நீங்கள் 
சகான்றுவிடுவரீ்களா? அவர் சமௌனமாக இருந்துவிட கவண்டும் என்றால், ஆத்திரத்ழத 
அடக்கிக்சகாண்டு சமௌனமாக இருக்க கவண்டுமா? அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! நான் இழதப் 
பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்கபன்'' என்று சசான்னார். மறுநாள் அவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து அது குறித்து வினவினார்: "தம் மழனவியுடன் 
(அந்நிய) ஆண் ஒருவன் (தகாத உறவில்) இருப்பழதக் கண்ட ஒருவர், (அது சதாடர்பாகப்) 
கபசினால் அவருக்கு நீங்கள் சாட்ழடயடி வைங்குவரீ்களா? அல்லது அவழன அவர் 
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சகான்றுவிட்டால், நீங்கள் அவழரக் சகான்றுவிடுவரீ்களா? அல்லது அவர் சமௌனமாக 
இருப்பதானால், ஆத்திரத்ழத அடக்கிக் சகாண்டு சமௌனமாக இருந்துவிட கவண்டி யதுதானா?'' 
என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இழறவா! (இந்தப் பிரச்சிழனயில் 
சதளிவின் வாசழலத்) திறந்திடுவாயாக!'' என்று பிரார்த்திக்கலானார்கள். அப்கபாதுதான் "தம் ழமத் 
தவிர கவறு சாட்சிகள் இல்லாத நிழல யில் தம் மழனவியர்மீது பைி சுமத்துகவார், தாங்கள் 
உண்ழமயாளர்கள் என்று அல்லாஹ் வின் மீது நான்கு தடழவ (சத்தியம் சசய்து) சாட்சியமளிக்க 
கவண்டும்'' (24:6-9) என்று சதாடங்கும் சாப அழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) சதாடர்பான வசனங்கள் 
அருளப் சபற்றன. பின்னர் மக்களில் அந்த மனிதகர (தமது சசாந்த வாழ்வில்) அந்தப் 
பிரச்சிழனயின் மூலம் கசாதிக்கப்பட்டார். எனகவ, அவரும் அவருழடய மழனவியும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து சாப அழைப் புப் பிரமாணத்ழத சமாைிந்தனர். 
அந்த ஆண், தாம் உண்ழமயாளர் என அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமிட்டு நான்கு தடழவகள் 
சாட்சியமளித்தார். பிறகு ஐந்தாவது தடழவயில் அவர் "நான் சபாய்யனாயிருந்தால் என்மீது 
அல்லாஹ்வின் சாபம் உண்டாகட்டும்' என்று சாபமிட்டார். பின்னர் அந்தப் சபண் சாப அழைப்புப் 
பிரமாணத்ழதச் சசால்லப்கபானாள். அப்கபாது அவளிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"சற்று சபாறு!' என்றார்கள். ஆனால், அவள் மறுத்துவிட்டு, சாப அழைப்புப் பிரமாணத்ழத 
சமாைிந்தாள். பின்னர் அவர்கள் இருவரும் திரும்பிச் சசன்றகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இவள் சதாங்கும் முடிகள் சகாண்ட கறுப்பு நிறக் குைந்ழதழயப் சபற்சறடுக்கக்கூடும்'' 
என்றார்கள். அவ்வாகற அப்சபண் சதாங்கிய முடியுழடய கறுப்பு நிறக் குைந்ழதழயப் 
சபற்சறடுத்தாள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

2995 முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்களிடம் (லிஆன் பற்றிக்) ககட்கடன். (ஏசனனில்,) அழதப் பற்றிய அறிவு அவர்களிடம் 
இருப்பதாக நான் கருதிகனன். அப்கபாது அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: ஹிலால் பின் 
உமய்யா (ரலி) அவர்கள், (கர்ப்பவதியான) தம் மழனவிக்கு ஷரீக் பின் சஹ்மா என்பாருடன் 
சதாடர்பு இருப்பதாகக் குற்றம் சாட்டினார்கள். ஷரீக் பின் சஹ்மா, பராஉ பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்களின் (பால்குடி) தாய்வைிச் சககாதரராய் இருந்தார். ஹிலால் பின் உமய்யா (ரலி) அவர்ககள 
இஸ்லாத்தில் ஆரம்பமாக "லிஆன்' சசய்தவர் ஆவார்கள். ஹிலால் பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கள் 
சாப அழைப்புப் பிரமாணம் சசய்த கபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தப் 
சபண்ழணக் கவனித்துவாருங்கள்; இவள் (சுருள் சுருளாக இல்லாமல்) படிந்த சதாங்கலான 
முடியுழடய, கலங்கிய கண்களு ழடய சவள்ழள நிறக் குைந்ழதழயப் சபற் சறடுத்தால், அது 
ஹிலால் பின் உமய்யாவுக்கு உரியதாகும்; சுருட்ழட முடியுழடய, சமலிந்த கழணக் கால்கள் 
சகாண்ட கறுப்பு நிறக் குைந் ழதழயப் சபற்சறடுத்தால், அது ஷரீக் பின் சஹ்மாவுக்கு 
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உரியதாகும்'' என்றார்கள். பின்னர் அப்சபண் சுருட்ழட முடியுழடய சமலிந்த கழணக் கால்கள் 
சகாண்ட கறுப்பு நிறக் குைந்ழதழயகய சபற்சறடுத்தாள் என எனக்குத் தகவல் எட்டியது.  

2996 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சாப அழைப்புப் பிரமாணம் (நழடமுழறயில் 
வருவதற்கு முன் ஒரு முழற மழனவிமீது கணவன் விபசாரக் குற்றம் சாட்டுவது) சதாடர்பாக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் கபசப் பட்டது. அப்கபாது ஆஸிம் பின் அதீ (ரலி) 
அவர்கள் அது சதாடர்பாக ஏகதா (ஆகவசமாகப்) கபசிவிட்டுத் திரும்பிச் சசன்றார். (சிறிது 
கநரத்தில்) ஆஸிம் (ரலி) அவர்களின் குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒருவர் அவரிடம் சசன்று, தம் 
மழனவியுடன் (அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் (தகாத உறவு சகாண்டு) இருந்தழதத் தாம் கண்டதாகச் 
சசான்னார். அதற்கு ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள், "நான் (ஆகவசமாகப்) கபசியதாகலகய இப்படி (என் 
குலத்தாரிழடகய நடந்து) நாகன கசாதிக்கப்பட்டுள்களன்'' என்று சசான்னார்கள். பின்னர் ஆஸிம் 
(ரலி) அவர்கள் அவழர அழைத்துக்சகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று 
அவர் தம் மழனவிழய எந்த நிழலயில் கண்டார் என்பழதப் பற்றித் சதரிவித் தார்கள். 
(குற்றச்சாட்ழடக் சகாண்டுவந்த) அந்த மனிதர் நல்ல மஞ்சள் நிறமுழடயவராகவும், சழதப் 
பிடிப்புக் குழறவானராகவும், படிந்த முடிகழளக் சகாண்டவராகவும் இருந்தார். தம் மழனவியுடன் 
இருக்கக் கண்டதாக அவர் வாதிட்ட அந்த அந்நிய மனிதகரா மாநிறம் உழடயவராகவும், அதிகச் 
சழதப்பிடிப்பு உள்ளவராகவும், கழணக்கால் புழடத்தவராகவும் இருந்தார். (இந்தக் குற்றச்சாட்ழடக் 
ககட்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இழறவா! (இந்தப் பிரச்சிழனயில் ஒரு) சதளி 
ழவக் தருவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு, தம் மழனவியுடன் கண்டதாக அவர் 
குறிப்பிட்ட அந்த (அந்நிய) ஆடவரின் சாயலில் அவள் குைந்ழத சபற்சறடுத்தாள். (அதற்கு முன்கப) 
இந்தத் தம்பதியழர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சாப அழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) 
சசய்ய ழவத்தார்கள். (இந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கப்பட்ட) அழவ யில் இருந்த ஒரு மனிதர் இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "சாட்சி இல்லாமகலகய ஒருவருக்கு நான் கல்சலறி தண்டழன 
அளிப் பவனாயிருந்தால் இவளுக்கு அளித்திருப் கபன்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சசான்னது இந்தப் சபண் குறித்தா? என்று ககட்டார். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள், "இல்ழல; (அவள் கவசறாரு சபண்ணாவாள்.) அந்தப் சபண் இஸ்லாத்தில் இருந்து 
சகாண்கட தகாத உறவு சகாண்டுவந்தாள் எனப் பரவலாகப் கபசப்பட்டவள். (ஆனால், அவள் 
குற்றத்ழத ஒப்புக்சகாள்ளவுமில்ழல; தகுந்த சாட்சியும் இல்ழல. அவள் குறித்கத அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அதிகச் 
சழதப்பிடிப்பு உள்ளவராகவும்' என்பதற்குப் பின் "கடும் சுருள் முடியுழடயவராகவும் இருந்தார்' என 
அதிகப்படியாக இடம்சபற்றுள்ளது.  
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2997 காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: பரஸ்பரம் சாப அழைப்புப் பிரமாணம் 
(லிஆன்) சசய்துசகாண்ட அந்தத் தம்பதியர் குறித்து இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அருகில் 
கபசப்பட்டது. அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் ஷத்தாத் (ரஹ்) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "நான் 
சாட்சியல்லாமல் (ஒருவருக்குக்) கல்சலறி தண்டழன நிழறகவற்றுபவனாயிருந்தால் இகதா 
இவளுக்கு நிழறகவற்றியிருப்கபன்' என்று கூறியது அவ்விருவர் சதாடர்பாகத் தானா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இல்ழல; அவள் தகாத உறவில் 
ஈடுபட்டாள் எனப் பகிரங்கமா கப் கபசப்பட்டுவந்த சபண் ஆவாள்'' என்று கூறினார்கள்.8 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர் 
களது அறிவிப்பில், "(பரஸ்பரம் சாப அழைப் புப் பிரமாணம் சசய்துசகாண்ட அந்தத் தம்பதி யர் 
குறித்து) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியழதக் ககட்கடன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகிறது.  

2998 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: சஅத் பின் உபாதா அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் 
(நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஒரு மனிதன் தன் மழனவியுடன் (அந்நிய) 
ஆடவன் ஒருவன் (தகாத உறவு சகாண்ட நிழலயில்) இருப்பழதக் கண்டால், அவன் அந்த 
ஆடவழனக் சகான்றுவிடலாமா, சசால்லுங்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ழல (சகால்லக் கூடாது)'' என்று பதிலளித்தார்கள். அதற்கு சஅத் (ரலி) 
அவர்கள், "இல்ழல (அவழனக் சகால்லத்தான் கதான்றும்); சத்திய (மார்க்க)த்தால் தங்கழளக் 
கண்ணியப்படுத்தியவன்மீது ஆழணயாக!'' என்றார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தம் கதாைர்களிடம்), "உங்கள் தழலவர் என்ன சசால்கிறார் ககளுங்கள்'' என்றார்கள். 

 2999 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் என் மழனவியுடன் (அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் (தகாத உறவு 
சகாண்ட நிழலயில்) இருப்பழதக் கண்டால் நான்கு சாட்சிகழளக் சகாண்டுவரும்வழர நான் 
அவனுக்காகக் காத்திருக்க கவண்டியதுதானா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள்.  

3000 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் என் மழனவி யுடன் (அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் (தகாத உறவு 
சகாண்ட நிழலயில்) இருப்பழதக் கண்டால், நான்கு சாட்சிகழளக் சகாண்டு வரும்வழர நான் 
அவழனத் சதாடக் கூடாதா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"ஆம்' என்றார்கள். அதற்கு சஅத் (ரலி) அவர்கள், "இல்ழல; தங்கழளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் 
அனுப்பியவன் மீதாழணயாக! நானாக இருந் தால், அதற்கு முன்கப வாளால் அவழன 
சவட்டிவிடுகவன்'' என்றார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் தழலவர் 
என்ன சசால்கிறார் ககளுங்கள்! அவர் கராஷக்காரர். ஆனால், நான் அவழர விட கராஷக்காரன்; 
அல்லாஹ் என்ழனவிட கராஷக்காரன்'' என்றார்கள்.  
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3001 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர் கள் கூறியதாவது: சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள், "என் 
மழனவியுடன் (அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் (தவறான உறவு சகாண்ட நிழலயில்) இருக்க நான் 
கண்டால், வாளின் முழனயாகலகய அவழன நான் சவட்டுகவன்'' என்று சசால்ல, இந்தச் சசய்தி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியது. அப்கபாது அவர்கள், "சஅத் அவர்களின் 
கராஷத்ழதக் கண்டு நீங்கள் வியக்கின்றரீ்களா? அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! நான் அவழரவிட 
அதிக கராஷமுள்ளவன்; அல்லாஹ் என்ழனவிடவும் அதிக கராஷமுள்ளவன். அல்லாஹ்வின் 
கராஷம் காரணமாககவ அவன் சவளிப்பழடயான மற்றும் மழறவான எல்லா மானக்ககடான 
சசயல்கழளயும் தழட சசய்துள்ளான். அல்லாஹ்ழவவிட கராஷக்காரர் கவசறவருமில்ழல; 
(திருந்துவதற்கு வாய்ப்பளித்து) விட்டுப்பிடிப்பழத மிகவும் விரும்புகின்றவர் அல்லாஹ்ழவவிட 
கவசறவரும் இல்ழல. ஆககவதான், (தன்) தூதர்கழள நற்சசய்தி கூறுபவர்களாகவும் எச்சரிக்ழக 
சசய்பவர்களாகவும் (இவ்விரு அம்சங்களுடன்) அல்லாஹ் அனுப்பிழவத்தான். அல்லாஹ்ழவவிட 
மிகவும் புகழை விரும்புகின்றவர் கவசறவருமிலர். அதனால்தான், அல்லாஹ் சசார்க்கத்ழத 
அளிப்பதாக வாக்களித்துள்ளான்'' என்றார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3002 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: பனூ ஃபஸாரா குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒரு மனிதர் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "(சவள் ழள நிறத்தவனான எனக்கு) என் மழனவி கறுப்பான 
குைந்ழதழயப் பிரசவித்துள்ளாள் (அது என் குைந்ழதயா என்பதில் எனக்குச் சந் கதகம் உள்ளது)'' 
என்று சசான்னார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உன்னிடம் ஒட்டகங்கள் உள்ளனவா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அவர், "ஆம்' என்று பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) அவர் கள், "அவற்றின் நிறம் என்ன?'' 
என்று ககட் டார்கள். அவர், "சிவப்பு' என்றார். "அவற்றில் சாம்பல் நிற ஒட்டகங்களும் உள்ளனவா?'' 
என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் ககட்க, அவர், "(ஆம்) அவற்றில் சாம்பல் நிற ஒட்டகங்கள் இருக்ககவ 
சசய்கின்றன'' என்று பதிலளித்தார். "(தாயிடம் இல்லாத) அந்த (சாம்பல்) நிறம் அவற்றுக்கு மட்டும் 
எப்படி வந்தது?'' என்று நபியவர்கள் ககட்க, அவர் "அந்த ஒட்டகத் தின் பரம்பழர காரணமாக 
வந்திருக்கலாம்'' என்று சசான்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(உன் னுழடய) இந்தக் குைந்ழதயும் 
அதன் பரம் பழரயிலுள்ள (மூதாழதயரின்) நிறத்ழதக் சகாண்டிருக்கக்கூடும்'' என்று கூறினார்கள்.10 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3003 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அவர் "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் மழனவி கறுப்பான 
மகழனப் பிரசவித்துள்ளாள்' என்று, அது தனது குைந்ழத அல்ல என்பழதப் கபான்று சாழடயாகக் 
ககட்டார்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. ஹதீஸின் இறுதியில் "அவன் தம்முழடயவன் அல்லன் 
என்று மறுக்க அவழர நபி (ஸல்) அவர்கள் அனுமதிக்கவில்ழல'' என அதிகப்படியாக 
இடம்சபற்றுள்ளது.  
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3004 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு 
கிராமவாசி வந்து, "(சவள்ழள நிறத்தவ னான எனக்கு) என் மழனவி கறுப்பான மகழனப் 
சபற்சறடுத்துள்ளாள்; அவழன நான் (என் மகன் என ஏற்க மனத்தளவில்) மறுத்துவிட்கடன்'' என்று 
சசான்னார். அதற்கு அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், "உன்னிடம் ஒட்டகங்கள் 
உள்ளனவா?'' என்று ககட்டார்கள். அந்தக் கிராமவாசி "ஆம்' என்று பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "அவற்றின் நிறம் என்ன?'' என்று ககட்டார் கள். அவர் "சிவப்பு' என்று சசான்னார். "அவற் 
றில் சாம்பல் நிற ஒட்டகங்களும் உள்ளனவா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ககட்க, அவர் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார். "(தாயிடம் இல்லாத) அந்த (சாம்பல்) நிறம் அவற்றுக்கு 
எப்படி வந்தது?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். அந்தக் கிராமவாசி, 
"அந்த ஒட்டகத்தின் பரம்பழர காரணமாக வந்திருக்கலாம், அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்று 
சசான்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(உன்னுழடய) இந்த மகனும் அவன் 
பரம்பழரயிலுள்ள (மூதாழதயரின்) நிறத்ழதக் சகாண்டிருக்கக் கூடும்'' என்று கூறினார்கள்.11 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 

 

 

 

அத்தியாயம் - 20 : அடிமைமய விடுதமை செய்தல்1 

ஹதஸீ் 3005 – 3029 வமை 

  

பாடம் : 1 (பலருக்குச் சசாந்தமான) ஓர் அடிழம யி(ன் விழலயி)ல் தமக்குரிய பங்ழக மட்டும் 
ஒருவர் விடுதழல சசய்தல்.2  

3005 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் ஓர் அடிழமயில் தமக்குரிய பங்ழக 
விடுதழல சசய்கிறாகரா அவரிடம் அந்த அடிழம யின் (முழு) விழலழயயும் எட்டுகின்ற 
அளவுக்குச் சசல்வம் இருந்தால், அந்த அடிழமழய ஒத்த மற்கறார் அடிழமயின் விழலழய 
மதிப்பிட்டு, தம் கூட்டாளிகளுக்கு அவர் களுக்குரிய பங்குகளின் விழலழயக் சகாடுத்து, அந்த 
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அடிழமழய (முழுழமயாக) விடுதழல சசய்துவிட கவண்டும். இல்ழலசயனில், அவர் எந்த 
அளவுக்கு விடுதழல சசய்தாகரா, அந்த (தமது பங்கின்) அளவுக்குத்தான் விடுதழல சசய்தவர் 
ஆவார். இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.3 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பத்து அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 அடிமை (தனது முழு விடுதமைக்காக) உமைப்பது பற்றிய குறிப்பு.4  
3006 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இருவருக்குச் சசாந்தமான ஓர் அடி ழமழய அவர்களில் 
ஒருவர் விடுதழல சசய்தால், அவர் (வசதியுள்ளவராக இருக் கும்கபாது தம் கூட்டாளியின் 
பங்கிற்குப்) சபாறுப்கபற்பார். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3007 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் ஓர் அடிழமயி(ன் விழலயி)ல் தமக்குரிய ஒரு பங்ழக 
விடுதழல சசய்கிறா கரா அவரிடம் (கபாதிய) சசல்வம் இருக்கு மாயின், அவரது 
சசல்வத்திலிருந்து அவ்வடி ழமழய (முழுவதுமாக) விடுதழல சசய்வது அவர்மீது கடழமயாகும். 
அவரிடம் (கபாதிய) சசல்வம் இல்ழல யாயின், (நியாயமான விழல மதிப்பிடப்பட்டு மீதிப் 
பங்குகளின் விழலழயத் தருவதற்காக) அந்த அடிழம உழைத்துச் சம்பாதிக்க அனு மதிக்கப்பட 
கவண்டும். அவனுக்கு அதிகச் சிரமத்ழதத் தரலாகாது. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.5  

3008 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வரும் தகவல் கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது: அவரிடம் 
(கபாதிய) சசல்வம் இல்ழலசயன்றால், அந்த அடிழமயின் விழல, (அவழன) ஒத்த (அடிழமயின்) 
விழலழயக் சகாண்டு மதிப்பிடப்படும். பின்னர், விடுதழல அளிக் காதவரின் பங்கிற்காக அவன் 
உழைக்க அனுமதிக்கப்பட கவண்டும்; அவனுக்கு அதிகச் சிரமத்ழதத் தரலாகாது.6 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அவழன ஒத்த 
(அடிழமயின்) விழலழயக் சகாண்டு மதிப்பிடப்படும்'' என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ("அந்த அடிழமயின் 
விழல' எனும் சசாற்சறாடர் காணப்படவில்ழல.)  

பாடம் : 3 விடுதமை செய்தவருக்கக வாரிசுரிமை உரியது.7  
3009 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், ஓர் அடிழமப் 
சபண்ழண விழலக்கு வாங்கி விடுதழல சசய்ய விரும்பினார்கள். அப்சபண்ணின் 
உரிழமயாளர்கள் "இவளுக்கு வாரிசாகும் உரிழம எங்களுக்கக இருக்க கவண்டும் என்ற 
நிபந்தழனயின் கபரில் உங்களுக்கு இவழள விற்கிகறாம்'' என்று கூறினர். இழத ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சதரிவித்தகபாது, "அ(வர்களின் 
நிபந்தழனயான)து உனக்குத் தழடயாக இராது. ஏசனனில், விடுதழல சசய்தவருக்கக 
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(அடிழமயின் சசாத்துக்கான) வாரிசுரிழம உரியதாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்.8  

3010 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பரீரா (எனும் அடிழமப் சபண்), தமது விடுதழலப் 
பத்திரத்தின் சதாழகழயச் சசலுத்துவதற்கு உதவி ககாரி என்னிடம் வந்தார். (அப்கபாது) அவர் 
தமது விடுதழலத் சதாழகயில் எழதயும் சசலுத்தியிருக்கவில்ழல. நான் அவரிடம், "நீ உன் 
உரிழமயாளர்களிடம் திரும்பிச் சசல். (நான் உன் சார்பாக) உன் விடுதழலப் பத்திரத்தின் 
சதாழகழயச் சசலுத்திவிடுகிகறன். (ஆனால்,) உனது வாரிசுரிழம எனக்கக உரியதாகும். இதற்கு 
அவர்கள் சம்மதித்தால், நாகன அழதச் சசலுத்திவிடுகிகறன்'' என்று கூறிகனன். அவ்வாகற, பரீரா 
தம் உரிழமயாளர்களி டம் ககட்க, அவர்கள் (சம்மதிக்க) மறுத்து, "உன்(ழன வாங்கி விடுதழல 
சசய்வதன்) வாயிலாக, அவர் இழறவனிடம் நன்ழம ழயப் சபற விரும்புவாராயின் அவ்வாகற 
சசய்யட்டும்! ஆனால், உனது வாரிசுரிழம எங்களுக்கக உரியதாக இருக்கும்'' என்று 
கூறிவிட்டார்கள். இழத நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூறிகனன். அதற்கு 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ அவழர விழலக்கு வாங்கி விடுதழல சசய்துவிடு. 
ஏசனனில், விடுதழல சசய்பவருக்கக வாரி சுரிழம உரியதாகும்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்று (உழரயாற்றுழகயில்), "சிலருக்கு என்ன ஆயிற்று? 
அல்லாஹ்வின் சட்டத்தில் இல்லாத நிபந்தழனழய விதிக்கி றார்ககள! அல்லாஹ்வின் சட்டத்தில் 
இல்லாத நிபந்தழனழய ஒருவர் விதித்தால் அது சசல்லத் தக்கதன்று; அவர் நூறு முழற 
நிபந்தழன விதித்தாலும் சரிகய! அல்லாஹ்வின் நிபந்தழனகய (ஏற்று) பின்பற்றத் தகுந்ததும் 
உறுதி வாய்ந்ததும் ஆகும்'' என்று கூறினார்கள்.9 

 3011 கமற்கண்ட ஹதீஸ் நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிட 
மிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "பரீரா என்னிடம் வந்து, 
"ஆயிஷா (ரலி) அவர்ககள! நான் என் உரிழமயாளர் களிடம், ஆண்டுக்கு ஓர் "ஊக்கியா' வதீம் 
ஒன்பது ஊக்கியாக்கள் சசலுத்த கவண்டும் எனும் நிபந்தழனழய ஒப்புக்சகாண்டு விடுதழலப் 
பத்திரம் எழுதி வாங்கியுள்களன்' என்று கூறினார்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பிக்கிறது. கமலும் அதில், 
"அ(ந்நிபந்தழனயான)து அவரிடமிருந்து (வாரிசுரிழம சபறுவதில்) உனக்குத் தழடயாக இராது. நீ 
அவழர விழலக்கு வாங்கி விடுதழல சசய்துவிடு'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என்பதும் கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது. இந்த அறிவிப்பில், "பின்னர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிழடகய எழுந்து நின்று அல்லாஹ்ழவப் கபாற்றிப் புகழ்ந்து விட்டு 
"இழறவாழ்த்துக்குப் பின்' (அம்மா பஅத்)'' என்று கூறி (கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி 
சசான்)னார்கள் என்றும் காணப் படுகிறது.10  

3012 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: பரீரா (ரலி) என்னிடம் வந்து, நான் என் 
உரிழமயாளர்களிடம் ஆண்டுக்கு ஓர் "ஊக்கியா' வதீம் ஒன்பது ஆண்டுகளில் ஒன்பது 
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"ஊக்கியா'க்கழள (விடுதழலத் சதாழகயாக)ச் சசலுத்திவிட கவண்டும் எனும் நிபந்தழனழய 
ஒப்புக்சகாண்டு விடுதழலப் பத்திரம் எழுதி வாங்கியுள் களன்; ஆககவ, நீங்கள் எனக்கு உதவுங் 
கள்'' என்று ககட்டார். நான், "உன் உரிழமயாளர்களுக்கு அந்த "ஊக்கியா'க்கழள நான் ஒகர 
தடழவயில் சகாடுத்து உன்ழன விடுதழல சசய்கிகறன். (ஆனால்,) உன் வாரிசுரிழம எனக்கக 
உரியதாக இருக்கும். இதற்கு அவர்கள் இழசந்தால், நான் அவ்வாகற சசய்கிகறன்'' என்று 
சசான்கனன். பரீரா தன் உரிழமயாளர்களிடம் அழதக் கூறியகபாது, (பரீராவின்) வாரிசுரிழம 
தங்களுக்குக் கிழடத்தால் தவிர அதற்கு ஒப்புக்சகாள்ள முடியாது என அவர்கள் மறுத்துவிட்டனர். 
பரீரா என்னிடம் வந்து அழதத் சதரிவித்தார். நான் "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அவ்வாறாயின் 
முடியாது'' என்று கூறி, பரீராழவத் துரத்திவிட்கடன். இழதச் சசவியுற்ற அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், (அழதப் பற்றி) என்னிடம் வினவ, நான் அவர்களுக்கு விவரத்ழதச் சசான்கனன். 
அப்கபாது, "அவழள விழலக்கு வாங்கி விடுதழல சசய்துவிடு. அவர்களுக்கக வாரிசுரிழம உரியது 
என அறிவித்துவிடு. (பின்னர் பார்த்துக்சகாள்ளலாம்.) ஏசனனில், (சட்டப்படி) விடுதழல 
சசய்தவருக்கக வாரிசுரிழம உரியதாகும்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு (அன்று) மாழல 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிழடகய) உழரயாற்றி னார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்ழவ அவனது தகுதிக்ககற்ப கபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டு, "இழறவாழ்த்துக்குப் பின்! 
மக்களில் சிலருக்கு என்ன கநர்ந்தது? அல்லாஹ்வின் சட்டத்தில் இல்லாத நிபந்தழனகழள 
அவர்கள் விதிக்கிறார்ககள! அல்லாஹ்வின் சட்டத்தில் இல்லாத எந்த ஒரு நிபந்தழன யும் 
சசல்லாததாகும்; அது நூறு (முழற சமாைியப்பட்ட) நிபந்தழனயாயினும் சரிகய! அல்லாஹ்வின் 
சட்டகம (ஏற்று) பின்பற்றத் தகுந்ததாகும். அல்லாஹ்வின் நிபந்தழனகய உறுதி வாய்ந்ததாகும். 
உங்களில் சில மனிதர் களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? அவர்களில் ஒருவர், (என் அடிழமயாகிய) இன்ன 
மனிதழன விடுதழல சசய்துவிடு! ஆனால், (அவனுக்கு) வாரிசாகும் உரிழம எனக்கக உரியது'' 
என்று கூறுகிறாகர! (உண்ழமயில்) விடுதழல சசய்தவருக்கக வாரிசுரிழம உரியதாகும்'' என்று 
கூறினார்கள்.11  

3013 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் பின்வருமாறு இடம் 
சபற்றுள்ளது: பரீராவின் கணவரும் அடிழமயாக இருந்தார். (விடுதழலயழடந்த) பரீராவுக்கு (அவர் 
தம் கணவருடன் கசர்ந்து வாை, அல்லது பிரிந்துவிட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
விருப்ப உரிழம அளித்தார்கள். அப்கபாது பரீரா தம்ழமகய (அதாவது தனித்து வாழ்வழதகய) 
கதர்ந்சதடுத்தார். பரீராவின் கணவர் (அடிழமயாக இல்லாமல்) சுதந்திரமானவ ராக இருந்திருப்பின், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பரீராவுக்கு விருப்ப உரிழம வைங்கி யிருக்கமாட்டார்கள்.12 
இந்த அறிவிப்புகளில், "இழறவாழ்த்துக்குப் பின்' ("அம்மா பஅத்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்) எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல.  
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3014 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (அடிழமயாயிருந்து விடுதழல சபற்ற) பரீராவால் 
மூன்று தீர்வுகள் (நமக்கு) கிட்டின: 1. அவருழடய உரிழமயாளர்கள் அவரு ழடய வாரிசுரிழம 
தமக்கக உரியது என நிபந்தழனயிட்டு, அவழர விற்பதற்கு முன் வந்தனர். அழத நான் நபி (ஸல்) 
அவர் களிடம் கூறியகபாது "நீ அவழர விழலக்கு வாங்கி விடுதழல சசய்துவிடு. ஏசனனில், 
விடுதழல சசய்தவருக்கக (அவ்வடிழம யின்) வாரிசுரிழம உரியதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 2. 
அவர் விடுதழல சசய்யப்பட்டகபாது, (தம் அடிழமக் கணவருடனான உறழவத் சதாடரவும் 
முறித்துக்சகாள்ளவும்) அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விருப்ப உரிழம 
வைங்கினார்கள். அப்கபாது அவர் தம்ழமகய (அதாவது தனித்து வாழ்வழதகய) 
கதர்ந்சதடுத்துக்சகாண்டார். 3. மக்கள் அவருக்கு தர்மப் சபாருட்கழள வைங்குவார்கள்; (அவற்ழற) 
அவர் எங்களுக்கு அன்பளிப்பாக வைங்குவார். அது குறித்து நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
சதரிவித்தகபாது, "இது அவருக்குத் தர்மமாகும்; உங்களுக்கு அது அன்பளிப்பாகும். எனகவ, அழத 
நீங்கள் உண்ணலாம்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3015 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அன்சாரிகளில் சிலரிடமிருந்து (அவர்களின் 
அடிழமயாக இருந்த) பரீராழவ விழலக்குக் ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள் அவருக்கு வாரிசாகும் 
உரிழம தங்களுக்கக இருக்க கவண்டும் என நிபந்தழன விதித்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(விடுதழல எனும்) உபகாரம் சசய்தவ ருக்கக வாரிசாகும் உரிழம உண்டு'' 
என்று கூறினார்கள். (விடுதழலயழடந்த) பரீராவுக்கு (அவர் தம் கணவருடன் கசர்ந்து வாை, 
அல்லது பிரிந்துவிட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விருப்ப உரிழம அளித்தார்கள். 
அவருழடய கணவரும் அடிழமயாககவ இருந்தார். பரீரா (ஒரு முழற) எனக்கு அன்பளிப் பாக 
இழறச்சிழய வைங்கினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்த 
இழறச்சியிலிருந்து நமக்கு (உணவு) தயாரித்திருந்தால் நன்றாயிருக்குகம!'' என்று சசான்னார்கள். 
நான், "இது பரீராவுக்குத் தர்மமாக வைங்கப்பட்டதாயிற்கற?'' என்கறன். அதற்கு "இது அவருக்குத் 
தர்மமாகும்; நமக்கு (பரீராவின்) அன்பளிப்பாகும்'' என்றார்கள்.  

3016 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் பரீராழவ விழலக்கு வாங்கி விடுதழல சசய்ய 
விரும்பிகனன். (அவருழடய உரிழம யாளர்கள்) அவருக்கு வாரிசாகும் உரிழம தங்களுக்கக 
உரியது என நிபந்தழனயிட்டார்கள். அது குறித்து நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
சசான்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ அவழர விழலக்கு வாங்கி 
விடுதழல சசய்துவிடு. ஏசனனில், (ஓர் அடிழமழய) விடுதழல சசய்தவருக்கக (அவ்வடிழமக்கு) 
வாரிசாகும் உரிழம உரியதாகும்'' என்று கூறினார்கள். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு இழறச்சி அன்பளிப்பாக வைங்கப் பட்டது. அப்கபாது மக்கள், "இது பரீராவுக்குத் 
தர்மமாகக் கிழடத்தது'' என்று கூறினர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது 
அவருக்குத் தர்மமாகும்; நமக்கு (பரீராவின்) அன்பளிப்பாகும்'' என்று சசான்னார்கள். கமலும், பரீரா 
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(தம் கணவருடன் கசர்ந்து வாை, அல்லது பிரிந்துவிட) விருப்ப உரிழம அளிக்கப்பட்டார். இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அப்துர் ரஹ்மான் பின் 
அல்காசிம் (ரஹ்) அவர்கள் (இந்த ஹதீழஸ எனக்கு அறிவிக்ழகயில்) "பரீராவின் கணவர் 
சுதந்திரமான மனிதராக இருந்தார்'' என்றார்கள். பின்னர் அவர்களிடம் பரீராவின் கணவழரப் 
பற்றிக் ககட்டகபாது "எனக்குத் சதரியாது'' என்று சசால்லிவிட்டார்கள்.14 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3017 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: பரீரா (ரலி) அவர்களின் கணவர் அடிழமயாக 
இருந்தார். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3018 நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவி யார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
(அடிழமயாயிருந்து விடுதழல சபற்ற) பரீராவால் மூன்று முன்மாதிரிகள் (நமக்கு) கிட்டின: 1. 
அவர் விடுதழல சபற்றகபாது தம் (அடிழமக்) கணவர் விஷயத்தில் (அவரு டன் கசர்ந்து வாை, 
அல்லது பிரிந்துவிட) விருப்ப உரிழம அளிக்கப்பட்டார். 2. எனக்கு அன்பளிப்பாக இழறச்சி 
வைங்கப்பட்டது. சநருப்பின் கமல் சழமயல் பாத்திரம் இருக்கும் நிழலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்து உணவு ககட்டார்கள். அப்கபாது அவர்களுக்கு முன்னால் 
சராட்டியும் வடீ்டிலிருந்த குைம்பும் சகாண்டுவரப்பட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நான் சநருப்பின் மீது இழறச்சியுள்ள பாத்திரத் ழதக் கண்கடகன?'' என்று ககட்டார்கள். 
அ(தற்கு அங்கிருந்த)வர்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதகர! (உண்ழமதான்); (ஆயினும்,) அது 
பரீராவுக்குத் தர்மமாக வைங்கப்பட்ட இழறச்சி. தர்மப் சபாருழளத் தங்களுக்கு உண்ணத் 
தருவழத நாங்கள் சவறுத்கதாம்'' என்று கூறினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அது பரீராவிற்குத்தான் தர்மம்; நமக்கு அது (பரீராவின்) அன்பளிப்பு'' என்று கூறினார்கள். 
கமலும், பரீரா (ரலி) அவர்கள் சதாடர்பான விஷயத்தில்தான் "விடுதழல சசய்தவருக்கக 
(அடிழமயின் சசாத்தில்) வாரிசுரிழம உரியதாகும்'' என்றும் கூறினார்கள்.15  

3019 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், ஓர் அடிழமப் 
சபண்ழண விழலக்கு வாங்கி விடுதழல சசய்ய விரும்பினார்கள். அப்சபண்ணின் 
உரிழமயாளர்கள், அவளுக்கு வாரிசாகும் உரிழம தங்களுக்கு இருந்தால் தவிர (விற்க மாட்கடாம்) 
என மறுத்துவிட்டனர். இழதப் பற்றி ஆயிஷா அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
சசான்னகபாது, "அ(வர்களின் நிபந்தழனயான)து உனக்குத் தழடயாக இராது. ஏசனனில், விடுதழல 
சசய்தவருக்கக வாரிசுரிழம உரியதாகும்'' என்று சசான் னார்கள்.  

பாடம் : 4 (முன்னாள் அடிழமக்கு) வாரிசாகும் உரிழமழய விற்பதற்கும் அன்பளிப்பாக 
வைங்குவதற்கும் வந்துள்ள தழட.16  
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3020 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (முன்னாள் 
அடிழமக்கு) வாரிசாகும் உரிழமழய விற்பதற்கும் அழத அன்பளிப்பாக வைங்குவதற்கும் தழட 
விதித்தார்கள். முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ்) ஆகிய நான் கூறுகிகறன்: இந்த ஹதீழஸ மக்கள் 
அழனவரும் அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத அறிவிக்கின்றனர்.17 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஒன்பது அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அப்துல் வஹ்ஹாப் பின் அப்தில் மஜதீ் அஸ்ஸகஃப ீ(ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில் 
விற்பதற்குத் தழட விதித்தார்கள் என்பது மட்டுகம இடம்சபற் றுள்ளது. "அன்பளிப்பாக 
வைங்குவதற்கும் தழட விதித்தார்கள்' எனும் குறிப்பு இடம் சபறவில்ழல. 

 பாடம் : 5 விடுதழல சசய்த உரிழமயாளர்கள் அல்லாத மற்றவர்கழள ஓர் அடிழம தன் 
உரிழமயாளர்கள் எனக் கூறலா காது.18  

3021 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், ஒவ்சவாரு 
குலத் தாரின் மீதும், (அவர்களில் ஒருவர் தவறுத லாகச் சசய்துவிட்ட சகாழலக் குற்றத்திற்கு) 
உரிய இைப்படீ்ழட வைங்க கவண்டும் என விதியாக்கினார்கள். பிறகு "எந்த ஒரு முஸ்லிமும் 
மற்சறாரு முஸ்லிமான மனிதரால் விடுதழல சசய்யப்பட்ட அடிழமக்கு, அவரது அனுமதியின்றி 
வாரிசாகிக்சகாள்வது சட்டப்படி கூடாது'' என்றும் விதியாக்கினார்கள்.19 இதன் அறிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவரான அபுஸ்ஸுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார் கள்: அவ்வாறு சசய்பவழர நபி (ஸல்) 
அவர் கள் (பல்கவறு குலங்களுக்கு எழுதிய) தமது கடிதத்தில் சபித்திருந்தார்கள் என்றும் எனக்குத் 
சதரிவிக்கப்பட்டது.  

3022 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் தம்ழம விடுதழல சசய்த உரிழம 
யாளர்களின் அனுமதியின்றி, தமக்கு வாரி சாகும் உரிழமழய கவசறாரு கூட்டத்தா ருக்கு 
வைங்குகிறாகரா அந்த அடிழமமீது அல்லாஹ்வின் சாபமும் வானவர்களின் சாபமும் உண்டாகும். 
கமலும், அவர் புரிந்த கடழமயான மற்றும் கூடுதலான வைிபாடு கள் எதுவும் அவரிடமிருந்து 
ஏற்கப்படாது. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3023 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் தம்ழம விடுதழல சசய்த உரிழமயாளர்களின் 
அனுமதியின்றி, தமக்கு வாரிசாகும் உரிழமழய கவசறாரு கூட்டத்தாருக்கு வைங்குகிறாகரா அந்த 
அடிழமமீது அல்லாஹ்வின் சாபமும் வானவர்கள் மற்றும் அழனத்து மக்களின் சாபமும் 
உண்டாகும். அவர் புரிந்த கடழமயான மற்றும் கூடுதலான வைிபாடுகள் எதுவும் மறுழம நாளில் 
அவரிடமிருந்து ஏற்கப்படாது. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "யார் தம்ழம விடுதழல 
சசய்த உரிழமயாளர்களின் அனுமதியின்றி, அவர்கள் அல்லாதவர்கழள உரிழமயாளர்களாக 
ஆக்கிக்சகாள்கிறாகரா'' என இடம்சபற்றுள்ளது.  
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3024 யஸீத் பின் ஷரீக் பின் தாரிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) அலீ பின் 
அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் எங்களுக்கு உழரயாற்றினார்கள். அப்கபாது அவர்கள் கூறினார்கள்: நாம் 
ஓதிவருகின்ற இழறகவதத்ழதயும் (நபியவர்களிடமிருந்து கிழடக்கப்சபற்ற) இந்த ஏட்ழடயும் 
தவிர (எழுத்து வடிவிலான மார்க்கச் சட்டம்) கவசறதுவும் (நபியின் குடும்பத்தாரான) எங்களிடம் 
இருப்பதாக யார் கூறுகிறாகரா அவர் சபாய்யுழரத்து விட்டார். (அப்கபாது அலீ (ரலி) அவர்களது 
வாள் உழற ழவக்கும் ழப ஒன்றில் ஓர் ஏடு மாட்டப்பட்டிருந்தது.) அந்த ஏட்டில் (உயிரீட் 
டிற்காகவும் ஸகாத்தாகவும் வைங்கப்படும்) ஒட்டகங்களின் வயது குறித்தும், காயங் களுக்கான 
தண்டழன குறித்தும் எழுதப் பட்டிருந்தது. கமலும், அதில் நபி (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
கூறினார்கள் என (எழுதப்பட்டு) இருந்தது: மதீனா நகரம் "அய்ர்' எனும் மழல யிலிருந்து "ஸவ்ர்' 
மழலவழர புனிதமானதாகும். அதில் யார் (மார்க்கத்தின் சபயரால்) புதிதாக ஒன்ழற 
உருவாக்குகிறாகரா, அல்லது (அவ்வாறு) புதிதாக ஒன்ழற உருவாக்குபவருக்கு அழடக்கலம் 
அளிக்கிறாகரா அவர்மீது அல்லாஹ்வின் சாபமும் வானவர்கள் மற்றும் அழனத்து மக்களின் 
சாபமும் உண்டாகும். கமலும், அவர் புரிந்த கடழமயான வைிபாட்ழடகயா கூடுதலான 
வைிபாட்ழடகயா அவரிடமிருந்து மறுழம நாளில் அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான். முஸ்லிம்களில் 
எவர் அழடக்கலம் சகாடுத்தாலும் அது ஒன்கறயாகும். (மற்ற முஸ்லிம்கள் தரும் 
அழடக்கலத்திற்குச் சமமானதாகும்.) அவர்களில் கழட நிழலயில் உள்ளவர்கள்கூட அழடக்கலம் 
தர முன்வரலாம். யார் தம் தந்ழத அல்லாத ஒருவழர தந்ழத என்று வாதிடுகி றாகரா, அல்லது 
விடுதழல சசய்த உரிழமயாளர்கள் அல்லாத கவறு யாழரகயனும் வாரிசாக ஆக்கிக்சகாள்கிறகரா 
அவர்மீது அல்லாஹ்வின் சாபமும் வானவர்கள் மற்றும் அழனத்து மக்களின் சாபமும் 
உண்டாகும். கமலும், அவர் புரிந்த கடழமயான வைிபாட்ழடகயா கூடுதலான வைிபாட்ழடகயா 
அவரிடமிருந்து மறுழம நாளில் அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான்.20  

பாடம் : 6 அடிமைமய விடுதமை செய்வதன் ெிறப்பு.21  
3025 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இழறநம்பிக்ழகயுள்ள (முஃமினான) ஓர் அடிழமழய யார் 
விடுதழல சசய்கிறாகரா (விடுதழல சசய்யப்பட்ட) அந்த அடிழம யின் ஒவ்கவார் உறுப்புக்கும் 
பகரமாக (விடு தழல சசய்தவரின்) ஓர் உறுப்ழப நரகத்திலி ருந்து அல்லாஹ் விடுதழல 
சசய்வான். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.22  

3026 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் அடிழமழய யார் விடுதழல சசய்கி 
றாகரா (விடுதழல சசய்யப்பட்ட) அந்த அடி ழமயின் ஒவ்கவார் உறுப்புக்கும் பகரமாக (விடுதழல 
சசய்தவரின்) உறுப்புகளில் ஒன்ழற நரகத்திலிருந்து அல்லாஹ் விடுதழல சசய்வான்; 
அவருழடய மர்ம உறுப்புக்குப் பதிலாக இவருழடய மர்ம உறுப்ழபயும் (விடுதழல சசய்வான்). 
இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.23  
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3027 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இழறநம்பிக்ழகயுள்ள (முஃமினான) ஓர் 
அடிழமழய யார் விடுதழல சசய்கிறாகரா (விடுதழல சசய்யப்பட்ட) அந்த அடிழமயின் ஒவ்கவார் 
உறுப்புக்கும் பகரமாக (விடுதழல சசய்தவரின்) உறுப்புக்களில் ஒன்ழற நரகத்திலிருந்து அல்லாஹ் 
விடுதழல சசய்வான்; அவரு ழடய மர்ம உறுப்புக்குப் பகரமாக இவருழடய மர்ம உறுப்ழபயும் 
விடுதழல சசய்வான். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3028 அலீ பின் ஹுழசன் (ரஹ்) அவர்களின் கதாைரான சயதீ் பின் அப்தில்லாஹ் இப்னு மர்ஜானா 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் மற்சறாரு முஸ்லிமான (அடிழம) 
மனிதழர விடுதழல சசய்தால், (விடுதழல சசய்யப்பட்ட) அந்த முஸ்லிமின் ஒவ்கவார் 
உறுப்புக்கும் பகரமாக (விடுதழல சசய்தவரின்) ஓர் உறுப்ழப அல்லாஹ் நரகத்திலிருந்து காப் 
பாற்றுவான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என அபூ ஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவித்தழத நான் ககட்கடன். இந்த ஹதீழஸ அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து 
சசவியுற்ற நான், அழத அலீ பின் ஹுழசன் (ரஹ்) அவர்களிடம் சதரிவித்கதன். இழதக் ககட்ட 
அலீ (ரஹ்) அவர்கள், உடகன தம் அடிழம ஒருவழர விடுதழல சசய்துவிட்டார்கள். அந்த 
அடிழமக்கு (விழலயாக) அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் பத்தாயிரம் 
திர்ஹம்கழள, அல்லது ஆயிரம் தீனாழர அலீ பின் ஹுழசன் (ரஹ்) அவர்களிடம் 
சகாடுத்திருந்தார்கள். (ஆயினும், அந்த விழலக்குப் சபாறுப்கபற்றுக்சகாண்டு அந்த அடிழமழய 
விடுதழல சசய்துவிட்டார்கள்.)24  

பாடம் : 7 (அடிழமயாக இருக்கும்) தந்ழதழய விடுதழல சசய்வதன் சிறப்பு.  

3029 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (தன்) தந்ழத அடிழமயாக இருப்பழதக் 
கண்ட தனயன், அவழர விழலக்கு வாங்கி விடுதழல சசய்யாத வழர தந்ழதக்குச் சசய்ய 
கவண்டிய கடழமழய நிழறகவற்றியவனாக ஆகமாட்டான்.25 இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு 
அப ீழஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "தன் தந்ழதக்குச் சசய்ய கவண்டிய கடழமழய' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "தன் தந்ழதக்குச் சசய்ய கவண்டிய கடழமழய' என்கற இடம்சபற்றுள்ளது. 
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அத்தியாயம் 21 வியாபாைம் 

ஹதஸீ் 3030 – 3152 வமை 
 

 

பாடம் : 1 "முைாைொ' ைற்றும் "முனாபதா' ஆகிய வியாபாைங்கள் செல்ைாது.2  
3030 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சதாடுமுழற வியாபாரம் ("முலாமசா'), எறி முழற வியாபாரம் ("முனாபதா') ஆகியவற் ழறத் 
தழட சசய்தார்கள்.3 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.4 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3031 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "முலாமசா' மற்றும் "முனாபதா' ஆகிய வியாபார 
முழறகள் இரண்டுக்கும் தழட விதிக்கப்பட்டது. "முலாமசா' என்பது, (விற்பவர் வாங்குபவர் ஆகிய 
இருவரில்) ஒவ்சவாருவரும் மற்றவரின் (விற்பழனக் கான) துணிழய கயாசிக்காமல் சதாட்டு(விட் 
டாகல வியாபார ஒப்பந்தம் முடிந்துவிட்ட தாக ஆகி)விடுவதாகும். "முனாபதா' என்பது, இருவரில் 
ஒவ்சவாருவரும் மற்றவழர கநாக்கித் தமது துணிழய எறிய, அவர்களில் எவரும் மற்றவரின் 
துணிழய(ப் பிரித்து)ப் பார்க்காமகலகய (வியாபாரத்ழத முடித்து) விடுவதாகும்.  

3032 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
வியாபார முழறகள் இரண்ழடயும் ஆழட அணியும் முழறகள் இரண்ழடயும் எங்க ளுக்குத் 
தழட சசய்தார்கள். வியாபாரத்தில் சதாடுமுழற வியாபாரம் (முலாமசா), எறிமுழற வியாபாரம் 
(முனாபதா) ஆகிய இரண்ழடயும் தழட சசய்தார்கள். சதாடுமுழற வியாபாரம் ("முலாமசா') 
என்பது, இரவிகலா பகலிகலா (துணி வாங்கும்) ஒருவர் (விற்கும்) மற்சறாருவரின் துணிழயத் 
தமது கரத்தால் சதாடுவதாகும். விரித்துப் பார்க்காமகலகய சதாட்டகதாடு வியாபாரத்ழத 
முடித்துக் சகாள்வதாகும். எறிமுழற வியாபாரம் (முனாபதா) என்பது, ஒருவர் மற்சறாருவழர 
கநாக்கித் தமது துணிழய எறிய, மற்றவர் இவழர கநாக்கித் தமது துணிழய எறிய (துணிழயப் 
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பிரித்துப்) பார்க்காமலும் பரஸ்பர திருப்தி இல்லாமலும் இருவருக்குமிழடயிலான வியாபார 
(ஒப்பந்த)மாக அதுகவ ஆகிவிடுவதாகும்.5 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 கல்சலறி வியாபாரம் ("ழபஉல் ஹஸாத்') மற்றும் கமாசடி வியாபாரம் ("ழபஉல் ஃகரர்') 
ஆகியழவ சசல்லாது.6  

3033 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கல்சலறி 
வியாபாரத்திற்கும் கமாசடி வியாபாரத்திற்கும் தழட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 3 சிழன ஒட்டகத்தின் வயிற்றிலுள்ள (குட்டிழய, அல்லது சிழன ஒட்டகத்தின் 
வயிற்றிலுள்ள) குட்டி ஈனும் குட்டிழய விற்பது தழட சசய்யப்பட்டுள்ளது.7  

3034 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சிழன ஒட்டகத்தின் வயிற்றிலுள்ள குட்டி ஈனும் குட்டிழய விற்பதற்குத் தழட விதித் தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3035 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அறியாழமக் கால மக்கள் ஹபலுல் 
ஹபலாவுக்காக - சிழன ஒட்டகம் குட்டி ஈன்று, அந்தக் குட்டி சிழனயாகிப் சபற விருக்கும் 
குட்டிக்காக - ஒட்டகத்தின் இழறச்சிகழள விற்கவும் வாங்கவும் சசய்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இத்தழகய வியாபாரம் சசய்யக் கூடாது என மக்களுக்குத் தழட விதித்தார்கள்.8 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 ஒருவர் தம் சககாதரர் வியாபாரம் சசய்துசகாண்டிருக்கும்கபாது இழடயில் குறுக் கிட்டு 
வியாபாரம் சசய்வதும், அவர் விழல கபசும் அகத சபாருழளத் தாமும் விழல கபசுவதும், 
வாங்கும் கநாக்கமின்றி விழலழய ஏற்றிவிடுவதும் தழட சசய்யப்பட்டுள்ளன; கால்நழடகளின் 
(பாழலக் கறக்காமல் அவற்றின்) மடிழயக் கனக்கச் சசய்வதும் தழட சசய்யப்பட்டுள்ளது.9 

3036 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் வியாபாரம் சசய்து 
சகாண்டிருக்கும்கபாது மற்றவர் குறுக்கிட்டு வியாபாரம் சசய்ய கவண்டாம். இழத இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.10  

3037 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர் தம் (முஸ்லிம்) சககாதரர் வியாபாரம் 
சசய்துசகாண்டிருக்கும்கபாது இழடயில் குறுக்கிட்டு வியாபாரம் சசய்ய கவண்டாம்; தம் 
(முஸ்லிம்) சககாதரர் சபண் கபசிக்சகாண்டிருக்கும்கபாது இழடயில் குறுக்கிட்டுப் சபண் கபச 
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கவண்டாம். அந்தச் சககாதரர் இவருக்கு அனுமதியளித்தால் தவிர!11 இழத இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3038 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் தம் (முஸ்லிம்) 
சககாதரர் விழல கபசும்கபாது, அகத சபாருழளத் தாமும் விழல கபச கவண்டாம். இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3039 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒருவர் தம் (முஸ்லிம்) சககாதரர் விழல கபசும் 
அகத சபாருழளத் தாமும் விழல கபசுவதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட 
விதித்தார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3040 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (சரக்குகழள ஏற்றிக்சகாண்டு) வாகனத் 
தில் வருபவர்கழள எதிர்சகாண்டு (வைியி கலகய சந்தித்து சரக்குகழள) வாங்கலாகாது. ஒருவர் 
வியாபாரம் சசய்துசகாண்டிருக்கும்கபாது மற்றவர் குறுக்கிட்டு வியாபாரம் சசய்ய கவண்டாம். 
வாங்கும் கநாக்கமின்றி விழலழய ஏற்றிவிட கவண்டாம். கிராமத்திலிருந்து சரக்கு கழளக் 
சகாண்டுவருபவருக்காக உள்ளூர்வாசி விற்றுக் சகாடுக்க கவண்டாம். ஒட்டகங்கள் மற்றும் 
ஆடுகளின் (பாழலக் கறக்காமல் அவற்றின்) மடிழய கனக்கச் சசய்ய கவண்டாம். அவ்வாறு 
ஒருவர் அவற்ழற வாங்கிப் பால் கறந்து திருப்தியழடந்தால் தம்மிடகம ழவத்துக் சகாள்ளலாம். 
திருப்தியழடயாவிட்டால் அவற்ழற ஒரு "ஸாஉ' கபரீச்சம் பைத்துடன் திருப்பிக் 
சகாடுத்துவிடலாம். இவ்விரண்டில் ஒன்ழறத் கதர்ந்சதடுக்க அவருக்கு உரிழம உண்டு. இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.13  

3041 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "(சரக்குகழள ஏற்றிக்சகாண்டு) வாகனத் தில் 
வருபவர்கழள எதிர்சகாண்டு (வைியி கலகய சந்தித்து சரக்குகழள) வாங்குவதற்கும், 
கிராமத்திலிருந்து (சரக்குகழளக் சகாண்டு) வருபவர்களுக்காக உள்ளூர்வாசிகள் விற்றுக் 
சகாடுப்பதற்கும், ஒரு சபண் தன் சகக்கிைத்திழய மணவிலக்குச் சசய்யுமாறு (தன் கணவரிடம்) 
ககாருவதற்கும், வாங்கும் கநாக்கமின்றி விழலழய ஏற்றிவிடுவதற்கும், கால்நழடகளின் (பாழலக் 
கறக்காமல் கூடுதல் விழலக்கு விற்பதற்காக) மடி கனக்கச் சசய் வதற்கும், தம் (முஸ்லிம்) 
சககாதரர் விழல கபசும் அகத சபாருழள மற்றவர் விழல கபசுவதற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தழட விதித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், ஃகுன்தர் மற்றும் வஹ்ப் (ரஹ்) 
ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் "(கமற்கண்டவற்றுக்கு) தழட விதிக்கப்பட்டது' என இடம்சபற்றுள்ளது. 
அப்துஸ் ஸமத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட 
விதித்தார்கள்' என்று காணப்படுகிறது. 
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 3042 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், வாங்கும் 
கநாக்கமின்றி (ஒரு சபாருழள அதிக விழலக்குக் ககட்டு) விழலழய ஏற்றிவிடுவதற்குத் தழட 
விதித்தார்கள்.14 

 பாடம் : 5 சவளியூரிலிருந்து சரக்குகழளக் சகாண்டுவரும் வியாபாரிழய எதிர்சகாண்டு 
(வைியிகலகய சந்தித்து அப்சபாருட்கழள) வாங்குவது தழட சசய்யப்பட்டுள்ளது.15  

3043 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: வியாபாரப் சபாருட்கள் சந்ழதக்கு வந்து 
கசருவதற்கு முன் வைியிகலகய வியாபாரி கழளச் சந்தித்துச் சரக்குகழள வாங்குவதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு நுழமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டுகம 
"சந்ழதக்கு வந்து கசர்வதற்கு முன்' எனும் குறிப்பு காணப்படுகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3044 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (சந்ழதக்கு 
வரும்) வியாபாரிகழள எதிர்சகாண்டு (வைியிகலகய சந்தித்து) சரக்குகழள வாங்குவதற்குத் தழட 
விதித்தார்கள்.16  

3045 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சவளியூரிலிருந்து சரக்குகழளக் சகாண்டுவரும் 
வியாபாரிகழளச் சந்தித்து சரக்குகள் வாங்கப்படுவதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தழட விதித்தார்கள்.  

3046 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சவளியூரிலிருந்து சரக்குகழளக் 
சகாண்டு வரும் வியாபாரிகழளச் சந்தித்து, சரக்கு கழள வாங்காதீர்கள். அவ்வாறு எவகரனும் 
அவர்கழளச் சந்தித்து, சரக்குகழள விழலக்கு வாங்கிய பின் அந்தச் சரக்குகளின் உரிழம யாளர் 
சந்ழதக்கு வந்தால், அவருக்கு (அந்த கபரத்திலிருந்து விலகிக்சகாள்ள) உரிழம உண்டு.17 

 பாடம் : 6 கிைாைவாெிக்காக நகைவாெி விற்றுக் சகாடுப்பது தமட செய்யப்பட் டுள்ளது.18 
 3047 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கிராமவாசிக்காக நகரவாசி விற்றுக் சகாடுக்க கவண்டாம். 
இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.19 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஸுழஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "கிராமவாசிக்காக நகரவாசி விற்றுக்சகாடுப்பதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் தழட 
விதித்தார்கள்'' என இடம்சபற்றுள்ளது.  

3048 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (சந்ழதக்கு வரும்) வணிகர்கழள இழட 
மறித்து வாங்குவதற்கும், கிராமவாசிக்காக நகர வாசி விற்றுக்சகாடுப்பதற்கும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட விதித்தார்கள். அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான தாவூஸ் பின் ழகசான் 
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(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "கிராமவாசிக்காக 
நகரவாசி விற்றுக்சகாடுக்கக் கூடாது என்பதன் சபாருள் என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "இழடத் தரகராக ஆகக் கூடாது (என்பதுதான் அதன் சபாருள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.20 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3049 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கிராமவாசிக்காக நகரவாசி விற்றுக் 
சகாடுக்க கவண்டாம். மக்களில் சிலருக்குச் சிலர் மூலம் அல்லாஹ் வாழ்வாதாரம் அளிக்கும் 
நிழலயில் மக்கழள விட்டுவிடுங்கள். இழத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் யஹ்யா பின் யஹ்யா அத்தமீமீ 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மக்களில் சிலருக்குச் சிலர் மூலம் வாழ்வாதாரம் வைங்கப்படும் 
நிழலயில்'' என இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3050 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கிராமவாசிக்காக நகரவாசி 
விற்றுக்சகாடுக்கக் கூடாசதன நாங்கள் தழட விதிக்கப்சபற்றிருந் கதாம்; இவருக்கு அவர் 
சககாதரராய் இருந்தாலும் சரி; தந்ழதயாக இருந்தாலும் சரி. 

 3051 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கிராமவாசிக்காக நகரவாசி விற்றுக் 
சகாடுக்கக் கூடாசதன நாங்கள் தழட விதிக்கப்சபற்கறாம்.21 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 7 மடி கனக்கச் சசய்யப்பட்ட (ஒட்டகம், ஆடு ஆகிய)வற்ழற விற்பழன சசய்வது பற்றிய 
சட்டம்.  

3052 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மடி கனக்கச் சசய்யப்பட்ட ஆட்ழட 
விழலக்கு வாங்கியவர், அழத ஓட்டிச் சசன்று பால் கற(ந்து பார்)க்கட்டும்! அதன் பால் (அளவு) 
திருப்தியளித்தால், அழத அவர் தம்மிடகம ழவத்துக்சகாள்ளட்டும்! திருப்தியளிக்காவிட் டால், 
ஒரு "ஸாஉ' கபரீச்சம் பைத்துடன் அழத (வாங்கியவரிடகம) திருப்பிக் சகாடுத்துவிடட்டும்! இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.22 

 3053 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மடி கனக்கச் சசய்யப்பட்ட ஆட்ழட 
வாங்கியவர் மூன்று நாட்கள் விருப்ப உரிழம சபறுவார். அவர் நாடினால், அழதத் தம்மிடகம 
ழவத்துக்சகாள்ளலாம்; நாடினால் அழதத் திருப்பிக் சகாடுத்து விடலாம். ஆனால், ஒரு "ஸாஉ' 
கபரீச்சம் பைத்துடன் அழதத் திருப்பிக் சகாடுக்க கவண்டும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  
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3054 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மடி கனக்கச் சசய்யப்பட்ட ஆட்ழட வாங்கியவருக்கு 
மூன்று நாட்கள் விருப்ப உரிழம உண்டு. அழதத் திருப்பிக் சகாடுப்ப தானால், ஒரு "ஸாஉ' 
உணவுப் சபாருளுடன் அழதத் திருப்பிக் சகாடுக்கட்டும். (உணவு என்பது) ககாதுழமயாகத்தான் 
இருக்க கவண்டும் என்பதல்ல. (கபரீச்சம் பைமாகக் கூட இருக்கலாம்.) இழத அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3055 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மடி கனக்கச் சசய்யப்பட்ட ஆட்ழட 
வாங்கியவர் (பின்வரும்) இரண்டில் சிறந்த ழதத் கதர்ந்சதடுக்க உரிழம சபறுவார். நாடி னால் 
அழதத் தம்மிடம் அவர் ழவத்துக் சகாள்ளலாம். நாடினால் அந்த ஆட்ழட ஒரு "ஸாஉ' கபரீச்சம் 
பைத்துடன் திருப்பிக் சகாடுத்துவிடலாம். ககாதுழமழயத்தான் சகாடுக்க கவண்டுசமன்ற 
கட்டாயமில்ழல. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 3056 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
"ஆட்ழட வாங்கியவருக்கு விருப்ப உரிழம உண்டு' என இடம்சபற்றுள்ளது.  

3057 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இழவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் இந்த ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் மடி கனக்கச் சசய்யப்பட்ட ஒட்டகத்ழதகயா அல்லது ஆட்ழடகயா வாங்கிய 
பின் பால் கறந்து பார்க்கும்கபாது, (பின்வரும்) இரண்டில் சிறந்தழதத் கதர்ந்சதடுக்க உரிழம 
சபறுவார். ஒன்று அழதத் தம்மிடம் ழவத்துக்சகாள்ளலாம். இல்லாவிட்டால் ஒரு "ஸாஉ' 
கபரீச்சம் பைத்துடன் அழதத் திருப்பிக் சகாடுத்துவிடலாம்.  

பாடம் : 8 விற்கப்பட்ட சபாருள் மகக்கு வந்து கெர்வதற்கு முன் அமத (ைற்றவருக்கு) 
விற்பமன செய்வது கூடாது.23  
3058 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உணவுப் சபாருழள விழலக்கு வாங்கிய 
ஒருவர், அது தமது ழகக்கு வந்து கசர்வதற்கு முன் (மற்றவருக்கு) அழத விற்க கவண்டாம். 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: உணவுப் சபாருழளப் 
கபான்கற எல்லாப் சபாருட்கழளயும் நான் கருதுகிகறன். (ழகக்கு வந்து கசர்வதற்கு முன் 
எழதயும் விற்கலாகாது.)24 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3059 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உணவுப் சபாருழள விழலக்கு வாங்கிய 
ஒருவர், அது தமது ழகக்கு வந்து கசர்வதற்கு முன் (மற்றவருக்கு) அழத விற்க கவண்டாம். 
இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: உணவுப் சபாருழளப் 
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கபான்கற எல்லாப் சபாருட்கழளயும் நான் கருதுகிகறன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3060 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உணவுப் சபாருழள விழலக்கு வாங்கிய 
ஒருவர், அழத அளந்து பார்ப்பதற்கு முன் விற்க கவண்டாம். இழத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான தாவூஸ் பின் ழகசான் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "ஏன்?' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "உணவுப் சபாருள் இன்னும் வந்து கசராத நிழலயில், 
அவர்கள் தங்கத்துக்குத் தங்கத்ழத (ஏற்றத் தாழ்வாக) விற்கிறார்கள் என்பழத நீர் 
கவனிக்கவில்ழலயா?'' என்று ககட்டார்கள்.25 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூகுழரப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "வந்து கசராத நிழலயில்' எனும் 
குறிப்பு இல்ழல.  

3061 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உணவுப் சபாருழள விழலக்கு வாங்கிய 
ஒருவர், அது தமது ழகக்கு வந்து கசர்வதற்கு முன் (மற்றவருக்கு) விற்க கவண்டாம். இழத 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.26 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3062 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் உணவுப் சபாருட் கழள விழலக்கு வாங்குகவாம். அப்கபாது அவர்கள் எங்களிடம் 
ஆளனுப்பி, அழத (மற்றவருக்கு) விற்பதற்கு முன் வாங்கிய இடத்திலிருந்து கவறு இடத்திற்குக் 
சகாண்டு சசன்றுவிடுமாறு எங்களுக்கு உத்தரவிடு வார்கள்.27  

3063 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உணவுப் சபாருழள விழலக்கு வாங்கிய 
ஒருவர், அது தமது ழகக்கு வந்து கசர்வ தற்கு முன் (மற்றவருக்கு) அழத விற்க கவண்டாம். 
இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நாங்கள் 
வணிகர்களிடமிருந்து உணவுப் சபாருட்கழளக் குத்துமதிப்பாக விழலக்கு வாங்கி வந்கதாம். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அழத அங்கிருந்து கவறு இடத் திற்குக் 
சகாண்டுசசல்வதற்கு முன் விற்க கவண்டாசமன எங்களுக்குத் தழட விதித்தார்கள்.  

3064 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உணவுப் சபாருழள விழலக்கு வாங்கிய 
ஒருவர், அது தமது ழகக்கு வந்து கசர்ந்து, அழதக் ழகப்பற்றிக்சகாள்வதற்கு முன் (மற்றவருக்கு) 
அழத விற்க கவண்டாம். இழத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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 3065 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உணவுப் சபாருழள விழலக்கு 
வாங்கிய ஒருவர், அழதக் ழகப்பற்றிக்சகாள்வதற்கு முன் (மற்றவருக்கு) விற்க கவண்டாம். இழத 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

3066 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் குத்துமதிப்பாக உணவுப் சபாருட் கழள வாங்கிக்சகாண்டிருந்த மக்கள், அவற் ழற(க் 
ழகப்பற்றி) அங்கிருந்து கவறு இடத் திற்குக் சகாண்டுசசல்லாமல் அங்கககய விற்றதற்காக 
அடிக்கப்பட்டனர்.28 3067 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் மக்கள் குத்துமதிப்பாக உணவுப் சபாருட் கழள விழலக்கு வாங்கியகபாது, 
அவற்ழறத் தம் இருப்பிடங்களுக்குக் சகாண்டுகபாய்ச் கசர்க்காமல் அகத இடத்தில் விற்றதற்காக 
அடிக்கப்பட்டழத நான் பார்த்திருக்கிகறன்.29 இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு 
ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: உழபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் 
உமர் (ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம் பின்வருமாறு சதரிவித்தார்கள்: என் தந்ழத அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்கள் குத்துமதிப்பாக உணவுப் சபாருழள வாங்குவார்கள். பின்னர் அழத 
(அங்கககய விற்றுவிடாமல்) தம் வடீ்டாரிடம் எடுத்துச் சசன்று விடுவார்கள். 

 3068 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உணவுப் சபாருழள விழலக்கு 
வாங்கிய ஒருவர், அழத அளந்து பார்ப்பதற்கு முன் (மற்றவருக்கு) விற்க கவண்டாம். இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3069 சுழலமான் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள், மர்வான் 
பின் அல்ஹகமிடம், "வட்டி வியாபாரத்திற்கு நீங்கள் அனுமதியளித்துவிட்டீர்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு மர்வான், "நான் (அவ்வாறு) சசய்யவில்ழலகய!'' என்றார். அதற்கு 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள், "(அரசாங்கம் வைங்கும்) உணவு அட்ழடகழள விற்பதற்கு நீங்கள் 
அனுமதியளித்துவிட்டீர்ககள! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உணவுப் சபாருள் ழகக்கு 
வந்து கசர்வதற்கு முன் அழத (மற்றவரிடம்) விற்பதற்குத் தழட விதித்துள்ளார்ககள!'' என்று 
கூறினார்கள். பின்னர் மர்வான் மக்களுக்கு உழரயாற்றுழகயில், உணவு அட்ழடழய விற்பதற்குத் 
தழட விதித்தார். உடகன காவலர்கள் மக்களின் கரங்களிலிருந்து அந்த உணவு அட்ழடகழளப் 
பறித்தழத நான் பார்த்கதன்.30  

3070 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஓர் உணவுப் சபாருழள நீ விழலக்கு வாங்கினால், அது உன் ழகக்கு வந்து கசர்வ 
தற்கு முன் (மற்றவருக்கு) அழத விற்காகத'' என்று கூறுவார்கள்.  
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பாடம் : 9 அளவு சதரிந்த கபரீச்சம் பைத்திற்குப் பதிலாக அளவு சதரியாத கபரீச்சம் பைக் 
குவியழல விற்பது தழட சசய்யப்பட்டுள்ளது.31  

3071 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அளவு சதரிந்த கபரீச்சம் பைத்திற்குப் 
பகரமாக அளவு சதரியாத கபரீச்சம் பைக் குவியழல விற்பதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தழட விதித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், ஹதீஸின் இறுதியில் "கபரீச்சம் 
பைத்திற்கு' எனும் குறிப்பு இல்ழல. ("அளவு சதரிந்த சபாருளுக்கு' என்று சபாதுவாககவ 
இடம்சபற்றுள்ளது.)  

பாடம் : 10 விற்பவரும் வாங்குபவரும் (வியாபாை ஒப்பந்தம் நடக்கும்) 
 இடத்திலிருந்து பிரிவதற்கு முன் வியாபாரத்ழத முறித் துக்சகாள்ளும் உரிழம அவ்விருவருக் 
கும் உண்டு.32  

3072 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (வியாபார ஒப்பந்தம் நடந்த இடத்தி 
கலகய ஒப்பந்தம் நழடமுழறக்கு வந்து விட்டசதன) முடிவு சசய்யப்பட்ட வியா பாரத்ழதத் தவிர 
மற்ற வியாபாரங்களில் விற்பவரும் வாங்குபவரும் பிரியாத வழர அவ்விருவரில் 
ஒவ்சவாருவருக்கும் (வியாபாரத்ழத முறித்துக்சகாள்ள) உரிழம உண்டு. இழத இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.33 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் பதிகனாரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3073 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இரண்டு கபர் தமக்கிழடகய வியாபாரம் 
சசய்துசகாள்ளும்கபாது, இருவரும் பிரியாமல் ஒகர இடத்தில் இருக்கும்வழர, அல்லது இருவரில் 
ஒருவர் மற்றவருக்கு (வியாபாரத்ழத உடகன நழடமுழறப்படுத்த) உரிழம அளிக்கும்வழர 
(வியாபாரத்ழத முறித்துக்சகாள்ள) அவர்களில் ஒவ்சவாரு வருக்கும் உரிழம உண்டு. அவ்வாறு 
இருவரில் ஒருவர் மற்றவருக்கு (வியா பாரத்ழத உடகன நழடமுழறப்படுத்த) உரிழம அளித்து, 
அதன் கபரில் இருவரும் வியாபார ஒப்பந்தம் சசய்துசகாண்டால், உடகன வியாபாரம் 
ஏற்பட்டுவிடும். அவ் வாகற, வியாபார ஒப்பந்தம் ஆன பிறகு, இருவரில் யாரும் வியாபார 
(ஒப்பந்த)த்ழதக் ழகவிடாமல் பிரிந்துவிட்டாலும் வியாபாரம் ஏற்பட்டுவிடும்.34 இழத இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3074 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இரண்டு கபர் தமக்கிழடகய வியாபாரம் 
சசய்துசகாள்ளும்கபாது, அவ்விருவரும் பிரியாமல் இருக்கும்வழர அவர்களில் 
ஒவ்சவாருவருக்கும் (வியாபாரத்ழத முறித்துக்சகாள்ள) உரிழம உண்டு. அல்லது அவர்களின் 
வியாபாரம் (உடகன நழடமுழறப்படுத்தப்படும் என்ற) முடிகவாடு இருக்கலாம். அத்தழகய 
முடிகவாடு இருந்தால், உடகன வியாபாரம் ஏற்பட்டுவிடும். இழத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
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அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் யஹ்யா பின் அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் நாஃபிஉ (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாக (பின் வரும் தகவல்) அதிகப்படியாக இடம்சபற் றுள்ளது: இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் ஒருவரிடம் விற்ககவா வாங்ககவா சசய்யும்கபாது, அந்த வியாபாரத்ழத 
முறித்துக்சகாள்ளும் எண்ணம் இல்லாவிட்டால் எழுந்து சிறிது தூரம் நடந்து சசன்றுவிட்டு, பிறகு 
அவரிடம் திரும்பிவருவார்கள்.  

3075 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: விற்பவரும் வாங்குபவரும் (அங்கிருந்து) 
பிரிந்து சசல்லாத வழர அவர்களிழடகய வியாபாரம் ஏற்படாது; (வியாபார ஒப்பந்தம் நடந்த 
இடத்திகலகய ஒப்பந்தம் நழடமுழறக்கு வந்துவிட்டசதன) முடிவு சசய்யப்பட்ட வியாபாரத்ழதத் 
தவிர. இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 11 வியாபாைத்தில் உண்மை கபசுவதும் குமறகமளத் சதளிவுபடுத்துவதும்.  
3076 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: விற்பவரும் வாங்குபவரும் (அவ்விடத்திலிருந்து) பிரியாத 
வழர (வியாபாரத்ழத முறித்துக் சகாள்ளும்) உரிழம இருவருக்கும் உண்டு. அவ்விருவரும் 
உண்ழம கபசி, குழறகழளத் சதளிவுபடுத்தியிருந்தால் அவர்களுழடய வியாபாரத்தில் வளம் 
வைங்கப்படும்; இருவரும் சபாய் கபசி, குழறகழள மழறத்திருந்தால் அவர்களது வியாபாரத்தில் 
உள்ள வளம் அகற்றப்படும். இழத ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.35 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹகீம் பின் 
ஹிஸாம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ஆகிய நான்) கூறுகிகறன்: ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் 
இழறயில்லம் கஅபாவிற்குள் பிறந்தார்கள்; நூற்று இருபது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள். 

பாடம் : 12 வியாபாரத்தில் ஏமாற்றப்படுபவர்  

3077 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், தாம் வியாபாரங்களின்கபாது ஏமாற்றப்படுவதாகத் சதரிவித்தார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ யாரிடம் வியாபாரம் சசய்தாலும் "ஏமாற்றுதல் கூடாது' 
என்று கூறிவிடு'' என்று சசான்னார் கள். எனகவ, அவர் விற்ககவா வாங்ககவா சசய்யும்கபாது 
"ஏமாற்றுதல் கூடாது' என்று கூறிவந்தார்.36 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "எனகவ, அவர் விற்ககவா வாங்ககவா சசய்யும்கபாது "ஏமாற்றுதல் கூடாது' என்று 
கூறிவந்தார்'' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல.  
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பாடம் : 13 பலன் உறுதிப்படுவதற்கு முன், மரத் திலுள்ள பைங்கழள விற்பது கூடாது; 
(வாங்குபவர் உடகன) அவற்ழறப் பறித்துக்சகாள்ள கவண்டும் என நிபந்தழன விதிக்கப்பட்டால் 
தவிர.37 

 3078 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மரத்திலுள்ள கனிகளின் பலன் உறுதிப்படும் நிழலழய அழடயாத வழர அவற்ழற விற்பதற்குத் 
தழட விதித்தார்கள்; விற்பவர் வாங்குபவர் ஆகிய இருவருக்கும் (இவ்வாறு) தழட விதித்தார்கள்.38 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

3079 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், கபரீச்ச 
மரத்திலுள்ள கனிகள் (உண்பதற்ககற்ப) சிவக்காத வழர அவற்ழற விற்பதற்குத் தழட 
விதித்தார்கள்; கதிர்கள் (முற்றி) சவண்ணிறமாகி, அழவ பாைாகிவிடும் எனும் அச்சம் விலகாத 
வழர அவற்ழற விற்பதற்கும் தழட விதித்தார்கள் விற்பவர் வாங்குபவர் ஆகிய இருவருக்கும் 
(இவ்வாறு) தழட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3080 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (மரத்திலுள்ள) கனிகள், பலன் 
உறுதிப்படும் நிழலழய அழடந்து, அழவ பாைாகும் நிழலழயக் கடக்காத வழர அவற்ழற 
விற்காதீர்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பலன் உறுதிப் 
படும் நிழலழய அழடதல் என்பது, (உண் பதற்கு ஏற்றவாறு) சிவப்பாககவா மஞ்சளா ககவா அது 
மாறுவழதக் குறிக்கும். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "பலன் உறுதிப்படும் நிழலழய 
அழடயாத வழர' என்பதுடன் ஹதீஸ் முடி வழடகிறது. அதற்குப் பின்னுள்ள குறிப்புகள் 
இடம்சபறவில்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்கனார் அறிவிப் 
பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3081 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பலன் உறுதிப்படும் நிழலழய 
அழடயாத வழர (மரத்திலுள்ள) கனிகழள விற்காதீர்கள். இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஷுஅபா 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் "பலன் உறுதிப்படுதல் என்றால் 
என்ன?' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "(அப்பைங்கள்) பாைாகும் நிழலழயக் 
கடந்துவிடுவதாகும்' என விழடயளித்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது.39  
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3082 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (மரத்திலுள்ள) பைங்கள், (கனிந்து) நல்ல நிழலழய 
அழடயாத வழர அவற்ழற விற்க கவண்டாம் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தழட 
விதித்தார்கள்'. அல்லது "எங்களுக்குத் தழட விதித்தார்கள்'. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3083 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், (மரத்திலுள்ள) கனிகள், பலன் உறுதிப்படும் நிழலழய அழடயாத வழர அவற்ழற 
விற்பதற்குத் தழட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3084 அபுல் பக்த்தரீ சயதீ் பின் ஃழபரூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்களிடம், கபரீச்ச மர(த்திலுள்ள பை)ங்கழள விற்பது குறித்துக் ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "கபரீச்ச மரத்திலுள்ள கனிகள் உண்ணப் படும் பக்குவத்ழத அழடயும் முன்பும் எழட 
கபாடப்படுவதற்கு முன்பும் அவற்ழற விற்பதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட 
விதித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். நான், "(மரத்தி லுள்ளழத) எழட கபாடுதல் எப்படி?'' என்று 
ககட்கடன். அப்கபாது அங்கிருந்த ஒரு மனிதர் "(அதன் எழட இவ்வளவு இருக்கும் என) 
மதிப்பிடப்படுவதற்கு முன்பு' என்று கூறினார்.40 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3085 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மரத்திலுள்ள கனிகழள, பலன் 
உறுதிப்படும் நிழலழய அழடயாத வழர விற்காதீர்கள். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  

3086 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், பலன் உறுதிப்படும் 
நிழலழய அழடயாத வழர (மரத்திலுள்ள) பைங்கழள விற்பதற்குத் தழட விதித்தார்கள்; உலர்ந்த 
கபரீச்சப் பைத்திற்குப் பதிலாக (உலராத) பச்ழசப் பைத்ழத விற்பதற்கும் தழட விதித்தார்கள்.41 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. ழஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அராயா' வியாபாரத்தில் அ(வ்வாறு 
விற்ப)தற்கு அனுமதியளித்தார்கள். இப்னு நுழமர் (ரஹ்) அவர்களது அறி விப்பில் "அராயா 
வியாபாரத்தில் (அவ்வாறு) விற்கப்படுவதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று சில கூடுதலான சசாற்சறாடர் இடம்சபற்றுள்ளது.42  

3087 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பலன் உறுதிப்படும் நிழலழய 
அழடயாத வழர (மரத்திலுள்ள) கனிகழள விற்காதீர்கள். உலர்ந்த (சகாய்யப்பட்ட) பைங்களுக்குப் 
பதிலாக (மரத்திலுள்ள) உலராத பைங்கழள விற்காதீர்கள். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களும் இவ்வாகற அறிவித்துள்ளார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் (சமாத்தம்) ஆறு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 14 உலர்ந்த கபரீச்சம் பைங்களுக்குப் பதிலாக (மரத்திலுள்ள) உலராத கபரீச்சம் பைங்கழள 
விற்பது தழட சசய்யப்பட்டுள்ளது; "அராயா'வில் தவிர!43 

 3088 சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "முஸாபனா' மற்றும் "முஹாகலா' ஆகிய வியாபாரங் கழளத் தழட சசய்தார்கள். 
"முஸாபனா' என்பது, கபரீச்ச மரத்திலுள்ள (உலராத) கனிகழள உலர்ந்த (சகாய்யப்பட்ட) கபரீச்சம் 
கனிகளுக்குப் பதிலாக (பண்டமாற்று முழறயில்) விற்பதாகும். "முஹாகலா' என்பது, (அறுவழட 
சசய்யப்பட்ட) ககாதுழமக் கதிரிலுள்ள (தானியத்)ழத விற்பதும் (அறுவழட சசய்யப் பட்ட) 
ககாதுழமக்குப் பதிலாக நிலத்ழதக் குத்தழகக்குக் சகாடுப்பதும் ஆகும்.44 சாலிம் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மரத்திலுள்ள 
கனிகள் பலன் உறுதிப்படும் நிழலழய அழடயாத வழர அவற்ழற விற்காதீர்கள்; உலர்ந்த 
கபரீச்சம் பைத்திற்குப் பதிலாக (மரத்திலுள்ள) உலராத பைத்ழத விற்காதீர் கள்'' என்று 
சசான்னார்கள். கமலும், சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் (தம் தந்ழத) அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் வைியாக ழஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் எனப் 
பின்வருமாறு அறிவித்தார்கள்: அதன் பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மரத்திலுள்ள) 
உலராத கனிகளுக் குப் பதிலாக உலர்ந்த அல்லது சசங்காயான கபரீச்சங் கனிகழள விற்பதற்கு 
"அராயா'வில் (மட்டும்) அனுமதியளித்தார்கள்; "அராயா' அல்லாதவற்றில் 
அனுமதியளிக்கவில்ழல.45  

3089 ழஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
(மரத்திலுள்ள) உலராத கனிகழளக் குத்து மதிப்பாகக் கணக்கிட்டு விற்பதற்கு 
"அராயா'க்காரர்களுக்கு மட்டும் அனுமதியளித்தார்கள்.  

3090 ழஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அராயா'வில் (மட்டும் மரத்திலுள்ள) உலராத கனிகழளக் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு 
வடீ்டுக்காரர்கள் (கதாட்ட உரிழமயாளர்கள்) எடுத்துக்சகாள்ளவும், அவற்ழறச் சசங்காய்களாக 
அவர்கள் உட்சகாள்ளவும் அனுமதித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3091 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், 
அதில் "("அராயா'வின் ஒருழமயான) "அரிய்யா' என்பது, (ஏழை) மக்களுக்காக ஒதுக்கப்படும் 
கபரீச்ச மரங்களாகும். அவற் றிலுள்ள கனிகழள அவர்கள் குத்துமதிப் பாகக் கணக்கிட்டு 
விற்றுக்சகாள்வார்கள்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  

3092 ழஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(மரத்திலுள்ள) கபரீச்சங் கனிகழளக் குத்து மதிப்பாகக் கணக்கிட்டு விற்பதற்கு "அராயா' 
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வியாபாரத்தில் அனுமதியளித்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான யஹ்யா பின் சயதீ் 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: "அரிய்யா' என்பது, ஒருவர் தம் வடீ்டாரின் உணவுக்காக 
மரத்திலுள்ள சசங்காய்கழளக் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு, உலர்ந்த கபரீச்சம் பைங்களுக்குப் 
பதிலாக வாங்குவ தாகும்.  

3093 ழஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அராயா'வில் (மட்டும் மரத்திலுள்ள) உலராத கனிகழளக் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு, 
அவற்றுக்குப் பதிலாக உலர்ந்த கனிகழள அளந்து விற்க அனுமதியளித்தார்கள்.  

3094 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ழஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு 
எடுத்துக்சகாள்ள அனுமதித்தார்கள்'' என இடம்சபற் றுள்ளது.  

3095 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ழஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அராயா' வியாபாரத்தில் (மட்டும் மரத்தி லுள்ள) உலராத கனிகழளக் குத்துமதிப்பாகக் 
கணக்கிட்டு விற்பதற்கு அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  

3096 சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) உள்ளிட்ட நபித்கதாைர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மரத்திலுள்ள) உலராத கனிகழள உலர்ந்த (சகாய்யப்பட்ட) கபரீச்சம் 
பைங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதற்குத் தழட விதித்தார்கள். கமலும், "அது வட்டியாகும்; அதுகவ 
"முஸாபனா' ஆகும்'' என்றும் கூறினார்கள். ஆயினும், "அராயா'வில் மட்டும் அதற்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். "அராயா' என்பது, (ஏழைகளுக்கு வைங்கப்பட்ட) ஓரிரு கபரீச்ச 
மரங்களிலுள்ள உலராத கனிகழள வடீ்டுக் காரர்கள் (கதாட்ட உரிழமயாளர்கள்) குத்து மதிப்பாகக் 
கணக்கிட்டு உலர்ந்த பைங்களுக் குப் பதிலாக எடுத்துக்சகாண்டு, அந்தச் சசங்காய்கழள 
உண்பதாகும். இந்த ஹதீழஸ புழஷர் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் தமது சதருவில் வசித்த (பனூ 
ஹாரிஸா குடும்பத்ழதச் கசர்ந்த) சில நபித்கதாைர்களிடமிருந்து அறிவித்தார்கள். சஹ்ல் பின் 
அபஹீஸ்மா (ரலி) அவர்களும் அவர்களில் ஒருவர் ஆவார்கள்.  

3097 புழஷர் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அராயா'வில் (மட்டும் மரத்திலுள்ள) உலராத கனி கழளக் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு விற்பதற்கு 
அனுமதியளித்தார்கள் என நபித்கதாைர்கள் கூறினர். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3098 புழஷர் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் தம் சதருவாசிகளான நபித்கதாைர்கள் சிலரிட மிருந்து 
அறிவித்த கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
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ஆயினும், அவற்றில் இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹமீ் மற்றும் முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ரஹ்) 
ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் "வட்டி' ("ரிபா') என்பதற்குப் பதிலாக "பறித்தல்' ("ஸப்ன்') எனும் சசால் 
இடம்சபற்றுள்ளது. இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "வட்டி' என்கற காணப்படுகிறது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் அப ீஹஸ்மா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து புழஷர் பின் யசார் 
(ரஹ்) அவர்கள் வாயிலாக கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

3099 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) மற்றும் சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) ஆகிகயார் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா'ழவத் தழட சசய்தார்கள். (அதாவது) 
மரத்திலுள்ள உலராத கனிகழள உலர்ந்த (பறிக்கப்பட்ட) கனிகளுக்குப் பதிலாக விற்பழதத் தழட 
சசய்தார்கள்; "அராயா'க்காரர்கழளத் தவிர. அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அராயா'க்காரர் 
களுக்கு மட்டும் (இந்த வியாபாரம் சசய்து சகாள்ள) அனுமதியளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3100 யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) 
அவர்களிடம், "இப்னு அபஅீஹ்மத் (ரஹ்) அவர்களின் முன்னாள் அடிழமயான அபூசுஃப்யான் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து தாவூத் பின் அல்ஹுழஸன் (ரஹ்) அவர்கள், பின்வரும் நபிசமாைிழய 
உங்களுக்கு அறிவித்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். 
(அந்த ஹதீஸாவது:) அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: "அராயா' வணிகத்தில், 
(மரத்திலுள்ள) உலராத கபரீச்சங் கனிகழள உலர்ந்த கபரீச்சங் கனிக ளுக்குப் பதிலாக "ஐந்து 
வஸ்க்குகளுக்கும் குழறவாககவா' அல்லது "ஐந்து வஸ்க்குகளுக்காககவா' விற்பழன 
சசய்துசகாள்ள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித்தார்கள்.46 "ஐந்து 
வஸ்க்குகளுக்குக் குழறவாக, அல்லது ஐந்து வஸ்க்குகளுக்கு' என அறிவிப்பாளர் தாவூத் பின் 
அல்ஹுழஸன் (ரஹ்) அவர்ககள ஐயப்பாட்டுடன் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3101 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"முஸாபனா' வியாபாரத்திற்குத் தழட விதித் தார்கள். "முஸாபனா' என்பது (மரத்திலுள்ள) உலராத 
கபரீச்சம் பைங்கழள அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த கபரீச்சம் பைங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதும், 
(சகாடியிலுள்ள) திராட்ழசக் கனி கழள அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த திராட்ழசக் கனிகளுக்குப் பகரமாக 
விற்பதும் ஆகும்.47  

3102 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா' 
எனும் வியாபாரத்திற்குத் தழட விதித்தார்கள். (அதாவது:) (மரத்திலுள்ள) உலராத கபரீச்சம் 
பைங்களுக்குப் பதிலாக அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த கபரீச்சம் பைங்கழள விற்பழதயும், உலர்ந்த 
அளக்கப்பட்ட திராட்ழசக் கனிக ளுக்குப் பதிலாக (சகாடியிலுள்ள) உலராத திராட்ழசக் கனிகழள 
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விற்பழதயும், அளக் கப்பட்ட சதாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுழமக்குப் பதிலாக (அறுவழட 
சசய்யப்படாத) பயிரிலுள்ள ககாதுழமழய விற்பழதயும் தழட சசய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3103 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"முஸாபனா' எனும் வியாபாரத்திற்குத் தழட விதித் தார்கள். "முஸாபனா' என்பது, (மரத்திலுள்ள) 
உலராத கபரீச்சம் பைங்கழள அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த கபரீச்சம் பைங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதும், 
(சகாடியிலுள்ள) உலராத திராட்ழசப் பைங்கழள அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த திராட்ழசப் பைங்களுக்குப் 
பதிலாக விற்பதும், மரத்திலுள்ள எந்தக் கனிழயயும் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு விற்பதும் 
ஆகும். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3104 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"முஸாபனா' எனும் வியாபாரத்திற்குத் தழட விதித்தார்கள். "முஸாபனா' என்பது, மரத்தின் 
கமலுள்ள கபரீச்சங் கனிகழளக் குறிப்பிட்ட அளழவக் சகாண்ட (பறிக்கப்பட்ட) கபரீச்சம் 
பைங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதாகும். (அவ்வாறு) விற்கும்கபாது, (அளக்கப்பட்ட) இந்தப் பைங்கள், 
(மரத்திலுள்ள பைங்கழள விட) அதிகமாக இருந்தால், அந்த அதிகம் எனக்குரியது. குழறவாக 
இருந்தால் அதற்கு நாகன சபாறுப்பாளி ஆகவன் என்று (விற்பவர்) கூறுவார். அல்லது 
"(மரத்திலுள்ள) இந்தப் பைங்கள், (அளக்கப்பட்ட கனிகழளவிட) அதிகமாக இருந்தால், அந்த அதிகம் 
எனக்குரியது. குழறந்துவிட்டால் அந்தக் குழறவுக்கு நாகன சபாறுப்பாளி ஆகவன்'' என்று 
(வாங்குபவர்) கூறுவார்.48 இந்த ஹதீஸ் இரண்டு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3105 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"முஸாபனா' எனும் வியாபாரத்திற்குத் தழட விதித் தார்கள். (அதாவது:) ஒருவரது 
கதாட்டத்திலுள்ள கபரீச்ச மரங்களின் (உலராத) கனிகழள அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த கபரீச்சம் 
பைங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதற்கும், சகாடியிலுள்ள (உலராத) திராட்ழசகழள அளக்கப்பட்ட 
உலர்ந்த திராட்ழசகளுக்குப் பதிலாக விற்பதற்கும், கதிர்களிலுள்ள தானியங்கழள அளக்கப்பட்ட 
உணவுப் சபாருளுக்குப் பதிலாக விற்பதற்கும் தழட விதித்தார்கள்; இழவ அழனத்துக்குகம 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட விதித்தார்கள்.49 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 பாடம் : 15 கனிகள் உள்ள கபரீச்ெ ைைத்மத விற்பது.50  
3106 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மகரந்தச் கசர்க்ழக சசய்யப்பட்ட கபரீச்ச 
மரத்ழத யாகரனும் விற்றால் (தற்கபாதுள்ள) அதன் கனிகள் விற்றவருக்கக கசரும்; வாங்கியவர் 
(தமக்கக கசர கவண்டுசமன) முன்நிபந்தழனயிட்டிருந்தால் தவிர. இழத இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.51  

3107 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மகரந்தச் கசர்க்ழக சசய்யப்பட்ட கபரீச்ச 
மரம் கவகராடு விழலக்கு வாங்கப்பட்டால், (தற்கபாதுள்ள) அதன் கனிகள் மகரந்தச் கசர்க்ழக 
சசய்த(விற்ற)வருக்கக கசரும்; (தமக்கக கசர கவண்டுசமன) வாங்கியவர் முன்நிபந்தழன 
விதித்திருந்தால் தவிர. இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3108 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர் கபரீச்ச மரத்திற்கு மகரந்தச் கசர்க்ழக சசய்து, 
அழத கவகராடு விற்றால் மகரந்தச் கசர்க்ழக சசய்த அவருக்கக (தற் கபாதுள்ள) அதன் கனிகள் 
கசரும்; விழலக்கு வாங்கியவர் (அதன் கனிகள் தமக்கக கசர கவண்டுசமன) முன்நிபந்தழன 
விதித்திருந் தால் தவிர. இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.52 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3109 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மகரந்தச் கசர்க்ழக சசய்யப்பட்ட கபரீச்ச 
மரத்ழத ஒருவர் விழலக்கு வாங்கினால், (தற்கபாதுள்ள) அதன் கனிகள் விற்றவருக்கக கசரும்; 
விழலக்கு வாங்கியவர் (தமக்கக கசர கவண்டுசமன) முன்நிபந்தழன விதித்திருந்தால் தவிர. 
(சசல்வம் ழவத்திருக்கும்) ஓர் அடிழமழய ஒருவர் விழலக்கு வாங்கினால், அவ்வடிழமயின் 
சசல்வம் விற்றவருக்கக கசரும்; (அச்சசல்வம் தமக்கக கசர கவண்டுசமன) வாங்கியவர் 
நிபந்தழன விதித்திருந்தால் தவிர. இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.53 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

பாடம் : 16 முஹாகலா, முஸாபனா, முகாபரா ஆகிய வியாபாரங்களும், பலன் உறுதிப்படாத 
நிழலயில் மரத்திலுள்ள கனிகழள விற்பதும், மரத்திலுள்ள கனிகளின் பல ஆண்டு விழளச்சழல 
விற்பதும் (முஆவமா) தழட சசய்யப் பட்டுள்ளன.54 

 3110 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "முஹாகலா', "முஸாபனா' மற்றும் "முகாபரா' ஆகிய வியாபாரங்கழளயும், பலன் 
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உறுதிப்படாத நிழலயில் மரத்திலுள்ள கனிகழள விற்பழத யும் தழட சசய்தார்கள். சபாற்காசு 
மற்றும் சவள்ளிக் காசுக்காக மட்டுகம (மரத்தி லுள்ள) உலராத பைங்கழள விற்கலாம்; மற்றபடி 
"அராயா'வில் தவிர (மற்ற முழற களில்) அதற்கு அனுமதியில்ழல (என்றும் உத்தரவிட்டார்கள்).55 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் 
அப்தில் லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

3111 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "முகாபரா', "முஹாகலா', "முஸாபனா' ஆகிய வியாபாரங்கழளயும், உண்ணும் 
பக்குவத்ழத அழடயாத (மரத்திலுள்ள) பைங்கழள விற்பழதயும் தழட சசய்தார்கள். சபாற்காசு 
மற்றும் சவள்ளிக் காசுக்காக மட்டுகம அந்தப் பைங்கழள விற்கலாம்; மற்றபடி "அராயா'வில் தவிர 
(மற்ற முழறகளில்) அதற்கு அனுமதியில்ழல (என்றும் உத்தரவிட்டார்கள்). இதன் 
அறிவிப்பாளரான அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் (முகாபரா, 
முஸாபனா, முஹாகலா ஆகியவற்றுக்குப் பின்வருமாறு) எங்களிடம் விளக்கமளித் தார்கள்: 
"முகாபரா' என்பது, ஒருவர் தரிசு நிலத்ழத மற்சறாருவருக்குக் சகாடுக்க, அவர் சசலவு சசய்து 
(மரம் நட்டு) அதன் கனிகளில் சிலவற்ழற எடுத்துக்சகாள்வதாகும். "முஸாபனா' என்பது, 
மரத்திலுள்ள கபரீச்சம் சசங்காழய, அளக்கப்சபற்ற உலர்ந்த கபரீச்சங் கனிகளுக்குப் பதிலாக 
விற்பதாகும். கவளாண்ழமயில் "முஹாகலா' என்பது, "முஸாபனா'ழவப் கபான்றதாகும்; பயிரில் 
நிற்கும் தானியக் கதிர்கழள, அளக்கப்சபற்ற தானியங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதாகும். 

 3112 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "முஹாகலா', "முஸாபனா', "முகாபரா' ஆகிய வியாபாரங்கழளயும், கனிவதற்கு முன் 
மரத் (திலுள்ள பை)த்ழத (உலர்ந்த பைத்திற்குப் பதிலாக) விற்பழதயும் தழட சசய்தார்கள். 
"கனிதல்' ("இஷ்காஹ்') என்பது, பைம் சிவப்பாககவா மஞ்சளாககவா உண்பதற்கு ஏற்றதாககவா 
மாறுவதாகும். "முஹாகலா' என்பது, (அறுவழட சசய்யப்படாத) பயிர் கழள அளவு அறியப்பட்ட 
(அறுவழட சசய்யப்பட்ட) உணவுப் சபாருளுக்குப் பதிலாக விற்பதாகும். "முஸாபனா' என்பது, 
கபரீச்ச மரத்(திலுள்ள பைத்)ழத (பறிக்கப்பட்ட) குறிப்பிட்ட அளவிலான உலர்ந்த கபரீச்சம் 
பைங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதாகும். "முகாபரா' என்பது, விழளச்சலில் மூன்றில் ஒரு பாகத்ழத 
அல்லது நான்கில் ஒரு பாகத்ழத அல்லது அது கபான்றழத (தனக்குத் தந்துவிட கவண்டும் எனும் 
நிபந்தழனயின் கபரில் ஒரு நிலத்ழத)க் சகாடுப்பதாகும். அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ழஸத் 
பின் அப ீஉழனஸா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) 
அவர்களிடம், "இந்த ஹதீழஸ ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என அறிவித்தழத நீங்கள் சசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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3113 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "முஸாபனா', "முஹாகலா', "முகாபரா' ஆகியவற்ழறயும் கனிவதற்கு முன் (மரத்திலுள்ள) 
கனிகழள விற்பழதயும் தழட சசய்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சலீம் பின் 
ஹய்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் சயதீ் பின் மீனா (ரஹ்) அவர்களிடம், "கனிதல் 
("இஷ்காஹ்') என்றால் என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "உண்பதற்கு ஏற்றவாறு 
சிவப்பாக, மஞ்சளாக மாறுவது'' என விழடயளித்தார்கள்.  

3114 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "முஹாகலா', "முஸாபனா', "முஆவமா', "முகாபரா' ஆகியவற்ழறயும், "ஒரு பகுதி ழயத் 
தவிர' என்று கூறி விற்பழதயும் தழட சசய்தார்கள்.56 "அராயா'வில் மட்டும் (இவற்றுக்கு) 
அனுமதியளித்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் அபுஸ் ஸுழபர் (ரஹ்), சயதீ் பின் மீனா ஆகிய 
இருவரில் ஒருவர் " "முஆவமா' என்பது, (மரத்திலுள்ள) பைங்களின் பல்லாண்டு விழளச்சழல 
விற்பதாகும்'' என்று கூறினார். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 
"முஆவமா என்பது, (மரத்திலுள்ள) பைங்களின் இரண்டு கபாக விழளச்சழல விற்பதாகும்'' எனும் 
குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. 

 3115 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவதற்கும், பல்லாண்டு விழளச்சழல விற்பதற்கும் 
(முஆவமா), மரத்திலுள்ள கனிகள் (கனிந்து) நல்ல நிழலழய அழடவதற்கு முன் விற்பதற்கும் 
தழட விதித்தார்கள். 

 பாடம் : 17 நிைக் குத்தமக57 
 3116 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதவாது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவழதத் தழட சசய்தார்கள்.58  

3117 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யாரிடம் நிலம் இருக்கிறகதா அவர் 
அதில் தாகம பயிரிடட்டும்; தாம் பயிரிட (விரும்ப)ôவிட்டால், அழத தம் (முஸ்லிம்) 
சககாதரருக்குப் பயிரிடக் சகாடுத்து விடட்டும்!59  

3118 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் கதாைர்களில் சிலரிடம், தமது கதழவக்குப் கபாக எஞ்சிய நிலங்கள் இருந்தன. 
ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், "யாரிடம் நிலம் இருக்கிறகதா அவர் அழதத் 
தாகம பயிரிடட்டும்; அல்லது அழதத் தம் (முஸ்லிம்) சககாதரர் எவருக் காவது (பிரதிபலன் 
எதிர்பாராமல் இலவச மாகப் பயிர் சசய்யக்) சகாடுத்துவிடட்டும்; இவ்வாறு சசய்ய அவர் 
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மறுத்தால் தமது நிலத்ழத அப்படிகய (பயிரிடாமல்) ழவத்துக்சகாள்ளட்டும்! இழத ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.60  

3119 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நிலத்ழத வாடழகக்கு விடுவழத, அல்லது (நிலத்ழதக் சகாடுத்துப்) பிரதிபலன் 
சபறுவழதத் தழட சசய்தார்கள்.61 

 3120 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யாரிடம் நிலம் உள்ளகதா அவர், அதில் 
தாகம பயிர் சசய்யட்டும்! அவரால் பயிர் சசய்ய இயலாவிட்டால், அழதத் தம் (முஸ்லிம்) 
சககாதரர் எவருக்காவது (பிரதி பலன் எதிர்பாராமல்) இலவசமாக(ப் பயிர் சசய்ய)க் 
சகாடுத்துவிடட்டும்! அதற்காக அவரிடம் கூலி எழதயும் சபற கவண்டாம்.62 இழத ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள்.  

3121 ஹம்மாம் பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: சுழலமான் பின் மூசா (ரஹ்) அவர்கள் 
அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்களி டம் "நபி (ஸல்) அவர்கள், "யாரிடம் நிலம் உள்ளகதா 
அவர் அதில் தாகம பயிரிடட்டும்! அல்லது தம் சககாதரருக்குப் பயிரிடக் சகாடுத்துவிடட்டும்; 
அதற்காக (குத்தழக) சதாழக சபற கவண்டாம்' என்று கூறினார்கள் என ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் 
உங்களுக்கு அறிவித்தார்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் "ஆம்' 
என்றார்கள். 

 3122 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் "முகாபரா' எனும் வியாபாரத்ழதத் 
தழட சசய்தார்கள்.63 

 3123 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தமது கதழவ கபாக எஞ்சிய நிலத்ழத 
ழவத்திருப்பவர், அதில் தாகம பயிரிடட்டும்; அல்லது தம் (முஸ்லிம்) சககாதரருக்குப் பயிரிடக் 
சகாடுத்துவிடட்டும்! அழத விற்க கவண்டாம். இழத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சலீம் பின் ஹய்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் 
சயதீ் பின் மீனா (ரஹ்) அவர்களிடம், " "அழத விற்க கவண்டாம்' என்பதன் சபாருள் என்ன, 
குத்தழகக்கு விட கவண்டாம் என்பதா?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள்.  

3124 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் "முகாபரா' முழறயில் விவசாயம் சசய்துவந்கதாம். அப்கபாது (குத்தழகதாரரிடம்) 
சூடடித்த பின் கதிர்களில் எஞ்சியுள்ள தானியத்ழதயும் (நீகராட்டம் நன்றாக உள்ள பகுதியின்) 
இன்ன விழளச்ச ழலயும் சபற்றுவந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"யாரிடம் நிலம் உள்ளகதா அவர் அதில் தாகம பயிரிடட்டும். அல்லது தம் சககாத ரருக்கு 
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(இலவசமாகப்) பயிரிடக் சகாடுத்து விடட்டும். இல்லாவிட்டால் அழத அப்படிகய 
ழவத்திருக்கட்டும்!'' என்று கூறினார்கள்.  

3125 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் "நீர் நிழலகயாரம் விழளயும் பயிர்களில் மூன்றில் ஒரு பாகம் அல்லது 
நான்கில் ஒரு பாகம் சகாடுத்துவிடுகிகறாம்' எனும் நிபந்தழனயின் கபரில் நிலத்ழத 
(குத்தழகக்கு)ப் சபற்றுவந்கதாம். இது சதாடர்பாக அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து 
நின்று, "யாரிடம் நிலம் உள்ளகதா அவர் அதில் தாகம பயிரிடட்டும். அவ்வாறு பயிர் 
சசய்யாவிட்டால் தம் (முஸ்லிம்) சககாதரருக்கு (பிரதிபலன் எதிர் பாராமல் பயிர் சசய்ய) 
இலவசமாகக் சகாடுத்துவிடட்டும். அவ்வாறு இலவசமாகக் சகாடுக்க (விரும்ப)ôவிட்டால் அழத 
(பயிரிடாமல் அப்படிகய) ழவத்திருக்கட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3126 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யாரிடம் நிலம் உள்ளகதா அவர் (அதில் தாகம பயிர் 
சசய்யட்டும்! அல்லது) அழத (சககாதரர் எவருக்காவது) அன்பளிப்பாக வைங்கட்டும். அல்லது 
இரவலாகக் சகாடுக்கட்டும். இழத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3127 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறி விப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் 
அதில், "தாகம பயிரிடட்டும்! அல்லது கவறு யாருக்ககனும் பயிரிடக் சகாடுக்கட்டும்!'' என நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம்சபற்றுள்ளது.  

3128 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவதற்குத் தழட விதித்தார்கள். நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: "(நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்திலும் மூன்று கலீஃபாக்களின் காலத்திலும்) நாங்கள் 
எங்கள் நிலங்கழளக் குத்தழகக்கு விட்டுவந்கதாம். பின்னர் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவித்த ஹதீழஸச் சசவி யுற்றகபாது அழத நாங்கள் விட்டுவிட் கடாம்'' என்று இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்கள் சசால்லக் ககட்டிருக்கிகறன்.  

3129 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தரிசு நிலத்ழத 
இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு (மட்டும் பயிரிடுவதற்காக) விற்பழதத் தழட 
சசய்தார்கள்.  

3130 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், பல்லாண்டு விழளச்சழல 
(முன்கூட்டிகய) விற்பதற்கு ("முஆவமா' அல்லது "ழபஉஸ் ஸினனீ்') தழட விதித்தார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபழீஷபா (ரஹ்) 
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அவர்களது அறிவிப்பில் "(மரத்தில் விழளயும்) கனிகழளப் பல்லாண்டு களுக்கு விற்பழதத் தழட 
சசய்தார்கள்'' என இடம்சபற்றுள்ளது.  

3131 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யாரிடம் நிலம் உள்ளகதா அவர் அதில் 
தாகம பயிரிடட்டும்! அல்லது அழதத் தம் (முஸ்லிம்) சககாதரருக்கு (பிரதிபலன் கருதா மல்) 
இலவசமாக(ப் பயிர் சசய்ய)க் சகாடுத்து விடட்டும். இவ்வாறு சசய்ய மனமில்லாவிட் டால், தமது 
நிலத்ழத அப்படிகய (பயிரிடா மல்) ழவத்திருக்கட்டும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.64  

3132 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "முஸாபனா'ழவயும் "ஹுகூழல'யும் தழட சசய்தார்கள். "முஸாபனா' என்பது, 
(மரத்திலுள்ள) உலராத கபரீச்சங் கனிக்குப் பதிலாக (சகாய்து அளக்கப்பட்ட) கனிகழள 
விற்பதாகும். "ஹுகூல்' என்பது, நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவதாகும். 

 3133 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"முஹாகலா'ழவயும் "முஸாபனா'ழவயும் தழட சசய்தார்கள்.  

3134 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"முஸாபனா'ழவயும் "முஹாகலா'ழவயும் தழட சசய் தார்கள். "முஸாபனா' என்பது, கபரீச்ச 
மரத்தின் உச்சியிலுள்ள (உலராத) கனிகளுக்குப் பதிலாக, உலர்ந்த கனிகழள வாங்குவதாகும். 
"முஹாகலா' என்பது, நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவதாகும்.65  

3135 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (முஆவியா (ரலி) அவர்களது ஆட்சி யின்) 
முதலாண்டுவழர "முகாபரா' முழறயில் நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவழத நாங்கள் குற்றமாகக் 
கருதாமல் இருந்கதாம். பின்னர் (முஆவியா (ரலி) அவர்களது ஆட்சியின் இறுதிக் கட்டத்தில்) 
ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அதற்குத் தழட விதித்துள்ளார்கள்'' என்று 
கூறினார் கள்.66 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3136 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
சுஃப்யான் பின் உழயனா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அதனால், நாங்கள் நிலத்ழதக் 
குத்தழகக்கு விடுவழத விட்டுவிட்கடாம்'' எனக் கூடுதலாக இடம் சபற்றுள்ளது.  

3137 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள், (குத்தழகக்கு 
விட்டு) நம் நிலங்களிலிருந்து பயனழடய விடாமல் நம்ழமத் தடுத்துவிட்டார்கள்.  

3138 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்திலும் 
அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி), உஸ்மான் (ரலி) ஆகிகயாரது ஆட்சிக் காலங்களிலும் முஆவியா (ரலி) 
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அவர்களது ஆட்சியில் ஆரம்பக் கட்டத்திலும் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் விழளநிலங்கழளக் 
குத்தழகக்கு விட்டு வந்தார்கள். முஆவியா (ரலி) அவர்களது ஆட்சியின் இறுதி நாட்களில் "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவழத) தழட சசய்தார்கள்' என ராஃபிஉ பின் கதீஜ் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவித்துவரும் சசய்தி இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு எட்டியது. உடகன 
அவர்கள் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடம் சசன்றார்கள். அப்கபாது அவர்களுடன் நானும் 
இருந்கதன். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடம் அது குறித்து 
வினவி னார்கள். ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
விழளநிலங்கழளக் குத்தழகக்கு விடுவழதத் தழட சசய்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இழதயடுத்து, இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் தமது நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவழத 
ழகவிட்டார்கள். பின்னர் அவர்களிடம் நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவது குறித்துக் ககட்கப்பட்டால் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதற்குத் தழட விதித்துள் ளார்கள் என ராஃபிஉ பின் கதீஜ் 
(ரலி) அவர்கள் கருதுகிறார்கள்'' என விழடயளிப் பார்கள்.67 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் இஸ்மாயலீ் இப்னு உலய்யா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "எனகவ, அதன் பின்னர் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் நிலத்ழதக் 
குத்தழகக்கு விடுவழதக் ழகவிட்டுவிட்டார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது. 

 3139 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுடன் (மஸ்ஜிதுந் 
நபவ ீஅருகில்) "பலாத்' எனும் இடத்திலி ருந்த ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடம் சசன்கறாம். 
அப்கபாது ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
விழளநிலங்கழளக் குத்தழகக்கு விடுவழதத் தழட சசய்துள்ளார்கள்'' என்று சதரிவித்தார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 
"இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ராஃபிஉ (ரலி) அவர்களிடம் சசன்றார்கள்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது.  

3140 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் நிலத்ழத (குத்தழக) 
வாடழகக்கு விட்டுவந்தார்கள். அப்கபாது ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக 
அவர்களிடம் ஒரு ஹதீஸ் சதரிவிக்கப்பட்டது. உடகன அவர்கள் ராஃபிஉ (ரலி) அவர்கழள கநாக்கி 
நடந்தார் கள். அப்கபாது அவர்களுடன் நானும் இருந்கதன். ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள், தம் 
தந்ழதயின் சககாதரர்கள் சிலர், "நபி (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ழதக் குத்த ழகக்கு விடுவழதத் தழட 
சசய்தார்கள்'' என்று கூறியதாகத் சதரிவித்தார்கள். எனகவ, இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் நிலத்ழதக் 
குத்தழகக்கு விடுவழத நிறுத்தி விட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் 
பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3141 சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது (என் தந்ழத) அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் நிலங்கழளக் குத்த ழகக்கு விட்டுவந்தார்கள். இந்நிழலயில், ராஃபிஉ 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
51

வியாபாரம் ஹதீஸ் 3030 - 3152



பின் கதீஜ் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவழதத் தழட 
சசய்துவருகிறார்கள் எனும் சசய்தி அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு எட்டியது. உடகன 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கழளச் சந்தித்து, "இப்னு 
கதீஜ்! நிலக் குத்தழக விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகத் தாங்கள் 
என்ன அறிவித்துவருகிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள், 
"என் தந்ழதயின் இரு சககாதரர்கள் -அவர்கள் இருவரும் பத்ருப் கபாரில் கலந்துசகாண்டவர்கள் 
ஆவர்- (தம்) குடும்பத்தாரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு 
விடுவழதத் தழட சசய்தார்கள் எனக் கூறிவந்தழத நான் சசவியுற்கறன்'' என்றார்கள். 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் 
நிலம் குத்தழகக்கு விடப்பட்டு வந்தழத நான் அறிந்திருந்கதன்'' என்று கூறி னார்கள். (ராஃபிஉ 
பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியழதக் ககட்ட) பின் நிலக் குத்தழக சதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அது கூடாது என்று) புதிய சட்டம் ஏகதனும் பிறப்பித்து, அழத நாம் 
அறியாமல் இருந்துவிட்கடாகமா என்று அஞ்சி, நிலத் ழதக் குத்தழகக்கு விடுவழத அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் நிறுத்திவிட் டார்கள்.68  

பாடம் : 18 உணவுப் சபாருளுக்குப் பதிைாக நிைத்மதக் குத்தமகக்கு விடுவது.69  
3142 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் (விழளச்சலில்) மூன்றில் ஒரு பாகம் அல்லது நான்கில் ஒரு பாகம் 
அல்லது குறிப்பிட்ட உணவுப் சபாருட்கழள எங்களுக்குக் சகாடுத்துவிட கவண்டும் எனும் 
நிபந்தழனயின் கபரில் விழளநிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விட்டு வந்கதாம். இந்நிழலயில் ஒரு நாள் 
என் தந்ழதயின் சககாதரர்களில் ஒருவர் எங்களிடம் வந்து, "நமக்குப் பயனளித்துக்சகாண்டிருந்த 
ஒரு காரியத்ழத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நமக்குத் தழட விதித்துவிட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுழடய தூதருக்கும் கட்டுப்படுவகத அழதவிட மிகவும் நமக்குப் 
பயனளிக்கக்கூடியதாகும். நிலத் ழதக் குத்தழகக்கு விட்டு, (விழளச்சலில்) மூன்றில் ஒரு 
பாகத்ழதகயா, நான்கில் ஒரு பாகத்ழதகயா, குறிப்பிட்ட உணவுப் சபாருழளகயா சபற்றுக்சகாள்ள 
தழட விதித்தார்கள். நிலத்தின் உரிழமயாளர் அதில் தாகம பயிரிட கவண்டும்; அல்லது 
(யாருக்ககனும்) பயிரிடக் சகாடுத்துவிட கவண்டும் எனக் கட்டழளயிட்டார்கள்; நிலத்ழதக் 
குத்தழகக்கு விடுவழதயும் அது அல்லாத முழறயில் பயனழடவழதயும் சவறுத்தார்கள்'' 
என்றார். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறி விப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "(விழளச்சலில்) மூன்றில் ஒரு பாகம் அல்லது நான்கில் ஒரு பாகத்ழத 
எங்களுக்குத் தந்துவிட கவண்டும் எனும் நிபந்தழனயின் கபரில் விழளநிலத்ழதக் குத்தழகக்கு 
விட்டு வந்கதாம்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) 
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அவர்களிடமிருந்து கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என ராஃபிஉ (ரலி) அவர்கள் 
சதரிவித்ததாககவ இடம்சபற்றுள்ளது. ராஃபிஉ (ரலி) அவர்கள் தம் தந்ழதயின் சககாதரர்கள் 
சிலரிடமிருந்து அறிவித்ததாக இடம்சபறவில்ழல.  

3143 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்ழதயின் சககாதரர்) ழுழஹர் பின் 
ராஃபிஉ (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் வந்து, "எங்களுக்கு உதவியாக இருந்த ஒன்ழறச் சசய்யக் 
கூடாது என அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் தழட விதித்தார்கள் என்று 
கூறினார். நான், "அது என்ன? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சசான்னகத சரியானது'' 
என்று கூறிகனன். அதற்கு அவர் சசன்னார்: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"நீங்கள் உங்கள் வயல்கழள என்ன சசய் கிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். "வாய்க் காழல ஒட்டிய 
பகுதியில் விழளபவற்ழற எங்களுக்குக் சகாடுத்துவிட கவண்டும்; அல்லது கபரீச்சம் 
பைத்திலிருந்கதா ககாது ழமயிலிருந்கதா குறிப்பிட்ட அளழவ எங்க ளுக்குக் சகாடுத்துவிட 
கவண்டும் எனும் நிபந்தழனயின் கபரில் அவற்ழறக் குத்தழகக்கு விடுகின்கறாம்'' என்று நான் 
பதிலளித்கதன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறு சசய்யாதீர்கள். (ஒன்று) 
நீங்ககள பயிர் சசய்யுங்கள்; அல்லது பிறரிடம் (ழகமாறு சபறாமல்) பயிரிடக் சகாடுத்துவிடுங்கள்; 
அல்லது பயிரிடாமல் அப்படிகய விட்டுவிடுங்கள்'' என்று சசான்னார்கள்.70 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அறிவித்தாக (மட்டுகம) இடம்சபற்றுள்ளது; அவர் தம் தந்ழதயின் 
சககாதரர் ழுழஹர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. 

 பாடம் : 19 சபான் மற்றும் சவள்ளி (நாயணங் களு)க்குப் பதிலாக நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு 
விடுவது.71  

3144 ஹன்ைலா பின் ழகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர் 
களிடம் நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவது பற்றிக் ககட்கடன். அவர்கள், "நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு 
விடுவழத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட சசய்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
உடகன நான், "தங்கம் மற்றும் சவள்ளிக் (காசுகளுக்)குப் பதிலாக நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு 
விடலாமா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "தங்கம் மற்றும் சவள்ளிக் (காசுகளுக்)குப் 
பதிலாக நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவதில் குற்றமில்ழல'' என்றார்கள்.72  

3145 ஹன்ைலா பின் ழகஸ் அல்அன்சாரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் 
(ரலி) அவர்களிடம் தங்கம் மற்றும் சவள்ளிக் (காசுகளுக்)குப் பதிலாக நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு 
விடுவது குறித்துக் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் கூறினார்கள்: குற்றமில்ழல; நபி (ஸல்) 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
53

வியாபாரம் ஹதீஸ் 3030 - 3152



அவர்களது காலத்தில் நீகராழட ஓரத்தில் விழளபவற்ழற, அல்லது வாய்க்கால் முழனயில் 
விழளபவற்ழற, அல்லது விழளச்சலில் (குறிப்பிட்ட) சிலவற்ழற எங்களுக்குக் சகாடுத்துவிட 
கவண்டும் எனும் நிபந்தழனயின் கபரிகலகய நிலத்ழத வாடழகக்கு விட்டுவந்தனர். இதில் இவர் 
பாதிப்பழடவார்; அவர் தப்பித்துக்சகாள்வார். அல்லது இவர் தப்பித்துக்சகாள்வார்; அவர் 
பாதிப்பழடவார். இந்தக் குத்தழக முழறழயத் தவிர கவசறதுவும் அவர்களிடம் இருக்கவில்ழல. 
ஆதலால்தான், அது கண்டிக்கப்பட்டது. அறியப்பட்ட ஒரு சபாருள் பிழணயாக்கப்படு மானால் 
அ(தற்காக நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவ)தில் குற்றமில்ழல.  

3146 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அன்சாரிகளிகலகய நாங்கள்தாம் வயல் கள் 
அதிகம் உழடயவர்களாக இருந்கதாம். நாங்கள் விழளநிலத்தில் இ(ந்தப் பகுதியில் விழளவ)து 
எங்களுக்குரியது; அ(ந்தப் பகுதியில் விழளவ)து அவர்களுக்குரியது என நிபந்தழனயிட்டு 
நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விட்டுவந்கதாம். சில கவழளகளில் இந்தப் பகுதி விழளச்சழலத் தரும்; 
அந்தப் பகுதி விழளச்சழலத் தராது. இவ்விதம் நிபந்தழன யிட்டு குத்தழகக்கு விட கவண்டாம் 
என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்கழளத் தடுத்தார்கள்; சவள்ளிக் (காசுகளுக்)குப் பதிலாக நிலத் 
ழதக் குத்தழகக்கு விடுவழத அவர்கள் தழட சசய்யவில்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 20 விழளச்சலில் ஒரு பகுதிக்குப் பதிலாக நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவதும் (முஸாரஆ) 
பணத்திற்குப் பதிலாக நிலத்ழத வாடழகக்கு விடுவதும் (முஆஜரா).73  

3147 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாயிப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் பின் 
மஅகில் (ரஹ்) அவர்களிடம் நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவது (முஸாரஆ) பற்றிக் ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "என்னிடம் ஸாபித் பின் அள்ளஹ்ஹாக் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவழத (முஸாரஆ) தழட சசய்தார்கள்' எனத் 
சதரிவித்தார்கள்'' என விழடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபழீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதற்குத் தழட விதித்தார்கள்' என்று (பிரதிப் சபயர்ச் சசால் லுடன்) 
இடம்சபற்றுள்ளது. கமலும், "நான் இப்னு மஅகில் (ரஹ்) அவர்களிடம் ககட்கடன்'' என்கற (குறிப்புப் 
சபயருட கனகய) இடம்சபற்றுள்ளது. அப்துல்லாஹ் எனும் (அவர்களது இயற்)சபயர் இடம்சபற 
வில்ழல.  

3148 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாயிப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் 
மஅகில் (ரஹ்) அவர்களிடம் சசன்று நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவழத (முஸாரஆ) பற்றிக் 
ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள் கூறினார்கள்: "ஸாபித் பின் அள்ளஹ்ஹாக் (ரலி) அவர் கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விடுவழத (முஸாரஆ) தழட 
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சசய்தார்கள். பணத்திற்குப் பதிலாக நிலத்ழத வாடழகக்கு விடுமாறு (முஆஜரா) 
உத்தரவிட்டார்கள். கமலும் "அதனால் குற்றமில்ழல' என்றும் கூறினார்கள்'' என்றார்கள்.  

பாடம் : 21 (பயிரிட்டுக்சகாள்ள) நிைத்மத இைவைாக வைங்கல்.  
3149 முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் தாவூஸ் பின் ழகசான் (ரஹ்) அவர்களிடம், 
"என்ழன ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர் களின் புதல்வரிடம் அழைத்துச் சசல்லுங்கள். 
அவர்களிடம் அவர்களுழடய தந்ழத ராஃபிஉ (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து (நிலக் 
குத்தழக கூடாது என) அறிவித்த ஹதீழஸப் பற்றிக் ககளுங்கள் (அல்லது நான் ககட்க 
கவண்டும்)'' என்கறன். இழதக் ககட்ட தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் என்ழனக் கடிந்துசகாண்டார்கள். 
கமலும், அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (சபாதுவாக) அ(வ்வாறு நிலத்ழதக் குத்த ழகக்கு விடுவ)ழதத் தழட சசய்தார்கள் என 
நான் அறிந்திருந்தால், அழத நான் சசய்திருக்க மாட்கடன். இது இவ்வாறிருக்க, இழதப் பற்றி 
மக்களில் நன்கு அறிந்தவர் (இப்னு அப்பாஸ்) என்னிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"ஒருவர் தமது நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விட்டு, அதிலிருந்து குறிப்பிட்ட குத்தழகத் சதாழகழய 
வாங்கிக்சகாள்வழதவிட, தம் சககாதரருக்கு இரவலாக (பயன்படுத்திக் சகாள்ளுமாறு அழத)க் 
சகாடுத்துவிடுவது சிறந்ததாகும்' என்று கூறினார்கள்'' என்றார் கள்.74  

3150 அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: தாவூஸ் பின் ழகசான் (ரஹ்) அவர்கள், 
விழளச்சலில் ஒரு பகுதிழயத் தமக்குத் தந்துவிட கவண்டும் எனும் நிபந்தழனயின் கபரில் 
நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு (முகாபரா) விட்டுவந்தார்கள். நான் தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம், 
"அபூஅப்திர் ரஹ்மான்! இந்த "முகாபரா'ழவ நீங்கள் விட்டுவிட்டால் நன்றாயிருக்கும். ஏசனனில், 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "முகாபரா'ழவத் தழட சசய்தார்கள் என மக்கள் எண்ணுகிறார்கள்'' என்று 
சசான்கனன். இழதக் ககட்ட தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அம்கர! மக்களில் இழதப் 
பற்றி நன்கறிந்தவர் (இப்னு அப்பாஸ்) என்னிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அழதத் தழட 
சசய்யவில்ழல. உங்களில் ஒருவர் தமது நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விட்டு, அதிலிருந்து குறிப்பிட்ட 
சதாழகழயப் சபறுவழதவிட, தம் சககாதரருக்கு அழத இரவலாகத் தருவகத சிறந்ததாகும் 
என்கற கூறினார்கள்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3151 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தமது நிலத்ழதக் குத்தழகக்கு விட்டு 
இன்னின்ன (குறிப்பிட்ட பணத்)ழதப் சபறுவழதவிட, தம் சககாதர ருக்கு இரவலாகத் தருவகத 
சிறந்ததாகும். இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இதுகவ "ஹக்ல்' ஆகும்; 
அன்சாரிகளின் கபச்சு வைக்கில் இழதகய "முஹாகலா' என்பர்'' என்றும் கூறினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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3152 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யாரிடம் (உபரியாக) நிலம் உள்ளகதா அவர் (ழகமாறு 
கருதாமல்) தம் சககாதரருக்கு இரவலாக அழத(ப் பயிரிட)க் சகாடுப்பகத சிறந்ததாகும். இழத 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அத்தியாயம் 22 கனிகள் 

ஹதஸீ் 3153 – 3296 வமை 
 
 

 

பாடம் : 1 விமளயும் கனிகள் ைற்றும் தானியங் களில் ஒரு பகுதிமயக் 
 சகாடுத்துவிட கவண்டும் எனும் நிபந்தழனயின் கபரில் கதாப்ழபக் குத்தழகக்கு விடுவது.2  
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3153 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ழகபரில் 
உள்ள மரங்கழளயும் நிலங்கழளயும் "அவற்றின் விழளச்சலான பைங்கள் மற்றும் தானியங்களில் 
பாதிழய (இஸ்லாமிய அரசுக்கு)க் சகாடுத்துவிட கவண்டும்' எனும் நிபந்தழனயின் கபரில் 
ழகபர்வாசிகளுடன் ஒப்பந்தம் சசய்து சகாண்டார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3154 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ழகபரில் 
உள்ள மரங்கழளயும் நிலங்கழள யும் "அவற்றின் விழளச்சலான பைங்கள் மற்றும் 
தானியங்களில் பாதிழய (தமது அரசுக்கு)க் சகாடுத்துவிட கவண்டும்' எனும் நிபந்தழனயின் 
கபரில் ழகபர்வாசிகளுக்கு வைங்கினார்கள். (இந்த வருமானத்திலி ருந்கத) தம் துழணவியருக்கு 
வருடாந்திரச் சசலவுத் சதாழகயாக கபரீச்சம் பைத்தில் எண்பது "வஸ்க்'குகளும் சதாலி 
நீக்கப்படாத ககாதுழமயில் இருபது "வஸ்க்'குகளும் வைங்கிவந்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் 
ஆட்சிப் சபாறுப்ழப ஏற்றகபாது, (யூதர்கழள நாடு கடத்திவிட்டு) ழகபர் நிலங்கழள 
(மக்களிழடகய) பங்கிட்டுக் சகாடுத்தார்கள்; நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவியருக்குத் தாம் 
(ழகபரில்) நிலங்கழளயும் பாசன நீழரயும் ஒதுக்கீடு சசய்யகவா, அல்லது (வைக்கம் கபாலகவ 
கபரீச்ச பைங்களிலும் ககாதுழமயிலும்) குறிப்பிட்ட "வஸ்க்'கு களுக்கு ஒவ்கவார் ஆண்டும் 
சபாறுப்கபற்றுக்சகாள்ளகவா தயார் என அறிவித்து உமர் (ரலி) அவர்கள் விருப்பமளித்தார்கள். 
(இதில்) நபியவர்களின் துழணவியர் இரு கவறு நிழலகழள கமற்சகாண்டனர். அவர்களில் சிலர், 
நிலத்ழதயும் பாசன நீழரயும் சபற்றுக்சகாள்வழதத் கதர்ந்சதடுத்தனர். கவறுசிலர், ஒவ்கவார் 
ஆண்டும் குறிப்பிட்ட "வஸ்க்'குகழளப் சபற்றுக்சகாள்வழதத் கதர்ந்சதடுத்தனர். நிலத்ழதயும் 
பாசன நீழரயும் கதர்ந்சதடுத்தவர்களில் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களும் ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களும் 
அடங்குவர்.4  

3155 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ழகபரில் உள்ள 
மரங்கழளயும் நிலங்கழளயும் "அவற்றின் விழளச்சலான தானியங்கள் மற்றும் பைங்களில் 
பாதிழய (இஸ்லாமிய அரசுக்கு)க் சகாடுத்துவிட கவண்டும்' எனும் நிபந்தழன யின் கபரில் 
ழகபர்வாசிகளுடன் ஒப்பந்தம் சசய்துசகாண்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. ஆயினும், இந்த 
அறிவிப்பில், "ஆயிஷா (ரலி) அவர்களும் ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்க ளும் நிலத்ழதயும் பாசன 
நீழரயும் கதர்ந் சதடுத்தவர்களில் அடங்குவர்'' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. கமலும், இதில் 
"உமர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவியருக்குத் தாம் நிலங்கழள ஒதுக்கீடு 
சசய்யத் தயார் என அறிவித்து விருப்பமளித்தார்கள்'' என இடம்சபற்றுள்ளது. பாசன நீழரப் 
பற்றிய குறிப்பு இல்ழல.  
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3156 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ழகபர் சவற்றி சகாள்ளப்பட்டகபாது, 
யூதர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "நாங்கள் இங்கககய தங்கி, இந்த நிலத்தில் 
பயிரிட்டு உழைக்கிகறாம். இவற்றின் விழளச்சலான பைங்கள், தானியங்கள் ஆகியவற்றில் 
பாதிழயப் சபற்றுக்சகாள்கிகறாம் (மீதிப் பாதிழய அரசுக்குத் தந்துவிடுகிகறாம்); இதற்கு எங்கழள 
அனுமதிக்க கவண்டும்'' என்று ககட்டுக் சகாண்டார்கள். அவ்வாகற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இதன்படி நாம் விரும்பும் (காலம்)வழர நீங்கள் இங்கககய தங்கிப் பயிரிட 
அனுமதிக்கிகறாம்'' என்று கூறினார்கள். மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட இரு ஹதீஸ்களில் 
உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. கமலும், இந்த அறிவிப்பில், "ழகபர் விழளச்சலில் 
கிழடத்த பைங்கள் (ஐந்து பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, கபார் வரீர்களின்) பங்குகளுக்ககற்ப 
பங்கிடப்பட்டுவந்தன. ஐந்தில் ஒரு பாகத்ழத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எடுத்துவந்தார்கள்'' எனும் தகவல் கூடுதலாக இடம் சபற்றுள்ளது.5  

3157 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ழகபர் சவற்றிக்குப் பின்) அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ழகபர் வாழ் யூதர்களிடம் "அவர்கள் தம் நிலங்களில் தமது சசாந்தச் 
சசலவில் பயிரிட்டு உழைக்க கவண்டும்; விழளயும் கனிகளில் பாதிழய அல்லாஹ்வின் 
தூதரிடம் (சபாது நிதியத்துக் காக) வைங்க கவண்டும்'' எனும் நிபந்தழன யின் கபரில் ழகபரின் 
கபரீச்ச மரங்கழள யும் நிலங்கழளயும் ஒப்பழடத்தார்கள்.6  

3158 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் 
யூதர்கழளயும் கிறித்தவர்கழள யும் "ஹிஜாஸ்' மாநிலத்திலிருந்து நாடு கடத்தினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ழகபழர சவற்றி சகாண்டகபாகத அங்கிருந்த யூதர்கழள 
சவளிகயற்றிவிட விரும்பினார்கள். ஏசனனில், அந்தப் பிரகதசம் சவற்றிசகாள்ளப்பட்ட பின் அது 
அல்லாஹ்வுக்கும் அவன் தூதருக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் உரியதாகிவிட்டிருந்தது. ஆககவதான், 
யூதர்கழள அங்கிருந்து சவளிகயற்ற விரும்பினார்கள். இந்நிழலயில், யூதர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "நாங்கள் இங்கககய தங்கி, இந்த நிலங்களில் பயிரிட்டு உழைக்கும் 
சபாறுப்ழப ஏற்கிகறாம். இவற்றின் விழளச்சலில் பாதிழயப் சபற்றுக்சகாள்கிகறாம் (மீதிழய 
மதீனா அரசுக்குச் சசலுத்திவிடுகிகறாம்); இதற்கு எங்கழள அனுமதிக்க கவண்டும்'' என்று 
ககட்டுக்சகாண்டார்கள். அவ்வாகற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதன்படி நாம் 
விரும்பும்வழர நீங்கள் இங்கக தங்கிப் பயிரிட அனுமதிக்கிகறாம்'' என்று கூறினார்கள். ஆககவ, 
உமர் (ரலி) அவர்கள் தமது ஆட்சிக் காலத்தில் அந்த யூதர்கழள "ழதமா' "அரீஹா' (சஜரிக்ககா) 
ஆகிய பகுதிகளுக்கு நாடுகடத்தி அனுப்பும்வழர அவர்கள் அங்கககய (நிலங்கழளப் பயிரிட்டு, வரி 
சசலுத்தி) வசித்துவந்தார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 2 ைைம் நடுதல், பயிர் செய்தல் ஆகிய வற்றின் ெிறப்பு.8  
3159 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: முஸ்லிம் ஒருவர் ஒரு மரத்ழத நட்டு 
ழவத்து, அதிலிருந்து (அதன் இழலகள், கனிகள் ஆகியழவ பறழவகளாலும் கால் நழடகளாலும்) 
உண்ணப்பட்டால், அதுவும் அவருக்கு ஒரு தர்மமாக அழமயாமல் இருப்பதில்ழல. அதிலிருந்து 
களவாடப்பட் டதும் அவருக்கு ஒரு தர்மமாக அழமயும்; அதிலிருந்து வன விலங்குகள் உண்பதும் 
அவருக்கு ஒரு தர்மமாககவ அழமயும். அதிலிருந்து பறழவகள் சகாத்தித் தின்றதும் அவருக்கு 
ஒரு தர்மமாககவ அழமயும்; அதில் எவகரனும் கசதம் விழளவித்தால் அதுவும் அவருக்கு ஒரு 
தர்மமாககவ அழமயும். இழத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3160 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) நபி (ஸல்) அவர்கள் உம்மு முபஷ்ஷிர் 
அல்அன்சாரிய்யா (ரலி) அவர்களது கபரீச்சந் கதாப்பிற்குச் சசன்றார்கள். உம்மு முபஷ்ஷிர் (ரலி) 
அவர்களிடம், "இந்தப் கபரீச்ச மரங்கழள நட்டுழவத்தது யார்? முஸ்லிமா அல்லது 
இழறமறுப்பாளரா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "இல்ழல; ஒரு முஸ்லிம்தாம் 
(நட்டுழவத்தார்)'' என்று விழடயளித்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "முஸ்லிம் ஒருவர் 
மரசமான்ழற நட்டுழவத்து, அல்லது விழதசயான்ழற விழதத்துப் பயிர் சசய்து அதிலிருந்து 
(வரும் விழளச்சழல அல்லது கனிகழள) ஒரு மனிதகனா கால்நழடகயா அல்லது (உயிரினம்) 
ஏகதனும் ஒன்கறா உண்டால், அது அவருக்கு ஒரு தர்மமாககவ அழமயும். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3161 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் ஒரு மரத்ழத 
நட்டுழவத்து, அல்லது விழத விழதத்து விவசாயம் சசய்து, அதிலிருந்து ஒரு வன விலங்ககா 
அல்லது ஒரு பறழவகயா அல்லது கவறு ஏகதனும் ஒன்கறா உண்டால், அதனால் அவருக்கு ஒரு 
(தர்மம் சசய்ததற்கான) நன்ழம கிழடக்காமல் இருப்பதில்ழல. இழத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 3162 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) நபி (ஸல்) அவர்கள் உம்மு 
மஅபத் (ரலி) அவர்களது கபரீச்சந் கதாப் புக்குச் சசன்றார்கள். அவரிடம், "உம்மு மஅபகத! இந்தப் 
கபரீச்ச மரங்கழள நட்டு ழவத்தது யார்? முஸ்லிமா அல்லது இழற மறுப்பாளரா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "இல்ழல; ஒரு முஸ்லிம்தாம் (நட்டு ழவத்தார்)'' என்று 
விழடயளித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "முஸ்லிம் ஒரு மரத்ழத நட்டுழவத்து, அதிலிருந்து ஒரு 
மனிதகனா அல்லது ஒரு கால்நழடகயா அல்லது ஒரு பறழவகயா உண்டால், மறுழமநாள்வழர 
அது அவருக்கு ஒரு தர்மமாககவ அழமயும்'' என்று கூறினார்கள். 

 3163 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அம்ருந் நாகித் (ரஹ்) அவர்கள், அம்மார் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் அறிவிப்பிலும், அபூகுழறப் (ரஹ்) அவர்கள் அபூமுஆவியா (ரஹ்) 
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அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் அறிவிப்பிலும் "உம்மு முபஷ்ஷிர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்'' 
என்று இடம் சபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் ஃபுழளல் (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில் "ழஸத் பின் 
ஹாரிஸா (ரலி) அவர்களின் துழணவியார் கூறினார்'' என இடம்சபற்றுள்ளது. அபூமுஆவியா 
(ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து இப்னு இஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக் கும் அறிவிப்பில் சில 
கநரங்களில் "உம்மு முபஷ்ஷிர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து கூறினார்கள்'' 
எனவும், கவறு சில கநரங்களில் அவ்வாறு (உம்மு முபஷ்ஷிர் சபயர்) கூறாமலும் இடம்சபற் 
றுள்ளது.9 இவர்கள் அழனவருகம கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளழதப் கபான்கற அறிவித் 
துள்ளனர்.  

3164 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: முஸ்லிம் ஒருவர் ஒரு மரத்ழத நட்டு 
ழவத்து, அல்லது விழத விழதத்து விவசாயம் சசய்து, அதிலிருந்து (அதன் விழளச்சழல 
அல்லது கனிகழள) ஒரு பறழவகயா அல்லது ஒரு மனிதகனா அல்லது ஒரு பிராணிகயா 
உண்டால், அதன் காரணத்தால் ஒரு தர்மம் (சசய்ததற்கான பிரதிபலன்) அவருக்குக் கிழடக்காமல் 
இராது. இழத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3165 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அன்சாரிப் சபண்களில் ஒருவரான உம்மு முபஷ்ஷிர் (ரலி) அவர்களது கபரீச்சந் 
கதாப்பிற்குச் சசன்றார்கள். "இந்தப் கபரீச்ச மரங்கழள நட்டவர் யார்? முஸ்லிமா, அல்லது 
இழறமறுப்பாளரா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "ஒரு முஸ்லிம்தான் (நட்டுழவத்தார்)'' என்று 
கூறினர். மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன.  

பாடம் : 3 கெதைமடந்த பைங்களுக்கான கிையத் மதத் தள்ளுபடி செய்தல்.11  
3166 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீ உன் சககாதரரிடம் (உனது மரத்தி 
லுள்ள) பைங்கழள விற்றுவிட, (அவர் பைங் கழளப் பறிப்பதற்கு முன்) அவற்றுக்குச் கசதம் ஏதும் 
ஏற்பட்டால், அவரிடமிருந்து (கிரயம்) எழதயும் சபறுவதற்கு உனக்கு அனுமதி இல்ழல; எந்த 
உரிழமயுமின்றி உன் சககாதரரின் சபாருழள நீ எந்த அடிப் பழடயில் எடுத்துக்சகாள்ள முடியும்? 
இழத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3167 ஹுழமத் பின் அபஹீுழமத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "நபி 
(ஸல்) அவர்கள், மரத்திலுள்ள கபரீச்சங் கனிகள் பக்குவம் அழடயாத வழர அவற்ழற 
விற்பதற்குத் தழட விதித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். நாங்கள் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடம் 
"பக்குவமழடதல் என்றால் என்ன?'' என்று ககட்கடாம். "அது சிவப்பு நிறத்ழதயும் மஞ்சள் 
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நிறத்ழதயும் அழடவதாகும்'' என்று கூறிவிட்டு, "அல்லாஹ் மரத்திலுள்ள கனி கழளத் 
தடுத்துவிட்டால், நீ எந்த அடிப்பழட யில் உன் சககாதரரின் சபாருழள எடுத்துக் சகாள்ள முடியும் 
சசால்'' என்றார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - அனஸ் 
பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மரத்திலுள்ள 
கனிகள் பக்குவமழடயாத வழர அவற்ழற விற்பதற்குத் தழட விதித்தார்கள். மக்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "பக்குவமழடதல் என்றால் என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். 
"அது சிவப்பு நிறத்ழத அழடவதாகும்'' என்றார்கள். கமலும், "அல்லாஹ் மரத்திலுள்ள கனிகழளத் 
தடுத்துவிட்டால், உன் சககாதரரின் சபாருள் எந்த அடிப்பழடயில் உனக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதாக 
ஆகும்?'' என்று ககட்டார்கள்.13  

3168 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "அல்லாஹ் அம்மரங்களில் கனிகழளத் தராவிட்டால், 
எந்த அடிப்பழடயில் உங்களில் ஒருவர், தம் சககாதரரின் சபாருழள அனுமதிக்கப்பட்டதாக 
ஆக்கிக்சகாள்வார்?'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள்.  

3169 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், கசதமழடந்த பைங்களுக்கான 
கிரயத்ழதத் தள்ளுபடி சசய்துவிடுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 4 (சிரமப்படுகவாரின்) கடழனத் தள்ளு படி சசய்வது விரும்பத் தக்கதாகும்.14 

3170 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் பைங்கழள விழலக்கு வாங்கிய ஒருவர் (நஷ்டமழடந்து) பாதிக்கப்பட்டார். அவருக்குக் 
கடன் அதிகமாகிவிட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவருக்குத் தர்மம் 
சசய்யுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற மக்கள் அவருக்குத் தர்மம் சசய்தனர். அது அவரது 
கடழன அழடக்கப் கபாதுமான அளவுக்குத் கதறவில்ழல. எனகவ, அவருக்குக் கடன் 
சகாடுத்தவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவரிடமிருந்து) கிழடப்ப ழதப் 
சபற்றுக்சகாள்ளுங்கள். அழதத் தவிர உங்களுக்கு கவசறதுவுமில்ழல'' என்று கூறி னார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3171 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது வடீ்டின்) 
வாசலருகக சச்சரவிட்டுக்சகாள்ளும் (இருவரின்) சப்தத்ழதக் ககட்டார்கள். அவ்விருவரின் குரல்கள் 
உயர்ந்தன. ஒருவர் மற்றவரிடம் ஏகதா ஒரு (கடன்) விஷயத்தில் தள்ளுபடி சசய்யுமாறும் 
சமன்ழமயாக நடந்துசகாள்ளுமாறும் ககட்டுக்சகாண்டிருந்தார். அதற்கு மற்றவர், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! நான் (அவ்வாறு) சசய்யமாட்கடன்'' என்று கூறிக் சகாண்டிருந்தார். அவர்களிடம் 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டு வந்து, "நல்லறத்ழதச் சசய்யமாட்கடன் என 
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அல்லாஹ்வின் மீது ஆழணயிட்டுச் சசான் னவர் எங்கக?'' என்று ககட்டார்கள். அந்த மனிதர், 
"நான்தான் அல்லாஹ்வின் தூதகர! (நான் என் சத்தியத்ழதத் திரும்பப் சபற்றுக் சகாள்கிகறன்;) 
அவர் விரும்பியது எதுவா னாலும் (அது) அவருக்குக் கிழடக்கும்'' என்று கூறினார்.15  

3172 கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் எனக்கு அப்துல்லாஹ் பின் அபீ ஹத்ரத் (ரலி) அவர்கள் தர கவண்டியிருந்த ஒரு 
கடழன (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளி வாசலில் ழவத்துத் திருப்பிச் சசலுத்தும்படி ககட்கடன். அப்கபாது 
(எங்கள்) இருவரின் குரல்களும் உயர்ந்தன. எங்கள் குரழலத் தமது வடீ்டிலிருந்த அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டுவிட்டார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் 
இருவழரயும் கநாக்கிப் புறப்பட்டுவந்தார்கள். தமது அழறயின் திழரழய விலக்கி என்ழன 
"கஅகப!' என்று அழைத்தார்கள். நான், "இகதா வந்கதன், அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்கறன். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ழன கநாக்கி, "பாதிக் கடழனத் தள்ளுபடி 
சசய்துவிடு'' என்று தமது கரத்தால் ழசழக சசய்தார்கள். "அவ்வாகற சசய்துவிட்கடன், 
அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்று நான் கூற, (அப்துல்லாஹ் பின் அபஹீத்ரத் (ரலி) அவர்கழளப் 
பார்த்து) "நீங்கள் எழுந்து சசன்று அவரது (மீதி) கடழன அழடயுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.16  

3173 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "எனக்கு இப்னு அபஹீத்ரத் (ரலி) அவர்கள் 
தர கவண்டிய கடழனத் திருப்பிச் சசலுத்தும்படி ககட்கடன்' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. - 
கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அப்துல்லாஹ் பின் அபஹீத்ரத் அல் அஸ்லமீ 
(ரலி) அவர்கள் எனக்குப் பணம் தர கவண்டியிருந்தது. எனகவ, அவழரச் சந்தித்து அவழர 
(நகரவிடாமல்) பிடித்துக் சகாண்கடன். எங்கள் குரல்கள் உயரும் அளவிற்கு நாங்கள் 
கபசிக்சகாண்கடாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கழளக் கடந்து 
சசன்றார்கள். அப்கபாது அவர்கள் "கஅகப!' என்று என்ழன அழைத்து, பாதிக் கடழனத் தள்ளு படி 
சசய்துவிடு என்பழதப் கபான்று தமது கரத்தால் ழசழக சசய்தார்கள். ஆககவ, அவர் தர 
கவண்டியிருந்த கடனில் பாதிழய மட்டும் சபற்றுக்சகாண்டு, மீதிப் பாதிழய (தள்ளுபடி 
சசய்து)விட்கடன்.17 

பாடம் : 5 ஒரு சபாருமள (கடனாக) வாங்கியவர் திவாைாகிவிட்ட நிமையில் 
, அவரிடம் அப் சபாருள் இருப்பழதக் கண்டால் விற்றவர் அழதத் திரும்பப் சபற உரிழம 
உண்டு.18  

3174 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர், திவாலாகிவிட்ட ஒரு 
மனிதரிடம் (ஏற்சகனகவ தாம் கடனாக விற்ற) தமது சபாருள் அப்படிகய இருப்பழதக் 
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காண்பாராயின், அழத எடுத்துக்சகாள்ள அவருக்கக அதிக உரிழம உண்டு. இழத அபூஹுழரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.19 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஒன்பது 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "எந்த மனிதர் திவாலானவர் என அறிவிக்கப்பட்டு விட்டாகரா...' என 
ஹதீஸ் சதாடங்குகிறது.  

3175 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: திவாலாகிவிட்ட மனிதரிடம் ஏற்சகனகவ விற்கப்பட்ட 
சபாருள் பயன்படுத்தப்படாமல் அப்படிகய காணப்சபற்றால், அது அழத விற்ற அதன் 
உரிழமயாளருக்கக உரிய தாகும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3176 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர், திவாலான ஒரு மனிதரிடம் (தாம் ஏற்சகனகவ 
கடனாக விற்ற) தமது சபாருழள அப்படிகய காண்பாராயின், அவகர அதற்கு அதிக உரிழம 
உழடயவர் ஆவார். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 
"அவகர மற்ற கடன்காரர் கழள விட அதிக உரிழம உழடயவர் ஆவார்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  

3177 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர் திவாலான ஒரு மனிதரிடம் 
(தாம் ஏற்சகனகவ கடனாக விற்ற) தமது விற் பழனச் சரக்ழக அப்படிகய காண்பாராயின், 
(மற்றவர்கழளவிட) அவகர அதற்கு அதிக உரிழம உழடயவர் ஆவார். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 6 கடமன அமடக்கச் ெிைைப்படுபவ ருக்கு அவகாெம் அளிப்பதன் ெிறப்பு.20  
3178 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த மக்களில் 
ஒரு மனிதரின் உயிழர வானவர்கள் வரகவற்று, அவரிடம், "நீர் (உமது வாழ்நாளில்) ஏகதனும் 
நற்சசயல் புரிந்திருக்கிறரீா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் "இல்ழல' என்றார். 
வானவர்கள் "நன்கு நிழனவுபடுத்திப்பார்'' என்று கூறினர். அவர் (கயாசித்துவிட்டு) "நான் 
மக்களுக்குக் கடன் சகாடுத்துவந்கதன். அப்கபாது (கடழன அழடக்க முடியாமல்) 
சிரமப்படுகவாருக்கு அவகாசம் அளிக்கும்படியும், வசதியுழட கயாருக்கு (அவர்கள் கடழனத் 
திருப்பிச் சசலுத்த தாமதம் ஏற்பட்டால்) கண்டுசகாள்ளாமல் விட்டுவிடும் படியும் என் 
ஊைியர்களுக்குக் கட்டழளயிட்டுவந்கதன்'' என்று கூறினார். அல்லாஹ், "அந்த மனிதரின் 
குற்றங்குழறகழள கண்டுசகாள் ளாமல் (மன்னித்து)விடுங்கள்'' என்று (வானவர்களிடம்) கூறினான். 
இழத ஹுழதஃபா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.21  

3179 ரிப்ஈ பின் ஹிராஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (நபித்கதாைர்களான) ஹுழதஃபா (ரலி) 
அவர்களும் அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களும் ஓரிடத்தில் சந்தித்துக்சகாண்டனர். அப்கபாது 
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ஹுழதஃபா (ரலி) அவர்கள், "(முந்ழதய காலத்தில் வாழ்ந்த) ஒரு மனிதர் (இறந்த பின்) தம் 
இழறவழனச் சந்தித்தார். அப் கபாது அவரிடம் இழறவன், "நீ (ஏகதனும்) நற்சசயல் 
புரிந்திருக்கிறாயா?'' என்று ககட் டான். அவர் "எந்த நல்லறமும் சசய்ய வில்ழல. எனினும், நான் 
சபாருளாதார வசதியுழடய ஒரு மனிதனாக இருந்கதன். எனகவ, (மக்களுக்கு நான் சகாடுத்துவந்த) 
பணத்ழத (திருப்பித் தருமாறு) மக்களிடம் ககாருகவன். அப்கபாது (என்னிடமிருந்து கடன் 
வாங்கியவர் சகாடுக்கும், அவரால்) இயன்ற சதாழகழயப் சபற்றுக்சகாள்கவன்; இயலாத 
சதாழகழயத் தள்ளுபடி சசய்துவிடுகவன்' என்று கூறினார். உடகன இழறவன், "என் அடியானின் 
தவறுகழளத் தள்ளுபடி சசய்துவிடுங்கள்' என்று (வானவர்களிடம்) கூறினான்'' என்றார்கள். அதற்கு 
அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியழத நான் 
ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3180 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் இறந்த பின் சசார்க்கத்திற்குச் சசன்றார். 
அப்கபாது அவரிடம், "நீ என்ன நற் சசயல் புரிந்துள்ளாய்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், 
"நான் மக்களிடம் சகாடுக்கல் வாங்கல் சசய்துவந்கதன். அப்கபாது சிரமப்படுகவாருக்கு அவகாசம் 
அளிப்கபன். காசு விஷயத்தில் சபருந்தன்ழமயுடன் நடந்து சகாள்கவன்'' என்று கூறினார். 
அவருழடய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன. இழத ஹுழதஃபா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 
அப்கபாது அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "இவ்வாகற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
நானும் ககட்டுள் களன்'' என்றார்கள்.  

3181 ஹுழதஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் அடியார்களில் ஒருவர் (இறந்த 
பின்) அல்லாஹ்விடம் சகாண்டு வரப்பட்டார். அவரிடம் அல்லாஹ், "உலகத் தில் நீ என்ன 
நற்சசயல் புரிந்தாய்?'' என்று ககட்டான். (அல்லாஹ்விடம் அவர்கள் எந்தச் சசய்திழயயும் மழறக்க 
முடியாது.) அதற்கு அந்த அடியார், "இழறவா! உன் சசல்வத்ழத எனக்கு நீ வைங்கினாய். அழத 
ழவத்து நான் மக்களிடம் சகாடுக்கல் வாங்கல் சசய்துவந்கதன். அப்கபாது சபருந்தன்ழம யுடன் 
நடந்துசகாள்வகத எனது இயல்பாக இருந்தது. வசதியுழடயவரிடம் சமன்ழம யாக 
நடந்துசகாள்கவன்; சிரமப்படுபவருக்கு அவகாசம் அளிப்கபன்'' என்று சசான்னார். அதற்கு 
அல்லாஹ், "இ(வ்வாறு சபருந்தன்ழமயுடன் நடப்ப)தற்கு உன்ழனவிட நாகன மிகவும் 
தகுதியுழடயவன். (எனகவ,) என் அடியானின் தவறுகழளத் தள்ளுபடி சசய்யுங்கள்'' என்று 
(வானவர்களிடம்) கூறினான். (ஹுழதஃபா (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியழதக் ககட்ட) உக்பா 
பின் ஆமிர் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்களும் அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்களும், 
"இவ்வாகற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வாயிலிருந்து நாங்கள் சசவியுற்கறாம்'' 
என்று கூறினர்.  

3182 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த மக்களில் 
ஒரு மனிதர் (இறந்த பின்) விசாரழண சசய்யப்பட்டார். அவரிடம் (அவரது விழனச் சீட்டில்) எந்த 
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நற்சசயலும் காணப்படவில்ழல. எனினும், அவர் மக்களுடன் கலந்துறவாடுபவராய் இருந்தார். 
அவர் வசதியுழடயவராக இருந்தார். தம் பணியாட் களிடம், சிரமப்படுகவாரின் கடழனத் தள்ளுபடி 
சசய்துவிடுமாறு கூறிவந்தார். அல்லாஹ், "இ(வ்வாறு தள்ளுபடி சசய்வ)தற்கு அவழர விட நாகம 
மிகவும் தகுதியுழடகயார். (எனகவ,) அவருழடய தவறுகழளத் தள்ளு படி சசய்துவிடுங்கள்'' என்று 
(வானவர் களிடம்) கூறினான். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3183 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (முற்காலத்தில்) ஒரு மனிதர் 
மக்களுக்குக் கடன் சகாடுத்து (உதவி) வந்தார். (அழத வசூலிக்கச் சசன்ற) தம் ஊைியரிடம், "(வசதி 
யின்றிச்) சிரமப்படுபவரிடம் நீர் சசன்றால் (அவழரக் கண்டுசகாள்ளாமல்) மன்னித்து(க் கடழனத் 
தள்ளுபடி சசய்து)விடு. அல்லாஹ் வும் நம்ழம(க் கண்டுசகாள்ளாமல்) மன்னித்துவிடக்கூடும்'' 
என்று சசால்லி வந்தார். அவர் (இறந்த பின்) அல்லாஹ் ழவச் சந்தித்தகபாது (அவருழடய பிழை 
கழளப் சபாறுத்து) அவழர அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டான். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.22 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

3184 அப்துல்லாஹ் பின் அபகீத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்ழத) அபூகத்தாதா 
(ரலி) அவர்கள், தமக்குக் கடன் தர கவண்டிய ஒருவழரத் கதடி னார்கள். அவர் 
தழலமழறவாகிவிட்டார். பின்னர் அவழரக் கண்டகபாது அவர், "நான் (வசதி யின்றி) 
சிரமப்படுபவன்'' என்று கூறினார். அதற்கு அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீது 
சத்தியமாகவா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாகத்தான்'' என்றார். 
அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள், "அல் லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "மறுழம நாளின் 
துயரங்களிலிருந்து அல்லாஹ் தம் ழமக் காப்பாற்ற கவண்டுசமன விரும்பு கின்றவர், (கடழன 
அழடக்க முடியாமல்) சிரமப்படுபவருக்கு அவகாசம் அளிக்கட்டும். அல்லது கடழனத் தள்ளுபடி 
சசய்துவிடட் டும்' என்று கூறியழத நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப்பா ளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 7 வசதியுள்ளவர் கடழன இழுத்தடிப்பது தழட சசய்யப்பட்டுள்ளது; கடழன 
மாற்றிவிடுவது சசல்லும்; சசல்வரிடம் கடன் மாற்றிவிடப்பட்டால் அழத ஏற்பது விரும்பத் 
தக்கதாகும்.23  

3185 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வசதியுள்ளவர் கடழன இழுத்தடிப்பது 
அநியாயமாகும். உங்களில் ஒருவரது கடன் வசதியுள்ள (மற்சறாரு)வர்மீது மாற்றிவிடப்பட்டால், 
அவர் அழத ஏற்கட்டும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.24 - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 8 காடுகளில் உள்ள உபரி நீழர - அது புல் கமய்ச்சலுக்குத் கதழவப்படும் நிழலயில் - 
விற்பதும், அழதப் பிறருக்கு வைங்க மறுப்பதும் தழட சசய்யப்பட்டுள்ளன; சபாலிகாழளக் குக் 
கட்டணம் சபறுவதும் தழட சசய்யப்பட்டுள்ளது.25  

3186 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கதழவக்கு கமல் எஞ்சியுள்ள தண்ணழீர விற்பதற்குத் தழட விதித்தார்கள்.26 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3187 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், சபாலி ஒட்டகத்ழத வாடழகக்கு விடுவதற்கும், விவசாயம் சசய்வதற்காகத் 
தண்ணழீரயும் நிலத்ழதயும் (அக்கால முழறப்படி) குத்தழகக்கு விடுவதற்கும் இவ்விரண்டுக்குகம 
தழட விதித்தார்கள். 

3188 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (கதழவக்கு கமல்) எஞ்சியுள்ள தண்ண ீ
ழரத் தடுக்கலாகாது. (அவ்வாறு தடுத்தால், அழதச் சுற்றியுள்ள) புற்பூண்டுகழள (கமய விடாமல் 
கால்நழடகழள)த் தடுத்ததாகி விடும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.27 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3189 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (கதழவக்கு கமல்) எஞ்சியுள்ள தண்ண ீ
ழரத் தடுக்காதீர்கள். (அவ்வாறு தடுத்தால், அப்பகுதியில் கதழவக்கு கமல்) எஞ்சி யுள்ள 
புற்பூண்டுகழளத் தடுத்தவர்களாக நீங்கள் ஆகிவிடுவரீ்கள். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.28 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3190 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (கதழவக்கு கமல்) எஞ்சியுள்ள 
தண்ணழீர விற்கலாகாது. (அவ்வாறு விற்றால், அழதச் சுற்றியுள்ள) புற்பூண்டுகழள 
(கால்நழடகளுக்குத் தராமல்) விற்றதாக ஆகிவிடும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 

 பாடம் : 9 நாய் விற்ற காசு, கசாதிடரின் தட்சழண, விபசாரியின் வருமானம் ஆகியழவ தழட 
சசய்யப்பட்டுள் ளன; கமலும், பூழனழய விற்பதும் தழட சசய்யப்பட்டுள்ளது.29  

3191 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாய் விற்ற காசு, விபசாரியின் 
வருமானம், கசாதிடரின் தட்சழண ஆகியவற்றுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
66

கனிகள் ஹதீஸ் 3153 - 3296



விதித்தார்கள்.30 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3192 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சம்பாத்தியங்களிகலகய கமாசமானழவ, விபசாரியின் 
வருமானம், நாய் விற்ற காசு, குருதி உறிஞ்சி எடுப்பவர் சபறும் கூலி ஆகியழவகய ஆகும்.31 
இழத ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3193 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நாய் விற்ற காசு அசுத்தமானதாகும்; 
விபசாரியின் வருமானம் அசுத்தமானதாகும்; குருதி உறிஞ்சி எடுப்பவரின் சம்பாத்தியம் 
அசுத்தமானதாகும். இழத ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பா ளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கவகறார் 
அறிவிப்பா ளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3194 அபுஸ்ஸுழபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிடம் நாய் மற்றும் பூழன விற்ற காழசப் பற்றிக் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அவற்ழறக் கண்டித்தார்கள்'' என விழடயளித்தார்கள்.  

பாடம் : 10 நாய்கழளக் சகான்றுவிடுமாறு வந் துள்ள கட்டழளயும், பின்னர் அது மாற்றப்பட்ட 
விவரமும், கவட்ழடக் காககவா விவசாயப் பண்ழண அல்லது கால்நழடப் பாதுகாப்புக் காககவா 
அல்லாமல் கவறு கநாக்கங் களுக்காக நாய் வளர்ப்பது கூடாது என்ற விவரமும்.32 

 3195 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நாய்கழளக் சகால்லும்படி உத்தரவிட் டார்கள்.33  

3196 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நாய்கழளக் சகால்லும்படி உத்தரவிட்டார்கள். அதற்காக மதீனாவின் பல பகுதிகளுக்கு ஆட்கழள 
அனுப்பினார்கள். 

 3197 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நாய்கழளக் சகால்லும்படி உத்தரவிட்டார்கள்; உடகன நாங்கள் மதீனாவிற்குள்களயும் 
அதன் சுற்று வட்டாரங்களிலும் பரவிச் சசன்று, ஒரு நாழயயும் விடாமல் அழனத்ழதயும் 
சகான்கறாம். கிராமவாசிப் சபண்ழணப் பின்சதாடர்ந்து சசல்லும் நாழயயும் நாங்கள் சகான்கறாம். 

3198 அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், கவட்ழட நாழயயும் ஆடுகள் மற்றும் கால்நழட கழளக் காவல் 
காக்கும் காவல் நாழயயும் தவிர மற்ற நாய்கழளக் சகால்லும்படி உத்தரவிட்டார்கள்'' என்றார்கள். 
அப்கபாது இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "அபூ ஹுழரரா (ரலி) அவர்கள், "விவசாயப் பண் 
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ழணகழளப் பாதுகாக்கும் நாய்கழளயும் தவிர' என்று கூறிவருகிறார்ககள?'' என்று ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அபூஹுழரரா (ரலி) அவர் களுக்குப் பண்ழண நிலம் 
இருக்கிறது (எனகவ, அழதப் பற்றி அவர் நன்கறிவார்)'' என்று கூறினார்கள். 

3199 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நாய்கழளக் சகால்லும்படி எங்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள். அழதயடுத்து, 
கிராமத்திலிருந்து ஒரு சபண் (மதீனாழவ கநாக்கி) தனது நாயுடன் வந்தால், அழதயும் நாங்கள் 
சகான்கறாம். பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கள் நாய்கழளக் சகால்வதற்குத் தழட விதித்தார்கள். 
கமலும், "கண்க ளுக்கு கமகல இரு சவண் புள்ளிகள் உள்ள கன்னங்கரிய நாழய (மட்டும்) 
சகால்லுங்கள். ஏசனனில், அது ழஷத்தான் ஆகும்'' என்று கூறினார்கள்.34 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3200 அப்துல்லாஹ் பின் அல்முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ஆரம்பத்தில்) நாய்கழளக் சகால்லும்படி உத்தரவிட் டார்கள். பின்பு, 
"அவர்களுக்கும் நாய்களுக்கும் எனன கநர்ந்தது (அவற்ழறக் சகால்கிறார்ககள)?'' என்று 
கூறினார்கள். பின்னர் கவட்ழட நாய்களுக்கும் ஆடுகழளக் காவல் காக்கும் நாய்களுக்கும் 
அனுமதியளித்தார்கள். 

 3201 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்களிடமி ருந்கத கமலும் 
ஐந்து அறிவிப்பாளர்சதாடர் கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் 
(ரஹ்) அவர்கள், யஹ்யா பின் சயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், 
"ஆடுகழளக் காவல் காக்கும் நாய்களுக்கும் கவட்ழட நாய்களுக்கும் விவசாயப் பண்ழண கழளக் 
காவல் காக்கும் நாய்களுக்கும் அனு மதியளித்தார்கள்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  

3202 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் நாய் வளர்க்கிறாகரா அவருழடய 
நற்சசயல்களி(ன் நன்ழமயி)லிருந்து ஒவ் சவாரு நாளும் இரண்டு "கீராத்'கள் (கணிச மான) 
அளவுக்குக் குழறந்துவிடும்; கால் நழடகழளக் காவல் காக்கும் நாழயயும் கவட்ழடக்கான 
பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட நாழயயும் தவிர. இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.35  

3203 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் நாய் வளர்க்கிறாகரா அவருழடய (நற்சசயல்களின்) 
நன்ழமயிலிருந்து ஒவ் சவாரு நாளும் இரண்டு "கீராத்'கள் (கணிசமான) அளவுக்குக் 
குழறந்துவிடும்; கவட்ழட நாழய யும் கால்நழடகழளக் காவல் காக்கும் நாழயயும் தவிர. இழத 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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3204 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் நாய் வளர்க்கிறாகரா அவருழடய 
நற்சசயல்களி(ன் நன்ழமயி)லிருந்து ஒவ் சவாரு நாளும் இரண்டு "கீராத்'கள் (கணிச மான) 
அளவுக்குக் குழறந்துவிடும்; கவட்ழட நாழயயும் கால்நழடகழளக் காவல் காக்கும் நாழயயும் 
தவிர. இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3205 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் நாய் வளர்க்கிறாகரா அவருழடய 
நற்சசயல்களி(ன் நன்ழமயி)லிருந்து ஒவ் சவாரு நாளும் ஒரு "கீராத்' (கணிசமான) அளவுக்குக் 
குழறந்துவிடும்; கால்நழடக ழளக் காவல் காக்கும் நாழயயும் கவட்ழட நாழயயும் தவிர. இதன் 
அறிவிப்பாளரான அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் "விழளநிலங்கழளப் பாதுகாக்கும் நாழயத் தவிர'' என்றும் கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3206 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் நாய் வளர்க்கிறாகரா அவருழடய 
நற்சசயல்களி(ன் நன்ழமயி)லிருந்து ஒவ்சவாரு நாளும் இரண்டு "கீராத்'கள் (கணிசமான) 
அளவுக்குக் குழறந்துவிடும்; கவட்ழட நாழயயும் கால்நழடகழளக் காவல் காக்கும் நாழயயும் 
தவிர. இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இழத இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் "விழளநிலங்கழளப் பாதுகாக்கும் நாழயயும் தவிர' என்று கூறிவந்தார்கள். அபூஹுழரரா 
(ரலி) அவர்கள் விழளநிலங்கள் உழடயவராய் இருந்தார்கள்.  

3207 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எந்த வடீ்டார் (தமது இல்லத்தில்) நாய் 
வளர்க்கின்றனகரா அவர்களுழடய நற் சசயல்களி(ன் நன்ழமயி)லிருந்து ஒவ்சவாரு நாளும் 
இரண்டு "கீராத்'கள் (கணிசமான) அளவுக்குக் குழறந்துவிடும்; கால்நழடக ழளக் காவல் காக்கும் 
நாழயயும் கவட்ழட நாழயயும் தவிர. இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3208 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் நாய் வளர்க்கிறாகரா அவருழடய (நற்சசயல்களின்) 
நன்ழமயிலிருந்து ஒவ் சவாரு நாளும் ஒரு "கீராத்' (கணிசமான) அளவுக்குக் குழறந்துவிடும்; 
விழளநிலங்கள், ஆடுகள் ஆகியவற்ழறக் காவல் காக்கும் நாய்கழளயும் கவட்ழட நாய்கழளயும் 
தவிர. இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3209 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் நாய் வளர்க்கிறாகரா அவருழடய 
(நற்சசயல்களின்) நன்ழமயிலிருந்து ஒவ்சவாரு நாளும் இரண்டு "கீராத்'கள் (கணிசமான) 
அளவுக்குக் குழறந்துவிடும்; கவட்ழட நாயினாகலா அல்லது கால்நழடகழளக் காவல் காக்கும் 
நாயினாகலா (விழள) நிலங்கழளப் பாதுகாக்கும் நாயினாகலா அல்ல. இந்த ஹதீஸ் இரு 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
69

கனிகள் ஹதீஸ் 3153 - 3296



அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபுத்தாஹிர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
"(விழள)நிலங்கழளப் பாதுகாக்கும் நாயினாகலா' என்பது இடம்சபறவில்ழல. 

 3210 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் நாய் வளர்க்கிறாகரா அவருழடய 
நன்ழமயிலிருந்து ஒவ்சவாரு நாளும் ஒரு "கீராத்' (கணிசமான) அளவுக்குக் குழறந்து விடும்; 
கால்நழடகழளக் காவல் காக்கும் நாழயயும், கவட்ழட நாழயயும், விவசாயப் பண்ழணகழளக் 
காவல் காக்கும் நாழயயும் தவிர. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் அபூ ஹுழரரா (ரலி) அவர்களின் கூற்று எடுத்து 
ழரக்கப்பட்டகபாது அவர்கள், "அபூ ஹுழரரா (ரலி) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அருள்புரிவானாக! 
அவர்கள் விழளநிலங்கள் உழடயவராக இருந்தார்கள். (எனகவ, அழதப் பற்றி அவர்களுக்கு நன்கு 
சதரியும்)'' என்றுழரத்தார்கள்.  

3211 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் நாய் வளர்க்கிறாகரா அவருழடய 
நற்சசயல்களி(ன் நன்ழமகளி)லிருந்து ஒவ்சவாரு நாளும் ஒரு "கீராத்' (கணிசமான) அளவுக்குக் 
குழறந்துவிடும்; விழளநிலங்கழளயும் கால்நழட கழளயும் காவல் காக்கும் நாய்கழளத் தவிர. 
இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.36 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத இன்கனார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

 3212 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் கவட்ழட நாய், ஆடுகழளக் 
காவல் காக்கும் நாய் அல்லாமல் கவறு நாய்கழள வளர்க்கிறாகரா அவருழடய நற்சசயல் களி(ன் 
நன்ழமயி)லிருந்து ஒவ்சவாரு நாளும் ஒரு "கீராத்' (கணிசமான) அளவுக்குக் குழறந்துவிடும். 
இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3213 சாயிப் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஷனூஆ குலத்ழதச் கசர்ந்த நபித் 
கதாைர்களில் ஒருவரான சுஃப்யான் பின் அபஸீுழஹர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "விழளநிலங்கள் மற்றும் கால்நழடகழளக் காவல் காக்கும் கதழவகயதுமின்றி 
யார் நாய் வளர்க்கிறாகரா அவருழடய நற்சசயல்களி(ன் நன்ழமயி) லிருந்து ஒவ்சவாரு நாளும் 
ஒரு "கீராத்' (கணிசமான) அளவுக்குக் குழறந்துவிடும்' என்று கூறியழத நான் ககட்கடன்'' 
என்றார்கள். நான், "இழத நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
சசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்; இந்தப் பள்ளிவாசலின் அதிபதி 
மீதாழணயாக!'' என்றார்கள்.37 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் சாயிப் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "எங்களிடம் 
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ஷனூஆ குலத்ழதச் கசர்ந்த சுஃப்யான் பின் அபஸீுழஹர் (ரலி) அவர்கள் ஒரு தூதுக் குழுவில் 
வந்திருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்...'' என 
(கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்று) அறிவித் தார்கள் என்று காணப்படுகிறது.  

பாடம் : 11 குருதி உறிஞ்ெி எடுப்பதற்காக ஊதியம் சபறுவது அனுைதிக்கப்பட்டதாகும். 
 3214 ஹுழமத் அத்தவலீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் 
குருதி உறிஞ்சி எடுப்பவரின் வருமானம் பற்றிக் ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குருதி உறிஞ்சி எடுக்கச் சசய்துள்ளார்கள். அவர்களுக்கு ("பனூ பயாளா' 
குலத்தாரின் அடிழமயான) அபூழதபா (நாஃபிஉ) என்பவர் குருதி உறிஞ்சி எடுத்தார். அவருக்கு 
ஊதியமாக இரண்டு "ஸாஉ' உணவுப் சபாருட்கள் சகாடுக்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். கமலும், அபூழதபாவின் உரிழமயாளர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கபசியழதயடுத்து (அவர்களுக்கு அவர் சசலுத்த கவண்டிய வரிழய) 
உரிழமயாளர்கள் தள்ளுபடி சசய்தனர்.38 கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"(அரபுககள!) நீங்கள் எவற்றால் சிகிச்ழச சபறுகிறரீ்ககளா அவற்றிசலல்லாம் சிறந்தது, குருதி 
உறிஞ்சி எடுப்பதாகும் என்கறா, அது உங்களின் சிறந்த சிகிச்ழசகளில் உள்ளதாகும்'' என்கறா 
கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3215 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுழமத் அத்தவலீ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம் குருதி உறிஞ்சி 
எடுப்பவரின் வருமானம் பற்றிக் ககட்கப் பட்டது'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி, "கமலும், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் எவற்றால் சிகிச்ழச சபறுகிறரீ்ககளா 
அவற்றிசலல்லாம் சிறந்தது குருதி உறிஞ்சி எடுப்பதும் சவண்ககாஷ்டமும்தான். உங்கள் 
குைந்ழதகழள (அவர்களது அடி நாக்கு அைற்சிழயப் கபாக்க சதாண்ழடயில்) குத்தித் 
துன்புறுத்தாதீர்கள் என்று கூறினார்கள்'' என ஹதீஸ் முடிகிறது.39 

 3216 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் குருதி உறிஞ்சி எடுக்கும் எங்கள் 
அடிழம (ஊைியர்) ஒருவழர அழைத்து வரச் சசய்து, தமக்குக் குருதி உறிஞ்சி எடுக்கச் 
சசய்தார்கள். அவருக்கு ஒரு "ஸாஉ' அல்லது ஒரு "முத்'து அல்லது இரண்டு "முத்'து (அளவுக்கு 
உணவுப் சபாருட்கழள ஊதியமாகக்) சகாடுக்குமாறு உத்தரவிட்டார்கள்; அவர் சம்பந்தமாக 
(அவருழடய உரிழமயாளர்களிடம்) கபசி னார்கள். அழதயடுத்து அவர் சசலுத்த கவண்டியிருந்த 
வரி குழறக்கப்பட்டது.  

3217 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குருதி 
உறிஞ்சி எடுத்துக்சகாண்டார்கள். குருதி உறிஞ்சி எடுப்பவருக்கு அவருழடய ஊதியத்ழதக் 
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சகாடுத்தார்கள். கமலும், தமது மூக்கில் (சசாட்டு) மருந்து விட்டுக்சகாண்டார்கள்.40 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3218 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "பனூ பயாளா' குலத்தாரின் அடிழம ஒருவர் 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்குக் குருதி உறிஞ்சி எடுத்தார். அவருக்குரிய ஊதியத்ழத நபி (ஸல்) 
அவர்கள் சகாடுத்தார்கள். அவருழடய உரிழம யாளரிடம் கபசி, அவர் சசலுத்த கவண்டியிருந்த 
வரிழயயும் குழறக்கச் சசய்தார்கள். அது (அதாவது குருதி உறிஞ்சி எடுப்பதற்குக் கூலி சபறுவது), 
தழட சசய்யப்பட்டதாக இருந்தால், அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஊதியம்) 
சகாடுத்திருக்கமாட்டார்கள்.41 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 12 ைதுபான வியாபாைம் தமட செய்யப் பட்டுள்ளது.42  
3219 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (முழு மதுவிலக்கு வருவதற்கு முன்பு ஒரு 
நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் (மக்களுக்கு) உழர யாற்றினார்கள். 
அப்கபாது "மக்ககள! அல்லாஹ் மது(விலக்கு) குறித்து மழற முகமாகக் குறிப்பிடுகின்றான். 
விழரவில் அது சதாடர்பாக ஓர் ஆழணழய அல்லாஹ் அருளக்கூடும். எனகவ, தம்மிடம் 
மதுவில் ஏகதனும் ழவத்திருப்பவர் அழத (இப்கபாகத) விற்று, அதன் மூலம் பயனழடந்துசகாள் 
ளட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். சிறிது காலம்கூடக் கைிந்திருக்கவில்ழல. அதற்குள் நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ் மதுழவத் தழட சசய்துவிட்டான். எனகவ, தம்மிடம் மதுவில் ஏகதனும் 
ழவத்திருப்ப வழர இந்த வசனம் அழடந்தால், மதுழவ அவர் அருந்தவும் கவண்டாம்; விற்கவும் 
கவண்டாம்'' என்று சசான்னார்கள். உடகன, மக்கள் தங்களிடமிருந்த மதுவுடன் மதீனாவின் 
சாழலழய கநாக்கிச் சசன்று அவற்ழறக் சகாட்டி விட்டனர்.43  

3220 ழஸத் பின் அஸ்லம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: எகிப்தியரான அப்துல்லாஹ் பின் 
வஅலா அஸ்ஸபய ீ(ரஹ்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் (வந்து), 
திராட்ழசயிலிருந்து பிைியப்படும் (மது)பானம் குறித்துக் ககட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) விழடயளித்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க 
ளுக்கு ஒரு கதால்ழப (நிரம்ப) மதுழவ அன்பளிப்பாக வைங்கினார் ஒருவர். அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் மதுழவத் தழட சசய்துவிட்டது உமக்குத் 
சதரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "இல்ழல' என்று கூறிவிட்டு, பிறகு (தம் 
அருகிலிருந்த) ஒரு மனிதரிடம் இரகசியமாக ஏகதா சசான் னார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அவரிடம் இரகசியமாக என்ன சசான்னரீ்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த 
மனிதர், "அழத விற்றுவிடச் சசான் கனன்'' என்றார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "மதுழவ அருந்து வதற்குத் தழட விதித்த (இழற)வகன அழத விற்பதற்கும் தழட 
விதித்துள்ளான்'' என்றார்கள். உடகன அம்மனிதர் கதால் ழபழயத் திறந்துவிட, அதிலுள்ளது (வைிந் 
கதாடிப்) கபானது. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3221 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "அல்பகரா' அத்தியாயத்தின் (வட்டி சதாடர்பான) 
இறுதி வசனங்கள் (2:275 - 281) அருளப் சபற்றகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
புறப்பட்டுச் சசன்று அவற்ழற மக்களுக்கு ஓதிக்காட்டினார்கள். பிறகு மதுபான வியாபாரத்ழதத் 
தழட சசய்தார்கள்.44 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3222 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "அல்பகரா' அத்தியாயத்தின் இறுதி வசனங்கள் (2:275 - 
281) வட்டி சதாடர்பாக அருளப் சபற்ற சமயம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பள்ளிவாசழல கநாக்கிப் புறப் பட்டுச் சசன்று, (அவற்ழற ஓதிக்காட்டி,) மது பான 
வியாபாரத்ழத(யும்) தழட சசய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 13 ைது, செத்தமவ, பன்றி ைற்றும் ெிமை கள் ஆகியவற்மற விற்பது தமட 
செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 3223 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மக்கா சவற்றியின்கபாது மக்காவில் ழவத்து "அல்லாஹ்வும் அவனுழடய தூதரும் மது 
பானம், சசத்தழவ, பன்றி மற்றும் சிழலகள் ஆகியவற்ழற விற்பழன சசய்வழதத் தழட 
சசய்துள்ளனர்'' என்று கூறினார்கள். அப் கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! சசத்தவற்றின் 
சகாழுப்புகள் பற்றி என்ன சசால்கிறரீ்கள்? அழவ கப்பல்களுக்குப் பூசப்படுகின்றன; கதால்களுக்கு 
அவற்றின் மூலம் சமரு ககற்றப்படுகிறது; மக்கள் விளக்சகரிக்க அவற்ழறப் 
பயன்படுத்துகின்றனகர?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இல்ழல; அது தழட சசய்யப்பட்டதுதான்'' எனக் கூறிவிட்டு, "அல்லாஹ் யூதர்கழளத் தனது 
அருளிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவானாக! அல்லாஹ் யூதர்களுக்குச் சசத்தவற்றின் சகாழுப்ழபத் 
தழட சசய்தகபாது, அவர்கள் அழத உருக்கி விற்று, அதன் கிரயத்ழத உண்டார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள்.45 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3224 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் மதுழவ 
விற்றதாக உமர் (ரலி) அவர்களுக் குத் தகவல் கிழடத்தகபாது, "அல்லாஹ் சமுராழவச் 
சபிப்பானாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "யூதர்களுக்குக் சகாழுப்பு தழட 
சசய்யப்பட்டகபாது, அவர்கள் அழத உருக்கி விற்றனர். அல்லாஹ் யூதர்கழளச் சபிப்பானாக!' 
என்று கூறியழத அவர் அறியவில்ழலயா?'' என வினவினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
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அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3225 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யூதர்கழள அல்லாஹ் சபிப்பானாக! 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சகாழுப்ழபத் தழட சசய்திருந்தான். ஆனால், அவர்கள் அழத விற்று, 
அதன் கிரயத்ழத உண்டனர். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 3226 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யூதர்கழள அல்லாஹ் சபிப்பானாக! 
அவர்களுக்குக் சகாழுப்பு தழட சசய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அவர்கள் அழத விற்று அதன் 
கிரயத்ழத உண்டனர். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 பாடம் : 14 வட்டி46  
3227 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (எழடயில்) சரிக்குச் சரியாககவ தவிர, 
தங்கத்திற்குத் தங்கத்ழத விற்காதீர்கள். அவற்றில் ஒன்ழறவிட மற்சறான்ழறக் கூட்டி(கயா, 
குழறத்கதா)விடாதீர்கள். சரிக்குச் சரியாககவ தவிர, சவள்ளிக்கு சவள்ளிழய விற்காதீர்கள். 
அவற்றில் ஒன்ழறவிட மற்சறான்ழறக் கூட்டி(கயா குழறத்கதா)விடாதீர்கள். அவற் றில் ஒன்று 
சராக்கமாகவும் மற்சறான்று தவழணயாகவும் இருக்கும் நிழலயில் விற்காதீர்கள். இழத அபூசயதீ் 
அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.47 

 3228 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர் களும் 
பனூழலஸ் குலத்தாரில் ஒருவரும் நானும் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களி டம் சசன்கறாம். 
அப்கபாது பனூழலஸ் குலத்ழதச் கசர்ந்த அம்மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"சரிக்குச் சரியாககவ தவிர, சவள்ளிக்கு சவள்ளிழய விற்பழதயும், சரிக்குச் சரியாககவ தவிர 
தங்கத்திற்குத் தங்கத்ழத விற்பழதயும் தழட சசய்தார்கள்' எனத் தாங்கள் சதரி வித்ததாக இகதா 
இவர் (இப்னு உமர்) என்னிடம் கூறினாகர (அது உண்ழமயா?)'' என்று ககட்டார். அதற்கு அபூசயதீ் 
அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள், தம்மிரு கண்கழளயும் காதுகழள யும் கநாக்கி ழசழக சசய்து "என்னிரு 
கண்களும் பார்த்தன; என்னிரு காதுகளும் ககட்டன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் 
"சரிக்குச் சரியாககவ தவிர, தங்கத்ழதத் தங்கத்திற்கும் சவள்ளிழய சவள்ளிக்கும் விற்காதீர்கள்; 
அவற்றில் ஒன்ழறவிட மற் சறான்ழறக் கூட்டி(கயா குழறத்கதா)விடாதீர் கள். அவற்றில் 
சராக்கமாகவுள்ள ஒன்ழறத் தவழணக்குப் பகரமாக விற்காதீர்கள்; உடனுக்குடன் 
மாற்றிக்சகாண்டாகல தவிர' என்று கூறியழத நான் சசவியுற்கறன்'' என்றார்கள்.48 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "பனூழலஸ் குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒரு மனிதர் இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து பின்வரும் 
ஹதீழஸ அறிவித்தார்கள்'' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
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அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3229 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எழடக்கு எழடயாககவ தவிர, அளவுக்கு 
அளவாககவ தவிர, சரிக்குச் சரியாககவ தவிர தங்கத்ழதத் தங்கத்திற்கு விற்காதீர்கள்; சவள்ளிழய 
சவள்ளிக்கு விற்காதீர்கள். இழத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 3230 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு தங்க நாணயத்ழத இரண்டு தங்க 
நாணயங்களுக்கு (ஒரு தீனாழர இரு தீனார் களுக்கு) விற்காதீர்கள்; ஒரு சவள்ளி நாண யத்ழத 
இரண்டு சவள்ளி நாணயங்களுக்கு (ஒரு திர்ஹழம இரு திர்ஹங்களுக்கு) விற்காதீர்கள். இழத 
உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 15 நாணயமாற்று வியாபாரமும் சவள்ளிக்குத் தங்கத்ழத சராக்கமாக விற்பதும்.49  

3231 மாலிக் பின் அவ்ஸ் பின் அல்ஹதஸான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் "(எம்மிடமுள்ள 
தங்கத்ழத) சவள்ளி நாணயத்திற்கு மாற்றித் தருபவர் யார்?'' என்று ககட்டபடி வந்கதன். அப்கபாது 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களுக்கு அருகிலிருந்த தல்ஹா பின் உழபதில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்கள், "(எங்கக) உமது தங்கத்ழதக் காட்டும். அழதக் சகாண்டுவாரும்! எம் ஊைியர் 
(சவளியூரிலி ருந்து) வந்ததும் அதற்குரிய சவள்ளிழயத் தருகிகறாம்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்கபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், "இல்ழல; அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! 
அவருக்கு சவள்ளிழய (உடனடியாக)க் சகாடுத்துவிடு. அல்லது அவரது தங்கத்ழத அவரிடகம 
திருப்பிக் சகாடுத்துவிடு. ஏசனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உடனுக்குடன் 
அல்லாமல் (தவழண முழறயில்) தங்கத்திற்கு சவள்ளிழய மாற்றிக் சகாள்வது வட்டியாகும்; 
உடனுக்குடன் அல்லாமல் (தவழண முழற யில்) சதாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுழமக்குத் சதாலி 
நீக்கப்பட்ட ககாதுழமழய மாற்றிக் சகாள்வதும் வட்டியாகும்; உடனுக்குடன் அல்லாமல் (தவழண 
முழறயில்) சதாலி நீக்கப்படாத ககாதுழமக்குத் சதாலி நீக்கப் படாத ககாதுழமழய 
மாற்றிக்சகாள்வதும் வட்டியாகும்; உடனுக்குடன் அல்லாமல் (தவழண முழறயில்) கபரீச்சம் 
பைத்திற்குப் கபரீச்சம் பைத்ழத மாற்றிக்சகாள்வதும் வட்டியாகும்' என்று கூறினார்கள்'' 
என்றார்கள்.50 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3232 அபூகிலாபா அப்துல்லாஹ் பின் ழஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஷாம் (சிரியா) 
நாட்டில் ஓர் அழவயில் இருந்கதன். அங்கு முஸ்லிம் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்களும் இருந்தார்கள். 
அப்கபாது அபுல் அஷ்அஸ் (ரஹ்) அவர்கள் வந்தார்கள். மக்கள், "அபுல் அஷ்அஸ் (வந்துவிட்டார்) 
அபுல் அஷ்அஸ் (வந்துவிட்டார்)'' என்றனர். அவர்கள் (வந்து) அமர்ந்ததும் அவர்களிடம் நான், 
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"எங்கள் சககாதர(ர் முஸ்லிம் பின் யசா)ருக்கு உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்த 
ஹதீழஸச் சசால்லுங்கள்'' என்கறன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்' எனக் கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு 
அறிவித்தார்கள்: நாங்கள் ஒரு கபாருக்காகச் சசன்றிருந்கதாம். (அப்கபாரில்) மக்களுக்கு முஆவியா 
(ரலி) அவர்கள் தளபதியாக இருந்தார்கள். கபாரின் முடிவில் நாங்கள் ஏராளமான கபார்ச் 
சசல்வங்கழளப் சபற்கறாம். நாங்கள் சபற்ற கபார்ச் சசல்வத்தில் ஒரு சவள்ளிப் பாத்திர மும் 
இருந்தது. மக்கள் கபார்ச் சசல்வங்க ழளப் சபறுவதற்காக வரும் நாள்வழர (தவழண சசால்லி, 
சவள்ளி நாணயங்களுக் குப் பதிலாக) அ(ந்தப் பாத்திரத்)ழத விற்று விடுமாறு முஆவியா (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள். மக்கள் அழதப் சபறுவதற்காக விழரந்தனர். இச்சசய்தி உபாதா பின் 
அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது அவர்கள் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "தங்கத்ழதத் தங்கத்திற்கு விற்பழதயும் சவள்ளிழய சவள்ளிக்கும், சதாலி நீக்கப்பட்ட 
ககாதுழமழயத் சதாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுழமக்கும், சதாலி நீக்கப்படாத ககாதுழமழயத் சதாலி 
நீக்கப்படாத ககாதுழமக்கும், கபரீச்சம் பைத்ழதப் கபரீச்சம் பைத்திற்கும், உப்ழப உப்பிற்கும் 
விற்பழதத் தழட சசய்தார்கள்; உடனுக்குடன் சரிக்குச் சரியாக மாற்றிக்சகாண்டால் தவிர. யார் 
அழதவிடக் கூடுதலாகக் சகாடுக்கிறாகரா அல்லது கூடுதலாகக் ககட்கிறாகரா அவர் வட்டிழயப் 
சபற்றவர் ஆவார் என்று கூறியழத நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள்.51 உடகன மக்கள் தாம் 
சபற்றழத திருப்பிக் சகாடுத்துவிட்டனர். இச்சசய்தி முஆவியா (ரலி) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, 
அவர்கள் (மக்களிழடகய) நின்று உழரயாற்றினார்கள். அப்கபாது, "சிலருக்கு என்ன கநர்ந்தது? 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறி னார்கள் என அவர்கள் பல ஹதீஸ்கழள 
அறிவிக்கின்றனர். நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்)அவர்களுடன் அவர்களது கதாைழமயில் 
இருந்திருக்கிகறாம். ஆனால், இத்தழகய ஹதீஸ்கழள அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் ககட்டதில்ழல'' 
என்றார்கள். உடகன உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, மீண்டும் அந்த ஹதீழஸக் 
கூறினார்கள். பிறகு "முஆவியா அவர்கள் சவறுத்தாலும் சரி; (அல்லது அவரது மூக்கு மண்ழணக் 
கவ்வினாலும் சரி) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து சசவி யுற்றழத நிச்சயமாக 
நாம் அறிவிப்கபாம். இருள் கப்பிய ஓர் இரவில் முஆவியா அவர்களது பழடயில் அவர்களுடன் 
நான் இல்லாமற்கபாவது குறித்து நான் சபாருட் படுத்தவில்ழல'' என்று சசான்னார்கள். இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹம்மாத் பின் ழஸத் (ரஹ்) அவர்கள் "இவ்வாறுதான் அய்யூப் 
(ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்; அல்லது இழதப் கபான்று அறிவித்தார்கள்'' என 
(தன்னடக்கத்துடன்) கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3233 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தங்கத்ழதத் தங்கத்திற்கும், சவள்ளிழய 
சவள்ளிக்கும், சதாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுழமழயத் சதாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுழமக்கும், சதாலி 
நீக்கப்படாத ககாதுழமழயத் சதாலி நீக்கப்படாத ககாதுழமக்கும், கபரீச்சம் பைத்ழதப் கபரீச்சம் 
பைத்திற்கும், உப்ழப உப்பிற்கும் சரிக்குச் சரியாக உடனுக்குடன் விற்கலாம். இந்த இனங்கள் 
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மாறுபட்டிருக்கும்கபாது உடனுக்குடன் மாற்றிக்சகாண்டால் நீங்கள் விரும்பியபடி 
விற்றுக்சகாள்ளுங்கள். இழத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3234 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தங்கத்ழதத் தங்கத்திற்கும், சவள்ளிழய 
சவள்ளிக்கும், சதாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுழம ழயத் சதாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுழமக்கும், சதாலி 
நீக்கப்படாத ககாதுழமழயத் சதாலி நீக்கப்படாத ககாதுழமக்கும், கபரீச்சம் பைத் ழதப் கபரீச்சம் 
பைத்திற்கும், உப்ழப உப்புக் கும் சரிக்குச் சரியாக உடனுக்குடன் விற்கலாம். யாகரனும் 
கூடுதலாகக் சகாடுத்தாகலா, அல்லது கூடுதலாகக் ககட்டாகலா அவர் வட்டி வாங்கிவிட்டார். 
இ(ந்தப் பாவத்)தில் வாங்கிய வரும் சகாடுத்தவரும் சமமானவர்கள் ஆவர். இழத அபூசயதீ் 
அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "தங்கத்ழதத் 
தங்கத்திற்குச் சரிக்குச் சரியாக விற்கலாம்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. 

 3235 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கபரீச்சம் பைத்ழதப் கபரீச்சம் 
பைத்திற்கும், சதாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுழமழயத் சதாலி நீக்கப் பட்ட ககாதுழமக்கும், சதாலி 
நீக்கப்படாத ககாதுழமழயத் சதாலி நீக்கப்படாத ககாதுழமக்கும், உப்ழப உப்புக்கும் சரிக்குச் 
சரியாக உடனுக்குடன் விற்கலாம். யாகரனும் கூடுதலாகக் சகாடுத் தாகலா, அல்லது கூடுதலாகக் 
ககட்டாகலா அவர் வட்டி வாங்கிவிட்டார். அவற்றின் இனங்கள் கவறுபட்டிருந்தால் தவிர. இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பா ளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "உடனுக்குடன்' எனும் குறிப்பு இடம்சபற வில்ழல.  

3236 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தங்கத்ழதத் தங்கத்திற்குச் சரிக்குச் 
சரியான எழடக்கு (விற்கலாம்). சவள்ளிழய சவள்ளிக்குச் சரிக்குச் சரியான எழடக்கு (விற்கலாம்). 
ஒருவர் கூடுதலாகக் சகாடுத் தாகலா, அல்லது கூடுதலாகக் ககட்டாகலா அது வட்டியாகும். இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

3237 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தங்க நாணயத்ழதத் தங்க நாணயத் 
திற்கு, அவற்றுக்கிழடகய ஏற்றத்தாழ்வின்றி விற்கலாம்; சவள்ளி நாணயத்ழத சவள்ளி 
நாணயத்திற்கு, அவற்றுக்கிழடகய ஏற்றத்தாழ்வின்றி விற்கலாம். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
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பாடம் : 16 தங்கத்திற்கு சவள்ளிழயக் கடனாக விற்பது தழட சசய்யப்பட்டுள்ளது.52 

 3238 அபுல் மின்ஹால் அப்துர் ரஹ்மான் பின் முத்இம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: என் 
கூட்டாளி ஒருவர், (தங்கத்திற்கு) சவள்ளிழய ஹஜ் பருவம்வழர கடனாகச் சசால்லி 
(நாணயமாற்று முழறயில்) விற்றார். பின்னர் என்னிடம் வந்து அழதப் பற்றித் சதரிவித்தார். நான், 
"இது தகாத சசயலாகும்'' என்கறன். அவர், "அவ்வாறாயின் நான் கழடத் சதருவில் அழத 
விற்றகபாது என் னிடம் யாரும் ஆட்கசபம் சதரிவிக்கவில் ழலகய?'' என்று ககட்டார். ஆககவ, 
நான் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடம் சசன்று அழதப் பற்றிக் ககட்கடன். அவர்கள், "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (நாடு துறந்து) மதீனாவுக்கு வந்தகபாது, நாங்கள் இந்த வியாபாரம் சசய்து 
சகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், "உடனுக்குடன் (நாணயமாற்று) ஏற்பட்டால் அதனால் 
குற்றமில்ழல; கடனாக (தங்கத்ழத சவள்ளிக்ககா, சவள்ளிழயத் தங்கத்திற்ககா) மாற்றினால்தான் 
அது வட்டியாகும்' என்று கூறினார்கள். நீர் ழஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடம் கபா(ய் இழதப் 
பற்றி வினா எழுப்பு)வரீாக! ஏசனனில், அவர் என்ழனவிட சபரிய வணிகர் ஆவார்'' என்றார்கள். 
அவ்வாகற நான் ழஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடம் சசன்று ககட்டகபாது, பராஉ (ரலி) 
அவர்கள் கூறியழதப் கபான்கற அவர்களும் கூறினார்கள்.53  

3239 அபுல் மின்ஹால் அப்துர் ரஹ்மான் பின் முத்இம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் பராஉ 
பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடம் நாணயமாற்று வியாபாரம் குறித்துக் ககட்கடன். அவர்கள், "நீர் 
ழஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடம் ககளும். அவர் (என்ழனவிட) நன்கு அறிந்தவர்'' என்றார்கள். 
அவ்வாகற நான் ழஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடம் ககட்டதற்கு அவர்கள், "நீர் பராஉ (ரலி) 
அவர்களிடகம ககளும். அவகர (என்ழன விட) நன்கு அறிந்தவர்'' என்றார்கள். பின்னர் இருவரும், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தங்கத்திற்கு சவள்ளிழயக் கடனாக விற்பதற்குத் தழட 
விதித்தார்கள்'' என்று கூறினர்.54  

3240 அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சவள்ளிக்கு 
சவள்ளிழய, தங்கத்திற்குத் தங்கத்ழதச் சரிக்குச் சரியாககவ தவிர (கவறு முழறயில்) விற்கக் 
கூடாது எனத் தழட விதித்தார்கள். தங்கத்திற்கு சவள்ளிழய நாங்கள் விரும்பியவாறு 
வாங்குவதற்கும், சவள்ளிக்குத் தங்கத்ழத நாங்கள் விரும்பிய வாறு வாங்குவதற்கும் 
அனுமதித்தார்கள். இந்த ஹதீழஸ அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தகபாது அவர்களிடம் ஒரு 
மனிதர், "உடனுக்குடன் (மாற்றிக்சகாண்டால்தாகன)!'' என்று ககட்டார். அதற்கு அபூபக்ரா (ரலி) 
அவர்கள் "அவ்வாகற நான் சசவியுற்கறன்'' என்றார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பா ளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "..... 
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எங்களுக்குத் தழட விதித் தார்கள்'' என இடம்சபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன.  

பாடம் : 17 சபான்னும் மணியும் உள்ள மாழலழய விற்பது  

3241 ஃபளாலா பின் உழபத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ழகபரில் இருந்தகபாது, அவர்களிடம் கழுத்து மாழல ஒன்று சகாண்டுவரப்பட்டது. 
அதில் சபான்னும் மணியும் இருந்தன. அது கபார்ச் சசல்வங்களுடன் விற்கப்பட்டது. அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த மாழலயில் இருந்த சபான் ழனத் தனிகய கைற்றி 
எடுத்துவிடுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். பிறகு மக்களிடம் "எழடக்கு எழட தங்கத்ழதத் தங்கத்திற்கு 
விற்கலாம்'' என்றார்கள்.55  

3242 ஃபளாலா பின் உழபத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ழகபர் கபார் நாளில் பன்னிரண்டு 
"தீனாரு'க்கு ஒரு கழுத்து மாழலழய வாங்கி கனன். அதில் சபான்னும் மணிகளும் இருந்தன. 
உடகன அவற்ழற நான் தனித் தனிகய பிரித்சதடுத்கதன். அழவ பன்னி ரண்டு தீனாழரவிடக் 
கூடுதல் மதிப்புழடய ழவயாக இருப்பழதக் கண்கடன். ஆககவ, இது குறித்து நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் சசான்னகபாது, தனிகய பிரித்சதடுக்கப் படாத வழர (சபான்னும் மணியும் உள்ள 
ஆபரணங்கள்) விற்கப்படக் கூடாது'' என்றார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஃபளாலா பின் உழபத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3243 ஃபளாலா பின் உழபத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ழகபர் கபார் நாளில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தகபாது, (சபான்னும் மணியும் கசர்க்கப்பட்டிருந்த) 
தங்க "ஊக்கியா'ழவ இரண்டு மூன்று சபாற்காசு (தீனார்) களுக்கு யூதர்களிடம் விற்கறாம். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எழடக்கு எழட சரியாககவ தவிர (கவறு 
முழறயில்) தங்கத்திற்குத் தங்கத்ழத விற்காதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள்.56  

3244 ஹனஷ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ஃபளாலா பின் உழபத் 
(ரலி) அவர்களுடன் ஒரு கபாரில் இருந்கதாம். எனக்கும் என் கதாைர்களுக்கும் (கபார்ச் 
சசல்வத்தின் பங்காக) மாழல ஒன்று கிழடத் தது. அதில் சபான், சவள்ளி, முத்து ஆகியன 
கசர்க்கப்பட்டிருந்தன. அழத நான் விழலக்கு வாங்க விரும்பிகனன். எனகவ, ஃபளாலா பின் 
உழபத் (ரலி) அவர்களிடம் அழதப் பற்றிக் ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள், மாழலயிலுள்ள 
தங்கத்ழதத் தனிகய எடுத்து, அழதத் தராசின் ஒரு தட்டிலும், உனது தங்கத்ழத மற்சறாரு 
தட்டிலும் ழவப்பரீாக. பிறகு சரிக்குச் சரியா ககவ தவிர (கவறு முழறயில்) நீ (தங்கத்ழதத் 
தங்கத்திற்கு) சபற்றுக்சகாள்ள கவண்டாம். ஏசனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்ழவயும் மறுழம நாழளயும் நம்பிக்ழக சகாண்டவர் சரிக்குச் சரியாககவ தவிர (கவறு 
முழறயில் தங்கத்ழதத் தங்கத்திற்கும் சவள்ளிழய சவள்ளிக்கும்) சபற கவண்டாம்' என்று 
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கூறியழத நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 18 ெரிக்குச் ெரியாக உணவுப் சபாருமள விற்றல் 
 3245 புஸ்ர் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: மஅமர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர் கள் 
ஒரு "ஸாஉ' சதாலி நீக்கப்பட்ட ககாது ழமழயத் தம் அடிழமயிடம் சகாடுத்து, "இழத 
விற்றுவிட்டு அந்தக் காழசக் சகாண்டு சதாலி நீக்கப்படாத ககாதுழம வாங்கி வா'' என்று 
அனுப்பினார்கள். அந்த அடிழம சசன்று, அழதக் சகாடுத்து ஒரு "ஸாஉ' ககாதுழமயும் சற்று 
கூடுதலாகவும் சபற்றுவந்தார். அவர் மஅமர் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து நடந்தழதத் சதரிவித்தார். 
அதற்கு மஅமர் (ரலி) அவர்கள், "ஏன் அவ்வாறு சசய்தாய்? நீ சசன்று அழதத் திருப்பிக் 
சகாடுத்துவிடு. சரிக்குச் சரியாககவ தவிர (கவறு முழறயில் உணவுப் சபாருழள) வாங்காகத. 
ஏசனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சரிக்குச் சரியாககவ உணவுப் சபாருழள 
உணவுப் சபாருளுக்கு (விற்கப்படும்)' என்று கூறியழத நான் சசவி யுற்றுள்களன்'' என்றார்கள். 
கமலும் மஅமர் (ரலி) அவர்கள், "அன்ழறய நாளில் சதாலி நீக்கப்படாத ககாதுழமகய எங்கள் 
உணவாக இருந்தது'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் "இது (சதாலி நீக்கப்படாத 
ககாதுழம), அழதப் கபான்று (சதாலி நீக்கப்பட்ட ககாது ழமழயப் கபான்று ஒகர இனமாக) 
இல்ழலகய?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அது ஒன்றுக்சகான்று ஒப்பானதாக 
இருக்குகமா என நான் அஞ்சுகிகறன்'' என்று கூறினார்கள்.57 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3246 அபூஹுழரரா (ரலி) மற்றும் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) ஆகிகயார் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ அதீ அல்அன்சாரீ குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒருவழர 
ழகபர் பகுதியின் அதிகாரியாக நியமித்து அனுப்பிழவத்தார்கள். அவர் (சசன்றுவிட்டு 
ழகபரிலிருந்து) உயர் ரகப் கபரீச்சம் பைங்கழளக் சகாண்டுவந்தார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ழகபரின் கபரீச்சம் பைங்கள் அழனத்துகம இப்படித்தான் (உயர் ரகமான 
தாக) இருக்குமா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "இல்ழல; அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! 
அல்லாஹ்வின் தூதகர! நாங்கள் மட்டமான கபரீச்சம் பைத்தில் இரண்டு "ஸாஉ'கழளக் சகாடுத்து 
விட்டு, (இந்த உயர் ரகப் கபரீச்சம் பைத்தில்) ஒரு "ஸாஉ' வாங்குகவாம்'' என்று சசான்னார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறு சசய்யாதீர்கள். (உணவுப் சபாருழள) சரிக்குச் 
சமமாககவ வாங்குங்கள். அல்லது (உங்களிடமுள்ள) இந்த (மட்டமான) கபரீச்சம் பைத்ழத 
விற்றுவிட்டு, அந்தத் சதாழகக்கு அ(ந்த உயர் ரகப் கபரீச்சம் பைத்)ழத வாங் குங்கள். 
இவ்வாறுதான் நிறுக்கப்படும் சபாருட்களின் சட்டமும்'' என்று சசான் னார்கள்.58 

 3247 அபூஹுழரரா (ரலி) மற்றும் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) ஆகிகயார் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதழர ழகபர் பகுதியின் அதிகாரி யாக நியமித்(து 
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அனுப்பிழவத்)தார்கள். அவர் (சசன்றுவிட்டு) உயர் ரகப் கபரீச்சம் பைங்கழளக் சகாண்டுவந்தார். 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ழகபரின் கபரீச்சம் பைங்கள் எல்லாகம இப்படித்தான் 
(உயர் ரகமானதாக) இருக்குமா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "இல்ழல; அல்லாஹ் வின் 
மீதாழணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதகர! நாங்கள் மட்டரகப் கபரீச்சம் பைங்களில் இரண்டு 
"ஸாஉ'கள் சகாடுத்து ஒரு "ஸாஉ' இந்த (உயர் ரகப் கபரீச்சம்) பைம் வாங்கு கிகறாம்; அல்லது 
மட்டரகப் கபரீச்சம் பைங்களில் மூன்று "ஸாஉ'கள் சகாடுத்து, (இந்த உயர் ரகப் கபரீச்சம் 
பைங்களில்) இரண்டு "ஸாஉ'கள் வாங்குகிகறாம்'' என்று கூறினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இவ்வாறு சசய்யாதீர்! மட்டரகமான கபரீச்சம் பைங்கழள சவள்ளிக் காசுகளுக்கு 
விற்றுவிட்டு, அந்த சவள்ளிக் காசுகளுக்கு உயர் ரகப் கபரீச்சம் பைங்கழள வாங்குவரீாக!'' என்று 
சசான்னார்கள்.  

3248 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பிலால் (ரலி) அவர்கள் ("பர்ன'ீ எனப்படும்) 
உயர் ரகப் கபரீச்சம் பைங்களுடன் வந்தார்கள். அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இது எங்கிருந்து கிழடத்தது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு பிலால் (ரலி) அவர்கள், 
"என்னிடம் மட்ட ரகப் கபரீச்சம் பைங்கள் இருந்தன; நபி (ஸல்) அவர்களின் உணவுக்காக அதில் 
இரண்டு "ஸாஉ'கள் சகாடுத்து இ(ந்த உயர் ரகப் கபரீச்சம் பைத்)தில் ஒரு "ஸாஉ' வாங்கிகனன்'' 
என்றார். அந்த கநரத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆ! இது வட்டிகயதான்! 
இவ்வாறு சசய்யாதீர்கள். நீங்கள் இந்த (உயர் ரக)ப் கபரீச்சம் பைத்ழத வாங்க விரும்பி னால் 
உங்களிடமுள்ள அ(ந்த மட்டரகப் கபரீச்சம் பைத்)ழதத் தனியாக விற்றுவிட்டு, பிறகு அந்தத் 
சதாழகயின் மூலம் (உயர் ரகப் கபரீச்சம் பைத்ழத) வாங்கிக்சகாள் ளுங்கள்'' என்றார்கள்.59 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் சஹ்ல் 
அத்தமீமீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அந்த கநரத்தில்' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. 

3249 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் 
கபரீச்சம் பைங்கள் சகாண்டுவரப் பட்டன. அப்கபாது அவர்கள், "இது என்ன? நம் கபரீச்சம் 
பைங்களுக்கு கவறுபடு கிறகத!'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு (கபரீச்சம் பைங்கழளக் சகாண்டுவந்த) 
அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நம் கபரீச்சம் பைங்களில் இரண்டு "ஸாஉ'கள் 
சகாடுத்துவிட்டு, இ(ந்த உயர் ரகப் கபரீச்சம் பைத்)தில் ஒரு "ஸாஉ' வாங்கிகனாம்'' என்றார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதுதான் வட்டியாகும். இழதத் திருப்பிக் 
சகாடுத்துவிடுங்கள்; பிறகு நமது கபரீச்சம் பைத்ழத (தனிகய) விற்றுவிட்டு, (அந்தத் சதாழகயின் 
மூலம்) நமக்காக இந்த (உயர் ரகப்) கபரீச்சம் பைத்ழத வாங்குங்கள்'' என்று கூறினார்கள்.  

3250 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் மட்டரகப் கபரீச்சம் பைங்கள் எங்களுக்கு வைங்கப்படும். அழவ கலப்புப் கபரீச்சம் 
பைங்களாகும். அவற்றில் இரண்டு "ஸாஉ'களுக்கு ஒரு "ஸாஉ' (உயர் ரகப் கபரீச்சம் பைம்) என்ற 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
81

கனிகள் ஹதீஸ் 3153 - 3296



அடிப்பழடயில் நாங்கள் விற்பழன சசய்து வந்கதாம். இச்சசய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, "ஒரு "ஸாஉ'க்கு இரண்டு "ஸாஉ'கள் கபரீச்சம் பைங்கள் கூடாது; ஒரு 
ஸாஉக்கு இரண்டு "ஸாஉ'கள் சதாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுழமயும் கூடாது; இரண்டு சவள்ளி 
திர்ஹங்களுக்கு ஒரு சவள்ளி திர்ஹமும் கூடாது'' என்று கூறினார்கள்.60  

3251 அபூநள்ரா முன்திர் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களிடம் நாணயமாற்று வணிகம் பற்றி வினவிகனன். அப்கபாது அவர்கள் "உடனுக்குடன் மாற் 
றிக்சகாள்கிறரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கறன். அதற்கு அவர்கள், "அவ்வாறாயின் 
குற்றமில்ழல'' என்றார்கள். பிறகு அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடம் நான் இழதத் சதரிவித்கதன்; "நான் 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் நாணயமாற்று வணிகம் குறித்துக் ககட்கடன். அவர்கள் 
"உடனுக்குடன் மாற்றிக்சகாள்கிறரீ்களா' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கறன். அவ்வாறா யின் 
குற்றமில்ழல' என்று அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்கறன். அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள், "அவ்வாறா 
சசான்னார்கள். நாம் அவருக்குக் கடிதம் எழுதுகிகறாம். இனி அவ்வாறு உங்களுக் குத் 
தீர்ப்பளிக்கமாட்டார்'' என்று கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு சதரிவித்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் ஊைியர்களில் ஒருவர், ஒரு வழகப் கபரீச்சம் பைத்ழதக் சகாண்டுவந்தார். 
அந்தப் பைங்கழள அந்நியமாகக் கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது நமது 
மண்ணில் விழளயும் கபரீச்சம் பைங்கள் இல்ழல கபாலிருக்கிறகத?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், 
"இந்த ஆண்டு நமது மண்ணில் அல்லது நமது கபரீச்சம் பைங்களில் சில (மட்டரகமான பைங்கள்) 
இருந்தன. எனகவ, அவற்ழறயும் அவற்றுடன் இன்னும் சிறிதளவு கூடுதல் பைத்ழதயும் சகாடுத்து, 
இ(வ்வழகப் கபரீச்சம் பைத்)ழதப் சபற்கறன்'' என்று கூறினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "கூடுதலாகக் சகாடுத்துவிட்டாய்; வட்டியாக்கிவிட்டாய். இழத நமக்கு அருகில் 
சகாண்டுவர கவண்டாம். உம்முழடய கபரீச்சம் பைங்களில் ஒன்று உமக்குச் சந்கதகத்ழத 
ஏற்படுத்தினால் அழத விற்றுவிட்டு, பின்னர் (அந்தத் சதாழகழய ழவத்து) நீ விரும்புகின்ற 
(கபரீச்சம் பை இனத்)ழத வாங்கிக்சகாள்'' என்று கூறினார்கள்.  

3252 அபூநள்ரா முன்திர் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு உமர் (ரலி) 
மற்றும் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) ஆகிய இருவரிடமும் நாணயமாற்று வணிகம் பற்றிக் ககட்கடன். 
அவ்விருவரும் அழதக் குற்றமாகக் கருத வில்ழல. பின்னர் நான் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) 
அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்தகபாது, நாணயமாற்று பற்றி அவர்களிடம் ககட் கடன். அதற்கு அபூசயதீ் 
(ரலி) அவர்கள், "கூடுதலாக வருபழவ வட்டியாகும்'' என்றார் கள். (இப்னு உமர் (ரலி) இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) ஆகிய) இருவரும் (கவறு விதமாக) கூறியிருந்ததால், நான் அபூசயதீ் (ரலி) 
அவர்களது கருத்ழத ஆட்கசபித்கதன். அப்கபாது அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிட மிருந்து சசவியுற்றழதகய நான் உம்மிடம் அறிவிக்கிகறன்: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அவர்களின் கபரீச்ச மரத் கதாட்டக்காரர் ஒரு "ஸாஉ' உயர் ரகப் 
கபரீச்சம் பைத்துடன் வந்தார். நபி (ஸல்) அவர்களது கபரீச்சம் பைம் இந்த (மட்டரக) இனத்ழதச் 
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கசர்ந்ததாக இருந்தது. ஆககவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் கதாட்டக்காரரிடம், "இது எங்கிருந்து 
கிழடத்தது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "நான் (நம்மிடமிருந்த மட்டரகப் கபரீச்சம் 
பைங்களில்) இரண்டு "ஸாஉ'களுடன் சசன்று, அதற்குப் பதிலாக இந்த (உயர் ரகப் கபரீச்சம் 
பைத்தின்) ஒரு "ஸாஉ'ழவ வாங்கி வந்கதன். கழடத் சதருவில் இந்தப் கபரீச்சம் பைத்தின் விழல 
இவ்வளவு; இந்தப் கபரீச்சம் பைத்தின் விழல இவ்வளவு'' என்று கூறினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனக்குக் ககடுதான்; நீ வட்டி வியாபாரம் சசய்துவிட்டாய். இ(வ்வாறு 
உயர் ரகப் கபரீச்சம் பைத்)ழத நீ விரும்பினால், உமது கபரீச்சம் பைத்ழத (கவறு) ஏகதனும் ஒரு 
சபாருளுக் காக விற்றுவிட்டு, பிறகு அந்தப் சபாருளுக்குப் பதிலாக நீ விரும்பும் எந்தப் கபரீச்சம் 
பைத்ழத கவண்டுமானாலும் வாங்கிக்சகாள்'' என்றார்கள். அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் "கபரீச்சம் 
பைத்ழதப் கபரீச்சம் பைத்திற்கு (ஏற்றத்தாழ்வுடன் விற்பது) வட்டியாக இருக்க அதிகத் 
தகுதியுழடயதா, அல்லது சவள்ளிழய சவள்ளிக்கு (ஏற்றத் தாழ்வுடன்) விற்பது வட்டியாக இருக்க 
அதிகத் தகுதியுழடயதா?'' என்று ககட்டார்கள். பின்னர் நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிம் 
சசன்றகபாது, அவ்வாறு விற்க கவண்டாம் என அவர்கள் என்ழனத் தடுத்தார்கள். பிறகு நான் 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் சசல்லவில்ழல; (ஆயினும்,) அபுஸ்ஸஹ்பா (ரஹ்) அவர்கள், 
"நான் மக்காவில் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் இழதப் பற்றிக் ககட்கடன். அப்கபாது 
அவர்கள் அழத சவறுக்கத் தக்கதாகக் கருதினார்கள்'' என்று என்னிடம் கூறினார்கள்.  

3253 அபூசாலிஹ் அஸ்ஸய்யாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் 
"தங்க நாணயத்திற்குத் தங்க நாணயத்ழத யும் சவள்ளி நாணயத்திற்கு சவள்ளி நாணயத்ழதயும் 
சரிக்குச் சமமாக விற்கலாம். கூடுதலாகக் சகாடுத்தாகலா, கூடுதலாகக் ககட்டாகலா அவர் வட்டி 
வாங்கிவிட்டார்'' என்று கூறியழத நான் சசவியுற்கறன். அவர்களிடம் நான் "இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் கவறு விதமாகக் கூறுகிறார்ககள?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அபூசயதீ் (ரலி) அவர்கள் 
"நான் இப்னு அப்பாஸ் அவர்கழளச் சந்தித்த கபாது, நீங்கள் கூறிவருவழத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து சசவியுற்றரீ்களா, அல்லது இழறகவதத்தில் கண்டீர்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அவ்வாறு நான் சசவியுறவுமில்ழல; இழறகவதத்தில் அழத நான் 
காணவுமில்ழல. மாறாக, "வட்டி என்பது கடனுக்கு (நாணயமாற்று சசய்யும்கபாது)தான்' என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக உசாமா பின் ழஸத் (ரலி) அவர்ககள என்னிடம் கூறினார்கள்'' 
என்றார்கள்.61 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3254 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வட்டி என்பகத கடனில்தான். இழத உசாமா பின் ழஸத் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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3255 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உடனுக்குடன் நிகழ்ந்த (நாணயமாற்று 
வணிகத்)தில் வட்டி கிழடயாது. இழத உசாமா பின் ழஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

3256 அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கழளச் சந்தித்து, "நாணயமாற்று விஷயத்தில் தாங்கள் 
சசால்லிவருவழத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் சசவியுற் றரீ்களா? 
அல்லது இழறகவதத்தில் கண்ட ழதக் கூறுகிறார்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இல்ழல; அவ்வாறு நான் சசால்லவில்ழல. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கழளப் பற்றி நீங்கள் நன்கு அறிவரீ்கள். அல்லாஹ்வின் கவதத்தில் உள்ளதாகவும் 
எனக்குத் சதரியவில்ழல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அறிக; வட்டி என்பகத 
கடனில்தான்' என்று கூறினார்கள் என உசாமா பின் ழஸத் (ரலி) அவர்கள்தாம் என்னிடம் 
சசான்னார்கள்'' என்று விழடயளித்தார்கள். 

  

 

பாடம் : 19 வட்டி வாங்குபவருக்கும் வட்டி சகாடுப்பவருக்கும் வந்துள்ள ொபம்.  
3257 அல்கமா பின் ழகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர் 
கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வட்டி வாங்குபவழரயும் வட்டி சகாடுப்ப வழரயும் 
சபித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். நான் "அதற்குக் கணக்கு எழுதுபவழரயும் அதன் இரு 
சாட்சிகழளயும் (சபித்தார்கள் என்று கசர்த்துக் கூறுங்கள்)'' என்கறன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "நாம் (அல்லாஹ்வின் தூதரிடமிருந்து) சசவி யுற்றழதகய 
அறிவிக்கிகறாம்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3258 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், வட்டி 
வாங்குபவழரயும் வட்டி சகாடுப்பவ ழரயும், அதற்குக் கணக்கு எழுதுபவழரயும் அதன் இரு 
சாட்சிகழளயும் சபித்தார்கள். கமலும், "இவர்கள் அழனவரும் (பாவத்தில்) சமமானவர்கள் ஆவர்'' 
என்று கூறினார்கள்.62 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 20 அனுமதிக்கப்பட்டழதக் ழகயாள்வதும் சந்கதகத்திற்கிடமானவற்ழறக் ழகவிடுவதும்  

3259 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அனுமதிக்கப்பட்டதும் (ஹலால்) 
சதளிவானது; தழட சசய்யப்பட்டதும் (ஹராம்) சதளி வானது. இவ்விரண்டிற்கும் இழடயில் 
சந்கதகத்திற்கிடமானழவயும் (முஷ்தபிஹாத்) இருக்கின்றன. மக்களில் சபரும்பாகலார் அவற்ழற 
அறியமாட்டார்கள். எனகவ, யார் சந்கதகத்திற்கிடமானவற் ழறத் தவிர்த்துக்சகாள்கிறாகரா அவர் 
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தமது மார்க்கத்ழதயும் தமது மானத்ழதயும் காப் பாற்றிக்சகாள்கிறார். யார் சந்கதகத்திற்கிட 
மானவற்றில் தழலயிடுகிறாகரா அவர் அனு மதிக்கபடாதவற்றில் தழலயிடுகிறார். 
கவலிகயாரங்களில் (கால்நழடகழள) கமய்ப்பவர், கவலிக் குள்களகய (கால்நழடகழள) கமயவிட 
கநரும். அறிக! ஒவ்சவாரு மன்னனுக்கும் ஓர் எல்ழல உண்டு. அல்லாஹ்வின் எல்ழல அவனால் 
தழட விதிக்கப்சபற்றழவகய. அறிக! உடலில் ஒரு சழதத் துண்டு இருக்கிறது. அது 
சீரழடந்துவிட்டால் உடல் முழுவதும் சீரழடந்துவிடும். அது சீரைிந்துவிட்டால் முழு உடலும் 
சீரைிந்துவிடும். அறிக! அதுகவ இதயம். இழத நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.63 இழத அவர்கள் அறிவிக்கும்கபாது தம்மிரு காதுகழள கநாக்கி இரு 
விரல்களால் ழசழக சசய்து (இந்தக் காதுகளால்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(கமற்கண்டவாறு) கூறியழதக் ககட்கடன் என்றார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பஷீர் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும், கமற்கண்ட ஹதீகஸ மற்றழத விட முழுழமயானதும் சபரியதும் ஆகும்.  

3260 ஆமிர் அஷ்ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நபித்கதாைர்களில் ஒருவரான நுஅமான் பின் 
பஷீர் (ரலி) அவர்கள் ஹிம்ஸ் (சிரியா) நகரில் மக்களுக்கு உழரயாற்றும்கபாது, 
"அனுமதிக்கப்சபற்றதும் சதளிவானது; தழட சசய்யப்பட்டதும் சதளிவானது...'' என்று சதாடங்கும் 
கமற்கண்ட ஹதீழஸ அறிவித்தார்கள். இந்த அறிவிப்பில் "கவலிக்குள்களகய கமயவிட கநரும்'' 
என்பதுவழரகய இடம்சபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 21 ஒட்டகத்ழத விற்பதும், (விற்றவர் குறிப்பிட்ட தூரம்வழர) அதில் பயணம் 
சசய்துசகாள்கவன் என நிபந்தழன விதிப்பதும். 

 3261 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (ஒரு பயணத்திலிருந்து 
திரும்பு ழகயில்) நன்றாக இயங்காதிருந்த எனது ஒட்டகத்தில் சசன்றுசகாண்டிருந்கதன். அதற்கு 
ஓய்வு சகாடுக்க நான் எண்ணியிருந்கதன். அப்கபாது என்னிடம் வந்து கசர்ந்த நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எனக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள்; எனது ஒட்டகத்ழத அடித்தார்கள். அது முன்சனப்கபாதும் இல்லாத 
அளவுக்கு (மிக கவகமாக) ஓடியது. பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் "இ(ந்த ஒட்டகத்)ழத ஓர் 
"ஊக்கியா'வுக்கு எனக்கு விற்றுவிடு'' என்று ககட்டார் கள். நான் "இல்ழல' என்கறன். பிறகு 
(மீண்டும்) "இழத எனக்கு விற்றுவிடு'' என்று ககட்டார்கள். நான் ஓர் "ஊக்கியா'வுக்கு அழத 
விற்கறன்; ஆனால், என் வடீ்டாரிடம் கபாய்ச் கசரும்வழர அதில் பயணம் சசய்துசகாள்வதற்கு 
என்ழன அனுமதிக்க கவண்டும் என்று நிபந்தழன யிட்கடன். (அவர்களும் அந்த நிபந்தழனழய 
ஏற்றார்கள்.) நான் (மதீனாவுக்கு) வந்து கசர்ந்தகபாது, அந்த ஒட்டகத்ழத நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
(ஒப்பழடக்க) சகாண்டுசசன்கறன். அவர்கள் அதன் விழலழய எனக்குக் சகாடுத்தார்கள். பிறகு 
நான் திரும்பிச் சசன்றகபாது, எனக்குப் பின்னாகலகய நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆளனுப்பி (என்ழன 
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மீண்டும் அழைத்து), "உனது ஒட்டகத்ழத நான் எடுத்துக்சகாள் வதற்காக அதன் விழலழய நான் 
குழறத்து விடுகவன் என நீ எண்ணிக்சகாண்டாயா? (என்னிடம் தர கவண்டிய) உனது ஒட்டகத் 
ழதயும், உனக்குச் கசர கவண்டிய சவள்ளிக் காசுகழளயும் நீகய எடுத்துக்சகாள். அது 
உனக்குரியதுதான்'' என்றார்கள்.64 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3262 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஓர் அறப்கபாருக்குச் சசன்கறன். நன்றாக இயங்காதிருந்த, நடக்க முடியாமல் 
நடந்துசகாண்டிருந்த, தண்ணரீ் சுமக்கும் எனது ஒட்டகம் ஒன்றின் மீது அமர்ந்து நான் 
சசன்றுசகாண்டிருந்தகபாது (வைியில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ழன 
வந்தழடந்தார்கள். என்னிடம், "உனது ஒட்டகத்திற்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
"கநாய் கண்டுள்ளது' என்கறன். அழதக் ககட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சற்று 
பின்வாங்கி அழத அதட்டினார் கள்; அதற்காகப் பிரார்த்தழனயும் சசய்தார்கள். உடகன அது 
(கவகமாக ஓடி) எல்லா ஒட்டகங் களுக்கும் முன்கன சசன்றுசகாண்டிருந்தது. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "உனது ஒட்டகத்ழத (இப்கபாது) எப்படிக் காண்கிறாய்?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான் "நல்ல நிழலயில் காண்கிகறன். தங்களது (பிரார்த்த ழனயின்) வளம் அதற்குக் 
கிழடத்து விட்டது'' என்கறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ அழத எனக்கு 
விற்றுவிடுகிறாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் (நபியவர்களுக்கு விழலக்கு விற்க) 
சவட்கப்பட்கடன். (அத் துடன்) எங்களிடம் அழதத் தவிர தண்ணரீ் சுமக்கும் ஒட்டகம் கவசறதுவும் 
இருக்க வில்ழல. பின்னர் நான், "சரி (விற்றுவிடு கிகறன்) என்கறன். ஆயினும், மதீனா 
சசன்றழடயும்வழர அதன் மீது பயணம் சசய்துசகாள்ள என்ழன அனுமதிக்க கவண்டும் எனும் 
நிபந்தழனயின்கபரில் அவர்களுக்கு அந்த ஒட்டகத்ழத விற்றுவிட்கடன். பின்னர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! நான் புது மாப்பிள்ழள'' என்று சசால்லி (ஊருக்கு விழர வாகச் சசல்ல) அனுமதி 
ககட்கடன். அவர்கள் எனக்கு அனுமதியளித்தார்கள். ஆககவ, நான் மக்கழளவிட முன்னதாகச் 
சசன்று மதீனாழவ அழடந்துவிட்கடன். அப்கபாது என் தாய் மாமன் (ஜத்து பின் ழகஸ் அவர்கள் 
என்ழனச்) சந்தித்து ஒட்டகத்ழதப் பற்றிக் ககட்டார். நான் அழத என்ன சசய்கதன் என்பழத 
அவரிடம் சதரிவித்கதன். அதற்காக அவர் என்ழனக் கடிந்துசகாண்டார். நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (நான் புது மாப்பிள்ழள என்று சசால்லி) மதீனாவுக்கு விழரவாக 
சசல்ல அனுமதி ககட்டகபாது அவர்கள் என்னிடம், "நீ யாழர மணந்து சகாண்டாய்? கன்னிப் 
சபண்ழணயா, கன்னி கைிந்த சபண்ழணயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "கன்னி கைிந்த 
சபண்ழணத்தான் மணந்துசகாண்கடன்'' என்கறன். "கன்னிப் சபண்ழண மணந்து சகாண்டு, 
அவகளாடு நீயும் உன்கனாடு அவளுமாகக் கூடிக்குலவி மகிழ்ந்திருக்கலாகம?'' என்று கூறினார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! எனக்குச் சிறு வயது சககாதரிகள் பலர் இருக்கும் நிழலயில் என் 
தந்ழத (உஹுதுப் கபாரில்) "இறந்துவிட்டார்கள்' அல்லது "சகால்லப்பட்டுவிட்டார்கள்'. ஆககவ, 
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அவர்களுக்கு ஒழுக்கம் கற்பிக்ககவா, அவர்கழளப் பராமரிக்ககவா முன்வராத, அவர் கழளப் 
கபான்கற (அனுபவமற்ற இளவயதுப் சபண்) ஒருத்திழய மணந்து, அவர்களிடம் அழைத்துச் 
சசல்ல நான் விரும்பவில்ழல. ஆககவ, அவர்கழளப் பராமரிப்பதற்காகவும் அவர் களுக்கு 
ஒழுக்கம் கற்பிப்பதற்காகவும் (வாழ்ந்து பக்குவப்பட்ட) கன்னி கைிந்த ஒரு சபண் ழணகய நான் 
மணந்துசகாண்கடன்'' என்று விழடயளித்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு 
வந்து கசர்ந்தகபாது, காழல யில் ஒட்டகத்துடன் அவர்களிடம் சசன் கறன். எனக்கு அதன் 
விழலழயக் சகாடுத் தார்கள். பிறகு அந்த ஒட்டகத்ழதயும் என்னிடகம திருப்பிக் 
சகாடுத்துவிட்டார்கள் (அன்பளிப்பாக).65 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

3263 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
மக்காவிலிருந்து மதீனா கநாக்கி வந்துசகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது எனது ஒட்டகத்திற்கு கநாய் 
ஏற்பட்டுவிட்டது...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
இடம்சபற்றுள்ளது. பின்வரும் தகவலும் அதில் இடம்சபற்றுள்ளது: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனது இந்த ஒட்டகத்ழத எனக்கு விற்றுவிடு'' என்று ககட்டார்கள். நான், 
"இல்ழல; அது உங்களுக்கக உரியது (விழல கவண்டாம்)'' என்கறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இல்ழல; அழத எனக்கு விழலக்கு விற்றுவிடு'' என்றார்கள். நான், "இல்ழல (விழல 
கவண்டாம்) இது உங்களுக்கு உரியது, அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்கறன். அவர்கள், "இல்ழல, 
அழத நீ எனக்கு விற்றுவிடு'' என்றார்கள். "அவ்வாறாயின் நான் ஒருவருக்கு ஓர் "ஊக்கியா' தங்கம் 
கடனாகக் சகாடுக்க கவண்டியுள்ளது. அந்தக் கடனுக்குப் பகரமாக இழத உங்களுக்குக் 
சகாடுத்துவிடுகிகறன்'' என்கறன். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் இழத 
வாங்கிக்சகாண்கடன். (உன் ககாரிக்ழகப்படி) மதீனா வழர இதன் மீது அமர்ந்துசகாண்டு வந்துகசர்' 
என்றார்கள். நான் மதீனாவுக்கு வந்தகபாது, பிலால் (ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இவருக்கு ஓர் "ஊக்கியா' தங்கத்ழதயும் இன்னும் கூடுதலாகவும் சகாடுங்கள்'' 
என்றார்கள். பிலால் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் ஓர் "ஊக்கியா' தங்கமும் சகாடுத்தார்கள். கமலும், 
கூடுதலாக ஒரு "கீராத்'தும் சகாடுத்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூடுதலாகத் 
தந்த (கீராத்தான)து என்ழனவிட்டு ஒருகபாதும் பிரியாது'' என்று நான் கூறிக்சகாண்கடன். அந்த 
ஒரு "கீராத்' எனது பணப் ழபயிகலகய இருந்துவந்தது. பின்னர் "ஹர்ரா'ப் கபார் நாளில் 
சிரியாவாசிகள் அழத எடுத்துக்சகாண்டு விட்டார்கள். 

 3264 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் ஒரு பயணத்தில் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது எனது ஒட்டகம் பின்தங்கிவிட்டது...'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. அதில், "பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அ(ந்த ஒட்டகத்)ழதக் 
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குத்தினார்கள். பிறகு என்னிடம், அல்லாஹ்வின் சபயரால் இதில் ஏறிச் சசல் என்றார்கள்'' என்றும் 
இடம்சபற் றுள்ளது. கமலும், "எனக்கு அதிகமாகக் சகாடுத்துக்சகாண்கட "அல்லாஹ் உன்ழன 
மன்னிப்பானாக!' எனப் பிரார்த்தித்துக் சகாண்டிருந்தார்கள்'' என அதிகப்படியாக இடம்சபற்றுள்ளது.  

3265 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (பயணத்தில்) எனது ஒட்டகம் நன்றாக இயங்காதிருந்த 
நிழலயில் நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள். பிறகு எனது ஒட்டகத் ழதக் குத்தினார்கள். 
அது குதித்கதாடலாயிற்று. பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கள் சசால்வழதக் ககட்பதற்காக அதன் 
கடிவாளத்ழதப் பிடித்து அதன் கவகத்ழத மட்டுப்படுத்திக்சகாண்டிருந் கதன். ஆனால், என்னால் 
முடியவில்ழல. பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ழன வந்தழடந்த கபாது, "அழத எனக்கு 
விற்றுவிடு'' என்றார்கள். நான் அழத ஐந்து "ஊக்கியா'க்களுக்கு அவர் களுக்கு விற்றுவிட்கடன். 
அப்கபாது "மதீனா சசன்றழடயும்வழர அதன் மீது பயணம் சசய்துசகாள்ள என்ழன அனுமதிக்க 
கவண்டும் எனும் நிபந்தழனயின்கபரில்'' என்று சசான்கனன். நபி (ஸல்) அவர்கள் "மதீனா 
சசன்றழடயும்வழர அதன் மீது நீ பயணம் சசய்துசகாள்ளலாம்'' என்றார்கள். நான் மதீனா வந்து 
கசர்ந்தகபாது, அந்த ஒட்டகத்ழத அவர்களிடம் (ஒப்பழடக்க) சகாண்டுசசன் கறன். (அதன் 
விழலழயயும்) கூடுதலாக ஓர் "ஊக்கியா'வும் அவர்கள் எனக்குக் சகாடுத்தார்கள். பின்னர் அந்த 
ஒட்டகத்ழதயும் எனக்கு அன்பளிப்பாகத் தந்துவிட்டார்கள். 

 3266 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களுடன் ஒரு பயணத்தில் -("அறப்கபார் வரீனாக' என்றும் கூறினார்கள் என்கற 
எண்ணுகிகறன்)- கலந்துசகாண்கடன். மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள ழதப் 
கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. கமலும், பின்வருமாறு கூடுதலாகவும் இடம்சபற் றுள்ளது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஜாபிர்! (ஒட்டகத்தின்) விழல முழுவழதயும் சபற்றுக் 
சகாண்டாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"விழலயும் உனக்கக உரியது; ஒட்டகமும் உனக்கக உரியது. விழலயும் உனக்கக உரியது; 
ஒட்டகமும் உனக்கக உரியது'' என்றார்கள்.66  

3267 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ஒரு முழற) இரண்டு "ஊக்கியா'க்களுடன் ஒரு திர்ஹம் அல்லது இரண்டு 
திர்ஹங்கழளக் சகாடுத்து என்னிடமிருந்து ஓர் ஒட்டகத்ழத வாங்கி னார்கள். (மதீனாவிற்கு 
அருகிலுள்ள) "ஸிரார்' எனுமிடத்திற்கு அவர்கள் வந்தகபாது, ஒரு மாட்ழட அறுக்கும்படி 
உத்தரவிட்டார்கள். அதன்படி அறு(த்து சழம)க்கப்பட்டது. அழத அழனவரும் உண்டார்கள். 
மதீனாவுக்கு வந்தகபாது, பள்ளிவாசலுக்குச் சசன்று இரண்டு ரக்அத்கள் சதாழும்படி எனக்கு 
உத்தரவிட்டார்கள். (பின்னர்) ஒட்டகத்தின் விழலழய எனக்குக் சகாடுத்தார்கள். சற்று 
தாராளமாககவ நிறுத்தார்கள். 
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 3268 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், "ஒரு சதாழகழயக் குறிப்பிட்டு என்னிடமிருந்து அ(ந்த 
ஒட்டகத்)ழத வாங்கிக்சகாண்டார்கள்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. இரண்டு "ஊக்கியா'க்களுடன் ஒரு 
திர்ஹம் அல்லது இரண்டு திர்ஹங்கழளக் சகாடுத்து எனும் (ஐயப்பாட்டுடனான) குறிப்பு இல்ழல. 
கமலும் அதில், "ஒரு மாட்ழட அறுக்கும்படி உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாகற அது அறுக் கப்பட்டது. 
பின்னர் அதன் இழறச்சிழயப் பங்கிட்டார்கள்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. 

 3269 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "நான்கு தீனார்களுக்காக 
உனது ஒட்டகத்ழத நான் வாங்கிக்சகாண்கடன்; நீ மதீனா சசன்றழட யும்வழர அதன் மீது நீ 
பயணிக்கலாம்'' என்றார்கள்.67 

 பாடம் : 22 ஒருவர் தாம் கடனாகப் சபற்றமத விடச் ெிறந்தமதத் திருப்பிச் 
 சசலுத்து வதும், "வாங்கிய கடழன அைகிய முழறயில் திருப்பிச் சசலுத்துபவகர உங்களில் 
சிறந்தவர்' எனும் நபி சமாைியும். 

 3270 அபூராஃபிஉ அஸ்லம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஒரு மனிதரிடம் இளம் வயது ஆண் ஒட்டகம் ஒன்ழறக் கடன் வாங்கியிருந்தார்கள். தர்ம 
ஒட்டகங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்த கபாது, (அவற்றிலிருந்து விழலக்கு 
வாங்கி) அம்மனிதருக்குரிய இளம் வயது ஒட்டகத்ழதக் சகாடுத்துவிடுமாறு எனக்கு 
உத்தரவிட்டார்கள். நான் சசன்றுவிட்டுத் திரும்பிவந்து, "அவற்றில் ஆறு வயது முழுழமயழடந்த 
(கழடவாய்ப் பற்கள் முழளத்துவிட்ட) ஒட்டகங்கழளத் தவிர கவசறழதயும் நான் காண வில்ழல'' 
என்கறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அ(ந்த ஒட்டகத்)ழதகய அவருக்குக் 
சகாடுத்துவிடுங்கள் (ஏசனனில்,) அைகிய முழறயில் திருப்பிச் சசலுத்துபவகர சிறந்தவர் ஆவார்'' 
என்று கூறினார்கள்.68  

3271 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் முன்னாள் அடிழம யாயிருந்த 
அபூராஃபிஉ (ரலி) அவர்களிட மிருந்து மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இளம்வயது ஆண் ஒட்டகம் ஒன்ழற, அழதப் 
கபான்றழதத் திருப்பித் தருவதாகக் கூறி கடன் வாங்கியிருந்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
எனினும் அதில், "ஏசனனில், அைகிய முழறயில் திருப்பிச் சசலுத்துபவகர அல்லாஹ்வின் 
அடியார்களில் சிறந்தவர் ஆவார்'' என்று (சிறிது மாற்றத்துடன்) இடம்சபற்றுள்ளது.  

3272 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
மனிதருக்குக் கடன் சகாடுக்க கவண்டியிருந்தது. (அழதத் திருப்பிச் சசலுத்தும்படி 
ககட்டுவந்தகபாது) அவர் கடுஞ் சசாற்கழள பயன்படுத்தி னார். நபித்கதாைர்கள் அவழர(ப் 
பிடித்து)க் கண்டிக்கத் தயாராயினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவழர 
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விட்டுவிடுங்கள்.) கடன்காரருக்கு (இவ்வாறு) கபச உரிழம உண்டு'' என்று கூறிவிட்டு, "அவருக்குக் 
சகாடுக்க கவண்டிய ஒட்டகத்தின் வயதுழடய ஒட்டக சமான்ழற வாங்கி வாருங்கள்'' என்றார்கள். 
மக்கள் (சசன்றுவிட்டு வந்து) அவருக்குக் சகாடுக்க கவண்டிய ஒட்டகத்ழதவிட அதிக வயது 
ழடய ஒட்டகங்கழளத் தவிர கவசறழதயும் நாங்கள் காணவில்ழல'' என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அழதகய வாங்கி அவருக்குக் சகாடுத்து விடுங்கள். 
ஏசனனில், அைகிய முழறயில் திருப்பிச் சசலுத்துபவகர "உங்களில் சிறந்தவர்களில் உள்ளவர்' 
அல்லது "உங்களில் சிறந்தவர்' ஆவார்'' என்று சசான்னார்கள்.69 

3273 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
குறிப்பிட்ட வயதுழடய ஒட்டகசமான்ழற கடன் வாங்கினார்கள். அழதவிட அதிக வயதுழடய 
ஒட்டகத்ழதத் திருப்பிச் சசலுத் தினார்கள். கமலும், "அைகிய முழறயில் திருப்பிச் சசலுத்துபவகர 
உங்களில் சிறந்தவர் ஆவார்'' என்று கூறினார்கள்.  

3274 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
(கடனாகக்) சகாடுத்திருந்த ஒட்டகத்ழதக் ககட்டு ஒரு மனிதர் வந்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவருக்குக் சகாடுக்க கவண்டிய ஒட்டகத் ழதவிட அதிக வயதுழடய 
ஒட்டகத்ழத அவருக்குக் சகாடுங்கள்'' என்றும் "அைகிய முழறயில் திருப்பிச் சசலுத்துபவகர உங்க 
ளில் சிறந்தவர்'' என்றும் கூறினார்கள்.70  

பாடம் : 23 ஓர் உயிரினத்ழத அகத இன உயிரினத்திற்குப் பதிலாக ஏற்றத்தாழ்கவாடு விற்பது 
சசல்லும். 

 3275 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஓர் அடிழம நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, நாடு 
துறந்து (ஹிஜ்ரத்) சசல்ல உறுதி சமாைி அளித்தார். அவர் ஓர் அடிழம என்பது நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்குத் சதரிந்திருக்கவில்ழல. பின்னர் அவருழடய உரிழமயாளர் நபி (ஸல்) அவர்கழளத் 
கதடிவந்(து, அது பற்றி முழறயடீு சசய்)தார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம், "அவழர எனக்கு 
விற்றுவிடு'' என்று கூறி விட்டு, இரு கறுப்பு அடிழமகழளக் சகாடுத்து அவழர வாங்கிக் 
சகாண்டார்கள். பின்னர் "ஒருவர் அடிழமயா?'' என்று ககட்காத வழர (தம்மிடம் உறுதிசமாைி 
அளிக்க வருபவர்) எவரிடமும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உறுதிசமாைி 
சபறவில்ழல.71 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 24 அழடமானமும், அது உள்ளூரிலும் பயணத்திலும் சசல்லும் என்பதும். 

 3276 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
யூதரிடமிருந்து உணவுப் சபாருழளக் கடனாக வாங்கினார்கள். அதற்காகத் தமது (இரும்புக்) 
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கவசத்ழத அவரிடம் அடகு ழவத்தார்கள்.72 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3277 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
யூதரிடமிருந்து உணவுப் சபாருழள (கடனாக) வாங்கினார்கள். (அதற்காக) இரும்புக் கவசத்ழத 
அடகு ழவத்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3278 சுழலமான் பின் மிஹ்ரான் அல் அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் இப்ராஹமீ் 
அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்களிடம் முன்பண வணிகத்தில் (சலம்) அழடமானம் பற்றிப் கபசிகனாம். அப் 
கபாது இப்ராஹமீ் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் யூதர் 
ஒருவரிடமிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தவழணக்கு உணவுப் சபாருழள (கடனாக) வாங்கினார்கள்; 
அதற்காகத் தமது இரும்புக் கவசத்ழத அழடமானம் ழவத்தார்கள் என்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என நமக்கு அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்'' என்று 
சசான்னார்கள்.73 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "இரும்பு' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல.  

பாடம் : 25 முன்பண வணிகம் (ெைம்).74 
3279 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்த கபாது, 
மக்கள் ஓராண்டு அல்லது ஈராண்டு களில் சபற்றுக்சகாள்வதாகக் கூறி, கபரீச்சம் பைத்திற்காக 
முன்பணம் சகாடுத்துவந்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஒருவர் (இவ்வாறு) பின்னால் 
சபற்றுக்சகாள்வதாகக் கூறி, கபரீச்சம் பைத்திற்காக முன்பணம் சகாடுப்ப தானால், குறிப்பிட்ட 
எழடக்காகவும் அளவுக் காகவும் குறிப்பிட்ட தவழணக்கு மட்டுகம சகாடுக்கட்டும்'' என்று 
கூறினார்கள்.75 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3280 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(மதீனாவுக்கு) வந்தகபாது, (பின்னர் சபாருழளப் சபற்றுக்சகாள்வதாகக் கூறி) மக்கள் முன்பணம் 
சசலுத்திவந்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(சபாருழளப் பின்னர் சபற்றுக் 
சகாள்வதாகக் கூறி) முன்பணம் சகாடுப்பவர், குறிப்பிட்ட அளவுக்காகவும் குறிப்பிட்ட 
எழடக்காகவுகம முன்பணம் சகாடுக்கட்டும்'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் "குறிப்பிட்ட தவழணக்கு' எனும் குறிப்பு இல்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "குறிப்பிட்ட 
தவழணக்கு' எனும் குறிப்பு இடம்சபற்றுள்ளது. 
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பாடம் : 26 உணவுப் சபாருட்கமளப் பதுக்குவது தமட செய்யப்பட்டுள்ளது.76  
3281 யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பதுக்கல் சசய்பவன் பாவியாவான்' என்று சசான்னார்கள் 
என மஅமர் பின் அப்தில் லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்றார்கள். அப்கபாது சயதீ் பின் 
அல் முசய்யப் (ரஹ்) அவர்களிடம், "நீங்கள் பதுக்குகிறரீ்ககள?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு சயதீ் 
(ரஹ்) அவர்கள், "இந்த ஹதீழஸ அறிவித்துவந்த மஅமர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களும் 
பதுக்குபவராககவ இருந்தார்கள்'' என்றார்கள்.77 

 3282 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பாவிகய பதுக்கல் சசய்வான். இழத 
மஅமர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பனூ அதீ பின் 
கஅப் குலத்ழதச் கசர்ந்த மஅமர் பின் அப்தில் லாஹ் பின் நாஃபிஉ பின் அபமீஅமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 27 வியாபாைத்தில் (கதமவயில்ைாைல்) ெத்தியம் செய்வது விைக்கப்பட் டுள்ளது. 
 3283 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சத்தியம் சசய்வது சபாருழள விழல 
கபாகச் சசய்யும்; இலாபத்ழத அைித்துவிடும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.78 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3284 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வியாபாரத்தில் அதிகமாகச் சத்தியம் 
சசய்ய கவண்டாம் என உங்கழள நான் எச்சரிக்கிகறன். ஏசனனில், அது (சபாருழள) விழலகபாகச் 
சசய்யும்; பின்னர் (வளத்ழத) அைித்துவிடும்.79 இழத அபூகத்தாதா அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 28 விழலக்ககாள் உரிழம (அஷ் ஷுஃப்ஆ)80 

 3285 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இருவருக்குக் கூட்டாக உள்ள குடி 
யிருப்பு அல்லது கதாட்டத்தில் தம்முழடய (பங்ழக விற்க நாடுபவர்) பங்காளிக்கு அறிவிப்பதற்கு 
முன் விற்பதற்கு உரிழம இல்ழல. பங்காளி விரும்பினால் அழத வாங்கிக்சகாள்வார்; 
விரும்பாவிட்டால் விட்டுவிடுவார். இழத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3286 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பிரிக்கப்படாத குடியிருப்பு, அல்லது கதாட்டத்தில் 
விழலக்ககாள் உரிழம உள்ளது என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள். 
பங்காளிக்கு அறிவிப்புச் சசய்வதற்கு முன்னர் (தமது பங்ழக) விற்க ஒருவருக்கு அனுமதி 
இல்ழல. பங்காளி விரும்பினால் அழத வாங்கிக்சகாள்வார்; விரும்பாவிட்டால் விட்டுவிடுவார். 
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அவரிடம் அறிவிக்காமல் விற்றுவிட்டாலும் அவகர அதிக உரிழமயு ழடயவர் ஆவார். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3287 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நிலம், வடீு, கதாட்டம் ஆகிய (பிரிக்கப் 
படாத) கூட்டுச் சசாத்துகள் ஒவ்சவான்றி லும் விழலக்ககாள் உரிழம உள்ளது. எனகவ, 
பங்காளிக்கு அறிவிப்பதற்கு முன் விற்பது தகாது. ஒன்று அவகர வாங்கிக் சகாள்வார்; அல்லது 
விட்டுவிடுவார். அவர் (தம் பங்காளிக்கு அறிவிக்க) மறுத்தாலும் பங்காளிகய அதற்கு மிகவும் 
உரிழமயுழட யவர் ஆவார்; அவரிடம் அறிவிக்கும்வழர. இழத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

பாடம் : 29 அண்ழட வடீ்டாரின் சுவரில் மரக் கட்ழடழயப் பதிப்பது81 

3288 அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஹுர்முஸ் அல்அஃரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஹுழரரா 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஒருவர் தமது வடீ்டுச் சுவரில் தம் 
அண்ழட வடீ்டுக்காரர் மரக்கட்ழட (சாரம்) பதிப்பழதத் தடுக்க கவண்டாம்' என்று கூறினார்கள்'' 
என்று சசால்லிவிட்டு, "என்ன இது? (நபியவர்களின்) இ(ந்த உபகதசத்)ழதப் 
புறக்கணிப்பவர்களாககவ உங்கழள நான் காண்கிகறகன! அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! 
(உங்களுக்குப் பிடிக்காவிட்டாலும்) இழத நான் உங்களுக்கு வலியுறுத்திக்சகாண்டுதான் இருப்கபன்'' 
என்று கூறுவார்கள்.82 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
நான்கு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 30 அநீதியிமைத்தல், பிறர் நிைத்மத அபகரித்தல் உள்ளிட்டமவ தமட 
செய்யப்பட்டுள்ளன.  
3289 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் ஒரு சாண் அளவு நிலத்ழத அநியா 
யமாக அபகரிக்கிறாகரா, அவரது கழுத்தில் அல்லாஹ் மறுழம நாளில் அந்த நிலத்தி(ன் 
கமற்பகுதியி)லிருந்து ஏழு பூமிகள்வழர (சசல்லும் பகுதிழய) மாழலயாக மாட்டுவான். இழத 
சயதீ் பின் ழஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃழபல் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3290 சயதீ் பின் ழஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃழபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அர்வா பின்த் 
உழவஸ் என்ற சபண், எனக்குரிய வடீ்டின் ஒரு பகுதி சதாடர்பாக வைக்காடினாள். அப்கபாது 
நான், "அவழள யும் அந்த வடீ்ழடயும் விட்டுவிடுங்கள். ஏசனனில், "யார் நியாயமின்றி (பிறருக்குச் 
சசாந்தமான) ஒரு சாண் நிலத்ழதக் ழகப்பற்றிக் சகாள்கிறாகரா, அவரது கழுத்தில் மறுழம 
நாளில் அந்த நிலத்தி(ன் கமற்பகுதியி)லிருந்து ஏழு பூமிகள்வழர (சசல்லும் பகுதி) மாழலயாக 
மாட்டப்படும்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியழத நான் ககட்டுள்களன். 
இழறவா! அவள் (தனது வாதத்தில்) சபாய் சசால்ப வளாக இருந்தால், அவளது பார்ழவழயப் 
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பறித்துவிடு. அவளது சவக்குைிழய அந்த வடீ்டிகலகய அழமத்துவிடு'' என்று கூறிகனன். இந்த 
ஹதீழஸ சயதீ் பின் ழஸத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் முஹம்மத் பின் ழஸத் பின் 
அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பின்னர் நான் அந்தப் சபண்ழணப் 
பார்ழவயற்றவளாகப் பார்த்கதன். அவள் சுவர்கழளத் தடவிக்சகாண்டு இருந்தாள். "சயதீ் பின் 
ழஸதின் பிரார்த்தழன எனது விஷயத்தில் பலித்துவிட்டது'' என்று கூறுவாள். இந்நிழல யில் 
அவள் (ஒரு நாள்) தனது வடீ்டில் நடந்துசகாண்டிருந்தகபாது, வடீ்டுக்குள்ளி ருந்த கிணறு ஒன்ழற 
அவள் கடந்து சசன்றாள். அப்கபாது அதில் அவள் (தவறி) விழுந்துவிட்டாள். அதுகவ அவளது 
சவக் குைியாக அழமந்தது. 

 3291 உர்வா பின் அஸ்ஸுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: சயதீ் பின் ழஸத் (ரலி) அவர்கள் 
தமது நிலத்தில் ஒரு பகுதிழய ஆக்கிரமித்துக் சகாண்டார் என அர்வா பின்த் உழவஸ் (அல்லது 
உழனஸ்) என்ற சபண் குற்றம் சாட்டினார். (அப்கபாழதய மதீனாவின் ஆளுநர்) மர்வான் பின் 
அல்ஹகமிடம் சயதீுக்கு எதிராக அவர் வைக்குத் சதாடுத்தார். (விசாரழணயின்கபாது) சயதீ் பின் 
ழஸத் (ரலி) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து (ஒரு ஹதீழஸ) 
சசவியுற்ற பிறகும் அவளது நிலத்தில் ஒரு பகுதிழய அபகரிப்கபனா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
மர்வான் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் என்ன சசவியுற் றரீ்கள்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு சயதீ் (ரலி) அவர்கள், "யார் ஒரு சாண் நிலத்ழத அநியாய மாகக் 
ழகப்பற்றிக்சகாள்கிறாகரா அவரது கழுத்தில் அந்த நிலத்தி(ன் கமற்பகுதியி)லிருந்து ஏழு 
பூமிகள்வழர (சசல்லும் பகுதி) மாழலயாக மாட்டப்படும் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியழத நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள்.83 அதற்கு மர்வான், "இதற்குப் பின் 
உங்களிடம் நான் ஆதாரம் ககட்கமாட்கடன்'' என்றார்கள். அப்கபாது சயதீ் பின் ழஸத் (ரலி) 
அவர்கள் ''இழறவா! இவள் சபாய் சசால்லியிருந்தால் அவளது பார்ழவழயப் பறித்துவிடு. அந்த 
நிலத்திகலகய அவழளக் சகான்றுவிடு'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு பார்ழவ 
பறிகபானவளாககவ அவள் இறந்தாள். அவள் தனது நிலத்தில் நடந்து சகாண்டிருந்தகபாது ஒரு 
குைியில் (தவறி) விழுந்து மாண்டுகபானாள். 

 3292 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் ஒரு சாண் நிலத்ழத அநியாயமாகக் 
ழகப்பற்றிக்சகாள்கிறாகரா, அவரது கழுத்தில் மறுழம நாளில் அந்த நிலத்தி(ன் கமற்பகுதி 
யி)லிருந்து ஏழு பூமிகள்வழர (சசல்லும் பகுதி) மாழலயாக மாட்டப்படும். இழத சயதீ் பின் ழஸத் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 3293 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் முழறயின்றி ஒரு சாண் 
நிலத்ழதக் ழகப்பற்றிக்சகாள்கிறாகரா அவரது கழுத்தில் அல்லாஹ் மறுழம நாளில் அந்த 
நிலத்தி(ன் கமற்பகுதியி)லிருந்து ஏழு பூமிகள்வழர (சசல்லும் பகுதிழய) மாழலயாக மாட்டாமல் 
விடுவதில்ழல. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
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3294 அபூசலமா அப்துல்லாஹ் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
எனக்கும் என் கூட்டத்தாருக்குமிழடகய ஒரு நிலம் சதாடர்பாகத் தகராறு இருந்துவந்தது. நான் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் சசன்று அழதப் பற்றிக் கூறிகனன். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், 
"அபூசலமா! மண்ணாழசழயத் தவிர்த்துக் சகாள்க! ஏசனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "யார் அநியாயமாக ஒரு சாண் அளவு நிலத்ழத ஆக்கிரமித்துக்சகாள்கிறாகரா அவரது 
கழுத்தில் அந்த நிலத்தி(ன் கமற்பகுதி யி)லிருந்து ஏழு பூமிகள்வழர (சசல்லும் பகுதி) மாழலயாக 
மாட்டப்படும்' என்று கூறியுள்ளார் கள்'' என்றார்கள்.84 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 31 பாழத விஷயத்தில் பிரச்சிழன ஏற் படும்கபாது, பாழதக்காக ஒதுக்கப்பட கவண்டிய 
நிலத்தின் அளவு.85 

 3295 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பாழத விஷயத்தில் நீங்கள் கருத்து கவறுபாடு 
சகாண்டால், ஏழு முைங்கள் அகலமுள்ள நிலத்ழதப் சபாதுவைியாக ஆக்கப்படும். இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.86  

(பாடம் : ஒரு முஸ்லிம், இழறமறுப்பா ளருக்கு வாரிசாகமாட்டார்.)  

3296 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் இழறமறுப்பாளருக்கு வாரிசாகமாட்டார். 
ஓர் இழறமறுப்பாளர் முஸ்லிமுக்கு வாரிசாகமாட்டார். இழத உசாமா பின் ழஸத் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.2 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத்தியாயம் 23    வாரிசு உரிமைச் ெட்டம் 

ஹதஸீ் 3297 – 3312 வமை 

 

 

பாடம் : 1 (குர்ஆனில் குறிப்பிடப்பட்ட) பாகங் கமள அவற்றுக்கு உரிகயாரிடம் 
கெர்த்துவிடுங்கள்.  
எஞ்சிய பாகம், இறந்தவரின் சநருங்கிய ஆண் உறவினருக்கு உரியதாகும்.3 
 
 3297 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (பாகப் பிரிவிழன சதாடர்பாகக் குர் 
ஆனில்) நிர்ணயிக்கப்சபற்றுள்ள பாகங் கழள, (முதலில்) அவற்றுக்கு உரியவர்களிடம் 
கசர்த்துவிடுங்கள். பிறகு எஞ்சியிருப்பது (இறந்தவரின்) மிக சநருக்கமான ஆண் உறவினருக்கு 
உரியதாகும். இழத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.4 
 
 3298 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (பாகப் பிரிவிழன சதாடர்பாகக் 
குர்ஆனில்) நிர்ணயிக்கப்சபற்றுள்ள பாகங்கழள, (முதலில்) அவற்றுக்கு உரியவர்களிடம் 
கசர்த்துவிடுங்கள். பாகம் நிர்ணயிக்கப்சபற்றவர்கள் (எடுத்தது கபாக) விட்டுழவப்பது, (இறந்தவரின்) 
மிக சநருக்கமான ஆண் உறவினருக்கு உரியதாகும். இழத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 3299 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (இறந்தவர் விட்டுச்சசல்லும்) சசாத்ழத, 
(முதலில்) அல்லாஹ்வின் கவதத்தில் உள்ள படி பாகம் நிர்ணயிக்கப்சபற்றவர்களுக்குப் பங்கிட்டுக் 
சகாடுங்கள். பாகம் நிர்ணயிக்கப் சபற்றவர்கள் எடுத்ததுகபாக விட்டுழவப் பது, (இறந்தவரின்) மிக 
சநருக்கமான ஆண் உறவினருக்கு உரியதாகும்.5 இழத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 

 பாடம் : 2 மூை வாரிசுககளா கிமள வாரிசுககளா இல்ைாதவரின் ("கைாைா') சொத்துரிமை6  
 
3300 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் கநாயுற்றிருந்கதன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் நடந்கத வந்து என்ழன 
உடல்நலம் விசாரித்தார்கள். அப்கபாது எனக்கு மயக்ககமற்பட்டது. பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ழம (உளூ) சசய்துவிட்டு எஞ்சிய தண்ணழீர என்மீது ஊற்றினார்கள். 
உடகன நான் மயக்கம் சதளிந்(து கண் விைித்)கதன். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ் வின் தூதகர! என் 
சசல்வத்தின் விஷயத்தில் நான் என்ன முடிவு சசய்ய கவண்டும்?'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது 
அவர்கள் எனக்குப் பதிகலதும் கூறவில்ழல. முடிவில் வாரிசுரிழம சதாடர்பான "(நபிகய!) உம்மி 
டம் ("கலாலா' குறித்து) அவர்கள் மார்க்கத் தீர்ப்புக் ககட்கின்றனர்'' (4:176) என்று சதாடங்கும் 
வாரிசுரிழம சதாடர்பான இழறவசனம் அருளப்சபற்றது.7  
 
3301 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களும் பனூ சலிமா எனும் (என்) குலத்தாரி ழடகய நான் (கநாயுற்றுத் தங்கி) இருந்தகபாது, 
நடந்கத வந்து என்ழன உடல்நலம் விசாரித் தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், நான் (கநாயின் 
கடுழமயால்) சுய நிழனவு இைந்தவனாக இருந்த நிழலயில் என்ழனக் கண்டார்கள். ஆககவ, 
சிறிது தண்ணழீரக் சகாண்டுவரச் சசால்லி, அதிலி ருந்து அங்கத் தூய்ழம (உளூச்) சசய்து, 
எஞ்சிய தண்ணழீர என்மீது சதளித்தார்கள். நான் மயக்கம் சதளிந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
நான் என் சசல்வத்தின் விஷயத்தில் எப்படி நடந்துசகாள்ள கவண்டும்?'' என்று ககட்கடன். 
அப்கபாதுதான் "ஓர் ஆணுக்கு இரண்டு சபண் களின் பாகத்திற்குச் சமமானது கிழடக்கும் என 
உங்கள் பிள்ழளகள் விஷயத்தில் உங்க ளுக்கு அல்லாஹ் அறிவுறுத்துகின்றான்'' (4:11) என்று 
சதாடங்கும் இழறவசனம் அருளப்சபற்றது.8 
 
 3302 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் கநாயுற்றிருந்தகபாது, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் தம்முடனிருக்க நடந்கத வந்து 
என்ழன உடல்நலம் விசாரித்தார்கள். அப்கபாது நான் (கநாயின் கடுழமயால்) மயக்கமுற்ற 
நிழலயில் இருப்பழதக் கண்டார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் 
தூய்ழம (உளூச்) சசய்து, எஞ்சிய தண்ணழீர என்மீது ஊற்றினார்கள். நான் மயக்கம் சதளிந்து கண் 
விைித்தகபாது, என்னருகில் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருப்பழதக் கண்கடன். 
அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! எனது சசல்வத்தின் விஷயத்தில் நான் எப்படி 
நடந்துசகாள்ள கவண்டும்?'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள் எனக்குப் பதிகலதும் 
கூறவில்ழல. முடிவில் வாரிசுரிழம சதாடர்பான (4:11ஆவது) இழறவசனம் அருளப்சபற்றது.  
 
3303 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் கநாய்வாய்ப்பட்டு சுய 
நிழனவில்லாமல் இருந்தகபாது, (என்ழன உடல்நலம் விசாரிப்ப தற்காக) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டுக்கு வந்தார்கள். பின்னர் அங்கத் தூய்ழம சசய்துவிட்டு, எஞ்சிய 
தண்ணழீர என்மீது ஊற்றினார்கள். உடகன எனக்குச் சுயநிழனவு திரும்பியது. அப்கபாது நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! கநரடி ஆண் வாரிசுகள் அல்லாதவர்கள் ("கலாலா')தாம் எனக்கு 
வாரிசாகிறார்கள் (இந்நிழலயில் சசாத்துப் பங்கீடு எவ்வாறு அழமயும்?)'' என்று ககட்கடன். 
அப்கபாதுதான் வாரிசுரிழம சதாடர்பான (4:11ஆவது) இழறவசனம் அருளப் சபற்றது.9 இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: எனக்கு இந்த ஹதீழஸ 
அறிவித்த முஹம்மத் பின் அல்முன்கதிர் (ரஹ்) அவர் களிடம், "(நபிகய!) உம்மிடம் ("கலாலா' 
குறித்து) அவர்கள் மார்க்கத் தீர்ப்புக் ககட் கின்றனர் (4:176) எனும் இழறவசனமா (ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்கள் சதாடர்பாக அருளப் சபற்றது)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "இந்த 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
97

வாரிசு உரிமை சட்டம் ஹதீஸ் 3297 - 3312



விஷயத்தில்தான் அருளப் சபற்றது'' என்று விழடயளித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் வஹ்ப் பின் ஜரீர் (ரஹ்) 
அவர் களது அறிவிப்பில், "அப்கபாதுதான் பாகப் பிரிவிழன (ஃபராயிள்) சதாடர்பான வசனம் 
அருளப்சபற்றது'' என்றும், நள்ர் பின் ஷுழமல் மற்றும் அபூஆமிர் அல்அகதீ (ரஹ்) ஆகிகயாரது 
அறிவிப்பில் "பாகப் பிரிவிழன (ஃபர்ள்) வசனம்' என்றும் இடம் சபற்றுள்ளது. இந்த அறிவிப்புகளில் 
எவற்றிலும் முஹம்மத் பின் அல்முன்கதிர் (ரஹ்) அவர்களிடம் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் 
ககட்டழதப் பற்றிய குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல.  
 
3304 மஅதான் பின் அபதீல்ஹா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ரலி) அவர்கள் ஒரு சவள்ளிக்கிைழம (ஜுமுஆ) தினத் தன்று உழர நிகழ்த்தினார்கள். அவர்கள் 
(தமது உழரயில்) நபி (ஸல்) அவர்கழளயும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கழளயும் நிழனவுகூர்ந்தார்கள். 
பிறகு கூறினார்கள்: நான் எனக்குப் பின்னால் "கலாலா'ழவவிட ஒரு முக்கியமான விஷயத்ழத 
விட்டுச்சசல்லவில்ழல. இந்த "கலாலா' குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் 
விவாதித்தழதப் கபான்று கவறு எதற்காகவும் விவாதித்ததில்ழல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் இது சதாடர்பாக என்னிடம் கடிந்து சகாண்டழதப் கபான்று கவறு எதற்காகவும் 
என்னிடம் கடிந்துசகாண்டதில்ழல. எந்த அளவிற்கு (அவர்கள் என்ழனக் கடித்துசகாண்டார்கள்) 
எனில், அவர்கள் தமது விரலால் என் சநஞ்சில் குத்தினார்கள். "உமகர! அந்நிசா அத்தியாயத்தின் 
இறுதியிலுள்ள ககாழடக் கால(த்தில் அருளப்சபற்ற) வசனம் (4:176) உமக்குப் கபாதுமானதாக 
இல்ழலயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் இன்னும் (சிறிது காலம்) வாழ்ந்தால் இந்த "கலாலா' 
சதாடர்பாகக் குர்ஆழனக் கற்கறாரும் கல்லாகதாரும் தீர்ப்பளிக்கும் விதத்தில் சதளிவான ஒரு 
தீர்ப்ழப வைங்கு கவன்'' என்றும் (உமர் (ரலி) அவர்கள் தமது உழரயில்) கூறினார்கள்.10 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 3 "கலாலா' பற்றிய வசனகம இறுதியாக அருளப்சபற்ற வசனமாகும்.  
 
3305 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: குர்ஆனில் இறுதியாக அருளப்சபற்ற 
வசனம் "(நபிகய!) உம்மிடம் ("கலாலா' குறித்து) அவர்கள் மார்க்கத் தீர்ப்புக் ககட்கின்றனர்'' (4:176) 
என்று சதாடங்கும் வசனமாகும்.11  
 
3306 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (குர்ஆனில்) இறுதியாக அருளப்சபற்ற 
வசனம், கலாலா பற்றிய (4:176ஆவது) இழற வசனமாகும். இறுதியாக அருளப்சபற்ற அத்தியாயம் 
"பராஅத்' (அல்லது "அத்தவ்பா') எனும் (9ஆவது) அத்தியாயமாகும்.12 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3307 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு) முழுழமயாக 
அருளப்சபற்ற அத்தியாயங்களில் இறுதி யானது "அத்தவ்பா' எனும் (9ஆவது) அத்தி யாயமாகும். 
இறுதியாக அருளப்சபற்ற வசனம் "கலாலா' பற்றிய (4:176ஆவது) வசன மாகும்.13 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறி விப்பாளர்சதாடர் 
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வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "முழுழமயாக' என்பழதக் குறிக்க ("தாம்மத்தன்' என்பதற்குப் 
பகரமாக) "காமி லத்தன்' எனும் சசால் இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
3308 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு) இறுதியாக 
அருளப்சபற்ற இழறவசனம் "(நபிகய!) உம் மிடம் மார்க்கத் தீர்ப்பு ககட்கின்றனர்'' என்று 
சதாடங்கும் (4:176ஆவது) வசனமாகும்.14  
 

பாடம் : 4 ஒருவர் ஒரு செல்வத்மத விட்டுச்சென்றால், அது அவருமடய வாரிசுகளுக்கக 
உரியதாகும்.  
 
3309 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கடன் உள்ள நிழலயில் இறந்துவிட்ட ஒருவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சகாண்டுவரப்படுவார். அப்கபாது "தம்மீதுள்ள கடழன 
அழடக்க ஏகதனும் அவர் ஏற்பாடு சசய்துள்ளாரா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ககட்பார்கள். அவர் அத்தழகய ஏற்பாடுகழளச் சசய்துவிட்டுச் சசன்றிருப்பதாகத் 
சதரிவிக்கப்பட்டால், அவருக்கு (ஜனாஸாத் சதாழுழக) சதாழுவிப்பார்கள். அவ்வா றில்ழல எனில், 
(முஸ்லிம்களிடம்) "உங்கள் கதாைருக்கு நீங்ககள சதாழுதுசகாள் ளுங்கள்'' என்று கூறிவிடுவார்கள். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பல சவற்றிகழள அளித்(து மதீனா 
அரசில் நிதி குவிந்)த கபாது, "இழறநம்பிக்ழகயாளர்களுக்கு, அவர்களின் உயிர்கழளவிட நாகன 
சநருக் கமான (உரிழமயுழடய)வன் ஆகவன். ஆககவ, யார் தம்மீது கடன் இருக்கும் நிழலயில் 
(அழத அழடப்பதற்காக ஒன்ழற யும் விட்டுச்சசல்லாமல்) இறந்துவிடு கிறாகரா, அந்தக் கடழன 
அழடப்பது எனது சபாறுப்பாகும். யார் இறக்கும்கபாது சசல்வத்ழத விட்டுச்சசன்றுள்ளாகரா, அது 
அவருழடய வாரிசுகளுக்கு உரியதாகும்'' என்று கூறுவார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3310 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: முஹம்மதின் உயிர் எவன் ழகயிலுள்ளகதா அவன்மீது 
சத்தியமாக! பூமியின் மீதுள்ள எந்த இழறநம்பிக்ழகயாளருக்கும் மற்சறல்லா மக்கழளயும்விட 
நாகன சநருக்கமான (உரிழமயு ழடய)வன் ஆகவன். ஆககவ, உங்களில் யார் ஏகதனும் 
கடழனகயா அல்லது திக்கற்ற மழனவி மக்கழளகயா விட்டுச்சசல்கிறாகரா, அவருக்கு நாகன 
சபாறுப்பாளன் ஆகவன். உங்களில் யார் ஒரு சசல்வத்ழத விட்டுச்சசல்கிறாகரா, அது அவருழடய 
சநருங்கிய ஆண் உறவினருக்கு உரியதாகும்; அவர் யாராக இருப்பினும் சரிகய! இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
3311 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இழவ அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த நபிசமாைிகளாகும். அவற்றில் பின்வரும் நபிசமாைியும் ஒன்றாகும்: 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லழமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் வின் கவதத்தில், நாகன இழறநம்பிக்ழக யாளர்களுக்கு 
அழனத்து மக்கழளயும்விட சநருக்கமான (உரிழமயுழடய)வன் ஆகவன் (எனக் 
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குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது). ஆககவ, உங்களில் யார் கடழனகயா திக்கற்ற மழனவி மக்கழளகயா 
விட்டுச்சசல்கிறாகரா, (அவருக்காக ஆட்சித் தழலவராகிய) என்ழன அழையுங்கள். நாகன 
அவருழடய சபாறுப்பாளன் ஆகவன். உங்களில் யார் சசல்வத்ழத விட்டுச்சசல்கிறாகரா, 
அவருழடய சநருங்கிய ஆண் உறவின ருக்கக அவரது சசாத்தில் முன்னுரிழம அளிக்கப்பட 
கவண்டும்; அவர் யாராக இருப்பினும் சரிகய!  
 
3312 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (இறந்துவிட்ட) ஒருவர் ஒரு சசல்வத்ழத 
விட்டுச்சசன்றால், அது அவருழடய வாரிசுகளுக் குரியதாகும். ஒருவர் (திக்கற்ற) மழனவி 
மக்கழள விட்டுச்சசன்றால், அவர்கழளப் பராமரிப்பது (ஆட்சித் தழலவரான) எமது சபாறுப்பாகும். 
இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.16 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 
(முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர்) ஃகுன்தர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஒருவர் திக்கற்ற மழனவி 
மக்கழள விட்டுச்சசன்றால், அவருக்கு நாகன சபாறுப்கபற்றுக் சகாண்கடன்'' என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியதாக இடம்சபற்றுள்ளது. 
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அத்தியாயம்   24 : அன்பளிப்புகள்1  

ஹதஸீ் 3313 – 3344 வமை 

 

பாடம் : 1 ஒருவர் தானமாகக் சகாடுத்தழதத் தானம் சபற்றவரிடமிருந்து அவகர விழலக்கு 
வாங்குவது விரும்பத் தகாத சசயலாகும்.  

3313 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஒருவழர அல்லாஹ்வின் பாழத 
யில் (பயணம் கமற்சகாள்வதற்காக) உயர் ரகக் குதிழரசயான்றில் (அவருக்கக அழதத் தானமாகக் 
சகாடுத்து) அனுப்பிழவத்கதன். அந்தக் குதிழரக்காரர் அழத (சரியாகப் பராமரிக்காமல்) 
பாைாக்கிவிட்டார். அவர் அழத மலிவான விழலக்கு (ககட்டால்கூட) விற்றுவிடுவார் என்று நான் 
எண்ணிகனன். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அது குறித்துக் ககட்கடன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அழத விழலக்கு வாங்காதீர். உமது தானத்ழதத் 
திரும்பப் சபறாதீர். தனது தானத்ழதத் திரும்பப் சபறுபவன் நாய்க்கு நிகரானவன் ஆவான். தான் 
எடுத்த வாந்திழயத் தாகன தின்கிறது நாய்'' என்றார்கள்.2 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறி விப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அழத அவர் உமக்கு ஒரு சவள்ளிக் காசுக்குக் சகாடுத்தாலும் சரி, அழத விழலக்கு 
வாங்காதீர்'' என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக 
இடம்சபற்றுள்ளது.  

3314 அஸ்லம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: உமர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் 
(பயணம் கமற்சகாள்வதற்காக ஒருவழர) குதிழரசயான்றில் ஏற்றி (அழத அவருக்குத் தானமாகக் 
சகாடுத்து) அனுப்பி னார்கள். அந்தக் குதிழர அந்த மனிதரிடம் (சரியாகப் பராமரிக்கப்படாததால்) 
பாைாகி விட்டிருப்பழதக் கண்டார்கள். அவர் வசதி குழறந்த (ஏழை) மனிதராக இருந்தார். ஆககவ, 
அவரிடமிருந்து அழதத் தாகம விழலக்கு வாங்கிக்சகாள்ள உமர் (ரலி) அவர்கள் விரும்பி னார்கள். 
எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அது குறித்துக் ககட்டார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அழத விழலக்கு வாங்காதீர். அழத ஒரு சவள்ளிக் 
காசுக்கு அவர் உமக்குத் தந்தாலும் சரிகய! தனது தானத்ழதத் திரும்பப் சபற்ற வனின் நிழல, 
நாயின் நிழலழய ஒத்திருக்கிறது. நாய்தான், தான் எடுத்த வாந்திழயத் தாகன தின்கிறது'' என்று 
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கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும், கமற் கண்ட ஹதீஸ்ககள முழுழமயானழவயும் மிகுதியானழவயும் ஆகும். 

 3315 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்ழத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்கள் (ஒருவழர) அல்லாஹ்வின் பாழதயில் (பயணிக்க) குதிழரசயான்றில் ஏற்றி (அழத 
அவருக்குத் தானமாகத் தந்து) அனுப்பினார்கள். பிறகு அந்தக் குதிழர விற்கப்படுவழதக் கண்டு, 
அழதத் தாகம வாங்கிக்சகாள்ள விரும்பினார்கள். ஆககவ, இது குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் உமர் ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அழத 
விழலக்கு வாங்காதீர். உமது தானத்ழதத் திரும்பப் சபறாதீர்'' என்று கூறினார்கள்.3 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3316 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்ழத) உமர் (ரலி) அவர்கள் (ஒருவழர) 
அல்லாஹ்வின் பாழதயில் (பய ணிக்க) ஒரு குதிழரயின் மீகதற்றி (அழத அவருக்குத் தானமாக 
வைங்கி) அனுப்பி ழவத்தார்கள். பின்னர் அந்தக் குதிழர விற்கப்படுவழதக் கண்டார்கள். அழதத் 
தாகம விழலக்கு வாங்கிக்சகாள்ள விரும்பி னார்கள். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் அது குறித்துக் ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமகர, 
உமது தானத்ழதத் திரும்பப் சபறாதீர்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 சகாடுத்த தானத்மதயும் அன்பளிப்மபயும்  
அது (உரியவரின்) ழகக்குப் கபாய்ச் கசர்ந்த பின் திரும்பப் சபறுவது தழட சசய்யப்பட்டுள்ளது. 
ஒருவர் தம் மகன், மகனின் மகன் ஆகிகயாருக்கு அன்பளிப்பாக வைங்கியழதத் தவிர!4  

3317 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தான் சகாடுத்த அன்பளிப்ழபத் திரும்பப் 
சபற்றுக்சகாள்பவனின் நிழலயா னது, நாயின் நிழலழய ஒத்திருக்கிறது. வாந்தி எடுத்துவிட்டுப் 
பின்னர் தான் எடுத்த வாந்திழய கநாக்கிச் சசன்று அழதத் தின்கிறது நாய். இழத இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.5 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் அறிவிப்பாளர் முஹம்மத் பின் அலீ பின் ஹுழசன் பின் அலீ (ரஹ்) அவர் 
களின் சபயர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் 
புதல்வர் (அதாவது சகாள்ளுப் கபரர்) முஹம்மத் (பாகிர்)' என இடம்சபற்றுள்ளது. 

3318 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தர்மம் சசய்துவிட்டுப் பின்னர் தனது 
தர்மத்ழதத் திரும்பப் சபற்றுக்சகாள்பவனின் நிழல யானது, நாயின் நிழலழய ஒத்திருக்கிறது. 
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வாந்தி எடுத்துவிட்டுப் பின்னர் எடுத்த வாந்திழயத் தின்கிறது நாய். இழத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3319 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தான் சகாடுத்த அன்பளிப்ழபத் திரும்பப் 
சபற்றுக்சகாள்பவன், தான் எடுத்த வாந்திழயத் தாகன திரும்ப உண்பவழனப் கபான்றவன் 
ஆவான்.6 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3320 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தான் சகாடுத்த அன்பளிப்ழபத் திரும்பப் 
சபற்றுக்சகாள்பவன் நாழயப் கபான்றவன் ஆவான். வாந்திசயடுத்த பிறகு எடுத்த வாந்திழயத் 
தின்கிறது நாய். இழத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

பாடம் : 3 அன்பளிப்பு வைங்குவதில் பிள்மள களிமடகய பாகுபாடு காட்டுவது விரும்பத் தகாத 
செயைாகும்.7  
3321 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நான் சிறுவனாக இருந்தகபாது) என்ழன 
என் தந்ழத (பஷீர் பின் சஅத் - ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
அழைத்துச் சசன்று, "நான் என்னுழடய இந்த மகனுக்கு என்னிடமிருந்த ஓர் அடிழமழய 
அன்பளிப்பாக வைங்கியுள்களன்'' என்று சசான்னார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்கள் பிள்ழளகள் அழனவருக்கும் இழதப் கபான்கற அன்பளிப்பு வைங்கியுள்ளரீா?'' 
என்று ககட்டார்கள். என் தந்ழத "இல்ழல' என்று பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவ்வாறாயின், அழத (உங்கள் அன்பளிப்ழப)த் திரும்பப் சபற்றுக்சகாள்க'' என்று 
கூறினார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3322 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நான் சிறுவனாக இருந்தகபாது) என்ழன 
என் தந்ழத (பஷீர் பின் சஅத் - ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் 
அழைத்துச் சசன்று, "நான் என்னு ழடய இந்த மகனுக்கு ஓர் அடிழமழய அன்பளிப்பாக 
வைங்கியுள்களன்'' என்று சசான்னார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் 
மகன்கள் அழனவருக்கும் அன்பளிப்பு வைங்கினரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். என் தந்ழத "இல்ழல' 
என்று பதிலளித்தார்கள். "அப்படியானால், அழதத் திரும்பப் சபற்றுக்சகாள்ளுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3323 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் எட்டு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், யூனுஸ் மற்றும் மஅமர் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் "உங்கள் மகன்கள் 
அழனவருக்கும்' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. ழலஸ் மற்றும் இப்னு உழயனா (ரஹ்) ஆகிகயாரது 
அறிவிப்பில் "உங்கள் பிள்ழளகள் அழனவருக்கும்' என இடம்சபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் 
நுஅமான் (ரஹ்) மற்றும் ஹுழமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) ஆகிகயாரி டமிருந்து ழலஸ் 
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(ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில் "பஷீர் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் (தம் புதல்வர்) நுஅமான் 
(ரலி) அவர்களுடன் வந்தார்கள்' என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  

3324 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தந்ழத (பஷீர் பின் சஅத் - ரலி)) 
அவர்கள் (சிறுவனாக இருந்த) எனக்கு ஓர் அடிழமழய (அன்பளிப்பாக) வைங்கியிருந் தார்கள். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் என் தந்ழதயிடம், "இது என்ன அடிழம?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு நான் "என் தந்ழத எனக்கு அன்பளிப்பாக வைங்கினார் கள்'' என்கறன். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
(என் தந்ழதயிடம்) "இவருழடய சககாதரர்கள் அழனவருக்கும் இவருக்கு வைங்கியழதப் கபான்று 
வைங்கினரீா?'' என்று ககட்டார்கள். என் தந்ழத "இல்ழல' என்று பதிலளித்தார் கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "அவ்வாறாயின், அந்த அடிழமழயத் திரும்பப் சபற்றுக் சகாள்வரீாக!'' என்று 
கூறினார்கள். 3325 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நான் சிறுவனாக 
இருந்தகபாது) என் தந்ழத தமது சசல்வத்தில் ஒன்ழற எனக்குத் தானமாக வைங்கினார்கள். 
அப்கபாது என் தாயார் அம்ரா பின்த் ரவாஹா (ரலி) அவர்கள் என் தந்ழத யிடம் "நீங்கள் இதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழளச் சாட்சியாக ஆக்காத வழர நான் இழத 
ஒப்புக்சகாள்ளமாட்கடன்'' என்று கூறினார். ஆககவ, என் தந்ழத எனக்குத் தானமாக வைங்கியதற்கு 
நபி (ஸல்) அவர்கழளச் சாட்சியாக்குவற்காக அவர்களிடம் சசன்றார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் தந்ழதயிடம், "உங்கள் பிள்ழளகள் அழனவருக்கும் இழதச் 
சசய்தீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். என் தந்ழத, "இல்ழல' என்று பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ழவ அஞ்சிக்சகாள்ளுங்கள்; உங்கள் பிள்ழளகளிழடகய நீதியாக 
நடந்துசகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள்.9 உடகன என் தந்ழத (வடீ்டுக்குத்) திரும்பிவந்து, அந்தத் 
தானத்ழதத் திரும்ப வாங்கிக்சகாண்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3326 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தாயார் (அம்ரா) பின்த் ரவாஹா (ரலி) 
அவர்கள் என் தந்ழதயிடம் அவரது சசல்வத்திலிருந்து சில அன்பளிப்புகழள எனக்கு வைங்குமாறு 
ககட்டார். என் தந்ழத ஒரு வருடம் இழுத்தடித்தார். பிறகு (எனக்கு அன்பளிப்பு வைங்க கவண்டும் 
என்று) அவருக்குத் கதான்றியது. (ஓர் அடிழமழய அன்பளிப்பாக வைங்கினார்.) அப்கபாது என் 
தாயார் "என் மகனுக்கு அன்பளிப்பாக (இந்த அடிழமழய) வைங்கியதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கழள நீங்கள் சாட்சியாக்காத வழர இழத நான் ஒப்புக்சகாள்ளமாட்கடன்'' என்று 
கூறினார். ஆககவ, என் தந்ழத சிறுவனாயிருந்த எனது ழகழயப் பிடித்துக்சகாண்டு அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அழைத்துச் சசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இவனு ழடய 
தாயாரான (அம்ரா) பின்த் ரவாஹா, தன் மகனுக்கு நான் அன்பளிப்பாக வைங்கிய ஒன்றுக்குத் 
தங்கழளச் சாட்சியாக்க கவண்டும் என விரும்புகிறார்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பஷீர்! இவழரத் தவிர கவறு குைந்ழத உமக்கு உண்டா?'' 
என்று ககட்டார்கள். என் தந்ழத "ஆம்' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
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"அவர்கள் அழனவருக்கும் இழதப் கபான்ற அன்பளிப்ழப வைங்கினரீா?'' என்று ககட்டார்கள். என் 
தந்ழத "இல்ழல' என்று சசான்னார்கள். "அப்படியானால் என்ழன (இதற்குச்) சாட்சியாக்காதீர். 
ஏசனனில், நான் அநீதிக்குச் சாட்சியாக இருக்கமாட்கடன்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3327 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(என் தந்ழதயிடம்) "உமக்கு இவழரத் தவிர கவறு மகன்கள் உண்டா?'' என்று ககட்டார்கள். என் 
தந்ழத "ஆம்' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் அழனவருக்கும் 
இழதப் கபான்று (அன்பளிப்பு) சகாடுத்தீரா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு என் தந்ழத "இல்ழல' 
என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால், நான் அநீதிக்குச் சாட்சியாக 
இருக்கமாட்கடன்'' என்று கூறினார்கள்.  

3328 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் 
தந்ழதயிடம், "என்ழன அநீதிக்குச் சாட்சியாக்காதீர்'' என்று கூறினார்கள். 

 3329 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தந்ழத (பஷீர் பின் சஅத் - ரலி) 
அவர்கள் (சிறுவனாயிருந்த) என்ழனத் தூக்கிக்சகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
சசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் (என் மகன்) நுஅமானுக்கு என் சசல்வத்திலிருந்து 
இன்னின்ன சபாருட் கழள அன்பளிப்பாக வைங்கிவிட்கடன் என்பதற்குத் தங்கழளச் சாட்சியாக்குகி 
கறன்'' என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நுஅமானுக்கு அன் பளிப்பாக 
வைங்கியழதப் கபான்று உங்கள் மகன்கள் அழனவருக்கும் அன்பளிப்பு வைங்கிவிட்டீர்களா?'' 
என்று ககட்டார்கள். என் தந்ழத "இல்ழல' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அவ்வாறாயின், இதற்கு கவறு யாழரயாவது சாட்சியாக்கிக்சகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, 
"அவர்கள் அழனவரும் உங்களுக்குச் சம அளவில் நன்ழம சசய்ய கவண்டுசமன எதிர்பார்க்கிறரீ் 
களா?'' என்று ககட்டார்கள். என் தந்ழத "ஆம்' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அப்படியானால் இப்படிச் சசய்யாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3330 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தந்ழத எனக்கு ஓர் அன்பளிப்புப் 
சபாருழள வைங்கினார்கள். பிறகு அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழளச் 
சாட்சியாக்குவதற்காக என்ழன அவர்களிடம் அழைத்துச் சசன்றார் கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம்முழடய பிள்ழளகள் அழனவருக்கும் இழத வைங்கினரீா?'' என்று 
ககட்டார்கள். என் தந்ழத "இல்ழல' என்றார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இவரிடமிருந்து நீர் நன்ழமழய எதிர்பார்ப்பழதப் கபான்று அவர்கள் அழனவரிடமிருந்தும் 
எதிர்பார்க்கவில்ழலயா?'' என்று ககட்டார்கள். என் தந்ழத "ஆம்' (எதிர் பார்க்கிகறன்) என்றார்கள். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறாயின், நான் (இதற்குச்) சாட்சியாக 
இருக்கமாட்கடன்'' என்று கூறினார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல்லாஹ் பின் 
அவ்ன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இழத நான் முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்களிடம் 
அறிவித்தகபாது, "உங்கள் பிள் ழளகழள (இயன்றவழர)ச் சமமாக நடத்துங் கள்'' என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என்கற நாம் அறிவித்துவருகிகறாம் என்றார்கள். 

 3331 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பஷீர் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களின் துழணவியார் பஷீர் 
(ரலி) அவர்களிடம் "என்னுழடய இந்த மகனுக்கு (நுஅமான் பின் பஷீருக்கு) உங்களுழடய 
அடிழமழய அன்பளிப்பாக வைங்கிவிடுங்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கழளச் சாட்சியாக் குங்கள்'' என்றார். அவ்வாகற பஷீர் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று, இன்ன மனிதரின் புதல்வி(யும், என் 
மழனவியுமான அம்ரா பின்த் ரவாஹா) தன் புதல்வருக்கு என்னுழடய அடிழமழய அன்பளிப்பாக 
வைங்குமாறு என்னிடம் ககட்டுவிட்டு, அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழளச் 
சாட்சியாக்கும்படி கூறுகிறாள்'' என்றார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அ(வளுழடய புதல்)வருக்குச் சககாதரர்கள் இருக்கிறார்களா?'' என்று ககட்டார்கள். பஷீர் "ஆம்' 
என்றார்கள். "அவருக்கு அன்பளிப்புச் சசய்த ழதப் கபான்று அவர்கள் அழனவருக்கும் அன்பளிப்புச் 
சசய்தீரா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். பஷீர் "இல்ழல' என்றார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது தகாத சசயலாகும். நான் நியாயத்திற்கு மட்டுகம 
சாட்சியாக இருப்கபன்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். 

 பாடம் : 4 ஆயுட்காை அன்பளிப்பு (உம்றா)10  
3332 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இது உமக்கும் உம்முழடய சந்ததியின 
ருக்கும் உரியது என ஆயுட்கால அன்பளிப் பாக வைங்கப்பட்ட ஒரு சபாருள் (உம்றா), எவருக்கு 
(அன்பளிப்பாக) வைங்கப்பட் டகதா அவருக்கக உரியதாகும். (அவரது ஆயுட்காலத்திற்குப் பின்) 
வைங்கியவரிடம் அது திரும்பப் கபாய்ச்கசராது. ஏசனனில், (அன்பளிப்பு வைங்கப்பட்டவரின்) வாரிசு 
களுக்குப் கபாய்ச்கசரும் வழகயிகலகய அவர் நன்சகாழட வைங்கியுள்ளார். இழத ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.11  

3333 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இது, உனக்கும் உன் சந்ததிகளுக்கும் 
உரியது என ஒரு சபாருழள ஒருவர் ஆயுட்கால அன்பளிப்பாக வைங்கினால், அவரது சசால்கல 
(அந்தப் சபாருளில்) அவருக்குரிய உரிழமழய நிறுத்திவிடுகிறது. அது யாருக்கு ஆயுட்கால 
அன்பளிப்பாக வைங்கப்பட்டகதா அவருக்கும் அவருழடய சந்ததிகளுக்குகம உரியதாகும். இழத 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்களது 
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அறிவிப்பில் "ஒரு சபாருழள ஒருவருக்கு ஆயுட்கால அன்பளிப்பாக வைங்கப்பட்டால், அது அந்த 
மனிதருக்கும் அவருழடய சந்ததி களுக்குகம உரியதாகும்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது.  

3334 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் மற்சறாருவருக்கு ஆயுட் 
கால அன்பளிப்பு வைங்கினால், அது அன்பளிப்பு வைங்கப்பட்ட மனிதருக்கும் அவருழடய 
சந்ததிகளுக்குகம உரியதாகும். அவர், "நான் இ(ந்தச் சசாத்)ழத உமக்கும் உம்முழடய 
சந்ததிகளுக்கும், உங்களில் ஒருவர் உயிகராடிருக்கும்வழர வைங்கிவிட் கடன்'' என்று கூறி 
அன்பளிப்பாக வைங்கி னாலும் அது அன்பளிப்பு வைங்கப்பட்டவ ருக்கக உரியதாகும். அது (அவரது 
ஆயுட் காலத்திற்குப் பின்), அன்பளிப்பு வைங்கிய வரிடம் திரும்பாது. காரணம், (அன்பளிப்பு 
வைங்கப்பட்டவரின்) வாரிசுகளுக்குப் கபாய்ச் கசரும் வழகயிகலகய அவர் நன்சகாழட 
வைங்கியுள்ளார். இழத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3335 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இது உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் உரியதாகும்' என்று கூறி வைங்கப்படும் ஆயுட்கால 
அன்பளிப் புக்கக அனுமதியளித்தார்கள். "உன் ஆயுள் முழுவதும் இது உனக்குரியதாகும்' என்று 
(மட்டும்) கூறினால், அது (அன்பளிப்பு சபற்றவரின் ஆயுட்காலத்திற்குப் பின்) அன்பளிப்பு வைங்கிய 
வருக்கக திரும்பிவிடும்.12 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான மஅமர் பின் ராஷித் (ரஹ்) அவர்கள், "இப்னு ஷிஹாப் 
அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களும் இவ்வாகற தீர்ப்பளித்துவந்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள்.  

3336 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "இது உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் 
ஆயுட் கால அன்பளிப்பாகும்' என்று கூறி அன்பளிப்பு வைங்கப்பட்ட ஒரு சசல்வத் தின் 
விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது அன்பளிப்பு வைங் கப்பட்டவருக்கக 
உரியதாகிவிடும். அதில் நிபந்தழன விதிப்பதற்ககா விதிவிலக்குப் சபறுவதற்ககா அன்பளிப்பு 
வைங்கியவருக்கு அனுமதி கிழடயாது'' என்று கூறினார்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான அபூசலமா 
பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள், "ஏசனனில், அவர் (அன்பளிப்பு 
வைங்கப்பட்டவரின்) வாரிசுகளுக்குப் கபாய்ச்கசரும் வழகயிகலகய நன்சகாழட வைங்கியுள்ளார். 
அந்த வாரிசுரிழம அவரது நிபந்தழனழயத் துண்டித்துவிட்டது'' என்று கூறினார்கள்.  

3337 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆயுட்கால அன்பளிப்பாக வைங்கப் பட்ட 
ஒரு சபாருள், அன்பளிப்பாக வைங் கப்பட்டவருக்கக உரியதாகும். இழத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத இன்கனார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது 
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. 3338 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (ஆயுட்கால அன்பளிப்பு வைங்கப்படும் 
சபாருள் திரும்பக் கிழடக்காது என்பழத உணர்ந்து) உங்கள் சசல்வங்கழள உங்களிடகம 
ழவத்துக்சகாள்ளுங்கள்; அவற்ழற வணீாக்கிவிடாதீர்கள். ஒருவர் ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்றா) 
வைங்கினால் அது யாருக்கு அன்பளிப்பாக வைங்கப் பட்டகதா அவருக்கக உரியதாகும்; அவர் 
உயிகராடிருந்தாலும் சரி, இறந்துவிட்டாலும் சரி. பிறகு அவருழடய சந்ததிகளுக்கு உரியதாகும். 
இழத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3339 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
பின்வரும் தகவல் கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது: அன்சாரிகள் முஹாஜிர்களுக்கு ஆயுட்கால 
அன்பளிப்பு (உம்றா) வைங்கலாயினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உஙகள் 
சசல்வங்கழள உங்க ளிடகம ழவத்துக்சகாள்ளுங்கள். (அவசரப் பட்டு ஆயுட்கால அன்பளிப்பு 
வைங்கி விடாதீர்கள்)'' என்று கூறினார்கள்.  

3340 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மதீனாவிலிருந்த ஒரு சபண்மணி தம் புதல்வர் 
ஒருவருக்குத் தமது கதாட்ட சமான்ழற ஆயுட்கால அன்பளிப்பாக (உம்றா) வைங்கினார். பிறகு 
அந்தப் புதல்வர் இறந்துவிட்டார். அதன் பிறகு அந்தப் சபண் ணும் இறந்துவிட்டார். அந்தப் புதல்வர் 
குைந்ழதகழள விட்டுச்சசன்றிருந்தார். அந்தப் புதல்வருக்குச் சககாதரர்களும் இருந்தனர். அவர்கள் 
ஆயுட்கால அன்பளிப்பு வைங்கிய அப்சபண்ணின் ழமந்தர்கள் ஆவர். (அந்தப் புதல்வரின் 
இறப்புக்குப் பின்,) அன்பளிப்பு வைங்கிய அப்சபண்ணின் ழமந்தர்கள் "கதாட்டம் திரும்ப 
எங்களுக்கக கிழடக்கும்'' என்று கூறினர். அன்பளிப்புப் சபற்ற அப்புதல்வரின் மகன்கள், "இல்ழல; 
அதன் உரிழம. வாழ்ந்த கபாதும் இறந்த பின்பும் எங்கள் தந்ழதக்கக உரியது'' என்று கூறினர். 
பின்னர் இவ்வைக்ழக (மதீனாவின் அன்ழறய ஆளுநராயிருந்த) உஸ்மான் (ரலி) அவர்களின் 
முன்னாள் அடிழமயான தாரிக் பின் அம்ர் (ரஹ்) அவர்களிடம் சகாண்டுசசன்றனர். தாரிக் பின் 
அம்ர், (தம்மிடம்) ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கழள வரவழைத்(து அழதப் பற்றி 
விசாரித்)தார். அப்கபாது ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் "ஆயுட்கால அன்பளிப்பு, அன்பளிப்பு சபற்றவருக்கக 
உரியதாகும்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் எனச் சாட்சியமளித்தார்கள். 
இதன்படிகய தாரிக் பின் அம்ரும் தீர்ப்பு வைங்கினார். பிறகு தாரிக், (கலீஃபா) அப்துல் மலிக் பின் 
மர்வானுக்குக் கடிதம் எழுதி விவரத்ழதத் சதரிவித்தார். ஜாபிர் (ரலி) அவர்களின் சாட்சியத்ழதயும் 
சதரிவித்தார். அப்கபாது அப்துல் மலிக் பின் மர்வான் "ஜாபிர் சசான்னது உண்ழமகய' என்று 
கூறினார். பின்னர் இழதகய தாரிக் நழடமுழறப்படுத் தினார். அந்தத் கதாட்டம் ஆயுட்கால அன் 
பளிப்புப் சபற்ற அப்புதல்வரின் மகன்களி டகம இன்றுவழர இருந்துவருகிறது. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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3341 சுழலமான் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர் 
கள் அறிவித்த ஹதீழஸ அடிப்பழடயாகக் சகாண்கட தாரிக் பின் அம்ர் (ரஹ்) அவர்கள் 
"ஆயுட்கால அன்பளிப்பு, (அன் பளிப்புப் சபற்றவரின் ஆயுட்காலத்திற்குப் பிறகு அவருழடய) 
வாரிசுகளுக்கக உரிய தாகும்'' என்று தீர்ப்பளித்தார்கள். இத்தகவல் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
களில் வந்துள்ளது. 

3342 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்றா) சசல்லும். இழத ஜாபிர் 
பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3343 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்றா), அன்பளிப்பு சபற்றவரின் 
வாரிசுரிழமயாகும். இழத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3344 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆயுட்கால அன்பளிப்பு சசல்லும். இழத அபூஹுழரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அன்பளிப்புப் 
சபற்றவரின் வாரிசுரிழமயாகும்' என்கறா, அல்லது "அது சசல்லும்' என்கறா கூறினார்கள்'' என 
(ஐயப்பாட்டுடன்) இடம்சபற்றுள்ளது. 
 

 

 

அத்தியாயம் - 25 : இறுதி விருப்பம்1 

ஹதஸீ் 3345 – 3366 வமை 

 

 

3345 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் தமது 
சசல்வம் ஒன்றில் இறுதி விருப்பம் சதரிவிக்க விரும்பினால், அவர் தமது இறுதி விருப் பத்ழத 
எழுதித் தம்மிடம் (தயாராக) ழவத்துக் சகாள்ளாமல் இரண்டு இரவுகழளக்கூட கைிப்பதற்கு 
அனுமதியில்ழல.2 இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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3346 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அப்துல்லாஹ் பின் நுழமர் மற்றும் முஹம்மத் பின் நுழமர் (ரஹ்) ஆகி கயாரது 
அறிவிப்பில், "இறுதி விருப்பம் சதரிவிக்க ஏகதனும் சசல்வத்ழதப் சபற்றி ருந்தால்...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. "இறுதி விருப்பம் சதரிவிக்க விரும்பினால்...' என இடம்சபறவில்ழல.  

3347 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அய்யூப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்ழபத் தவிர மற்ற அழனவரது அறிவிப்பிலும் "இறுதி 
விருப்பம் சதரிவிக்க ஏகதனும் ஒரு சசல்வத்ழதப் சபற்றிருந் தால்' என்கற இடம்சபற்றுள்ளது. 
அய்யூப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டும் "இறுதி விருப்பம் சதரிவிக்க விரும்பினால்...' 
என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  

3348 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் இறுதி 
விருப்பம் சதரிவிக்க ஏகதனும் ஒரு சபாருழளப் சபற் றிருந்தால், அவர் தமது இறுதி விருப்பத்ழத 
எழுதித் தம்மிடம் ழவத்திருக்காமல் மூன்று இரவுகழளக்கூடக் கைிப்பதற்கு அனுமதி யில்ழல. 
இதன் அறிவிப்பாளரான அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிட மிருந்து இழதச் சசவியுற்றதிலிருந்து எனது இறுதி விருப்பத்ழத எழுதி 
என்னிடம் ழவத் திருக்காமல் ஓர் இரழவக்கூட நான் கைித்ததில்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

பாடம் : 1 மூன்றில் ஒரு பாகத்திகைகய இறுதி விருப்பம் செல்லும்.4 
 3349 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"விழடசபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது (நான் மக்கா விலிருந்த சமயம் எனக்கு ஏற்பட்ட) ஒரு கநாய்க்காக 
என்ழன உடல்நலம் விசாரிக்க வந்தார்கள். அந்த கநாயின் காரணத்தால் நான் மரணத்ழத 
எதிர்கநாக்கியிருந்கதன். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! சசல்வந்தனாகிய எனக்கு, என் 
ஒகர மகழளத் தவிர கவறு வாரிசு எவரும் இல்லாத நிழல யில், நீங்கள் காணும் கநாய் 
என்ழனப் படீித்துள்ளது. ஆககவ, நான் என் சசல்வத்தில் மூன்றில் இரண்டு பாகங்கழளத் தர்மம் 
சசய்துவிடட்டுமா?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "கவண்டாம்' 
என்றார்கள். நான், "அவ்வாறாயின், என் சசாத்தில் பாதிழயத் தர்மம் சசய்யட்டுமா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கும் "கவண்டாம்' என்று சசான்ன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"மூன்றில் ஒரு பாகம் (கவண்டுமானால் தர்மம் சசய்யலாம்). மூன்றில் ஒரு பாககமகூட 
அதிகம்தான். நீங்கள் உங்களுழடய வாரிசுகழள மக்களிடம் ழககயந்தும் நிழலயில் 
விட்டுச்சசல்வழதவிட அவர்கழளத் தன்னிழறவுழடயவர் களாக விட்டுச்சசல்வகத சிறந்ததாகும். 
நீங்கள் அல்லாஹ்வின் திருப்திழய விரும்பிச் சசய்கின்ற தர்மம் எதுவாயினும் அதற்குப் பதிலாக 
உங்களுக்குப் பிரதிபலன் வைங்கப்படும். எந்த அளவிற்சகன்றால், நீங்கள் உங்கள் மழனவியின் 
வாய்க்குள் இடுகின்ற ஒரு கவளம் உணவுக்கும்கூட (உங்களுக்குப் பிரதிபலன் அளிக்கப்படும்)'' 
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என்று கூறினார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (என் கதாைர்கள் அழனவரும் மதீனாவுக்குச் 
சசன்றுவிடுவார் கள்) நான் மட்டும் இங்கு (மக்காவில்) என் கதாைர்கழளவிட்டுப் 
பின்தங்கியவனாக ஆகி விடுகவனா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீங்கள் இங்கு இருந்தகபாதிலும் அல்லாஹ் வின் உவப்ழப நாடி நல்லறங்கள் சசய்து 
சகாண்கட இருந்தால் உங்கள் தகுதியும் கமன்ழமயும் அதிகரித்துக்சகாண்கடயிருக் கும்'' எனக் 
கூறிவிட்டு, "உங்கழள ழவத்துச் சில கூட்டத்தார் நன்ழமயழடவதற்காகவும் கவறுசிலர் 
துன்பமழடவதற்காகவும் நீங்கள் இங்கககய தங்க ழவக்கப்படலாம்'' என்று கூறினார்கள். கமலும், 
"இழறவா! என் கதாைர்களின் ஹிஜ்ரத்ழத முழுழமயாக்குவாயாக! தங்கள் அடிச்சுவடுகளின் 
வைிகய (முந்திய இழண ழவக்கும் மார்க்கத்திற்கக) இவர்கழளத் திரும்பிச் சசல்லும்படி 
சசய்துவிடாகத'' எனப் பிரார்த்தித்தார்கள். (கநாயாளியா யிருந்த மற்சறாருவரான) சஅத் பின் 
கவ்லா (ரலி) அவர்கள் மக்காவிகலகய இறந்து விட்டதற்காக, "பாவம் சஅத் பின் கவ்லா! (அவர் 
மீண்டும் ஹிஜ்ரத் பூமிக்கக திரும்பிச் சசல்ல விரும்பினார். ஆனால், நடக்கவில்ழல)'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுதாபம் சதரிவித்தார்கள்.5 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் சஅத் 
பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. - மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. 
அதில், "என்ழன உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக என்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள்'' என 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அதில் சஅத் பின் கவ்லா (ரலி) அவர்கள் சதாடர்பாக நபி (ஸல்) அவர்கள் 
சதரிவித்த அனுதாபம் இடம்சபறவில்ழல. ஆயினும் அதில், "நான் எந்த மண்ழண விட்டு நாடு 
துறந்து சசன்கறகனா அகத மண்ணிகலகய இறப்பழத சவறுத்கதன்'' என்று சஅத் பின் 
அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்சபற்றுள்ளது.  

3350 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் உடல் நலிவுற்றிருந்தகபாது நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் ஆளனுப்பிகனன். (அவர்கள் வந்தகபாது,) "நான் விரும்பிய முழறயில் என் 
சசல்வத்ழதப் பங்கிட்டுக் சகாடுக்க என்ழன அனுமதியுங்கள்'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அதற்கு மறுத்துவிட்டார்கள். "அவ்வாறாயின் பாதி யாவது (அறவைியில் சசலவிட 
அனுமதியுங் கள்)'' என்று ககட்கடன். அதற்கும் மறுப்புத் சதரிவித்தார்கள். நான் "(என் சசல்வத்தில்) 
மூன்றில் ஒரு பாகத்ழத (தர்மம் சசய்ய அனுமதியுங்கள்)'' என்று ககட்டகபாது அழமதியாக 
இருந்தார்கள். இதன் பின்னகர மூன்றில் ஒரு பாகம் (இறுதி விருப்பம் சதரிவிக்க) 
அனுமதிக்கப்பட்டதாயிற்று. - கமற்கண்ட தகவல் கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "இதன் பின்னகர மூன்றில் ஒரு பாகம் (இறுதி விருப்பம் 
சதரிவிக்க) அனு மதிக்கப்பட்டதாயிற்று'' எனும் குறிப்பு இடம் சபறவில்ழல.  

3351 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நான் கநாயுற்றிருந்தகபாது) என்ழன 
உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். அப்கபாது நான், "என் சசல்வங்கள் 
அழனத்திலும் இறுதி விருப்பம் சதரிவித்து விடட்டுமா?'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
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"கவண்டாம்' என்றார்கள். நான், "அவ்வாறா யின் (என் சசல்வத்தில்) பாதியில் (இறுதி விருப்பம் 
சதரிவித்துவிடட்டுமா)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கும் "கவண்டாம்' என்றார்கள். நான் "மூன்றில் ஒரு 
பாகத்திலாவது (இறுதி விருப்பம்) சதரி விக்கட்டுமா)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "ஆம்; மூன்றில் ஒரு பாகம்கூட அதிகம்தான்'' என்றார்கள். 

 3352 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், மக்காவில் 
(உடல் நலிவுற்றிருந்த) என்ழன நலம் விசாரிப்பதற்காக என்னிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது நான் 
அழுகதன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஏன் அழுகிறரீ்?'' என்று ககட்டார்கள். "நான் சஅத் பின் கவ்லா 
இறந்தழதப் கபான்று நாடு துறந்து சசன்ற இந்த மண்ணிகலகய (மக்காவிகலகய) 
இறந்துவிடுகவகனா என அஞ்சுகிகறன்'' என்று நான் சசான்கனன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"இழறவா! சஅதுக்குக் குணமளிப்பாயாக! இழறவா! சஅதுக்குக் குணமளிப்பாயாக!'' என மூன்று 
முழற பிரார்த்தித்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் னிடம் ஏராளமான சசல்வங்கள் 
உள்ளன. எனக்கு என் ஒகர மகள் மட்டுகம (இப்கபாது) வாரிசாக வருகிறாள். ஆககவ, என் 
சசல்வங்கள் அழனத்திலும் (அழவ அறவைியில் சசலவிடப்பட) இறுதி விருப்பம் 
சதரிவித்துவிடட்டுமா?'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "கவண்டாம்' என்றார்கள். நான் 
"மூன்றில் இரண்டு பாகங்களில் (இறுதி விருப்பம் சதரிவித்துவிடட்டுமா)?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கும் "கவண்டாம்' என்றார்கள். "அவ்வாறாயின் பாதியிலாவது (இறுதி விருப்பம் சதரி 
வித்துவிடட்டுமா)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கும் "கவண்டாம்' என்று சசான்னார்கள். "அவ்வா 
றாயின் மூன்றில் ஒரு பாகத்தி கலனும் (இறுதி விருப்பம் சதரிவித்துவிடட்டுமா)?'' என்று 
ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "மூன்றில் ஒரு பாகமா! மூன்றில் ஒரு பாகம்கூட அதிகம்தான். 
நீர் உமது சசல்வத்திலிருந்து (பிறருக்கு) ஈவதும் ஈழகதான். நீர் உம்முழடய குடும்பத்தாருக்கு 
வைங்கும் சசலவுத் சதாழகயும் ஈழகதான். உமது சசல்வத்திலிருந்து உம்முழடய துழணவி 
உண்பதும் ஈழகதான். நீர் உம்முழடய வடீ்டாழர மக்களிடம் ழககயந்தும் நிழலயில் 
விட்டுச்சசல்வழதவிட (சபாருளாதார) நலத்துடன் (அல்லது நல்ல நிழலயில்) விட்டுச்சசல்வகத 
சிறந்ததாகும்'' என்று கூறினார்கள். ("ழககயந்தும் நிழலயில்' என்று கூறும்கபாது) தமது கரத்தால் 
ழசழக சசய்து காட்டினார்கள். இழத (பின்னாளில் பிறந்த) சஅத் (ரலி) அவர்களின் மூன்று 
புதல்வர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.6 

3353 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர் களின் மூன்று புதல்வர்கள் கூறியதாவது: (எங்கள் தந்ழத) 
சஅத் (ரலி) அவர்கள் மக்காவில் உடல் நலிவுற்றிருந்தகபாது அவர்கழள உடல்நலம் 
விசாரிப்பதற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார் கள். மற்ற விவரங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட தகவல் சஅத் பின் 
அபவீக் காஸ் (ரலி) அவர்களின் மூன்று புதல்வர்களி டமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
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3354 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மக்கள் (தமது இறுதி விருப்பங்கழள) மூன்றில் 
ஒரு பாகத்திலிருந்து நான்கில் ஒரு பாகமாகக் குழறத்துக்சகாண்டால் நன்றாயி ருக்கும். 
ஏசனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மூன்றில் ஒரு பாகமா? மூன்றில் ஒரு பாககம 
அதிகம்தான்'' என்று கூறியுள்ளார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "மூன்றில் ஒரு பாககம சபரிதுதான் 
அல்லது அதிகம்தான்'' என (ஐயப்பாட்டுடன்) இடம்சபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 2 இறந்துவிட்ட ஒருவருக்காகச் செய்யப்படும் தானதர்ைங்களின் நன்மை அவமைச் 
சென்றமடயும்.7  
3355 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "என் 
தந்ழத சசாத்துகழள விட்டுவிட்டு இறந்துகபானார். அவர் இறுதி விருப்பம் எதுவும் 
சதரிவிக்கவுமில்ழல. இந்நிழலயில் அவருக்காக நான் தர்மம் சசய்தால், அவருக்கு அது பரிகாரம் 
ஆகுமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3356 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "என் தாயார் 
திடீசரன இறந்துவிட்டார். அவர் (இறப்பதற்கு முன்பு) கபச முடிந்திருந்தால் தர்மம் சசய்(யச் 
சசால்லியிருந்)திருப்பார் என்று நான் கருதுகிகறன். அவருக்காக நான் தர்மம் சசய்தால் எனக்கு 
நன்ழம உண்டா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர் கள் "ஆம்' என்று 
விழடயளித்தார்கள்.8 - ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இறுதி விருப்பம் சதரிவிக்காமகலகய என் தாயார் 
திடீசரன இறந்துவிட்டார். அவர் (இறப்பதற்கு முன்பு) கபச முடிந்திருந்தால் தர்மம் சசய்(யச் 
சசால்லியிருந்)திருப்பார் என்று நான் கருதுகிகறன். அவர் சார்பாக நான் தர்மம் சசய்தால் 
அவருக்கு நன்ழம உண்டா?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள்.  

3357 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், அபூஉசாமா (ரஹ்) மற்றும் ரவ்ஹ் பின் அல்காசிம் 
(ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் "எனக்கு நன்ழம உண்டா?'' என்று அம்மனிதர் ககட்டார் என இடம் 
சபற்றுள்ளது; கமற்கண்ட (இரண்டாவது) ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்று. ஷுஐப் பின் இஸ்ஹாக் 
(ரஹ்) மற்றும் ஜஅஃபர் பின் அவ்ன் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் "என் தாயாருக்கு நன்ழம 
உண்டா?'' என்று அந்த மனிதர் ககட்டதாக இடம்சபற்றுள்ளது; கமற்கண்ட மற்கறார் அறிவிப்பில் 
உள்ளழதப் கபான்று.  
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பாடம் : 3 ைனிதன் இறந்த பின்பும் அவமனப் கபாய்ச்கெரும் நன்மைகள்  
3358 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மனிதன் இறந்துவிட்டால் அவனுழடய 
மூன்று சசயல்கழளத் தவிர மற்ற அழனத்தும் நின்றுவிடுகின்றன; 1. நிழலயான அறக்சகாழட 2. 
பயன்சபறப்படும் கல்வி. 3. அவனுக்காகப் பிரார்த்திக்கும் (அவனுழடய) நல்ல குைந்ழத.9 இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 அறக்சகாமட (வக்ஃப்)10  
3359 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்ழத) உமர் (ரலி) அவர்கள் 
ழகபரில் ("ஸம்ஃக்' எனும்) ஒரு நிலத்ழதப் சபற்றிருந்தார்கள். அந்த நிலம் சதாடர்பாக 
ஆகலாசழன சபறுவதற்காக நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்றார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் 
ழகபரில் ஒரு நிலத்ழதப் சபற்றுள்களன். அழதவிடச் சிறந்த ஒரு சசல்வத்ழத (இதுவழர) நான் 
அழடந்தகத இல்ழல. ஆககவ, அழத நான் என்ன சசய்ய கவண்டும் என்று தாங்கள் 
கட்டழளயிடுகிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் விரும்பினால் அந்த 
நிலத்ழத (அசழல) நீங்ககள ழவத்துக்சகாண்டு, அதன் விழளச்சழல தர்மம் சசய்துவிடுங்கள்'' 
என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற உமர் (ரலி) அவர்கள் "அந்த நிலம் விற்கப்படக் கூடாது; 
வாங்கப்படவும் கூடாது; வாரிசுரிழமயாக்கப்படாது; அன்பளிப்பாக வைங்கப்படக் கூடாது'' என்ற 
நிபந்தழனகழள விதித்து அறக்சகாழடயாக (வக்ஃபாக) வைங்கினார்கள். (அதன் வருமானத்ழத) 
ஏழைகளுக்கும், (தம்) உறவினர்களுக்கும், அடிழமகழள விடுதழல சசய்வதற்கும், அல்லாஹ்வின் 
பாழதயி(ல் அறப்கபார் புரிகவார் வழகயி)லும், வைிப்கபாக்கருக்கும், விருந்தினர்களுக்கும் 
உரியதாக்கித் தர்மம் (வக்ஃப்) சசய்தார்கள். அழதப் பராமரிக்கும் சபாறுப்கபற்றிருப்பவர், 
(அதிலிருந்து எடுத்துத் தமக்சகன்று) கசமித்து ழவக்காமல் நியாயமான அளவில் உண்பதும் தம் 
கதாைருக்கு உணவளிப்பதிலும் குற்றமில்ழல (என்றும் எழுதிழவத்தார்கள்).11 அறிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவரான அப்துல் லாஹ் பின் அவ்ன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறு கிறார்கள்: நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவித்த இந்த ஹதீழஸ நான் முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்களிடம் சசான்கனன். "(அதிலி 
ருந்து எடுத்துத் தமக்சகன்று) கசமித்து ழவக்காமல்' எனும் இடத்ழத நான் அழடந் ததும் "அழதத் 
தமது சசாத்தாக ஆக்கிக் சகாள்ளாமல்' என்று (திருத்திக்) கூறினார்கள். கமலும், இது சதாடர்பாக 
எழுதப்பட்ட ஓர் ஆவணத்ழத வாசித்த ஒருவர் "அழதத் தமது சசாத்தாக ஆக்கிக்சகாள்ளாமல் 
என்கற காணப்பட்டது' என்று கூறினார். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு அபஸீாயிதா (ரஹ்) மற்றும் 
அஸ்ஹர் அஸ்ஸம்மான் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில், "(அதிலிருந்து எடுத்துத் தமக்சகன்று) 
கசமித்து ழவக் காமல் தம் கதாைருக்கு உணவளிப்பதில்' என்பகதாடு ஹதீஸ் முடிவழடகிறது. 
அதற்குப் பின்னுள்ள குறிப்புகள் இடம்சபறவில்ழல. இப்னு அபஅீதீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் இடம்சபற்றுள்ள "இந்த ஹதீழஸ நான் முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) 
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அவர்களிடம் சசான்கனன்...'' எனத் சதாடங்கும் குறிப்பு இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் ழகபர் பகுதியில் ஒரு 
நிலத்ழதப் சபற்றிருந்கதன். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று "நான் 
ழகபரில் ஒரு நிலத்ழதப் சபற்றுள்களன். அழதவிட மிக விருப்பமானழதகயா, அழதவிட மிகச் 
சிறந்தழதகயா நான் அழடந்துசகாண்டகதயில்ழல...' என்று உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்'' 
என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
சதாடருகின்றன. இந்த அறிவிப்பில், அப்துல்லாஹ் பின் அவ்ன் (ரஹ்) அவர்கள் முஹம்மத் பின் 
சீரீன் (ரஹ்) அவர்களிடம் இந்த ஹதீழஸச் சசான்னழதப் பற்றியும் அதற்குப் பின்னுள்ள 
தகவலும் இடம்சபறவில்ழல.  

பாடம் : 5 இறுதி விருப்பம் சதரிவிப்பதற்கு வசதி யற்றவர் இறுதி விருப்பம் சதரிவிக்க லாகாது. 

3360 தல்ஹா பின் முஸர்ரிஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா 
(ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறுதி விருப்பம் (வஸிய்யத்) 
சதரிவித்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள் "இல்ழல' என்று பதிலளித்தார்கள். "அவ்வாறாயின் 
இறுதி விருப்பம் முஸ்லிம் களுக்கு ஏன் கடழமயாக்கப்பட்டது?' அல்லது "அவ்வாறாயின் இறுதி 
விருப்பம் சதரிவிக்கு மாறு மக்கள் ஏன் கட்டழளயிடப்பட்டனர்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "வல்லழமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் கவதத்தின் படி சசயல்படுமாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அறிவுறுத்தினார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.12  

3361 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் வகீஉ பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இறுதி விருப்பம் 
சதரிவிக்குமாறு எவ்வாறு மக்களுக்குக் கட்டழளயிடப்பட்டது?'' என்று தல்ஹா பின் முஸர்ரிஃப் 
(ரஹ்) அவர்கள் ககட்டார்கள் என இடம்சபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் நுழமர் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இறுதி விருப்பம் சதரிவிப்பது முஸ்லிம்கள்மீது எப்படிக் 
கடழமயாக்கப்பட்டது?'' என்று ககட்டார்கள் என இடம்சபற்றுள்ளது.  

3362 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(இறக்கும்கபாது) சபற்காழசகயா (தீனார்), சவள்ளிக் காழசகயா (திர்ஹம்), ஆட்ழடகயா, 
ஓட்டகத்ழதகயா விட்டுச்சசல்லவில்ழல. (எழதயும் யாருக்கும் சகாடுக்கும்படி) இறுதி விருப்பம் 
எதுவும் சதரிவிக்கவுமில்ழல. இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3363 அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் மக்கள், "(நபி 
(ஸல்) அவர்கள் தமக்குப் பின் ஆட்சித் தழலழம ஏற்கும்படி) அலீ (ரலி) அவர்களிடம் இறுதி 
விருப்பம் (வஸிய்யத்) சதரிவித்தார்களாகம?'' என்று சசான்னார்கள். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) 
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அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் எப்கபாது அவரிடம் இறுதி விருப்பம் சதரிவித்தார்கள்? 
(நபியவர்கள் இறுதிப் படுக்ழகயில் இருந்தகபாது) நான்தாகன அவர்கழள என் சநஞ்கசாடு 
(அல்லது மடியில் தாங்கி) அழணத்துக்சகாண்டிருந்கதன்! அவர்கள் (எச்சில் துப்புவதற்காக) 
பாத்திரம் ஒன்ழறக் சகாண்டு வரும்படி ககட்டார்கள். பிறகு எனது மடியில் மூர்ச்ழசயுற்றுச் 
சரிந்தார்கள். அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்பழதக்கூட நான் உணரவில்ழல. அவ்வாறிருக்க, 
அவர்கள் எப்கபாது அவரிடம் (ஆட்சிப் சபாறுப்கபற்கும் படி) இறுதி விருப்பம் சதரிவித்தார்கள்?'' 
என்று ககட்டார்கள்.13 இது இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3364 சயதீ் பின் ஜுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் "(அன்று) வியாைக்கிைழம! எந்த வியாைக்கிைழம (சதரியுமா)?'' என்று ககட்டு விட்டு, 
சரழளக்கல் பூமிழய நழனத்துவிடு மளவுக்குக் கண்ணரீ்விட்டு அழுதார்கள். நான் "இப்னு அப்பாஸ் 
அவர்ககள! அது எந்த வியாைக்கிைழம?'' என்று ககட்கடன். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: (ஒரு வியாைக்கிைழமயன்று) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது (கநாயின்) கவதழன கடுழமயாயிற்று. அப்கபாது அவர்கள், "என்னிடம் (ஓர் ஏட்ழடக்) 
சகாண்டுவாருங்கள். உங்களுக்கு ஒரு மடழல நான் எழுதித் தருகிகறன். எனக்குப் பிறகு 
(குறிப்பிட்ட அந்த விஷயங்களில்) நீங்கள் வைி தவறமாட்டீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது 
மக்கள் (கருத்து கவறுபாடு சகாண்டு) சச்சரவிட்டுக்சகாண்டனர். ஆனால், ஓர் இழறத்தூதர் 
அருகில் சச்சரவிட்டுக்சகாள்ளல் தகாத சசயலாகும். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? அவர்கள் பலவனீத்தில் கபசுகிறார்களா? அவர்களிடகம விளக்கம் 
ககளுங்கள்'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என்ழன விட்டுவிடுங்கள். 
நான் இப்கபாதுள்ள நிழலகய சிறந்தது'' என்று சசால்லிவிட்டார்கள். (எழதயும் எழுதித் 
தரவில்ழல.) கமலும், மூன்று விஷயங்கழள நான் எனது இறுதி விருப்பமாக வலியுறுத்துகிகறன்: 
அரபு தீபகற்பத்திலிருந்து இழணழவப்பாளர் கழள அப்புறப்படுத்துங்கள். (அயல் நாடுகள் மற்றும் 
குலங்களின்) தூதுக் குழுவினருக்கு நான் வைங்கிவந்தழதப் கபான்று நீங்களும் பரிசுப் 
சபாருட்கழள வைங்குங்கள்'' என்று கூறினார்கள். (எனக்கு இந்த ஹதீழஸ அறிவித்த) இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "மூன்றாவது விருப்பத் ழதச் சசால்லாமல் சமௌனமாயிருந்துவிட்டார்கள்' 
அல்லது "அழத அவர்கள் கூறியிருக்க, நான் அழத மறந்துவிட்கடன்'.14 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3365 சயதீ் பின் ஜுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் "(அன்று) வியாைக்கிைழம! எந்த வியாைக்கிைழம (சதரியுமா)?'' என்று ககட்டு விட்டுக் 
கண்ணரீ் விட்டு அைலானார்கள். எந்த அளவிற்சகன்றால், அவர்களின் கன்னங்களில் முத்துச் 
சரங்கழளப் கபான்று (கண்ணரீ் திவழலகள் தாழர தாழரயாக வைியக்) கண்கடன். பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இறுதிப் படுக்ழகயில் இருந்தகபாது) "எலும்ழபயும் 
ழமக்கூட்ழட யும் (அல்லது பலழகழயயும் ழமக்கூட்ழட யும்) சகாண்டுவாருங்கள். உங்களுக்கு 
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நான் ஒரு மடழல எழுதித் தருகிகறன். அதன் பின்னர் (குறிப்பிட்ட அந்த விஷயங்களில்) 
ஒருகபாதும் நீங்கள் வைிதவறகவமாட்டீர் கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது மக்கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பலவனீத்தில் கபசுகிறார்கள்'' என்று கூறினர்.  

3366 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
இல்லத்தில் மக்கள் பலரும் இருக்க, அவர்களி ழடகய உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களும் 
இருந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இறப்பு சநருங்கிவிட அவர்கள், 
"வாருங்கள். நான் உங்களுக்கு ஒரு மடழல எழுதித் தருகிகறன். அதன் பிறகு நீங்கள் (குறிப்பிட்ட 
அந்த விஷயங்களில்) ஒருகபாதும் வைி தவறமாட்டீர்கள்'' என்று சசான்னார்கள். அப்கபாது உமர் 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (கநாயின்) கவதழன மிழகத்துவிட்டது. 
(அவர்களுக்கு எந்த கவழலயும் சகாடுத்துத் சதாந்தரவு சசய்யாதீர்கள்.) உங்களிடம்தான் குர்ஆன் 
இருக்கிறகத! நமக்கு இழறகவதம் கபாதும்'' என்று சசான்னார்கள். அப்கபாது 
வடீ்டிலிருந்கதாரிழடகய கருத்து கவறுபாடு எழுந்து சச்சரவிட்டுக்சகாண்டனர். அவர்களில் சிலர், 
"(அல்லாஹ்வின் தூதர் - ஸல்) அவர்(கள் ககட்ட எழுதுசபாருழள அவர்)களிடம் சகாண்டுகபாய்க் 
சகாடுங்கள். உங்களுக்கு அவர்கள் ஒரு மடழல எழுதித் தருவார்கள். அதன் பின்னர் நீங்கள் 
ஒருகபாதும் வைி தவறகவமாட்டீர்கள்'' என்று கூறினர். கவறுசிலர் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய 
ழதப் கபான்கற கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன் மக்கள் அதிகமாகக் 
கூச்சலிட்டுச் சச்சரவு சசய்த கபாது, "(இங்கிருந்து) எழுந்து சசல்லுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சசான்னார்கள். அறிவிப்பாளர் உழபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: "அவர்கள் கருத்து கவறுபாடு சகாண்டு கூச்சலிட்டுக்சகாண்டதால் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களால் அந்த மடழல எழுத முடியாமல் கபானதுதான் 
கசாதழனயிலும் சபரும் கசாதழனயாகும்'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
கூறிவந்தார்கள்.15 
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அத்தியாயம்   26 : கநர்த்திக்கடன்1     ஹதஸீ் 3367 – 3379 வமை 
 

பாடம் : 1 கநர்த்திக்கடமன நிமறகவற்றுைாறு வந்துள்ள கட்டமள  
3367 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சஅத் பின் உபாதா அல்அன்சாரீ (ரலி) 
அவர்கள், தம் தாயார் கநர்ந்துசகாண்டு விட்டு, அழத நிழறகவற்றுவதற்கு முன்கப 
இறந்துகபாய்விட்ட கநர்த்திக்கடன் குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் விளக்கம் 
ககட்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவர் சார்பாக நீங்கள் 
கநர்த்திக்கடழன நிழறகவற்றுங்கள்'' என்றார்கள்.2 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் எட்டு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 2 கநர்த்திக்கடன் சசய்வதற்கு வந்துள்ள தழடயும் அது (விதியில்) எழதயும் 
மாற்றிவிடாது என்பதும்.  

3368 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கநர்த்திக்கடன் சசய்ய கவண்டாம் என்று எங்களுக்குத் தழட விதிக்கலானார் கள். 
கமலும் "கநர்த்திக்கடன் (விதியிலுள்ள) எழதயும் மாற்றிவிடாது. கநர்த்திக்கடன் மூலம் 
கஞ்சனிடமிருந்து (சசல்வம்) சவளிக் சகாணரப்படுகிறது (அவ்வளவுதான்)'' என்று சசான்னார்கள்.3 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3369 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கநர்த்திக்கடன் (விதியில்) எழதயும் துரிதப்படுத்தவும் 
சசய்யாது; தாமதப்படுத்த வும் சசய்யாது. கநர்த்திக்கடன் மூலம் கஞ்சனிடமிருந்து (சசல்வம் 
ஏழைக்கு) சவளிக்சகாணரப்படுகிறது (அவ்வளவுதான்).4 இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  

3370 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் கநர்த்திக்கடன் சசய்ய 
கவண்டாசமனத் தழட விதித்தார் கள். கமலும், "அது (விதியில் இல்லாத) எந்த நன்ழமழயயும் 
சகாண்டுவந்துவிடாது. கநர்த்திக்கடன் மூலம் கஞ்சனிடமிருந்து (சசல்வம்) 
சவளிக்சகாணரப்படுகிறது'' என்று சசான்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
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3371 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கநர்த்திக்கடன் சசய்யாதீர்கள். ஏசனனில், 
கநர்த்திக்கடன் விதியிலுள்ள எழதயும் தடுத்துவிடாது. அதன் மூலம் கஞ்சனிடமி ருந்து (சசல்வம் 
ஏழைக்கு) சவளிக்சகாண ரப்படுகிறது. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3372 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் கநர்த்திக்கடன் சசய்ய 
கவண்டாசமனத் தழட விதித்தார்கள். கமலும், "அது விதியில் எழதயும் மாற்றிவிடாது. அதன் 
மூலம் கஞ்சனிடமிருந்து (சசல்வம்) சவளிக்சகாணரப்படுகிறது'' என்று சசான்னார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3373 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆதமின் மகனுக்கு (மனிதனுக்கு) இழறவன் விதியாக்காத 
எழதயும் கநர்த்திக் கடன் அவனுக்குக் சகாண்டுவந்து கசர்க்காது. மாறாக, விதிழய ஒத்ததாககவ 
கநர்த்திக் கடன் அழமயும். அதன் மூலம் கஞ்சனிட மிருந்து அவன் சவளிக்சகாணர விரும்பாதது 
சவளிக்சகாணரப்படுகிறது. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 3 இழறவனுக்கு மாறு சசய்வதிலும் உழடழமயில்லாத ஒன்றிலும் கநர்ந்து சகாண்டால் 
அழத நிழறகவற்றக் கூடாது.5  

3374 இம்ரான் பின் ஹுழஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஸகீஃப் குலத்தார், பனூ உழகல் 
குலத்தாருக்கு நட்புக் குலத்தினராய் இருந்தனர். இந்நிழலயில் ஸகீஃப் குலத்தார் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாைர்களில் இருவழர சிழறபிடித்துச் சசன்றனர். (பதிலுக்கு) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாைர்கள் பனூ உழகல் குலத்தாரில் ஒருவழர 
சிழறபிடித்து வந்தனர். அவருடன் "அல்அள்பா' எனும் ஒட்டகத்ழதயும் பிடித்துக்சகாண்டு வந்தனர். 
அந்தக் ழகதி கட்டிழவக்கப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
வந்தார்கள். அவர், "முஹம்மகத!' என்று அழைத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவரிடம் வந்து, "(என்ன விஷயம்) உமக்கு என்ன ஆயிற்று?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், 
"ஏன் என்ழன (சிழற) பிடித்தீர்கள்? ஹாஜிகழள முந்திச் சசல்லும் ("அள்பா') ஒட்டகத்ழதயும் ஏன் 
பிடித்தீர் கள்?'' என்று ககட்டார். (அவருக்கு மதிப்புக் சகாடுத்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உன்னுழடய நட்புக் குலத்தார் "ஸகீஃப்' சசய்த குற்றத்திற்காககவ உன்ழனச் 
சிழறபிடித்கதன்'' என்று கூறிவிட்டு திரும்பிச் சசன்றார்கள். பிறகு (மீண்டும்) அவர் "முஹம்மகத! 
முஹம்மகத!' என்று அழைத்தார். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரக்கமும் கருழணயும் 
உழடயவராக விளங்கினார்கள். எனகவ, அவரிடம் திரும்பிவந்து, "என்ன விஷயம்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அவர், "நான் ஒரு முஸ்லிம்'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (அவர் 
உண்ழமயிகலகய முஸ்லிமாகவில்ழல என்பழத அறிந்து) "நீ (சிழற பிடிக்கப்படுவதற்கு முன்) 
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சுதந்திரமாக முடிசவடுக்கும் நிழலயில் இருந்தகபாது, இழத நீ சசால்லியிருந்தால் முழு சவற்றி 
சபற்றிருப்பாய் (சிழறபிடிக்கப்பட்டி ருக்கமாட்டாய்)'' என்று கூறிவிட்டுத் திரும்பிச் சசன்றார்கள். 
(மறுபடியும்) அவர், "முஹம்மகத! முஹம்மகத!' என்று அழைத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவரிடம் வந்து, "என்ன விஷயம்?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "நான் பசியுடன் 
இருக்கிகறன். எனக்கு உணவளியுங்கள். தாகத்துடன் இருக்கிகறன். தண்ணரீ் புகட்டுங்கள்'' என்று 
ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது உன் (அடிப்பழடத்) கதழவ. (இழத நாம் 
நிழறகவற்றுகவாம்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். பின்னர் அந்தக் ழகதி, (சிழறபிடிக்கப்பட்ட) அந்த 
இரு (முஸ்லிம்) மனிதர்களுக்குப் பகரமாக விடுதழல சசய்யப்பட்டார். பின்னர் அன்சாரிகளில் ஒரு 
சபண்மணி (எதிரிகளால்) சிழறபிடிக்கப்பட்டார். அந்த "அள்பா' எனும் ஒட்டகம் (எதிரிகளால்) 
ஓட்டிச்சசல்லப்பட்டது. (எதிரிகளால் சிழறபிடிக்கப்பட்ட) அந்தப் சபண் கட்டிழவக்கப்பட்டிருந்தார். 
அந்த எதிரிகள் (இரவில்) தம் கால்நழடகழளத் தம் வடீு களுக்கு முன்னால் ஓய்சவடுக்க 
விட்டிருப்பார்கள். ஓர் இரவில் அந்தப் சபண் கட்ழட அவிழ்த்துக்சகாண்டு, (அங்கிருந்த) 
ஒட்டகங்களிடம் (அவற்றில் ஒன்றில் ஏறித் தப்பிக்க) வந்தார். ஒவ்கவார் ஒட்டகத்ழத அவர் 
சநருங்கும்கபாதும் அது கத்தியது. உடகன அழத விட்டு விடுவார். இறுதியில் "அள்பா' எனும் 
அந்த ஒட்டகத்திடம் அவர் வந்தகபாது, அது கத்தவில்ழல. அவர் "ஒடுங்கி நடக்கும் ஒட்டகம்'' 
என்று கூறிக்சகாண்டார். அதன் முதுகின் ஓரப் பகுதியில் அமர்ந்து அழத விரட்டினார். அது 
நடக்கலாயிற்று. எதிரிகளுக்கு (அவர் தப்பிச் சசல்லும்) விவரம் சதரியகவ, அவர்கள் அவழரத் 
கதடினர். ஆனால், அவர்களிடமிருந்து அவர் தப்பிவிட்டார். அப்கபாது அந்தப் சபண்மணி "என்ழன 
அல்லாஹ் இந்த ஒட்டகத்தின் மூலம் காப்பாற்றிவிட்டால், இழத அல்லாஹ்வுக் காக அறுத்துப் 
பலியிடுகவன்'' என்று கநர்ந்துசகாண்டார். (அது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஒட்டகம் 
என்பது அவருக்குத் சதரியாது.) அவர் மதீனா வந்து கசர்ந்தகபாது, அழத (அழடயாளம்) 
கண்டுசகாண்ட மக்கள், "அள்பா; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஒட்டகம் 
(கிழடத்துவிட்டது)'' என்று கூறினர். அப்கபாது அப்சபண்மணி "இதன் மூலம் அல்லாஹ் என்ழன 
(எதிரிகளிடமிருந்து) காப்பாற்றினால், இழத நான் அறுத்துப் பலியிடுகவன் என கநர்ந்துள்களன்'' 
என்று சதரிவித்தார். ஆககவ, மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று, அது 
குறித்துத் சதரிவித் தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் தூயவன்! 
அவள் காட்டிய நன்றிக் கடன் மிக கமாசமானது. இதன் மூலம் அல்லாஹ் என்ழனக் 
காப்பாற்றினால், இழதகய நான் அறுத்துப் பலியிடுகவன் என்று கநர்ந்துள்ளார். (ஆனால்,) பாவச் 
சசயலிலும் தனக்கு உழடழமயில்லாத ஒன்றிலும் ஓர் அடியார் கநர்ந்துசகாண்டால் அழத 
நிழறகவற்றுதல் கிழடயாது'' என்று கூறினார்கள்.6 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் அலீ பின் ஹுஜ்ர் அஸ்ஸஅதீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
"அல்லாஹ்வுக்கு மாறு சசய்வதில் கநர்த்திக்கடன் கிழடயாது'' என்று கூறினார்கள் என 
இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இம்ரான் பின் ஹுழஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஹம்மாத் பின் ழஸத் (ரஹ்) 
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அவர்களது அறிவிப்பில், "அள்பா எனும் ஒட்டகம் பனூ உழகல் குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒருவருக்குச் 
சசாந்தமாக இருந்தது. ஹஜ் யாத்ரீகர்கழள முந்திச் சசல்லும் ஒட்டகமா கவும் அது இருந்தது'' 
என்று காணப்படு கிறது. கமலும் அதில், "நல்ல அனுபவ முள்ள பணிந்து சசல்லும் ஒட்டகத்திடம் 
அப்சபண்மணி வந்தார்'' என்றும் இடம்சபற் றுள்ளது. அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ(ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "அது பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட ஒட்டகமாகும்'' என்று காணப்படுகிறது.  

பாடம் : 4 கஅபாவமை நமடப்பயணம் செல்வ தாக கநர்ந்துசகாண்ட ஒருவர்.  
3375 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: ஒரு முதியவர் தம் இரு புதல்வர்களுக் கிழடகய 
சதாங்கியபடி நடந்துவந்தழதக் கண்ட நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவருக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று 
ககட்டார்கள். மக்கள், "இவர் (கஅபாவழர) நடந்துசசல்வதாக கநர்ந்திருக்கிறார்'' என்று கூறினர். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவர் தம்ழம (இவ்விதம்) கவதழன சசய்துசகாள்வது 
அல்லாஹ்வுக்கு அநாவசியமானது'' என்று கூறிவிட்டு, அவழர வாகனத்தில் ஏறிச் சசல்லுமாறு 
பணித்தார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3376 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு முதியவர் தம் இரு புதல்வர்களுக்கிழடகய 
சாய்ந்தபடி நடந்துவருவழதக் கண்ட நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவருக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அப்புதல்வர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இவர் (கஅபாவிற்கு நழடப்பயணம் 
கமற்சகாள்வதாக) கநர்த்திக் கடன் சசய்துள்ளார்'' என்று கூறினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"சபரியவகர, வாகனத்தில் ஏறிச் சசல்வரீாக! (தம்ழமத் தாகம கவதழன சசய்துசகாள்ளும்) நீகரா 
உமது கநர்த்திக் கடகனா அல்லாஹ்வுக்குத் கதழவயில்ழல'' என்று சசான்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாக வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் 
பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3377 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் சககாதரி காலணி அணியாமல் 
இழறயில்லம் கஅபாவிற்கு நழடப்பயணம் கமற்சகாள்வதாக கநர்ந்துசகாண்டார். இது பற்றி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் விளக்கம் ககட்குமாறு என்ழனப் பணித்தார். நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வினவிகனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அவர் (சிறிது தூரம்) நடந்துவிட்டு, வாகனத்தில் ஏறிச் சசல்லட்டும்!'' என்றார்கள்.8  

3378 கமற்கண்ட ஹதீஸ் உக்பா பின் ஆமிர் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "காலணி அணியாமல்' எனும் குறிப்பு 
இல்ழல. "(உக்பா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து இந்த ஹதீழஸ அறிவிக்கும்) அபுல்ழகர் (ரஹ்) 
அவர்கள் உக்பா (ரலி) அவர்கழளவிட்டுப் பிரியாதவராக இருந்தார்'' எனும் தகவல் கூடுதலாக 
இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 5 கநர்ச்மெ (முறிவு)க்கான பரிகாைம்  
3379 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சத்திய முறிவுக்கான பரிகாரகம 
கநர்ச்ழச முறிவுக்கான பரிகாரமாகும்.9 இழத உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 

 

அத்தியாயம் - 27 : ெத்தியங்கள்1  ஹதீஸ் 3380 – 3438 வமை 
 

பாடம் : 1 அல்ைாஹ் அல்ைாதவற்றின் சபயைால் ெத்தியம் செய்வது தமட செய்யப் 
பட்டுள்ளது.  
3380 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"உங்களின் தந்ழதயர் சபயரால் நீங்கள் சத்தியம் சசய்ய கவண்டாசமன அல்லாஹ் உங்களுக்குத் 
தழட விதிக்கின்றான்'' என்று சசான்னார்கள். இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறக் ககட்டது முதல் நானாகப் கபசும்கபாதும் சரி, பிறர் கபச்ழச எடுத்துழரக்கும்கபாதும் சரி, 
நான் தந்ழத சபயரால் சத்தியம் சசய்ததில்ழல.2 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3381 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் உழகல் பின் காலித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தழட சசய்வழதக் ககட்டது முதல் நான் இவ் விதம் (தந்ழதயின் சபயரால்) 
சத்தியமிட்டுப் கபசியதில்ழல'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. "நானாகப் கபசும்கபாதும் சரி, பிறர் 
கபச்ழச எடுத்துழரக்கும்கபாதும் சரி' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "உமர் (ரலி) 
அவர்கள் தம் தந்ழதயின் சபயரால் சத்தியம் சசய்வழத நபி (ஸல்) அவர்கள் சசவியுற்றார்கள். 
(அப்கபாது கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி கூறினார்கள்)'' என இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாக இடம்சபற்றுள்ளது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
காணப்படுகின்றன.  

3382 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்ழத) உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ரலி) அவர்கள் பயணிகள் சிலரிழடகய இருந்தகபாது, அவர்கழள நான் அழடந்கதன். அப்கபாது 
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உமர் (ரலி) அவர்கள் (தமது கபச்சினூகட) தம் தந்ழதயின் மீது சத்தியம் சசய்தார்கள். உடகன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கழள அழைத்து, "கவனியுங்கள். உங்கள் தந்ழதயர் 
சபயரால் நீங்கள் சத்தியம் சசய்வழத வல்லழமயும் மாண்பும் உழடய அல்லாஹ் உங்களுக்குத் 
தழட சசய்கிறான். ஆககவ, யார் சத்தியம் சசய்ய விழைகிறாகரா அவர் அல்லாஹ்வின் மீது 
சத்தியம் சசய்யட்டும்! அல்லது அழமதியாக இருந்துவிடட்டும்!'' என்று கூறினார்கள்.3 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3383 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஒன்பது 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"யாகரனும் சத்தியம் சசய்வதாக இருந் தால், அவர் அல்லாஹ்வின் மீகத தவிர (கவசறவர் மீதும்) 
சத்தியம் சசய்ய கவண் டாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(ஏசனனில்,) குழற ஷியர் தம் முன்கனார்மீது சத்தியம் சசய்து வந்தனர். எனகவ, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் முன்கனார்மீது சத்தியம் சசய்யாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள்.4 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. பாடம் : 2 (அறியாழமக் கால சதய்வச் 
சிழலக ளான) "லாத்' மற்றும் "உஸ்ஸா'வின் மீது சத்தியம் சசய்துவிட்டவர் (பரிகார மாக) "லா 
இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று சசால்லட்டும்.  

3384 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் யார் சத்தியம் சசய்யும்கபாது 
(அறியாழமக் கால சதய்வச் சிழலயான) "லாத்தின் மீது சத்தியமாக!' என்று கூறிவிட் டாகரா, 
அவர் (இந்தப் பாவத்திற்குப் பரிகார மாக) "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' (அல்லாஹ் ழவத் தவிர 
கவறு இழறவனில்ழல) என்று சசால்லட்டும்! யார் தம் நண்பரிடம் "வா, சூதாடலாம்' என்று 
கூறிவிட்டாகரா அவர் (அதற்குப் பரிகாரமாக) தர்மம் சசய்யட்டும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.5 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர் எழதகயனும் தர்மம் சசய்யட்டும்' என்று 
கூறியதாக இடம்சபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
இடம்சபற்றுள்ளன. அவ்ஸாஈ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "லாத் மற்றும் உஸ்ஸாவின் மீது 
சத்தியம் சசய்துவிட்டாகரா'' என இடம்சபற்றுள்ளது. அபுல்ஹுழசன் முஸ்லிம் (பின் 
அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய) நான் கூறுகிகறன்: "யார் "வா, சூதாடலாம்' என்று கூறிவிட்டாகரா அவர் 
தர்மம் சசய்யட்டும்'' எனும் நபிசமாைித் சதாடர் இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
வைியாக மட்டுகம வந்துள்ளது. ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் இழதப் கபான்ற உயர்தரமான 
அறிவிப்பாளர்சதாடரில் ஏறத்தாை சதாண்ணூறு ஹதீஸ்கழள அறிவித்துள்ளார்கள். அவர்களுக்கு 
இழணயாக கவசறந்த அறிவிப்பாளரும் இழதப் கபான்று அறிவிக்கவில்ழல. 
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 3385 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சதய்வச் சிழலகள் சபயராலும் உங்கள் 
தந்ழதயரின் சபயராலும் சத்தியம் சசய்யா தீர்கள். இழத அப்துர் ரஹ்மான் பின் சமுரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 பாடம் : 3 ஒரு சத்தியம் சசய்துவிட்ட ஒருவர், அழதவிடச் சிறந்ததாக மற்சறான்ழறக் 
காணும்கபாது, அந்தச் சிறந்தழதகய சசய்துவிட்டுச் சத்திய முறிவுக்கான பரிகாரம் சசய்வகத 
விரும்பத் தக்கதா கும்.6  

3386 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (என்) அஷ்அரீ குலத்தாரில் ஒரு 
குழுவினருடன் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று, (எங்கழளயும் எங்கள் பயணச் சுழமகழளயும்) 
ஏற்றிச் சசல்ல (ஒட்டகங்கள்) ஏற்பாடு சசய்யும் படி ககட்கடன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! நான் உங்கழள (ஒட்டகத்தில்) ஏற்றியனுப்ப முடியாது. ஏசனனில், 
உங்கழள ஏற்றியனுப்பத் கதழவயான (வாகன) ஒட்டகங்கள் என்னிடம் (தற்கபாது ழகவசம்) 
இல்ழல'' என்று சசான்னார்கள். பின்னர் அல்லாஹ் நாடிய கநரம்வழர நாங்கள் (அங்கககய) 
இருந்கதாம். பின்பு நபியவர் களிடம் ஒட்டகங்கள் சகாண்டுவரப்பட்டன. அவற்றில் சவள்ழளத் 
திமில்கள் சகாண்ட மூன்று ஒட்டக மந்ழதகழள (மூன்று கஜாடி ஒட்டகங்கழள) எங்களுக்குத் 
தருமாறு நபியவர்கள் உத்தர விட்டார்கள். நாங்கள் (அங்கிருந்து விழடசபற்றுச்) 
சசன்றுசகாண்டிருந்தகபாது "நாங்கள் எங்களுக்குள்' அல்லது "எங்களில் சிலர் கவறுசிலரிடம்' 
"அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அல்லாஹ் நமக்கு வளம் (பரக்கத்) வைங்கமாட்டான். நாம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று நம்ழம ஏற்றியனுப்ப ஒட்டகங்கள் ஏற்பாடு 
சசய்யும்படி ககட்கடாம். அவர்கள் நம்ழம ஏற்றியனுப்ப ஒட்டகங்கள் தரமாட் கடன் என்று 
(அல்லாஹ்வின் மீது) சத்தியம் சசய்து கூறினார்கள். பிறகு நமக்கு ஒட்ட கங்கள் வைங்கினார்கள்'' 
என்று கூறிவிட்டு, நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று (அவர்கள் சசய்த சத்தியத்ழத) சதரிவித்கதாம். 
அப்கபாது அவர்கள், "உங்கழள ஏற்றி யனுப்ப நான் ஒட்டகம் தரவில்ழல. மாறாக, அல்லாஹ்கவ 
உங்கழள ஏற்றியனுப்ப ஒட்டகம் வைங்கினான். அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அவன் நாடினால், 
இனிகமல் நான் ஏகதனும் ஒரு சத்தியம் சசய்து, பிறகு அஃதல்லாத கவசறான்ழற அழதவிடச் 
சிறந்ததாகக் கருதும்பட்சத்தில், சத்திய முறிவுக்காகப் பரிகாரம் சசய்துவிட்டு அந்தச் சிறந்தழதகய 
சசய்கவன்'' என்று சசான்னார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வற்துள்ளது.  

3387 அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் நண்பர்கள் என்ழன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் சசன்று, தமக்காக (பயண) வாகனம் ககட்கும்படி அனுப்பிழவத்தார்கள். அப்கபாது 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் சிரமப் கபார் பழடயுடன் சசல்லவிருந்தனர். -
தபூக் கபார்தான் அது- அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் நண்பர்கள் தமக்காக வாகனம் 
ககட்கும் படி என்ழனத் தங்களிடம் அனுப்பிழவத்துள்ளனர்'' என்று சசான்கனன். அப்கபாது 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! உங்களுக்கு எந்த 
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வாகனத்ழதயும் என்னால் தர இயலாது'' என்று சசான்னார்கள். நான் அங்கு கபான கநரத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககாபத்திலிருந்தார்கள். (அது) எனக்குத் சதரியவில்ழல. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வாகனம் தர) மறுத்ததாலும் என்மீது அவர்கள் வருத்தம் 
சகாண்டிருப்பார்ககளா என்ற அச்சத்தாலும் நான் கவழல சகாண்டவனாகத் திரும்பிகனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியழத என் நண்பர்களிடம் வந்து சதரிவித்கதன். இது 
நடந்து சிறிது கநரம் தான் கைிந்திருக்கும். அதற்குள், "அப்துல்லாஹ் பின் ழககஸ!' என்று பிலால் 
(ரலி) அவர்கள் (என்ழன) அழைப்பழதக் ககட்கடன். உடகன நான் அவரது அழைப்புக்குப் 
பதிலளித்கதன். அப்கபாது பிலால் (ரலி) அவர்கள், "உங்கழள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அழைக்கிறார்கள். அவர் களது அழைப்ழப ஏற்றுச் சசல்லுங்கள்'' என்று சசான்னார்கள். 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் சசன்றகபாது அவர்கள், "(இழணத் துக் 
கட்டப்பட்டிருக்கும்) இவ்விரு ஒட்டகங் கழளயும் இவ்விரு ஒட்டகங்கழளயும் இவ்விரு 
ஒட்டகங்கழளயும்'' என்று ஆறு ஒட்டகங்கழளக் காட்டி "பிடித்துக்சகாள் ளுங்கள்' என்று 
சசான்னார்கள். அவற்ழற அப்கபாதுதான் சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து விழலக்கு 
வாங்கியிருந் தார்கள். "உங்கள் நண்பர்களிடம் இவற்ழறக் சகாண்டுசசன்று, "அல்லாஹ்' அல்லது 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்' (அறிவிப்பாளரின் ஐயம்) இந்த ஒட்டகங்கழள உங்கள் 
பயணத்திற்காக அளித்துள்ளார்கள். எனகவ, இவற்றில் ஏறிப் புறப்படச் சசான்னார்கள்' எனத் 
சதரிவியுங்கள்'' என்றார்கள். அவ்வாகற நான் என் கதாைர்களிடம் அவற்ழறக் சகாண்டுசசன்று, 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவற்றில் ஏறிப் பயணம் சசல்லும்படி கூறினார்கள். 
எனினும், அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! உங்களில் சிலர் என்னுடன் வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் நான் (வாகனம்) ககட்டழதயும், முதலில் அவர்கள் அதற்கு மறுப்புத் 
சதரிவித்தழதயும், பின்னர் அவற்ழற வைங்கியழதயும் அறிந்த மக்களிடம் விசாரிக்கும்வழரயில் 
நான் உங்கழள விட மாட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சசால்லாத ஒன்ழற நான் 
உங்களிடம் சசால்லி விட்டதாக நீங்கள் நிழனத்துவிடக் கூடாது'' என்று சசான்கனன். அதற்கு என் 
கதாைர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! "(அதற்சகல்லாம் அவசியமில்ழல) உங்கழள நாங்கள் 
உண்ழமயாளர் என்கற உறுதியாக நம்புகிகறாம். (இருப்பினும், நீங்கள் விரும்பு கிறரீ்கள் என்பதால்) 
உங்கள் விருப்பப்படி நாங்கள் சசய்கிகறாம்'' என்று கூறினர். நான் அவர் களில் சிலழர அழைத்துக் 
சகாண்டு "நான் அவர்களுக்குத் தரமாட்கடன்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(முதலில்) மறுத்தழதயும், பிறகு அவர்ககள வைங்கியழதயும் அறிந்த சிலரிடம் சசன்கறன். 
அப்கபாது அந்தச் சிலர், நான் மக்களிடம் சதரிவித்தழதப் கபான்கற சதரிவித்தார்கள்.8 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3388 ஸஹ்தம் பின் முளர்ரிப் அர்ஜர்மீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அபூமூசா 
அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடம் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள் தமது உணவுத் தட்ழடக் 
சகாண்டு வரச் சசான்னார்கள். அதில் ககாைி இழறச்சி இருந்தது. அப்கபாது "பனூ ழதமுல்லாஹ்' 
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எனும் குலத்ழதச் கசர்ந்த சிவப்பான ஒரு மனிதர் உள்கள வந்தார். அவர் விடுதழல சசய்யப்பட்ட 
அடிழமகளில் ஒருவர் கபான்றிருந்தார். அவழர அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் "நீ(யும்) வா (சாப்பிடு)'' 
என்றழைத்தார்கள். ஆனால், அவர் தயங்கினார். அப்கபாது அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், "இங்கக வா! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்தக் ககாைி இழறச்சிழய உண்பழத நான் 
பார்த்திருக்கிகறன்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் "இந்தக் ககாைி (இனம் அசுத்தம்) 
எழதகயா தின்பழதக் கண்டு அதனால் அருவருப்பழடந்து அழத உண்ணமாட்கடன் என்று நான் 
சத்தியம் சசய்துவிட்கடன்'' என்று சசான்னார். இழதக் ககட்ட அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: இங்கக வா! நான் உனக்கு இழதப் பற்றி (விவரமாக)த் சதரிவிக்கிகறன்: நான் என் 
"அஷ்அரீ' குலத்தார் சிலருடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், எங்கள் பயணத்திற்கு 
கவண்டிய வாகனம் ககட்டுச் சசன்கறன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ் வின் மீதாழணயாக! நான் உங்கள் பயணத்திற்கு கவண்டிய வாகனம் தரமாட்கடன். 
நீங்கள் பயணம் சசய்வதற்கு என்னிடம் வாகனம் ஏதுமில்ழல'' என்று கூறிவிட்டார்கள். நாங்கள் 
அல்லாஹ் நாடிய கநரம்வழர அங்கககய இருந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் கபாரில் கிழடத்த ஒட்டகங்கள் சில சகாண்டுவரப்பட்டன. உடகன எங்கழள 
அழைத்து, சவள்ழளத் திமில்கள் சகாண்ட ஐந்து ஒட்டக மந்ழதகழள (ஐந்து கஜாடி 
ஒட்டகங்கழள) எங்களுக்கு வைங்கும்படி உத்தரவிட்டார்கள். நாங்கள் (ஒட்டகங்கழள 
ஓட்டிக்சகாண்டு திரும்பிச்) சசன்றகபாது, நாங்கள் எங்களுக் குள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் கழள அவர்களது சத்தியத்திலிருந்து கவனத் ழதத் திருப்பிவிட்கடாம். இதில் நமக்கு வளம் 
வைங்கப்படாது'' என்று கபசிக்சகாண்கடாம். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் 
திரும்பிச்சசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! எங்கள் பயணத்திற்கு கவண்டிய ஒட்டகங்கள் ககட்டு 
உங்களிடம் நாங்கள் வந்கதாம். நீங்கள் ஒட்டகங்கள் தரமாட்கடன் எனச் சத்தியம் சசய்தீர்கள். 
பிறகு எங்களுக்கு ஒட்டகங்கள் வைங்கினரீ்கள். (உங்களது சத்தியத்ழத) மறந்துவிட்டீர்களா, 
அல்லாஹ் வின் தூதகர?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! 
அல்லாஹ் நாடினால் நான் ஒரு சத்தியம் சசய்து, அஃதல்லாத கவசறான்ழற அந்தச் 
சத்தியத்ழதவிடச் சிறந் ததாக நான் கருதினால், அந்த கவசறான் ழறகய சசய்கவன். சத்தியத்ழத 
முறித்து அதற்காகப் பரிகாரமும் சசய்துவிடுகவன். நீங்கள் சசல்லுங்கள். வல்லழமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ்கவ உங்களுக்கு ஒட்டகங் கழள வைங்கினான்'' என்று சசான்னார்கள்.9 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், பின்வருமாறு ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது: "ஜர்ம்' குலத்ழதச் கசர்ந்த இந்தக் குடும்பத்தாருக்கும் "அஷ்அரீ' 
குலத்தாருக்குமிழடகய நட்பும் சககாதரத்துவமும் இருந்துவந்தது. நாங்கள் அபூமூசா அல்அஷ்அரீ 
(ரலி) அவர்களிடம் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்களுக்குக் ககாைி இழறச்சியுடன் உணவு 
பரிமாறப்பட்டது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
இடம்சபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
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வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸஹ்தம் அல்ஜர்மீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறி 
விப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் அபூமூசா (ரலி) அவர் களிடம் சசன்கறன். 
அப்கபாது அவர்கள் ககாைி இழறச்சி உண்டுசகாண்டிருந்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
கமலும் அதில், "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அ(ந்தச் சத்தியத்)ழத நான் மறக்கவில்ழல'' என 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்ற தகவல் கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது.  

3389 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் எங்கள் பயணத்திற்கு கவண்டிய ஒட்டகங்கள் ககட்டுச் சசன்கறாம். அப்கபாது 
அவர்கள், "உங்கழள ஏற்றியனுப்ப என்னிடம் ஒட்டகங்கள் எதுவுமில்ழல. அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! உங்கள் பயணத்திற்குரிய ஒட்டகங்கழள நான் தரமாட்கடன்'' என்று 
கூறிவிட்டார்கள். பிறகு எங்களிடம் சவள்ழளத் திமில்கள் சகாண்ட மூன்று ஒட்டக மந்ழதகழள 
(மூன்று கஜாடி ஒட்டகங்கழள) அனுப்பிழவத்தார்கள். அப்கபாது நாங்கள் "நாம் நமது பயணத் 
திற்குத் கதழவயான ஒட்டகங்கள் ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்கறாம். 
அவர்கள் நமக்கு ஒட்டகம் தரமாட்கடன் எனச் சத்தியம் சசய்தார்ககள!'' என்று கூறிவிட்டு, 
அவர்களிடம் (திரும்பிச் சசன்று) அழதப் பற்றித் சதரிவித்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நான் ஒரு சத்தியம் சசய்து, அஃதல்லாத கவசறான்ழற அழதவிடச் சிறந்ததாக 
நான் கருதினால், அந்த கவசறான்ழறகய சசய்கவன்'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் (தபூக் கபாரின்கபாது) நழடப்பயணமாககவ சசன்கறாம். எனகவ, நாங்கள் ஏறிச் 
சசல்ல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒட்டகம் ககட்டுச் சசன்கறாம்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது.  

3390 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் இரவு (கநரத் சதாழுழக ழயத் 
தாமதமாகத் சதாழுதுவிட்டு) நீண்ட கநரம் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் இருந்து விட்டுப் பிறகு தம் 
வடீ்டாரிடம் திரும்பிச் சசன்றார். (காலம் தாழ்ந்து சசன்றதால்) குைந் ழதகள் அழனவரும் 
உறங்கிவிட்டிருப்ப ழதக் கண்டார். அப்கபாது அவருழடய மழனவி அவருக்கு உணவு 
சகாண்டுவந்தார். அப்கபாது அவர் உண்ணமாட்கடன் எனச் சத்தியம் சசய்துவிட்டார். அவருழடய 
குைந்ழதகள் (உறங்கிவிட்டது)தான் அதற்குக் காரணம். பிறகு அவருக்கு ஏகதா கதான்ற, உணவு 
உட்சகாண்டார். பிறகு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று அது குறித்துத் 
சதரிவித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒருவர் ஒரு சத்தியம் சசய்து 
விட்டு, அந்தச் சத்தியத்ழதவிடச் சிறந்ததாக கவசறான்ழறக் கருதினால், அந்த கவசறான் ழறகய 
அவர் சசய்யட்டும். சத்திய முறிவுக் காகப் பரிகாரமும் சசய்யட்டும்'' என்றார்கள்.  

3391 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர் ஒரு சத்தியம் சசய்துவிட்டு, 
அஃதல்லாத கவசறான்ழற அழதவிடச் சிறந்ததாகக் கருதும்பட்சத்தில் தனது சத்தியத்ழத 
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முறித்துப் பரிகாரம் சசய்துவிட்டு, (அந்த கவசறான்ழறகய) சசய்யட்டும்! இழத அபூஹுழரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 3392 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர் ஒரு சத்தியம் சசய்துவிட்டு, 
அஃதல்லாத கவசறான்ழற அழதவிடச் சிறந்ததாகக் கருதும்பட்சத்தில் அந்தச் சிறந்தழதகய அவர் 
சசய்யட்டும்; சத்திய முறிவுக்காகப் பரிகாரமும் சசய்யட்டும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  

3393 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர் சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "சத்தியத்ழத முறித்து அதற் காகப் பரிகாரம் சசய்துவிட்டு, 
அந்தச் சிறந்த ழதகய அவர் சசய்யட்டும்'' என்று இடம் சபற்றுள்ளது.  

3394 தமீம் பின் தரஃபா அத்தாய ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒருவர் அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) 
அவர் களிடம் உதவி ககட்டு வந்தார். "ஒரு பணி யாளழர விழலக்கு வாங்கும் கிரயத் 
சதாழகழய' அல்லது "ஒரு பணியாளழர விழலக்கு வாங்கும் கிரயத் சதாழகயில் ஒரு 
பகுதிழய'த் தரும்படி ககட்டார். அப் கபாது அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள், "உமக்குத் தர 
என்னிடம் (இப்கபாது) எனது கவச ஆழடழயயும் எனது தழலக் கவசத் ழதயும் தவிர 
கவசறான்றுமில்ழல. எனகவ, நான் என் குடும்பத்தாருக்குக் கடிதம் எழுது கிகறன். அவர்கள் 
உமக்கு அந்தத் சதாழக ழயத் தருவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். ஆனால், அந்த மனிதர் அதற்குச் 
சம்மதிக்கவில்ழல. அதீ (ரலி) அவர்கள் ககாபமழடந்து, "ககட்டுக்சகாள்: அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! உமக்கு ஒன்றுகம நான் தரமாட்கடன்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு அந்த மனிதர் 
சம்மதித்தார். அப்கபாது அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள், "ககட்டுக்சகாள்: "ஒருவர் ஒரு சத்தியம் 
சசய்துவிட்டு, அஃதல்லாத கவசறான்ழற அழதவிட இழறயச்சத்திற்குரிய சசயலாகக் 
கருதும்பட்சத்தில் அந்த இழறயச்சத்திற்குரிய சசயழலகய அவர் சசய்யட்டும்' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியழத (மட்டும்) நான் ககட்டிராவிட்டால், நான் எனது 
சத்தியத்ழத முறித்திருக்கமாட்கடன்'' என்று கூறினார்கள். 

 3395 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர் ஒரு சத்தியம் சசய்துவிட்டு, 
அஃதல்லாத கவசறான்ழற அழதவிடச் சிறந்ததாகக் கருதும்பட்சத்தில் அந்தச் சிறந்தழதகய அவர் 
சசய்யட்டும்; தமது சத்தியத்ழதக் ழகவிடட்டும். இழத அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 

 3396 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் ஒரு சத்தியம் 
சசய்து விட்டு, அஃதல்லாத கவசறான்ழற அழத விடச் சிறந்ததாகக் கருதும்பட்சத்தில் சத்தி 
யத்ழத முறித்துப் பரிகாரம் சசய்துவிட்டு, அந்தச் சிறந்தழதகய அவர் சசய்யட்டும். இழத அதீ 
பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
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வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3397 தமீம் பின் தரஃபா அத்தாய ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) 
அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் நூறு திர்ஹங்கள் ககட்டார். அப்கபாது அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) 
அவர்கள் "ஹாத்திம் அத்தாயயீின் மகனான என்னிடம் (மிகக் குழறந்த சதாழகயான) நூறு 
திர்ஹங்கள் ககட்கிறாகய! அல்லாஹ் வின் மீதாழணயாக! உமக்கு நான் தரமாட் கடன்'' என்று 
கூறிவிட்டார்கள். பிறகு (சத்தியத்ழத முறித்து அவர் ககட்டழதக் சகாடுத்துவிட்டு) "ஒருவர் ஒரு 
சத்தியம் சசய்துவிட்டு, அஃதல்லாத கவசறான்ழற அழதவிடச் சிறந்ததாக அவர் கருதும்பட்சத்தில் 
அந்தச் சிறந்தழதகய அவர் சசய்யட்டும்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியழத 
நான் ககட்டிராவிட்டால், (நான் எனது சத்தியத்ழத முறித்திருக்கமாட்கடன்)'' என்றார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் தமீம் பின் தரஃபா 
(ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
"உமக்கு எனது நன்சகாழடயில் நானூறு திர்ஹங்கள் கிழடக்கும்'' என்று அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது.  

3398 அப்துர் ரஹ்மான் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம், "அப்துர் ரஹ்மான் பின் சமுரா! ஆட்சிப் சபாறுப்ழப நீயாக (ஆழசப்பட்டு)க் 
ககட்காகத! ஏசனனில், (நீ) ககட்டதால் அது உனக்கு அளிக்கப்பட்டால், அகதாடு நீ (தனி ழமயில்) 
விடப்படுவாய் (இழறயுதவி கிட்டாது). ககட்காமல் அது உனக்கு அளிக்கப் பட்டால், அந்தப் 
சபாறுப்பில் (இழறவனின்) உதவி நல்கப்படுவாய். நீ ஒரு சத்தியம் சசய்து, அஃதல்லாத 
கவசறான்ழற அழத விடச் சிறந்ததாக நீ கண்டால், உனது சத்தி யத்(ழத முறித்துவிட்டு, 
முறித்த)துக்கான பரிகாரத்ழதச் சசய்துவிடு. சிறந்தது எதுகவா அழதச் சசயல்படுத்து'' என்று 
சசான்னார் கள்.10 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் எட்டு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் முஅதமிர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ஆட்சிப் சபாறுப்பு சதாடர் பான 
குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. 

 பாடம் : 4 ெத்தியம் செய்யச் சொல்பவரின் எண்ணப்படிகய ஒருவருமடய ெத்தியம் 
அமையும்.11  
3399 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உன் கதாைன் (பிரதிவாதி) எந்த விஷயத் 
தில் உன்ழன சமய்யாக்குவாகனா அந்த விஷயத்தின் மீகத உனது சத்தியம் அழமயும். இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 
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 3400 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சத்தியம் சசய்யச் சசான்னவரின் 
எண்ணப்படிகய சத்தியம் அழமயும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

பாடம் : 5 (ெத்தியத்தின்கபாது) "இன்ஷா அல்ைாஹ்' கூறுதல்12  
3401 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்:) (இழறத்தூதர்) சுழலமான் (அழல) அவர்களுக்கு அறுபது துழணவியர் இருந்தனர். 
(ஒரு நாள்) அவர்கள், "நான் இன்றிரவு அவர்கள் அழனவரிடமும் சசன்று (தாம்பத்திய உறவு 
சகாண்டு) வருகவன். அவர்களில் ஒவ்சவாருவரும் கர்ப்பமுற்று, அல்லாஹ்வின் பாழதயில் 
அறப்கபார் புரியும் (குதிழர) வரீன் ஒருவழனப் சபற்சறடுப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள்.13 
(அவ்வாகற சசன்று தாம் பத்தியத்தில் ஈடுபட்டார்கள்.) ஆனால், துழணவியரில் ஒகர ஒருவழரத் 
தவிர கவசறவரும் கர்ப்பமழடயவில்ழல. அந்த ஒருவரும்கூட (ஒரு கதாளுழடய) அழர 
மனிதழனகய சபற்சறடுத்தார். சுழலமான் (அழல) அவர்கள் "இன்ஷா அல்லாஹ்' ("அல்லாஹ் 
நாடினால்' அவ்வாறு சபற்சறடுப்பர்) என்று கூறியிருந்தால், அவர் களில் ஒவ்சவாருவரும் 
அல்லாஹ்வின் பாழதயில் அறப்கபார் புரியும் (குதிழர) வரீன் ஒருவழனப் 
சபற்சறடுத்திருப்பார்கள்.14 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3402 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (ஒரு முழற) இழறத்தூதர் சுழலமான் பின் தாவூத் 
(அழல) அவர்கள் "நான் இன்றிரவு (என்னுழடய) எழுபது துழணவியரிடமும் சசன்று (தாம்பத்திய 
உறவு சகாண்டு) வருகவன். அவர்களில் ஒவ்சவாருவரும் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் அறப்கபார் 
புரியும் (குதிழர) வரீன் ஒருவழனப் சபற்சறடுப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது சுழலமான் 
நபியின் "கதாைர் ஒருவர்' அல்லது "வானவர் ஒருவர்' "இன்ஷா அல்லாஹ் (அல்லாஹ் நாடினால், 
அவ்வாறு சபற்சறடுப்பார்கள்) என்று சசால்லுங்கள்' என சுழலமான் (அழல) அவர்களிடம் 
கூறினார். சுழலமான் (அழல) அவர்கள் "இன்ஷா அல்லாஹ்' என்று கூற மறந்துவிட்டார்கள். 
அதனால் அவர்களுழடய துழணவியரில் ஒகர ஒருவழரத் தவிர கவசறவரும் 
கர்ப்பமழடயவில்ழல. அந்த ஒருவரும் ஒரு கதாளுழடய அழரக் குைந்ழதழயகய 
சபற்சறடுத்தார். சுழலமான் (அழல) அவர்கள் "இன்ஷா அல்லாஹ்' (அல்லாஹ் நாடினால்) என்று 
கூறியிருந்தால் தமது சத்தியத்ழத அழடயாமல் இருந்திருக்கமாட்டார்கள்; தமது கதழவ ழயப் 
பூர்த்தி சசய்திருப்பார்கள்.15 இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் 
பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

3403 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்:) (ஒரு முழற) சுழலமான் பின் தாவூத் (அழல) அவர்கள், "நான் இன்றிரவு 
(என்னுழடய) எழுபது துழணவியரிடமும் சசன்று (தாம்பத்திய உறவு சகாண்டு) வரு கவன். 
அவர்களில் ஒவ்சவாருவரும் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் அறப்கபார் புரியும் ஆண் குைந்ழதழயப் 
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சபற்சறடுப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் "இன்ஷா அல்லாஹ் (அல்லாஹ் 
நாடினால்) எனச் சசால்லுங்கள்' என்று கூறப்பட்டது. ஆனால், அவர்கள் அவ்வாறு கூறாமல் தம் 
துழணவியர் அழனவரிடமும் சசன்று வந்தார்கள். அவர்களுழடய துழணவியரில் எவரும் 
குைந்ழத சபற்சறடுக்கவில்ழல; ஒகர ஒருவழரத் தவிர. அந்த ஒருவரும் (ஒரு கதாளுழடய) 
அழர மனிதழரகய சபற்சறடுத்தார். சுழலமான் (அழல) அவர்கள் "இன்ஷா அல்லாஹ்' என்று 
கூறியிருந்தால் தமது சத்தியத்ழத அழடயாமல் இருந்திருக்கமாட்டார்கள்; தமது கதழவழயப் 
பூர்த்தி சசய்திருப்பார்கள்.16  

3404 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (ஒரு முழற) சுழலமான் பின் தாவூத் (அழல) அவர்கள், 
"நான் இன்றிரவு (என்னுழடய) சதாண்ணூறு துழணவியரிடமும் சசன்று (தாம்பத்திய உறவு 
சகாண்டு) வருகவன். அவர்களில் ஒவ்சவாருவரும் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் அறப்கபார் புரியும் 
(குதிழர) வரீன் ஒருவழனப் சபற்சறடுப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அவர்களுழடய 
கதாைர் ஒருவர், "இன்ஷா அல்லாஹ் (அல்லாஹ் நாடினால்) எனச் சசால்லுங்கள்'' என்றார். 
சுழலமான் (அழல) அவர்கள் "இன்ஷா அல்லாஹ்' என்று கூறாமல், தம் துழணவியர் 
அழனவரிடமும் சசன்று வந்தார்கள். அவர் களில் ஒகர ஒருவழரத் தவிர கவசறவரும் 
கர்ப்பமழடயவில்ழல. அந்த ஒருவரும் ஒரு கதாளுழடய (அழர) மனிதழரகய சபற் சறடுத்தார். 
முஹம்மதின் உயிர் எவன் ழகயிலுள் ளகதா அவன் மீதாழணயாக! சுழலமான் (அழல) அவர்கள் 
"இன்ஷா அல்லாஹ்' என்று கூறியிருந்தால், (அவர்கள் ஒவ்சவாருவரும் வரீர்கழளப் சபற்சறடுத்து) 
அவர்கள் அழனவரும் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் குதிழர வரீர்களாக அறப்கபார் புரிந்திருப் 
பார்கள். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அவர்கள் ஒவ்சவாருவரும் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் அறப்கபார் புரியும் (வரீ) மகழனக் 
கருக்சகாண்டிருப்பார்கள்'' என்று (சிறு வித்தியாசத்துடன்) இடம்சபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 6 தழட சசய்யப்படாத ஒன்றாககவ இருந்தாலும், குடும்பத்தாழரப் பாதிக்கும் வழகயில் 
ஒருவர் சசய்த சத்தியத்தில் பிடிவாதமாக இருக்கலாகாது.  

3405 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இழவ அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து எங்களுக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் இதுவும் ஒன்றாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! உங்களில் ஒருவர் தம் குடும்பத்தார் (துன்புறும் வழகயில் 
அவர்கள்) சதாடர்பாகத் தாம் சசய்த சத்தியத்தில் பிடிவாதமாக இருப்பதானது, (அந்தச் சத்தியத்ழத 
முறித்துவிட்டு) அதற்காக அவர்மீது அல்லாஹ் கடழமயாக்கியுள்ள பரிகாரத் ழதச் சசய்வழதவிட 
அல்லாஹ்விடம் சபரிய பாவமாகும்.17 
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 பாடம் : 7 இமறைறுப்பாளரின் கநர்த்திக்கடனும்  
அவர் இஸ்லாத்ழத ஏற்ற பின் அந்த விஷயத்தில் நடந்துசகாள்ள கவண்டிய முழறயும்.  

3406 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (என் தந்ழத) உமர் (ரலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! "மஸ்ஜிதுல் ஹராம்' புனிதப் பள்ளிவாசலில் ஓர் இரவு "இஃதி காஃப்' 
வைிபாடு கமற்சகாள்வதாக அறியா ழமக் காலத்தில் நான் கநர்ந்துசகாண்கடன். (இப்கபாது அழத 
நிழறகவற்றலமா?)'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களது 
கநர்த்திக்கடழன நிழறகவற்றுங்கள்'' என்று சசான்னார்கள்.18 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
ஆறு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், அபூஉசாமா (ரஹ்) மற்றும் 
அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ(ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் "ஓர் இரவு இஃதிகாஃப்' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஒரு பகல் இஃதிகாஃப் இருப்பதாக 
கநர்ந்துசகாண்டார்கள்' என்று காணப்படுகிறது. ஹஃப்ஸ் பின் ஃகியாஸ் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், ஒரு பகல் என்கறா ஓர் இரவு என்கறா குறிப்பு இல்ழல. (இஃதிகாஃப் இருப்பதாக 
கநர்ந்துசகாண்டார்கள் என்று சபாதுவாககவ இடம் சபற்றுள்ளது.)  

3407 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"தாயிஃப்' கபாரிலிருந்து திரும்பிய பின் "அல்ஜிஃரானா' எனும் இடத்திலிருந்தகபாது அவர்களிடம் 
(என் தந்ழத) உமர் பின் அல் கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அறியாழமக் 
காலத்தில் (இஸ்லாத்ழதத் தழுவும் முன்பு) "மஸ்ஜிதுல் ஹராம்' புனிதப் பள்ளிவாசலில் ஒரு நாள் 
"இஃதிகாஃப்' இருப்பதாக நான் கநர்ந்துசகாண்கடன். அது பற்றி தாங்கள் என்ன கருதுகிறரீ்கள்?'' 
என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் சசன்று ஒரு நாள் "இஃதி காஃப்' 
இருப்பரீாக!'' என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு 
(ஹுழனன் கபார்ச் சசல்வத்தின்) ஐந்தில் ஒரு பாகம் (கும்ஸ்) நிதியிலிருந்து ஓர் அடிழமப் சபண் 
ழணக் சகாடுத்திருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மக்களிடமிருந்த ழகதிகழள 
விடுதழல சசய்தகபாது அக்ழகதிகள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடமிருந்த 
ழகதிகழள விடுதழல சசய்துவிட்டார்கள்'' என்று கூறிய சப்தத்ழத உமர் (ரலி) அவர்கள் 
சசவியுற்றார்கள். உடகன உமர் (ரலி) அவர்கள், "என்ன இது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடமிருந்த ழகதிகழள விடுதழல சசய்து 
விட்டார்கள்'' என்று கூறினர். ஆககவ, உமர் (ரலி) அவர்கள் (என்னிடம்), "அப்துல்லாஹ்! அந்த 
அடிழமப் சபண்ணிடம் சசன்று அவளது வைியில் அவழள விட்டுவிடு'' என்று கூறினார்கள்.19 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஹுழனன்' கபாரிலிருந்து திரும்பியகபாது, 
(என் தந்ழத) உமர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், தாம் அறியாழமக் 
காலத்தில் ஒரு பகல் "இஃதிகாஃப்' இருப்பதாக கநர்ந்துசகாண்டிருந்தழதப் பற்றி வினவினார்கள்'' 
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என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
இடம்சபற்றுள்ளன. - மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியா கவும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு ஹதீஸ் ஆரம்பமா கிறது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அல்ஜிஃரானா' எனுமிடத்திலிருந்து நிழற கவற்றிய உம்ரா பற்றி இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
முன்னிழலயில் கபசப்பட்டது. அப்கபாது இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், (அழதப் பற்றி அறியாதிருந்த 
காரணத்தால்) "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்ஜிஃரானா'விலிருந்து உம்ரா சசய்ய 
வில்ழல'' என்று விழடயளித்தார்கள். கமலும், "உமர் (ரலி) அவர்கள் அறியாழமக் காலத்தில் ஓர் 
இரவு "இஃதிகாஃப்' கமற் சகாள்வதாக கநர்ந்துசகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றிலும் 
"ஒரு பகல் "இஃதிகாஃப்' இருப்பதாக கநர்ந்திருந்தார்கள்'' என்கற இடம்சபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 8 அடிழமகளுடனான நல்லுறவும் அடிழமயின் கன்னத்தில் அழறந்துவிட்டவர் சசய்ய 
கவண்டிய பரிகாரமும். 

 3408 ஸாதான் அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் 
சசன்கறன். அப்கபாது அவர்கள் தம் அடிழமழய விடுதழல சசய்திருந்தார்கள். பின்னர் 
தழரயிலிருந்து ஒரு குச்சிழய, அல்லது கவறு ஏகதா ஒரு சபாருழள எடுத்துக்காட்டி, "இதற்குச் 
சமமான நற்பலன்கூட இ(ந்த அடிழமழய விடுதழல சசய்த)தில் எனக்குக் கிழடக்காது. ஏசனனில், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒருவர் தம் அடிழமழய அழறந்துவிட்டால், அல்லது 
அடித்துவிட்டால், அவழர விடுதழல சசய்து விடுவகத அதற்குரிய பரிகாரமாகும்' என்று 
கூறியழத நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். 

 3409 ஸாதான் அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் அடிழம 
ஒருவழர அழைத்து, அவரது முதுகில் ஏற்பட்டிருந்த வடுழவப் பார்த்தார் கள். அவரிடம், 
"வலிக்கும்படி அடித்து விட்கடனா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "இல்ழல' என்றார். இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்கள், "நீ விடுதழல சசய்யப்பட்டவன் ஆவாய்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். பிறகு 
தழரயிலிருந்து ஏகதா ஒரு சபாருழள எடுத்துக்காட்டி, இதன் எழடக்குச் சமமான நன்ழமகூட 
எனக்கு இதில் கிழடக்காது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஒருவர் தம்முழடய 
அடிழமழய அவர் சசய்யாத குற்றத்திற்காகத் தண்டித்துவிட் டால், அல்லது அழறந்துவிட்டால் 
அவழர விடுதழல சசய்துவிடுவகத அதற்குரிய பரி காரமாகும்' என்று கூறியழத நான் ககட்டுள் 
களன்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "அவர் 
சசய்யாத குற்றத்திற்காகத் தண்டித்துவிட்டால்' எனும் குறிப்பு இடம்சபற் றுள்ளது. வகீஉ (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "ஒருவர் தம் அடிழமழய அழறந்துவிட்டால்' என்கற இடம்சபற்றுள்ளது. 
"அவர் சசய்யாத குற்றத்திற்காக' எனும் குறிப்பு அதில் இடம்சபற வில்ழல.  
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3410 முஆவியா பின் சுழவத் பின் முகர்ரின் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் எங்களுழடய 
அடிழம ஒருவரின் கன்னத்தில் அழறந்துவிட்டு ஓடிவிட்கடன். பிறகு "லுஹ்ர்' சதாழுழகக்கு சற்று 
கநரத்திற்கு முன்னர் வந்து என் தந்ழதக்குப் பின்னால் நின்று சதாழுகதன். என் தந்ழத அந்த 
அடிழமழயயும் என்ழனயும் அழைத்து, "இவனிடமிருந்து நீ பைி தீர்த்துக்சகாள்'' என்று 
(அடிழமயிடம்) கூறினார்கள். ஆனால், அந்த அடிழம என்ழன மன்னித்துவிட்டார். பிறகு என் 
தந்ழத (சுழவத் பின் முகர்ரின் (ரலி) அவர்கள்) கூறினார்கள்: பனூ முகர்ரின் குடும்பத்தாராகிய 
எங்களிடம் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஒகர ஓர் அடிழமப் சபண் 
மட்டுகம இருந் தாள். எங்களில் ஒருவர் அவளது கன்னத்தில் அழறந்துவிட்டார். இத்தகவல் நபி 
(ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது அவர்கள், "அவழள விடுதழல சசய்துவிடுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். எங்கள் குடும்பத்தார், "இவழளத் தவிர கவறு கவழலக்காரிகள் எங்களிடம் இல்ழல'' 
என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவளிடகம அவர்கள் கவழல வாங்கிக் 
சகாள்ளட்டும்! அவளிடம் அவர்களுழடய கதழவ முடிந்ததும் அவளது வைியில் அவழள 
(சுதந்திரமாக) விட்டுவிடட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  

3411 ஹிலால் பின் யசாஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு முதியவர் அவசரப்பட்டு தம் 
அடிழமப் சபண்ணின் முகத்தில் அழறந்துவிட்டார். அவரிடம் சுழவத் பின் முகர்ரின் (ரலி) 
அவர்கள், "அடிப்பதற்கு அவளது சமன்ழமயான முகம்தான் கிழடத்ததா? பனூ முகர்ரின் 
குடும்பத்தின் ஏழு உறுப்பினர்களில் நானும் ஒருவன் ஆகவன். எங்களிடம் ஒகர ஓர் அடிழமப் 
சபண் மட்டுகம இருந்தாள். அவழள எங்களது குடும்பத்துச் சிறியவர் ஒருவர் அடித்துவிட்டார். 
அப்கபாது அவழள விடுதழல சசய்துவிடுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு 
உத்தரவிட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் பின்வருமாறு ஹிலால் பின் யசாஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது: நாங்கள் நுஅமான் பின் முகர்ரின் (ரலி) அவர்களின் சககாதரர் சுழவத் பின் 
முகர்ரின் (ரலி) அவர்களது வடீ்டில் துணி வியாபாரம் சசய்துவந்கதாம். (ஒரு நாள்) ஓர் அடிழமப் 
சபண் வந்து எங்களில் ஒருவரிடம் ஏகதா ஒரு (கடுழமயான) வார்த்ழதழயக் கூறினாள். உடகன 
அவர் அவளது கன்னத்தில் அழறந்துவிட்டார். இழதக் கண்டு சுழவத் பின் முகர்ரின் (ரலி) 
அவர்கள் ககாபப்பட்டார்கள். மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
இடம்சபற்றுள்ளன. 

 3412 சுழவத் பின் முகர்ரின் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என்னுழடய அடிழமப் சபண்ணின் 
முகத்தில் ஒருவர் அழறந்துவிட்டார். அப்கபாது அவரிடம் நான், "முகம் தழட சசய்யப்பட்டுள்ளது 
என்பது உனக்குத் சதரியாதா?'' என்று ககட்கடன். பிறகு "நான் ஏழு சககாதரர்களில் 
ஒருவனாயிருந்கதன். எங்களிடம் ஒகர ஒரு பணியாளர் மட்டுகம இருந்தார். எங்களில் ஒருவர் 
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அவழர அவரது முகத்தில் அழறந்துவிட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவழர விடுதழல சசய்துவிடுமாறு உத்தர விட்டார்கள்'' என்று நான் கூறிகனன். இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
என்னிடம் முஹம்மத் பின் அல்முன்கதிர் (ரஹ்) அவர்கள் "உங்கள் சபயசரன்ன?'' என்று 
ககட்டார்கள். "ஷுஅபா' என்கறன். பின்னர் அபூஷுஅபா அல்இராக்கீ (ரஹ்) அவர்கள் தமக்கு இந்த 
ஹதீழஸ அறிவித் ததாகக் கூறி, இழதத் சதரிவித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3413 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரீ அல்பத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் என் அடிழமழயச் 
சாட்ழடயால் அடித்துக்சகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது எனக்குப் பின்னால் யாகரா, 
"நிழனவிருக்கட்டும், அபூமஸ்ஊத்!'' என்று கூறியழதக் ககட்கடன். அப்கபாது நான் ககாபத்தில் 
இருந்ததால், அந்தக் குரழல (நன்கு) விளங்கிக்சகாள்ளவில்ழல. அவர் என்ழன சநருங்கி 
வந்தகபாது (பார்த்தால்) அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந் தார்கள். அப்கபாது 
அவர்கள் "நிழனவிருக்கட்டும். அபூமஸ்ஊத்! நிழனவிருக்கட்டும். அபூ மஸ்ஊத்!'' என்று 
சசால்லிக்சகாண்டிருந்தார்கள். உடகன நான் என் ழகயிலிருந்த சாட்ழடழயக் கீகை கபாட்கடன். 
அப்கபாது அவர்கள் "நிழனவிருக்கட்டும். அபூமஸ்ஊத்! உமக்கு இந்த அடிழமயின் மீதிருக்கும் 
அதிகாரத்ழதவிடப் பன்மடங்கு அதிகாரம் உம்மீது அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கிறது '' என்று 
சசான்னார்கள். நான், "இதன் பின்னர் ஒருகபாதும் நான் எந்த அடிழம ழயயும் அடிக்கமாட்கடன்'' 
என (உறுதி) சமாைிந்கதன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அழதக் ககட்டவுடன் 
அவர் கள்மீது சகாண்ட அச்சத்தால் எனது ழகயி லிருந்த சாட்ழட கீகை விழுந்துவிட்டது'' என 
அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார் கள் என இடம்சபற்றுள்ளது. 

3414 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (ஒரு முழற) என் அடிழமழய 
அடித்துக்சகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது எனக்குப் பின்னாலிருந்து யாகரா, "அபூ மஸ்ஊகத 
நிழனவிருக்கட்டும்! இவர்மீது உமக்கிருக்கும் அதிகாரத்ழதவிடப் பன் மடங்கு அதிகாரம் உம்மீது 
அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கிறது'' என்று கூறுவழத நான் சசவி யுற்கறன். நான் திரும்பிப் பார்த்கதன். 
அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந் தார்கள். உடகன நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! அல்லாஹ்வின் உவப்புக்காக (இவழர நான் விடுதழல சசய்துவிட்கடன்) இவர் 
சுதந்திரமானவர்'' என்று கூறிகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அறிந்துசகாள்! நீ இவ்வாறு சசய்திருக்காவிட்டால் "நரகம் உம்ழம எரித்திருக்கும்' அல்லது "நரகம் 
உம்ழமத் தீண்டியிருக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 

3415 அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (ஒரு முழற) என் அடிழமழய 
அடித்துக்சகாண்டிருந்கதன். அவர், "அல்லாஹ்விடம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன்'' என்றார். 
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நான் (சதாடர்ந்து) அவழர அடிக்கலாகனன். உடகன அவர், (எனக்குப் பின்னால் 
நின்றுசகாண்டிருந்த அல்லாஹ்வின் தூதழரக் கண்டு) "நான் அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் பாதுகாப்புக் 
ககாருகிகறன்'' என்றார். உடகன அவழர நான் விட்டு விட்கடன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! (இவழரத் தண்டிப்பதற்கு) இவர்மீது உனக் குள்ள 
ஆற்றழலவிட (உன்ழனத் தண்டிப்ப தற்கு) அல்லாஹ் உன்மீது அதிக ஆற்றல் பழடத்தவன்'' 
என்று சசான்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் அல்லாஹ்விடம் 
பாதுகாப் புக் ககாருகிகறன். அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன்'' எனும் குறிப்பு 
இடம்சபறவில்ழல.  

பாடம் : 9 ஒருவர் தம் அடிமை விபொைம் புரிந்து விட்டதாக அவதூறு கூறுவதற்கு வந்துள்ள 
கண்டனம்.  
3416 அபுல்காசிம் (முஹம்மத் - ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் (நிரபராதியான) தம் அடிழமமீது 
விபசாரம் புரிந்துவிட்டதாக அவதூறு கூறுகிறாகரா, அவருக்கு மறுழம நாளில் (சாட்ழடயடி) 
தண்டழன வைங்கப்படும்; அவர் சசான்னழதப் கபான்று அந்த அடிழம இருந்தால் தவிர. இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.20 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "(மனந்திருந்தி பாவமன்னிப்புக் ககாரினாகல கபாதும்; பாவமன்னிப்புக் கிட்டும் எனும் 
நற்சசய்தியுடன் வந்த) "தவ்பா'வின் நபி அபுல்காசிம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியழத நான் 
ககட்டுள்களன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 

 பாடம் : 10 ஒருவர் தம் அடிழமக்குத் தாம் உண்ப திலிருந்து உணவளிப்பதும், தாம் அணி 
வதிலிருந்து ஆழடயளிப்பதும், அவனது சக்திக்கு மீறிய பணிழயக் சகாடுத்து அவழனச் 
சிரமப்படுத்தா மலிருப்பதும்.  

3417 மஅரூர் பின் சுழவத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (மதீனாவுக்கு அருகிலுள்ள) 
"ரபதா' எனுமிடத்தில் அபூதர் (ரலி) அவர் கழளக் கடந்து சசன்கறாம். அப்கபாது அவர்கள்மீது ஒரு 
(புதிய) கமலங்கியும், அவர்களுழடய அடிழமயின் மீது அகத கபான்ற ஒரு (புதிய) கமலங்கியும் 
இருந்தன. நாங்கள், "அபூதர் அவர்ககள! (அவர் அணிந்திருக்கும் கமலங்கிழயயும் வாங்கி) 
இரண்ழடயும் கசர்த்து நீங்ககள அணிந்துசகாண்டால் (உங்களுக்கு) ஒரு கஜாடி (புதிய) ஆழடயாக 
இருக்குகம?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அபூதர் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு விழடயளித்தார்கள்: 
எனக்கும் என் சககாதரர்களில் ஒருவருக்குமிழடகய வாய்த் தகராறு ஏற்பட்டது. அம்மனிதரின் 
தாய் அரபுப் சபண் அல்லர். எனகவ, நான் அவருழடய தாழயக் குறிப்பிட்டுத் தரக் குழறவாகப் 
கபசிவிட்கடன். உடகன அம்மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (சசன்று) என்ழனப் பற்றி 
முழறயிட்டார். நான் நபி (ஸல்) அவர்கழளச் சந்தித்தகபாது, "அபூதர்கர! நீர் அறியாழமக் 
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காலத்துக் கலாசாரம் உள்ள மனிதராககவ (இன்னும்) இருக்கின்றரீ்'' என்று சசான்னார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஒருவர் மற்ற மனிதர்கழள ஏசும்கபாது பதிலுக்கு அவர்கள் அவருழடய 
தந்ழதழயயும் தாழயயும் ஏசத்தாகன சசய்கிறார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அபூதர்! நீர் அறியாழமக் காலத்துக் கலாசாரம் உள்ள மனிதராககவ (இன்னும்) 
இருக்கின்றரீ்'' என்று கூறிவிட்டு, "(பணியாளர்களான) அவர்கள் உங்கள் சககாதரர்கள் ஆவர். 
அவர்கழள அல்லாஹ் உங்கள் ஆதிக்கத்தின் கீழ் ழவத்துள்ளான். ஆககவ, நீங்கள் உண்பதிலிருந்து 
அவர்களுக்கு உணவளியுங்கள். நீங்கள் அணிவதிலிருந்து அவர்களுக்கு அணியக் சகாடுங்கள். 
அவர்களது சக்திக்கு மீறிய பணிழய அவர்களுக்குக் சகாடுத்து அவர் கழளச் சிரமப்படுத்தாதீர்கள். 
அவ்வாறு சக்திக்கு மீறிய பணிழய அவர்களுக்குக் சகாடுத்தால் அவர்களுக்கு நீங்களும் 
ஒத்துழைப்புத் தாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள்.21  

3418 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், ஸுழஹர் பின் முஆவியா (ரஹ்) மற்றும் அபூமுஆவியா (ரஹ்) ஆகி கயாரது 
அறிவிப்பில் "நீர் அறியாழமக் காலத்துக் கலாசாரம் உள்ள மனிதராககவ (இன்னும்) இருக்கின்றரீ்'' 
என்பதற்குப் பின் "நான் வகயாதிகத்ழத அழடந்துவிட்ட இந்தக் கால கட்டத்திலுமா (அறியாழமக் 
காலக் கலாசாரம் சகாண்டவனாய் உள்களன்)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"ஆம்' என்று கூறினார்கள் என அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது. 
அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறி விப்பில் (இன்னும் சற்றுக் கூடுதலாக) "ஆம். நீர் 
வகயாதிகத்ழத அழடந்துவிட்ட இந்த காலக் கட்டத்திலும் (அறியாழமக் காலக் கலா சாரம் 
சகாண்டவராய் இருக்கின்றரீ்)'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் எனக் காணப்படுகிறது. ஈசா 
பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவரது சக்திக்கு மீறிய பணிழயக் சகாடுத்து 
அவழரச் சிரமப்படுத்திவிட்டால், (அதற்குப் பரிகாரமாக) அவழர விற்றுவிடட்டும்'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. ஸுழஹர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அப்பணியில் அவருக்கு 
ஒத்துழைக்கட்டும்'' என இடம்சபற்றுள்ளது. அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பு, "அவரது 
சக்திக்கு மீறிய பணிழய அவருக்குக் சகாடுத்து அவழரச் சிரமப்படுத்தாதீர்கள்'' என்பகதாடு 
முடிவழடந்துவிடுகிறது. "அவழர விற்று விடட்டும்'' என்பகதா, "அவருக்கு ஒத்துழைக்கட்டும்'' 
என்பகதா அவரது அறிவிப்பில் இடம் சபறவில்ழல.  

3419 மஅரூர் பின் சுழவத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அபூதர் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) 
அவர்கள்மீது ஒரு கமலங்கியும் அவர்களுழடய அடிழம யின் மீது அகத மாதிரியான 
கமலங்கியும் இருப்பழதக் கண்கடன். நான் அது குறித்து அவர் களிடம் வினவியகபாது அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஒரு 
(அடிழம) மனிதழர ஏசும் கபாது, அவருழடய தாழயக் குறிப்பிட்டு இைிவாகப் கபசிவிட்கடன். 
உடகன அம்மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று அழதப் பற்றிக் கூறினார். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "நீர் அறியாழமக் காலத்துக் கலாசாரம் உள்ள மனிதராககவ 
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இருக்கின்றரீ். (அடிழமகளான) அவர்கள் உங்கள் சககாதரர்களும் ஊைியர்களும் ஆவர். அவர்கழள 
அல்லாஹ் உங்கள் ஆதிக்கத்தின் கீழ் ழவத்துள்ளான். யாருழடய ஆதிக்கத்தின் கீழ் அவருழடய 
சககாதரர் இருக்கிறாகரா அவர் தாம் உண்பதிலிருந்து அவருக்கு உணவளிக்கட்டும். தாம் அணிவ 
திலிருந்து அவருக்கு அணியத் தரட்டும். அவர்களது சக்திக்கு மீறிய பணிழயக் சகாடுத்து 
அவர்கழளச் சிரமப்படுத்தாதீர் கள். அவ்வாறு அவர்களது சக்திக்கு மீறிய பணிழய அவர்களுக்குக் 
சகாடுத்தால் அப்பணியில் அவர்களுக்கு நீங்களும் ஒத்துழையுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3420 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அடிழமக்கு உணவும் உழடயும் 
அளிக்கப்பட கவண்டும். அவரது சக்திக்கு மீறிய பணிழயக் சகாடுத்து அவர் சிரமப்படுத்தப்படக் 
கூடாது. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 3421 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவருழடய பணியாளர் 
சவப்பத்ழதயும் புழகழயயும் தாங்கிக்சகாண்டு உணவு சழமத்துக் சகாண்டுவந்தால், அவழரயும் 
தம்முடன் அமரச் சசய்து அவர் உண்ணட்டும். உணவு குழறவானதாக இருந்தால் அதில் ஓரிரு 
கவளங்கழளயாவது அவரது ழகயில் ழவக்கட்டும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.22 அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான தாவூத் பின் ழகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: "ஓரிரு கவளங்கள்' என்பழதக் குறிக்க ஹதீஸின் மூலத்தில் இடம்சபற்றுள்ள 
"உக்லத்தன் அவ் உக்லத்ழதனி' என்பதற்கு "லுக்மத்தன் அவ் லுக்மத்ழதனி' என்று சபாருள். 
(இரண்டுக்கும் சபாருள் ஒன்கற.)  

பாடம் : 11 தன் உரிமையாளருக்கும் விசுவாெைாக நடந்து,  
இழறவைிபாட்ழடயும் அைகு படச் சசய்யும் அடிழமக்குக் கிழடக் கும் நன்ழமயும் பிரதிபலனும்.  

3422 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அடிழம, தம் உரிழமயாளருக்கு விசு 
வாசமாக நடந்து, அல்லாஹ்ழவயும் நன் முழறயில் வைிபடுவாராயின் அவருக்கு இரு 
முழற(யினாலும்) நன்ழம உண்டு. இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.23 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3423 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவருக்குச் சசாந்தமான நல்ல 
அடிழமக்கு இரண்டு நன்ழமகள் உண்டு. இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
இந்த ஹதீழஸ அறிவித்துவிட்டு, "அபூஹுழரராவின் உயிர் எவன் ழகயிலுள்ளகதா அவன் 
மீதாழணயாக! அல்லாஹ்வின் பாழதயில் அறப்கபார் புரிவதும், ஹஜ்ஜும், என் தாய்க்குச் சசய்ய 
கவண்டிய கடழமயும் இல்லாமலிருந்தால் நான் (ஒருவரின்) அடிழமயாக இருக்கும் நிழலயில் 
இறப்பழதகய விரும்பி யிருப்கபன்'' என்றார்கள்.24 சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் 
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கூறினார்கள்: தம் தாயாரு(க்குச் சசய்ய கவண்டிய கடழமகழள நிழறகவற்ற அவரு)டகனகய 
இருந்ததால், தாயார் இறக்கும்வழர அபூ ஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் (கூடுதலான) ஹஜ்ஜுக்குக்கூடச் 
சசல்லவில்ழல என நமக்குச் சசய்தி எட்டியது. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் அபுத்தாஹிர் அஹ்மத் பின் அம்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நல்ல 
அடிழமக்கு' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. "ஒருவருக்குச் சசாந்தமான' எனும் குறிப்பு இல்ழல. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், சயதீ் பின் 
அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிட்ட அபூஹுழரரா (ரலி) அவர் கழளப் பற்றிய குறிப்பும் 
அதற்குப் பின்னுள்ளழவயும் இடம்சபறவில்ழல. 

3424 அபூசாலிஹ் தக்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"ஓர் அடிழம அல்லாஹ்வுக்குச் சசய்ய கவண்டிய கடழமழயயும் தம் உரிழமயாளருக்குச் சசய்ய 
கவண்டிய கடழமழயயும் நிழறகவற்றினால், அவருக்கு இரு நன்ழமகள் உண்டு'' என்று 
சசான்னார்கள் என அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். நான் இந்த ஹதீழஸ கஅப் பின் 
மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் எடுத்துழரத்கதன். அப்கபாது கஅப் (ரலி) அவர்கள், "(மறுழம நாளில்) 
அவருக்கும் வசதியற்ற இழறநம்பிக்ழகயாளருக்கும் விசாரழண ஏதுமில்ழல'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் 
அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3425 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இழவ அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிட மிருந்து எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இழறவைிபாட்டிலும் தம் உரிழமயாள ரின் உறவிலும் சசம்ழமயாகச் சசயல்பட்ட நிழலயில் 
மரணிப்பகத ஓர் அடிழமக்கு நன்று; மிகவும் நன்று.  

பாடம் : 12 பலருக்குச் சசாந்தமான ஓர் அடிழம யில் தமது பங்ழக மட்டும் ஒருவர் விடுதழல 
சசய்தல்.25  

3426 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் ஓர் அடிழமயில் தமக்குரிய பங்ழக 
விடுதழல சசய்கிறாகரா, அவரிடம் அந்த அடிழம யின் (முழு) விழலழயயும் எட்டுகின்ற 
அளவுக்குச் சசல்வம் இருந்தால், அந்த அடிழமழய ஒத்த மற்கறார் அடிழமயின் விழலழய 
மதிப்பிட்டு, தம் கூட்டாளிகளுக்கு அவர்களுக்குரிய பங்குகளின் விழலழயக் சகாடுத்து, அந்த 
அடிழமழய (முழுழமயாக) விடுதழல சசய்துவிட கவண்டும். இல்ழலசயனில், அவர் எந்த 
அளவுக்கு விடுதழல சசய்தாகரா, அந்த (தமது பங்கின்) அளவுக்குத்தான் விடுதழல சசய்தவர் 
ஆவார். இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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 3427 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் ஓர் அடிழமயில் தமக்குள்ள 
பங்ழக விடுதழல சசய்தாகரா, அவரிடம் அந்த அடிழமயின் (முழு) விழலழயயும் எட்டு கின்ற 
அளவுக்குச் சசல்வம் இருந்தால், அந்த அடிழமழய முழுழமயாக விடுதழல சசய்வது அவர்மீது 
கடழமயாகும். அவரிடம் (அந்த அளவுக்குச்) சசல்வம் இல்லாவிட் டால், அவர் எந்த அளவுக்கு 
அவ்வடிழமழய விடுதழல சசய்தாகரா அந்த அளவுக்கக அவர் விடுதழல சசய்தவர் ஆவார். 
இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 3428 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் ஓர் அடிழமயில் தமக்குள்ள 
பங்ழக விடுதழல சசய்தாகரா, அவருக்கு அந்த அடிழமயின் விழலழய எட்டுகின்ற அளவுக்குச் 
சசல்வமிருந்தால், அவ்வடி ழமழய ஒத்த மற்கறார் அடிழமயின் விழலழய மதிப்பிட்டு (தமது 
சசல்வத்திலி ருந்து அழதச் சசலுத்தி அவழன முழுழம யாக விடுதழல சசய்து)விட கவண்டும். 
இல்ழலசயனில், அவர் எந்த அளவுக்கு அவ்வடிழமழய விடுதழல சசய்தாகரா அந்த அளவுக்கக 
அவர் விடுதழல சசய்தவர் ஆவார். இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஒன்பது அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அய்யூப் மற்றும் யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் மட்டுகம 
"அவரிடம் அந்த அளவுக்குச் சசல்வம் இல்லாவிட்டால், அவர் எந்த அளவுக்கு விடுதழல 
சசய்தாகரா அந்த அளவுக்கக அவர் விடுதழல சசய்தவர் ஆவார்'' எனும் குறிப்பு இடம் 
சபற்றுள்ளது. மற்றவர்களின் அறிவிப்பில் இக்குறிப்பு காணப்படவில்ழல. அவ்விருவரும், 
"இக்குறிப்பு ஹதீஸிகலகய உள்ளதா, அல்லது அறிவிப்பாளர் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களின் கூற்றா 
என்பது எங்களுக்குத் சதரியவில்ழல'' என்று கூறினர். இவற்றில் ழலஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்ழபத் தவிர கவறு எந்த அறிவிப்பி லும் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியழத நான் ககட்கடன்'' எனும் வாசகம் இடம்சபறவில்ழல. 

 3429 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தமக்கும் மற்சறாருவருக்கும் சசாந்த 
மான ஓர் அடிழமழய (அவ்விருவரில்) ஒருவர் விடுதழல சசய்தால், அவ்வடிழம யின் (சந்ழத) 
விழலழயக் கூட்டகவா குழறக்ககவா சசய்யாமல் மதிப்பிட்டு, வசதி யுழடயவராக அவர் 
இருந்தால், (மீதி விழல ழயயும் சசலுத்தி) அவழன முழுழமயாக விடுதழல சசய்துவிட 
கவண்டும். இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3430 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் ஓர் அடிழமயில் தமக்குள்ள பங்ழக விடுதழல 
சசய்தாகரா, அவரிடம் அந்த அடிழம யின் முழு விழலழயயும் எட்டுகின்ற அளவுக்குச் சசல்வம் 
இருந்தால், அதன் மூலம் அவர் அவ்வடிழமயின் மற்ற பங்குகள் முழுவழதயும் விடுதழல 
சசய்துவிட கவண்டும். இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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 3431 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தமக்கும் மற்சறாருவருக்கும் சசாந்தமான ஓர் 
அடிழமழய அவர்களில் ஒருவர் விடுதழல சசய்தால், (தம் கூட்டாளிக்குச் கசர கவண்டிய 
பங்கிற்கும்) அவகர சபாறுப்பாளியாவார். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3432 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "யார் 
ஓர் அடிழமயில் தமக் குள்ள பங்ழக விடுதழல சசய்தாகரா, அவரது சசல்வத்திலிருந்கத அந்த 
அடிழம(யின் மீதிப் பங்கும்) விடுதழல சசய்யப்பட கவண்டும்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. 

 3433 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் ஓர் அடிழமயில் தமக்குள்ள பங்ழக விடுதழல 
சசய்தாகரா, அவரிடம் (கபாதிய) சசல்வம் இருந்தால் அவரது சசல்வத்திலி ருந்கத 
அவ்வடிழமயின் முழு விடுதழல அழமயும். அவரிடம் (கபாதிய) சசல்வம் இல்ழலசயனில், 
அவ்வடிழம(யின் நியாய விழல மதிப்பிடப்பட்டு மீதி பங்குகளின் விழலழயத் தருவதற்காக) 
உழைத்துச் சம்பா திக்க (அவன்) அனுமதிக்கப்பட கவண்டும். அவனுக்கு அதிகச் சிரமத்ழத 
அளித்து விடக் கூடாது. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

3434 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், ஈசா பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "அவர் விடுதழலயளிக்காத பங்கிற்காக அந்த அடிழம உழைத்துச் சம்பாதிக்க 
அனுமதிக்கப்பட கவண்டும். அவனுக்கு அதிகச் சிரமத்ழத அளித்துவிடக் கூடாது'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. 

 3435 இம்ரான் பின் ஹுழஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் தமது மரணத் 
தறுவாயில் தமக்குச் சசாந்தமான ஆறு அடிழமகழள விடுதழல சசய்துவிட்டார். அந்த 
அடிழமகழளத் தவிர கவறு சசல்வங்கள் எதுவும் அவரிடம் இருக்க வில்ழல. (இச்சசய்தி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது) அந்த அடிழம கழள அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அழைத்து, அவர்கழள மூன்றில் ஒரு பாகங்களாகப் பிரித்தார்கள். பின்னர் 
அவர்களிழடகய சீட்டுக் குலுக்கிப் கபாட்டு, அவர்களில் இருவருக்கு மட்டுகம 
விடுதழலயளித்தார்கள்; நால்வழர அடிழமகளாககவ நீடிக்கச் சசய்தார்கள். (இறக்கும் தறுவாயில் 
ஆறு அடிழமகழளயும் விடுதழல சசய்த) அந்த மனிதழரப் பற்றிக் கடுழமயாக (சாடி)ப் 
கபசினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3436 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஹம்மாத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பிலுள்ள வாசகங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற் றுள்ளன. அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ(ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "அன்சாரி களில் ஒருவர் தமது மரணத் தறுவாயில் தமக்குரிய ஆறு அடிழமகழள 
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விடுதழல சசய்யுமாறு இறுதி விருப்பம் சதரிவித்தார்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 13 பின் விடுதமையளிக்கப்பட்ட அடிமைமய விற்கைாம்.26 
 3437 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அன்சாரிகளில் ஒருவர் (தம்) 
அடிழம ஒருவழரத் தமது இறப்புக்குப் பின் விடுதழல சபற்ற வராவார் (முதப்பர்) என்று 
அறிவித்திருந்தார். அவரிடம் அந்த அடிழமழயத் தவிர கவறு சசல்வம் எதுவுமிருக்கவுமில்ழல. 
இந்த விஷயம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, "என் னிடமிருந்து இந்த அடிழமழய 
(விழலக்கு) வாங்குபவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அந்த அடிழமழய நுஐம் பின் 
அப்தில் லாஹ் (ரலி) அவர்கள் எண்ணூறு திர்ஹங் களுக்கு (சவள்ளிக் காசுகளுக்கு) வாங்கிக் 
சகாண்டார்கள். அவற்ழற நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த அன்சாரியிடம் ஒப்பழடத் தார்கள். 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் "அந்த அடிழம (எகிப்து நாட்டு) "கிப்தீ' அடிழமயாவார். அவர் கடந்த 
ஆண்டுதான் இறந்தார்'' என்றும் கூறக் ககட்கடன். 

3438 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அன்சாரிகளில் ஒருவர் தம் அடிழம 
ஒருவழரத் தமது இறப்புக்குப் பின் விடு தழல சபற்றவராவார் (முதப்பர்) என்று அறி 
வித்திருந்தார். அவரிடம் அந்த அடிழம ழயத் தவிர கவறு சசல்வம் எதுவும் இருக்கவில்ழல. 
(இச்சசய்தி அறிந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த அடிழமழய விற்றார்கள். அவழர 
இப்னு நஹ்ஹாம் (ரலி) அவர்கள் விழலக்கு வாங்கிக் சகாண்டார்கள். அவர் (எகிப்து நாட்டு) "கிப்தீ' 
அடிழம ஆவார். அவர் அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுழபர் (ரலி) அவர்களது ஆட்சியில் கடந்த 
ஆண்டுதான் இறந்தார். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கவறு இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
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  அத்தியாயம் 28 : "அல்கஸாமா' சத்தியம், வன்முழறயாளர்களுக்சகதிரான நடவடிக்ழக, 
பைிக்குப்பைி வாங்குதல் மற்றும் இைப்படீுகள்1 ஹதீஸ் 3439 – 3477 வழர 

 

பாடம் : 1 "அல்கஸாைா' ெத்தியம்2 
3439 சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) மற்றும் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) ஆகிகயார் கூறியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் பின் ழஸத் (ரலி) அவர்களும் முஹய்யிஸா பின் மஸ்ஊத் பின் 
ழஸத் (ரலி) அவர்களும் (மதீனாவிலிருந்து) புறப்பட்டு ழகபர் சசன்ற ழடந்தனர். அங்கு 
ஓரிடத்தில் தனித் தனியா கப் பிரிந்துவிட்டனர். பிறகு அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் 
(ஓரிடத்தில்) சகால்லப்பட்டுக் கிடப்பழத முஹய்யிஸா (ரலி) அவர்கள் கண்டு, அவழர (எடுத்து) 
அடக்கம் சசய்தார். பின்னர் அவரும் அவருழடய (சககாதரர்) ஹுவய்யிஸா பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களும் (சகால்லப்பட்ட வரின் சககாதரர்) அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்களும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்கள். (அம்மூவரில்) அப்துர் ரஹ்மான் பின் 
சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் வயதில் சிறியவராக இருந்தார் கள். அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) 
அவர்கள் தம்முடன் வந்த (வயதில் சபயரி)வர்கழள முந்திக்சகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் கபசப்கபானார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "சபரியவர்கழளப் கபசவிடு'' 
என்று சசான்னார்கள். உடகன அப்துர் ரஹ்மான் அழமதியாகிவிட்டார். பிறகு முஹய்யிஸா (ரலி) 
அவர்களும் ஹுவய்யிஸா (ரலி) அவர்களும் கபசினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் அவ்விருவருடனும் கபசி னார்கள். அப்கபாது அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் 
(ரலி) அவர்கள் சகால்லப்பட்டழத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சதரிவித்தனர். 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ழல இன்ன 
மனிதர்தாம் சகாழல சசய்தார் என உங்களில்) ஐம்பது கபர் சத்தியம் சசய்து, நீங்கள் "உங்கள் 
(உயிரிைந்த) கதாைருக்காக (பைிவாங்கும்) உரிழமழய' அல்லது "உங்கள் சகாழலயாளியிடமிருந்து 
(இைப்படீு சபறும்) உரிழமழய' எடுத்துக்சகாள்கிறரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், 
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"(சகாழல நடந்த இடத்தில்) நாங்கள் இருக்கவில்ழலகய! நாங்கள் எப்படிச் சத்தியம் சசய்கவாம்?'' 
என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படிசயன்றால் யூதர் களில் ஐம்பது 
கபர் (தாங்கள் அப்துல்லாஹ் ழவக் சகால்லவில்ழல என்று) சத்தியம் சசய்து, உங்களிடம் தாம் 
நிரபராதிகள் என்பழத நிரூபிக்கட்டும்'' என்று கூறினார் கள். அதற்கு அவர்கள், "நிராகரிக்கும் 
சமுதாயத்தாரின் சத்தியங்கழள நாம் எப்படி (நம்பி) ஏற்க முடியும்?'' என்று ககட்டார்கள். இழதக் 
கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தாகம அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்களின் 
சகாழலக்கான உயிரீட்டுத் சதாழகழய வைங்கினார்கள்.3 

 3440 சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) மற்றும் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) ஆகிகயார் கூறியதாவது: 
முஹய்யிஸா பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களும் அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்களும் 
ழகபர் பகுதிழய கநாக்கிச் சசன்றகபாது, அங்கிருந்த ஒரு கபரீச்சந் கதாட்டத்தில் தனித் தனியாகப் 
பிரிந்துவிட்டனர். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் சகாழல சசய்யப்பட்டு 
விட்டார்கள். யூதர்கள்மீது (அவர்கள்தாம் சகான்றிருப்பார்கள் என) சந்கதகம் ஏற்பட்டது. ஆககவ, 
அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்களின் சககாதரர் அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) 
அவர்களும் அவருழடய தந்ழதயின் சககாதரரின் புதல்வர்களான ஹுவய்யிஸா (ரலி) மற்றும் 
முஹய்யிஸா (ரலி) ஆகிகயாரும் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்கள். தம் சககாதரர் (சகாழல) 
சதாடர்பாக அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் (நபியவர்களிடம்) கபசினார்கள். 
அம்மூவரில் அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் அவர்கள் வயதில் சிறியவராக இருந்தார்கள். அப்கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "சபரியவர்கழளப் கபசவிடு' அல்லது "வயதில் சபரியவர் முதலில் கபசட்டும்' 
என்று கூறினார்கள். அவர்கள் இருவரும் (சகால்லப்பட்ட) தம் உறவினர் சதாடர்பாகப் கபசியதும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஐம்பது கபர் யூதர்களில் (சகாழல சசய்த) 
மனிதருக்சகதிராகச் சத்தியம் சசய்ய கவண்டும். அழதயடுத்துக் சகாழலயாளியின் கழுத்தில் 
கயிற்ழற மாட்டி அவன் ஒப்பழடக்கப்படுவான்'' என்று சசான்னார்கள். அதற்கு அவர்கள், "சம்பவம் 
நடந்த இடத்தில் இல்லாத நாங்கள் எப்படிச் சத்தியம் சசய்ய முடியும்?'' என்று ககட்டார்கள். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "அப்படிசயன்றால், யூதர் களில் ஐம்பது கபர் (நாங்கள் அப்துல்லாஹ் ழவக் 
சகால்லவில்ழல எனச்) சத்தியம் சசய்து, தாம் நிரபராதிகள் என்பழத உங்களி டம் நிரூபிக்கட்டும்'' 
என்று கூறினார்கள். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அவர்கள் நிராகரிக்கும் சமுதாயத் 
தார் ஆயிற்கற? (அவர்களுழடய சத்தியங் கழள நாம் எப்படி ஏற்க முடியும்?)'' என்று ககட்டார்கள். 
ஆககவ, நபி (ஸல்) அவர்கள், தாகம அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் அவர்களின் சகாழலக்கான 
உயிரீட்டுத் சதாழகழய வைங்கினார்கள். சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பின்னர் ஒரு நாள் நான் அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்களது ஒட்டகத் 
சதாழுவத்திற்குச் சசன்கறன். (நபி (ஸல்) அவர்கள் ஈட்டுத் சதாழகயாக வைங்கிய) அந்த 
ஒட்டகங்களில் ஒன்று தனது காலால் என்ழன உழதத்துவிட்டது. அறிவிப்பாளர் ஹம்மாம் பின் 
ழஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: "இவ்வாறு(தான் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்.) 
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அல்லது இழதப் கபான்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஆககவ, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்ககள சகால்லப்பட்டவருக்கான உயிரீட்டுத் சதாழகழய 
வைங்கினார்கள்'' என இடம்சபற்றுள்ளது. "ஒட்டகம் என்ழன உழதத்து விட்டது'' எனும் குறிப்பு 
அதில் இல்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3441 புழஷர் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில், அன்சாரிகள் என்றும் பின்னர் பனூ ஹாரிஸா குலத்தார் என்றும் 
அறியப்பட்டவர்களான அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் பின் ழஸத் (ரலி) அவர்களும், முஹய்யிஸா 
பின் மஸ்ஊத் பின் ழஸத் (ரலி) அவர்களும் ழகபழர கநாக்கிப் புறப்பட்டார்கள். ழகபர், அன்று 
சமாதான ஒப்பந்தம் ழகசயழுத்தான பகுதியாயிருந்தது. யூதர்ககள அங்கு வசித்துவந்தார்கள். 
(அங்கு சசன்றதும்) அவர்கள் இருவரும் தம் கதழவக்காகத் தனித் தனிகய பிரிந்துசசன்றனர். 
அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் சகால்லப்பட்டு (அத்கதாட் டத்திலுள்ள) ஒரு 
தண்ணரீ் சதாட்டியில் கிடப்பழதக் கண்டார்கள். உடகன முஹய் யிஸா (ரலி) அவர்கள் அவழர 
(எடுத்து) அடக்கம் சசய்துவிட்டு, மதீனாழவ கநாக்கி வந்தார்கள். சகால்லப்பட்டவரின் சககாதரர் 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர் களும் (உறவினர்களான) முஹய்யிஸா (ரலி) மற்றும் 
ஹுவய்யிஸா (ரலி) ஆகிகயாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று 
அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்களது நிழல குறித்தும் அவர் சகால்லப்பட்டுக் கிடந்த இடத்ழதப் 
பற்றியும் சதரிவித்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அப்துல்லாஹ்ழவ 
இன்ன மனிதர்தாம் சகாழல சசய்தார் என்று) உங்களில் ஐம்பது கபர் சத்தியம் சசய்து, நீங்கள் 
"உங்கள் சகாழலயாளி யிடமிருந்து (இைப்படீு) சபறும் உரிழமழய' அல்லது "உங்கள் 
கதாைருக்காக (பைிவாங்கும்) உரிழமழய' எடுத்துக்சகாள்கிறரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! சம்பவம் நடந்த இடத்தில் நாங்கள் இருக்கவுமில்ழல; 
சம்பவத்ழதப் பார்க்கவும் இல்ழலகய!'' என்று ககட்டார்கள். "அப்படியானால், யூதர்களில் ஐம்பது 
கபர் சத்தியம் சசய்து, தாம் நிரபராதிகள் என்பழத உங்களிடம் நிரூபிப்பார்கள்'' என அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நிராகரிக்கும் 
சமுதாயத்தாரின் சத்தியத்ழத எப்படி நாங்கள் ஏற்க முடியும்?'' என்று ககட்டார்கள். எனகவ, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தாகம அப்துல்லாஹ்வின் சகாழலக்கான உயிரீட்டுத் 
சதாழகழய வைங்கினார்கள்.  

3442 கமற்கண்ட ஹதீஸ் புழஷர் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அன்சாரிகளில் பனூ ஹாரிஸா 
குடும்பத்ழதச் கசர்ந்த அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் பின் ழஸத் (ரலி) எனக் கூறப்படும் ஒரு 
மனிதரும் முஹய்யிஸா பின் மஸ்ஊத் பின் ழஸத் எனக் கூறப்படும் அவருழடய தந்ழதயின் 
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சககாதரர் ஒருவரும் (ழகபர் பகுதிழய கநாக்கிச்) சசன்றார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
சதாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம் சபற்று, "ஆககவ, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தாகம சகால்லப்பட்டவருக் கான உயிரீட்டுத் சதாழகழய வைங்கினார் 
கள்'' என்பதுவழர இடம்சபற்றுள்ளது. யஹ்யா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
(பின்வருமாறு கூடுதலாக) இடம்சபற்றுள்ளது: சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: உயிரீட்டுத் சதாழகயாக வைங் கப்பட்ட அந்த ஒட்டகங்களில் ஒன்று ஒட்டகத் 
சதாழுவத்தில் ழவத்து என்ழன உழதத்து விட்டது.  

3443 சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா அல் அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: எங்(கள் அன்சாரி)களில் 
சிலர் ழகபர் பகுதிழய கநாக்கிச் சசன்றகபாது, அங்கு அவர்கள் தனித் தனியாகப் பிரிந்துவிட்டார் 
கள். இந்நிழலயில் அவர்களில் ஒருவர் சகால்லப்பட்டுக் கிடப்பழதக் கண்டார்கள். மற்ற 
விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. இந்த அறிவிப்பில், 
"அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சகாழலயுண்டவரின் உயிரிைப்ழப வணீாக்க 
விரும்பாமல், தாகம நூறு தர்ம ஒட்டகங்கழள உயிரீட்டுத் சதாழகயாக வைங்கினார்கள்'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது.  

3444 சஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ரலி) அவர்கள் தம் குலத்தாரில் சபரியவர்கள் சிலரிடமிருந்து 
(ககட்டுக்) கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்களும் முஹய்யிஸா (ரலி) 
அவர்களும் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட கடுழமயான வறுழமயின் காரணத்தால் (கபரீச்சம் பைங்கள் 
பறிப்பதற்காக) ழகபழர கநாக்கிப் புறப்பட்டார்கள். பின்னர் முஹய்யிஸா (ரலி) அவர்கள் வந்து 
சதரிவித்தார்கள்: அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் சகால்லப்பட்டு ஒரு "நீர் நிழலயில்' 
அல்லது "குைியில்' கிடந்தார். பிறகு யூதர்களிடம் சசன்று, "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! 
நீங்கள்தாம் அவழரக் சகாழல சசய்தீர்கள்'' என்று நான் கூறிகனன். யூதர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! நாங்கள் சகால்லவில்ழல'' என்று கூறினர். பிறகு முஹய்யிஸா (ரலி) அவர்கள் 
தம் குலத்தாழர கநாக்கி வந்து அவர்களிடமும் அழதப் பற்றித் சதரிவித்தார்கள். பின்னர் அவரும் 
அவழரவிட வயதில் மூத்தவரான அவருழடய சககாதரர் ஹுவய்யிஸா (ரலி) அவர்களும் மற்றும் 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) அவர்களும் (நபியவர்களிடம்) வந்தார்கள். அப்கபாது ழகபரில் 
அப்துல்லாஹ் வுடன் இருந்த முஹய்யிஸா (ரலி) அவர்கள் (அவர்கள் இருவழரயும் 
முந்திக்சகாண்டு) கபச ஆரம்பித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
முஹய்யிஸா (ரலி) அவர்களிடம், "வயதில் மூத்தவழர (முதலில்) கபசவிடு; வயதில் மூத்தவழர 
(முதலில்) கபசவிடு'' என்று கூறினார்கள். எனகவ, (முதலில்) ஹுவய்யிஸா (ரலி) அவர்கள் 
கபசினார்கள். பிறகு முஹய்யிஸா கபசினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"(நீங்கள் ஐம்பது கபர் சத்தியம் சசய்வதன் மூலம் யூதர்ககள சகாழல சசய்தார்கள் என்பது 
நிரூபணமானால்,) ஒன்று அவர்கள் (சகால்லப்பட்ட) உங்கள் நண்பருக்கான உயிரீட்டுத் 
சதாழகழய வைங்கட்டும்! அல்லது (நம்முடன் நடந்த சமாதான உடன்படிக்ழகழய 
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முறித்துக்சகாண்டு) அவர்கள் கபார்ப் பிரகடனம் சசய்யட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். பிறகு இது 
சதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் யூதர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினார்கள். அதற்கு 
யூதர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! நாங்கள் அவழரக் சகாழல சசய்யவில்ழல'' எனப் பதில் 
எழுதினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹுவய்யிஸா (ரலி), 
முஹய்யிஸா (ரலி), அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஹ்ல் (ரலி) அகிகயாரிடம், "(அப்துல்லாஹ் பின் 
சஹ்ல் அவர்கழள யூதர்கள்தாம் சகாழல சசய்தார்கள் என்று) சத்தியம் சசய்து, நீங்கள் உங்கள் 
சகாழலயாளிக்கு (தண்டழனயளித்து பைிவாங்கிக்சகாள்ளும்) உரிழமழய 
சபற்றுக்சகாள்கிறரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அம்மூவரும் "இல்ழல' என்றனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படி யானால் உங்கள் குற்றச்சாட்டுக்கு (மறுப்புத் 
சதரிவித்து) யூதர்கள் சத்தியம் சசய்வர்'' என்றார்கள். அதற்கு அவர்கள் மூவரும், "அவர்கள் 
முஸ்லிம்கள் இல்ழலகய (யூதர்கள் சபாய் சத்தியம் சசய்வதற்குக்கூட தயங்கமாட்டார்கள்)'' என்று 
கூறினர். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தாகம அப்துல்லாஹ் பின் சஹ்ல் 
அவர்களின் சகாழலக்கான உயிரீட்டுத் சதாழகழய சகாடுத்துவிட்டார்கள். அவருழடய 
குடும்பத்தாருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நூறு ஒட்டகங்கழள அனுப்பினார்கள். 
அழவ அவர்களது வடீ்டுக்குக் சகாண்டுவரப்பட்டன. சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அந்த 
ஒட்டகங்களில் சிவப்பு ஒட்டகம் ஒன்று தனது காலால் என்ழன உழதத்து விட்டது.  

3445 அன்சாரீ நபித்கதாைர்களில் ஒருவர் கூறினார்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அறியாழமக் காலத்தில் இருந்துவந்த "அல்கஸாமா' சத்திய முழறழய நீடிக்கச் சசய்தார்கள். 
இழத நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவி யார் ழமமூனா (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் 
அடிழமயான சுழலமான் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3446 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அன்சாரிகளில் சிலர் "யூதர்கள் தங்களில் ஒருவழரக் 
சகாழல சசய்துவிட்டதாக' குற்றம் சாட்டியகபாது இவ்வாகற (சத்தியம் சசய்யுமாறு) 
தீர்ப்பளித்தார்கள்'' எனக் கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 வன்முமறயாளர்களுக்கும் ைதம் ைாறிகயாருக்கும் உரிய (தண்டமனச்) ெட்டம்.4  
3447 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "உழரனா' குலத்ழதச் கசர்ந்த சிலர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் மதீனாவுக்கு வந்(து தங்கியிருந்)தகபாது, அவர்களுக்கு 
மதீனாவின் தட்பசவப்ப நிழல ஒத்துக்சகாள்ளவில்ழல. எனகவ, அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் விரும்பினால் தர்ம ஒட்ட கங்களிடம் சசன்று, அவற்றின் 
பாழலயும் சிறுநீழரயும் அருந்தி (நிவாரணமழடந்து) சகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
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அவ்வாகற அவர்கள் சசய்து குணமழடந்தனர். பிறகு (நபியவர்களின்) ஒட்டக கமய்ப்பாளர் கழளத் 
தாக்கிக் சகாழல சசய்தனர்; இஸ்லாத்திலிருந்து சவளிகயறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் அந்த ஒட்டக மந்ழதழய ஓட்டிச் சசன்றுவிட்டனர். இச்சசய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, உடகன அவர்கழளப் பின்சதாடர்ந்து (அவர்கழளப் பிடித்துவர) 
ஆட்கழள அனுப்பினார்கள். அவர்கள் பிடித்துக் சகாண்டுவரப்பட்டதும் (பல சகாடுஞ் சசயல்கள் 
புரிந்த) அவர்களது (இடக்) ழகழயயும் (வலக்) காழலயும் துண்டித்தார்கள்; அவர்களது கண்களில் 
சூடிட்டார்கள்; பிறகு சாகும்வழர அவர்கழள "ஹர்ரா'ப் பகுதியில் கபாட்டுவிட்டார்கள்.5 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3448 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "உக்ல்' குலத்ழதச் கசர்ந்த எட்டுப்கபர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, இஸ்லாத்ழத ஏற்றுக்சகாண்டதாக உறுதிசமாைி அளித்(து 
மதீனாவில் தங்கி யிருந்)தனர். அவர்களுக்கு மதீனாவின் தட்ப சவப்ப நிழல ஒத்துக்சகாள்ளாமல் 
அவர்க ளது உடல் கநாய் கண்டது. எனகவ, அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
அழதப் பற்றி முழறயிட்டனர். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நம் ஒட்டக கமய்ப்பருடன் 
ஒட்டகங்களிருக்கும் இடத் திற்குச் சசன்று, அவற்றின் பாழலயும் சிறு நீழரயும் பயன்படுத்தி 
(நிவாரணம் சபற்று)க் சகாள்கிறரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் "சரி' என்று கூறி, 
புறப் பட்டுச் சசன்று ஒட்டகங்களின் பாழலயும் சிறுநீழரயும் அருந்தி நிவாரணம் சபற்றனர். பிறகு 
அந்த ஒட்டக கமய்ப்பழரக் சகாழல சசய்துவிட்டு, ஒட்டகங்கழள ஓட்டிச் சசன்று விட்டனர். 
இவ்விஷயம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, உடகன அவர் கழளப் 
பின்சதாடர்ந்து ஆட்கழள அனுப்பினார்கள். அவர்கள் பிடிக்கப்பட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் சகாண்டுவரப்பட்டனர். அப்கபாது அவர்களின் ழக கால்கழளத் துண்டித்து, 
அவர்களின் கண்களில் சூடிடுமாறு நபியவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். பிறகு அவர்கள் சாகும்வழர 
("ஹர்ரா'ப் பகுதியில்) சவயிலில் கபாடப்பட்டனர்.6 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் அஸ்ஸப்பாஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
"கால்நழடகழள அவர்கள் ஓட்டிச் சசன்று விட்டனர்; அவர்களின் கண்களுக்குச் சூடிடப்பட்டது'' என 
இடம்சபற்றுள்ளது.  

3449 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "உக்ல் மற்றும் உழரனா குலத் ழதச் 
கசர்ந்த சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தனர். அவர்களுக்கு மதீனாவின் 
தட்பசவப்ப நிழல ஒத்துக் சகாள்ளவில்ழல. (அவர்கள் உடல் நலிவுற்ற னர்.) எனகவ, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், பால் ஒட்டகங்களிடம் சசன்று, அவற்றின் பாழலயும் 
சிறுநீழரயும் அருந்து மாறு அவர்களுக்குக் கட்டழளயிட்டார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற தகவல் கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. இந்த 
அறிவிப்பில் "அவர்களின் கண் களுக்குச் சூடு கபாடப்பட்டு, அவர்கள் "ஹர்ரா'ப் பகுதியில் 
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கபாடப்பட்டனர். அவர்கள் குடிப்பதற்குத் தண்ணரீ் ககட்டும் வைங்கப் படவில்ழல'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது.7  

3450 அபூகிலாபா அப்துல்லாஹ் பின் ழஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) நான் 
(கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்களுக்குப் பின்னால் அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது 
அவர்கள் மக்களிடம், "அல்கஸாமா சத்தியம் குறித்து என்ன கூறுகிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். 
அப்கபாது அன்பஸா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள், "அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் நம்மிடம் 
இன்னின்னவாறு கூறினார்கள்'' என்றார்கள். நான், என்னிடமும் அனஸ் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என்று கூறிவிட்டு "உழரனா' குலத்தார் பற்றிய ஹதீழஸ (கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் 
உள்ளழதப் கபான்று) அறிவித்கதன். நான் அந்த ஹதீழஸ அறிவித்து முடித்ததும் அன்பஸா (ரஹ்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ் தூயவன்!'' என (வியப்புடன்) கூறினார்கள். நான், "அன்பஸா அவர்ககள! 
என்மீது சந்கதகப் படுகிறரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "இல்ழல; இவ்வாறுதான் 
எம்மிடமும் அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, "சிரியாவாசிககள! "இவர்' 
(அபூ கிலாபா) அல்லது "இவழரப் கபான்றவர்' உங்களிழடகய இருக்கும்வழர நீங்கள் நன்ழமயில் 
நீடிப்பரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள்.8 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 
"உக்ல் குலத்தாரில் எட்டுப் கபர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் வந்தார்கள்'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. இந்த அறிவிப்பில் "அவர்க(ளது காயத்திலி ருந்து வைிந்த இரத்தத்ழத 
நிறுத்துவதற்காகக் ழக, கால் நரம்புக)ளுக்குச் சூடிடவில்ழல'' என்று கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது.  

3451 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: "உழரனா' குலத்ழதச் கசர்ந்த சிலர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து இஸ்லாத்ழத ஏற்று உறுதிசமாைியும் அளித்தனர். அப்கபாது 
மதீனாவில் நுழர யரீல் சவ்வு அைற்சி கநாய் ஏற்பட்டிருந்தது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸ்களில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. இந்த அறிவிப்பில், "அப்கபாது அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் சுமார் இருபது அன்சாரீ இழளஞர்கள் இருந்தனர். 
அவர்கழள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உழரனா' கூட்டத்தாழரப் பிடித்து வர 
அனுப்பினார்கள். அவர்களுடன் காலடித் தடங்கழள அறியும் தடய நிபுணர் ஒருவழரயும் 
அனுப்பினார்கள்'' என்று அதிகப்படியாக இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
ஹம்மாம் பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உழரனா குலத்தாரில் ஒரு குழுவினர்' 
என்று இடம்சபற்றுள்ளது. சயதீ் பின் அபஅீரூபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உக்ல் மற்றும் 
உழரனா குலத்தாரில் சிலர்' என்று காணப்படுகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் 
உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன.  
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3452 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அந்த ஒட்டக கமய்ப்பர்களின் கண் களில் அவர்கள் 
சூடிட்டதால்தான் அவர் களுழடய கண்களில் நபி (ஸல்) அவர்கள் சூடிடச் சசய்தார்கள்.  

பாடம் : 3 கல் கபான்ற கனரகப் சபாருட்களா லும் கூராயுதங்களாலும் சகாழல சசய்தால், 
பைிக்குப்பைி உண்டு என்ப தற்கான ஆதாரமும் சபண்ழணக் சகான்றதற்காக ஆண் சகால்லப்படு 
வதும்.9  

3453 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: யூதசனாருவன் ஒரு சிறுமிழய, அவளது 
சவள்ளி நழகக்காகக் கல் எறிந்து சகான்றுவிட்டான். உயிர் ஊசலாடிக்சகாண்டிருந்த அந்தச் சிறுமி 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சகாண்டுவரப்பட்டாள். அவளிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "இன்ன மனிதரா 
உன்ழனத் தாக்கினார்?'' என்று ககட்டார்கள். அவள் "இல்ழல' என்று தழலயால் ழசழக சசய்தாள். 
மீண்டும் அவர்கள், "இன்ன மனிதரா உன்ழனத் தாக்கினார்?'' என்று ககட்டார்கள். அவள் 
அப்கபாதும் "இல்ழல' என்று தழலயாட்டினாள். சதாடர்ந்து மூன்றாவது முழறயாக அவளிடம், 
"இன்ன மனிதரா உன்ழனத் தாக்கி னார்?'' என்று (ஒரு மனிதரது சபயழரக் குறிப் பிட்டுக்) 
ககட்டகபாது அவள் "ஆம்' என்று தழலயால் ழசழக சசய்தாள். ஆககவ, அந்த யூதழன (அழைத்து 
வந்து விசாரித்து, அவன் ஒப்புக்சகாண்டதும்) இரு கற்களுக்கிழடகய ழவத்து அவ(னது 
தழலயி)ழன (நசுக்கி)க் சகால்லுமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் உத்தர விட்டார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அப்துல்லாஹ் பின் இத்ரீஸ் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "இரு கற் களுக்கிழடகய அவனது தழலழய ழவத்து நசுக்கிக் 
சகால்லுமாறு உத்தரவிட்டார்கள்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  

3454 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: யூதர்களில் ஒருவன் அன்சாரிகளில் ஒரு சிறுமிழய, 
அவள் அணிந்திருந்த நழகக் காகக் சகாழல சசய்து, அவழள ஒரு பாைழடந்த கிணற்றில் 
கபாட்டு, அவளது தழலழயக் கல்லால் நசுக்கினான். அவன் பிடிக்கப்பட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் சகாண்டுவரப்பட்டான். சாகும்வழர அவழனக் கல்லால் அடிக்குமாறு (மரண 
தண்டழன விதித்து) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாகற அவன் கல்லால் எறிந்து 
சகால்லப்பட்டான். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3455 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு சிறுமி இரு கற்களுக்கிழடகய தழல 
நசுக்கப்பட்ட நிழலயில் கிடந்தாள். மக்கள் அவளிடம், "உன்ழன இப்படிச் சசய்தவர் யார்? இன்ன 
மனிதனா? இன்ன மனிதனா?'' என்று ககட்டார்கள். யூதன் ஒருவனின் சபயழர அவர்கள் 
கூறியதும், அச்சிறுமி ("ஆம் அவன் தான்' என்று) தழலயால் ழசழக சசய்தாள். அந்த யூதன் 
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பிடிக்கப்பட்டு (விசாரிக்கப் பட்டதில்), குற்றத்ழத ஒப்புக்சகாண்டான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவனது தழலயில் கல்ழலப் கபாட்டு நசுக்குமாறு உத்தரவிட்டார்கள்.  

பாடம் : 4 ஒரு மனிதன், தனது உயிழரகயா உறுப்ழபகயா தாக்க வந்தவனிட மிருந்து 
தற்காத்துக்சகாள்வதற்காக அவழனப் பிடித்துத் தள்ளியதில் அவனது உயிருக்ககா உறுப்புக்ககா 
கசதம் ஏற்பட்டால், (பிடித்துத் தள்ளிய) அந்த மனிதன் அதற்குப் சபாறுப்பாளி அல்லன்.  

3456 இம்ரான் பின் ஹுழஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: யஅலா பின் முன்யா (அல்லது 
யஅலா பின் உமய்யா - ரலி) அவர்களுக்கும் மற்சறாரு மனிதருக்குமிழடகய சண்ழட ஏற்பட்டது. 
அப்கபாது அவர்களில் ஒருவர் இன்சனாருவழரக் கடித்தார். அப்கபாது (கடிபட்டவர்) தமது ழகழய 
அவரது வாயிலிருந்து இழுத்தார். இதனால் கடித்தவரின் முன்பல் ஒன்று விழுந்துவிட்டது. 
இழதசயாட்டி அவர்கள் இருவரும் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வைக்ழகக் சகாண்டுவந்தனர். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "உங்களில் ஒருவர் தம் சககாதரனின் ழகழயக் கடா ஒட்டகம் 
கடிப்பழதப் கபான்று கடிப்பாரா? (அவர் கடித்துக் சகாண்டிருக்கும்வழர கடிபட்டவன் தனது ழகழய 
அப்படிகய ழவத்துக்சகாண்டிருப்பானா? "பல்லிைந்த) இவருக்கு இைப்படீ்டுத் சதாழக கிழடயாது'' 
என்று கூறினார்கள்.11 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "கடித்தவரின் முன்பற்கள் இரண்டு 
விழுந்துவிட்டன'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் யஅலா பின் உமய்யா (ரலி) 
அவர்கள் வாயிலாக இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3457 இம்ரான் பின் ஹுழஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் இன்சனாரு மனிதரின் 
முன்ழகழயக் கடித்தார். அந்த மனிதர் தமது ழகழய இழுக்க, (கடித்த) அவரது முன்பல் ஒன்று 
விழுந்துவிட்டது. இவ்வைக்கு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சகாண்டுவரப்பட்ட கபாது, அந்த வைக்ழக 
தள்ளுபடி சசய்து விட்டார்கள். "நீ அவரது இழறச்சிழய உண்ணப் பார்த்தாய் (அதனால் அவர் 
ழகழய இழுத்தார். எனகவ, உனது பல்லுக்கு இைப் படீு இல்ழல)'' என்று கூறினார்கள்.  

3458 ஸஃப்வான் பின் யஅலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: யஅலா பின் உமய்யா (ரலி) அவர்களு 
ழடய ஊைியர் ஒருவரின் முன்ழகழய ஒரு மனிதர் கடித்துவிட்டார். ஊைியர் தனது ழகழய 
இழுக்க, (கடித்த) அந்த மனிதரது முன்பல் ஒன்று (கைன்று) விழுந்துவிட்டது. இவ்வைக்கு நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் சகாண்டு வரப்பட்டகபாது, அவ்வைக்ழக நபியவர்கள் தள்ளுபடி சசய்தார்கள். 
கமலும், "கடா ஒட்டகம் கடிப்பழதப் கபான்று அவரது கரத்ழத நீ கடிக்கப் பார்த்தாய். (எனகவ, 
உனக்கு இைப்படீு இல்ழல)'' என்று கூறினார்கள்.  

3459 இம்ரான் பின் ஹுழஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் மற்சறாரு மனிதரின் 
ழகழயக் கடித்தார். அவர் தமது ழகழய இழுக்க, (கடித்த) அவருழடய "முன்பல் ஒன்று' அல்லது 
"முன்பற்கள்' விழுந்துவிட்டன. அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உதவிழய 
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நாடினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ழன என்ன சசய்யச் 
சசால்கிறாய்? கடா ஒட்டகம் கடிப்பழதப் கபான்று நீ கடித்துக் சகாண்டிருக்கும்வழர அவர் தமது 
ழகழய உனது வாய்க்குள் ழவத்திருக்க கவண்டும் என உத்தரவிடச் சசால்கிறாயா? நீ உனது 
ழகழய அவர் கடித்து முடிக்கும்வழர அவரது வாய்க்குள் விட்டுழவ. பிறகு இழுத்துப் பார் 
(சதரியும்)'' என்று சசான்னார்கள்.  

3460 யஅலா பின் முன்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தார். அவர் மற்சறாரு மனிதரின் ழகழயக் கடித்தகபாது, (கடிபட்ட) அவர் தமது ழகழய 
இழுக்க, அவரது (அதாவது -கடித்த வரது) முன்பற்கள் இரண்டு விழுந்து விட்டன. அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (இதற்கு இைப்படீு தரத் கதழவயில்ழல என) அவரது வைக்ழகத் தள்ளுபடி 
சசய்தார்கள். கமலும் "நீ அவழர, கடா ஒட்டகம் கடிப்ப ழதப் கபான்று கடிக்கப் பார்த்தாய்'' என்றும் 
கூறினார்கள்.  

3461 யஅலா பின் உமய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் தபூக் 
கபாரில் கலந்துசகாண்கடன். - என்ழனப் சபாறுத்தவழர என் சசயல்களிகலகய அந்த 
அறப்கபார்தான் என்னிடம் மிகவும் வலு வானதாகும் -என்னிடம் கூலித் சதாைிலாளி ஒருவர் 
இருந்தார். அவர் ஒரு மனிதருடன் சண்ழடயிட்டார். அவ்விருவரில் ஒருவர் மற்சறாரு வரின் 
ழகழயக் கடித்துவிட்டார். (யஅலா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து இந்த ஹதீழஸ அறிவிக்கும் 
அவர்களுழடய புதல்வர் ஸஃப்வான் (ரஹ்) அவர்கள் "கடித்தவர் யார் என்று என்னிடம் 
அறிவித்தார்கள் (நான்தான் மறந்துவிட்கடன்)' என்று அறிவிப்பாளர் அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.) கடிபட்டவர் கடித்தவரின் வாயிலிருந்து தமது ழகழய இழுத்தார். அப்கபாது 
அவருழடய முன்பற்களில் இரண்டில் ஒன்று கைன்று (விழுந்து)விட்டது. பிறகு இருவரும் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் (வைக்ழகக் சகாண்டு) வந்தனர். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரது 
முன்பல்லுக்கு இைப்படீு தரத் கதழவயில்ழல என்று கூறிவிட்டார்கள்.12 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

பாடம் : 5 பற்கள் கபான்றவற்றில் பைிக்குப்பைி உண்டு என்பதற்கான ஆதாரம்  

3462 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ருபய்யிஉ (ரலி) அவர்களின் சககாதரி 
உம்மு ஹாரிஸா (ரலி) அவர்கள் ஒரு மனிதழர(த் தாக்கி)க் காயப்படுத்திவிட்டார் கள். 
இழதசயாட்டி அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வைக்ழகக் சகாண்டுவந்தனர். 
(வைக்ழக விசாரித்த) நபி (ஸல்) அவர்கள், "பைிக்குப்பைி (வாங்கிக் சகாள்க) பைிக்குப்பைி 
(வாங்கிக்சகாள்க)'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது உம்முர் ரபஉீ (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! இன்ன சபண் பைி வாங்கப்படுவாரா, அல்லாஹ்வின் மீதாழண யாக! அவள் 
பைிவாங்கப்படக் கூடாது'' என்றார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ் 
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தூயவன். உம்முர் ரபஉீகவ! (காயங்களில்) பைிவாங்குதல் அல்லாஹ்வின் கவத(ச் சட்ட)மாகும்'' 
என்று சசான்னார்கள். அதற்கு உம்முர் ரபஉீ (ரலி) அவர்கள், "அப்படி நடக்காது. அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! ஒருகபாதும் அவள் பைிவாங்கப்படலாகாது'' என்று கூறினார்கள். அப்படிகய கபச்சு 
சதாடர்ந்து, இறுதியில் (பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மன்னித்து) இைப்படீ்டுத் சதாழகழய 
ஏற்றுக்சகாண்டனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
அடியார்களில் சிலர் உள்ளனர். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமிட்டு (எழதகயனும் 
கூறி)விடுவார்களாயின், அழத அல்லாஹ் உண்ழமயாக்கிவிடுகின்றான்'' என்று கூறினார்கள்.13  

பாடம் : 6 ஒரு முஸ்லிமுக்கு மரண தண்டழன விதிக்கப்படுவதற்கான காரணங்கள்  

3463 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "அல்லாஹ்ழவத் தவிர கவறு இழறவன் 
இல்ழல. நான் அல்லாஹ்வின் தூதராகவன்' என உறுதிசமாைி கூறிய முஸ்லிமான எந்த 
மனிதழரயும் மூன்று காரணங்களில் ஒன்ழற முன்னிட்கட தவிர கவசறதற்காகவும் சகாழல 
சசய்ய (மரண தண்டழனயளிக்க) அனுமதி இல்ழல. அழவ: 1. திருமணமானவன் விபசாரம் 
சசய்வது. 2. ஒரு மனிதழரக் சகாழல சசய்ததற்குப் பதிலாகக் சகாழல சசய்வது. 3. "ஜமாஅத்' 
எனும் சமூகக் கூட்டழமப்ழப விட்டு சவளிகயறி, தமது மார்க்கத்ழதக் ழக விட்ட (கதச 
துகராகமும் மார்க்க விகராதமும் சசய்த)வன். இழத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.14 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3464 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களிழடகய நின்று (ஆற்றிய உழரயில் பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: எவழனத் 
தவிர கவறு இழறவன் இல்ழலகயா அ(ந்த ஓரிழற)வன் மீதாழணயாக! "அல்லாஹ்ழவத் தவிர 
கவறு இழறவன் இல்ழல. நான் அல்லாஹ்வின் தூதராகவன்' என உறுதிசமாைி கூறிய எந்த 
முஸ்லிமான மனிதழரயும் சகாழல சசய்ய அனுமதி இல்ழல. (அவர்களில்) மூன்று கபழரத் 
தவிர: 1. "ஜமாஅத்' எனும் கூட்டழமப்ழபவிட்டு சவளிகயறி இஸ்லாத்ழதக் ழகவிட்டவன். 2. 
திருமணமாகியும் விபசாரம் சசய்தவன். 3. ஒரு மனிதழனக் சகாழல சசய்ததற்குப் பகரமாக 
சகால்லப்பட கவண்டியவன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. இந்த 
ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் வைியாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "எவழனத் தவிர 
கவறு இழறவன் இல்ழலகயா' எனும் (பிரமாண) வாசகம் இடம்சபறவில்ழல.  

பாடம் : 7 சகாமைமய ஆைம்பித்துமவத்தவர் ைீதுள்ள குற்றம் 
 3465 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (உலகில்) அநியாயமாக ஒரு சகாழல 
நழடசபறும்கபாது அந்தக் சகாழலயின் பாவத்தில் (ஆதி மனிதர்) ஆதம் (அழல) அவர்களுழடய 
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முதலாவது மகனுக்கு ஒரு பங்கு இருக்ககவ சசய்யும். ஏசனனில், அவர்தாம் சகாழலழய 
ஆரம்பித்துழவத்த முதல் மனிதர் ஆவார். இழத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், ஜரீர் பின் 
அப்தில் ஹமீத் மற்றும் ஈசா பின் யூனுஸ் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில், "ஏசனனில், அவர்தாம் 
சகாழலழய ஆரம்பித்துழவத்தவர்'' என்று இடம் சபற்றுள்ளது. "முதல் மனிதர்' எனும் குறிப்பு 
இடம்சபறவில்ழல. 

 பாடம் : 8 மறுழமயில் வைங்கப்படும் சகாழலக் கான தண்டழனயும், மறுழம நாளில் 
மனிதர்களிழடகய முதலாவதாக அளிக்கப்படும் தீர்ப்பு சகாழல சதாடர் பானதாககவ இருக்கும் 
என்பதும் 

 3466 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுழம நாளில் (மனித உரிழமகள் 
சதாடர்பான வைக்குகளில்) முதன் முதலாக மனிதர்களிழடகய வைங்கப்படும் தீர்ப்பு, சகாழலகள் 
சதாடர்பானதாககவ இருக்கும். இழத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.16 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், சிலரது 
அறிவிப்பில் ("தீர்ப்பு வைங்கப்படும்' என்பழதக் குறிக்க) "யுக்ளா' எனும் சசால்லும், கவறுசிலரது 
அறிவிப்பில் "யுஹ்கமு' எனும் சசால்லும் இடம்சபற்றுள் ளது. 

பாடம் : 9 மனிதர்களின் உயிர், சுய மரியாழத, சசல்வம் ஆகியவற்றுக்கு ஊறு விழளவிப்பது 
வன்ழமயாகத் தழட சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 3467 அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "வானங்களும் பூமி யும் 
பழடக்கப்பட்ட நாளில் இருந்த (பழைய) நிழலக்குக் காலம் திரும்பிவிட்டது. ஆண்டு என்பது 
பன்னிரண்டு மாதங்களாகும். அவற் றில் நான்கு மாதங்கள் புனிதமானழவ. (அவற்றில்) மூன்று 
மாதங்கள் சதாடர்ந்து வரக்கூடியழவ. அழவ: துல்கஅதா, துல் ஹிஜ்ஜா மற்றும் முஹர்ரம் 
ஆகியழவயா கும். (மற்சறான்று) ஜுமாதல் ஆகிராவுக்கும் ஷஅபான் மாதத்திற்கும் இழடகயயுள்ள 
"முளர்' குலத்தாரின் ரஜப் மாதமாகும்'' என்று சசான்னார்கள்.17 பிறகு "இது எந்த மாதம்?'' என்று 
ககட் டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனு ழடய தூதருகம நன்கறிவர்'' என்கறாம். அவர்கள் 
அந்த மாதத்திற்கு கவறு சபயர் சூட்டு வார்ககளா என்று நாங்கள் எண்ணுமளவுக்கு சமௌனமாக 
இருந்துவிட்டு, "இது துல்ஹஜ் இல்ழலயா?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம்' என்கறாம். பிறகு 
"இது எந்த நகரம்?' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனு ழடய தூதருகம 
நன்கறிவர்'' என்று கூறிகனாம். அப்கபாதும் அவர்கள் அதற்கு கவறு சபயர் சூட்டுவார்ககளா என்று 
நாங்கள் எண்ணுமளவுக்கு சமௌனமாக இருந்துவிட்டு, "இது "அல்பல்தா' (மக்காவின் சபயர்களில் 
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ஒன்று) அல்லவா?'' என்று ககட்க, நாங்கள் "ஆம்' என்கறாம். கமலும் "இது எந்த நாள்?'' என்று 
ககட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுழடய தூதருகம நன்கறிவர்'' என்கறாம். அதற்கு 
அவர்கள் கவறு சபயர் சூட்டுவார்ககளா என்று நாங்கள் எண்ணுமளவுக்கு சமௌனமாக 
இருந்துவிட்டு, "இது நஹ்ருழடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளல்லவா?'' என்று ககட்க, நாங்கள், 
"ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்கறாம். பிறகு "உங்களது புனிதமிக்க இந்த நகரத்தில், உங்களின் 
புனிதமிக்க இந்த மாதத்தில் இன்ழறய தினம் எந்த அளவுக்குப் புனிதமானகதா அந்த அளவுக்கு 
உங்கள் உயிர்களும் உங்கள் உழடழமகளும் உங்க ளின் மானமும் உங்களுக்குப் புனிதமான 
ழவயாகும். (அவற்றுக்கு ஊறு விழளவிப்ப தற்கு உங்களுக்கு அனுமதியில்ழல.) நீங்கள் 
மறுழமயில் உங்களுழடய இழறவழனச் சந்திப்பரீ்கள். அப்கபாது அவன் உங்களிடம் உங்கள் 
சசயல்கள் குறித்து விசாரழண சசய்வான். அறிந்துசகாள்ளுங்கள்: எனக்குப் பின் ஒருவர் 
மற்றவரின் கழுத்ழத சவட்டி மாய்த்துக்சகாள்ளும் "நிராகரிப்பாளர்களாய்' அல்லது 
"வைிசகட்டவர்களாய்' நீங்கள் மாறிவிடாதீர்கள். இகதா! இங்கு வந்தவர்கள் வராதவர்களுக்கு (என் 
கட்டழளகழள) அறிவித்துவிடுங்கள். ஏசனனில், இந்தச் சசய்தி எவரிடம் சதரிவிக்கப்படுகிறகதா 
அவர், தாம் யாரிடமிருந்து இழதக் ககட்டாகரா அவழரவிட (அதாவது தமக்குச் சசான்னவழரவிட) 
நன்கு (புரிந்து) பாதுகாப்பவரா யிருக்கலாம்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு "நான் (இழறச் சசய்திகள் 
அழனத்ழதயும்) கசர்த்துவிட்கடனா?'' என்று ககட்டார்கள்.18 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3468 அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நஹ்ருழடய) 
அந்நாளில் தமது ஒட்டகத்தின் மீது அமர்ந்திருக்க, ஒரு மனிதர் ஒட்டகத்தின் கடிவாளத்ழதப் 
பிடித்துக்சகாண்டிருந்தார். அப்கபாது "இது எந்த நாள் என்று உங்களுக்குத் சதரியுமா?'' என்று 
ககட்டார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுழடய தூதருகம நன்கறிவர்'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு அவர்கள் கவறு சபயர் சூட்டுவார்ககளா என்று நாங்கள் எண்ணுமளவுக்கு (சமௌனமாக 
இருந்துவிட்டு,) "இது நஹ்ருழடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளல்லவா?'' என்று ககட்க, நாங்கள், 
"ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்கறாம். கமலும் "இது எந்த மாதம்?'' என்று ககட் டார்கள். 
நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனு ழடய தூதருகம நன்கறிவர்'' என்று சசான் கனாம். அவர்கள் "இது 
துல்ஹிஜ்ஜா மாதம் அல்லவா?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' 
என்கறாம். கமலும், "இது எந்த நகரம்?'' என்று ககட் டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனு 
ழடய தூதருகம நன்கறிவர்'' என்கறாம். அதற்கு அவர்கள் கவறு சபயர் சூட்டுவார் ககளா என 
நாங்கள் எண்ணுமளவுக்கு (சமௌனமாக இருந்துவிட்டு), "இது "அல் பல்தா' (புனித நகரம் மக்கா) 
அல்லவா?'' என்று ககட்க, நாங்கள், "ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதகர!' என்று விழடயளித்கதாம். 
அப்கபாது அவர்கள், "உங்களது புனிதமிக்க இந்த நகரத்தில், உங்களின் புனிதமிக்க இந்த மாதத்தில் 
இன்ழறய தினம் எந்த அளவுக்குப் புனிதமானகதா அந்த அளவுக்கு உங்கள் உயிர்களும் 
உழடழமகளும் மானமும் உங்களுக்குப் புனிதமானழவயாகும். (இழத) இங்கு வந்தவர்கள் 
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வராதவர்களுக்கு அறிவித்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு கறுப்பு கலந்த இரு சவள்ழள 
சசம்மறியாட்டுக் கடாக்கள் பக்கம் திரும்பி, அவற்ழற அறுத்தார்கள். கமலும், ஆட்டிழறச்சியில் 
சிறிதளவு எடுத்து எங்களிழடகய பங்கிட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"(நஹ்ருழடய) நாள் வந்தகபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓர் ஒட்டகத்தின் மீது அமர்ந் தார்கள். ஒரு 
மனிதர் அதன் கடிவாளத்ழதப் பிடித்துக்சகாண்டிருந்தார்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன.  

3469 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நஹ்ருழடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் எங்களுக்கு உழரயாற்றினார்கள். அப்கபாது "இது எந்த 
நாள்?' என்று ககட்டார்கள்...'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. ஆயினும், அவற்றில் "உங்கள் மானம்' என்பதும் "பிறகு 
இரு சசம்மறியாட்டு கடாக் களின் பக்கம் திரும்பினார்கள்'' என்பதும் அதற்குப் பின்னுள்ள 
குறிப்புகளும் இடம் சபறவில்ழல. அவற்றில் "உங்களது புனிதமிக்க இந்த நகரத்தில் உங்களின் 
புனிதமிக்க இந்த மாதத் தில் இந்த நாள் எந்த அளவுக்குப் புனித மானகதா அழதப் கபான்கற 
(உங்கள் உயிர் களும் உழடழமகளும்) நீங்கள் உங்கள் இழறவழனச் சந்திக்கும் நாள்வழர உங்க 
ளுக்குப் புனிதமானழவயாகும்'' என்று கூறி விட்டு "நான் (இழறச்சசய்திகழள உங்களி டம்) 
கசர்த்துவிட்கடனா?'' என்று ககட்டார் கள். நாங்கள் "ஆம்' என்கறாம். அவர்கள் "இழறவா! நீகய 
இதற்குச் சாட்சியாக இரு'' என்று கூறினார்கள் என்றும் இடம்சபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 10 சகாமையாளி சகாமைக் குற்றத்மத ஒப்புக்சகாள்வதும்,  
சகாழலயாளிழயப் பைி வாங்குவதற்குக் சகாழலயுண்டவனின் சபாறுப்பாளிக்கு வாய்ப்புத் 
தருவதும் சசல் லும். ஆனால், சகாழலயாளிழய மன்னிக்குமாறு ககாருவது விரும்பத் 
தக்கதாகும். 

 3470 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது ஒரு மனிதர் மற்சறாரு மனிதழரத் கதால் வாரினால் 
(கழுத்தில் கபாட்டு) இழுத்துக்சகாண்டு வந்தார். "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இவர் என் சககாதரழனக் 
சகாழல சசய்துவிட்டார்'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த 
மனிதரிடம்), "நீ அவழரக் சகாழல சசய்தாயா?'' என்று ககட்டார்கள். (அப் கபாது அவழர 
இழுத்துக்சகாண்டு வந்தவர், இவர் சகாழலழய ஒப்புக்சகாள்ளாவிட்டால் இவருக்சகதிரான 
ஆதாரத்ழத நான் நிழலநிறுத்துகவன்'' என்றும் கூறினார்). அதற்கு அந்த மனிதர், "ஆம், நான் 
அவழரக் சகாழல சசய்கதன்'' என்று (ஒப்புதல் வாக்கு மூலம்) சசன்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "எப்படி (இக்சகாழலழய) நீ சசய்தாய்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த 
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மனிதர், "நானும் அவரும் ஒரு மரத்தில் (தடியால் அடித்து) இழல உதிர்த்துக்சகாண்டிருந்கதாம். 
அப்கபாது அவர் என்ழன ஏசினார். எனக்குக் ககாபம் ஏற்பட்டது. உடகன நான் (என் ழகயிலிருந்த) 
ககாடரியால் அவரது உச்சந் தழலயில் அடித்துவிட்கடன். அவர் இறந்துவிட்டார். (திட்டமிட்டு 
இந்தக் சகாழலழய நான் சசய்யவில்ழல)'' என்று சசான் னார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அவருக்கு இைப்படீு வைங்க உம்மிடம் ஏகதனும் (சபாருள்) உண்டா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் "என்னிடம் எனது கபார்ழவழயயும் எனது ககாடரிழயயும் 
தவிர கவசறான்றுமில்ழல'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன்னுழடய 
கூட்டத்தார் உனக்காக (இைப்படீு) திரட்டித் தருவார்கள் என்று நீ கருதுகிறாயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "நான் என் கூட்டத்தாரிடம் அந்த அளவுக்கு மதிப்புழடயவன் 
அல்லன்'' என்று சசான்னார். எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரது (கழுத்தில் 
கிடந்த) கதால் வாழர, அ(வழர இழுத்துவ)ந்த மனிதரிடம் தூக்கிப் கபாட்டு, "உம்முழடய ஆழளப் 
பிடித்துக்சகாள்க'' என்று சசான்னார்கள். உடகன அந்த மனிதர் அவழர (இழுத்து)க்சகாண்டு 
சசன்றார். அவர் திரும்பிச் சசன்றதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவழர அவர் 
சகான்றுவிட்டால், அவரும் இவழரப் கபான்றவகர ஆவார்'' என்று கூறினார்கள். அந்த மனிதர் 
திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நீங்கள் "இவழர அவர் சகான்று விட்டால் அவரும் 
இவழரப் கபான்ற வகர ஆவார்' என்று கூறியதாக எனக்குச் சசய்தி எட்டியகத! உங்களது 
கட்டழளப்படிதாகன நான் இவழர பிடித்துச்சசன்கறன்'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவர் உமது பாவத்துடனும் (சகால்லப்பட்ட) உன் உறவினரின் 
பாவத்துடனும் திரும்புவழத நீர் விரும்புகிறரீா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஆம். அது அவ்வாகற ஆகட்டும்'' என்று கூறிவிட்டு, அவரது (கழுத்தில் 
கிடந்த) கதால் வாழரத் தூக்கிசயறிந்து, அவழர அவரது வைியி கலகய சசல்ல விட்டுவிட்டார்.19  

3471 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி 
டம் ஒரு மனிதர் சகாண்டுவரப்பட்டார். அவர் மற்சறாரு மனிதழரக் சகாழல சசய் திருந்தார். 
அப்கபாது சகாழலயுண்டவரின் சபாறுப்பாளர் சகாழலயாளிழயப் பைிக்குப் பைி வாங்கிக்சகாள்ள 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதித்தார்கள். அவரும் அக்சகாழலயாளியின் கழுத்தில் 
ஒரு கதால் வாழரப் கபாட்டு இழுத்துக்சகாண்டு சசன்றார். அவர் திரும்பிச் சசன்றகபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "சகாழலயாளியும் சகாழலயுண்டவரும் நரகவாசிகள் 
ஆவர்'' என்று சசான்னார்கள். (அழதச் சசவியுற்ற) ஒரு மனிதர் (சகாழலயுண்டவரின்) 
சபாறுப்பாளரிடம் சசன்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியழதத் சதரிவித்தார். 
எனகவ, அவர் அக்சகாழலயாளிழய (மன்னித்து) விட்டுவிட்டார். அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான 
இஸ்மாயலீ் பின் சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் இந்த ஹதீழஸ ஹபபீ் பின் 
அபஸீாபித் (ரஹ்) அவர்களிடம் குறிப்பிட்கடன். அப்கபாது அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(தவறுதலாகக் சகாழல சசய்த) அவழர மன்னித்துவிடுமாறு (சகாழலயுண்டவரின்) 
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சபாறுப்பாளரிடம் ககட்டார்கள். அவர் மறுத்துவிட்டார். (எனகவதான், அவ்வாறு கூறினார்கள்)'' 
என்று சயதீ் பின் அம்ர் பின் அஷ்வஉ (ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள்'' என்றார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 11 சிசுக் சகாழலக்கான இைப்படீும், தவ றுதலாக நடந்த சகாழலயிலும் திட்ட மிட்ட 
சகாழலழயப் கபான்ற சகாழல யிலும் வைங்க கவண்டிய இைப்படீு குற்றவாளியின் தந்ழதவைி 
உறவினர் மீகத கடழமயாகும் என்பதும்.20  

3472 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஹுழதல் குலத்ழதச் கசர்ந்த இரண்டு 
சபண்களில் ஒருத்தி மற்சறாருத்தியின் மீது கல்ழல எறிய, அப்சபண்ணின் (வயிற்றில் பட்டு 
வயிற்றிலிருந்த) சிசு இறந்து பிறந்தது. இந்த வைக்கில் உயிரீட்டுத் சதாழகயாக ஓர் ஆண் 
அடிழமழய அல்லது ஒரு சபண் அடிழமழயத் தர கவண்டுசமன நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தீர்ப்பளித்தார்கள்.21  

3473 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "பனூ லஹ்யான்' (ஹுழதல்) குலத்ழதச் கசர்ந்த 
(கர்ப்பிணி) சபண் ஒருத்தியின் சிசு (மற்சறாரு சபண் அடித்ததால்) இறந்து பிறந்தது. அது 
சதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஓர் ஆண் அடிழமழய, அல்லது ஓர் அடிழமப் 
சபண்ழண (இைப்படீாக) வைங்க கவண்டுசமன்று தீர்ப்பளித்தார்கள். பின்னர், இைப்படீு வைங்கும்படி 
தீர்ப்பளிக் கப்பட்ட அ(ந்தக் குற்றவாளி)ப் சபண் இறந்துவிட்டாள். ஆககவ, (அவள் சார்பாக) 
அவளுழடய தந்ழதவைி உறவினர்கள் (அஸபா) இைப்படீு வைங்க கவண்டு சமன்றும், அவளது 
சசாத்து அவளுழடய ஆண் மக்களுக்கும் கணவருக்கும் உரிய சதன்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள் 

3474 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஹுழதல் குலத்ழதச் கசர்ந்த இரண்டு சபண்கள் 
சண்ழடயிட்டுக்சகாண்டனர். அவர்களில் ஒருத்தி மற்சறாருத்திமீது கல் எறிந்து, அவழளயும் 
அவளுழடய வயிற்றி லிருந்த சிசுழவயும் சகான்றுவிட்டாள். இழதசயாட்டி மக்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வைக்ழகக் சகாண்டுவந்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவளுழடய சிசுவிற்கான இைப்படீாக ஓர் ஆண் அடிழம, அல்லது ஓர் 
அடிழமப் சபண்ழண வைங்க கவண்டும் என்றும், (சகால்லப் பட்ட) அந்தப் சபண்ணிற்கான 
இைப்படீ்டுத் சதாழக சகாழல சசய்த சபண்ணின் தந்ழதவைி உறவினர்கள்மீது 
கடழமயாகுசமன்றும் தீர்ப்பளித்தார்கள். அவளது சசாத்து அவளுழடய குைந்ழதகளுக்கும் 
அவர்களுடன் இருப்பவர்களுக்கும் உரியசதன்றும் கூறினார்கள். அப்கபாது (குற்றம் புரிந்த 
அப்சபண்ணின் கணவர்) ஹமல் பின் அந்நாபிஃகா அல்ஹுதலீ (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! உண்ணகவா பருககவா சமாைியகவா அைகவா இயலாத ஒரு சிசுவிற்காக நான் எப்படி 
அபராதம் சசலுத்துவது? இழதப் கபான்றது தள்ளுபடி சசய்யப் பட கவண்டுமல்லவா?'' என்று 
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ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவசரல்லாம் குறிகாரர்களின் குடும்பத்தில் 
ஒருவர் தாம்'' என்று சசான்னார்கள். (குற்றவாளிக்குச் சாதகமாகச் சாதுரியமான முழறயில்) அவர் 
எதுழக கமாழனகயாடு கபசியதால்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவழரக் குறித்து 
அவ்வாறு கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஹுழதல் குலத்ழதச் கசர்ந்த இரண்டு சபண்கள் 
சண்ழடயிட்டுக்சகாண்ட னர்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. இந்த அறிவிப்பில், "அவளது சசாத்து 
அவளுழடய குைந்ழதகளுக்கும் அவர்களு டன் இருப்பவர்களுக்கும் உரியது என்று கூறி னார்கள்'' 
எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. கமலும், "அப்கபாது ஒருவர் எப்படி நாங்கள் இைப்படீு வைங்க 
முடியும்?'' என்று ககட்டார் என்கற (சபாதுவாக) இடம்சபற்றுள்ளது. "ஹமல் பின் மாலிக் பின் அந் 
நாபிஃகா அல் ஹுதலீ என்பவர் ககட்டார்'' என அவரது சபயழர அறிவிப்பாளர் குறிப்பிடவில்ழல. 

 3475 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு சபண் கர்ப்பிணியாயிருந்த தன் 
சகக்கிைத்திழயக் கூடாரக் குச்சியால் தாக்கிக் சகான்றுவிட்டாள். அவர்களில் ஒருத்தி "பனூ 
லிஹ்யான்' ககாத்திரத்ழதச் கசர்ந்தவளாக இருந்தாள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"சகால்லப்பட்டவளுக்குரிய இைப்படீ்ழடக் சகான்றவரின் தந்ழதவைி உறவினர்கள் வைங்க 
கவண்டும்; அவளது வயிற்றிலிருந்த சிசுழவக் சகான்றதற்காக ஓர் அடிழமழய விடுதழல சசய்ய 
கவண்டும்'' என்று (தீர்ப்புக்) கூறினார்கள். அப்கபாது சகாழல சசய்தவளின் தந்ழதவைி 
உறவினர்களில் ஒருவர், "உண்ணகவா பருககவா அைகவா இயலாத சிசுவிற்காக நாங்கள் எப்படி 
அபராதம் சசலுத்துவது? இழதப் கபான்றது தள்ளுபடி சசய்யப்பட கவண்டுமல்லவா?'' என்று 
கூறினார். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கிராமப்புற அரபியரின் 
எதுழககமாழனழயப் கபான்ற எதுழக கமாழனயா?'' என்று (கடிந்து) கூறினார்கள். கமலும், 
இைப்படீ்ழட அவர்கள்தாம் வைங்க கவண்டுசமன்றும் தீர்ப்பளித்தார்கள். 

 3476 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு சபண் தன் சகக்கிைத்திழயக் 
கூடாரக் குச்சியால் தாக்கிக் சகான்றுவிட்டாள். இது சதாடர்பான வைக்கிற்காக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அழைத்துவரப்பட் டார்கள். சகாழல சசய்தவளின் தந்ழதவைி உறவினர்கள் 
சகால்லப்பட்டவளுக்கான இைப்படீ்ழட வைங்க கவண்டுசமன்றும், சகால்லப்பட்டவள் 
கர்ப்பிணியாக இருந்த படியால் சகால்லப்பட்ட அவளது சிசுவிற் காக ஓர் அடிழமழய வைங்க 
கவண்டுசமன் றும் தீர்ப்பளித்தார்கள். அப்கபாது சகாழல சசய்தவளின் தந்ழதவைி உறவினர்கள் 
சிலர், "உண்ணகவா பருககவா வறீிட்டைகவா இயலாத சிசுவிற் காக நாங்கள் இைப்படீு சசலுத்த 
கவண்டுமா? இழதப் கபான்றது தள்ளுபடி சசய்யப்பட கவண்டுமல்லவா?'' என்று கூறினர். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கிராமப்புற அரபியரின் எதுழககமாழன ழயப் 
கபான்ற எதுழககமாழனயா?'' என்று (கடிந்து) கபசினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீரா பின் 
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ஷுஅபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அவள் வயிற்றிலிருந்த சிசுழவ 
விழுகட்டியாக்கி (வழீ்த்தி)விட்டாள். இவ்வைக்கு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
சகாண்டுசசல்லப்பட்டகபாது, ஓர் அடிழமழய இைப்படீாக வைங்க கவண்டும்; இைப்படீ்டிற்கான 
சபாறுப்ழபக் சகாழல சசய்த சபண்ணின் காப்பாளர்கள் சசலுத்த கவண்டும் என்று 
தீர்ப்பளித்தார்கள்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. சகால்லப்பட்ட அந்தப் சபண்ணிற்கான இைப்படீு 
குறித்த குறிப்பு இல்ழல.  

3477 மிஸ்வர் பின் அல்மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு (கர்ப்பிணிப்) சபண்ழண (அடித்துக்) குழறப் 
பிரசவம் (கருச் சிழதவு) ஏற்படழவத்தால், (அதற்குரிய இைப்படீு) என்ன என்பது சதாடர்பாக (கலீஃபா) உமர் 
பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் மக்களிடம் கருத்துக் ககட்டார்கள். அப்கபாது முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓர் ஆண் அடிழமழய, அல்லது ஓர் அடிழமப் சபண்ழண அந்த சிசுவிற்காக 
(இைப்படீாக) வைங்குமாறு தீர்ப் பளித்தகபாது நான் அங்கு இருந்கதன்'' என்று கூறினார்கள். உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "(நீங்கள் கூறிய) இதற்கு உம்முடன் சாட்சியம் அளிக்கும் ஒருவழர என்னிடம் அழைத்து 
வாருங்கள்'' என்றார்கள். அப்கபாது முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள் (முஃகீரா (ரலி) அவர்கள் 
கூறியது உண்ழமசயன) அதற்குச் சாட்சியம் அளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 

அத்தியாயம் - 29 : குற்றவியல் தண்டழனகள்1  ஹதீஸ் 3478 – 3523 வழர 

 

பாடம் : 1 திருட்டுக் குற்றத்திற்கான தண்டமன யும், திருட்டின் குமறந்தபட்ெ அளவும்.2  
3478 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், கால் தீனார் 
(சபாற்காசு) அல்லது அதற்கு கமல் திருடியதற்காகத் திருடனின் ழகழயத் துண்டித்துவந்தார்கள்.3 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா 
(ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3479 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கால் தீனார் அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட 
தற்காககவ தவிர (அழதவிடக் குழறவான ழதத் திருடியதற்காக ஒரு) திருடனின் ழக 
சவட்டப்படமாட்டாது. இழத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் ஆறு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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3480 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கால் தீனார் அல்லது அதற்கு 
கமற்பட்டதற்காககவ தவிர (அழதவிடக் குழறவானழதத் திருடிய ஒருவனுழடய) ழக 
சவட்டப்படமாட்டாது. இழத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3481 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கால் தீனார் அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட தற்காககவ தவிர 
(அழதவிடக் குழறவான ழதத் திருடியதற்காக ஒரு) திருடனின் ழக சவட்டப்படமாட்டாது. இழத 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3482 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் 
கதால் ககடயம் அல்லது கதால் கவசத்தின் விழலழயவிடக் குழறவான சபாருளுக்காகத் 
திருடனின் ழக துண்டிக்கப் பட்டதில்ழல. இழவ ஒவ்சவான்றும் விழல மதிப்புழடயழவ ஆகும்.5 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அப்துர் ரஹமீ் பின் சுழலமான் (ரஹ்), அபூஉசாமா (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் 
"அன்று அப்சபாருட்கள் (ஒவ்சவான்றும்) விழல மதிப்புழடயழவ ஆகும்'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. 

 3483 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மூன்று 
திர்ஹங்கள் விழல மதிப்புள்ள ஒரு கதால் ககடயத்ழதத் திருடியவரின் ழகழயத் துண்டித்தார்கள். 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இருபத்கதாரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. இவற்றில், சில அறிவிப்புகளில் "விழல' என்பழதக் 
குறிக்க "கீமத்' எனும் சசால்லும், கவறுசில அறிவிப்புகளில் "ஸமன்' எனும் சசால்லும் 
ஆளப்பட்டுள்ளன.  

3484 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் சாபம் திருடன்மீது 
உண்டாகட்டும்! அவன் (விழல மதிப்புள்ள) தழலக் கவசத்ழதத் திருடுகிறான்; அதற்காக அவனது 
ழக துண்டிக்கப்படுகிறது. (விழல மலிவான) கயிற்ழறயும் அவன் திருடுகி றான். அதற்காகவும் 
அவனது ழக துண்டிக் கப்படுகிறது. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.6 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவன் கயிற்ழறத் திருடினா லும் சரி, தழலக் 
கவசத்ழதத் திருடினாலும் சரி (அவனது ழக துண்டிக்கப்படுகிறது)'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  
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பாடம் : 2 உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர் என்ற பாகு பாடின்றி யார் திருடினாலும் ழக 
துண்டிக்கப்படுவதும், தண்டழனயிலி ருந்து விலக்கு அளிக்குமாறு பரிந்து ழரப்பதற்கு வந்துள்ள 
தழடயும்.  

3485 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: "மக்ஸூமி' குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒரு சபண் 
திருடிவிட்டாள் என்ற சசய்தி குழறஷிய ருக்குக் கவழலயளித்தது. அப்கபாது அவர்கள், "அந்தப் 
சபண் சதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (கபசி, தண்டழனயி லிருந்து 
விலக்கு அளிக்கச்) சசால்வது யார்?'' என்று ககட்டுக்சகாண்டார்கள். பிறகு "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் சசல்லப் பிள்ழளயான உசாமா பின் ழஸழதத் தவிர கவறு யார் துணிந்து 
கபச முடியும்?'' என்று சசான்னார்கள். அவ்வாகற உசாமா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் (பரிந்து) கபசினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ் விதித்த தண்டழனகளில் ஒன்றின் விஷயத்திலா (அழத நிழறகவற்றாமல் 
விட்டுவிடுமாறு) நீ பரிந்துழரக்கிறாய்?'' என்று ககட்டுவிட்டுப் பிறகு எழுந்து நின்று பின்வருமாறு 
உழரயாற்றினார்கள்: மக்ககள! உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த (பனூ இஸ்ராயலீ்) மக்கள் 
அைிந்துகபானதற்குக் காரணகம, (அவர்களிழடகய உள்ள) உயர் குலத்தார் திருடிவிட்டால், 
அவர்கள் அவழர (தண்டிக்காமல்) விட்டுவிடுவார்கள். அவர்களிலுள்ள பலவனீர்கள் திருடிவிட்டால் 
அவர்கள்மீது தண்டழனழய நழடமுழறப்படுத்துவார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! (இந்த) 
முஹம்மதின் மகள் ஃபாத்திமா திருடியிருந்தாலும், நான் அவரது ழகழயத் துண்டித்கத 
இருப்கபன்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3486 நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் மக்கா சவற்றிப் கபாரின்கபாது, ("மக்ஸூமி' எனும் குலத்ழதச் கசர்ந்த) ஒரு 
சபண் திருடிவிட் டாள். இந்த விஷயம் குழறஷியருக்குக் கவழலயளித்தது. அவர்கள், 
"அவளுக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (பரிந்து) கபசுபவர் யார்?'' என்று கபசிக் 
சகாண்டார்கள். பிறகு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் சசல்லப் பிள்ழள யான உசாமா 
பின் ழஸழதத் தவிர கவறு யார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் துணிந்து கபச 
முடியும்?'' என்று (தங்களுக்குள்) கபசிக்சகாண்டனர். பின்னர் அந்தப் சபண் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் சகாண்டுவரப்பட்டாள். அப்கபாது உசாமா பின் ழஸத் (ரலி) அவர்கள் 
அவளுக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (பரிந்து) கபசினார்கள். உடகன, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகம் (ககாபத்தால்) நிறம் மாறியது. அப்கபாது, 
"அல்லாஹ் விதித்த தண்டழனகளில் ஒன்றின் விஷயத்திலா நீ பரிந்துழரக்கிறாய்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு உசாமா பின் ழஸத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! எனக்காக 
(அல்லாஹ்விடம்) பாவமன்னிப்புக் ககாருங்கள்'' என்றார்கள். அன்று மாழல கநரத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிழடகய) எழுந்து நின்று அல்லாஹ்ழவ, அவனது 
தகுதிக்ககற்ப கபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டுப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: இழறவாழ்த்துக்குப் பின்! 
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உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மக்கள் அைிந்துகபானதற்குக் காரணகம, அவர்களில் உயர் 
குலத்தார் திருடிவிட்டால் அவழர (தண்டிக்காமல்) விட்டுவிடு வார்கள். அவர்களிலுள்ள 
பலவனீர்கள் திருடிவிட்டால் அவர்கள்மீது தண்டழனழய நழட முழறப்படுத்துவார்கள். என் உயிர் 
எவன் ழகயிலுள்ளகதா அவன்மீது சத்தியமாக! (என் புதல்வி) ஃபாத்திமா பின்த் முஹம்மகத 
திருடியிருந்தாலும் அவரது ழகழயயும் நான் துண்டித்கத இருப்கபன்'' என்று கூறிவிட்டு, திருடிய 
அப்சபண்ணின் ழகழயத் துண்டிக்குமாறு உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாகற அவளது ழக 
துண்டிக்கப்பட்டது. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் யூனுஸ் 
பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "பின்னர் அந்தப் சபண் அைகிய முழறயில் 
பாவமன்னிப்புக் ககாரி திருந்தினார்; திருமணமும் சசய்து சகாண்டார். அதன் பின்னரும் அவர் 
என்னிடம் வந்துசகாண்டிருந்தார். நான் அவரது கதழவழய(ப் பூர்த்தி சசய்யும்படி) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது கவனத்திற்குக் சகாண்டுசசல்கவன்'' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாகக் காணப்படுகிறது.8  

3487 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: "மக்ஸூமி' குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒரு சபண் மக்களிடம் 
(வடீ்டுப்) சபாருட்கழள இரவல் வாங்குவாள். பிறகு அவற்ழறத் தர மறுப்பாள். (இந்நிழலயில் 
அவள் ஒரு சபாருழளத் திருடிவிட்டாள்.) எனகவ, அவளது ழகழய சவட்டுமாறு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். அவளுழடய குடும்பத்தார் உசாமா பின் ழஸத் (ரலி) 
அவர்களிடம் வந்து (அவளுக்காகப் பரிந்துழரக்குமாறு) கபசினார்கள். அவ்வாகற உசாமா (ரலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (பரிந்து) கபசினார்கள். மற்ற தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. 

 3488 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பனூ மக்ஸூம் குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒரு சபண் 
திருடிவிட்டாள். அந்தப் சபண் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சகாண்டுவரப்பட்டாள். அப்சபண் நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துழணவியார் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடம் (தண்டழனயிலிருந்து) காப்பாற்றும்படி 
ககாரினாள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! (என் புதல்வி) 
ஃபாத்திமாகவ (இக்குற்றத்ழதச்) சசய்திருந்தாலும் அவரது ழகழய நான் துண்டித்கத இருப்கபன்'' 
என்று கூறினார்கள். பிறகு அப்சபண்ணின் ழக துண்டிக்கப்பட்டது.  

பாடம் : 3 விபொைத்திற்கான தண்டமன9  
3489 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (விபசாரக் குற்றத்திற்கான தண்டழனச் 
சட்டத்ழத) என்னிடமிருந்து சபற்றுக் சகாள்வரீ்; என்னிடமிருந்து சபற்றுக் சகாள்வரீ். அல்லாஹ் 
(வாக்களித்திருந்தழதப் கபான்று), சபண்களுக்கு ஒரு வைிழய ஏற்படுத்திவிட்டான். மணமாகாத 
சபண்ணுடன் மண மாகாத ஆண் விபசாரம் சசய்துவிட்டால் நூறு சாட்ழடயடிகள் வைங்கி, 
ஓராண்டுக் காலத்திற்கு நாடு கடத்தப்பட கவண்டும். மணமான சபண்ணுடன் மணமான ஆண் 
விபசாரம் சசய்துவிட்டால், நூறு சாட்ழடயடிகள் வைங்கி கல்சலறி தண்டழன வைங்கப்பட 
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கவண்டும்.10 இழத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3490 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு கவத 
அறிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப்படும்கபாது, அவர்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாவார்கள். அவர்களது 
முகம் (கறுத்து) நிறம் மாறிவிடும். ஒரு நாள் அவர் களுக்கு கவத அறிவிப்பு அருளப்படகவ 
அவர்கள் இந்நிழலழயச் சந்தித்தார்கள். பின்னர் அவர்கழளவிட்டு அந்நிழல விலகியதும், 
"(விபசாரத்திற்கான தண்டழனச் சட்டத்ழத) என்னிடமிருந்து சபற்றுக்சகாள் ளுங்கள். (விபசாரம் 
சசய்த) சபண்கள் சதாடர்பாக அல்லாஹ் ஒரு வைிழய ஏற் படுத்திவிட்டான். மணமான சபண் 
மணமான ஆணுடன் விபசாரம் சசய்துவிட்டால் (அதற்குத் தனிச் சட்டமாகும்). மணமாகாத சபண் 
மணமாகாத ஆணுடன் விபசாரம் சசய்துவிட்டால் (அதற்குத் தனிச் சட்டமா கும்). 
மணமானவர்களுக்கு நூறு சாட்ழடயடி களும் கல்சலறி தண்டழனயும் வைங்கப்பட கவண்டும். 
மணமாகாதவர்களுக்கு நூறு சாட் ழடயடிகளும் ஓராண்டு காலத்திற்கு நாடு கடத்தலும் 
தண்டழனயாக வைங்கப்பட கவண்டும். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3491 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "மணமாகாதவர்களுக்குச் சாட்ழடயடியும் நாடு கடத்தலும் வைங்கப்படும்; மண 
மானவர்களுக்குச் சாட்ழடயடியும் கல்சலறி தண்டழனயும் வைங்கப்படும்'' என்று இடம் 
சபற்றுள்ளது. அவற்றில் ஓராண்டு (நாடு கடத்தல்) என்கறா நூறு (சாட்ழடயடிகள்) என்கறா 
(எண்ணிக்ழக குறிப்பு) இடம்சபறவில்ழல.  

பாடம் : 4 ைணைானவர்கள் விபொைம் புரிந்தால் (ொகும்வமை) கல்சைறி தண்டமன 
வைங்குதல்.  
3492 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களது சசாற்சபாைிவு கமழட (மிம்பர்) மீத 
மர்ந்தபடி (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கழளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் 
அல்லாஹ் அனுப்பினான். அவர்களுக்கு (குர்ஆன் எனும்) கவதத்ழத யும் அருளினான். அல்லாஹ் 
அருளிய (கவதத்)தில் கல்சலறி தண்டழன (ரஜ்ம்) குறித்த வசனம் இருந்தது. அழத நாங்கள் 
ஓதியிருக்கிகறாம். அழத மனனமிட்டிருக்கி கறாம். அழத விளங்கியுமிருக்கிகறாம்.11 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (மணமானவர்கள் விபசாரம் சசய்தால் அவர் களுக்குக்) 
கல்சலறி தண்டழன (ரஜ்ம்) நிழற கவற்றியுள்ளார்கள். அவர்களுக்குப் பிறகு நாமும் அந்தத் 
தண்டழனழய நழடமுழறப்படுத்திகனாம். காலப்கபாக்கில் மக்களில் சிலர் "இழறகவதத்தில் 
கல்சலறி தண்டழன குறித்த வசனத்ழத நாங்கள் காணவில்ழல' என்று கூறி, இழறவன் அருளிய 
விதிசயான்ழறக் ழகவிடுவதன் மூலம் வைிதவறிவிடுவார்ககளா என நான் அஞ்சுகிகறன். 
மணமுடித்த ஆகணா, சபண்கணா விபசாரம் சசய்து, அதற்குச் சாட்சி இருந்தாகலா, அல்லது 
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கர்ப்பம் ஏற்பட்டாகலா, அல்லது ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்தாகலா அவருக்குக் கல்சலறி 
தண்டழன உண்டு என்பது இழறச் சட்டத்தில் உள்ளதாகும்.12 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 5 விபசாரம் புரிந்துவிட்டதாக ஒருவர் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்தல்.  

3493 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பள்ளிவாசலில் இருந்தகபாது முஸ்லிம் களில் ஒருவர் வந்து அவர்கழள அழைத்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் விபசாரம் சசய்துவிட்கடன்'' என்று சசான்னார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது முகத்ழத (கவறு பக்கம்) திருப்பிக்சகாண்டார்கள். 
உடகன அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் முகத்துக்கு கநராக வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! நான் விபசாரம் சசய்துவிட்கடன்'' என்று கூறினார். அப்கபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் முகத்ழத (கவறு பக்கம்) திருப்பிக் சகாண்டார்கள். அவர் திரும்பத் திரும்ப 
அழதகய நான்கு தடழவ சசால்லித் தமக்சகதிராகத் தாகம ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்தகபாது, 
அவழர அழைத்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குப் ழபத்தியமா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அவர், "(எனக்குப் ழபத்தியம்) இல்ழல'' என்று சசான்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உமக்குத் திருமணமாகிவிட்டதா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "ஆம் 
(திருமணமாகிவிட்டது)'' என்று சசான்னார். எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இவழரக் சகாண்டுசசன்று கல்சலறி தண்டழன நிழறகவற்றுங்கள்'' என்று சசான்னார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு 
ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள், 
"அவருக்குக் கல்சலறி தண்டழன வைங்கியவர் களில் நானும் ஒருவனாயிருந்கதன். அப்கபாது 
அவழர (சபாது ழமயவாடியிலுள்ள) சதாழுழகத் திடலில் ழவத்து நாங்கள் கல்சலறிந்கதாம். 
கற்கள் அவர்மீது விழுந்தகபாது, (வலி தாங்க முடியாமல்) அவர் சவருண்கடாட ஆரம்பித்தார். 
அவழர நாங்கள் (விரட்டிச் சசன்று பாழறகள் நிழறந்த) "அல்ஹர்ரா'ப் பகுதியில் பிடித்து 
அவருக்குக் கல்சலறி தண்டழன நிழறகவற்றிகனாம்'' என்று கூறினார்கள் என அவர்களிடம் 
சசவியுற்ற ஒருவர் என்னிடம் சதரிவித்தார்.13 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர் 
சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்துள்ள 
குறிப்பு இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந் துள்ளது. அவற்றில் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
இடம்சபற்றுள்ளது. 
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 3494 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மாஇஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் சகாண்டுவரப்பட்ட கபாது அவர்கழள நான் பார்த்கதன். அவர் உயரம் 
குழறந்த மனிதராகவும் கட்டுடல் சகாண்டவராகவும் இருந்தார். அவரது உடலில் கமல்துண்டு 
இருக்கவில்ழல. அவர், தாம் விபசாரம் சசய்துவிட்டதாகத் தமக்சகதிராகத் தாகம நான்கு முழற 
சாட்சியம் (ஒப்புதல் வாக்குமூலம்) அளித்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் இப்படிச் 
சசய்திருக்கலாம் (முத்தமிட்டிருக்கலாம், அழணத்திருக்கலாம்)' என்று கூறினார்கள். மாஇஸ் (ரலி) 
அவர்கள், "இல்ழல; அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! இந்த அற்பன் விபசாரம் சசய்துவிட்டான்'' 
என்று கூறினார். ஆககவ, அவருக்குக் கல்சலறி தண்டழன வைங்குமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டழளயிட்டார்கள். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிழடகய) உழரயாற்றுழகயில், 
"அறிந்துசகாள்ளுங்கள். நாம் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் (அறப்கபாருக்கு) புறப்படும்கபாசதல்லாம் 
மக்களில் சிலர் ஊரிகலகய தங்கிவிடுகின்றனர். அவர்கள் மழல ஆடு (புணரும்கபாது) 
சப்தமிடுவழதப் கபான்று சப்தமிட்டுக்சகாண்டு, (பால் கபான்ற) குழறவான சபாருழள(ப் 
சபண்களுக்குக் சகட்ட எண்ணத்துடன்) வைங்குகிறார்கள். அறிந்துசகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! அவர்களில் ஒருவர் என்னிடம் அகப்பட்டால் மற்றவர்களுக்குப் பாடமாக அழமயும் 
விதத்தில் (மிகக் கடுழமயாக) அவழரத் தண்டிப்கபன்'' என்று கூறினார்கள்.  

3495 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: விபசாரம் சசய்துவிட்ட ஒரு மனிதர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சகாண்டுவரப்பட்டார். அவர் உயரம் குழறந் தவராகவும் 
தழலவிரி ககாலத்துடனும் கட்டுடலுடனும் காணப்பட்டார். அவழர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இரண்டு முழற திருப்பி அனுப்பினார்கள். பிறகு அவருக்குக் கல்சலறி தண்டழன 
நிழறகவற்றுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாகற அவருக்குக் கல்சலறி தண்டழன 
நிழறகவற்றப்பட்டது. பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நாம் அல்லாஹ்வின் 
பாழதயில் (அறப் கபாருக்குப்) புறப்படும்கபாசதல்லாம் உங்களில் சிலர் ஊரிகலகய 
தங்கிவிடுகின்றனர். அவர்கள் மழல ஆடு (புணரும்கபாது) சப்தமிடுவழதப் கபான்று 
சப்தமிட்டுக்சகாண்டு, (பால் கபான்ற) குழறவான சபாருழளப் சபண்களில் சிலருக்கு(க் சகட்ட 
எண்ணத்கதாடு) வைங்குகிறார்கள். அவர்களில் யாழரகயனும் அல்லாஹ் என்னிடம் அகப்படச் 
சசய்தால் "அவழர நான் பிறருக்குப் பாடமாக ஆக்கிவிடுகவன்' அல்லது "அவழர 
மற்றவர்களுக்குப் பாடம் புகட்டும் வழகயில் தண்டித்துவிடுகவன்' என்று கூறினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரண்டு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சிமாக் 
பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இந்த ஹதீழஸ நான் சயதீ் பின் ஜுழபர் (ரஹ்) 
அவர்களிடம் கூறிகனன். அப்கபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவழர 
(மாஇஸ் (ரலி) அவர்கழள) நான்கு முழற திருப்பியனுப்பினார்கள்'' என்று கூறினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஷபாபா பின் சவார் (ரஹ்) அவர்களது 
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அறிவிப்பில் "இரண்டு முழற திருப்பியனுப்பினார்கள்'' என்று இடம்சபற் றுள்ளது. அபூஆமிர் 
அல்அகதீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவழர இரண்டு முழற அல்லது மூன்று முழற 
திருப்பியனுப் பினார்கள்'' என்று (ஐயப்பாட்டுடன்) காணப் படுகிறது.  

3496 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மாஇஸ் பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்களிடம் "உம்ழமப் பற்றி எனக்குக் கிழடத்த சசய்தி உண்ழமயா?'' என்று ககட் டார்கள். 
மாஇஸ் (ரலி) அவர்கள், "என்ழனப் பற்றி தங்களுக்கு என்ன சசய்தி கிட்டியது?'' என்று 
ககட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் இன்ன குடும்பத்து இளம் சபண்ணுடன் தவறான உறவு 
சகாண்டுவிட்டதாக எனக்குச் சசய்தி எட்டியது'' என்றார்கள். அதற்கு மாஇஸ் (ரலி) அவர்கள், "ஆம்' 
என்று கூறி, தமக்சகதிராக நான்கு முழற சாட்சியம் (கூறி ஒப்புதல் வாக்குமூலம்) அளித்தார்கள். 
பின்னர் (அவழரக் சகாண்டுசசன்று கல்சலறி தண்டழன நிழறகவற்றுமாறு) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டழளயிட, அவ்வாகற அவருக்குக் கல்சலறி தண்டழன நிழறகவற்றப்பட்டது. இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3497 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மாஇஸ் பின் மாலிக் எனப்படும் அஸ்லம் 
குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் 
மானக்ககடான ஒரு சசயழலச் சசய்துவிட்கடன். ஆககவ, எனக்குத் தண்டழனழய 
நிழலநாட்டுங்கள்'' என்று கூறினார். அவழர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பலமுழற 
திருப்பி அனுப்பினார்கள். பிறகு அவருழடய குலத்தாரிடம் விசாரித்தார்கள். அதற்கு அம்மக்கள், 
"அவழரப் பற்றித் தவறாக எழதயும் நாங்கள் அறியவில்ழல. ஆயினும், அவர் ஒரு சசயழலச் 
சசய்துவிட்டு, "தம்மீது தண்டழன நிழறகவற்றப்பட்டால் தவிர அக்குற்றத்திலிருந்து தம்மால் 
சவளிகயற முடியாது' என்று கருதுகிறார்'' என்று கூறினர். பிறகு மாஇஸ் (ரலி) அவர்கள் மீண்டும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். அப்கபாது அவருக்குக் கல்சலறி தண்டழனழய 
நிழறகவற்றுமாறு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள். ஆககவ, 
நாங்கள் அவழர "பகீஉல் ஃகர்கத்' சபாது ழமய வாடிக்கு அழைத்துச் சசன்கறாம். (கல்சலறி 
யும்கபாது தப்பி ஓடாமலிருப்பதற்காக) அவழர நாங்கள் கட்டி ழவக்கவுமில்ழல. (அவழர 
நிறுத்துவதற்காக) நாங்கள் குைியும் கதாண்டவில்ழல. அவழர எலும்பு, மண் கட்டி, சுட்ட சசங்கல் 
ஆகியவற்றால் அடித் கதாம். அடி தாங்க முடியாமல் அவர் ஓடினார். அவருக் குப் பின்னால் 
நாங்களும் ஓடிகனாம். இறுதி யில் அவர் (பாழறகள் நிழறந்த) "அல்ஹர்ரா'ப் பகுதியின் 
முழனக்குச் சசன்று எங்களுக்காக நிமிர்ந்து நின்றார். நாங்கள் அவர்மீது "ஹர்ரா'வின் 
சபருங்கற்கழள எறிந்கதாம். அவர் அழமதியாகிவிட்டார். பின்னர் அன்று மாழல அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிழடகய) நின்று உழர யாற்றினார்கள். அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் 
பாழதயில் அறப்கபாருக்காக நாம் புறப்படும்கபாசதல் லாம் சிலர் (கபாருக்குச் சசல்லாமல்) 
நம்முழடய குடும்பத்தாரிழடகய தங்கிவிடுகின்றனர். அவர்கள் மழல ஆடு (புணரும்கபாது) 
சப்தமிடுவழதப் கபான்று சப்தமிட்டுக்சகாண்டு இருந்துவிடுகிறார்கள். இத்தழகய (இைி)சசயழல 
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சசய்யும் மனிதர் எவகரனும் என்னிடம் சகாண்டுவரப்பட்டால் அவருக்குத் தக்க தண்டழன 
வைங்குவது என்மீது கடழமயாகும்'' என்று கூறினார்கள். (அன்ழறய நாளில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மாஇஸ் (ரலி) அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாரவுமில்ழல; (தண்டழனழய 
நிழறகவற்றிய பின் அவழர) இைித்துப் கபசவுமில்ழல.  

3498 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அன்று 
மாழல நபி (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிழடகய) நின்று அல்லாஹ்ழவப் கபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டு, 
"இழறவாழ்த்துக்குப் பின்! சிலருக்கு என்ன கநர்ந்தது? நாம் அறப் கபாருக்குப் புறப்பட்டுச் 
சசன்றால் மக்களில் சிலர் நம்முடன் வந்து கசராமல் (இங்கககய) தங்கி விடுகின்றனர். அவர்கள் 
மழல ஆடு (புணரும்கபாது) சப்தமிடுவழதப் கபான்று சப்தமிடுகிறார்கள் என்று கூறினார்கள்'' எனக் 
காணப்படுகிறது. அதில் "நம்முழடய குடும்பத்தாரிழடகய' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 
தாவூத் பின் அபஹீிந்த் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் கமற்கண்ட ஹதீஸின் ஒரு பகுதிகய 
இடம்சபற்றுள்ளது. சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மாஇஸ் (ரலி) அவர்கள் தாம் 
விபசாரம் சசய்தழத மூன்று முழற ஒப்புக்சகாண்டார்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. 

 3499 புழரதா பின் அல்ஹசீப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மாஇஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (விபசாரக் குற்றத்திற்குரிய தண்ட 
ழனழய நிழறகவற்றி) என்ழனத் தூய்ழமப் படுத்துங்கள்'' என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உமக்குக் ககடுதான்! நீர் திரும்பிச் சசன்று அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாரி 
அவனிடம் மீளுவாயாக'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற மாஇஸ் (ரலி) அவர்கள் திரும்பிச் 
சசன்றுவிட்டு, அதிக நாள் தாம திக்காமல் திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்ழனத் 
தூய்ழமப்படுத்துங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குக் ககடுதான். நீர் 
திரும்பிச் சசன்று அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீளுவரீாக'' என்று கூறினார்கள். 
மாஇஸ் (ரலி) அவர்கள் மறுபடியும் திரும்பிச் சசன்றுவிட்டு அதிக நாள் தாமதிக்காமல் 
திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்ழனத் தூய்ழமப்படுத்துங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் முன்பு கபான்கற பதிலுழரத்தார்கள். நான்காவது முழற அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எதிலிருந்து உம்ழமத் தூய்ழமப்படுத்த கவண்டும்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அவர், "விபசாரக் குற்றத்திலிருந்து' என்று விழடயளித்தார். அப்கபாது அவர்கள், 
"இவருக்குப் ழபத்தியம் பிடித்துள்ளதா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் ழபத்தியக்காரர் அல்லர் எனத் 
சதரிவிக்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவர் மது அருந்தியுள்ளாரா?'' என்று ககட்டார்கள். 
உடகன ஒரு மனிதர் எழுந்து, அவரது வாழய (ஊதச் சசால்லி) முகர்ந்து பார்த்தார். மதுவின் 
வாழட வரவில்ழல. அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் விபசாரம் சசய்தீரா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அவர் "ஆம்' என்று (வாக்குமூலம்) கூறினார். அவழரக் சகாண்டுசசன்று கல்சலறி தண்டழன 
நிழறகவற்றுமாறு உத்தரவிட்டார் கள். அவ்வாகற அவருக்குக் கல்சலறி தண்டழன 
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நிழறகவற்றப்பட்டது. அவர் சதாடர்பாக மக்க(ளிழடகய கருத்து கவறுபாடு கதான்றி அவர்க)ள் 
இரு பிரிவி னராக ஆயினர். சிலர், "அவர் அைிந்தார். அவழர அவருழடய குற்றம் 
சுற்றிவழளத்துக் சகாண்டுவிட்டது'' என்று கூறினர். கவறு சிலர், "மாஇஸின் பாவமன்னிப்ழப 
விஞ்சிய பாவ மன்னிப்பு இல்ழல. அவர் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் வந்து தமது ழகழய நபியின் 
ழகயில் ழவத்து, "என்ழனக் கல்லால் அடித்துக்சகால் லுங்கள்' என்று கூறினார்'' என்றனர். 
இவ்வாகற இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் நகர்ந்தன. பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அமர்ந்திருந்தகபாது மக்கள் வந்து, சலாம் சசால்லிவிட்டு அமர்ந்தார்கள். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (மக்களிடம்) "மாஇஸ் பின் மாலிக்குக்காக நீங்கள் பாவமன்னிப்புக் ககாருங்கள்'' 
என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ், மாஇஸ் பின் மாலிக்கின் பிழைழயப் சபாறுப்பானாக!'' 
என்று கவண்டினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் அைகிய முழறயில் 
பாவமன்னிப்புக் ககாரினார். அது ஒரு சமுதாயத்துக்கக பங்கிடப்பட்டாலும் அவர்கள் 
அழனவருக்கும் அது கபாதுமானதாகும்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு "அஸ்த்' குலத்தின் ஒரு 
கிழளயான "ஃகாமித்' ககாத்திரத்ழதச் கசர்ந்த ஒரு சபண்மணி வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
என்ழனத் தூய்ழமப்படுத்துங்கள்'' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உனக்குக் ககடுதான்! நீ 
திரும்பிச் சசன்று அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீளுவாயாக'' என்று கூறினார்கள். 
அதற்கு அப்சபண், "மாஇஸ் பின் மாலிக்ழகத் திருப்பி அனுப்பியழதப் கபான்று என்ழன யும் 
திருப்பி அனுப்பப் பார்க்கிறரீ்கள் என்கற நான் கருதுகி கறன்'' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"என்ன அது?'' என்று ககட்டார்கள். அப்சபண், "நான் விபசாரத்தால் கர்ப்பமுற்றவள்'' என்றார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "நீயா (அது)?'' என்று ககட்டார்கள். அப்சபண் "ஆம்' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"உமது வயிற்றிலுள்ள மகழவப் சபற்சறடுக்கும்வழர (சபாறுழமயாக இரு; பிறகு வா!)'' 
என்றார்கள். பிரசவிக்கும்வழர அவழளப் பராமரிக்கும் சபாறுப்ழப அன்சாரிகளில் ஒருவர் 
ஏற்றுக்சகாண்டார். பிறகு அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "ஃகாமிதிய்யா குலத்தாளுக்குக் 
குழுந்ழத பிறந்துவிட்டது' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நாம் இப்கபாது அவளுக்குக் 
கல்சலறி தண்டழன நிழறகவற்றப்கபாவதில்ழல. பாலூட்டும் அன்ழனயின்றி நிற்கும் சிறு 
வயதுக் குைந் ழதயாக அவளது பிள்ழளழய விட்டுவிடவும் நாம் விரும்பவில்ழல'' என்று 
கூறினார்கள். அப்கபாது அன்சாரிகளில் ஒருவர் எழுந்து, "அவனுக்குப் பாலூட்டும் சபாறுப்பு 
என்ழனச் கசர்ந்தது, அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்றார். பின்னர் அந்தப் சபண்ணுக்குக் கல்சலறி 
தண்டழன நிழறகவற்றுமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள்.  

3500 புழரதா பின் அல்ஹசீப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மாஇஸ் பின் மாலிக் அல்அஸ்லமீ 
(ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! எனக்கு 
நாகன அநீதி இழைத்துக்சகாண்கடன். நான் விபசாரம் சசய்துவிட்கடன். என்ழனத் தாங்கள் 
தூய்ழமப் படுத்த கவண்டும் என்று நான் விரும்புகிகறன்'' என்று கூறினார். (அவழர 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திருப்பி அனுப்பிவிட்டார்கள்.) மறு நாளும் அவர் 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் விபசாரம் 
சசய்துவிட்கடன்'' என்று கூறினார். அப்கபாதும் அவழர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
திருப்பியனுப்பிவிட்டார்கள். பிறகு அவருழடய குலத்தாரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஆளனுப்பி, "அவரு ழடய அறிவில் ஏகதனும் ககாளாறு ஏற்பட்டுள்ளதாக நீங்கள் 
அறிகிறரீ்களா? அவரிடம் ஏகதனும் ஆட்கசபகரமான நடவடிக்ழகழயக் காணுகிறரீ்களா?'' என்று 
விசாரித்தார்கள். அதற்கு அம்மக்கள், "முழுழமயான அறிகவாடுதான் அவர் உள்ளார் என்கற 
நாங்கள் அறிகிகறாம். எங்கழளப் சபாறுத்தவழர அவர் எங்களில் நல்ல மனிதர்களில் ஒருவராக 
உள்ளார்'' என்று கூறினர். பிறகு மூன்றாவது முழறயாக அவர் வந்தகபாதும் அவருழடய 
குலத்தாரிடம் மீண்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆளனுப்பி அவழரப் பற்றி 
விசாரித்தார்கள். அப்கபாதும் அவர்கள், "அவருக்கு எந்தக் ககாளாறுமில்ழல. அவரது அறிவிலும் 
எந்தக் குழறயுமில்ழல'' என்று சதரிவித்தனர். நான்காவது முழற அவர் வந்து முன்பு கபான்கற 
கூறியகபாது, அவருக் காகக் குைிசயான்ழறத் கதாண்டும்படி பணித்தார்கள். பிறகு அவழரக் 
சகாண்டுசசன்று கல்சலறி தண்டழன நிழறகவற்றுமாறு உத்தரவிட்டார் கள். அவ்வாகற 
அவருக்குக் கல்சலறி தண்டழன நிழறகவற்றப்பட்டது. அடுத்து "ஃகாமிதிய்யா' குலத்ழதச் கசர்ந்த 
ஒரு சபண் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் 
விபசாரம் சசய்துவிட்கடன். (உரிய தண்டழனழய நிழறகவற்றி) என்ழனத் தூய்ழமப்படுத்துங்கள்'' 
என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்சபண்ழண திருப்பியனுப்பி 
விட்டார்கள். அப்சபண் மறு நாள் (வந்து), "அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஏன் என்ழனத் 
திருப்பியனுப்புகிறரீ்கள்? மாஇஸ் அவர்க ழளத் திருப்பி அனுப்பியழதப் கபான்று என்ழனயும் 
தாங்கள் திருப்பியனுப்புகி றரீ்கள்கபாலும். அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! நான் (தகாத உறவில் 
ஈடுபட்டு) கர்ப்ப முற்றுள்களன்'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ழல, 
நீ சசன்று குைந்ழத சபற்சறடு (பிறகு திரும்பி வா)'' என்று சசான்னார்கள். குைந்ழத சபற்சறடுத்த 
பின் அந்தப் சபண் ஒரு துணியில் குைந்ழதழய எடுத்துக்சகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "இது நான் சபற்சறடுத்த குைந்ழத'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீ சசன்று குைந்ழதக்குப் பாலூட்டு! பால்குடி மறந்த பின் திரும்பி வா'' 
என்றார்கள். பால்குடி மறக்கடித்த பின் அப்சபண் அச்சிறுவனுடன் வந்தார். அவனது ழகயில் 
சராட்டித் துண்டு ஒன்று இருந்தது. அப்சபண், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இவனுக்குப் பால்குடி 
மறக்கடித்து விட்கடன். இப்கபாது உணவு உட்சகாள்கிறான்'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், அச்சிறுவழன முஸ்லிம்களில் ஒருவரிடம் ஒப்பழடத் தார்கள். பிறகு அந்தப் 
சபண்ணுக்குக் கல்சலறி தண்டழன நிழறகவற்றுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். ஆககவ, அவருக்காக 
சநஞ்சளவு குைி கதாண்டப்பட்டது. (பின்னர் அக்குைிக்குள் அப்சபண்ழண நிறுத்திய பின்) 
மக்களுக்குக் கட்டழளயிட, அவருக்குக் கல்சலறி தண்டழனழய மக்கள் நிழற கவற்றினார்கள். 
காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள் கல் ஒன்ழற எடுத்துக் சகாண்டுவந்து, அப்சபண்ணின் 
தழலமீது எறிந்தார்கள். இரத்தம் காலித் (ரலி) அவர்களின் முகத்தில் சதரித்தது. அப்கபாது அவழர 
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காலித் ஏசினார்கள். காலித் (ரலி) அவர்கள் ஏசியழத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சசவியுற்றகபாது, "காலிகத! நிறுத்துங்கள். என் உயிர் எவன் ழகயிலுள்ளகதா அவன் 
மீதாழணயாக! அவர் அைகிய முழறயில் பாவமன்னிப்புத் கதடிக்சகாண்டார். சபாது நிதிழய 
கமாசடி சசய்த ஒருவன் இப்படி பாவமன்னிப்புக் ககாரினால் அவனுக்கும்கூட பாவமன்னிப்பு 
வைங்கப்பட்டிருக்கும்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு அப்சபண்ணுக்கு இறுதித் சதாழுழக நடத்த 
ஏற்பாடு சசய்யுமாறு பணித்து, அவருக்காகத் சதாழுழக நடத்தினார்கள். பின்னர் அவர் அடக்கமும் 
சசய்யப்பட்டார். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது 

. 3501 இம்ரான் பின் ஹுழஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: விபசாரத்தால் கர்ப்பமுற்றிருந்த 
ஜுழஹனா குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒரு சபண் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! தண்டழனக் குரிய ஒரு குற்றத்ழத நான் சசய்துவிட் கடன். என்மீது 
தண்டழனழய நிழலநாட் டுங்கள்'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அப்சபண்ணின் காப்பாளழர அழைத்துவரச் சசய்து, "இவழள நல்ல முழறயில் 
கவனித்துவாருங்கள். குைந்ழத பிறந்ததும் இவழள என்னிடம் அழைத்து வாருங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். காப்பாளர் அவ்வாகற சசய்தார். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உத்தரவிட அவள்மீது அவளுழடய துணிகள் சுற்றப்பட்டன. பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உத்தரவிட அவளுக்குக் கல்சலறி தண்டழன நிழறகவற்றப்பட்டது. பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவளுக்காக இறுதித் சதாழுழக நடத்தினார்கள். அப்கபாது 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் தூதகர! இவளுக்காகத் தாங்கள் சதாைழவக்கிறரீ்களா? 
இவள் விபசாரம் புரிந்தவள் ஆயிற்கற?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவள் அைகிய முழறயில் மன்னிப்புத் கதடிவிட்டாள். மதீனாவாசிகளில் எழுபது 
கபரிழடகய அது பங்கிடப்பட்டாலும் அவர்கள் அழனவருக்கும் கபாதுமானதாக அழமயும். 
உயர்ந்கதான் அல்லாஹ்வுக்காகத் தன் உயிழரகய அர்ப்பணித்த இப்சபண்ணின் 
பாவமன்னிப்ழபவிடச் சிறந்தழத நீர் கண்டுள்ளரீா?'' என்று ககட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3502 அபூஹுழரரா (ரலி) மற்றும் ழஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) ஆகிகயார் கூறியதாவது: 
கிராமவாசிகளில் ஒருவர் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ் வின் 
தூதகர! அல்லாஹ்ழவ முன்ழவத்துக் ககட்கிகறன். அல்லாஹ்வின் சட்டப்படிகய எனக்குத் 
தீர்ப்பளிக்க கவண்டும்'' என்று சசான்னார். அப்கபாது அவழரவிட விளக்க முழடயவராக இருந்த 
அவருழடய எதிரி, "ஆம் எங்களிழடகய அல்லாஹ்வின் சட்டப் படி தீர்ப்பளியுங்கள்'' என்று 
கூறினார். பின்னர் அந்தக் கிராமவாசி "என்ழனப் கபச அனுமதி யுங்கள்'' என்று கூற, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "கபசு' என்றார்கள். அவர், "என் மகன் இவரிடம் பணியாள 
னாக இருந்தான். அப்கபாது இவருழடய மழனவியுடன் விபசாரம் சசய்துவிட்டான். என் மகழனக் 
கல்லால் அடித்துக் சகான்றுவிட கவண்டும் என்று என்னிடம் சதரிவிக்கப்பட்டது. ஆககவ, நான் 
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(இந்தத் தண்டழனயிலிருந்து என் மகழனக் காப்பாற்றுவதற்காக) அதற்குப் பதில் நூறு 
ஆடுகழளயும் ஓர் அடிழமப் சபண்ழணயும் ஈட்டுத் சதாழகயாக வைங்கிகனன். பிறகு நான் 
கல்வியாளர்களிடம் விசாரித்தகபாது, என் மகனுக்கு நூறு சாட்ழடயடிகளும் ஓராண்டுக் 
காலத்திற்கு நாடு கடத்தலும்தான் தண்டழனயாகத் தரப்பட கவண்டும் என்றும், இந்த மனிதரின் 
மழனவிக்குக் கல்சலறி தண்டழன (ரஜ்ம்) வைங்கப்பட கவண்டும் என்றும் என்னிடம் அவர்கள் 
சதரிவித்தார்கள்'' என்று கூறினார். இழதக் ககட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் 
உயிர் எவன் ழகயிலுள்ளகதா அவன்மீது சத்தியமாக! உங்கள் இருவருக்கிழடகய நான் 
அல்லாஹ்வின் சட்டப்படிகய தீர்ப்ப ளிக்கிகறன். அடிழமப் சபண்ணும் நூறு ஆடுகளும் 
(உம்மிடகம) திருப்பித் தரப்பட கவண்டும். உம்முழடய மகனுக்கு நூறு சாட்ழடயடிகளும் 
ஓராண்டுக் காலம் நாடு கடத்தும் தண்டழனயும் வைங்கப்பட கவண்டும்'' என்று கூறிவிட்டு, 
(அருகிலிருந்த உழனஸ் (ரலி) அவர்கழள கநாக்கி), "உழனகஸ! நீங்கள் இந்த மனிதரின் 
மழனவியிடம் சசன்று அவள் (விபசாரக் குற்றத்ழத) ஒப்புக் சகாண்டால் அவளுக்குக் கல்சலறி 
தண்டழன வைங்குங்கள்'' என்று சசான்னார்கள். அவ்வாகற உழனஸ் (ரலி) அவர்கள் அவளிடம் 
சசல்ல, அவளும் தனது குற்றத்ழத ஒப்புக் சகாண்டாள். ஆககவ, அவளுக்குக் கல்சலறி தண்டழன 
நிழறகவற்றுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட அவ்வாகற தண்டழன 
நிழறகவற்றப்பட்டது.14 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 6 இஸ்லாமிய அரசின் கீழ் வாழும் யூதர்கள் விபசாரத்தில் ஈடுபட்டாலும் கல்சலறி 
தண்டழன உண்டு. 

 3503 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: விபசாரம் புரிந்துவிட்ட ஒரு யூத 
ஆணும் யூதப் சபண்ணும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சகாண்டுவரப்பட்டனர். 
யூதர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து "விபசாரம் சசய்துவிட்டவ னுக்கு 
(அளிக்கப்படும் தண்டழன குறித்து) நீங்கள் (உங்களுழடய) "தவ்ராத்' (கவதத்)தில் என்ன 
காண்கிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு யூதர்கள், "அவர்கள் இருவர் முகத்திலும் கரி பூசி, 
அவர்களிருவழரயும் ஒட்டகத்தில் ஏற்றி, முகம் திருப்பி அமரழவப்கபாம். பின்னர் அவ்விருவரும் 
(ஊழரச்) சுற்றிக் சகாண்டு வரப்படுவர்'' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"நீங்கள் உண்ழமயாளர்களாயின் "தவ்ராத்'ழதக் சகாண்டுவாருங்கள்'' என்று சசான்னார்கள். 
அவ்வாகற அவர்கள் "தவ்ராத்'ழதக் சகாண்டுவந்து வாசித்துக்காட்டினர். கல்சலறி தண்டழன 
குறித்த வசனம் வந்தகபாது, அழத வாசித்துக் சகாண்டிருந்த (யூத) இழளஞர் அந்த வசனத்தின் 
மீது தமது ழகழய ழவத்து (மழறத்து)க் சகாண்டு, அதற்கு முன்பும் பின்பும் உள்ள வசனங்கழள 
வாசித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (யூதமத அறிஞராயிருந்து 
இஸ்லாத்ழத ஏற்றிருந்த) அப்துல்லாஹ் பின் சலாம் (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அவர்கள், 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்), "அவழரக் ழகழய எடுக்கச் சசால்லுங்கள்'' என்று 
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கூறினார்கள். உடகன அந்த இழளஞர் தமது ழகழய எடுத்தார். அங்கக (விபசாரக் குற்றத்திற்கு) 
கல்சலறி தண்டழன நிழறகவற்றும்படி கூறும் வசனம் இருந்தது. ஆககவ, அவ்விருவழர யும் 
சாகும்வழர கல்லால் அடிக்கும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தர விட்டார்கள். 
அவ்வாகற அவ்விருவருக்கும் கல்சலறி தண்டழன வைங்கப்பட்டது. அவர்கள்மீது 
கல்சலறிந்தவர்களில் நானும் ஒருவனாயிருந்கதன். அந்தப் சபண் ழணக் கல்லடியிலிருந்து 
காப்பதற்காக அந்த யூதர் தமது உடலால் அவழள மழறத்துக் சகாண்டிருந்தழத நான் 
பார்த்கதன்.15  

3504 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "விபசாரம் சசய்துவிட்ட ஒரு யூத 
ஆணுக்கும் யூதப் சபண்ணுக்கும் கல்சலறி தண்டழன நிழறகவற்றுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். அவ்விருவழரயும் யூதர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் சகாண்டுவந்திருந்தனர்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் யூதர்கள் தம் சமுதாயத்தாரில் விபசாரம் 
சசய்துவிட்டிருந்த ஓர் ஆழணயும் ஒரு சபண்ழணயும் அழைத்து வந்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன 

3505 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (விபசாரக் குற்றத்திற்காக யூதர்களால்) 
முகத்தில் கரி பூசப்பட்டு, சாட்ழடயடி தண்டழன நிழறகவற்றப்பட்ட யூதசனாருவன் நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு அருகில் சகாண்டு சசல்லப்பட்டான். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் யூதர்கழள 
அழைத்து, "விபசாரக் குற்றம் புரிந்தவனுக்கு உங்களது கவதத்தில் இதுதான் தண்டழன என்று 
காண்கிறரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்று (சபாய்) சசான்னார்கள். 
உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள் யூத அறிஞர்களில் ஒருவழர அழைத்து, "மூசா (அழல) 
அவர்களுக்குத் "தவ்ராத்'ழத அருளிய அல்லாஹ்ழவ முன்ழவத்துக் ககட்கிகறன். விபசாரக் 
குற்றம் புரிந்தவனுக்கு உங்களது கவதத்தில் இதுதான் தண்டழன என்று காண்கிறரீ்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "இல்ழல; நீங்கள் இவ்வாறு (அல்லாஹ்ழவ முன்ழவத்துக்) 
ககட்டிராவிட்டால், நான் உங்களிடம் (உண்ழமழயச்) சசால்லமாட்கடன். அவனுக்குக் கல்சலறி 
தண்டழன நிழறகவற்றப்படும் என்கற நாங்கள் அதில் காண்கிகறாம். எனினும், எங்கள் 
கமன்மக்களிழடகய விபசாரம் அதிகமாகிவிட்டது. (விபசாரம் சசய்துவிட்ட கமன்மக்களில் 
ஒருவழர) நாங்கள் பிடித்துவிட்டால், அந்தத் தண்டழனழய விட்டுவிடுகவாம். (அகத 
குற்றத்திற்காக) சாமானிய மக்கழளப் பிடித்தால், அவர்கள்மீது தண்டழனழய நாங்கள் 
நிழலநாட்டுகவாம். ஆககவ, நாங்கள் (கலந்து கபசி) உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர் அழனவருக்கும் 
சபாதுவான ஒரு தண்டழனழய நிழறகவற்றுகவாம் என முடிவு சசய்கதாம். அதனடிப்பழடயில் 
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கல்சலறி தண்டழனக்குப் பகரமாக முகத்தில் கரி பூசி, கழசயடி வைங்கும் தண்டழனழய 
நிழறகவற்றலாகனாம்'' என்று கூறினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இழறவா! இவர்கள் உனது சட்டசமான் ழறச் சாகடித்துவிட்டிருந்த நிழலயில் அழத (மீண்டும் 
நழடமுழறப்படுத்தி) உயிர்ப்பித்த முதல் ஆள் நானாகவன்'' என்று கூறிவிட்டு, சாகும்வழர 
கல்லால் அடிக்கும்படி உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாகற அந்த யூதர் சாகும்வழர கல்லால் 
அடிக்கப்பட்டார். அப்கபாதுதான் வல்லழம யும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "தூதகர! 
(இழற)மறுப்ழப கநாக்கி விழரந்து சசல்கவார் குறித்து நீர் கவழலப்படாதீர்...'' என்று சதாடங்கும் 
வசனத்ழத "அது (சாதகமானது) உங்களுக்கு வைங்கப் சபற்றால் அழத எடுத்துக்சகாள்ளுங்கள் 
என்று கூறுகின்றனர்'' (5:41) என்பதுவழர அருளினான். அதாவது முஹம்மதிடம் சசல்லுங்கள். 
(விபசாரம் புரிந்தவனுக்கு) முகத்தில் கரி பூசி, கழசயடி தண்டழன நிழறகவற்றுமாறு அவர் உத்தர 
விட்டால், அழத ஏற்றுக்சகாள்ளுங்கள். சாகும்வழர கல்லால் அடிக்கும்படி அவர் உத்தரவிட்டால் 
அழதத் தவிர்த்துவிடுங்கள் என்று யூதர்கள் கூறினர். கமலும் பின்வரும் மூன்று வசனங்கழள யும் 
அல்லாஹ் அருளினான்: அல்லாஹ் அருளியதன் அடிப்பழடயில் யார் தீர்ப்பளிக்கவில்ழலகயா 
அவர்கள்தாம் (ஏக இழறவழன) மறுப்பவர்கள் ஆவர். (5:44) அல்லாஹ் அருளியதன் அடிப்பழடயில் 
யார் தீர்ப்பளிக்கவில்ழலகயா அவர்கள்தாம் அநீதியாளர்கள் ஆவர். (5:45) அல்லாஹ் அருளியதன் 
அடிப்பழடயில் யார் தீர்ப்பளிக்கவில்ழலகயா அவர்கள்தாம் பாவிகள் ஆவர். (5:47) இந்த (5:47ஆவது) 
வசனம் (ஏக இழற வழன) மறுப்பவர்கள் அழனவருக்கும் சபாதுவானதாகும். (முந்ழதய இரு 
வசனங் களும் யூதர்கள் சதாடர்பாக அருளப்சபற்றழவ ஆகும்.) இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 
"நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த யூதழரச் சாகும்வழர கல்லால் அடிக்கும்படி உத்தர விட்டார்கள்'' 
என்பதுவழரகய இடம்சபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னர் வசனங்கள் அருளப் சபற்றது சதாடர்பான 
குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. 

3505-ஆ ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (விபசாரம் புரிந்த) "அஸ்லம்' 
குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒரு மனிதருக்கும், யூதர் ஒருவருக்கும், அவருடன் விபசாரத்தில் ஈடுபட்ட 
சபண்ணுக்கும் சாகும்வழர கல்லால் அடிக்கும் தண்டழனழய நபி (ஸல்) அவர்கள் 
நிழறகவற்றினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பா ளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "மற்சறாரு சபண்ணுக்கும்' என 
இடம்சபற்றுள்ளது.  

3506 அபூஇஸ்ஹாக் சுழலமான் அஷ் ழஷபான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் 
பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடம், "(சாகும்வழர) கல்லால் அடிக்கும் தண்டழனழய 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிழறகவற்றினார் களா?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள், "ஆம் 
(நிழறகவற்றினார்கள்)' என்று பதிலளித்தார் கள். நான், குர்ஆனில் "அந்நூர்' எனும் (24 ஆவது) 
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அத்தியாயம் அருளப்சபறுவதற்கு முன்பா? அல்லது அதற்குப் பின்பா (எப்கபாது அந்தத் 
தண்டழனழய நிழற கவற்றினார்கள்)?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள் "எனக்குத் சதரியாது'' என்று 
சசான்னார்கள்.16 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3507 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவரின் அடிழமப் சபண் 
விபசாரம் சசய்து, அது சவளிப்பட்டுவிட்டால், அவளுக்கு (உரிழமயாளர் ஐம்பது) சாட்ழடயடி 
வைங்கட்டும். (அதற்கு கமல் அவளிடம்) கடுழம காட்ட கவண்டாம். பிறகு (மறுபடியும்) அவள் 
விபசாரம் சசய்தால் அவளுக்கு (ஐம்பது) சாட்ழடயடி சகாடுக்கட்டும். (அதற்கு கமல் அவளிடம்) 
கடுழம காட்ட கவண்டாம். மூன்றாவது முழறயும் அவள் விபசாரம் சசய்து அது 
சவளிப்பட்டுவிட்டால், அவழள ஒரு முடிக்கற்ழறக்காவது (அற்ப விழலக்காவது) விற்றுவிடட்டும்! 
இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.17  

3508 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஒன்பது 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் இஸ்ஹாக் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "மூன்று முழற அவளுக்குச் சாட்ழடயடி வைங்க கவண்டும். நான்காவது 
முழற அவள் விபசாரம் சசய்துவிட்டால், அவழள விற்று விடட்டும்'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறி னார்கள் என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  

3509 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "கணவனில்லாத ஓர் அடிழமப் சபண் விபசாரம் 
சசய்துவிட்டால் (அவளுக்கு என்ன தண்டழன வைங்க கவண்டும்)?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அவள் விபசாரம் சசய்தால் அவழளச் 
சாட்ழடயால் அடியுங்கள். பின்னரும் விபசாரம் சசய்தால் மீண்டும் சாட்ழடயால் அடியுங்கள். 
பின்னரும் விபசாரம் சசய்தால் மறுபடியும் சாட்ழடயால் அடியுங்கள். அதன் பின்னர் (அவள் 
விபசாரம் சசய்தால்) அவழள ஒரு கயிற்றுக்காவது விற்றுவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள்.18 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: (அவழள விற்றுவிட கவண்டும் என்பது) மூன்றாவது தடழவக்குப் பிறகா அல்லது 
நான்காவது தடழவக்குப் பிறகா என்பது எனக்குத் சதரியாது'' என்று கூறினார்கள். அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்லமா அல்கஅனப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இந்த ஹதீஸின் மூலத்திலுள்ள "ளஃபரீ்' 
எனும் சசால்லுக்கு "கயிறு' என்பது சபாருள் என இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
சபாருள் கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3510 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) மற்றும் ழஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) 
ஆகிகயாரிடமிருந்து கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 
"ஓர் அடிழமப் சபண் விப சாரம் சசய்துவிட்டால் (அவளுக்கு என்ன தண்டழன வைங்க 
கவண்டும்)? என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்கப்பட்டது'' என ஹதீஸ் 
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ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. 
அவற்றில் "ளஃபரீ்' என்பதற்கு "கயிறு' என்பது சபாருள் என இப்னு ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறிய சசாற்சபாருள் இடம்சபறவில்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) மற்றும் 
ழஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) ஆகிகயார் வைியாக (தலா இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில்) 
நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. இந்த அறிவிப்புகளிலும் "அவழள விற்றுவிட 
கவண்டும் என்பது, மூன்றாவது தடழவக்குப் பிறகா, அல்லது நான்காவது தடழவக்குப் பிறகா'' 
என்பதில் ஐயப்பாடு எழுப்பப் பட்டுள்ளது.  

பாடம் : 7 ைகப்கபறு ஏற்பட்டுள்ள சபண்ணின் தண்டமனமயத் தள்ளிமவத்தல்  
3511 அபூஅப்திர் ரஹ்மான் அப்துல்லாஹ் பின் ஹபபீ் பின் ரபஆீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
(ஒரு நாள்) அலீ (ரலி) அவர்கள் (எங்களிழடகய) உழரயாற்றினார்கள். அப்கபாது, "மக்ககள! உங்கள் 
அடிழமகள்மீதும் குற்றவியல் தண் டழனழய நிழறகவற்றுங்கள். அவர்கள் திரு 
மணமானவர்களாக இருக்கட்டும்; திருமண மாகாதவர்களாக இருக்கட்டும். ஏசனனில், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அடிழமப் சபண் ஒருவர் விபசாரம் சசய்து விட்டார். 
எனகவ, அவருக்குச் சாட்ழடயடிகள் வைங்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு 
உத்தரவிட்டார்கள். ஆனால், அவருக்கு அப்கபாதுதான் மகப்கபறு இரத்தப் கபாக்கு ஏற்பட்டிருந்தது. 
அவருக்குச் சாட்ழடயடி தண்டழனழய நிழறகவற்றினால் (எங்கக) அவழர நான் 
சகான்றுவிடுகவகனா என அஞ்சிகனன். (எனகவ, தண்டழனழயத் தள்ளிழவத் கதன்.) இது பற்றி 
நான் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் சதரிவித்தகபாது, "நீங்கள் சசய்தது சரிதான்'' என்று அவர்கள் 
கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அவர் திருமணம் முடித்தவராக இருக்கட்டும்; திருமணம் முடிக்காதவராக இருக் கட்டும்'' 
எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. இந்த ஹதீஸில், "அவள் குணமழட(ந்து இயல்பு நிழலழய 
அழட)யும்வழர அவழள விட்டுவிடுங்கள்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என்றும் இடம்சபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 8 ைது அருந்திய குற்றத்திற்கான தண்டமன19  
3512 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மது அருந்திய ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் சகாண்டுவரப்பட்டகபாது, அவழர இரு கபரீச்ச மட்ழடகளால் ஏறக்குழறய நாற்பது 
முழற அடிக்குமாறு உத்தரவிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் (தமது ஆட்சிக் காலத்தில்) அவ்வாகற சசய்தார்கள். உமர் 
(ரலி) அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தகபாது, மக்களிடம் ஆகலாசழன ககட்டார்கள். அப்கபாது அப்துர் 
ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் "(குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ள) குற்றவியல் 
தண்டழனகளிகலகய குழறந்த பட்ச தண்டழனயான எண்பது (சாட்ழடயடிகள் வைங்கலாம்)'' 
என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற உமர் (ரலி) அவர்கள் கட்டழள யிட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் "(மது அருந்திய) ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சகாண்டு 
வரப்பட்டகபாது...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. 

 3513 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மது அருந்திய குற்றத்திற்குத் 
தண்டழனயாக கபரீச்ச மட்ழடயாலும் காலணியாலும் அடிக்கும்படி நபி (ஸல்) அவர்கள் 
உத்தரவிட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (தமது ஆட்சிக் காலத்தில்) நாற்பது சாட்ழடயடிகள் 
சகாடு(க்குமாறு உத்தரவு பிறப்பி)த்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த கவழளயில், 
(சிரியா, இராக் கபான்ற பகுதிகள் சவற்றி சகாள்ளப்பட்டு) மக்கள் கிராமப்புறங்களிலும் சசைிப்பான 
பகுதிகளிலும் குடிகயறியகபாது (வாழ்க்ழக வசதிகள் சபருகி, குடிப் பைக்கம் அதிகரித்தது. 
அப்கபாது), "மது அருந்திய குற்றத்திற்கான தண்டழன விஷயத்தில் நீங்கள் என்ன கருதுகிறரீ்கள்?'' 
என்று மக்களிடம் ககட்டார்கள். அப்கபாது அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள், 
"(குர்ஆனில் கூறப்பட்ட) குற்றவியல் தண்டழனகளிகலகய மிகவும் குழறந்தபட்ச தண்டழனழய 
(எண்பது கழச யடி) அதற்குரிய தண்டழனயாக நீங்கள் ஆக்க கவண்டுசமன நான் கருதுகிகறன்'' 
என்றார்கள். இதன்படி உமர் (ரலி) அவர்கள் எண்பது சாட்ழடயடிகள் வைங்கினார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3514 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "மது அருந்திய குற்றத்திற்குத் தண்டழனயாகக் காலணியாலும் 
கபரீச்ச மட்ழடயாலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் நாற்பது முழற அடிக்குமாறு உத்தரவிட்டுவந்தார்கள்'' 
என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அதில் "மக்கள் கிராமப்புறங்களிலும் சசைிப்பான பகுதிகளிலும் 
குடிகயறியகபாது' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல.  

3515 அபூசாசான் ஹுழளன் பின் அல்முன்திர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (கலீஃபா) 
உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்கதன். அப்கபாது வலீத் பின் உக்பா (ரலி) 
அவர்கள் (அங்கு) சகாண்டுவரப்பட்டார். அவர் சுப்ஹுத் சதாழுழக இரண்டு ரக்அத் 
சதாழுவித்துவிட்டு, "உங்களுக்கு நான் இத்சதாழுழகழயக் கூடுதலாக்கப்கபாகி கறன்'' என்று 
கூறியிருந்தார். அப்கபாது அவருக்சகதிராக இருவர் சாட்சிய மளித்தனர். அவர்களில் ஒருவரான 
ஹும்ரான் பின் அபான், "அவர் (வலீத்) மது அருந்தியிருந்தார்'' என்று சாட்சியம் அளித்தார். 
மற்சறாருவர் வலீத் வாந்திசயடுத்தழதத் தாம் கண்டதாகச் சாட்சியமளித்தார். உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்கள், "அவர் மது அருந்தியதாகலகய வாந்திசயடுத்தார்'' என்று கூறிவிட்டு, "அலீகய! நீங்கள் 
எழுந்து அவருக்கு (மது அருந்திய குற்றத்திற்காக)ச் சாட்ழடயடி வைங்குங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
உடகன அலீ (ரலி) அவர்கள் (தம் புதல்வரிடம்) "ஹசகன! நீர் எழுந்து அவருக்குச் சாட்ழட யடி 
வைங்கு'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு ஹசன் (ரலி) அவர்கள், (உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள்மீது 
ககாபம் சகாண்டவழரப் கபான்று) "ஆட்சியின் குளிர்ச்சிக்குப் சபாறுப்கபற்றவர்கழளகய அதன் 
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சவப்பத்துக்கும் சபாறுப்கபற்கச் சசய்யுங்கள்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். உடகன அலீ (ரலி) அவர்கள் 
(தம் சககாதரரின் புதல் வரிடம்) "அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபகர! நீர் எழுந்து அவருக்குச் 
சாட்ழடயடி வைங்கு வரீாக'' என்று சசான்னார்கள். அவ்வாகற அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் 
அவர்கள், வலீதுக்குச் சாட்ழடயடி வைங்கினார்கள். அப்கபாது அலீ (ரலி) அவர்கள் (அப்துல்லாஹ் 
எத்தழன முழற அடிக்கிறார் என்பழத) எண்ணிக்சகாண்டிருந்தார்கள். நாற்பது அடி யானதும் 
"கபாதும் நிறுத்து'' என்றார்கள். பிறகு, "(மது அருந்திய குற்றத்திற்குத் தண்டழனயாக) நபி (ஸல்) 
அவர்கள் நாற்பது சாட்ழடயடிகள் வைங்கினார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் (தமது ஆட்சிக் 
காலத்தில்) நாற்பது சாட்ழடயடிகள் வைங்கினார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் (தமது ஆட்சிக் 
காலத்தில்) எண்பது சாட்ழடயடிகள் வைங்கினார்கள். எல்லாம் (பின்பற்றத் தகுந்த) வைிமுழறககள. 
ஆயினும், இ(ழறத்தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் வைங்கிய நாற்பது 
சாட்ழடயடிகளான)து எனக்கு மிகவும் விருப்ப மானதாகும்'' என்று அலீ (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள். கமற்கண்ட ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அலீ 
பின் ஹுஜ்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் இந்த ஹதீழஸ அப்துல்லாஹ் அத்தானாஜ் 
(ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத (கநரடியாகக்) ககட்டிருந்கதன். ஆனால், அழத மனனம் சசய்ய 
வில்ழல. (பின்னர் இப்னு அபஅீரூபா (ரஹ்) அவர்களிடம் ககட்கட இப்கபாது அறிவிக்கிகறன்) என 
இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூடுதலாகக் கூறினார்கள்'' என்று இடம்சபற் றுள்ளது.  

3516 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் தண்டழன நிழறகவற்றியதால் 
எவகரனும் இறந்துகபானால் (அதற்காக) நான் கவழல அழடயப்கபாவதில்ழல. குடிகாரழனத் 
தவிர! ஏசனனில், (தண்டழன வைங்கப்பட்டதால்) குடிகாரன் இறந்துகபானால் அவனுக்காக நான் 
உயிரீட்டுத் சதாழக வைங்கிவிடுகவன். இதற்குக் காரணம், (மது அருந்திய குற்றத்திற்குத் 
தண்டழனயாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (குறிப்பிட்ட தண்டழன எழதயும்) 
வைிமுழறயாக்கவில்ழல.20 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

பாடம் : 9 (குற்றவியல் தண்டழன அல்லாமல்) கண்டிப்புக்காக வைங்கப்படும் சாட் ழடயடிகளின் 
(அதிகபட்ச) அளவு.21  

3517 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் விதியாக்கியுள்ள 
(குற்றவியல்) தண்டழனகளில் ஒன்றில் தவிர கவறு எதற் காகவும் பத்து சாட்ழடயடிகளுக்கு 
கமல் வைங்கப்படமாட்டாது. இழத அபூபுர்தா அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.22  

பாடம் : 10 தண்டழனகள் குற்றங்களுக்கான பரிகாரமாகும்23  

3518 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஓர் அழவயில் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வுக்கு 
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எழதயும் இழண கற்பிப்பதில்ழல; விபசாரம் சசய்வதில்ழல; திருடுவதில்ழல; சகால்லக் 
கூடாசதன அல்லாஹ் தழட சசய்துள்ள எந்த உயிழரயும் முழறயின்றிக் சகால்வ தில்ழல'' 
என்று என்னிடம் உறுதிசமாைி அளியுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். கமலும், "இந்த உறுதிசமாைிழய 
உங்களில் யார் நிழறகவற்றுகிறாகரா அவருக்குரிய பிரதிபலன் இழறவனிடம் உண்டு. கமற் 
கூறப்பட்ட (குற்றங்களில்) எழதகயனும் ஒருவர் சசய்து. அதற்காக அவர் (இவ் வுலகில்) 
தண்டிக்கப்பட்டுவிட்டால். அது அவருக்குப் பரிகாரமாகிவிடும். கமற்கூறப் பட்டவற்றில் எழத 
கயனும் ஒருவர் சசய்து, பின்னர் அல்லாஹ் அழத (யாருக்கும் சதரியாமல்) மழறத்துவிட்டால், 
அவரது விவகாரம் அல்லாஹ்வின் சபாறுப்பில் விடப்படும். அவன் நாடினால் அவழர 
மன்னிப்பான்; நாடினால் அவழரத் தண்டிப்பான்'' என்று சசான்னார்கள்.24 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3519 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
"அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு எழதயும் 
இழணழவப்பதில்ழல...' எனத் சதாடங்கும் சபண்கள் சதாடர்பான (60:12ஆவது) இழறவசனத்ழத 
ஓதிக்காட்டினார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது.  

3520 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சபண்களிடம் உறுதிசமாைி வாங்கியழதப் கபான்கற, (ஆண்களாகிய) எங்களிடமும் 
"அல்லாஹ்வுக்கு எழதயும் இழண கற்பிக்கமாட்கடாம்; திருட மாட்கடாம்; விபசாரம் 
சசய்யமாட்கடாம்; எங்கள் குைந்ழதகழளக் சகால்லமாட்கடாம்; எங்களில் சிலர் கவறுசிலர்மீது 
அவதூறு கூறமாட்கடாம்'' என உறுதிசமாைி வாங்கினார்கள். கமலும், "இந்த உறுதிசமாைிழய 
உங்களில் யார் நிழறகவற்றுகின்றாகரா அவருக்குரிய பிரதிபலன் இழறவனிடம் உண்டு. 
தண்டழனக்குரிய குற்றத்ழத உங்களில் எவகரனும் சசய்து, அதற்காக அவர் தண் டிக்கப்பட்டால் 
அது அவருக்குப் பரிகார மாகிவிடும். யாருழடய குற்றத்ழத அல்லாஹ் மழறத்துவிட்டாகனா 
அவர் அல்லாஹ்வின் சபாறுப்பில் விடப்படுகிறார். அவன் நாடி னால் அவழரத் தண்டிப்பான்; 
நாடினால் அவழர மன்னிப்பான். 

 3521 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "அல்லாஹ்வுக்கு நாங்கள் எழதயும் 
இழண கற்பிக்கமாட்கடாம்; விபசாரம் சசய்யமாட்கடாம்; திருடமாட்கடாம்; சகால்லக் கூடாசதன 
அல்லாஹ் தழட சசய்துள்ள எந்த உயிழரயும் முழறயின்றி சகாழல சசய்யமாட்கடாம்; 
சகாள்ழளயடிக்க மாட்கடாம்; (இழறவனுக்ககா இழறத்தூத ருக்ககா) மாறு சசய்யமாட்கடாம். 
இவற்றின் படி நாங்கள் சசயல்பட்டால் (எங்களுக்கு) சசார்க்கம் உண்டு. இவற்றில் எழதகயனும் 
நாங்கள் சசய்து, அழத அல்லாஹ் மூடி மழறத்துவிட்டால், அழதப் பற்றிய தீர்ப்பு 
அல்லாஹ்விடகம உள்ளது'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிசமாைி 
அளித்த தழலவர்களில் நானும் ஒருவன் ஆகவன்.25  
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பாடம் : 11 வாயில்ைாப் பிைாணிகள், சுைங்கம், கிணறு ஆகியவற்றால் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கு 
இைப்பீடு இல்மை.26  
3522 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வாயில்லாப் பிராணிகளால் கசதம் ஏற் 
பட்டால் இைப்படீு கிழடயாது. கிணற்று (விபத்து)க்கும் இைப்படீு கிழடயாது. சுரங்க (விப)த்துக்கும் 
இைப்படீு கிழடயாது. புழதயலில் ஐந்தில் ஒரு பாகம் (ஸகாத்தாக) வசூலிக்கப்படும். இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.27 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
ஐந்து அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3523 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கிணற்றால் ஏற்படும் கசதத்திற்கு 
இைப்படீு கிழடயாது. சுரங்கத்தால் ஏற்படும் கசதத்திற் கும் இைப்படீு கிழடயாது. வாயில்லாப் 
பிராணிகளால் ஏற்படும் கசதத்திற்கும் இைப்படீு கிழடயாது. புழதயலில் ஐந்தில் ஒரு பாகம் 
(ஸகாத்தாக) வசூலிக்கப்படும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 

 

 

 

அத்தியாயம்   30 : நீதித்துழற தீர்ப்புகள்1  ஹதீஸ் 3524 – 3544 வழர 
 

பாடம் : 1 ெத்தியம் செய்வது பிைதிவாதிைீது கடமையாகும்.2  
3524 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்களின் வாதத்ழத மட்டும் ழவத்து அவர்களுக்கு 
(சாதகமாகத் தீர்ப்பு) அளிக்கப்பட்டால், மக்களில் சிலர் கவறுசிலருழடய உயிர்கழளயும் 
உழடழமகழளயும் (பலி சகாள்ள கவண்டுசமன) ககாருவார்கள். ஆயினும், பிரதிவாதி (தன்மீது 
சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்ழட மறுத்தால்) சத்தியம் சசய்வது கடழமயாகும். இழத இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.3  
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3525 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (வாதி ஆதாரத்ழத நிழலநிறுத்தாதகபாது) 
பிரதிவாதி சத்தியம் சசய்ய கவண்டும் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தீர்ப்பளித்தார்கள்.4 

பாடம் : 2 சத்தியம் மற்றும் சாட்சியத்தின் அடிப்பழடயில் தீர்ப்பளித்தல் 

 3526 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சத்தியம் மற்றும் சாட்சியத்தின் அடிப்பழடயில் தீர்ப்பளித்தார்கள்.5 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 3 சவளிப்பழடயான நிழலழயயும் சாதுரியமாக ஆதாரம் காட்டுவழதயும் ழவத்துத் 
தீர்ப்பளித்தல்.6  

3527 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (மக்ககள!) நீங்கள் என்னிடம் உங்கள் 
வைக்குகழளக் சகாண்டுவருகிறரீ்கள். உங்க ளில் ஒருவர் மற்சறாருவழரவிடத் தமது ஆதாரத்ழத 
எடுத்துழவப்பதில் வாக்கு சாதுரி யமிக்கவராக இருக்கக்கூடும். இந்நிழலயில் நான் அவரிடம் 
ககட்ட (திறழமயான வாதத்) துக்கு ஏற்ப அவருக்குச் சாதகமாகத் தீர்ப்ப ளித்துவிடுகிகறன். 
(அதனால் அவர் அழடயும் ஆதாயம் அவருக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட சதனக் கருதிவிட கவண்டாம்.) 
எனகவ, யாருக்கு (அவரது சசால்ழல ழவத்து) அவருழடய சககாதரனின் உரிழம யில் ஒன்ழற 
அவருக்குரியது என்று (உண்ழம நிழல அறியாமல்) நான் தீர்ப்பளித்துவிடுகிகறகனா, அவர் அழத 
எடுத்துக்சகாள்ள கவண்டாம். ஏசனனில், அவருக்கு நான் (நரக) சநருப்பின் ஒரு துண்ழடகய 
ஒதுக்கித் தருகிகறன். இழத உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.7 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3528 நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவியார் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது அழறயின் வாசலில் சிலர் கூச்சலிட்டுத் தகராறு 
சசய்துசகாள்வழதச் சசவியுற்றார்கள். உடகன சவளிகய வந்து அவர்களிடம் சசன்று, "நான் 
மனிதன்தான். வைக்காடுபவர்கள் என்னிடம் வருகிறார்கள். அப்படி வருபவர்களில் சிலர் 
சிலழரவிட வாக்கு சாதுரியமிக்கவர்களாக இருக்கக்கூடும். அதனடிப்பழடயில் அவர் உண்ழம 
சசால்வதாக எண்ணி அவருக்குச் சாதகமாக நான் தீர்ப்பளித்துவிடுகிகறன். (அந்தரங்கத்ழத 
அறியாமல் சவளிப்பழட யான வாதப் பிரதிவாதத்ழத ழவத்து) ஒரு முஸ்லிமின் உரிழமழய 
கவசறாருவருக்கு உரியசதன்று நான் தீர்ப்பளித்துவிட்டால், (அது தமக்கு உரிழமயான சபாருள் 
என அவர் எண்ணிக்சகாள்ள கவண்டாம்.) அது நரக சநருப்பின் ஒரு துண்கடயாகும் (என்பழத 
நிழனவில் சகாண்டு, விரும்பி னால்) அழத அவர் எடுத்துச் சசல்லட்டும். (இல்ழலகயல்) அழத 
விட்டுவிடட்டும்'' என்று கூறினார்கள்.8  
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3529 கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் துழணவி) உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களது அழறயின் 
வாசலில் சிலர் கூச்சலிட்டுத் தகராறு சசய்து சகாள்வழதச் சசவியுற்றார்கள்'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 4 ஹிந்த் பின்த் உத்பா (ைைி) அவர்களின் வைக்கு9  
3530 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்களின் துழணவியார் ஹிந்த் 
பின்த் உத்பா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! (என் கணவர்) அபூசுஃப்யான் கருமியான ஒரு மனிதர். எனக்கும் என் மகன்களுக்கும் 
கபாதுமான (பணத்)ழத அவர் என்னிடம் தருவதில்ழல. நான் அவருக்குத் சதரியாமல் அவரது 
சசல்வத்திலிருந்து எடுத்துக்சகாள்வ ழதத் தவிர (கபாதுமான சதாழகழய அவராகத் தரமாட்டார்). 
அவ்வாசறனில், அ(வருக்குத் சதரியாமல் எடுத்துக்சகாள்வ) தனால் என்மீது குற்றகமதும் உண்டா?'' 
என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருழடய சசல்வத்திலிருந்து உனக்கும் 
உன் மகன்களுக்கும் கபாதுமானழத நியாய மான அளவுக்கு எடுத்துக்சகாள் (அதனால் உன்மீது 
குற்றகமதுமில்ழல)'' என்று சசான் னார்கள்.10 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3531 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஹிந்த் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! அல்லாஹ் வின் மீதாழணயாக! இந்த பூமியின் கமலுள்ள 
வடீ்டார்களிலிகலகய உங்களுழடய வடீ்டாழர இழறவன் இைிவழடயச் சசய்வகத (அன்று) 
எனக்கு விருப்பமானதாக இருந்தது. இந்த பூமியின் கமலுள்ள வடீ்டார்களில் உங்கள் வடீ்டாழர 
இழறவன் கமன்ழமயழடயச் சசய்வகத (இன்று) எனக்கு விருப்பமானதாய் இருக்கிறது'' என்று 
கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ழகயிலுள்ளகதா அ(ந்த ஏக இழற)வன்மீது 
சத்திய மாக! உனது இந்த விருப்பம் கமன்கமலும் அதிகரிக்கும்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு ஹிந்த் 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (என் கணவர்) அபூசுஃப்யான் கருமியான மனிதர் ஆவார். 
அவருக்குரிய சசல்வத்திலிருந்து அவரது அனுமதியில்லா மல் (எடுத்து) என் பிள்ழளகளுக்குச் 
சசல வைித்தால், அது என்மீது குற்றமாகுமா?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நியாயமான 
அளவுக்கு எடுத்து அவர்களுக்குச் சசல வைிப்பதால் உன்மீது குற்றமில்ழல'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.11  

3532 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (ஒரு முழற) ஹிந்த் பின்த் உத்பா பின் ரபஆீ (ரலி) 
அவர்கள் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! (நான் இஸ்லாத்ழத 
ஏற்பதற்கு முன்) இப்பூமியின் கமலுள்ள கவசறந்த வடீ்டார் இைிவழட வழதயும்விட உங்கள் 
வடீ்டார் இைிவழட வகத எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக இருந்துவந்தது. (நான் இஸ்லாத்ழத 
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ஏற்ற பிறகு) இன்று இப்பூமியின் கமலுள்ள கவசறந்த வடீ்டார் கண்ணியம் அழடவழத யும்விட 
உங்கள் வடீ்டார் கண்ணியம் அழடவகத எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக மாறிவிட்டது'' என்று 
கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ழகயிலுள்ளகதா அ(ந்த ஏக 
இழற)வன் மீதாழணயாக! உனது இந்த விருப்பம் கமன்கமலும் அதிகரிக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு ஹிந்த் பின்த் உத்பா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (என் கணவர்) அபூ சுஃப்யான் 
கருமியான மனிதர். அவருக்குரிய (சசல்வத்)திலிருந்து (அவருக்குத் சதரியாமல்) எங்கள் 
பிள்ழளகளுக்கு நான் உணவளித்தால் அது என்மீது குற்றமாகுமா?'' என்று ககட்டார். அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(குற்றம்) இல்ழல; நியாயமான அளவுக்கு எடுத்தால்'' 
என்று பதிலளித்தார்கள். 

 பாடம் : 5 கதழவயின்றி அதிகமாகக் ககள்வி ககட்பது, தர கவண்டிய உரிழமழயத் தர மறுப்பது, 
உரிழமயில்லாதழதத் தருமாறு ககாருவது ஆகியவற்றுக்கு வந்துள்ள தழட.  

3533 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் உங்களுக்கு மூன்று விஷயங் 
கழள விரும்புகின்றான்; உங்களுக்கு மூன்று விஷயங்கழள சவறுக்கின்றான். 1,2. அல்லாஹ் 
ஒருவழனகய வணங்குவழதயும் அவனுக்கு இழண கற்பிக்காமலிருப்பழத யும் விரும்புகின்றான். 
3. நீங்கள் அழனவரும் அல்லாஹ்வின் கயிற்ழறப் பற்றிப் பிடிப்ப ழதயும் 
பிரிந்துவிடாமலிருப்பழதயும் விரும்புகின்றான். (இவ்வாறு) சசால்லப் பட்டது, அவர் சசான்னார் 
என (ஊர்ஜிதமில் லாதழத)ப் கபசுவழதயும், (கதழவயின்றி) அதிகமாகக் ககள்விகள் ககட்பழதயும், 
சசல்வத்ழத வணீாக்குவழதயும் அவன் சவறுக்கின்றான். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  

3534 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், (சவறுக்கின்றான் என்பழதக் குறிக்க "யக்ரஹு' என்பதற்குப் 
பகரமாக) "யஸ்க(த்)து' என இடம்சபற்றுள்ளது. "பிரிந்துவிடாமலிருப்பழதயும்' எனும் சசாற்சறாடர் 
இடம்சபறவில்ழல. 

 3535 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அன்ழனயழரப் புண்படுத்துவது, சபண் 
சிசுக்கழள உயிருடன் புழதப்பது, (அடுத்தவருக்குத் தர கவண்டியழத) மறுப்பது, 
(அடுத்தவருக்குரியழத) தருமாறு ககட்பது ஆகியவற்ழற அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தழட 
சசய்துள்ளான். கமலும், (இவ்வாறு) சசால்லப்பட்டது, அவர் சசான்னார் என (ஊர்ஜிதமற்றழத)ப் 
கபசுவது, அதிகமாகக் ககள்வி ககட்பது, சசல்வத்ழத வணீாக்குவது ஆகிய மூன்ழறயும் 
உங்களுக்கு அல்லாஹ் சவறுத்துள்ளான். இழத முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.12 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் உங்களுக்குத் தழட சசய்துள்ளார் கள்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. "அல்லாஹ் 
உங்களுக்குத் தழட சசய்துள்ளான்' என்று இல்ழல. 

3536 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர் களின் எழுத்தர் (வர்ராத் (ரஹ்) அவர்கள்) கூறியதாவது: 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் சசவியுற்ற 
(ஹதீஸ்) ஒன்ழற எனக்கு எழுதி அனுப்புங்கள்'' என முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களுக்குக் 
கடிதம் எழுதினார்கள். அதற்கு முஃகீரா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் உங்களுக்கு மூன்று விஷயங் 
கழள சவறுத்துள்ளான். (இவ்வாறு) சசால் லப்பட்டது, அவர் சசான்னார் என 
(ஊர்ஜிதமில்லாதழத)ப் கபசுவது, சசல்வங்கழள வணீாக்குவது, (கதழவயின்றி) அதிகமாகக் 
ககள்விகள் ககட்பது ஆகியழவகய அழவ'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியழத நான் சசவியுற்றுள்களன் என்று பதில் எழுதினார்கள்.  

3537 வர்ராத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "சலாமுன் அழலக்க (உங்களுக்குச் சாந்தி 
உண்டாகட்டும்); இழறவாழ்த்துக்குப் பின்! அல்லாஹ் மூன்று விஷயங்கழளத் தழட 
சசய்துள்ளான்; மூன்ழற (சவறுத்து) விலக்கியுள்ளான். சபற்கறாழரப் புண்படுத்துவது, சபண் 
சிசுக்கழள உயிருடன் புழதப்பது, (அடுத்தவருக்குரியழத) தருமாறு ககட்பது ஆகியவற்ழறத் தழட 
சசய்துள்ளான். (இவ்வாறு) சசால்லப்பட்டது, அவர் சசான்னார் என (ஊர்ஜிதமற்றழத)ப் 
கபசுவழதயும், (கதழவயின்றி) அதிகமாகக் ககள்வி ககட்ப ழதயும், சசல்வத்ழத 
வணீாக்குவழதயும் (சவறுத்து) விலக்கியுள்ளான் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியழத நான் ககட்டுள்களன்'' என முஃகீரா (ரலி) அவர்கள் முஆவியா (ரலி) அவர்களுக்கு (பதில்) 
எழுதினார்கள்.  

பாடம் : 6 நீதிபதி (தீர்ப்பின்கபாது) சசய்த ஆய்வு சரியாக இருந்தாலும் தவறாக இருந் தாலும் 
அவருக்கு நன்ழம உண்டு. 

 3538 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீதிபதி தீர்ப்பளிப்பதற்காக ஆய்வு 
சசய்து சரியான தீர்ப்பு வைங்குவாராயின், அவருக்கு இரண்டு நன்ழமகள் உண்டு. அவர் 
தீர்ப்பளிப்பதற்காக ஆய்வு சசய்து தவறான தீர்ப்பு வைங்குவாராயின், அவருக்கு ஒரு நன்ழம 
உண்டு. இழத அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.13 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில், "இந்த ஹதீழஸ நான் அபூபக்ர் பின் முஹம்மத் பின் அம்ர் பின் ஹஸ்ம் 
(ரஹ்) அவர்களிடம் கூறிகனன். அப்கபாது அவர்கள் "இவ்வாகற அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அபூசலமா (ரஹ்) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தார்கள்' என்று யஸீத் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என ஹதீஸின் இறுதியில் இடம்சபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 7 நீதிபதி ககாபமாக இருக்கும்கபாது தீர்ப்பளிப்பது விரும்பத் தக்கதன்று.  

3539 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்ழத) அபூபக்ரா (ரலி) 
அவர்கள் (தம் புதல்வரும் என் சககாதரருமான) உழபதுல்லாஹ் பின் அபபீக்ரா (ரஹ்) அவர் 
களுக்குக் கடிதம் எழுதினார்கள். (அழத நாகன எழுதிக் சகாடுத்கதன்) -அப்கபாது அவர் (ஈரான் -
ஆப்கானிஸ்தான் எல்ழலயி லிருந்த) "சிஜிஸ்தான்' பகுதியில் நீதிபதியாக இருந்தார்.- அந்தக் 
கடிதத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்கள்: (மககன!) நீ ககாபமாக இருக்கும்கபாது 
இருவரிழடகய தீர்ப்பளிக்காகத. ஏசனனில், "ககாபமாக இருக்கும்கபாது, இருவரிழடகய யாரும் 
தீர்ப்பளிக்க கவண்டாம்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியழத நான் 
சசவியுற்றுள்களன்.14 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது 

. பாடம் : 8 தவறான தரீ்ப்புகமளத் தள்ளுபடி செய்வதும் (ைார்க்கத்தில் இல்ைாத) புதுமைகமள 
நிைாகரிப்பதும். 
 3540 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நம்முழடய இந்த (மார்க்க) 
விஷயத்தில், அதில் இல்லாத ஒன்ழற யார் புதிதாகப் புகுத்துகின்றாகரா அது நிராகரிக்கப்பட 
கவண்டியதாகும். இழத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3541 சஅத் பின் இப்ராஹமீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) 
அவர்களிடம் "ஒருவருக்கு மூன்று வடீுகள் இருந்தன. அவர் அவற்றில் ஒவ்சவான்றிலும் மூன்றில் 
ஒரு பாகத்ழதத் தர்மம் சசய்வதாக இறுதி விருப்பம் (வஸிய்யத்) சதரிவித்து விட்டார்'' என்று 
கூறி (விளக்கம் ககாரி)கனன். அதற்குக் காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள், "அழத 
அழனத்ழதயும் கசர்த்து ஒகர வடீ்டில் கணக்கிட்டு இறுதி விருப்பத்ழத நிழறகவற்ற கவண்டும்'' 
என்று கூறிவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நம்முழடய மார்க்கத்தில் இல்லாத 
ஒரு சசயழல யார் புதிதாகச் சசய்கிறாகரா அது (இழறவனிடம்) நிராகரிக் கப்பட்டதாகும்' என்று 
கூறினார்கள் என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தார்கள்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 9 ொட்ெிகளில் ெிறந்தவர்  
3542 ழஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"சாட்சிகளில் சிறந்தவர் யாசரன உங்களுக்கு நான் சசால்லட்டுமா? சாட்சியளிக்கும்படி 
ககாராமகலகய தாமாக முன்வந்து சாட்சியமளிப்பவகர அவர்'' என்று கூறினார்கள்.16  

பாடம் : 10 சட்ட ஆய்வாளர்களிழடகய கருத்து கவறுபாடு ஏற்படுதல்  
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3543 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (இழறத்தூதர் தாவூத் (அழல) அவர் களது காலத்தில்) 
இரண்டு சபண்கள் வாழ்ந் தனர். அவர்களில் ஒவ்சவாருவருக்கும் ஒவ்சவாரு புதல்வர்கள் 
இருந்தனர். (ஒரு நாள்) ஓநாய் ஒன்று வந்து அவ்விருவரின் புதல்வர்களில் ஒருவழரக் 
சகாண்டுசசன்று விட்டது. அவர்களில் ஒருத்தி தன் கதாைியிடம் "உன் மகழனத்தான் ஓநாய் 
சகாண்டுசசன்று விட்டது'' என்று கூற, அதற்கு மற்றவள் "உன் மகழனத்தான் ஓநாய் 
சகாண்டுசசன்றுவிட்டது'' என்று சசான்னாள். ஆககவ, இருவரும் தாவூத் (அழல) அவர்களிடம் 
தீர்ப்புக் ககட்டுச் சசன்றார்கள். தாவூத் (அழல) அவர்கள் அவ்விரு சபண்களில் மூத்தவளுக்குச் 
சாதகமாகத் தீர்ப்பளித்தார்கள். (இந்தத் தீர்ப்பின்மீது கருத்து கவறுபாடு சகாண்ட) அப்சபண்கள் 
இருவரும் தாவூத் (அழல) அவர்களின் புதல்வர் சுழலமான் (அழல) அவர்களிடம் (தீர்ப்புக் ககட்க) 
புறப்பட்டுச் சசன்றனர். அவர்களிடம் அவ்விருவரும் விஷயத்ழதத் சதரிவித்தனர். அப்கபாது 
சுழலமான் (அழல) அவர்கள், "என்னிடம் ஒரு கத்திழயக் சகாண்டுவாருங்கள். நான் 
உங்களிருவருக்குமிழடகய (மீதியுள்ள ஒரு மகழன ஆளுக்குப் பாதியாக) பிளந்து 
(பங்கிட்டு)விடுகிகறன்'' என்று கூறினார்கள். உடகன இழளயவள், (பதறிப்கபாய்) "அல்லாஹ் 
உங்களுக்குக் கருழண புரியட்டும். அவ்வாறு சசய்துவிடாதீர்கள். இவன் அவளுழடய மகன் தான்'' 
என்று கூறினாள். (இவ்வாறு தீர்ப்பளித்தகபாதும் மூத்தவள் எந்தச் சலனமும் இல்லாமல் 
இருந்தாள்.) ஆககவ, சுழலமான் (அழல) அவர்கள் (தாயுள்ளத்ழத அறிந்துசகாண்டு) குைந்ழத 
இழளயவளுக்குரியது எனத் தீர்ப்பளித்தார்கள். இழத அறிவித்த அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அன்றுதான் நான் (கத்திக்கு) "சிக்கீன்' எனும் சசால்ழல 
(நபியவர்கள் வாயிலாக)ச் சசவி யுற்கறன். (கத்திழயக் குறிக்க) "முத்யா' எனும் சசால்ழலகய 
நாங்கள் பயன்படுத்திவந் கதாம்'' என்று கூறினார்கள்.17 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 11 வைக்காடும் இருவருக்கிழடகய நீதிபதி சமரசம் சசய்துழவப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.  

3544 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
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கண்டெடுக்கப்பட்ெ டபொருள் 

3545. றத் ின் களழத் அல்ஜஶல ீ(பழ) அயர்கள் கூழனதளயது:  
ரு நிதர் ி(றல்) அயர்கிடம் யந்து , கண்ஸடருக்கப்ட்ட ஸளருப் ற்ழக்  

ஹகட்டளர். அப்ஹளது ி(றல்) அயர்கள் , “அதன் னமம் (உனமம்) 
முடிச்ைமம் (மூடினமம்) அடனளம் ளர்த்து யத்துக்ஸகளள். ிகு  ஒபளண்டுக் 
களத்தழற்கு அதப் ற்ழ அழயிப்புச் ஸைய்துஸகளணஹடனிரு. அதன்  உரிநனளர் 
(ஹதடி) யந்தளல் (ஸகளடுத்துயிடு) இல்ஹனல் உன் யிருப்ப்டி  அதப் 
னன்டுத்தழக்ஸகளள்” என்று ஸைளன்ளர்கள்.  
அந்த நிதர், “யமழதயழ யந்த ஆட்ட என் ஸைய்யது?” என்று ஹகட்க, ி (றல்) 
அயர்கள் “அது உக்குரினது அல்து உன் ைஹகளதபனுக்குரினது அல்து ளய்க்கு  

உரினது” என்று கூழளர்கள்.  
அந்த நிதர், “யமழதயழ யந்த ட்டகத்த என் ஸைய்யது?” என்று ஹகட்டளர். ி 
(றல்) அயர்கள், “உன்க்கும் அதற்கும் என் ஸதளடர்பு? (குடிப்தற்கு) அதனுடன் அதன் 
தண்ணரீ்ப் மம் (தழநழலும்) , (டப்தற்கு) அதன் களல்கும்பும்  உள்து. அத அதன் 
உரிநனளன் ைந்தழக்கும்யப அது ீர் ழக்குச் ஸைல்கழது  (அங்கு தண்ணரீ் 
குடித்துத் தளகம் தணித்துக்ஸகளள்கழது) நபத்தழழருந்து  (அதன் இதமகத்) 
தழன்கழது (அதப் ற்ழ ீ ஏன் கயப் ட ஹயண்டும்?)” என்று ஸைளன்ளர்கள்.  
 

 

3546. றத் ின் களழத் அல்ஜஶல ீ(பழ) அயர்கள் கூழனதளயது:  
அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கிடம் ரு நிதர் கண்ஸடடுக்கப்ட்ட 
ஸளருப் ற்ழ ஹகட்டளர். ி (றல்) அயர்கள் “ஒபளண்டுக் களத்தழற்கு அதப் 
ற்ழ அழயிப்புச் ஸைய்துஸகளண்ஹடனிரு.. அதன் முடிச்ைமம் (மூடினமம்) 
னமம் (உனமம்) அடனளம் ளர்த்து யத்துக்ஸகளள். அதன் 
உரிநனளர் யந்தளல் அயரிடம் ப்டத்துயிடு.. (யபளயிட்டளல்) ீஹன 
ஸையமழத்துக்ஸகளள்” என்று கூழளர்கள்.  
அந்த நிதர், “அல்ளஹ்யின் தூதஹப! வுமழதயழ யந்த ஆட்ட என் ஸைய்யது ?” 

என்று ஹகட்டளர். “அத ீ ிடித்துக்ஸகளள். ஏஸில் , அது உக்குரினது அல்து உன் 
ைஹகளதபனுக்குரினது அல்து ஒளய்க்குரினது” என்று ஸைளன்ளர்கள்.  
அந்த நிதர், “அல்ளஹ்யின் தூதஹப! வுமழதயழ யந்த ட்டகத்த என் 
ஸைய்யது?” என்று ஹகட்டளர். இத ஹகட்டதும் அல்ளஹ்யின் தூதர் அயர்கள் 
ஹகளப்ட்டளர்கள்.  எந்த அவுக்ஸகன்ளல், அயர்கின் „இரு கன்ங்களும்‟ அல்து 
„அயர்கது முகம்‟ ைழயந்து யிட்டது. ிகு „உக்கும் அதற்கும் என் ஸதளடர்பு? 

(டப்தற்கு) அதனுடன் களல்கும்பும் (குடிப்தற்கு) அதனுடன் தண்ணரீ் மம்  

(தழநழலும்) உள்து. அத அதன் உரிநனளர் ைந்தழக்கும்யப (சுனநளக அது  

யளழ்ந்துஸகளள்கழது)‟ என்று ஸைளன்ளர்கள்.  
இந்த லதீஸ் மூன்று அழயிப்ளர் ஸதளடர்கில் யந்துள்து.   
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3547. ஹநற்கண்ட லதீஸ் றத் ின் களழத் (பழ) அயர்கிடநழருந்ஹத ஹநலும் 
மூன்று அழயிப்ளர் ஸதளடர்கள் யமழனளகவும் யந்துள்து.   
அயற்ழல், “ரு நிதர் அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கிடம் யந்தளர்.  அப்ஹளது 
அயர்களுடன் ளனும் இருந்ஹதன் அயர் அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்)  அயர்கிடம் 
கண்ஸடடுக்கப்ட்ட ஸளருப் ற்ழக் ஹகட்டளர் ” என்று லதீஸ் ஆபம்நளகழது.  
அம்ர் ி அல்லளரிஸ் (பஹ்) அயர்கது அழயிப்ில் , „(ஒபளண்டுக் களத்தழற்குள்) 
அதத் ஹதடிக்ஸகளண்டு னளரும் யபளயிட்டளல் ீஹன அதச்  ஸையமழத்துக்ஸகளள்‟ 

என்று கூழளர்கள் எ இடம்ஸற்றுள்து.   
 

 

3548. ஹநற்கண்ட லதீஸ் றத் ின் களழத் அல்ஜஶல ீ(பழ) அயர்கிடநழருந்ஹத 
நற்ஹளர் அழயிப்ளர் ஸதளடர் யமழனளகவும் யந்துள்து.   
அதழல் „அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கிடம் ரு நிதர் யந்து.... ‟ என்று 

லதீஸ் ஆபம்நளகழது. நற் தகயல்கள் ஹநற்கண்ட லதீறழல் உள்தப் 
ஹளன்ஹ இடம்ஸற்றுள்.  
அதழல், „இதக் ஹகட்டதும் அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கின் முகமும்  

ஸற்ழமம் ைழயந்துயிட்ட. அயர்கள் ஹகளநடந்தளர்கள் ‟ என்று இடம்ஸற்றுள்து. 
ஹநலும், „ஒபளண்டுக் களத்தழற்கு அதப் ற்ழ அழயிப்புச்  ஸைய்‟ என்தற்குப் ிகு 
„அதன் உரிநனளர் யபளயிட்டளல் உன்ிடம் அது  அடப்கநள இருக்கட்டும்!‟ 
என்று அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கள் கூழனதளக  இடம்ஸற்றுள்து.  
 

3549. ித்ஹதளமர் றத் ின் களழத் அல்ஜஶல ீ(பழ) அயர்கள் கூழனயதளயது:  
அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கிடம் கண்ஸடடுக்கப்ட்ட தங்கம் , ஸயள்ி 
ஆகழனய ற்ழக் ஹகட்கப்ட்டது. அதற்கு அயர்கள் , „அதன் னமம் 
(உனமம்) முடிச்ைமம் (மூடினமம்) அடனளம் ளர்த்து யத்துக்ஸகளள். 
ிகு ஒபளண்டுக் களத்தழற்கு அதப் ற்ழ அழயிப்புச் ஸைய்துஸகளண்ஹடனிரு. 
(அதற்கு உரினயப) ீ கண்டுடிிடிக்களயிட்டளல் ீஹன அதச் ஸையிட்டுக்ஸகளள். 
ஆளல், அது உன்ிடம் அடக்கநளகஹய இருக்கட்டும். ஆதத் ஹதடிக்ஸகளண்டு 
னளரும் என்க்களயது ரு ளள் யந்தளல் அயரிடம் அத ப்டத்துயிடு ‟ என் 

கூழளர்கள்.  
அயர்கிடம் ஹகள்யி ஹகட்டயர் , யமழ தயழ யந்த ட்டகத்தப் ற்ழ ஹகட்டதற்கு , 

„உக்கும் அதற்கும் என் ஸதளடர்பு (அதன் யமழனில்) அத யிட்டுயிடு. ஏஸில் , 

அதனுடன் (டப்தற்கு) களல்கும்பும் , (குடிப்தற்கு) அதன் தண்ணரீ்ப்  மம்(தழநழலும்) 
உள்து. அத அதன் உரிநனளர் கண்டுிடிக்கும்யப அது ீர்  ழக்குச் 
ஸைல்கழது. நபங்கிலுருந்து (இக) தழன்கழது (அதப் ற்ழ  ீ ஏன் 
கயப்டஹயண்டும்?)‟ என்று கூழளர்கள்.  
அயர்கிடம் (யமழதயழ யந்த) ஆட்டப் ற்ழ அயர் ஹகட்டஹளது , „ீ அதப் 

ிடித்துக்ஸகளள். ஏஸில் , அது உக்குரினது அல்து உன் ைஹகளதபனுக் குரினது  

அல்து ஒளய்க்குரினது‟ என்று யிடனித்தளர்க.   
 

தவறவிட்டப் பபாருட்கள் ஹதீஸ் 3555 - 3563கண்படடுக்கப் பட்ட பபாருள் ஹதீஸ் 3545 - 3554



3550. ஹநற்கண்ட லதீஸ் றத் ி களழத் அல்ஜஶல ீ(பழ) அயர்கிடநழருந்ஹத 
ஹநலும் இரு அழயிப்ளர் ஸதளடர்கள் யமழனளகவும் யந்துள்து.   
அயற்ழல் „ரு நிதர் ி (றல்) அயர்கிடம் யமழதயழ யந்த ட்டகத்த 
ற்ழக் ஹகட்டளர்‟ என்று லதீஸ் ஆபம்நளகழது.  
அயற்ழல் பஆீ ின் அஅீப்தழர் பஹ்நளன் அர்பஃம (பஹ்) அயர்கது அழயிப்ில்  

„இதக் ஹகட்டதும் ி(றல்) அயர்கள் தம் கன்ங்கள் ைழயக்குநவுக்குக்  

ஹகளப்ட்டளர்கள்‟ என்று கூடுதளக இடம்ஸற்றுள்து. நற் யியபங்கள் ஹநற்கண்ட  

லதீஸ்கில் உள்தப் ஹளன்ஹ இடம்ஸற்றுள்.   
ஹநலும், „அதன் உரிநனளர் (அத ஹதடிக்ஸகளண்டு) யந்து , (ீ அதன் 
அடனளத்தப் ற்ழ ஹகட்கும்ஹளது) அயர் அதன் னமம் 
எண்ணிக்கனமம் முடிச்ைமம்  (ைரினளக) அழந்தழருந்தளல் அயரிடம் அதக் 
ஸகளடுத்துயிடு. இல்ஹனல், அது உக்ஹக உரினது‟ என்று கூழளர்கள் எக் 
கூடுதளக இடம்ஸற்றுள்து.   
 

3552. சுயத் ின் ஃகஃள (பஹ்) அயர்கள் கூழனதளயது:  
ளனும் றத் ின் றஷலளன் (பழ) அயர்களும் ைல்நள ின் பஆீ (பழ) 
அயர்களும் ரு ஹளருக்களகப் புப்ட்டுச் ஸைன்ஹளது , (ஒரிடத்தழல்) ைளட்ட 
ன் ளன் கண்ஹடன். அத ளன் எடுத்துக் ஸகளண்ஹடன். (என் ஹதளமர்கள்) 
இருயரும், „அத ஹளட்டுயிடு‟ என்று கூழளர்கள். ளன், „இல். தன் இதப் 
ற்ழ அழயிப்புச் ஸைய்துஸகளண்டிருப்ஹன். இதன் உரிநனளர் யந்தளல் ைரி (அத  

அயரிடம் ப்டத்து யிடுஹயன்). இல்ஸனன்ளல் , இத ளன் 

னன்டுத்தழக்ஸகளள்ஹயன்‟ என்று அயர்கிடம் கூழ நறுத்துயிட்ஹடன் .  
ளங்கள் ஹளப முடித்துக்ஸகளண்டு தழரும்ினஹளது , ளன் லஜ்ஜஶக்குச் ஸைல்ஹயன் 

எ என் யிதழனில் இருந்தது (ளன் லஜ்ஜஶக்குச் ஸைன்ஹன்). அப்ஹளது ளன் நதீள  

(யமழனளகச்) ஸைன்ஹன். (அங்கு) உ ின் கஅப் (பழ) அயர்கச் ைந்தழத்ஹதன்.  
அந்தச் ைளட்டனப் ற்ழமம் அதப் ற்ழ என் ஹதளமர்கள் இருயரும் கூழனதப்  

ற்ழமம் அயர்கிடம் ஸதரியித்ஹதன். அப்ஹளது உ ின் கஅப் (பழ) அயர்கள்  

கூழளர்கள்: 
ளன், அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கது களத்தழல் ரு சுருக்குப் னக்  

கண்ஸடடுத்ஹதன். அதழல் தறு தீளர்கள் (ஸளற்களசுகள்) இருந்த. ஆத  

எடுத்துக்ஸகளண்டு அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கிடம் ஸைன்ஹன். 
அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கள், „ஒபளண்டுக் களத்தழற்கு அதப் ற்ழ 
அழயிப்புச் ஸைய்‟ என்று கூழளர்கள். அவ்யளஹ ளன் அழயிப்புச் 
ஸைய்துஸகளண்டிருந்ஹதன். அத அழந்துஸகளள்ளும் (உரிநனளர்) னளபமம் ளன் 
களணயில்.  
ிகு நீண்டும் அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கிடம் ஸைன்ஹன். அப்ஹளதும்  

அயர்கள், „ஹநலும் ஒபளண்டுக் களத்தழற்கு அழயிப்புச் ஸைய்துஸகளண்டிரு ‟ என்று 

கூழளர்கள். அவ்யளஹ ளன் அழயிப்புச் ஸைய்துஸகளண்டிருந்ஹதன். அத  

அழந்துஸகளள்ளும் (உரிநனளர்) னளபமம் ளன் களணயில். ிகு தழரும்வும்  
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அயர்கிடம் ஸைன்ஹன்.  
அப்ஹளதும் அயர்கள், „ஹநலும் ஒபளண்டுக் களத்தழற்கு அழயிப்பு ஸைய் ‟ என்று 

கூழளர்கள். அவ்யளஹ ளன் அதப் ற்ழ அழயிப்பு ஸைய்ஹதன். அத  

அழந்துஸகளள்ளும் (உரிநனர்) னளபமம் ளன் களணயில். (ளன்களம் 
முனளக ளன் அயர்கிடம் ஸைன்ஹளது) அந்த னிலுள் களைழன் 
எண்ணிக்கனமம், னமம், அதன் முடிச்ைமம் ழயில் யத்துக்ஸகளள். 
அதன் உரிநனளர் யந்தளல் ைரி (அயரிடம் அத ப்டத்துயிடு). 
இல்ஸனன்ளல், அத ீ னன்டுத்தழக்ஸகளள்‟ என்று கூழளர்கள். ஆகஹய ளன் 
னன்டுத்தழக்ஸகளண்ஹடன்.   
இதன் அழயிப்ளர்கில் ருயபள ரஶஅள ின் அல்லஜ்ஜளஜ் (பஹ்) அயர்கள் 
கூறுகழளர்கள்:  
(எக்கு இந்த லதீற அழயித்த) ைநள ின் குலல் (பஹ்) அயர்க அதன் 
ின்ர் நக்களயில் ளன் ைந்தழத்தஹளது , „மூன்ளண்டுக் களத்தழற்கு அழயிப்புச்  ஸைய்ன 
ஹயண்டுநள, அல்து ஹபஹனளர் ஆண்டு அழயிப்புச் ஸைய்ன ஹயண்டுநள எ  எக்கு 
ஸதரினயில்‟ என்று கூழளர்கள்.  
இந்த லதீஸ் இரு அழயிப்ளர் ஸதளடர்கில் யந்துள்து.   
ஹநற்கண்ட லதீஸ் சுயத் ின் கஃள (பஹ்) அயர்கிடநழருந்ஹத நற்ஹளர் 
அழயிப்ளர் ஸதளடர் யமழனளகவும் யந்துள்து.   
அதழல், „ளன் றத் ின் றஷலளன் (பழ) அயர்களுடனும் ைல்நளன் ின் பஆீ (பழ)  

அயர்களுடனும் (ஹளருக்குப்) புப்ட்டுச் ஸைன்ஹளது ைளட்ட ன்க்  கண்ஹடன்...‟ 
என்று லதீஸ் ஆபம்நளகழ , „ஆகஹய அத ளன் னன்டுத்தழக்ஸகளண்ஹடன் ‟ 

என்ஹதளடு முடியடகழது.  
இதன் அழயிப்ளர்கில் ருயபள ரஶஅள ின் அல்லஜ்ஜளஜ் (பஹ்) அயர்கள் 
கூறுகழளர்கள்.  
எக்கு இந்த லதீற அழயித்த ைநள ின் குலல் (பஹ்) அயர்கப்  

த்தளண்டுகளுக்குப் ிகு ளன் ைந்தழத்ஹதன். அப்ஹளது அயர்கள் „ஒஹபஹனளர் ஆண்டு 
ீ அழயிப்புச் ஸைய்‟ என்று கூழளர்கள்.  
 

 

3553. சுயத் ின் ஃகஃள (பஹ்) அயர்கள் கூழனதளயது:  
ளனும் றத் ின் றஷலளன் (பழ) அயர்களும் ைல்நள ின் பஆீ (பழ) 
அயர்களும் ரு ஹளருக்களகப் புப்ட்டுச் ஸைன்ஹளது , (ஒரிடத்தழல்) ைளட்ட 
ன் ளன் கண்ஹடன். அத ளன் எடுத்துக் ஸகளண்ஹடன். (என் ஹதளமர்கள்) 
இருயரும், „அத ஹளட்டுயிடு‟ என்று கூழளர்கள். ளன், „இல். தன் இதப் 
ற்ழ அழயிப்புச் ஸைய்துஸகளண்டிருப்ஹன். இதன் உரிநனளர் யந்தளல் ைரி (அத  

அயரிடம் ப்டத்து யிடுஹயன்). இல்ஸனன்ளல் , இத ளன் 

னன்டுத்தழக்ஸகளள்ஹயன்‟ என்று அயர்கிடம் கூழ நறுத்துயிட்ஹடன் .  
ளங்கள் ஹளப முடித்துக்ஸகளண்டு தழரும்ினஹளது , ளன் லஜ்ஜஶக்குச் ஸைல்ஹயன் 

எ என் யிதழனில் இருந்தது (ளன் லஜ்ஜஶக்குச் ஸைன்ஹன்). அப்ஹளது ளன் நதீள  
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(யமழனளகச்) ஸைன்ஹன். (அங்கு) உ ின் கஅப் (பழ) அயர்கச் ைந்தழத்ஹதன்.  
அந்தச் ைளட்டனப் ற்ழமம் அதப் ற்ழ என் ஹதளமர்கள் இருயரும் கூழனதப்  

ற்ழமம் அயர்கிடம் ஸதரியித்ஹதன். அப்ஹளது உ ின் கஅப் (பழ) அயர்கள்  

கூழளர்கள்: 
ளன், அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கது களத்தழல் ரு சுருக்குப் னக்  

கண்ஸடடுத்ஹதன். அதழல் தறு தீளர்கள் (ஸளற்களசுகள்) இருந்த. ஆத  

எடுத்துக்ஸகளண்டு அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கிடம் ஸைன்ஹன். 
அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கள், „ஒபளண்டுக் களத்தழற்கு அதப் ற்ழ 
அழயிப்புச் ஸைய்‟ என்று கூழளர்கள். அவ்யளஹ ளன் அழயிப்புச் 
ஸைய்துஸகளண்டிருந்ஹதன். அத அழந்துஸகளள்ளும் (உரிநனளர்) னளபமம் ளன் 
களணயில்.  
ிகு நீண்டும் அல்ளஹ்யின் தூதர் (றல்) அயர்கிடம் ஸைன்ஹன். அப்ஹளதும்  

அயர்கள், „ஹநலும் ஒபளண்டுக் களத்தழற்கு அழயிப்புச் ஸைய்துஸகளண்டிரு ‟ என்று 

கூழளர்கள். அவ்யளஹ ளன் அழயிப்புச் ஸைய்துஸகளண்டிருந்ஹதன். அத  

அழந்துஸகளள்ளும் (உரிநனளர்) னளபமம் ளன் களணயில். ிகு தழரும்வும்  

அயர்கிடம் ஸைன்ஹன்.  
அப்ஹளதும் அயர்கள், „ஹநலும் ஒபளண்டுக் களத்தழற்கு அழயிப்பு ஸைய் ‟ என்று 

கூழளர்கள். அவ்யளஹ ளன் அதப் ற்ழ அழயிப்பு ஸைய்ஹதன். அத  

அழந்துஸகளள்ளும் (உரிநனர்) னளபமம் ளன் களணயில். (ளன்களம் 
முனளக ளன் அயர்கிடம் ஸைன்ஹளது) அந்த னிலுள் களைழன் 
எண்ணிக்கனமம், னமம், அதன் முடிச்ைமம் ழயில் யத்துக்ஸகளள். 
அதன் உரிநனளர் யந்தளல் ைரி (அயரிடம் அத ப்டத்துயிடு). 
இல்ஸனன்ளல், அத ீ னன்டுத்தழக்ஸகளள்‟ என்று கூழளர்கள். ஆகஹய ளன் 
னன்டுத்தழக்ஸகளண்ஹடன்.   
இதன் அழயிப்ளர்கில் ருயபள ரஶஅள ின் அல்லஜ்ஜளஜ் (பஹ்) அயர்கள் 
கூறுகழளர்கள்:  
(எக்கு இந்த லதீற அழயித்த) ைநள ின் குலல் (பஹ்) அயர்க அதன் 
ின்ர் நக்களயில் ளன் ைந்தழத்தஹளது , „மூன்ளண்டுக் களத்தழற்கு அழயிப்புச்  ஸைய்ன 
ஹயண்டுநள, அல்து ஹபஹனளர் ஆண்டு அழயிப்புச் ஸைய்ன ஹயண்டுநள எ  எக்கு 
ஸதரினயில்‟ என்று கூழளர்கள்.  
இந்த லதீஸ் இரு அழயிப்ளர் ஸதளடர்கில் யந்துள்து.   
ஹநற்கண்ட லதீஸ் சுயத் ின் கஃள (பஹ்) அயர்கிடநழருந்ஹத நற்ஹளர் 
அழயிப்ளர் ஸதளடர் யமழனளகவும் யந்துள்து.   
அதழல், „ளன் றத் ின் றஷலளன் (பழ) அயர்களுடனும் ைல்நளன் ின் பஆீ (பழ)  

அயர்களுடனும் (ஹளருக்குப்) புப்ட்டுச் ஸைன்ஹளது ைளட்ட ன்க்  கண்ஹடன்...‟ 
என்று லதீஸ் ஆபம்நளகழ , „ஆகஹய அத ளன் னன்டுத்தழக்ஸகளண்ஹடன் ‟ 

என்ஹதளடு முடியடகழது.  
இதன் அழயிப்ளர்கில் ருயபள ரஶஅள ின் அல்லஜ்ஜளஜ் (பஹ்) அயர்கள் 
கூறுகழளர்கள்.  
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எக்கு இந்த லதீற அழயித்த ைநள ின் குலல் (பஹ்) அயர்கப்  

த்தளண்டுகளுக்குப் ிகு ளன் ைந்தழத்ஹதன். அப்ஹளது அயர்கள் „ஒஹபஹனளர் ஆண்டு 
ீ அழயிப்புச் ஸைய்‟ என்று கூழளர்கள்.  
 

 

3554. ஹநற்கண்ட லதீஸ் ஹநலும் ஐந்து அழயிப்ளர்ஸதளடர்கள் யமழனளகவும் 
யந்துள்து.  
அயற்ழல் அயருடன அழயிப்ிலும் „மூன்று ஆண்டுக் களத்தழற்கு அழயிப்புச்  

ஸைய்(ன ஹயண்டும்)‟ எ இடம்ஸறுள்து. லம்நளத் ின் ைநள (பஹ்) அயர்கது  

அழயிப்ில் நட்டும் „இபண்டு ஆண்டுக் களத்தழற்கு அல்து மூன்று ஆண்டுக்  

களத்தழற்கு அழயிப்புச் ஸைய்ன ஹயண்டும்‟ என்று (ஐனப்ளட்டுடன்) இடம்  

ஸற்றுள்து.  
சுஃப்னளன் ின் ைனதீ் (பஹ்), றத் ின் அஉீைள (பஹ்), லம்நளத் ின் ைநள 

(பஹ்) ஆகழஹனளரின் அழயிப்புகில் , „ின்ர் னளஹபனும் ருயர்  (கண்ஸடடுக்கப்ட்ட) 
அப்ஸளருின் எண்ணிக்கனமம் னமம் அதன்  முடிச்ைமம் ஸதரியித்து 
(உன்ிடம்) யந்தளல் அத அயரிடம் ஸகளடுத்துயிட ‟ என்று இடம்ஸற்றுள்து.  
சுஃப்னளன் ின் ைனதீ் (பஹ்) அயர்கிடநழருந்து யகவஉ (பஹ்) அயர்கள்  அழயிக்கும் 
அழயிப்ில் அழயிக்கும் அழயிப்ில் „(அழயிப்புச் ஸைய்தும் னளரும் யபளயிட்டளல்) 
அது உது ஸைல்யத்தழன் யகனப் ஹளன்தளகும் ‟ என்று இடம்ஸற்றுள்து. 
சுஃப்னளிடநழருந்து முலம்நத் ின் அப்தழல்ளஹ் ின்  தநர் (பஹ்) அயர்கள் 
அழயிக்கும் அழயிப்ில் „இல்ஸனன்ளல், அத ீ னன்டுத்தழக்ஸகளள்‟ எனும் 
யளைகம் இடம்ஸற்றுள்து.  
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பாடம் : 1 ஹாஜிகள் தவறவிட்ட சபாருட்கள்5    
 

3555 அப்துர் ரஹ்மான் பின் உஸ்மான் அத்ழதமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஹாஜிகள் தவறவிட்ட சபாருழள எடுக்க கவண்டாசமனத் தழட 
விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3556 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கண்சடடுக்கப்பட்ட சபாருழளப் பற்றி 
அறிவிப்புச் சசய்யாமல் அழதத் தம்மிடம் ழவத்துக்சகாண்டிருக்கும் ஒருவர் வைிககட்டி கலகய 
உள்ளார். இழத ழஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 உரிழமயாளரின் அனுமதியின்றி கால் நழடயில் பால் கறப்பதற்கு வந்துள்ள தழட 

 3557 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவரது கால்நழடயில் அவரது 
அனுமதியின்றி கவசறவரும் பால் கறக்க கவண்டாம். உங்களில் எவரும் அவரது சரக்குப் 
சபட்டகத்திற்கு ஒருவர் வந்து, அவரது உணவுக் கருவூலத்ழத உழடத்து, அவரது உணழவ 
எடுத்துச் சசன்றுவிடுவழத விரும்புவாரா? கால் நழடகளின் மடிகள், கால்நழட 
உரிழமயாளர்களுழடய உணழவகய கசகரித்துப் பாதுகாத்து ழவத்திருக்கின்றன. ஆககவ, எவரும் 
உரிழமயாளரின் அனுமதியின்றி எவரது கால்நழடயிலும் பால் கறக்க கவண்டாம். இழத இப்னு 
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உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.6 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பத்து அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
ழலஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கழளத் தவிர மற்ற அழனவரது அறிவிப்புகளிலும் "எடுத்துச் 
சசன்றுவிடு வழத' என்பழதக் குறிக்க "ஃபயுன்தஸல' எனும் சசால் (மூலத்தில்) இடம்சபற்றுள்ளது. 
ழலஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஃபயுன்தகல தஆமுஹு' என்கற 
இடம்சபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 3 விருந்து உள்ளிட்ட உபொைம்  
3558 அபூஷுழரஹ் அல்அதவ ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கபசியகபாது என் காதுகளால் ககட்கடன்; என் கண்களால் பார்த்கதன். அப்கபாது அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் மீதும் மறுழம நாளின் மீதும் நம்பிக்ழக சகாண்டவர் தம் விருந்தாளிக்குத் தமது 
சகாழடழயக் கண்ணி யமாக வைங்கட்டும்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அவருழடய சகாழட 
என்ன, அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "(அவருழடய சகாழட) 
ஒரு பகல் ஓர் இரவு (உபசரிப்பு) ஆகும். விருந்துபசாரம் மூன்று தினங்களாகும். அவற்றுக்குப் 
பின்னால் (அளிக்கும் உணவும் உபசரிப்பும்) அவருக்குத் தர்மமாக அழமயும். கமலும், 
அல்லாஹ்வின் மீதும் மறுழம நாளின் மீதும் நம்பிக்ழக சகாண்டவர் (ஒன்று) நல்லழதப் 
கபசட்டும். அல்லது சமௌனமாக இருக்கட்டும்'' என்று கூறினார்கள்.7  

3559 அபூஷுழரஹ் அல்குஸாய ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "விருந்துபசாரம் மூன்று தினங்களாகும். ஒரு பகல் ஓர் இரவு (விருந்துபசாரம்) அவரு 
ழடய சகாழடயாகும். ஒரு முஸ்லிமான மனிதர், தம் சககாதரரிடம் அவழரப் பாவத் தில் 
தள்ளும் அளவுக்குத் தங்கியிருப்பதற்கு அனுமதி இல்ழல'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அவழரப் 
பாவத்தில் தள்ளுதல் எப்படி, அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், 
"அவ(ர் தம் சககாதர)ரிடம் தங்கி இருப்பார். ஆனால், விருந்துபசாரம் சசய்யுமளவுக்கு அவரிடம் 
எதுவுகம இருக்காது'' என்று கூறினார்கள். 

 3560 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஷுழரஹ் அல்குஸாய ீ(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கபசியகபாது என் காதுகளால் ககட்கடன். என் கண்ணால் பார்த்கதன்; எனது உள்ளம் 
மனனமிட்டது'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அதில், "உங்களில் ஒருவர் தம் சககாதரழரப் 
பாவத்தில் தள்ளும் அளவுக்குத் தங்கியிருப்பதற்கு அனுமதி இல்ழல'' என்று கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளழதப் கபான்று இடம் சபற்றுள்ளது. 

3561 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (நபியவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! நீங்கள் எங்கழள ஒரு சமூகத்தாரிடம் அனுப்பிழவக்கிறரீ்கள். நாங்கள் (அங்கு) சசன்று 
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அவர்களிடம் தங்குகிகறாம். ஆனால், அவர்கள் எங்கழள உபசரிக்க மறுக்கின்றனர். அவ்வாசறனில் 
(அது குறித்து) தாங்கள் என்ன கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் ஒரு சமூகத்தாரிடம் சசல்ல, அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு கவண்டிய 
வசதிகழள உங்களுக்குச் சசய்து தர ஏற்பாடு சசய்தால், அழத ஏற்றுக்சகாள்ளுங்கள். அவர்கள் 
அப்படிச் சசய்யவில்ழலசயன்றால், அவர்களிடமிருந்து விருந்தினர்க(ளான உங்க)ளுக்குத் கதழவ 
யான விருந்தினர் உரிழமழய (நீங்ககள) எடுத்துக்சகாள்ளுங்கள்'' என்று பதிலளித் தார்கள்.8 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 கதழவக்கு கமல் எஞ்சியுள்ள சசல் வத்தால் பிறருக்கு உதவுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  

3562 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு 
பயணத்தில் இருந்கதாம். அப்கபாது ஒரு (ஏழை) மனிதர் தமக்குரிய (பலவனீமான) ஓர் 
ஒட்டகத்தில் வந்து, வலப் பக்கமும் இடப் பக்கமும் தமது பார்ழவழயச் சசலுத்தி (பார் 
ழவயாகலகய உதவி ககட்டு)க்சகாண்டிருந்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"தம்மிடம் கதழவக்கு அதிகமான வாகனம் ழவத்திருப்பவர் வாகனமில்லாதவருக்கு அழதக் 
சகாடுத்து உதவட்டும்! தம்மிடம் கதழவக்கு அதிகமான உணவு ழவத்திருப்பவர் 
உணவில்லாதவருக்கு அழதக் சகாடுத்து உதவட்டும்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பல்கவறு சசல்வங்கழளப் பற்றி (கதழவக்கு அதிகமாக இருந்தால் இல்லாதவருக்கு 
அவற்ழறக் சகாடுக்கட்டும் என்று) கூறினார்கள். எந்த அளவுக் சகன்றால், கதழவக்கு அதிகமாக 
எஞ்சியிருக்கும் சபாருளில் எங்களில் எவருக்கும் உரிழம யில்ழலகயா என்று நாங்கள் 
கருதிகனாம். 

 பாடம் : 5 பயணத்தில் உணவு குழறவாக இருந்தால், அழத மற்ற உணவுகளுடன் கலந்து 
பிறருக்கு உதவுவது விரும்பத் தக்கதாகும். 

 3563 சலமா பின் அம்ர் பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ("ஹவாஸின்' 
எனும்) ஒரு கபாருக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் புறப்பட்கடாம். அப்கபாது 
எங்களுக்கு உணவுத் தட்டுப்பாடு ஏற் பட்டது. எனகவ, நாங்கள் எங்கள் வாகன ஒட்டகங்களில் 
சிலவற்ழற அறுக்க முடிவு சசய்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிடமிருந்த (எஞ்சிய) உணவுப் சபாருட்கழளத் திரட்டும்படி உத்தரவிட்டார்கள். நாங்கள் 
அவ்வாகற சசய்கதாம். அதற் காக நாங்கள் கதால் விரிப்பு ஒன்ழற விரித்துப் கபாட்கடாம். அந்த 
விரிப்பின் மீது மக்கள் உணவுப் சபாருட்கழளச் கசகரித்தனர். அதில் எந்த அளவு உணவுப் 
சபாருட்கள் கசர்ந்துள்ளன என்பழத மதிப்பிடுவதற்காக நான் எட்டிப் பார்த்கதன். ஓர் ஆடு 
படுத்திருக்கும் இடம் அளவுக்கு உணவுப் சபாருட்கள் குவிந்திருப்பதாக நான் மதிப்பிட்கடன். 
அப்கபாது நாங்கள் ஆயிரத்து நானூறு கபர் இருந்கதாம். நாங்கள் அழனவரும் வயிறு நிரம்பும் 
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அளவுக்கு அதிலிருந்து உண்கடாம். பிறகு எங்கள் கதால் ழபகளிலும் நிரப்பிக்சகாண்கடாம். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "அங்கத் தூய்ழம (உளூ) 
சசய்வதற்குத் தண்ணரீ் உள்ளதா?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் தமது நீர்க் 
குவழளழயக் சகாண்டுவந்தார். அதில் சிறிதளவு தண்ணரீ் இருந்தது. அவர் அழத ஒரு 
பாத்திரத்தில் ஊற்றினார். அந்தத் தண்ணரீில் நாங்கள் அழனவரும் அங்கத் தூய்ழம (உளூ) 
சசய்கதாம். நாங்கள் ஆயிரத்து நானூறு கபரும் தாராளமாக ஊற்றிக் கழுவிகனாம். அதன் பிறகு 
எட்டுப் கபர் வந்து "அங்கத் தூய்ழம சசய்வதற்குத் தண்ணரீ் உள்ளதா?'' என்று ககட்டனர். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(அங்கத் தூய்ழம சசய்வதற்குரிய) தண்ணரீ் 
தீர்ந்துவிட்டது'' என்று கூறிவிட்டார்கள்.9 
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அத்தியாயம் - 32 : அறப்கபாரும் வைிகாட்டு சநறிகளும்  ஹதீஸ் 3564 – 3713 
வழர 

 

  

பாடம் : 1 இஸ்லாமிய அழைப்புச் சசய்தி எட்டிய பிறகும் அழத ஏற்க மறு(த்து தாக்குதல் 
சதாடுக்க ஆயத்தமாக இரு)ப்கபார்மீது முன்னறிவிப்பின்றி தாக்குதல் சதாடுப் பது சசல்லும்.2  

3564 இப்னு அவ்ன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (எதிரிகள்மீது) தாக்குதல் சதாடுப்பதற்கு முன் 
அவர்களுக்கு இஸ்லாமிய அழைப்பு விடுப்பது பற்றிக் ககட்டு நான் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களுக்குக் 
கடிதம் எழுதிகனன்; அவர்கள் எனக்கு பதில் எழுதினார்கள். அதில் அவர்கள், "இஸ்லாத்தின் ஆரம் 
பத்தில்தான் இவ்வாறு (அழைப்பு விடுக்கும் வைக்கம்) இருந்தது. (பிறகு) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "பனுல் முஸ்தலிக்' குலத்தார் அசட்ழடயாக (எச்சரிக்ழகயின்றி) இருந்தகபாது 
அவர்கள்மீது (திடீர்) தாக்குதல் நடத்தினார்கள். அப்கபாது அவர்களின் கால்நழடகள் நீர்நிழல 
ஒன்றில் தண்ணரீ் புகட்டப்பட்டுக்சகாண்டிருந் தன. அவர்களில் கபார் வரீர்கழளக் சகான்றார்கள்; 
(சபண்கள், சிறார்கள் ஆகிகயாழரக்) ழகதிகளாகப் பிடித்தார்கள். அன்றுதான் ஜுழவரியா (ரலி) 
அவர்கழள, அல்லது பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கழள உரிழமயாக்கிக்சகாண்டார்கள்.3 இழத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தார்கள். அவர்களும் அப்கபாது 
(நபியவர்களின்) அப்பழடயில் இருந்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான யஹ்யா பின் 
யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறு கிறார்கள்: எனக்கு இந்த ஹதீழஸ அறிவித்த சுழலம் பின் அக்ளர் 
(ரஹ்) அவர்கள் "நபி (ஸல்) அவர்கள் அன்றுதான் ஜுழவரியாழவ உரிழமயாக்கிக்சகாண்டார்கள்'' 
என்று சசான்னதாககவ நான் எண்ணுகிகறன். ஆனால், "பின்துல் ஹாரிழஸ' என்று அவர் 
சசான்னது உறுதி. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அவ்ன் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஜுழவரியா பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) 
அவர்கழள உரிழமயாக்கிக்சகாண்டார் கள்'' என்று ஐயப்பாடின்றி இடம்சபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 2 தமைவர், பமடப் பிரிவுகளுக்குத் தளபதிகமள நியைிப்பதும்,  
கபார் சநறிகள் குறித்து அவர்களுக்கு அவர் அறிவுறுத்துவதும்.  

3565 சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (அடுத்து வரும் ஹதீழஸ) எனக்கு 
அறிவித்த அல்கமா பின் மர்ஸத் (ரஹ்) அவர்கள், இழத எங்களுக்கு அறிவித்து, நன்கு எழுதி 
ழவத்துக்சகாள்ளுமாறு கூறினார்கள். இது இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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3566 புழரதா பின் அல்ஹசீப் அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு பழடக்ககா அல்லது பழடப் பிரிவுக்ககா தளபதி ஒருவழர நியமித்தால், 
தனியாக அவழர அழைத்து இழறவழன அஞ்சுமாறும் அவருடன் இருக்கும் முஸ்லிம்களின் 
நலழனப் கபணுமாறும் அறிவுறுத்துவார்கள்.4 பிறகு, பின்வருமாறு அறிவுழர கூறு வார்கள்: 
இழறவனின் சபயரால், இழறவ னின் பாழதயில் கபாரிடுங்கள். இழறவழன மறு(த்து 
உண்ழமக்கு எதிராக நட)ப்பவர்களு டன் கபாராடுங்கள்; அறப்கபார் புரியுங்கள்; கபார்ச் 
சசல்வங்களில் ழகயாடல் சசய்யா தீர்கள்; ஒப்பந்தங்கழள முறிக்காதீர்கள்; அங்ககீனம் 
சசய்யாதீர்கள்; குைந்ழதகழளக் சகால்லாதீர்கள்; உம்முழடய எதிரிகளான இழணழவப்பாளர்கழள 
நீர் சந்தித்தால் மூன்று அம்சங்களின் பக்கம் அவர்கழள அழைப்பரீாக. அவற்றில் எந்த ஒன்ழற 
ஏற்றுக்சகாள்ள அவர்கள் முன்வந்தாலும் அவர்களிடமிருந்து அழத ஏற்பரீாக; நடவடிக்ழகழய 
நிறுத்தி விடுவரீாக. பிறகு அவர்களுக்கு இஸ்லாத் தின் பக்கம் அழைப்பு விடுப்பரீாக! அழத 
அவர்கள் ஏற்றுக்சகாண்டால், அவர்களிடமிருந்து அழத ஏற்று, அவர்கள்மீது நடவடிக்ழகழய 
நிறுத்திவிடுவரீாக. பிறகு அவர்கழள (அவர்கள் வசிக்கும்) அந்த ஊரிலிருந்து முஹாஜிர்கள் (நாடு 
துறந்கதார்) வசிக்கும் பகுதிக்கு வந்து குடிகயறுமாறு அழைப்பரீாக. கமலும், அவர்களிடம் 
"இவ்வாறு நீங்கள் சசய்தால் முஹாஜிர்களுக்குக் கிழடக்கும் சாதகங்களும் முஹாஜிர்களுக்கு 
ஏற்படும் பாதகங் களும் உங்களுக்கும் உண்டு'' என்று சதரிவித்துவிடுவரீாக. அங்கிருந்து 
இடம்சபயர அவர்கள் மறுத்தால் அவர்களிடம் கூறிவிடுங்கள்: முஸ்லிம்களில் நாட்டுப்புறத்தாழரப் 
கபான்றுதான் நீங்களும் இருக்க கவண்டும்; மற்ற இழறநம்பிக்ழகயாளர் களுக்குப் சபாருந்தும் 
அழனத்து இழறச்சட்டங்களும் உங்களுக்கும் சபாருந்தும். கபார்ச் சசல்வங்கள் (ஃகனமீத்) மற்றும் 
கபாரிடாமல் கிழடத்த (ஃபய்உ) சசாத்துகள் எதுவும் உங்களுக்குக் கிழடக்காது; முஸ்லிம்களுடன் 
இழணந்து அறப்கபார்களில் ஈடுபட்டால் தவிர (அப்கபாது மட்டுகம அவர்களுக்கு அச்சசல்வங்கள் 
கிழடக்கும் என்று கூறிவிடுங்கள்). அதற்கும் அவர்கள் மறுத்தால் அவர்களிடம் "ஜிஸ்யா' 
(இராணுவக்) காப்பு வரிழயக் ககாருக. அழதகயற்று அவர்கள் உமக்கு இணங்கினால் 
அவர்களிடமிருந்து அழத ஒப்புக்சகாண்டு அவர்கள்மீது நடவடிக்ழக எடுப்பழத நிறுத்திவிடுவரீாக. 
அதற்கும் அவர்கள் மறுத்தால், அல்லாஹ் விடம் உதவி ககாரிவிட்டு, அவர்கள்மீது கபார் 
சதாடுப்பரீாக. ஒரு ககாட்ழடழய நீர் முற்று ழகயிடும்கபாது, அல்லாஹ்வின் சபாறுப்ழபயும் 
அவனுழடய தூதரின் சபாறுப்ழபயும் நீங்கள் தர கவண்டுசமன அவர்கள் விரும்பினால், 
அல்லாஹ் மற்றும் அவனுழடய தூதரின் சபாறுப்ழப அவர்களுக்குத் தந்துவிடாதீர். மாறாக, 
அவர்களுக்கு உமது சபாறுப் ழபயும் உம்முழடய கதாைர்களின் சபாறுப் ழபயுகம தருவரீாக. 
ஏசனனில், நீங்கள் உங்களது சபாறுப்ழபயும் உங்களுழடய கதாைர்களின் சபாறுப்ழபயும் 
முறித்துக் சகாள்வதானது, அல்லாஹ்வின் சபாறுப்ழப யும் அவனுழடய தூதருழடய சபாறுப்ழப 
யும் முறித்துக்சகாள்வழதவிட எளிதான தாகும். நீங்கள் ஒரு ககாட்ழடவாசிகழள முற்று 
ழகயிடும்கபாது, அல்லாஹ்வின் தீர்ப்பின் மீது இறங்கிவருவதற்கு அவர்கள் விரும்பி னால், 
அல்லாஹ்வின் தீர்ப்பிற்கு அவர்கள் இறங்கிவர உடகன அவர்களுக்கு அனுமதி யளிக்காதீர். 
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மாறாக, உம்முழடய தீர்ப்புக்கு இணங்கிவர அவர்களுக்கு அனுமதியளிப் பரீாக. ஏசனனில், 
அவர்கள் விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் தீர்ப்ழபச் சரியாக நீர் நிழற கவற்றுவரீா என்பது உமக்குத் 
சதரியாது. இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துர் ரஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் 
(இழத அறிவித்துவிட்டு), "இவ்வாறுதான் சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீழஸ 
அறிவித்தார்கள். அல்லது இழதப் கபான்று (கவறு வார்த்ழதகளில்) அறிவித்தார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள்.  

3567 கமற்கண்ட ஹதீஸ் புழரதா பின் அல்ஹசீப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஒருவரது தழலழமயில் பழடழய அனுப்பி னால், அல்லது பழடப் பிரிழவ அனுப்பினால் 
அவழர அழைத்து அறிவுழர கூறுவார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. 3568 கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 3 மக்களிடம் எளிதாக நடந்துசகாள்ள கவண்டும்; சவறுப்கபற்றக் கூடாது எனும் கட்டழள.  

3569 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தம் கதாைர்களில் எவழரகயனும் தமது (அரசியல் அல்லது மார்க்கப்) பணிக்காக அனுப்பும்கபாது, 
"(மக்களுக்கு) நற்சசய்தி கழள(கய அதிகமாக)க் கூறுங்கள்; (அவர் களுக்கு) 
சவறுப்கபற்றிவிடாதீர்கள்; (அவர் களிடம்) எளிதாக நடந்துசகாள்ளுங்கள்; (அவர்கழளச்) 
சிரமப்படுத்திவிடாதீர்கள்'' என்று கூறுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

3570 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ழனயும் முஆத் 
பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கழளயும் யமன் நாட்டுக்கு அனுப்பிழவத்தார்கள். அப்கபாது, "(மக்களிடம்) 
எளிதாக நடந்துசகாள்ளுங்கள்; (மக்கழளச்) சிரமப்படுத்திவிடாதீர்கள்; நற்சசய்தி (கழள அதிகம்) 
கூறுங்கள்; (எச்சரிக்ழக சசய்யும்கபாதுகூட) சவறுப்கபற்றிவிடாதீர்கள். நீங்கள் இருவரும் 
(தீர்ப்பளிக்கும்கபாது) இணக்கமாக நடந்துசகாள்ளுங்கள். முரண்பட்டுக்சகாள்ளாதீர் கள்'' என்று 
(அறிவுழர) கூறினார்கள்.5 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ழஸத் பின் அபஉீழனசா 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நீங்கள் இருவரும் (தீர்ப்பளிக்கும்கபாது) இணக்கமாக 
நடந்துசகாள்ளுங்கள்; முரண்பட்டுக்சகாள்ளாதீர்கள்'' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல.  

3571 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (மக்களிடம்) எளிதாக நடந்துசகாள்ளுங் 
கள்; (அவர்கழளச்) சிரமப்படுத்திவிடாதீர்கள்; (நற்சசய்திகழளக் கூறி) அழமதிப்படுத்துங் கள்; 
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(எச்சரிக்கும்கபாதுகூட) சவறுப்கபற்றி விடாதீர்கள்.6 இழத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 கைாெடி செய்வது தமட செய்யப்பட்ட தாகும்.  
3572 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் மறுழம நாளில் 
(விசாரழணக் காக மக்களில்) முன்கனார் பின்கனார் அழனவழரயும் ஒன்றுதிரட்டும்கபாது, 
(உலகில்) கமாசடி சசய்த ஒவ்சவாருவனுக் கும் (அவன் சசய்த கமாசடிக்கு அழடயாள மாகக்) 
சகாடி ஒன்று ஏற்றப்படும். பிறகு "இது இன்ன மனிதருழடய மகன் இன்ன மனிதரின் 
கமாசடி(ழயக் குறிக்கும் சகாடி)'' என்று கூறப்படும்.7 இழத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3573 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கமாசடி சசய்பவனுக்கு மறுழம நாளில் 
(அவன் சசய்த கமாசடிக்கு அழடயாள மாகக்) சகாடி ஒன்று நடப்படும். அப்கபாது 
"அறிந்துசகாள்ளுங்கள்: இது இன்ன மனிதரின் மகன் இன்ன மனிதரின் கமாசடி (ழயக் குறிக்கும் 
சகாடி)'' என்று கூறப்படும்.8 இழத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3574 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கமாசடி சசய்பவன் ஒவ்சவாருவனுக்கும் 
மறுழம நாளில் ஒரு (அழடயாளக்) சகாடி இருக்கும். இழத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3575 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கமாசடி சசய்பவன் ஒவ்சவாருவனுக்கும் மறுழம நாளில் 
(அழடயாளக்) சகாடி ஒன்று இருக்கும். "இது இன்ன மனிதனின் கமாசடி(ழயக் குறிக்கும் சகாடி)'' 
என்று கூறப்படும். இழத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் "இது இன்ன மனிதனின் கமாசடி(ழயக் குறிக்கும் சகாடி) என்று கூறப்படும்'' 
எனும் குறிப்பு இல்ழல.  

3576 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கமாசடிக்காரன் ஒவ்சவாருவனுக்கும் 
மறுழம நாளில் (அழடயாளக்) சகாடி ஒன்று இருக்கும். அதன் மூலம் அவன் அழடயாளம் 
காணப்படுவான். "இது இன்ன மனிதனின் கமாசடி(ழயக் குறிக்கும் சகாடி)'' என்று கூறப்படும். 
இழத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
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3577 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கமாசடி சசய்பவன் ஒவ்சவாருவனுக் 
கும் மறுழம நாளில் (அழடயாளக்) சகாடி ஒன்று இருக்கும். அதன் மூலம் அவன் அழடயாளம் 
காணப்படுவான். இழத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3578 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கமாசடி சசய்பவன் ஒவ்சவாருவனுழடய பின்புறத்திலும் 
மறுழம நாளில் (அழடயாளக்) சகாடி ஒன்று இருக்கும். இழத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3579 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கமாசடி சசய்பவன் ஒவ்சவாருவனுக்கும் 
மறுழம நாளில் (அழடயாளக்) சகாடி ஒன்று இருக்கும். அது அவனது கமாசடியின் அளவுக்கு 
(உயரமாக) ஏற்றப்படும். அறிந்துசகாள்ளுங்கள்: சபாதுமக்களுக்குத் தழலழமப் சபாறுப்ழப ஏற்று, 
கமாசடி சசய்தவழனவிட மாசபரும் கமாசடிக்காரன் கவசறவருமில்ழல. இழத அபூசயதீ் 
அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

பாடம் : 5 கபாரின்கபாது சூழ்ச்ெி செய்வது அனுைதிக்கப்பட்டகத. 
 3580 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கபார் என்பது சூழ்ச்சியாகும். இழத 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3581 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கபார் என்பது சூழ்ச்சியாகும்.11 இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 பாடம் : 6 எதிரிழய (கபார்க் களத்தில்) சந்திக்க ஆழசப்படுவது சவறுக்கத் தக்கதாகும் என்பதும், 
அவ்வாறு சந்திக்க கநர்ந்தால் (நிழல குழலந்துவிடாமல்) சபாறுழமயாக இருக்குமாறு வந்துள்ள 
கட்டழளயும். 

 3582 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எதிரிகழள (கபார்க் களத்தில்) சந்திக்க ஆழசப்படாதீர்கள். 
அவர்கழள நீங்கள் (கபார்க் களத்தில்) சந்திக்க கநர்ந்தால், (கபாரின் துன்பங்கழளக் கண்டு நிழல 
குழலந்துவிடாமல்) சபாறுழமயாக இருங்கள். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3583 அபுந்நள்ர் சாலிம் பின் உமய்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் முன்னாள் 
உரிழமயாளர்) உமர் பின் உழபதில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்களுக்கு, அவர்கள் ஹரூரிய்யாக்கழள 
(காரிஜிய்யாக் கள்) கநாக்கிப் கபாருக்குச் சசன்றகபாது அஸ்லம் குலத்ழதச் கசர்ந்த நபித்கதாைரான 
அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கடிதம் எழுதினார்கள். அதில் பின்வருமாறு 
குறிப்பிட்டிருந்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எதிரிகழளச் சந்தித்த நாட்களில் 
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ஒன்றில் (நண்பகல் கநரம்வழர) காத்திருந்தார்கள். சூரியன் (உச்சியிலிருந்து) சாய்ந்ததும் மக்க 
ளிழடகய நின்று, "மக்ககள! எதிரிகழள(ப் கபார்க் களத்தில்) சந்திக்க ஆழசப்படாதீர் கள். 
அல்லாஹ்விடம் (கபார் அைிவுகளிலி ருந்து) பாதுகாப்புக் ககாருங்கள். அவ்வாறு எதிரிகழளச் 
சந்திக்க கநர்ந்துவிட்டால், (கபாரின் துன்பங்கழளக் கண்டு துவண்டு விடாமல்) சபாறுழமயாக 
இருங்கள். அறிந்துசகாள்ளுங்கள்: (அநீதிக்சகதிராக உயர்த்தப்படும்) வாட்களின் நிைலிலில்தான் 
சசார்க்கம் உள்ளது'' என்று கூறினார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நின்றுசகாண்டு, "இழறவா! கவதத்ழத அருள் பவகன! கமகத்ழத நகர்த்துபவகன! கூட்டுப் 
பழடயினழரத் கதாற்கடித்தவகன! இவர்கழளயும் கதாற்கடிப்பாயாக. இவர்களுக்சகதிராக 
எங்களுக்கு உதவி சசய்வாயாக!'' என்று பிரார்த்தித் தார்கள்.13  

பாடம் : 7 எதிரிகழளச் சந்திக்கும்கபாது இழறயுதவி கவண்டிப் பிரார்த்திப்பது விரும்பத் 
தக்கதாகும்.  

3584 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (அகழ்ப் கபாரின்கபாது) கூட்டுப் பழடயினருக்சகதி ராகப் பிரார்த்தித்தார்கள். அப்கபாது, 
"இழறவா! கவதத்ழத அருள்பவகன! விழரவாகக் கணக்சகடுப்பவகன! இக்கூட்டுப் பழடயின ழரத் 
கதாற்கடிப்பாயாக. இழறவா! இவர் கழளத் கதால்வியுறச் சசய்து, நடுக்கத்திற் குள்ளாக்குவாயாக!'' 
என்று பிரார்த்தித் தார்கள்.14 

 3585 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடமி ருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி) பிரார்த்தித்தார்கள்'' என்கற ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகி, அதிலுள்ள 
மற்ற விவரங்கள் இடம் சபறுகின்றன. "(இக்கூட்டுப் பழடயினழரத் கதாற்கடிப் பாயாக எனும் 
இடத்தில்) கூட்டுப் பழடயின ழரத் கதாற்கடிப்பவகன!'' என்று இடம் சபற்றுள்ளது. இறுதியில் 
இடம்சபற்றுள்ள "இழறவா!' எனும் சசால் இடம்சபறவில்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "கமகத்ழத 
நகர்த்துபவகன!' என்று கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது. 

 3586 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உஹுதுப் கபார் நாளில் "இழறவா! நீ (இந்த முஸ்லிம் பழடழய அைிக்க) நாடினால் (இனி) 
உன்ழன மட்டுகம வைிபடுகவார் யாரும் இப்புவியில் இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று 
பிரார்த்தித்துக்சகாண்டிருந்தார்கள்.15  
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பாடம் : 8 கபாரில் சபண்கள் ைற்றும் குைந்மத கமளக் சகால்வது தமட செய்யப் பட்டுள்ளது.  
3587 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கலந்துசகாண்ட அறப்கபார்களில் ஒன்றில் சபண்சணாருத்தி சகால்லப்பட்ட நிழலயில் 
கண்சடடுக்கப்பட்டாள். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சபண்கழளயும் 
குைந்ழதகழளயும் சகால்வழதக் கண்டித் தார்கள்.16 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3588 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கலந்துசகாண்ட அறப்கபார்களில் ஒன்றில் சபண்சணாருத்தி சகால்லப்பட்ட நிழலயில் 
கண்சடடுக்கப்பட்டாள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சபண்கழளயும் 
குைந்ழதகழளயும் சகால்வதற்குத் தழட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 9 (கபார்ச் சூைலில் எதிரிகளின்) சபண்கழளயும் குைந்ழதகழளயும் இரவு கநரங்களில் 
தற்சசயலாகக் சகான்றுவிட்டால் குற்றமாகாது.17  

3589 ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் "இழணழவப் 
கபா(ரான எதிரி நாட்டின)ரின் சபண்களும் குைந்ழதகளும் (கபாரில் சிக்கிச்) கசதமழட யும் 
(வாய்ப்பு உண்டு என்னும்) பட்சத்தில் அவர்கள்மீது இரவு கநரத்தில் தாக்குதல் நடத்தலாமா?'' 
என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "அவர்களும் (எதிரிகளான) அவர்கழளச் 
கசர்ந்தவர்ககள'' என்று பதிலளித்தார்கள்.18 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3590 ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நாங்கள் 
(எதிரிகளான) இழணழவப்பாளர்களின் சபண்கழளயும் குைந்ழதகழளயும் இரவு கநரத்தில் தாக்க 
கவண்டிய நிழல (சில சந்தர்ப்பங்களில்) ஏற்பட்டுவிடுகிறகத?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 
"அவர்களும் எதிரிகழளச் கசர்ந்தவர்கள்தாம்'' என்று விழடயளித்தார்கள்.  

3591 ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "குதிழரப் 
பழடயினர் இரவு கநரத்தில் திடீர்த் தாக்குதல் நடத்தும் கபாது (எதிரிகளான) 
இழணழவப்பாளர்களின் குைந்ழதகளும் பாதிக்கப்பட்டுவிடுகிறார்ககள?'' என்று ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அவர்கள் "அக்குைந்ழதகளும் அவர்களின் தந்ழதயழரச் கசர்ந்தவர்ககள'' என்று 
விழடயளித்தார்கள்.  

பாடம் : 10 (கபார் நடவடிக்ழகயாக எதிரிகளான) இழறமறுப்பாளர்களின் மரங்கழள சவட்டுவதும் 
எரிப்பதும் அனுமதிக்கப்பட்டதாகும்.19  
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3592 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(பயங்கரவாதிகளான) பனூ நளரீ் குலத்தாரின் கபரீச்ச மரங்கழள (கபார்க் கால நடவடிக் ழகயாக) 
எரித்தார்கள்; இன்னும் (சிலவற்ழற) சவட்டிவிட்டார்கள். அது "புழவரா' எனும் இடமாகும். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு குழதபா (ரஹ்) 
மற்றும் இப்னு ரும்ஹ் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப் பில் "எனகவதான், வல்லழமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ் "நீங்கள் (அவர்களுழடய) கபரீச்ச மரங்கழள சவட்டியகதா, அல்லது அவற்றின் 
அடிமரங்கள்மீது அவற்ழற நிற்கும்படி விட்டுவிட்டகதா எல்லாகம அல்லாஹ்வின் 
அனுமதியுடகனகய நடந்தன. தீகயாழர அவன் இைிவுபடுத்தகவ (இவ்வாறு அனுமதித்தான்)' (59:5) 
எனும் வசனத்ழத அருளினான்'' என்று கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது.20 

 3593 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (பயங்கரவாதச் சசயல்களில் ஈடுபட்ட) பனூ நளரீ் குலத்தாரின் கபரீச்ச மரங்கழள 
சவட்டினார்கள்; (சில மரங்கழள) எரித்தார்கள். இந்தச் சம்பவம் குறித்கத (கவிஞர்) ஹஸ்ஸான் 
பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு பாடினார்கள்: புழவராவில் சகாழுந்துவிட்சடரிந்த 
சநருப்பு பனூ லுஅய் குலத்தாரின் (ழகயாலாகாத) தழலவர்களுக்கு எளிதாகிவிட்டது. இந்தச் 
சம்பவம் சதாடர்பாககவ "நீங்கள் (அவர்களுழடய) கபரீச்ச மரங்கழள சவட்டி யகதா, அல்லது 
அவற்றின் அடிமரங்கள்மீது அவற்ழற நிற்கும்படி விட்டுவிட்டகதா எல்லாகம அல்லாஹ்வின் 
அனுமதியுட கனகய நடந்தன'' (59:5) எனும் இழறவசனம் அருளப்சபற்றது.21 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3594 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (பயங்கரவாதச் சசயல்களில் ஈடுபட்ட) பனூ நளரீ் குலத்தாரின் கபரீச்ச மரங்கழள எரித் 
தார்கள். 

 பாடம் : 11 கபார்ச் சசல்வங்கள் இந்தச் சமுதாயத்திற்கு மட்டுகம அனுமதிக்கப்பட்டழவ ஆகும்.22  

3595 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இழவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் நமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இழறத்தூதர்களில் ஒருவர் (யூஷஉ பின் நூன் (அழல) அவர்கள்) ஓர் அறப்கபாருக்குச் சசன்றார்.23 
அப்கபாது அவர் தம் சமுதாயத்தாரிடம் "ஒரு சபண்ணிடம் இல்லற உரிழமழயப் சபற்ற ஒருவர், 
அவளுடன் தாம்பத்திய உறழவத் சதாடங்க விரும்பி, இன்னும் தாம் பத்திய உறழவத் 
சதாடங்காமலிருப்பின் என்ழனப் பின்பற்றி (கபாருக்கு) வர கவண் டாம். (அவ்வாகற,) வடீு கட்டி 
முடித்து, அதன் கமற்கூழரழய (இன்னும்) உயர்த்தாமலிருப் பவரும் என்ழனப் பின்பற்றி 
(கபாருக்கு) வர கவண்டாம். ஆட்ழடகயா, சிழன ஒட்டகங் கழளகயா வாங்கிவிட்டு, அழவ 
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குட்டிகள் ஈனுவழத எதிர்பார்த்துக்சகாண்டிருப்ப வரும் என்ழனப் பின்பற்றி (கபாருக்கு) வர 
கவண்டாம்'' என்று கூறிவிட்டுப் கபாருக்குப் புறப்பட்டார். ஓர் ஊழர (சஜரிக்ககா நகழர 
சவள்ளிக்கிைழம) அஸ்ர் சதாழுழகயின் கநரத்தில் அல்லது சற்கறறக்குழறய அந்த கவழளயில் 
அவர் சநருங்கினார். (சற்று கநரத்தில் சூரியன் மழறயத் சதாடங்க, சனிக்கிைழம கபாரிடுவது 
அவர்களுக்குத் தழட சசய்யப்பட்டிருந்த காரணத்தால் கதாற்றுப்கபாக கநரிடுகம என்றஞ்சி) 
சூரியழன கநாக்கி, "நீ, இழறவனின் கட்டழளப்படி இயங்குகின்றாய். நானும் இழறக்கட்டழளப்படி 
நடக்க கவண்டியவன் ஆகவன்'' என்று கூறிவிட்டு, "இழறவா! சூரியழன (உடகன 
மழறயவிடாமல்) தடுத்துவிடு'' என்று பிரார்த்தித்தார். எனகவ, அவருக்கு அல்லாஹ் சவற்றிழய 
வைங்கும்வழர சூரியன் (மழறயாமல்) தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது. (சவற்றிசபற்ற) பின்னர் அம்மக்கள் 
கபாரில் கிழடத்த சசல்வங்கழள ஒன்று கசர்த்தனர். அப்கபாது அவற்ழற (எரித்துச் சாம்பலாக்கி)ப் 
புசிப்பதற்கு வானிலிருந்து சநருப்பு வந்தது. (ஆனால்) அவற்ழறப் புசிக்க அது மறுத்துவிட்டது. 
அந்த இழறத்தூதர் "உங்களில் ழகயாடல் நடந்துள்ளது. ஆககவ, ஒவ்சவாரு குலத்திலிருந்தும் 
ஒரு மனிதர் என்னிடம் சத்தியப் பிரமாணம் அளிக்கட்டும்'' என்று கூறினார்.24 அவ்வாகற 
அவர்களும் அவரிடம் சத்தியப் பிரமாணம் அளித்தனர். அப்கபாது, ஒரு மனிதரின் ழக, 
இழறத்தூதரின் ழககயாடு ஒட்டிக்சகாண்டது. அப்கபாது இழறத்தூதர், "உங்களி ழடகயதான் 
ழகயாடல் சசய்யப்பட்ட சபாருள் உள்ளது. ஆககவ, உன்னுழடய குலத்தார் என்னிடம் சத்தியப் 
பிரமாணம் அளிக்கட்டும்'' என்று கூறினார். அவ்வாகற, அவர்கள் சத்தியப் பிரமா ணம் அளிக்க, 
இரண்டு மனிதர்களின் ழக அல்லது மூவருழடய ழக இழறத்தூதருழடய ழகயுடன் 
ஒட்டிக்சகாண்டது. அப்கபாது அவர், "உங்களிழடகயதான் ழகயாடல் சசய்யப்பட்ட அந்தப் சபாருள் 
உள்ளது. நீங்கள்தாம் அழதக் ழகயாடல் சசய்துள் ளரீ்கள்'' என்று கூறினார். ஆககவ, அக்குலத்தார் 
பசுமாட்டின் தழல அளவுக்குத் தங்கத்ழதக் சகாண்டு வந்து, மண் தழரயில் இருந்த 
சபாருட்களுடன் ழவத்தனர். உடகன (வானிலிருந்து) சநருப்பு வந்து அழதப் புசித்தது. 
(முற்காலங்களில் கபார்ச் சசல்வங்கள் இப்படித்தான் சசய்யப்பட்டன.) நமக்கு முன்னால் 
யாருக்கும் கபார்ச் சசல்வங்கள் (எடுத்துப் பயன்படுத்திக்சகாள்ள) அனுமதிக்கப்படவில்ழல. 
(பின்னர் நமக்கு அப்சபாருட்கழளப் பயன்படுத்த அல்லாஹ் அனுமதியளித்தான்). வளமும் 
உயர்வும் உள்ள அல்லாஹ் நமது பலவனீத்ழதயும் இயலாழம ழயயும் கண்டு, அவற்ழற நமக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்டழவயாக ஆக்கினான்.25 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 12 எதிரிகளிடமிருந்து ழகப்பற்றப்படும் சசல்வங்கள்26 

3596 முஸ்அப் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தந்ழத (சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) 
அவர்கள்), "குமுஸ்' (ஐந்திசலாரு பங்கு) நிதியிலிருந்து ஒரு வாழள எடுத்துக் சகாண்டு நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் சசன்று, "இழத எனக்கு அன்பளிப்பாகத் தாருங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். 
அப்கபாதுதான் வல்லழமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "(நபிகய!) கபார்க் களத்தில் 
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எதிரிகளிடமிருந்து ழகப்பற்றப்படும் சசல் வங்கள் குறித்து அவர்கள் உம்மிடம் வினவு கின்றனர். 
அந்தச் சசல்வங்கள் (பற்றி முடிவு சசய்யும் அதிகாரம்) அல்லாஹ்வுக்கும் இத் தூதருக்கும் உரியது' 
என்று கூறுவரீாக!'' (8:1) எனும் வசனத்ழத அருளினான்.  

3597 சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் விஷயத்தில் நான்கு 
இழறவசனங்கள் அருளப்சபற்றன. நான் (குமுஸ் நிதியிலிருந்து) வாள் ஒன்ழற எடுத்துக்சகாண்டு 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இழத எனக்கு அன்பளிப்பாகத் 
தாருங்கள்'' என்று ககட்கடன். நபியவர்கள் "அழத ழவத்துவிடு'' என்றார்கள். பிறகு நான் (அழத 
அன்பளிப்பாகத் தருமாறு ககட்டு) எழுந்து நின்கறன். நபியவர்கள் "எடுத்த இடத்திகலகய அழத 
ழவத்துவிடு'' என்று சசான்னார்கள். பிறகு மீண்டும் எழுந்து நின்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அழத 
எனக்கு அன்பளிப்பாகத் தாருங்கள்'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(இல்ழல) அழத 
ழவத்துவிடு'' என்றார்கள். பிறகும் நான் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இழத எனக்கு 
அன்பளிப்பாகத் தந்துவிடுங்கள். கபாதுசமன்ற மனமில்லாத ஒருவனாக நான் கருதப்படுகிகறனா?'' 
என்று கூறிகனன். அப்கபாதும் நபி (ஸல்) அவர்கள், "எடுத்த இடத்திகலகய அழத ழவத்துவிடு'' 
என்று கூறினார்கள். அப்கபாதுதான் "(நபிகய!) கபார்க் களத்தில் எதிரிகளிடமிருந்து ழகப்பற்றப்படும் 
சசல்வங்கழளப் பற்றி உம்மிடம் அவர்கள் ககட்கின்றனர். கபார்க் களத்தில் எதிரிகளிடம் ழகப் 
பற்றப்படும் சசல்வங்கள் (பற்றி முடிவு சசய்யும் அதிகாரம்) அல்லாஹ்வுக்கும் இத்தூதருக்கும் 
உரியது எனறு கூறுவரீாக!'' (8:1) எனும் இந்த வசனம் அருளப்சபற்றது. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3598 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பழடப் பிரிழவ நஜ்துப் 
பகுதிக்கு அனுப்பிழவத்தார்கள். அதில் நானும் இடம்சபற்றிருந்கதன். நாங்கள் நிழறய 
ஒட்டகங்கழளப் கபார்ச் சசல்வ மாகப் சபற்கறாம். எங்கள் பங்குகள், (ஒவ்சவாருவருக்கும்) 
பன்னிரண்டு ஒட்டகங்கள் அல்லது பதிகனாரு ஒட்டகங்களாக இருந்தன. எங்கள் ஒவ்சவாரு 
வருக்கும் ஒவ்கவார் ஒட்டகம் அதிகப்படி யாகவும் (நஃபல்) தரப்பட்டது.27  

3599 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
பழடப் பிரிழவ நஜ்துப் பகுதிக்கு அனுப்பிழவத்தார்கள். அதில் நானும் இடம் சபற்றிருந்கதன். 
(கபாருக்குப் பின் எதிரிகளி டம் ழகப்பற்றப்பட்டச் சசல்வங்களில்) எங்கள் பங்குகள், 
ஒவ்சவாருவருக்கும் பன்னிரண்டு ஒட்டகங்கள்வழர எட்டின. இது கபாக (ஒவ்சவாருவருக்கும்) ஓர் 
ஒட்டகம் அதிகப்படியாகவும் (நஃபல்) தரப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் 
பங்கீட்ழட மாற்றவில்ழல. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3600 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நஜ்துப் 
பகுதிக்கு பழடப் பிரிவு ஒன்ழற அனுப்பி ழவத்தார்கள். அந்தப் பழடயில் நானும் புறப்பட்டுச் 
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சசன்கறன். (அப்கபாருக்குப் பின்) நிழறய ஒட்டகங்கழளயும் ஆடுகழளயும் நாங்கள் (கபார்ச் 
சசல்வமாகப்) சபற்கறாம். எங்கள் பங்குகள், ஒவ்சவாருவருக்கும் பன்னிரண்டு ஒட்டகங்களாக 
இருந்தன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் ஒவ்சவாருவருக்கும் ஒவ்கவார் 
ஒட்டகத்ழத அதிகப்படியாகவும் (நஃபல்) தந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கவறு இரு அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு அவ்ன் (ரஹ்) அவர் களது 
அறிவிப்பில், "நான் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடம் கபார்ச் சசல்வங்கழளப் பற்றிக் ககட்டு கடிதம் 
எழுதிகனன். அப்கபாது நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் "இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ஒரு பழடப் பிரிவில் 
இருந்தார் கள்...' என்று சதாடங்கி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு பதில் எழுதினார்கள்'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது.  

3601 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபார்ச் 
சசல்வத்தில் எங்கள் பங்குகழளத் தந்தகதாடு "குமுஸ்' நிதியிலிருந்து அதிகப் படியாகவும் (நஃபல்) 
தந்தார்கள். அந்த வழகயில் ஒரு வயது பூர்த்தியான சபரிய ஒட்டகம் ஒன்று எனக்குக் கிழடத்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3602 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு பழடப் பிரிவுக்குப் கபார்ச் சசல்வத் தில் (பங்கிட்டுக் சகாடுத்ததுகபாக) 
அதிகமாகவும் (நஃபல்) சகாடுத்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம் பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன.  

3603 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
அறப்கபாருக்காகத் தாம் அனுப்பிழவக்கும் பழடப் பிரிவினரில் சிலருக்கு மட்டும் சபாதுப் 
பழடயினருடன் கசர்ந்து சபறுகின்ற பங்குக்கு கமல் தனிப்பட்ட முழறயில் (குமுஸ் 
நிதியிலிருந்து) அதிகப்படியாகவும் (நஃபல்) சகாடுத்துவந்தார்கள்.28 

பாடம் : 13 கபாரில் சகால்லப்பட்ட எதிரியின் உழடழமகள் அவழன வழீ்த்தியவ ருக்கக 
உரியழவ ஆகும்.29  

3604 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஹுழனன் கபார் நடந்த ஆண்டில் (அப்கபாருக்காக) 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் புறப்பட்கடாம். (எதிரிகழளப் கபார்க் களத்தில்) 
நாங்கள் சந்தித்தகபாது, (ஆரம்பத்தில்) முஸ்லிம்க ளுக்குத் கதால்வி பயம் ஏற்பட்டது. அப்கபாது 
இழணழவப்பாளர்களில் ஒருவன் ஒரு முஸ்லிமின் மீது ஏறி உட்கார்ந்து சகாண்டு, அவழரக் 
சகால்ல முயல்வழத நான் கண்கடன். நான் அவனிடம் சுற்றிவந்து, அவனுக்குப் பின்பக்கம் 
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சசன்று, அவனது பிடரி நரம்பில் சவட்டிவிட்கடன். உடகன அவன் (அந்த முஸ்லிழம 
விட்டுவிட்டு) என்ழனத் தாவியழணத்து ஓர் இறுக்கு இறுக்கினான். பிராண வாயு பிரியும் 
நிழலக்கு நான் உள்ளாகனன். பின்னர் மரணம் அவழனப் பிடித்துக்சகாள்ளகவ அவன் என்ழன 
விட்டுவிட்டான். பின்னர் நான் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கழளச் சசன்றழடந்கதன். 
அப்கபாது அவர்கள் "மக்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? (ஏன் சிதறி ஓடுகிறார்கள்?)'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு நான், "(எல்லாம்) அல்லாஹ்வின் ஏற்பாடு'' என்று பதிலளித்கதன். பிறகு (பின்வாங்கி 
ஓடிய) மக்கள் (கபார்க் களத்திற்கு) திரும்பி வந்தார்கள். (தீரத்துடன் கபாராடி சவன்றார்கள்.) பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்துசகாண்டு, "கபாரில் எதிரி ஒருவழனக் 
சகான்றதற்கான ஆதாரம் எவரிடம் இருக்கிறகதா அவருக்கக அந்த எதிரியின் (உடலில் கிடந்த 
ஆழட, ஆயுதம் கபான்ற) உழடழமகள் உரியழவ'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது நான் எழுந்து 
நின்று, "(நான் எதிரி ஒருவழன வழீ்த்தியதற்கு) எனக்குச் சாட்சியம் கூறுபவர் யார்?'' என்று ககட்டு 
விட்டு உட்கார்ந்துசகாண்கடன். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மீண்டும் ("கபாரில் எதிரி 
ஒருவழனக் சகான்றதற்கான ஆதாரம் எவரிடம் இருக்கிறகதா அவருக்கக அந்த எதிரியின் 
உழடழமகள் உரியழவ'' என்று) கூறினார்கள். உடகன நான் (மறுபடியும்) எழுந்து "(நான் எதிரி 
ஒருவழன வழீ்த்தியதற்கு) எனக்குச் சாட்சியம் கூறுபவர் யார்?'' என்று ககட்கடன்; பிறகு 
உட்கார்ந்துசகாண்கடன். பிறகு, மூன்றாவது தடழவயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
முன்பு கூறியழதப் கபான்கற கூறினார்கள். உடகன நான் எழுந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்ழனப் பார்த்து), "உங்களுக்கு என்ன கவண்டும், அபூகத்தாதா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நடந்தழத அவர்களிடம் நான் எடுத்துழரத்கதன். அப்கபாது மக்களில் ஒருவர், "இவர் 
சசால்வது உண்ழமதான், அல்லாஹ்வின் தூதகர! (இவரால்) சகால்லப்பட்டவரின் உடலிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்ட சபாருட்கள் என்னிடம் உள்ளன. அவர் தமது உரிழமழய (எனக்கு) விட்டுக்சகாடுக்கச் 
சசால்லுங்கள்'' என்று கூறினார். அப்கபாது அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்கள், "இல்ழல, 
அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அல்லாஹ்வின் சிங்கங்களில் ஒரு சிங்கம் அல்லாஹ்வுக்காகவும் 
அவனுழடய தூதருக்காகவும் கபாரிட்டு (எதிரி ஒருவழன வழீ்த்திவிட்டு) வர, அவரால் 
சகால்லப்பட்ட எதிரியின் உடலிலி ருந்து எடுத்த சபாருழள உனக்குக் சகாடுக்கும் முடிவுக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சசல்லமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். இழதக் ககட்ட 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உண்ழமதான். (எதிரிழய வழீ்த்திய) இவரிடகம அந்தப் 
சபாருட்கழளக் சகாடுத்துவிடு'' என்று சசான்னார்கள். அவ்வாகற அவர் அழத என்னிடம் 
சகாடுத்தார். (அந்த வழகயில் எனக்குக் கவச உழட சயான்று கிழடத்தது.) அந்தக் கவச 
உழடழய விற்றுவிட்டு பனூ சலமா குலத்தார் வாழும் பகுதியில் ஒரு கபரீச்சந் கதாட்டத்ழத 
வாங்கிகனன். அதுதான் இஸ்லாத்ழதத் தழுவிய பின் நான் கசகரித்த முதல் சசாத்தாகும். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ழலஸ் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் "இல்ழல, அல்லாஹ்வின் சிங்கங்களில் ஒரு சிங்கத்ழத 
விட்டுவிட்டு, குழறஷியரில் உள்ள குைிமுயல் குட்டிக்கு அழதக் சகாடுக்க மாட்டார்கள்' என்று 
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கூறினார்கள்'' என இடம் சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கவகறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

3605 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பத்ருப் கபாரின்கபாது நான் 
(பழட) அணியில் நின்றுசகாண்டிருந்த கநரத்தில் என் வலப் பக்கமும் இடப் பக்கமும் பார்த் கதன். 
என்னருகக (இரு பக்கங்களிலும்) இளம் வயது அன்சாரிச் சிறுவர்கள் இருவர் 
நின்றுசகாண்டிருந்தனர்."(இவர்களுக்கிழடகய வந்து நிற்கிகறாகம!) இவர்கழளவிட வலு 
வானவர்களுக்கிழடகய நான் இருந்திருக்கக் கூடாதா!' என்று நான் எண்ணிகனன். அப்கபாது 
அவர்களில் ஒருவர் என்ழனத் சதாட்டுணர்த்தி "என் தந்ழதயின் சககாதரகர! (என மரியாழத 
நிமித்தம் அழைத்து) நீங்கள் அபூஜஹ்ழல அறிவரீ்களா?'' என்று ககட்டார். நான், "ஆம் (அறிகவன்). 
உமக்கு அவனிடம் என்ன கவழல, என் சககாதரர் மககன!'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அந்த 
இளவல், "அவன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள ஏசுகிறான் என்று எனக்குத் தகவல் 
கிழடத்தது. என் உயிர் யார் ழகயிலுள்ளகதா அவன் மீதாழணயாக! நான் அவழனப் பார்த்தால், 
எங்களில் ஒருவர் இறக்கும்வழர அவனது உடழலவிட்டு எனது உடல் பிரியாது (ஒன்று நான், 
அல்லது அவன் மரணிக்கும்வழர அவனுடன் கபாரிட்டுக்சகாண்கட யிருப்கபன்)'' என்று கூறினார். 
இழதக் ககட்டு நான் வியந்துகபாகனன். அப்கபாது மற்கறார் இளவலும் என்ழனத் சதாட்டுணர்த்தி 
முதலாமவர் கூறியழதப் கபான்கற கூறினார். சிறிது கநரம்தான் கைிந் திருக்கும். அதற்குள் 
அபூஜஹ்ல் மக்களி ழடகய (பம்பரமாகச்) சுற்றி வருவழதக் கண்டு, "அகதா சதரிகிறாகன? 
அவன்தான் நீங்கள் விசாரித்த உங்கள் ஆசாமி'' என்று கூறிகனன். உடகன அவர்கள் இருவரும் 
கபாட்டி கபாட்டுக்சகாண்டு அவழன கநாக்கிச் சசன்று தம்மிடமிருந்த வாட்களால் அவழன 
சவட்டிக் சகான்றார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் சசன்று அபூஜஹ்ழலக் 
சகான்று விட்ட சசய்திழயத் சதரிவித்தனர். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் 
யார் அவழனக் சகான்றார்?'' என்று ககட்டார்கள். அவர்களில் ஒவ்சவாருவரும் "நான்தான் 
சகான்கறன்'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் வாட்க(ளில் படிந்த 
இரத்தக் கழறக)ழளத் துழடத்துவிட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர்கள் இருவரும் "இல்ழல' 
என்று பதிலுழரத்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்விரு வாட்கழளயும் கூர்ந்து 
பார்த்துவிட்டு, "நீங்கள் இருவருகம அவழன சவட்டிக்சகாண்டிருக்கிறரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
(முதலில் சவட்டியவர் என்ற அடிப்பழடயில்) "முஆத் பின் அம்ர் பின் அல்ஜமூஹுக்கக 
அபூஜஹ்லின் உடலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சபாருட்கள் (சலப்) உரியழவ'' என்று தீர்ப்பளித் தார்கள். 
முஆத் பின் அம்ர் பின் அல்ஜமூஹ் (ரலி) மற்றும் முஆத் பின் அஃப்ரா (ரலி) ஆகிய இருவருகம 
அந்த இளவல்கள் ஆவர்.30 
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 3606 அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (மூத்தா கபாரின்கபாது யமன் 
பைங்குடி இனத்தாரான) "ஹிம்யர்' குலத்தாரில் ஒருவர் (கராம ழபஸாந்திய) எதிரிகளில் 
ஒருவழரக் சகான்றுவிட்டு, தம்மால் சகால்லப்பட்டவரின் உழடழமகழள எடுத்துக்சகாள்ள 
விரும்பினார். ஆனால், காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள் (அவற்ழற முழுழமயாகத்) தர 
மறுத்துவிட்டார்கள். அப்கபாது காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்ககள அவர்களுக்குத் தளபதியாக 
இருந்தார்கள். எனகவ, நான் (மதீனா திரும்பியதும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
சசன்று நடந்தழதத் சதரிவித்கதன். அவர்கள் காலிதிடம் "அவர், தாம் சகான்ற எதிரியின் 
உழடழமகழள எடுத்துக்சகாள்ள விடாமல் நீர் தடுக்கக் காரணசமன்ன?'' என்று வினவினார்கள். 
அதற்கு "அழவ அதிகமாக இருப்பதாக நான் கருதிகனன், அல்லாஹ்வின் தூதகர! (ஒகர ஆளுக்கு 
அவ்வளழவயும் சகாடுப்பது சபாருத்தமாக இராது)'' என்று காலித் (ரலி) அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவற்ழற அவரிடகம சகாடுத்துவிடுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். பிறகு காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள் (அங்கு அமர்ந்திருந்த) என்ழனக் கடந்து 
சசன்றார்கள். உடகன நான் காலித் (ரலி) அவர்களது கமல்துண்ழடப் பிடித்து இழுத்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உம்ழமப் பற்றிக் கூறுகவன் என்று நான் கூறியபடி 
சசய்துவிட்கடன் அல்லவா!'' என்று கூறிகனன். இழதக் ககட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ககாபமழடந்தார்கள். "காலிகத! அவருக்குக் சகாடுக்காதீர். காலிகத! அவருக்குக் 
சகாடுக்காதீர். என்னால் நியமிக்கப்சபற்ற தளபதிகழள எனக்காக விட்டுழவக்கமாட்டீர்களா? 
உங்களது நிழலயும் (உங்களுக்குத் தளபதி களாக நியமிக்கப்பட்ட) அவர்களது நிழலயும் 
ஒட்டகங்கழளகயா ஆடுகழளகயா கமய்க்குமாறு நியமிக்கப்பட்ட (இழடயன்) ஒருவனின் 
நிழலழயப் கபான்றதாகும். அவன் அவற்ழற (ஓட்டிச் சசன்று) கமய்த்தான். பிறகு தண்ணரீ் 
புகட்டும் கநரம் வரும்வழர காத்திருந்து, நீர்நிழல ஒன்றுக்கு அவற்ழற ஓட்டிச் சசன்றான். அழவ 
அதில் தண்ணரீ் குடிக்கத் துவங்கின. அப்கபாது (நீர்நிழலயின் கமற்பகுதியில் உள்ள) சதளிந்த நீழர 
அழவ குடித்துவிட்டு, கலங்கலான நீழர விட்டுழவத்தன. (அவ்வாறுதான்) சதளிந்த நீர் 
உங்களுக்கும் கலங்கலான நீர் உங்கள் தளபதிகளுக்கும் உரியழவயா?'' என்று ககட்டார்கள். 

 3607 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "மூத்தா கபாரின்கபாது ழஸத் பின் 
ஹாரிஸா (ரலி) அவர்களுடன் புறப் பட்டுச் சசன்றவர்களில் நானும் இருந்கதன். பழடயினருக்கு 
உதவி சசய்ய யமனிலி ருந்து ஒருவர் என்னுடன் வந்திருந்தார்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள ழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. ஆயினும், 
அதில் "அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் "காலித் (ரலி) அவர்ககள! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எதிரிழயக் சகான்றவருக்கக அவரால் சகால்லப்பட்டவரின் உழடழமகள் உரியழவ 
எனத் தீர்ப்பளித்துள்ளழத நீங்கள் அறியவில்ழலயா?' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு காலித் (ரலி) 
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அவர்கள் "ஆம்; ஆயினும், நான் அழத அதிகமாகக் கருது கிகறன்' என்று விழடயளித்தார்கள்'' 
என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  

3608 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் "ஹவாஸின்' குலத்தாருடன் கபாரிடப் புறப்பட்கடாம். நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் காழல உணவு உண்டு சகாண்டு இருந்தகபாது, சிவப்பு ஒட்டகம் ஒன்றில் 
(உளவு பார்ப்பதற்காக எதிரிகளில்) ஒரு மனிதர் வந்து, ஒட்டகத்ழத மண்டியிட ழவத்தார். பிறகு 
ஒட்டகத்திலிருந்த ழபயிலிருந்து கயிறு ஒன்ழற எடுத்து ஒட்டகத்ழதக் கட்டிப்கபாட்டார். பிறகு 
மக்களுடன் கசர்ந்து காழல உணவு உட்சகாள்ள வந்தார்; எங்கழள கநாட்டமிட ஆரம்பித்தார். 
எங்களிழடகய பலவனீமும் வாகனப் பற்றாக்குழறயும் இருந்தன. எங்களில் சிலர் 
நழடப்பயணிகளாக இருந்தனர். பிறகு அவர் (அங்கிருந்து) கவகமாகப் புறப்பட்டு தமது 
ஒட்டகத்திடம் சசன்று, அதன் கயிற்ழற அவிழ்த்துவிட்டு, அழத மண்டியிடச் சசய்து அதிகலறி 
அமர்ந்தார். பிறகு ஒட்டகத்ழதக் கிளப்பி அங்கிருந்து கவகமாகப் புறப்பட்டார். (அவர் உளவு பார்க்க 
வந்தவர் என்பழத அறிந்த முஸ்லிம்களில்) ஒருவர் சாம்பல் நிற ஒட்டகத்தில் ஏறி அவழரப் 
பின்சதாடர்ந்தார். நானும் கவகமாகப் புறப்பட்டுச் சசன்று, (பின்னால் சசன்ற அம்மனிதரின்) 
ஒட்டகத் திற்கு அருகில் சசன்கறன். பிறகு முன்கனறிச் சசன்று, அந்தச் சிவப்பு ஒட்டகத்திற்கு 
அருகில் இருந்கதன். பிறகு இன்னும் சற்று முன்கனறிச் சசன்று, அந்தச் சிவப்பு ஒட்டகத்தின் 
கடிவாளத்ழதப் பிடித்து, அழத மண்டியிடச் சசய்கதன். அவ்சவாட்டகம் முைங்காழல மடித்து 
பூமியில் அமர்ந்ததும் எனது உழறயிலிருந்த வாழள உருவி அந்த மனிதரின் தழலயில் 
சசலுத்திகனன். அந்த மனிதர் சரிந்து விழுந் தார். பிறகு அந்த ஒட்டகத்ழத அதன் சிவிழகயுடனும் 
மற்ற ஆயுதங்களுடனும் ஓட்டிக்சகாண்டு வந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் அவர்களுடனிருந்த மக்களும் என்ழன எதிர்சகாண்டார்கள். "அவழனக் சகான்றவர் 
யார்?'' என்று நபியவர்கள் ககட்டார்கள். மக்கள் "(சலமா) இப்னுல் அக்வஉதாம் (அவழனக் 
சகான்றார்)'' என்று பதிலளித்தனர். "இவருக்கக அவனுழடய உழடழமகள் அழனத்தும் உரியழவ'' 
என்று நபியவர்கள் கூறினார்கள்.  

பாடம் : 14 கபார்ச் சசல்வங்களில் சிலருக்குக் கூடுதலாக வைங்குவதும், கபார்க் ழகதிகழள 
ஒப்பழடத்துவிட்டு முஸ்லிம்கழள (எதிரிகளிடமிருந்து) விடுவிப்பதும்.  

3609 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் "(பனூ) ஃபஸாரா' 
குலத்தார்மீது கபாரிடப் புறப்பட்கடாம்.31 எங்களுக்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் தளபதியாக 
இருந்தார்கள். அவர்கழள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்ககள எங்களுக்குத் தளபதியாக 
நியமித்தார்கள். எங்களுக்கும் (ஃபஸாரா குலத்தாரின்) நீர் நிழலக்குமிழடகய ஒரு மணி கநரப் 
பயணத் சதாழலவு இருந்தகபாது, இரவின் இறுதி கநரத்தில் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் எங்கழள 
ஓய்சவடுக்கச் சசான்னார்கள். பின்னர் (காழலத் சதாழுழகக்குப் பின்) பல்கவறு திழசகளிலிருந்து 
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அதிரடித் தாக்கு தல் சதாடுத்கதாம். அப்கபாது (ஹவாஸின் குலத்தாரின்) நீர்நிழலக்கு வந்த 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அங்கு சிலழர சவட்டி வழீ்த்தினார்கள்; கவறுசிலழரச் சிழறப்பிடித் 
தார்கள். அப்கபாது நான் (எதிரிகளில்) ஒரு கூட்டத்ழதப் பார்த்கதன். அவர்களில் சபண் களும் 
குைந்ழதகளும் இருந்தனர். அவர்கள் என்ழன முந்திக்சகாண்டு (என்னிடமிருந்து தப்பி) மழலக்குச் 
சசன்றுவிடுவார்ககளா என்று நான் அஞ்சிகனன். உடகன அவர்களுக்கும் அந்த மழலக்குமிழடகய 
ஓர் அம்ழபப் பாய்ச்சிகனன். அந்த அம்ழபப் பார்த்ததும் அவர்கள் நின்றுவிட்டனர். உடகன 
அவர்கழளப் பிடித்துக் சகாண்டுவந்கதன். அவர்களிழடகய பனூ ஃபஸாரா குலத் ழதச் கசர்ந்த 
சபண்சணாருத்தியும் இருந்தாள். அவளது உடலில் கதாலினாலான "கஷ்உ' ஒன்று இருந்தது. 
("கஷ்உ' என்பதற்கு "விரிப்பு' என்று சபாருள்.) அவளுடன் அவளுழடய மகளும் இருந்தாள். அவள் 
அரபியரிகலகய அைகிய சபண் ஆவாள். அவர்கழளப் பிடித்துக்சகாண்டு அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களிடம் வந்கதன். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அவளுழடய மகழள எனக்குக் கூடுதல் பங்காக 
வைங்கினார்கள். இந்நிழலயில் நாங்கள் (மதீனாவுக்கு) வந்கதாம். நான் அவளுக்காக 
ஆழடழயக்கூடக் கழளந்திருக்கவில்ழல. (தாம்பத்திய உறவு சகாள்ளவில்ழல. மதீனாவின்) 
கழடத் சதருவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ழனச் சந்தித்தகபாது, "சலமா! 
அப்சபண்ழண என்னிடம் சகாடுத்துவிடு'' என்று கூறினார்கள். நான் "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
அவள் என்ழனக் கவர்ந்துவிட்டாள். நான் அவளுக்காக ஆழடழயக்கூட கழளந்திருக்கவில்ழல'' 
என்று கூறிவிட்கடன். பிறகு மறுநாள் கழடத் சதருவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்ழனச் சந்தித்த கபாதும் "சலமா! அப்சபண்ழண என்னிடம் ஒப்பழடத்துவிடுவாயாக! உன் 
தந்ழத (உன்ழனப் கபான்ற மகழனப் சபற்சறடுத்ததற்காக) அல்லாஹ்வுக்கக (நன்றி)'' என்று 
கூறினார்கள். நான் "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அவள் உங்களுக்கக உரியவள் (அவழள உங்களி டம் 
ஒப்பழடத்துவிட்கடன்). அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! நான் அவளுக்காக ஆழட ழயக்கூட 
கழளந்திருக்கவில்ழல'' என்று கூறிகனன். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவழள 
மக்காவாசிகளிடம் அனுப்பிழவத்து, மக்காவில் ழகதிகளாகப் பிடித்துழவக்கப்பட்டிருந்த 
முஸ்லிம்களில் சிலழர விடுவித்தார்கள். 

 பாடம் : 15 கபாரிடாமல் கிழடத்த சசல்வங்களின் சட்டம்32  

3610 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இழவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஓர் ஊருக்கு நீங்கள் சசன்று, அங்கு நீங்கள் தங்கி (கபாரிடாமல் அவர்களின் சசல்வங்கழளக் 
ழகப்பற்றி)னால், அதிலுள்ள உங்களின் பங்கு (நன்சகாழடயாக உங்களுக்கக) வந்துகசரும். ஓர் 
ஊரார் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுழடய தூதருக்கும் மாறு சசய்தால் (அவர்கள்மீது தாக்குதல் 
சதாடுத்து அவர்களின் சசல்வங்கழளக் ழகப்பற்றினால்), அதில் ஐந்தில் ஒரு பாகம் (குமுஸ்) 
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அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுழடய தூதருக்கும் கசரும். பின்னர் அ(வற்றில் மிஞ்சுவ)து உங்களுக்கு 
உரியதாகும். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

3611 உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பனூ நளரீ் (யூதக்) குலத்தாரின் சசல்வங் கள், அல்லாஹ் 
தன் தூதருக்கு அளித்தழவ ஆகும். அதற்காக முஸ்லிம்கள் குதிழர கழளகயா ஒட்டகங்கழளகயா 
ஓட்டிச் சசல்லவில்ழல (கபார் சசய்திருக்கவில்ழல). அழவ நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு மட்டுகம 
உரியழவயாக இருந்தன. அதிலிருந்துதான் நபியவர்கள் தம் வடீ்டாருக்கு ஆண்டுச் சசலவுக்குக் 
சகாடுத்துவந்தார்கள். பிறகு மீதிழய அல்லாஹ்வின் பாழதயில் கபாரிடு வதற்கான ஆயத்தப் 
சபாருட்கள் வாங்க, ஆயுதங்களுக்காகவும் குதிழரகளுக்காகவும் சசலவிட்டுவந்தார்கள்.33 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உமர் (ரலி) அவர் 
களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3612 மாலிக் பின் அவ்ஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: என்னிடம் (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத் 
தாப் (ரலி) அவர்கள் ஆளனுப்பினார்கள். நண்பகல் கநரத்தில் நான் அவர்களிடம் சசன்கறன். 
அவர்கள் தமது இல்லத்தில் ஒரு கட்டிலில் விரிப்பு ஏதுமின்றி ஈச்சம் பாயில் ஒரு கதால் 
தழலயழணயின் மீது சாய்ந்தபடி அமர்ந்திருந் தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் என்னிடம் (என் 
சபயழரச் சுருக்கி) "மால்! உங்கள் குலத்தாரிலுள்ள சில குடும்பத்தார் (என்னிடம்) விழரந்து 
வந்தனர். அவர்களுக்குச் சிறிதளவு நன்சகாழடகழள வைங்குமாறு உத்தரவிட்கடன். அழத நீங்கள் 
சபற்றுச் சசன்று, அவர்களிழடகய பங்கிட்டுக் சகாடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். நான், "இந்தப் 
சபாறுப்ழப கவசறவரிடமாவது நீங்கள் ஒப்பழடத்தால் நன்றாயிருக்குகம!'' என்று சசான்கனன். 
அதற்கு "மாகல! நீங்ககள அழதப் சபற்றுக்சகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது (உமர் 
(ரலி) அவர்களின் சமய்க்காவலர்) யர்ஃபஉ என்பார் வந்து, "இழறநம்பிக்ழகயாளர்களின் தழலவகர! 
உஸ்மான் (ரலி), அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி), ஸுழபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி), சஅத் 
பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) ஆகி கயார் (தங்கழளச் சந்திக்க வந்துள்ளனர். தாங்கள் அவர்கழளச்) 
சந்திக்க அனுமதி யளிக்கிறரீ்களா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என அவர் 
களுக்கு அனுமதியளித்தார்கள். அவர்கள் அழனவரும் உள்கள வந்(து, அமர்ந்)தனர். பிறகு (சற்று 
கநரம் கைித்து) யர்ஃபஉ வந்து, "அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களும் அலீ (ரலி) அவர் களும் (தங்கழளச் 
சந்திக்க அனுமதி ககட்கிறார்கள். அவர்கழளச்) சந்திக்க அனுமதிக்கிறரீ் களா?'' என்று ககட்டார். 
உமர் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று கூறி அவ்விருவருக்கும் அனுமதி அளித்தார்கள். அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள், "இழறநம்பிக்ழகயாளர்களின் தழலவகர! எனக்கும் சபாய்யரும் பாவியும் 
நாணயமற்றவரும் கமாசடிக்காரருமான (என் சககாதரர் மகனான) இவருக்கும் (அலீக்கும்) 
இழடகய தீர்ப்பளியுங்கள்'' என்று சசான்னார்கள்.34 அப்கபாது (உஸ்மான் (ரலி) அவர்களும் 
உடன்வந்திருந்த அவர்களுழடய நண்பர்களும் அடங்கிய) அக்குழுவினர், "ஆம்; 
இழறநம்பிக்ழகயாளர்களின் தழலவகர! (இந்த) இருவருக்கு மிழடகய தீர்ப்பளித்து ஒருவரது 
பிடியிலிருந்து மற்றவழர விடுவித்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். (இதற்காகத்தான் 
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இவ்விருவரும் அக்குழுவினழர முன்கூட்டிகய அனுப்பி ழவத்திருந்தனர் என்று எனக்குத் 
கதான்றியது.) அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "இருவரும் சபாறுழமயாக இருங்கள். எந்த 
அல்லாஹ்வின் கட்டழளயால் வானமும் பூமியும் நிழலசபற்றிருக்கின்றனகவா அவன் 
சபாருட்டால் உங்களிடம் ககட்கிகறன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நபிமார்களான 
எங்களுக்கு) யாரும் வாரிசாக மாட்டார். நாங்கள் விட்டுச்சசல்வசதல்லாம் தர்மகம' என்று 
சசான்னழத நீங்கள் அறிவரீ்களா?'' என்று (அக்குழுவினரிடம்) ககட்டார்கள். அக்குழுவினர் "ஆம் 
(அவ்வாறு சசான்னழத நாங்கள் அறிகவாம்)'' என்று பதிலளித்தனர். பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
(வாதியும் - பிரதிவாதியுமான) அலீ (ரலி) அவர்கழளயும் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கழளயும் கநாக்கி, 
"எந்த அல்லாஹ்வின் கட்டழளயால் வானமும் பூமியும் நிழலசபற்றிருக்கின்ற னகவா அவன் 
சபாருட்டால் உங்கள் இருவரிடமும் ககட்கிகறன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"(நபிமார்களான எங்க ளுக்கு) யாரும் வாரிசாகமாட்டார். நாங்கள் விட்டுச்சசல்வசதல்லாம் தர்மகம' 
என்று சசான்னழத நீங்கள் அறிவரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அவ்விருவரும் "ஆம் (அவ்வாறு 
அவர்கள் சசான்னழத நாங்கள் அறிகவாம்)'' என்று விழடயளித்தனர். உமர் (ரலி) அவர்கள், 
"(கபாரிடாமல் ழகப்பற்றப் பட்ட) இந்த "ஃழபஉ'ச் சசல்வத்ழத தன் தூதருக்கு மட்டுகம உரியதாக 
அல்லாஹ் ஆக்கியிருந்தான். அவர்கழளத் தவிர கவசறவ ருக்கும் அவன் அழதச் 
சசாந்தமாக்கவில்ழல'' (என்று கூறிவிட்டு,) "(பல்கவறு) ஊராரிடமிருந்து எழதத் தன் தூதர் 
ழகப்பற்றுமாறு அல்லாஹ் சசய்தாகனா அது அல்லாஹ்வுக்கும் இத்தூத ருக்கும்... உரியது'' (59:7) 
எனும் இழறவசனத்ழத ஓதிக்காட்டினார்கள். (இதற்கு முந்ழதய வசனத்ழதயும் அப்கபாது 
ஓதினார்களா இல்ழலயா என்பது எனக்குத் சதரியாது.) சதாடர்ந்து "எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், பனூ நளரீ் குலத்தாரின் சசல்வங்கழள (அவர்கள் நாடு கடத்தப்பட்ட பின்) 
உங்களிழடகய பங்கிட்டுக் சகாடுத்தார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உங்கழளவிட தம்ழமப் சபரிதாகக் கருதவுமில்ழல; உங்கழள விட்டுவிட்டுத் 
தமக்காக அழத எடுத்துக்சகாள்ளவு மில்ழல. இறுதியாக (இழறத்தூதருக்கு மட்டுகம இழறவன் 
ஒதுக்கிய அந்நிதியிலிருந்து) இந்த (ஃபதக்) சசல்வம் மட்டுகம எஞ்சியது. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இந்தச் சசல்வத்திலிருந்து தம் வடீ்டாரின் ஆண்டுச் சசலழவ எடுத்து(ச் 
சசலவிட்டு)வந்தார்கள். அப்படிக் சகாடுத்த பிறகு மீதியுள்ளழதப் சபாதுச் சசாத்தாக ஆக்கினார்கள். 
எந்த அல்லாஹ்வின் கட்டழளயால் வானமும் பூமியும் நிழலசபற்றி ருக்கின்றனகவா அந்த 
அல்லாஹ்வின் சபாருட்டால் உங்கழள நான் ககட்கிகறன்: இழத நீங்கள் அறிவரீ்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அக்குழுவினர் "ஆம் (அறிகவாம்)'' என்று பதிலளித்தனர். பிறகு 
அல்லாஹ்ழவப் சபாருட்டாக்கி அக்குழுவினரிடம் ககட்டழதப் கபான்கற அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமும் அலீ (ரலி) அவர்களிடமும் "அழத நீங்கள் இருவரும் அறிவரீ்களா?' என்று 
ககட்டார்கள். அவர்கள் இருவரும் "ஆம் (அறிகவாம்)' என்று பதிலளித்தனர். சதாடர்ந்து உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்த கபாது (ஆட்சித் தழலவராக வந்த) 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுழடய (ஆட்சிக்குப்) பிரதி 
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நிதியாகவன்' என்று கூறினார்கள். (அச்சசல் வத்ழத தமது சபாறுப்பில் ழவத்துக் சகாண்டு, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சசயல்பட்டழதப் கபான்கற தாமும் சசயல்பட்டார்கள்.) 
அப்கபாதும் நீங்கள் இருவரும் (அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம்) சசன்றரீ்கள். (அப்பாகஸ!) நீங்கள் 
உம்மு ழடய சககாதரரின் புதல்வரிடமிருந்து (நபியிடமிருந்து) உங்களுக்குச் கசர கவண்டிய 
வாரிசுச் சசாத்ழதக் ககட்டீர்கள். இகதா இவரும் (அலீயும்) தம் மழனவிக்கு அவருழடய தந்ழத 
(ஆகிய நபி)யிடமிருந்து கசர கவண்டிய வாரிசுச் சசாத்ழதக் ககட்டார். அப்கபாது அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நபிமார்களான) எங்களுக்கு யாரும் 
வாரிசாகமாட்டார். நாங்கள் விட்டுச் சசல்வசதல்லாம் தர்மகம! என்று கூறினார்கள்' என்று 
பதிலளித்து (அழதத் தர மறுத்து)விட்டார்கள். அப்கபாது நீங்கள் இருவரும் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கழளப் சபாய்யராகவும் பாவியாகவும் நாணயமற்ற கமாசடிக்காரராகவுகம பார்த்தீர்கள். 
ஆனால், அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அந்த விஷயத்தில் உண்ழமகய உழரத்தார்கள்; 
நல்லவிதமாககவ நடந்துசகாண்டார்கள்; கநர்வைி நின்று வாய்ழமழயகய பின்பற்றினார்கள் 
என்பழத அல்லாஹ் அறிவான். பிறகு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் இறந்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கும் நான் பிரதிநிதியாகனன்; அந்தச் 
சசல்வத்துக்குப் சபாறுப்கபற் கறன். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களும் சசயல்பட்டழதப் கபான்கற நானும் சசயல்பட்கடன்.) அப்கபாது என்ழனயும் நீங்கள் 
இருவரும் சபாய்யனாகவும் பாவியாகவும் நாணயமற்ற கமாசடிக்காரனாகவுகம பார்த்தீர்கள். 
ஆனால், இந்த விஷயத்தில் நான் உண்ழமகய உழரத்கதன்; நல்ல விதமாககவ நடந்து 
சகாண்கடன்; கநர்வைி நின்று, வாய்ழமழயகய பின்பற்றிகனன் என்பழத அல்லாஹ் அறிவான். 
பிறகு நீங்களும் (இகதா) இவரும் கசர்ந்து வந்தீர்கள். நீங்கள் இருவரும் ஒகர நிழலப் பாட்டில்தான் 
இருந்தீர்கள். நீங்கள் இருவருகம, அழத எங்கள் இருவரிடமும் ஒப்பழடத்து விடுங்கள் என்று 
கூறினரீ்கள். அப்கபாது உங்கள் இருவரிடமும் நான் "நீங்கள் இருவரும் விரும்பினால் 
இச்சசல்வத்ழத ஒப்பழடக்கிகறன். ஆனால், இந்த விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எவ்வாறு சசயல்பட்டார்ககளா அவ்வாகற நீங்கள் இருவரும் சசயல்பட கவண்டும் எனும் 
நிபந்தழனயின் கபரில் அல்லாஹ்வின் மீது ஆழணயிட்டு வாக் குறுதியளிக்க கவண்டும்' என்று 
நான் கூறிகனன். நீங்கள் இருவரும் அதன் கபரில் (என் நிபந்தழனழய ஏற்று) அச்சசல்வத்ழதப் 
சபற்றுச் சசன்றரீ்கள். அவ்வாறுதாகன?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் இருவரும் "ஆம்' 
என்று பதிலளித்தனர். சதாடர்ந்து உமர் (ரலி) அவர்கள், "பின்னர் நீங்கள் இருவரும் உங்களிருவர் 
இழடகய தீர்ப்பளிக்கும்படி ககாரி என்னிடம் வந்துள்ளரீ்கள். இல்ழல, அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! நான் இந்த விஷயத்தில் இழதத் தவிர கவசறந்தத் தீர்ப்ழபயும் மறுழம நாள் 
நிகழும்வழர அளிக்கமாட்கடன். உங்கள் இருவராலும் இழதப் பராமரிக்க முடியா விட்டால், 
என்னிடகம அழதத் திரும்ப ஒப்பழடத்துவிடுங்கள் (அழத நாகன பராமரித்துக் சகாள்கிகறன்)'' 
என்று சசான்னார்கள்.35  
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3613 கமற்கண்ட ஹதீஸ், மாலிக் பின் அவ்ஸ் பின் அல்ஹதஸான் (ரஹ்) அவர்களி டமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது: அவற்றில், "உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் ஆளனுப்பினார்கள். (நான் சசன்கறன்.) அப்கபாது அவர்கள் 
உங்கள் குலத்தாரில் சில குடும்பத்தார் (என் னிடம்) வந்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகிறது. 
கமலும் அவற்றில், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த (ஃழபஉ)ச் சசல்வத்திலிருந்கத 
தம் வடீ்டாருக்கு ஓராண்டிற்குச் சசலவிட்டுவந்தார்கள்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. மஅமர் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அச்சசல்வத்திலிருந்து தம் 
வடீ்டாருக்கு ஓராண்டிற்கு கவண்டிய உணழவ கசமித்து ழவப்பார்கள். பிறகு மீதிழய எடுத்து, 
அல்லாஹ்வின் (பாழதயில் சசலவிடும்) சசல்வத்ழத எந்த இனங்களில் சசலவிடுவார்ககளா 
அவற்றில் (நல நிதியாக ழவத்துச்) சசலவிட்டுவந்தார்கள்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 16 "(இழறத்தூதர்களாகிய) எங்களுக்கு யாரும் (சசாத்தில்) வாரிசாக முடியாது. நாங்கள் 
விட்டுச்சசல்பழவசயல்லாம் தர்மம் ஆகும்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.  

3614 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்தகபாது, 
அவர்களின் துழணவியர் உஸ்மான் (ரலி) அவர்கழள (என் தந்ழத கலீஃபா) அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களிடம் அனுப்பிழவத்து, (அல்லாஹ்வின் தூதரிடமிருந்து) தங்களுக்குச் கசர கவண்டிய 
சசாத்ழத அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் ககட்க விரும்பினர். அப்கபாது நான் அவர்கழளப் பார்த்து, 
"(இழறத்தூதர்களான) எங்களுக்கு யாரும் (சசாத்தில்) வாரிசாக முடியாது. நாங்கள் 
விட்டுச்சசல்பழவசயல்லாம் தர்மகம' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சசால்லியிருக்கவில்ழலயா?'' என்று ககட்கடன்.36  

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) சசாத்து, "ஃபதக்' 
(ஃழபஉச்) சசாத்து, ழகபர் சசாத்தில் ஐந்தில் ஒரு பகுதியில் எஞ்சியிருப்பது ஆகியவற் றில் 
தமக்குச் கசர கவண்டிய வாரிசுரிழம ழயக் ககட்டார்கள். அதற்கு (கலீஃபா) அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(இழறத்தூதர்களான) எங்களுக்கு யாரும் 
(சசாத்தில்) வாரிசாக முடியாது. நாங்கள் விட்டுச்சசல்பழவசயல்லாம் தர்மம் ஆகும். இந்தச் 
சசல்வத்திலிருந்கத முஹம்மதின் குடும்பத்தார் சாப்பிடுவார்கள்' என்று சசால்லியிருக்கிறார்கள். 
(எனகவ,) அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தர்மமாக 
விட்டுச்சசன்ற இந்தச் சசாத்தில் நான் சிறிதும் மாற்றம் சசய்யமாட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் எந்நிழலயில் இந்தச் சசாத்துகள் இருந்துவந்தனகவா, அகத 
நிழலயில் அழவ நீடிக்கும். இ(ந்தச் சசாத்துகழளப் பங்கிடும் விஷயத்)தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் சசயல்பட்ட படிகய நானும் சசயல்படுகவன்'' என்று கூறி, ஃபாத்திமா (ரலி) 
அவர்களிடம் (அவற்றில்) எழதயும் ஒப்பழடக்க மறுத்துவிட்டார்கள். இதனால் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களிடம் ககாபித்துக்சகாண்டு, இறக்கும்வழர அவர்களுடன் ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் 
கபசவில்ழல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்த பின் ஆறு மாதகாலம்தான் ஃபாத்திமா 
(ரலி) அவர்கள் உயிர் வாழ்ந்தார்கள். ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் இறந்தகபாது, அவர்களின் கணவர் 
அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் (இறப்பதற்கு முன் ஃபாத்திமா அவர்கள் 
ககட்டுக்சகாண்டதற்கிணங்க) இரவிகலகய அவர்கழள அடக்கம் சசய்துவிட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களுக்குக்கூட இது குறித்துத் சதரிவிக்கவில்ழல. அலீ (ரலி) அவர்ககள ஃபாத்திமா (ரலி) 
அவர்களுக்கு இறுதி (ஜனாஸா)த் சதாழுழக சதாழுவித்தார்கள். ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் 
வாழ்ந்தவழரயில், அலீ (ரலி) அவர்கள்மீது மக்களுக்கு ஒரு தனிக் கவனம் இருந்து வந்தது. 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் இறந்துவிட்ட பின் மக்களின் முகங்களில் (மரியாழதயில்) மாற்றத்ழத 
அலீ (ரலி) அவர்கள் கண்டார்கள். எனகவ, (கலீஃபா) அபூபக்ரிடம் சமரசம் கபசவும் வாக்களிப்புப் 
பிரமாணம் (ழபஅத்) சசய்துசகாள்ளவும் விரும்பினார்கள். அந்த (ஆறு) மாதங்களில் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர் களுக்கு அலீ (ரலி) அவர்கள் வாக்களிப்புப் பிரமாணம் சசய்து சகாடுத்திருக்கவில்ழல. 
ஆககவ, "(கலீஃபா அவர்ககள!) நீங்கள் மட்டும் எங்களிடம் வாருங்கள். தங்களுடன் கவசறவரும் 
வர கவண்டாம்'' என்று கூறி அலீ (ரலி) அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு ஆளனுப்பினார்கள். 
(அபூபக்ர் (ரலி) அவர் களுடன் உமர் (ரலி) அவர்கள் வருவழத அலீ (ரலி) அவர்கள் 
விரும்பாததால்தான் அலீ (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு கூறினார்கள்.) (இச்சசய்தி அறிந்த) உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! நீங்கள் மட்டும் தனியாக 
அவர்களிடம் சசல்லாதீர்கள். (உங்களுக்குரிய கண்ணியத்ழத அவர்கள் சகாடுக்காமல் 
இருந்துவிடலாம்)'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "என் விஷயத்தில் 
அவர்கள் அப்படி நடந்துசகாள்ள மாட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அவர்களிடம் நான் 
சசன்கற தீருகவன்'' என்று கூறிவிட்டு, அவ்வாகற அவர்களிடம் சசன்றார்கள். அலீ பின் அபதீாலிப் 
(ரலி) அவர்கள் ஏகத்துவ உறுதிசமாைி கூறி, இழறவழன வாழ்த்தி னார்கள். பிறகு, (அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கழள கநாக்கி) "உங்கள் சிறப்ழபயும் உங்களுக்கு அல்லாஹ் வைங்கிய (பாக்கியத்)ழதயும் 
நாங்கள் அறிகவாம். அல்லாஹ் உங்களிடம் ஒப்பழடத் துள்ள இந்த (ஆட்சித் தழலழம எனும்) 
நன்ழமழயக் குறித்து நாங்கள் சபாறாழமப்படவில்ழல. ஆயினும், இந்த (ஆட்சிப் சபாறுப்பு) 
விஷயத்தில் (எங்களிடம் ஆகலாசழன கலக்காமல்) தன்னிச்ழசயாகச் சசயல்பட்டுவிட்டீர்கள். 
ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் எங்களுக்குள்ள உறவு முழறயின் 
காரணத்தால் (ஆட்சித் தழலவழரத் கதர்ந்சதடுக்கும் விஷயத்தில்) எங்களுக்கு ஓர் உரிழம உண்டு 
என நாங்கள் கருதிவந்கதாம்'' என்று கூறினார்கள். அலீ (ரலி) அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் 
கபசிக்சகாண்டிருக்க, அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் கண்கள் கண்ணழீரச் சசாரிந்தன. அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் கபசத் துவங்கியகபாது, "என் உயிர் எவன் ழகயிலுள்ளகதா அ(ந்த இழற)வன்மீது 
சத்தியமாக! என்னுழடய உறவினர்களின் உறழவப் கபணுவழதவிட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களின் உறவினர்ககள எனக்கு மிகவும் உவப்பான வர்கள். இந்தச் சசல்வங்கள் சதாடர்பாக 
எனக்கும் உங்களுக்குமிழடகய ஏற்பட்ட (கருத்து கவறுபாட்டின்) விவகாரத்தில் நான் நியாயமாக 
நடந்துசகாள்வதில் சிறிதும் குழறழவக்கவில்ழல. இந்த விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சசய்யக் கண்ட எழதயும் சசய்யாமல் நான் விட்டுவிடவுமில்ழல'' என்று 
கூறினார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் அலீ (ரலி) அவர்கள் "தங்களுக்கு வாக்களிப் புப் 
பிரமாணம் (ழபஅத்) சசய்து சகாடுப்பதற்காக நான் நண்பகலுக்குப் பின் (கட்டாயம்) வருகவன்'' 
என்று கூறினார்கள். (அன்று) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் லுஹ்ர் சதாழுழகழய முடித்ததும் 
சசாற்சபாைிவு கமழட (மிம்பர்) மீகதறி, ஏகத்துவ உறுதிசமாைி கூறி, இழறவழன வாழ்த்திய 
பிறகு அலீ (ரலி) அவர்கள் குறித்தும், அவர் தமக்கு வாக்களிப்புப் பிரமாணம் (ழபஅத்) சசய்து 
சகாடுக்கத் தாமதமானது குறித்தும், அதற்கு அலீ (ரலி) அவர்கள் தம்மிடம் கூறிய காரணம் 
குறித்தும் எடுத்துழரத்தார்கள். பின்னர் (அல்லாஹ்விடம்) பாவமன்னிப்புக் ககாரினார்கள். பிறகு 
அலீ (ரலி) அவர்கள் (எழுந்து), ஏகத்துவ உறுதிசமாைி கூறி இழறவழன வாழ்த்திய பின் அபூபக்ர் 
(ரலி) அவர்களின் தகுதிழயக் கண்ணியப்படுத்திப் கபசினார்கள். "தாம் இவ்வாறு (ஆறு மாதம்) 
நடந்துசகாள்ளக் காரணம், அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள்மீது சகாண்ட சபாறாழமகயா அல்லது 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் வைங்கிய சிறப்ழப நிராகரித்தகதா அல்ல. மாறாக, (ஆட்சித் 
தழலழமழயத் கதர்ந்சதடுக்கும்) இந்த விஷயத்தில் எங்களுக்குப் பங்கு உண்டு என (நபியின் 
குடும்பத்தாராகிய) நாங்கள் கருதிவந்தகதயாகும். ஆனால், (எங்களிடம் ஆகலாசிக்காமல்) 
தன்னிச்ழசயாகச் சசயல்படும் நிழல ஏற்பட்டுவிட்டது. அதனால் எங்களுக்கு மனவருத்தம் 
ஏற்பட்டது'' என்று கூறினார்கள். இழதக் ககட்டு முஸ்லிம்கள் மகிழ்ச்சியழடந்து (அலீ (ரலி) 
அவர்கழளப் பார்த்து) "நீங்கள் சரியாககவ நடந்துசகாண்டீர்கள்'' என்று கூறினர். இயல்பு நிழலக்கு 
அலீ (ரலி) அவர்கள் திரும்பியகபாது, முஸ்லிம்கள் அலீ (ரலி) அவர்களிடம் சநருக்கமானவர்களாக 
ஆகி விட்டனர்.37  

3616 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "ஃபாத்திமா (ரலி) அவர் களும் அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களும் (கலீஃபா) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் சசன்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிட 
மிருந்து தங்களுக்குச் கசர கவண்டிய வாரிசுச் சசாத்ழதக் ககட்டனர். அப்கபாது அவர்களிருவரும் 
"ஃபதக்' பகுதியிலிருந்த நபியவர்களின் நிலத்ழதயும் ழகபரில் அவர்களுக்குக் கிழடத்த 
பங்ழகயுகம அவ்வாறு ககாரினர். அப்கபாது அவர்கள் இருவரிடமும் (கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளபடி) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகற இடம்சபற்றுள்ளன. கமலும், இந்த அறிவிப்புகளில் 
பின்வருமாறு காணப்படுகிறது: பிறகு அலீ (ரலி) அவர்கள் எழுந்து அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் 
தகுதிகளில் சிலவற்ழறக் கண்ணியப்படுத்திப் கபசினார்கள்; அவர்களின் சிறப்ழபயும் 
முதலிடத்ழதயும் பற்றிக் கூறினார்கள். பிறகு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கழள கநாக்கிச் சசன்று 
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அவர்களிடம் வாக்களிப்புப் பிரமாணம் (ழபஅத்) சசய்தார் கள். அப்கபாது மக்கள் அலீ (ரலி) அவர் 
கழள கநாக்கி வந்து "நீங்கள் சரியாககவ நடந்துசகாண்டீர்கள்; நன்முழறயில் நடந்து 
சகாண்டீர்கள்'' என்று கூறினர். அலீ (ரலி) அவர்கள் நிழலழமழய இயல்புக்குக் சகாண்டு 
வந்தகபாது முஸ்லிம்கள் அலீ (ரலி) அவர்களுக்கு சநருக்கமானவர்களாக ஆகிவிட்டனர்.  

3617 நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்துவிட்ட பிறகு, அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள், 
அல்லாஹ் தன் தூதருக்கு ஒதுக்கித் தந்திருந்த ("ஃழபஉ'ச்) சசல்வத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் விட்டுச்சசன்றதிலிருந்து தமக்குச் கசர கவண்டிய வாரிசுச் சசாத்ழதப் பங்கிட்டுத் 
தருமாறு (கலீஃபா) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் ககட்டார்கள். அப்கபாது ஃபாத்திமா (ரலி) 
அவர்களிடம் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(இழறத்தூதர்களான 
எங்களுக்கு) யாரும் (சசாத்தில்) வாரிசாக முடியாது. நாங்கள் விட்டுச்சசல்பழவ எல்லாம் தர்மம் 
ஆகும் என்று சசால்லியிருக்கிறார்கள்'' எனக் கூறி (அதிலிருந்து பங்கு தர மறுத்து)விட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பிறகு ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் ஆறு மாதங்ககள 
உயிர் வாழ்ந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது தனி நிதியாக) விட்டுச் சசன்ற 
ழகபர், ஃபதக் ஆகிய பகுதிகளின் சசாத்துகளிலிருந்தும் மதீனாவில் அவர்கள் தர்மமாக 
விட்டுச்சசன்ற சசாத்திலிருந்தும் தமக்குப் பங்கு தரும்படிகய அபூபக்ர் (ரலி) அவர் களிடம் 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் ககட்டுக்சகாண்டிருந்தார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஃபாத்திமாவின் 
ககாரிக்ழகழய ஏற்க மறுத்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சசய்துவந்த எந்த 
ஒன்ழறயும் நான் சசய்யாமல் விடமாட்கடன். அழத நான் சசய்கத தீருகவன். அவர்களுழடய 
சசயல்களில் எழதகயனும் நான் விட்டுவிட்டால் நான் வைி தவறிவிடுகவகனா என அஞ்சுகிகறன்'' 
என்று சசான்னார்கள். (அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் மழறவுக் குப் பின்,) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மதீனாவில் தர்மமாக விட்டுச் சசன்ற சசாத்ழத (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்கள், அலீ 
(ரலி) அவர்களிடமும் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமும் ஒப்பழடத் தார்கள். அந்தச் சசாத்தி(ன் 
பராமரிப்பி)ல் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கழள அலீ (ரலி) அவர்கள் மிழகத்து (ஓரங்கட்டி)விட்டார்கள். 
ழகபர் மற்றும் ஃபதக்கில் இருந்த சசாத்து கழள (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்கள் (யாரிட மும் 
ஒப்பழடக்காமல்) தமது சபாறுப்பி கலகய ழவத்துக்சகாண்டார்கள். கமலும், "இவ்விரண்டும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தர்மமாக விட்டுச்சசன்றழவ. அழவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட கடழமகழளயும் அவசரத் கதழவகழளயும் நிழறகவற்றுவதற்காக 
(ஒதுக்கப்பட்டு) இருந்தன. அவ்விரண்டின் அதிகாரமும் ஆட்சிக்குப் சபாறுப்கபற்பவரிடம் இருக்க 
கவண்டும்'' என்று சசான்னார்கள். இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் (இந்த ஹதீழஸ 
அறிவித்தகபாது), "அந்த இரு சசாத்துகளும் இன்றுவழர அவ்வாகற (ஆட்சியாளரின் 
சபாறுப்பிகலகய) இருந்து வருகின்றன'' என்று சசான்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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3618 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் வாரிசுகள் ஒரு தீனாழரக்கூட 
(வாரிசுப்) பங்காகப் சபறமாட்டார்கள். என் மழனவிமார் களுக்குச் கசர கவண்டிய வாழ்க்ழகச் 
சசலவும் என் உதவியாளரின் ஊதியமும் கபாக நான் விட்டுச்சசல்பழவசயல்லாம் தர்மம் ஆகும். 
இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.38 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

3619 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (இழறத்தூதர்களான) எங்களுக்கு யாரும் (சசாத்தில்) 
வாரிசாக முடியாது. நாங்கள் விட்டுச்சசல்பழவசயல்லாம் தர்மம் ஆகும். இழத அபூஹுழரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். பாடம் : 17 கபாரில் கலந்துசகாண்டவர்களி ழடகய கபார்ச் 
சசல்வத்ழத பங்கிடும் முழற.  

3620 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், கபாரில் கிழடத்த சசல்வத்ழதப் பங்கிட்டார் கள். (கபாரில் கலந்துசகாண்ட ஒரு 
மனிதருடன் குதிழரயிருந்தால் அவருக்கு ஒரு பாகமும்) குதிழரக்காக இரு பாகங்களும் 
காலாட்பழட வரீருக்கு ஒரு பாகமும் சகாடுத்தார்கள்.39 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "கபாரில் கிழடத்த சசல்வத்ழத' எனும் குறிப்பு 
இடம்சபறவில்ழல.  

பாடம் : 18 பத்ருப் கபாரில் வானவர்கள் மூைம் (இமறவன்) உதவி செய்ததும் கபார்ச் 
செல்வங்கள் அனுைதிக்கப்பட்டதும்.40  
3621 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
பத்ருப் கபார் நாளில் (எதிரிகளான) இழண ழவப்பாளர்கள் (எண்ணிக்ழக) ஆயிரம் கபராக 
இருப்பழதயும், (முஸ்லிம்களான) தம் கதாைர்கள் முன்னூற்றுப் பத்சதான்பது கபராக 
இருப்பழதயும் கண்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (சதாழுழகயின் 
திழசயான) "கிப்லா'ழவ முன்கனாக்கித் தம் கரங்கழள நீட்டித் தம் இழறவழன உரத்த குரலில் 
(அழைத்துப்) பிராத்தித்தார்கள். "இழறவா! எனக்கு நீ அளித்த வாக்கு றுதிழய நிழறகவற்றுவாயாக. 
இழறவா! எனக்கு அளித்த வாக்குறுதிழய வைங்குவா யாக. இழறவா! இஸ்லாமியரில் இக்குழுவி 
னழர நீ அைித்துவிட்டால், இந்தப் பூமியில் உன்ழன (மட்டுகம) வைிபட (இனி) யாரும் 
இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று தம் கரங்கழள நீட்டி, கிப்லாழவ முன்கனாக்கி இழறவனிடம் 
பிரார்த்தித்துக்சகாண்கடயிருந்தார்கள். எந்த அளவுக்சகன்றால், (ழககழள உயர்த்தியதால்) 
அவர்களுழடய கதாள்களிலிருந்து அவர்களின் கமல்துண்டு நழுவி கீகை விழுந்துவிட்டது. 
அப்கபாது அவர்களிடம் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் வந்து, அத்துண்ழட எடுத்து அவர்களின் 
கதாள்கள்மீது கபாட்டுவிட்டு, பின்னாலிருந்து அவர்கழளக் கட்டியழணத்துக்சகாண்டு, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! உங்கள் இழறவனிடம் கவண்டியது கபாதும். அவன் உங்களுக்கு அளித்த 
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வாக்குறுதிழய நிச்சயம் நிழறகவற்றுவான்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது வல்லழமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "நீங்கள் உங்கள் இழறவனிடம் பாது காப்புக் ககாரியகபாது 
"உங்களுக்குப் பின்னால் அணிவகுக்கும் ஆயிரம் வானவர்கழளக் சகாண்டு உங்களுக்கு நான் 
உதவி சசய்கவன்' என்று அவன் உங்களுக்குப் பதிலளித்தான்'' (8:9) எனும் வசனத்ழத அருளினான். 
அவ்வாகற நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு வானவர்கழளக் சகாண்டு அல்லாஹ் உதவியளித்தான். இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூஸுழமல் சிமாக் பின் அல்வலீத் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: இந்த ஹதீழஸ உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து எனக்கு அறிவித்த 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார் கள்: அன்ழறய தினத்தில் முஸ்லிம்களில் ஒருவர் 
தமக்கு முன் சசன்றுசகாண்டிருந்த இழணழவப்பாளர்களில் ஒருவழர விரட்டிச் 
சசன்றுசகாண்டிருந்தார். அப்கபாது தமக்கு கமகல சாட்ழடழயச் சுைற்றி அடிக்கும் சப்தத்ழதயும், 
ஒரு குதிழர வரீர் "ழஹஸூம்! முன்கனறிச் சசல்'' என்று கூறியழதயும் சசவியுற்றார். உடகன 
தமக்கு முன்னால் சசன்றுசகாண்டிருந்த அந்த இழணழவப்பாளர் மல்லாந்து வழீ்ந்து கிடப்பழதக் 
கண்டார். அந்த இழணழவப்பாளரின் (அருகில் சசன்று) அவர் பார்த்த கபாது, அவனது மூக்கில் 
காயகமற்பட்டிருப்பழதயும் சாட்ழடயால் அடிபட்டது கபால் அவனது முகம் கிைிந்து 
முகசமல்லாம் பச்ழசயாகக் கன்றிப் கபாயிருப்பழதயும் கண்டார். உடகன அந்த அன்சாரீ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அழதப் பற்றித் சதரிவித்தார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீர் சசான்னது உண்ழமகய. இது மூன்றாவது வானிலிருந்து இறங்கிய 
(வானவர்களின்) உதவியாகும்'' என்று கூறினார்கள்.41 (முஸ்லிம்கள்) அன்ழறய தினத்தில் 
(இழணழவப்பாளர்களில்) எழுபது கபழரக் சகான்றனர்; எழுபது கபழரச் சிழறப்பிடித்தனர். 
முஸ்லிம்கள் எதிரிகழளச் சிழறப்பிடித்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் 
(ரலி) அவர்களிடமும் உமர் (ரலி) அவர்களிடமும் "இந்தக் ழகதிகள் விஷயத்தில் நீங்கள் என்ன 
கருதுகிறரீ்கள் (இவர்கழள என்ன சசய்யலாம்)?'' என்று (ஆகலாசழன) ககட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (எதிரிகளாயினும்) அவர்கள் (நம்) தந்ழதயின் சககாதரர் 
புதல்வர்ககள; நம் குலத்தாகர. அவர்களிடமிருந்து ஏகதனும் பிழணத் சதாழகழயப் 
சபற்றுக்சகாள்ளுங்கள்; அது இழறமறுப்பாளர்களுக்சகதிரான பலமாக நமக்கு அழமயும். 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் இஸ்லாத்திற்கு வைிகாட்டக்கூடும். இவ்வாகற நான் கருதுகிகறன்'' 
என்றார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் என்ன கருதுகிறரீ்கள், கத்தாபின் 
புதல்வகர?'' என்று ககட்டார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "இல்ழல, அல்லாஹ் வின் மீதாழணயாக! 
(இவ்வாறு சசய்யாதீர் கள்), அல்லாஹ்வின் தூதகர! எனது கருத்து அபூபக்ர் அவர்களின் கருத்ழதப் 
கபான்ற தன்று. மாறாக, அவர்கழள எங்களிடம் ஒப்ப ழடத்துவிடுங்கள். அவர்களின் கழுத்துகழள 
நாங்கள் துண்டித்துவிடுகிகறாம். அக்கீழல அலீ அவர்களிடம் ஒப்பழடத்துவிடுங்கள்; அவரது 
கழுத்ழத அலீ துண்டிக்கட்டும்! (உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் குலத்தாரில் ஒருவரின் சபயழரக் 
குறிப்பிட்டு) இன்ன மனிதழர என்னிடம் ஒப்பழடயுங்கள். நான் அவரது கழுத்ழதத் 
துண்டித்துவிடுகிகறன். ஏசனனில், இவர்கள் இழறமறுப்பின் தழலவர்கள்; அதன் முன்கனாடிகள். 
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(எனகவ, பிழணத் சதாழக சபற்று இவர்கழள விடுவிக்க கவண்டாம்)'' என்று (ஆகலாசழன) 
கூறினார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் கருத்ழதகய 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விரும்பினார்கள். எனது கருத்ழத அவர்கள் 
ஆதரிக்கவில்ழல. மறுநாள் சசன்றகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களும் அமர்ந்து அழுதுசகாண்டிருந்தனர். நான் "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நீங்களும் உங்கள் 
நண்பரும் ஏன் அழுகிறரீ்கள்? உங்கள் அழுழகக்கான காரணத்ழத அறிந்தால் நானும் அழுகவன். 
அழுழக வராவிட்டாலும் உங்கள் இருவரது அழுழகழயக் கண்டு அழுவது கபான்றாவது 
இருப்கபகன!'' என்று கூறிகனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"ழகதிகளிடமிருந்து பிழணத் சதாழகழயப் சபற்றுக்சகாண்டு அவர்கழள விடுவித்துவிடலாம் என 
உங்களுழடய நண்பர்கள் எனக்குக் கூறிய ஆகலாசழனக்காககவ நான் அழுகிகறன். ஆனால், 
(இகதா) இந்த மரத்திற்கு அருகில் அந்த எதிரிகள் கவதழன சசய்யப்படுவது எனக்கு எடுத்துக் 
காட்டப்பட்டது என்று (தமக்கு அருகிலிருந்த ஓர் மரத்ழதக் காட்டி) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ், "பூமியில் எதிரி கழள கவரறுக்கும்வழர 
சிழறப்பிடித்தல் எந்த நபிக்கும் தகாது'' என்று சதாடங்கி, "நீங்கள் அழடந்த கபார்ச் சசால்வங்கழள 
அனுமதிக்கப்பட்ட தூய்ழமயானழவயாககவ (கருதி) உண்ணுங்கள்'' (8:67-69) என்பது வழர (மூன்று 
வசனங்கழள) அருளினான். அப்கபாதுதான் கபார்ச் சசல்வங்கழள அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
அனுமதித்தான். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 19 ழகதிழயக் கட்டிழவப்பது, அழடத்து ழவப்பது, அல்லது சபருந்தன்ழமயு டன் 
விட்டுவிடுவது சசல்லும்.  

3622 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஜ்த்' 
பகுதிக்குக் குதிழரப் பழடசயான்ழற அனுப்பினார்கள். அந்தப் பழடயினர் யமாமாவாசிகளின் 
தழலவரும் "பனூ ஹனஃீபா' குலத்ழதச் கசர்ந்தவருமான ஸுமாமா பின் உஸால் எனப்படும் 
மனிதழர (ழகது சசய்து) சகாண்டுவந்தார் கள்; (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலின் தூண்களில் 
ஒன்றில் அவழரக் கட்டிப்கபாட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம் வந்து, 
"(உம்முழடய விஷயத்தில் நான் சசால்லப்கபாகும் தீர்ப்ழபப் பற்றி) நீர் என்ன கருதுகிறரீ், 
ஸுமாமா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "நல்லகத கருதுகிகறன், முஹம்மகத! நீங்கள் என்ழனக் 
சகான்றால் இரத்தப் பைிவாங்க கவண்டிய ஒருவழனகய சகால்கிறரீ்கள். நீங்கள் (என்ழன 
மன்னித்து) உபகாரம் சசய்தால், நன்றி பாராட்டக்கூடிய ஒருவனுக்கக உபகாரம் சசய்கிறரீ்கள். 
நீங்கள் சசல்வத்ழத விரும்பினால் ககளுங்கள். நீங்கள் விரும்புவது சகாடுக்கப்படும்'' என்றார். 
அன்ழறய தினம் அவழர (அந்நிழலயிகலகய) விட்டுவிட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சசன்றார்கள். மறுநாள் வந்தகபாது அவரிடம், "ஸுமாமா, (உம்முழடய விஷயத்தில் நான் 
சசால்லப்கபாகும் தீர்ப்ழபப் பற்றி) நீர் என்ன கருதுகிறரீ்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், 
"உங்களிடம் நான் (ஏற்சகனகவ) கூறியதுதான்: நீங்கள் உபகாரம் சசய்தால் நன்றி பாராட்டக்கூடிய 
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ஒருவனுக்கக உபகாரம் சசய்கிறரீ்கள். நீங்கள் (என்ழனக்) சகான்றால் இரத்தப் பைிவாங்க 
கவண்டிய ஒருவழனகய சகால்கிறரீ்கள். நீங்கள் சசல்வத்ழத விரும்பினால் ககளுங்கள்; நீங்கள் 
விரும்புவது சகாடுக்கப் படும்'' என்றார். அன்றும் அவழர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
விட்டுவிட்டார்கள். மூன்றா வது நாள் வந்தகபாது, "ஸுமாமா! என்ன கருதுகிறரீ்?'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். அவர், "நான் (ஏற்சகனகவ) உங்களிடம் 
சசான்னழதத்தான் கருதுகிகறன். நீங்கள் உபகாரம் சசய்தால் நன்றி பாராட்டும் ஒருவனுக்கக 
உபகாரம் சசய்கிறரீ்கள். நீங்கள் என்ழனக் சகான்றால் இரத்தப் பைிவாங்க கவண்டிய 
ஒருவழனகய சகால்கிறரீ்கள். நீங்கள் சசல்வத்ழத விரும்பி னால் ககளுங்கள். அதில் நீங்கள் 
விரும்புவது சகாடுக்கப்படும்'' என்று சசான்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"ஸுமாமாழவ அவிழ்த்துவிடுங்கள்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். உடகன, ஸுமாமா பள்ளி வாசலுக்கு 
அருகிலிருந்த கபரீச்சந் கதாட் டத்திற்குச் சசன்று குளித்துவிட்டுப் பள்ளிவாசலுக்கு வந்தார். 
"அல்லாஹ்ழவத் தவிர கவறு இழறவனில்ழல என்று உறுதிசமாைிகிகறன். முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் தூதரும் ஆவார்கள் என்றும் உறுதிசமாைிகிகறன்'' என்று 
கூறி (முஸ்லிம் ஆ)னார். பிறகு "முஹம்மகத! அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! (இன்றுவழர) 
உங்கள் முகத்ழதவிட எனக்கு மிகவும் சவறுப்புக்குரிய முகம் கவசறதுவும் இருக்கவில்ழல. 
ஆனால், (இன்று) உங்க ளுழடய முகம் மற்சறல்லா முகங்கழளயும்விட எனக்கு மிகவும் 
பிரியமானதாக ஆகிவிட்டது. அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! (இன்றுவழர) உங்கள் 
மார்க்கத்ழதவிட என் சவறுப்புக்குரிய மார்க்கம் கவசறதுவும் இருக்கவில்ழல. ஆனால், (இன்று) 
உங்களுழடய மார்க்கம் மற்சறல்லா மார்க்கங்கழளயும்விட எனக்கு மிகவும் பிரியமானதாக 
ஆகிவிட்டது. அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! (இன்றுவழர) உங்கள் ஊழரவிட எனக்கு சவறுப்பான 
ஊர் கவசறதுவும் இருக்க வில்ழல. ஆனால், (இன்று) உங்கள் ஊகர மற்சறல்லா ஊர்கழளயும்விட 
எனக்கு மிகவும் பிரிய மானதாக ஆகிவிட்டது. உங்கள் குதிழரப் பழடயினர் என்ழனப் 
பிடித்து(வந்து)விட்டனர். நான் "உம்ரா'ச் சசய்ய விரும்புகிகறன். நீங்கள் என்ன கருதுகிறரீ்கள்?'' 
என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு நற்சசய்தி கூறி, "உம்ரா'ச் 
சசய்ய அவருக்கு அனுமதியளித்தார்கள். அவர் மக்காவிற்குச் சசன்றகபாது அவரிடம் ஒருவர், "நீர் 
மதமாறிவிட்டீரா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு ஸுமாமா (ரலி) அவர்கள், "இல்ழல, அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! (நான் மதம் மாறவில்ழல) அல்லாஹ்வின் தூதருடன் இழணந்து இழறவனுக்குக் 
கீழ்ப்படியும் முஸ்லிமாக மாறிவிட்கடன். இல்ழல; அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளிக்காத வழர (எனது பகுதியான) யமாமாவிலிருந்து ஒரு 
ககாதுழம தானியம் கூட (மக்காவாசிகளான) உங்களுக்கு வராது'' என்று சசான்னார்கள்.42 

 3623 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஜ்த்' பகுதிழய கநாக்கி 
குதிழரப் பழடசயான்ழற அனுப்பினார்கள். அந்தப் பழடயினர் யமாமாவாசிகளின் தழலவரான 
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ஸுமாமா பின் உஸால் அல்ஹனஃப ீஎனப் படும் ஒருவழர (ழகது சசய்து) சகாண்டுவந் தார்கள்...'' 
என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
இடம்சபற்றுள்ளன. எனினும், அதில் "என்ழன நீங்கள் சகான்றால், இரத்தப் பைிவாங்க கவண்டிய 
ஒருவழனகய சகால்கிறரீ்கள்'' என இடம்சபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 20 யூதர்கமள ஹிஜாஸ் பகுதியிைிருந்து நாடு கடத்தியது.  
3624 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் பள்ளிவாசலில் இருந்தகபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் புறப்பட்டுவந்து, "யூதர்கழள கநாக்கிச் 
சசல்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். உடகன நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
புறப்பட்டு யூதர்களிடம் சசன்கறாம். அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்றுசகாண்டு, 
"யூதச் சமுதாயத் தாகர! இஸ்லாத்ழத ஏற்றுக்சகாள்ளுங்கள்; பாதுகாப்புப் சபறுவரீ்கள்'' என்று அவர் 
களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார்கள். அதற்கு யூதர்கள், "அபுல்காசிகம! நீங்கள் சசால்ல கவண்டியழதச் 
சசால்லி விட்டீர்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"இ(வ்வாறு, "நான் சசால்ல கவண்டியழத சசால்லிவிட்கடன்' என நீங்கள் ஒப்புக்சகாள்வ)ழதத்தான் 
நான் எதிர் பார்க்கிகறன். நீங்கள் இஸ்லாத்ழத ஏற்றுக் சகாள்ளுங்கள்; பாதுகாப்புப் சபறுவரீ்கள்'' 
என்று சசான்னார்கள். அப்கபாதும் யூதர்கள் "அபுல்காசிகம! நீங்கள் சசால்ல கவண்டியழதச் 
சசால்லிவிட்டீர்கள்'' என்று சசான்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இழதத்தான் 
நான் எதிர்பார்க்கிகறன்'' என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு மூன்றாவது முழறயாக (முன்பு கபாலகவ) 
சசான்னார்கள். பின்னர் "இந்தப் பூமி அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுழடய தூதருக்கும் உரியது. நான் 
உங்கழள இந்தப் பூமியிலிருந்து நாடு கடத்த விரும்புகிகறன். உங்களில் யார் தமது (அழசயாச்) 
சசாத்துக்குப் பதிலாக ஏகதனும் (விழலழயப்) சபறுகிறாகரா அவர் அந்தச் சசாத்ழத விற்று 
விடட்டும். இல்ழலசயன்றால், இந்தப் பூமி அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுழடய தூதருக்கும் உரியது 
என்பழத நீங்கள் சதரிந்துசகாள்ளுங்கள்'' என்று சசான்னார்கள்.43  

3625 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (மதீனா யூதர்களான) பனூ நளரீ் மற்றும் பனூ 
குழறைா குலத்தார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது கபார் சதாடுத்தனர். எனகவ, பனூ 
நளரீ் குலத்தாழர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாடு கடத்தினார்கள். பனூ குழறைா 
குலத்தாழர, (அவர்கள் வருத்தம் சதரிவித்த தால்) சபருந்தன்ழமயுடன் மன்னித்து, அவர்கழள 
(மதீனாவிகலகய) வசிக்க விட்டுவிட்டார்கள். அதன் பின்னர் பனூ குழறைா குலத் தாரும் கபார் 
சதாடுத்தகபாது, அவர்களில் ஆண்கழளக் சகான்றார்கள். அவர்களு ழடய சபண்கழளயும் 
குைந்ழதகழளயும் அவர்களுழடய உழடழமகழளயும் முஸ்லிம் களுக்கு மத்தியில் (கபார்ச் 
சசல்வமாகப்) பங்கிட்டுக் சகாடுத்தார்கள். இருப்பினும், அவர்களில் சிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து கசர்ந்துசகாண்டனர். அந்த (பனூ குழறைா குலத்தாரில்) சிலருக்குப் 
பாதுகாப்பு வைங்கினார்கள். அவர்கள் முஸ்லிம்களாக மாறிவிட்டனர். (அப்துல்லாஹ் பின் சலாம் 
(ரலி) அவர்களின் குலத்தாரான) "பனூ ழகனுகா' கூட்டத்தாழரயும் பனூ ஹாரிஸா குலத்து 
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யூதர்கழளயும், மதீனா நகரத்ழதச் கசர்ந்த யூதர்கள் அழனவழரயும் (ஆக) மதீனாவிலிருந்த 
எல்லா யூதர்கழளயும் நாடு கடத்திவிட்டார்கள்.44 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், கமற்கண்ட ஹதீகஸ அதிகமான 
(தகவழலக் சகாண்ட)தும் முழுழமயானதும் ஆகும். 

 பாடம் : 21 அைபு தபீகற்பத்திைிருந்து யூதர்களும் கிறித்தவர்களும் சவளிகயற்றப்படல்.45  
3626 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் அரபு தீபகற்பத்திலிருந்து யூதர் 
கழளயும் கிறித்தவர்கழளயும் நிச்சயம் சவளிகயற்றிகய தீருகவன். முஸ்லிம்கழளத் தவிர 
கவசறவழரயும் (அங்கு) நான் விட்டு ழவக்கமாட்கடன். இழத உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 22 ஒப்பந்தத்ழத முறித்துவிட்ட (பழகவர்) களுடன் கபார் சசய்யலாம்; ககாட்ழட 
வாசி(களான பழகவர்)கழளத் தகுதியு ழடய கநர்ழமயான ஒரு நீதிபதியின் தீர்ப்புக்கு இணங்கச் 
சசய்வது சசல்லும்.  

3627 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (யூதர்களான) பனூ குழறைா குலத்தார் 
(தமது ககாட்ழடயிலிருந்து இறங்கிவந்து தம் நட்புக் குலத் தழலவரான) சஅத் பின் முஆத் (ரலி) 
அவர்களின் தீர்ப்ழப ஏற்றுக்சகாள்ள சம்மதித்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சஅத் 
(ரலி) அவர்கழள அழைத்து வரும்படி ஆளனுப்பினார்கள். (அப்கபாது சஅத் (ரலி) அவர்கள் அகழ்ப் 
கபாரில் ஏற்பட்ட காயத்தால் மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளிவாசலில் தங்கழவக்கப்பட்டி ருந்தார்கள்.) சஅத் 
(ரலி) அவர்கள் ஒரு கழுழதயின் மீதமர்ந்து வந்தார்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அக்ககாட்ழடழய ஒட்டித் தாற்காலிகமாக அழமத்திருந்த) பள்ளிவாசலுக்கு அருகில் சஅத் (ரலி) 
அவர்கள் வந்தகபாது, அன்சாரி கழள கநாக்கி "உங்கள் தழலவழர' அல்லது "உங்களில் 
சிறந்தவழர' (வரகவற்பதற்காக அவழர) கநாக்கி எழுந்து சசல்லுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். பிறகு "(சஅகத!) இவர்கள் உங்களது தீர்ப்ழப ஏற்றுக்சகாள்ள(ச் 
சம்மதித்து) இறங்கி வந்திருக்கிறார்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். சஅத் (ரலி) 
அவர்கள், "இவர்களிலுள்ள கபார் வரீர்கழளக் சகான்றுவிடுங்கள். இவர்களின் சபண்கழளயும் 
குைந்ழதகழளயும் கபார்க் ழகதிகளாக ஆக்கிக்சகாள்ளுங்கள்'' என்று (தீர்ப்புக்) கூறினார்கள். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், ""நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தீர்ப்ழப' அல்லது "அரசனின் தீர்ப்ழப'கய (இவர்களின் 
விஷயத்தில்) வைங்கினரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள்.46 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "அரசனின் தீர்ப்ழப' எனும் குறிப்பு இடம்சபற வில்ழல. - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் அபூசயதீ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "(சஅகத!) நீங்கள் இவர்களின் விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் தீர்ப்ழபகய 
அளித்திருக் கிறரீ்கள் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. மற்கறார் தடழவ "நீங்கள் அரசனின் தீர்ப்ழப அளிந்திருக்கிறரீ்கள்'' என்று 
கூறியதாக இடம் சபற்றுள்ளது. 

 3628 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அகழ்ப் கபாரின்கபாது சஅத் பின் முஆத் (ரலி) 
அவர்கள் தாக்கப்பட்டார்கள். அவர்களது ழக நரம்பில் குழறஷியரில் ஒருவனான இப்னுல் அரிகா 
எனப்படுபவன் அம்சபய்துவிட்டான். அருகில் இருந்து, அவரது உடல் நலத்ழத விசாரித்து 
அறிவதற்கு வசதியாக, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலி 
கலகய (அவருக்காகக்) கூடாரசமான்ழற அழமத்தார்கள். அகழ்ப் கபாழர முடித்துவிட்டு வந்த 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆயுதங்கழளக் கீகை ழவத்துவிட்டுக் குளித்தார்கள். 
அப்கபாது (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அழல) அவர்கள் தமது தழலயிலிருந்த புழுதிழயத் தட்டிய 
வண்ணம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (மனித உருவில்) வந்து, "நீங்கள் ஆயுதங்க 
ழளக் கீகை ழவத்துவிட்டீர்களா? அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! (வானவர்களாகிய) நாங்கள் 
ஆயுதத்ழதக் கீகை ழவக்கவில்ழல. அவர்கழள கநாக்கிப் புறப்படுங்கள்'' என்று கூறினார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(இப்கபாது) எங்கக?'' என்று ககட்டார்கள். உடகன ஜிப்ரீல் 
(அழல) அவர்கள் பனூ குழறைா குலத்தார் (உழடய வசிப்பிடம்) கநாக்கி ழசழக சசய்தார்கள். 
ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பனூ குழறைா குலத்தாழர கநாக்கிச் சசன்று) 
அவர்களுடன் கபாரிட்டார்கள். (பல நாட்கள் முற்றுழகக்குப் பின்) பனூ குழறைா குலத்தார் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தீர்ப்ழப ஏற்க இறங்கிவந்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ குழறைா சதாடர்பான முடிழவ (பனூ குழறைா குலத்தாரின் நட்புக் 
குலத் தழலவரான) சஅத் (ரலி) அவர்களிடம் ஒப்பழடத் தார்கள். சஅத் (ரலி) அவர்கள், "பனூ 
குழறைாக்களில் கபார் வரீர்கள் சகால்லப்பட கவண்டும்; குைந்ழதகளும் சபண்களும் கபார்க் 
ழகதிகளாக ஆக்கப்பட கவண்டும்; அவர்களின் சசாத்துக்கள் பங்கிடப்பட கவண்டும் என்று 
தீர்ப்பளிக்கிகறன்'' என்று கூறினார்கள்.47 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

 3629 உர்வா பின் அஸ்ஸுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீங்கள் இவர்கள் விஷயத்தில் வல்லழம யும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் தீர்ப் 
ழபகய அளித்திருக்கிறரீ்கள்'' என்று (சஅத் (ரலி) அவர்களிடம்) கூறினார்கள் என என்னிடம் 
சதரிவிக்கப்பட்டது. 

 3630 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களின் (ழக நரம்பில் 
பட்ட அம்புக்) காயம், ஆறும் நிழலழய அழடந்தகபாது அவர்கள், "இழறவா! உன் தூதழர நம்ப 
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மறுத்து, அவர்கழள (ஊழரவிட்டு) சவளிகயற்றிய சமுதாயத்தாழர எதிர்த்து உன் பாழதயில் கபார் 
புரிவகத மற்ற எழதயும்விட எனக்கு மிகவும் விருப்பமானது என்பழத நீ அறிவாய். இழறவா! 
குழறஷியருடனான கபார் ஏகதனும் எஞ்சியிருந்தால் நான் உன் வைியில் கபார் சசய்ய என்ழன 
உயிருடன் இருக்கச் சசய். இழறவா! எங்களுக்கும் (குழறஷியரான) அவர்களுக்கும் இழடயிலான 
கபாழர (இத்துடன்) நீ முடிவுக்குக் சகாண்டு வந்துவிட்டாய் என்கற நான் எண்ணுகிகறன். 
அவ்வாறு எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இழடயி லான கபாழர நீ முடிவுக்குக் 
சகாண்டுவந்திருந்தால், (ஆறும் நிழலயிலிருக்கும் எனது) காயத்தி லிருந்து மீண்டும் குருதி 
சகாப்புளிக்கச் சசய்து, அதிகலகய எனக்கு (வரீ)மரணத்ழத அளிப் பாயாக!'' என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள். அவ்வாகற அவரது சநஞ்சசலும்பிலிருந்து குருதி சகாப்புளித்தது.48 அவரது 
கூடாரத்ழத ஒட்டி பனூ ஃகிஃபார் குலத்தாரின் கூடாரம் ஒன்றும் பள்ளிவாசலில் 
அழமக்கப்சபற்றிருந்தது. பனூ ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு, சஅத் (ரலி) அவர்களது கூடாரத்திலிருந்து 
தங்கழள கநாக்கி வைிந்கதாடி வந்த இரத்தம் அச்சத்ழத ஏற்படுத்தியது. அப்கபாது அக்குலத்தார் 
"கூடாரவாசிககள! உங்கள் பகுதியிலிருந்து எங்கழள கநாக்கிப் பாய்ந்து வருகிறகத, இது என்ன?'' 
என்று ககட்டுக்சகாண்டு, அங்கு பார்த்தகபாது காயத்திலிருந்து இரத்தம் வைியும் நிழலயில் சஅத் 
(ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். அந்தக் காயத்தாகலகய அவர்கள் இறந்தார்கள்.  

3631 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அன்றிரகவ அவரது காயத்திலிருந்து குருதி சகாப்புளித்தது. 
குருதி வைிந்கதாடிக் சகாண்கட இருந்து, முடிவில் அவர் இறந்துவிட்டார்'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. கமலும், அந்த அறிவிப்பில் பின்வரும் தகவலும் இடம்சபற்றுள்ளது: இது 
குறித்கத ஒரு கவிஞர் பாடினார்.49 சஅகத! பனூ முஆதின் வைித்கதான்றகல! குழறைாவும் நளரீும் 
என்ன ஆனார்கள்? உன் வாழ்நாள் மீதாழண! குழறைாவும் நளரீும் நாட்ழடவிட்டு 
சவளிகயறியகபாது, சஅத் பின் முஆத் (அளவுக்கதிகமாக) சபாறுழம காத்தார் (அவ்கஸ!) நீங்கள் 
உங்கள் பாத்திரங்கழளக் காலி சசய்துவிட்டீர்கள். (உதவ முன்வரவில்ழல.) ஆனால், அந்த 
(கஸ்ரஜ்) குலத்தாரின் பாத்திரகமா (பனூ ழகனுகா), சுடச் சுடக் சகாதிக்கிறது 
(காப்பாற்றப்பட்டுவிட்டனர்). மாண்பழம அபூஹுபாப் (அப்துல்லாஹ் பின் உழப), "இங்கககய 
தங்குவரீ், ழகனுகாவினகர! எங்கும் சசன்றுவிடாதீர்' என்றார். அவர்கள் இன்று சசாந்த ஊரிகலகய 
திடமாக அமர்ந்துவிட்டனர். "ழமத்தான்' (ஹிஜாஸ்) மழலமீது கற்பாழறகள் அமர்ந்தது கபால்.  

பாடம் : 23 கபாருக்கு விழரந்து சசல்வதும், (நம்ழம) எதிர்கநாக்கியுள்ள இரு விஷயங்களில் 
மிகவும் முக்கியமானதற்கு முன்னுரிழம அளிப்பதும்.  

3632 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அகழ்ப் கபாழர முடித்துத் திரும்பிய நாளன்று, "பனூ குழறைா குலத்தார் வசிக்குமிடத்ழத நீங்கள் 
அழடயாத வழர உங்களில் எவரும் லுஹ்ர் சதாழுழகழயத் சதாை கவண்டாம்'' என்று 
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எங்களிடம் (கூறி, பனூ குழறைா குலத்தாழர கநாக்கி விழரவாகப் புறப்படுமாறு) அறிவித்தார்கள். 
அவ்வாறு சசன்றவர்கள் (வைியிகலகய அஸ்ர் சதாழுழகயின் கநரத்ழத அழடந்தனர்.) சிலர் 
(அஸ்ர் சதாழுழகயின்) கநரம் தவறிவிடுகமா என அஞ்சினர். எனகவ, பனூ குழறைா குலத்தார் 
வசிக்குமிடத்திற்கு முன்கப சதாழுதுவிட்டனர். கவறுசிலர் சதாழுழகயின் கநரம் நமக்குத் 
தவறினாலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டழளயிட்ட இடத்திகலகய சதாழுகவாம் 
என்று கூறி (சதாழுழகழயத் தாமதப்படுத்தி)னர். பின்னர் (இரு பிரிவினர் குறித்தும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சதரிவிக்கப்பட்டகபாது) அவ்விரு பிரிவி னரில் 
எவழரயும் அவர்கள் குழற கூற வில்ழல.50  

பாடம் : 24 முஹாஜிர்களுக்கு அன்சாரிகள் இரவ லாகக் சகாடுத்திருந்த மரங்கள் மற்றும் 
கனிகழள, சவற்றிக(ளில் கிழடத்த சசல்வங்க)ளால் தன்னிழறவு சபற்ற கபாது முஹாஜிர்கள் 
திருப்பிக் சகாடுத்தது. 

 3633 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முஹாஜிர்கள் (மக்கா முஸ்லிம்கள்) 
மதீனாவுக்கு வந்தகபாது, தங்களுழடய கரங்களில் (சசல்வம்) எதுவும் இல்லாத நிழலயிகலகய 
வந்தனர். (மதீனாவாசிகளான) அன்சாரிககளா நிலங் களும் (கபரீச்சந் கதாப்புகள் கபான்ற) 
அழசயாச் சசாத்துகளும் உழடயவர்களாக இருந்தார்கள். எனகவ, ஒவ்கவார் ஆண்டும் தம் 
நிலங்களின் விழளச்சல்களில் (குறிப்பிட்ட) பாகங்கழள முஹாஜிர்கள் தமக்குக் சகாடுத்துவிட 
கவண்டும் என்றும், தம் பங்கிற்கு அவர்கள் பாடுபட்டு உழைக்க கவண்டும் என்றும் கபசி 
முஹாஜிர்களுக்கு அன்சாரிகள் தம் நிலங்கழளப் பிரித்துக் சகாடுத்தார்கள். என் தாயார் உம்மு 
சுழலம் (ரலி) அவர்கள், என் தாய்வைிச் சககாதரர் அப்துல்லாஹ் பின் அபதீல்ஹாவின் 
தாயாராகவும் இருந்தார். என் தாயார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குச் சில கபரீச்ச 
மரங்கழள (அவற்றின் கனிகழள மட்டும் பயன்படுத்திக்சகாள்ளும்படி அன்பளிப் பாகக்) 
சகாடுத்திருந்தார்கள். அவற்ழற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் அடிழமப் 
சபண்ணாயிருந்த உசாமா பின் ழஸதுழடய தாயார் உம்மு அய்மனுக்கு (அன்பளிப்பாக)க் சகாடுத் 
தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ழகபர்வாசிகள்மீது கபார் சதாடுத்து முடித்து 
மதீனாவுக்கு (சவற்றிகயாடு) திரும்பியகபாது முஹாஜிர்கள், தங்களுக்கு அன்சாரிகள் இரவலாக 
வைங்கியிருந்த கனிக(ள் தரும் மரங்க)ழள அவர்களிடகம திருப்பிக் சகாடுத்துவிட்டார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் என் தாயாரிடம் அவருழடய கபரீச்ச 
மரங்கழளத் திரும்பத் தந்துவிட்டு, அவற்றுக்குப் பதிலாக உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்களுக்குத் 
தமது கதாட்டத்திலிருந்து (சில மரங்கழள அன்பளிப்பாகக்) சகாடுத்தார்கள்.51 இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்கள் உசாமா பின் ழஸத் (ரலி) அவர்களின் தாயார் ஆவார். அவர் 
(நபியவர்களின் தந்ழத) அப்துல்லாஹ் பின் அப்துல் முத்தலிபின் அடிழமயாக இருந்தார்; 
அபிசீனிய இனத்ழதச் கசர்ந்தவராகவும் இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
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தந்ழத இறந்த பிறகக ஆமினா அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழளப் 
சபற்சறடுத்தார்கள். இந்நிழலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள உம்மு அய்மன் 
அவர்ககள வளர்த்துவந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வளர்ந்து சபரியவரானதும் 
உம்மு அய்மழன விடுதழல சசய்துவிட்டார்கள். பின்னர் (தமது சபாறுப்பில் வளர்ந்த) ழஸத் பின் 
ஹாரிஸாவுக்கு அவழரத் திருமணம் சசய்துழவத்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இறந்து ஐந்து மாதங்களுக்குப் பின்னர் உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்கள் இறந்தார்கள். இதுகவ 
உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்களின் (வாழ்க்ழகயின்) சில குறிப்புகளாகும். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3634 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பனூ குழறைா மற்றும் பனூ நளரீ் குலத் தார் சவற்றி 
சகாள்ளப்படும்வழர (இரவலாகப் பயன்படுத்திக்சகாள்ளும்படி) தமது நிலத்தி லிருந்து கபரீச்ச 
மரங்களில் சிலவற்ழற ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சகாடுத்து ழவத்திருந்தார். (பனூ 
குழறைா, பனூ நளரீ் குலத்தாழர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சவற்றி சகாண்ட) 
பின்னர் அவரிடகம அம்மரங்கழள அவர்கள் திருப்பிக் சகாடுத்துவிட்டார்கள். இந்நிழலயில், என் 
குடும்பத்தார் என்ழன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று, அல்லாஹ்வின் 
தூதருக்குத் தாங்கள் சகாடுத்திருந்த மரங்கள் அழனத்ழதயும் அல்லது அவற்றில் சிலவற்ழற 
(திரும்பத் தரும்படி) ககட்குமாறு என்ழனப் பணித்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அந்த மரங்கழள(ப் பராமரித்து பயன்சபற்றுக்சகாள்ளுமாறு தம் வளர்ப்புத் தாய்) உம்மு அய்மன் 
(ரலி) அவர்களிடம் (இரவலாகக்) சகாடுத்திருந்தார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களிடம் சசன்று ககட்டகபாது, அவர்கள் அம்மரங்கழள என்னிடம் திரும்பத் தந்துவிட்டதாகக் 
கூறினார்கள். அப்கபாது அங்கு உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்கள் வந்து, எனது கழுத்தில் துணிழயப் 
கபாட்டுப் பிடித்து "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! (முடியாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எனக்குத் தந்துவிட்டவற்ழற உன்னிடம் நான் சகாடுக்கமாட்கடன்'' என்று கூறலானார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம்மு அய்மன்! அவழர விட்டு விடுங்கள். 
இன்னின்ன சபாருட்கழள உங்களுக்கு நான் தருகிகறன்'' என்று கூறினார்கள். அவர் "இல்ழல 
(முடியாது). எவழனத் தவிர கவறு இழறவன் இல்ழலகயா அ(ந்த ஏக இழற)வன் மீதாழணயாக! 
(அவற்ழறத் தர முடியாது)'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இன்னின்னழதத் தருகிகறன் என்று கூறிக்சகாண்கட வந்து, இறுதியில் அழதப் கபான்று பத்து 
மடங்கு அல்லது ஏறக்குழறய அழதப் கபான்ற அளவு சகாடுத்தார்கள்.52 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

பாடம் : 25 கபார்ச் செல்வைாகக் கிமடத்த உணவுப் சபாருட்கமள  
(நாடு திரும்பு வதற்கு முன்) பழக நாட்டில் இருக்கும் கபாகத உண்ணலாம். 
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 3635 அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ழகபர் கபார் தினத்தன்று 
சகாழுப்பு இருந்த கதால் ழப ஒன்ழற நான் சபற்கறன். அழத நான் இறுக்கமாகப் 
பிடித்துக்சகாண்டு "இன்று இதிலிருந்து ஒரு சிறிதளழவக்கூட யாருக்கும் நான் சகாடுக்கமாட்கடன்'' 
என்று கூறிகனன். பிறகு திரும்பிப் பார்த்கதன். அங்கக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
புன்னழகத்த வண்ணம் இருந்தார்கள்.53  

3636 அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ழகபர் கபார் தினத்தன்று 
எங்கழள கநாக்கி ஒரு கதால் ழப வசீப்பட்டது. அதில் உணவுப் சபாருளும் சகாழுப்பும் இருந்தன. 
அழத எடுப்பதற்காக நான் குதித்கதாடிகனன். பிறகு திரும்பிப் பார்த்கதன். அங்கக அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கழளக் கண்டு நான் சவட்கமழடந்கதன். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "சகாழுப்பு அடங்கிய கதால் ழப ஒன்று' என இடம்சபற்றுள்ளது. 
"உணவுப் சபாருள்' பற்றிய குறிப்பு இல்ழல.  

பாடம் : 26 இஸ்ைாத்திற்கு அமைப்பு விடுத்து சஹைாக்ளியஸ் ைன்னருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எழுதிய கடிதம்.54 
 3637 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் 
கநரடியாகக் கூறினார்கள்: (குழறஷியரின் தழலவனாயிருந்த) எனக்கும் அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கும் இழடகய (ஹுழதபியா) ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டிருந்த கால கட்டத்தில் 
(குழறஷியரின் வணிகக் குழுவில்) சசன்று ஷாம் (சிரியா) நாட்டில் நான் இருந்கதன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து கராமப் ழபஸாந்திய மன்னர் 
சஹராக்ளியஸுக்குக் கடிதம் வந்தது. அக்கடிதத்ழத (நபித்கதாைர்) திஹ்யா அல்கல்ப ீ(ரலி) 
அவர்கள் சகாண்டுவந்து, புஸ்ரா (ஹூரான்) சிற்றரசரிடம் சகாடுக்க, அவர் அழத 
சஹராக்ளியஸிடம் ஒப்பழடத்திருந்தார். அப்கபாது சஹராக்ளியஸ் "தம்ழம இழறத்தூதர் எனக் 
கூறும் அந்த மனிதரின் குலத்தாரில் யாகரனும் இங்கு (நம் நாட்டில்) உள்ளனரா?'' என்று ககட்டார். 
அ(ழவயிலிருந்த)வர்கள் "ஆம்' என விழடயளித்தனர். குழறஷி (வணிக)க் குழுவினருடன் இருந்த 
என்ழன அழைத்து வரும்படி ஆளனுப்பப்பட்டது. நாங்கள் அழனவரும் சஹராக்ளியஸிடம் 
சசன்கறாம். எங்கள் அழனவழரயும் தமக்கு முன்னால் உட்காரச் சசான்னார் சஹராக்ளியஸ். 
பிறகு, "தம்ழம இழறத்தூதர் எனச் சசால்லிக்சகாண்டிருக்கும் இந்த (முஹம்மத் எனும்) 
மனிதருக்கு உங்களில் சநருங்கிய உறவினர் யார்?'' என்று ககட்டார். நான் "நாகன (அவருக்கு 
சநருங்கிய உறவினர் ஆகவன்)'' என்று பதிலளித்கதன். எனகவ, என்ழன அவருக்கு எதிரில் (சநருக் 
கமாக) உட்காரழவத்தனர். என் நண்பர்கழள எனக்குப் பின்னால் உட்காரழவத்தனர். பிறகு 
சஹராக்ளியஸ் தம் சமாைி சபயர்ப்பாளழர அழைத்து, "தம்ழம இழறத்தூதர் எனச் 
சசால்லிக்சகாண்டிருக்கும் அந்த (முஹம்மத் எனும்) மனிதழரப் பற்றி நான் இவரிடம் ககட்கபன். 
இவர் சபாய் (ஏதும்) சசான்னால் உடகன "அவர் சபாய் சசால்கிறார்' என்று கூறிவிட கவண்டும்'' 
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என அவருழடய நண்பர்களிடம் (சமாைிசபயர்த்துச்) சசால் என்றார். "நான் சபாய் கபசிகனன்' என 
என்ழனப் பற்றி என் நண்பர்கள் (ஊரில் வந்து) கபசுவார்ககள என்ற அச்சம் மட்டும் எனக்கு 
இல்லாதிருந்தால், அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! நான் (நபியவர் கழளப் பற்றி) சபாய்யான 
தகவல்கழளச் சசால்லியிருப்கபன். பிறகு சஹராக்ளியஸ் தம் சமாைிசபயர்ப்பாளரிடம், "இவரிடம் 
"அந்த (முஹம்மத் எனும்) மனிதரின் குலம் எப்படிப்பட்டது?' எனக் ககள்'' என்றார். நான் "அவர் 
எங்களில் சிறந்த குலத் ழதச் கசர்ந்தவர்'' என்கறன். "அடுத்து அந்த மனிதருழடய முன்கனாரில் 
அரசர் எவகரனும் இருந்திருக்கின்றனரா?'' என்று ககட்டார். நான் "இல்ழல' என்கறன். அவர், "அந்த 
மனிதர் இவ்வாறு (தம்ழம இழறத்தூதர் என) வாதிப்பதற்கு முன் அவர் மக்களிடம் சபாய்(கயதும்) 
சசான்னார் என நீங்கள் அவழரக் குற்றம் சாட்டியதுண்டா?'' என்று ககட்டார். நான் "இல்ழல' 
என்கறன். "அந்த மனிதழர யார் பின்பற்றுகின்றனர்? கமட்டுக் குடி மக்களா, அல்லது நலிந்த 
பிரிவினரா?'' என்று ககட்டார். நான் "அல்ல. நலிந்த பிரிவினகர (அவழரப் பின்பற்றுகின்றனர்)'' 
என்கறன். "அவழரப் பின்பற்றுகவார் கூடிக்சகாண்கட சசல்கின்றனரா, அல்லது குழறந்துவருகின்ற 
னரா?'' என்று ககட்டார். நான் "குழறவதில்ழல. (நாளுக்கு நாள்) அதிகரித்துக்சகாண்கட 
சசல்கின்றனர்'' என்கறன். "அவரது மார்க்கத்தில் இழணந்த பிறகு அதன் மீது அதிருப்தியழடந்து 
எவகரனும் அதிலிருந்து சவளிகயறிச் சசல்வதுண்டா?'' என்று ககட்டார். நான் "இல்ழல (யாரும் 
பழைய மதத்திற்குத் திரும்புவதில்ழல)' என்கறன். "அந்த மனிதருடன் நீங்கள் கபார் புரிந்த 
துண்டா?'' என்று ககட்டார். நான் "ஆம்' என்கறன். "அவருடன் நீங்கள் நடத்திய கபார் (களின் 
முடிவு)கள் எவ்வாறு அழமந்தன?'' என்று ககட்டார். நான் "எங்களுக்கிழடகய யான கபார், 
(சவற்றியும் கதால்வியும் சுைல் முழறயில் வரும்) கிணற்று வாளியாக உள்ளது. ஒரு முழற 
அவர் எங்கழள சவல்கிறார்; மறுமுழற நாங்கள் அவழர சவல்கிகறாம்'' என்கறன். "அந்த மனிதர் 
ஒப்பந்த மீறல் சசய்கின் றாரா?'' என்று ககட்டார். நான் "இல்ழல (தற்கபாது நழடமுழறயிலுள்ள 
இந்த ஹுழதபியா சமாதான உடன்படிக்ழகயின்) இந்தக் கால கட்டத்தில் நாங்களும் அவரும் 
இருந்துவருகிகறாம். இதில் அவர் எப்படி நடந்துசகாள்வார் என்று எங்களுக்குத் சதரியாது'' என்று 
சசான்கனன். அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! இழதத் தவிர (நபியவர்கழளக் குழற சசால்வதற்கு) 
கவறு எந்த வார்த்ழதழயயும் திணிக்க எனக்கு வாய்ப்புக் கிழடக்கவில்ழல. சதாடர்ந்து அவர், 
"(உங்களில்) எவகரனும் இவருக்கு முன் இப்படி(த் தம்ழம இழறத்தூதர் என) எப்கபாதாவது 
வாதித்ததுண்டா?'' என்று ககட்டார். நான் "இல்ழல' என்று கூறிகனன். பிறகு சஹராக்ளியஸ் தம் 
சமாைிசபயர்ப்பாளரிடம் பின்வருமாறு கூறினார்: அவரிடம் (அபூசுஃப்யானிடம்) கூறிவிடு: நான் 
உம்மிடம் அந்த மனிதருழடய குலத்ழதப் பற்றிக் ககட்கடன். அதற்கு நீர் "அவர் எங்களில் சிறந்த 
குலத்ழத உழடயவர்' என்று கூறினரீ். இவ்வாகற இழறத்தூதர்கள் ஒரு சமுதாயத்தின் 
நற்குடியில்தான் கதர்ந்சதடுக்கப்படுகின்றனர். நான் உம்மிடம் "அவருழடய முன்கனார்களில் அரசர் 
எவகரனும் இருந்திருக்கின்றனரா?' என்று ககட்கடன். அதற்கு நீர் "இல்ழல' என்று விழடயளித்தீர். 
அவருழடய முன்கனார்களில் அரசர் எவகரனும் இருந்(ததாக நீர் கூறியிருந்)தால், "தம் 
முன்கனாரின் ஆட்சியதிகாரத்ழத(த் தாமும்) அழடய விரும்பும் ஒரு (சராசரி) மனிதர்தாம் இவர்' 
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என்று நான் கூறியிருப்கபன். நான் உம்மிடம் அவழரப் பின்பற்றுகவார் பற்றி, "மக்களில் கமட்டுக் 
குடியினர் அவழரப் பின்பற்றுகின்றனரா, அல்லது நலிந்த பிரிவினரா?' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
நீர் "நலிந்த பிரிவினகர அவழரப் பின்பற்றுகின்றனர்' என்று பதிலளித்தீர். (சபரும்பாலும்) நலிந்த 
பிரிவினர்தாம் இழறத்தூதர்கழளப் பின்பற்று கவார் ஆவர். நான் உம்மிடம் "அவர் இவ்வாறு 
(தம்ழம இழறத்தூதர் என) வாதிப்பதற்கு முன்பு, (அவர் மக்களிடம்) சபாய் கபசினார் என நீங்கள் 
குற்றம் சாட்டியதுண்டா' என்று ககட்கடன். அதற்கு நீர் "இல்ழல' என்று பதிலளித்தீர். இதிலிருந்து 
மக்களிடம் சபாய் கபச(த் துணிய)ôத அவர் அல்லாஹ்வின் மீது சபாய் சசால்லமாட்டார் என்று 
நான் புரிந்துசகாண்கடன். நான் உம்மிடம் "அவரது மார்க்கத்தில் இழணந்த பின் எவகரனும் அதன் 
மீது அதிருப்தி சகாண்டு அதிலிருந்து சவளி கயறிச் சசல்வதுண்டா?' என்று ககட்கடன். அதற்கு நீர் 
"இல்ழல' என்று விழடயளித்தீர். இழறநம்பிக்ழக (ஈமான்) இத்தழகயகத; அதன் மலர்ச்சி 
மனங்களில் கலந்துவிடும்கபாது (அழதக் குறித்து எவருகம அதிருப்தியழடய மாட்டார்). நான் 
உம்மிடம் "அவ(ழரப் பின்பற்றுபவ)ர்கள் (நாளுக்கு நாள்) அதிகரித்துவருகின்றனரா, அல்லது 
குழறந்துவருகின்றனரா' என்று ககட்கடன். அதற்கு நீர் "அவர்கள் அதிகரித்கத வருகின்றனர்' என்று 
பதிலளித்தீர். இழறநம்பிக்ழக என்பது, அது முழுழமயழடயும்வழர அவ்வாறுதான் (வளர்ச்சிழய 
கநாக்கிகய சசல்லும்). நான் உம்மிடம் "அவருடன் நீங்கள் கபார் புரிந்ததுண்டா?' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு நீர் "அவருடன் நீங்கள் கபார் சசய்துள்ளதாகவும் உங்களுக்கும் அவருக்கும் இழடகய 
நழடசபறும் கபாரில் (சவற்றியும் கதால்வியும்) கிணற்று வாளிகள் கபான்று சுைல் (முழறயில் 
அழம)கின்றன. ஒரு முழற உங்கழள அவர் சவல்வார். மறுமுழற அவழர நீங்கள் சவல்கிறரீ்கள்' 
என்று கூறினரீ். இழறத்தூதர்கள் இத்தழககயாகர. முதலில் அவர்கள் கசாதிக்கப்படுவார்கள். பிறகு 
இறுதி முடிவு அவர்களுக்கக (சாதகமாக) அழமயும். நான் உம்மிடம் "அவர் ஒப்பந்த மீறல் 
சசய்கிறாரா?' என்று ககட்கடன். அதற்கு நீர் "அவர் ஒப்பந்த மீறல் சசய்வதில்ழல' என்று 
பதிலளித்தீர். இழறத்தூதர்கள் இத்தழககயாகர. அவர்கள் வாக்கு மீறமாட்டார்கள். நான் உம்மிடம் 
"இவருக்கு முன்னர் (உங்களில்) எவகரனும் இவ்வாதத்ழத முன்ழவத்த துண்டா?' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு நீர் "இல்ழல' என்று பதிலளித்தீர். இவருக்கு முன்னர் எவகரனும் 
இவ்வாதத்ழத முன்ழவத்திருந்(ததாக நீர் கூறியிருந்)தால், "தமக்கு முன்னர் (சிலரால்) 
முன்ழவக்கப்பட்ட ஒரு வாதத்ழதப் பின் பற்றிச் சசல்கின்ற ஒரு (சராசரி) மனிதகர இவர்' என்று 
நான் சசால்லியிருப்கபன். பிறகு சஹராக்ளியஸ், "அந்த மனிதர் உங்களுக்கு என்ன 
கட்டழளயிடுகிறார்?'' என்று ககட்டார். "சதாழுழகழய நிழறகவற் றுமாறும் ஸகாத் 
சகாடுக்குமாறும் உறவு கழளப் கபணுமாறும் சுயக் கட்டுப்பாட்டு டன் வாழுமாறும் எங்களுக்குக் 
கட்டழள யிடுகிறார்' என்று நான் கூறிகனன். அதற்கு சஹராக்ளியஸ், "நீர் சசால்வது 
உண்ழமயாயிருப்பின், நிச்சயமாக அவர் ஓர் இழறத்தூதர்தாம். (இழறத்தூதரான) அவர் 
வரவிருப்பதாக நான் அறிந்திருந் கதன். ஆனால், அவர் (குழறஷியரான) உங்களிலிருந்து வருவார் 
என்று நான் நிழனத்திருக்கவில்ழல. நான் அவழரச் சசன்றழடகவன் என அறிந்தால், அவழரச் 
சந்திப்பதில் எனக்கு விருப்பம் உண்டு. நான் அவருக்கு அருகில் இருந்திருந்தால் அவருழடய 
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பாதங்கழளக் கழுவியிருப்கபன். அவரது ஆட்சி(யின் எல்ழல) என் பாதங்களுக்குக் கீழ்வழர வந்து 
கசரும்'' என்று கூறினார். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுதிய கடிதத்ழதக் 
சகாண்டுவந்து வாசிக்கச் சசான்னார் சஹராக்ளியஸ். அக்கடிதத்தில் பின்வருமாறு 
எழுதப்பட்டிருந்தது: அளவிலா அருளாளன் நிகரிலா அன்புழடகயான் அல்லாஹ்வின் 
திருப்சபயரால்... இது அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மதிடமிருந்து கராமாபுரியின் அதிபர் 
சஹராக்ளியஸுக்கு (எழுதப்படும் கடிதம்): கநர்வைிழயப் பின்பற்றியவர்மீது சாந்தி (சலாம்) 
நிலவட்டும். இழற வாழ்த்துக்குப் பின்! இஸ்லாத்தின் (ஏகத்துவ) அழைப்ழப ஏற்குமாறு உங்கழள 
நான் அழைக்கிகறன். இஸ்லாத்ழத ஏற்றுக்சகாள்க. (ஏற்றுக்சகாண்டால் ஈருலகிலும்) பாதுகாப்புப் 
சபறுவரீ். நீங்கள் இஸ்லாத்ழத ஏற்றுக்சகாண்டால் அல்லாஹ் உங்களுக்குச் கசர கவண்டிய 
நற்பலழன இரு மடங்காகத் தருவான். நீங்கள் புறக்கணித்தால் குடி(யானவர்)களின் பாவமும் 
(அவர்கள் இஸ்லாத்ழத ஏற்காமல் கபானதற்கான குற்றமும்) உங்கழளகய கசரும். 
"கவதக்காரர்ககள! எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் இழடகய சபாதுவானசதாரு சகாள்ழகயின்பால் 
நீங்கள் வாருங்கள். (அதாவது) நாம் அல்லாஹ் ழவத் தவிர கவறு யாழரயும் வைிபடக் கூடாது; 
அவனுக்கு எழதயும் இழண கற்பிக்கக் கூடாது; அல்லாஹ்ழவ விடுத்து நம்மில் சிலர் கவறு 
சிலழரக் கடவுள்களாக ஆக்கிக்சகாள்ளக் கூடாது என்று (நபிகய!) நீர் கூறுவரீாக. (இதற்குப் 
பிறகும்) அவர்கள் புறக்கணித்தால், நாங்கள் (அல்லாஹ்வுக்கு அடிபணிந்த) முஸ் லிம்கள்தாம் 
என்பதற்கு நீங்கள் சாட்சி களாக இருங்கள் என்று சசால்லிவிடுங்கள். (3:64) சஹராக்ளியஸ் அந்தக் 
கடிதத்ழதப் படித்து முடித்தகபாது, அவர் அருகிலிருந்த (மதகுருமார்கள் மற்றும் கராம 
ழபஸாந்திய ஆட்சியாளர்களின்) குரல்கள் உயர்ந்தன. கூச்சல் அதிகரித்தது. சஹராக்ளியஸின் 
உத்தரவின்கபரில் நாங்கள் (அழவயிலி ருந்து) சவளிகயற்றப்பட்கடாம். நாங்கள் சவளிகய 
வந்தகபாது நான் என் நண்பர்களிடம் "இப்னு அபகீப்ஷா (முஹம்மது)வின் விவகாரம் (மார்க்கம்) 
வலிழம சபற்றுவிட்டது. மஞ்சள் நிற இனத்தாரான (கராமானிய) மன்னகர அவருக்கு 
(முஹம்மதுக்கு) அஞ்சுகிறாகர!'' என்று சசான்கனன். அன்று சதாட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் விவகாரம் (மார்க்கம்) விழரவில் சவற்றிசபறும் என உறுதிபூண்டவனாக நான் 
இருக்கலாகனன். முடிவில் அல்லாஹ் என் உள்ளத்தில் இஸ்லாத்ழதப் புகுத்தினான்.55 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "பாரசீகப் பழடழய (கராமாபுரி 
மன்னர்) ழகஸர் (சீசர்) மூலம் அல்லாஹ் விரட்டி யடித்தகபாது, தமக்கு அல்லாஹ் வைங்கிய 
அருட்சகாழடக்கு நன்றி சதரிவிக்கும் முகமாக "ஹிம்ஸி'லிருந்து ழபத்துல் மக்திஸுக்கு (ஈலியா) 
ழகஸர் (சஹராக்ளியஸ்) வந்தார்'' என்று கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது. இந்த அறிவிப்புகளில் 
"அல்லாஹ்வின் அடியாரும் அவனுழடய தூதருமான (முஹம்மத் எழுதிய கடிதம்)'' என்று 
காணப்படுகிறது. "குடி(யானவர்)கள்' என்பழதக் குறிக்க ("அரீசிய்யனீ்' என்பதற்குப் பதிலாக) 
"யரீசிய்யனீ' என்ற சசால்லும் "இஸ்லாத்தின் அழைப்பு' என்பழதக் குறிக்க ("திஆயத்துல் 
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இஸ்லாம்' என்பதற்குப் பகரமாக) "தாஇயத்துல் இஸ்லாம்' எனும் சசாற்சறாடரும் 
ஆளப்சபற்றுள்ளன. 

 பாடம் : 27 (ஏக இழற) அல்லாஹ்ழவ ஏற்குமாறு இழறமறுப்பாளர்களான அரசர்களுக்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் எழுதிய கடிதங் கள்.56  

3638 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (பாரசீக மன்னர்) கிஸ்ரா (குஸ்ரூ), 
(கராம ழபஸாந்திய மன்னர்) ழகசர் (சீசர்), (அபிசீனிய அரசர்) நஜாஷீ (நீகஸ்) மற்றும் ஒவ்சவாரு 
சர்வாதிகார ஆட்சியாளருக்கும் (ஏக இழற) அல்லாஹ்ழவ ஏற்குமாறு அழைப்பு விடுத்துக் கடிதம் 
எழுதினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜனாஸாத் சதாழுழக சதாழுவித்த நஜாஷீ இவரல்லர்.57 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜனாஸாத் சதாழுழக சதாழுவித்த நஜாஷீ 
இவரல்லர்' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கவகறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஜனாஸாத் சதாழுழக சதாழுவித்த நஜாஷீ இவரல்லர்' எனும் குறிப்பு 
இடம்சபறவில்ழல.  

பாடம் : 28 ஹுமனன் கபார்58  
3639 அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுடன் 
ஹுழனன் கபாரில் கலந்துசகாண் கடன். (கபார் உக்கிரமாக நடந்தகபாது) நானும் அபூசுஃப்யான் 
பின் அல்ஹாரிஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ரலி) அவர்களும் மட்டுகம அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் கழளவிட்டுப் பிரியாமல் அவர்களுடகனகய இருந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக்குரிய சவள்ழளக் ககாகவறு கழுழத யின் மீதிருந்தார்கள். அந்தக் 
கழுழதழய ஃபர்வா பின் நுஃபாஸா அல்ஜுதாமீ என்பார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு அன்பளிப்பாக வைங்கியிருந்தார். இழறமறுப்பாளர்களும் முஸ்லிம்களும் 
கமாதிக்சகாண்டகபாது முஸ்லிம்கள் புறமுதுகிட்டு ஓடினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
ககளா (நிழலகுழலயாமல்) தமது ககாகவறு கழுழதழய இழறமறுப்பாளர்கழள கநாக்கி 
விரட்டினார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது கழுழதயின் கடிவாளத் ழதப் 
பிடித்து, அது விழரவாகச் சசன்று விடக் கூடாது என்பதற்காக அழதக் கட்டுப் 
படுத்திக்சகாண்டிருந்கதன். அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
வாகனத்தின் கசணத்ழதப் பிடித்துக்சகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அப்பாஸ்! கருகவல மரத்தின் (கீழ் "ரிள்வான்' உடன்படிக்ழக சசய்த) கதாைர்கழள 
அழையுங்கள்'' என்று கூறினார் கள். நான் உரத்த குரலில் "கருகவல மரத்தின் (கீழ் "ரிள்வான்' 
ஒப்பந்தம் சசய்த) நண்பர்கள் எங்கக?'' என்று அழைத்கதன். (அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் உரத்த 
குரலுழடயவராக இருந்தார்கள்.) அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! (பிரிந்கதாடிய) முஸ்லிம்கள், 
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எனது குரழலக் ககட்டவுடன் பசு தன் கன்றுகழள கநாக்கித் தாவிவருவழதப் கபான்று "இகதா 
வந்துவிட்கடாம்; இகதா வந்துவிட்கடாம்' என்று கூறியவாறு தாவிவந்து இழறமறுப்பாளர்களுடன் 
கபாரிட்டனர். அன்சாரிகளிழடகய "அன்சாரிககள! அன்சாரிககள!'' என்று அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. 
பிறகு பனுல் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ரஜ் குலத்தாருக்கு மட்டுகம அழைப்பு விடுக்க கவண்டி 
யிருந்தது. அப்கபாது அவர்கள், "பனுல் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ரஜ் குலத்தாகர! பனுல் ஹாரிஸ் 
பின் அல்கஸ்ரஜ் குலத்தாகர!'' என்று அழைத்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது ககாகவறுகழுழதயில் அமர்ந்த வாறு தழலழய உயர்த்தி சண்ழடழயக் 
கவனித்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கல் அடுப்பு 
கனன்றுசகாண்டிருக்கும் கநரமிது'' என்று கூறினார்கள்.59 பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு ழகப்பிடி சிறு கற்கழள அள்ளி இழறமறுப்பாளர்களின் முகத்தில் எறிந்தார்கள். 
பிறகு "முஹம்மதின் இழறவன் மீதாழணயாக! அவர்கள் கதாற்றனர்'' என்று கூறினார்கள். நான் 
பார்த்துக்சகாண்கட கபாகனன். அப்கபாது கபார் தனது கபாக்கில் (உக்கிர மாக) 
நடந்துசகாண்டிருந்தது. அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிறு 
கற்கழள எறிந்ததுதான் தாமதம்; இழறமறுப்பாளர்களின் பலம் குன்றிக்சகாண்கட சசல்வழதயும் 
அவர்களின் கழத முடிவுக்கு வருவழதயுகம நான் காணலாகனன்.  

3640 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "(அக்கழுழதழய அன்பளிப்பாக 
அளித்தவரின் சபயர்) ஃபர்வா பின் நுஆமா அல்ஜுதாமீ'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிறு கற்கழள அள்ளி எறிந்துவிட்டு) "அவர்கள் கதாற்றனர்; கஅபாவின் 
அதிபதி மீதாழணயாக! அவர்கள் கதாற்றனர்; கஅபாவின் அதிபதி மீதாழணயாக என்று 
கூறினார்கள்'' என்றும் காணப்படுகிறது. கமலும் "முடிவில் அல்லாஹ் இழறமறுப்பாளர்கழளத் 
கதாற்கடித்தான்'' என்று கூடுதலாகவும் இடம்சபற்றுள்ளது. "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்களுக்குப் பின்னால் தமது ககாகவறு கழுழதயிலி ருந்தவாறு விரட்டிக்சகாண்டிருந்தழத நான் 
இப்கபாதும் பார்ப்பழதப் கபான்றுள்ளது'' என்றும் இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்து. அதில் 
"நான் ஹுழனன் கபாரில் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதன்' என ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகிறது. 
மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. ஆயினும், 
கமற்கண்ட ஹதீகஸ இந்த அறிவிப்ழபவிட அதிகத் தகவல் உள்ளதும் முழுழமயா னதும் ஆகும். 

 3641 அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு 
மனிதர், "அபூஉமாரா! நீங்கள் ஹுழனன் கபார் நாளில் சவருண்டு ஓடினரீ்களா?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு பராஉ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: இல்ழல, அல்லாஹ் வின் மீதாழணயாக! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறமுதுகிட்டுச் சசல்ல வில்ழல. ஆயினும், அவர்களுழடய 
கதாைர்களில் சில இழளஞர்கள் ஆயுத மின்றி, அல்லது அதிகமான ஆயுதமின்றி அவசரப்பட்டு 
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நிராயுதபாணிகளாக (கபாருக் கு)ப் புறப்பட்டு வந்துவிட்டார்கள். அவர்கள் ஹவாஸின் மற்றும் பனூ 
நஸ்ர் குலத்தாரில் அம்சபய்யும் வரீர்கழளச் சந்தித்தனர். அந்தக் குலத்தாரின் ஒரு அம்பு கூட குறி 
தவறாது. அவர்கள் கூட்டாகச் கசர்ந்து குறி தவறாமல் ஒகர கநரத்தில் அம்சபய்தார்கள். எனகவ, 
அங்கு நபித்கதாைர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள கநாக்கிவந்தனர். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு சவள்ழளக் ககாகவறுகழுழதயில் 
அமர்ந்துசகாண்டிருக்க, அழத அபூசுஃப்யான் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ரலி) 
அவர்கள் ஓட்டிக்சகாண்டு வந்தார்கள். (நபித்கதாைர்களின் நிழலழயக் கண்டதும் தமது 
கழுழதயிலிருந்து) இறங்கி (அல்லாஹ்விடம்) உதவி ககாரிப் பிரார்த்தித்தார்கள். கமலும், "நான் 
இழறத்தூதர்தாம்; (இதில்) சபாய் இல்ழல. நான் அப்துல் முத்தலிபின் (மகனின்) மகன் 
ஆகவன்''என்று கூறினார்கள். பிறகு தம் கதாைர்கழள அணிவகுக்கச் சசய்தார்கள்.60 

 3642 அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) 
அவர்களிடம் வந்து, "நீங்கள் (அழனவரும்) ஹுழனன் கபார் நாளில் பின்வாங்கி 
ஓடிக்சகாண்டிருந்தீர்களா, அபூஉமாரா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு பராஉ (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: நான் அறுதியிட்டுச் சசால் கிகறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
புறமுதுகிட்டுச் சசல்லவில்ழல. ஆயினும். மக்களில் அவசரப்பட்டுவந்த சில நிராயுதபாணிகள் 
(எதிரிகளான) இந்த ஹவாஸின் குலத்தாழர கநாக்கிச் சசன்றனர். அவர்ககளா வில் வரீர்களாய் 
இருந்தனர். அவர்கள் கூட்டமாகச் கசர்ந்து ஒகர கநரத் தில் அம்புக் கூட்டிலிருந்து அம்புகழள 
எடுத்து எய்தனர். அந்த அம்புகள் சவட்டுக்கிளி கூட்டங் கழளப் கபான்று (பறந்துவந்தன). இதனால், 
(முஸ்லிம்கள்) சிதறி ஓடினர். பிறகு மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள கநாக்கி 
வந்தனர். அப்கபாது அபூசுஃப்யான் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் ககாகவறுகழுழதழய ஓட்டிக்சகாண்டு (நடந்து) வந்தார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது கழுழதயிலிருந்து) இறங்கி அல்லாஹ் விடம் உதவி ககாரிப் 
பிரார்த்தித்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் இழறத்தூதர்தாம்; 
(இதில்) சபாய் இல்ழல; நான் அப்துல் முத்தலிபின் (மகனின்) மகன் ஆகவன்'' என்றும், "இழறவா! 
உன் உதவிழய இறக்குவாயாக!'' என்றும் கூறிக்சகாண்டிருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! கபார் (உச்சகட்டமழடந்து) சிவந்து (கனன்று) சகாண்டிருந்த கபாது 
நபியவர்கழளகய ககடயமாக்கி நாங்கள் தப்பித்துக்சகாண்டிருந்கதாம். எங்களில் வரீர்கள்கூட 
நபியவர்களுக்கு கநராக (அவர்களுக்குப் பின்னாகலகய) நின்றுசகாண்டிருந்தனர். 

3643 அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ழகஸ் குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒரு மனிதர் பராஉ 
பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடம், "ஹுழனன் கபார் நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கழள விட்டுவிட்டு நீங்கள் சவருண்டு ஓடினரீ் களா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு பராஉ (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சவருண்கடாடவில்ழல. 
ஹவாஸின் குலத்தார் அன்ழறய தினம் வில் வரீர்களாய் இருந்தனர். (முதலில்) நாங்கள் 
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அவர்கள்மீது தாக்கு தல் நடத்தியகபாது அவர்கள் சிதறிகயாடினர். எனகவ, நாங்கள் குனிந்து 
கபார்ச் சசல்வங் கழளச் கசகரிப்பதில் மும்முரமாய் ஈடுபட் கடாம். அப்கபாது (சிதறிகயாடிய) 
எதிரிகள் எங்கழள முன்கனாக்கி அம்புகழள (கூட்ட மாக நின்று) எய்தனர். (எனகவ, நிழலகுழலய 
கவண்டிய நிழல எங்களுக்கு ஏற்பட்டது.) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(சவருண்கடாடாமல்) தமது சவள்ழளக் ககாகவறுகழுழதயில் அமர்ந்திருந்தழத நான் பார்த்கதன். 
அபூசுஃப்யான் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் அதன் கடிவா ளத்ழதப் 
பிடித்துக்சகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் 
இழறத்தூதர்தாம். (இதில்) சபாய் இல்ழல. நான் அப்துல் முத்தலிபின் (மகனின்) மகன் ஆகவன்'' 
என்று கூறிக் சகாண்டிருந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
"பராஉ (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் அபூஉமாரா!'' என்று அழைத்து கமற் கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளபடி ககட்டதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. கமற்கண்ட ஹதீஸில் குழறந்த தகவல்ககள 
இடம்சபற்றுள்ளன. இவர்களின் அறிவிப்பில் முழுழமயான தகவல்கள் காணப்படு கின்றன.  

3644 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் கசர்த்து ஹுழனன் கபாரில் கலந்து சகாண்கடாம். நாங்கள் எதிரிகழள 
எதிர்சகாண்டகபாது, நான் முன்கனறிச் சசன்கறன். அப்கபாது நான் ஒரு மழலக் கணவாய்மீது 
ஏறிகனன்; எதிரிகளில் ஒருவன் என்ழன எதிர்சகாண்டான். உடகன நான் ஓர் அம்ழப எடுத்து 
அவன்மீது எய்கதன். அவன் என்ழனவிட்டு மழறந்து (தப்பித்துக்)சகாண்டான். பிறகு அவன் என்ன 
ஆனான் என்று எனக்குத் சதரியவில்ழல. அப்கபாது எதிரிகழள நான் பார்த்கதன். அவர்கள் 
மற்சறாரு கணவாய்மீது ஏறி விட்டிருந்தார்கள். அவர்களும் நபித்கதாைர் களும் 
கமாதிக்சகாண்டனர். பிறகு நபித் கதாைர்கள் பின்வாங்க கவண்டிய நிழலக்கு ஆளாயினர். நானும் 
கதால்வி கண்டு திரும்பிகனன். அப்கபாது என்மீது இரு கபார்ழவகள் இருந்தன. ஒன்ழற நான் 
கீைங்கியாகவும் மற்சறான்ழற கமலங்கியாக வும் கபார்த்திக்சகாண்டிருந்கதன். (நான் 
திரும்பிக்சகாண்டிருந்தகபாது) எனது கீைங்கி அவிழ்ந்துவிட்டது. உடகன நான் கமலங்கிழயயும் 
கீைங்கிழயயும் கசர்த்து (சுருட்டிப்) பிடித்துக்சகாண்கடன். அப்கபாது நான் கதாற்றுப்கபானவனாக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழளக் கடந்து சசன்கறன். அப்கபாது அவர்கள் தமது 
சவள்ழளக் ககாகவறுகழுழதயில் (நிழலகுழலயாமல்) இருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள், 
"இப்னுல் அக்வஉ, திடுக்கிடும் நிகழ்சவழதகயா கண்டுள்ளார்'' என்று கூறினார்கள். எதிரிகள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழளச் சூழ்ந்துசகாண்டதும் அவர்கள் தமது 
ககாகவறுகழுழதயிலிருந்து இறங்கி, பூமியிலிருந்து ஒரு ழகப்பிடி மண் அள்ளி, அவர்களது 
முகங்கழள கநாக்கி எறிந்தார்கள். அப்கபாது "இம்முகங்கள் இைிவழடந்தன'' என்று கூறினார்கள். 
எதிரிகளில் ஒருவரது முகம் கூட விடுபடாமல் அழனவருழடய கண்கழளயும் அந்த ஒரு பிடி 
மண்ணால் அல்லாஹ் நிரப்பாமல் விடவில்ழல. பிறகு அவர்கள் புறமுதுகிட்டு ஓடினர். 
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வல்லழமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் எதிரிகழளத் கதாற்கடித்தான். அவர்கள் விட்டுச் சசன்ற 
கபார்ச் சசல்வங்கழள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முஸ்லிம்களுக்கிழடகய பங்கிட்டுக் 
சகாடுத்தார்கள்.  

பாடம் : 29 தாயிஃப் கபார்61  
3645 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தாயிஃப் நகரத்தாழர முற்றுழகயிட்டகபாது அவர்களால் அந்நகரத்தாழர ஒன்றும் சசய்ய 
முடியவில்ழல. எனகவ, "இழறவன் நாடினால், நாம் (நாழள மதீனாவுக்குத்) திரும்பிச் சசல்கவாம்'' 
என்று கூறினார்கள். நபித்கதாைர்கள், "இ(ந்நகரத்)ழத சவல்லா மல் நாம் திரும்புவதா?'' என்று 
ககட்டார்கள். (கதாைர்களின் தயக்கத்ழதக் கண்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"காழலயில் கபாருக்குப் புறப்படுங்கள்'' என்றார்கள். அவ்வாகற அவர்கள் (மறு நாள்) காழல 
கபாருக்குச் சசன்று பலத்த காயங்களுக்கு ஆளானார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நாழள நாம் (மதீனாவுக்குத்) திரும்பிச் சசல்கவாம்'' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இப்படிச் சசான்னது நபித் கதாைர்களுக்கு (இப்கபாது) மகிழ்ச்சி (தரும் சசய்தி)யாக 
அழமந்தது. (அவர்களின் மகிழ்ச்சி ழயக் கண்டு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சிரித்தார்கள்.62 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 30 பத்ருப் கபார்63 
 3646 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அபூசுஃப்யான் (தழலழமயில் வணிகக் குழு) வரும் 
தகவல் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது (தம் கதாைர்களிடம்) ஆகலாசழன 
ககட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (தமது கருத்ழதச்) சசான்னகபாது, அழத அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண்டுசகாள்ளவில்ழல. பின்னர் உமர் (ரலி) அவர்கள் (தமது கருத் ழதச்) 
சசான்னகபாதும் கண்டுசகாள்ள வில்ழல. அப்கபாது (அன்சாரிகளில் கஸ்ரஜ் கூட்டத்தாரின்) 
தழலவர் சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, "எங்(கள் அன்சாரி களின் கருத்து)கழளயா 
நீங்கள் எதிர்பார்க்கி றரீ்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகர? என் உயிர் எவன் ழகயிலுள்ளகதா அவன் 
மீதாழண யாக! எங்கள் குதிழரகழளக் கடலுக்குள் சசலுத்துமாறு நீங்கள் உத்தரவிட்டாலும் 
நிச்சயமாக நாங்கள் சசலுத்துகவாம். எங்கள் குதிழரகளின் பிடரிகளில் அடித்து (சதாழல வில் 
உள்ள) "பர்குல் ஃகிமாத்' கநாக்கி (விரட்டிச்) சசல்லுமாறு நீங்கள் உத்தரவிட்டாலும் நாங்கள் 
அவ்வாகற சசய்கவாம்'' என்று கூறினார்கள்.64 பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்கழளப் புறப்படச் சசய்தார்கள். மக்கள் புறப்பட்டுச் சசன்று பத்ர் எனும் இடத்தில் தங்கினர். 
அப்கபாது அவர்களிடம் குழறஷியரின் தண்ணரீ் சுமக்கும் ஒட்டகக் குைாம் ஒன்று வந்தது. 
அவர்களில் பனுல் ஹஜ்ஜாஜ் குலத்தாரின் கறுப்பு அடிழம ஒருவனும் இருந்தான். நபித்கதாைர்கள், 
அவழனப் பிடித்துக்சகாண்டனர். அவனிடம் அபூசுஃப்யாழனப் பற்றியும் அவருழடய சக பயணிகள் 
பற்றியும் விசாரித்தனர். அவன் "அபூசுஃப்யாழனப் பற்றி எனக்கு எதுவும் சதரியாது. ஆனால், 
இகதா அபூஜஹ்ல், உத்பா, ழஷபா, உமய்யா பின் கலஃப் (ஆகிகயார் உங்கழள கநாக்கிப் பழட 
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திரட்டி வந்துசகாண்டிருக்கின்றனர்)'' என்று சசான்னான். அவன் இவ்வாறு சசான்னதும் (அவன் 
சபாய் சசால்வதாக எண்ணிக்சகாண்டு) அவழன நபித் கதாைர்கழள அடித்தனர். அப்கபாது அவன் 
"ஆம் (எனக்குத் சதரியும்); நான் சசால்கிகறன். இகதா அபூசுஃப்யான் வந்துசகாண்டிருக்கிறார்'' 
என்று (சபாய்) சசான்னான். அடிப்பழத நிறுத்திவிட்டு அவனிடம் ககட்டால் "அபூசுஃப்யான் பற்றி 
எனக்கு எதுவும் சதரியாது. ஆனால், இகதா அபூஜஹ்ல், உத்பா, ழஷபா, உமய்யா பின் கலஃப் 
மக்க ளுடன் (வந்துசகாண்டிருக்கின்றனர்)'' என்று சசான்னான். மீண்டும் அவன் இவ்வாறு 
சசான்னதும் அவழன நபித்கதாைர்கள் அடித்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (அங்கு) நின்று சதாழுதுசகாண்டி ருந்தார்கள். இ(வ்வாறு அவர்கள் நடந்து சகாள்வ)ழத 
அவர்கள் கண்டதும் சதாழு ழகழய (சுருக்கமாக) முடித்துத் திரும்பினார் கள். கமலும், "என் உயிர் 
எவன் ழகயிலுள் ளகதா அவன் மீதாழணயாக! அவன் உண் ழமழயச் சசால்லும்கபாது 
அடிக்கிறரீ்கள். சபாய் சசால்லும்கபாது அடிப்பழத நிறுத்து விடுகிறரீ்ககள!'' என்று கூறினார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இது இன்ன மனிதர் மாண்டு விழும் இடம்'' 
என்று கூறி, பூமியில் தமது ழகழய ழவத்து "இவ்விடத்தில் இவ்விடத்தில்' என்று காட்டினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ழக ழவத்துக் காட்டிய இடத்ழதவிட்டு அவர்களில் எவரும் 
தள்ளி விைவில்ழல. (சரியாக அகத இடத்தில் கபாரில் மாண்டு கிடந்தனர்) 

. பாடம் : 31 ைக்கா சவற்றி 65 
 3647 அப்துல்லாஹ் பின் ரபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு ரமளான் மாதத்தில் (சிரியா 
நாட்டிலிருந்த) முஆவியா (ரலி) அவர்கழளச் சந்திக்க சில தூதுக் குழுக்கள் சசன்றன. (அத்தூதுக் 
குழுவில் நானும் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களும் இருந்கதாம்.) அப்கபாது எங்களில் சிலர் 
கவறுசிலருக்கு (முழறழவத்து) உணவு சழமத்(து விருந்தளித்)தனர். அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
தமது கூடாரத்திற்கு மக்கழள அதிகமாக (விருந்திற்கு) அழைப்பவராக இருந்தார்கள். அப்கபாது 
நான், "நான் உணவு சழமத்து மக்கழள என் கூடாரத்திற்கு அழைக்கக் கூடாதா?'' என்று 
கூறிவிட்டு, உணவு தயாரிக்க உத்தரவிட்கடன். பிறகு அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கழள மாழலயில் 
சந்தித்து, "இன்றிரவு என்னிடம்தான் விருந்து'' என்கறன். அதற்கு அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள், "நீ 
என்ழன முந்திக்சகாண்டாய்'' என்று கூறினார்கள். நான் "ஆம்' என்று கூறிவிட்டு, மக்கழள (எனது 
கூடாரத்திற்கு) அழைத்கதன். அப்கபாது அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் (நான் 
ககட்டுக்சகாண்டதற்கிணங்க) "அன்சாரிக் கூட்டத்தாகர! உங்கள் சசய்திகளில் ஒன்ழறக் குறித்து 
உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். பிறகு மக்கா சவற்றிழயப் பற்றிக் 
குறிப்பிட்டார்கள். அப்கபாது அபூ ஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மதீனாவிலிருந்து புறப்பட்டு மக்காவுக்கு வந்து கசர்ந்தார்கள். அப்கபாது ஸுழபர் 
பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) அவர்கழள, (தமது பழடயின்) இரு பக்கவாட்டுப் பழடகளில் ஒன்றுக்குத் 
தளபதியாக நியமித்தார்கள். காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கழள மற்சறாரு பக்கவாட்டுப் 
பழடக்குத் தளபதியாக நியமித்தார்கள். அபூஉழபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கழள 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
233

அறப்போரும் வழிகோட்ட� நெறிகளும் ஹதீஸ் 3564 - 3713



நிராயுதபாணி(களான காலாட் பழட)யினருக்குத் தளபதியாக நியமித்தார்கள். அவர்கள் அழனவரும் 
பள்ளத்தாக்கின் ழமயப் பகுதிக்கு வந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பழடயின் 
முக்கியப் பகுதியில் இருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களது பார்ழவ யில் நான் பட்டகபாது, 
"அபூஹுழரரா நீயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "(ஆம்) இகதா, வந்கதன் அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' 
என்கறன். அப்கபாது அவர்கள், "ஓர் அன்சாரித் கதாைகர (இப்கபாது) என்னிடம் வருவார் (என்கற 
நான் எதிர்பார்த்கதன்)'' என்றார்கள். ழஷபான் பின் ஃபர்ரூக் (ரஹ்) அல்லாகதாரின் அறிவிப்பில், 
"அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், எனக்காக அன்சாரிகழளச் சப்தமிட்டு 
அழைப்பரீாக! என்றார்கள். உடகன அன்சாரிகள் வந்து குழுமினர்'' என இடம்சபற்றுள்ளது. 
(எதிரிகளான) குழறஷியர் தம்முழடய பல்கவறு குலத்தாழரயும் ஆதரவாளர்கழள யும் 
ஒன்றுகூட்டி, "இவர்கழள நாம் (முதலில் கபாருக்கு) அனுப்பிழவப்கபாம். இவர்க ளுக்கு (சவற்றி) 
ஏகதனும் கிழடத்தால், (குழறஷியரான) நாமும் இவர்களுடன் கசர்ந்துசகாள்கவாம். இவர்களுக்குத் 
கதால்வி ஏற்பட்டால், நம்மிடம் (முஸ்லிம்க ளால்) ககாரப்படுவழத நாம் வைங்கிவிடு கவாம்'' 
என்று கூறினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் (ஒற்றுழமயாக உள்ள) 
குழறஷியரின் பல்கவறு குலத்தாழரயும் ஆதரவாளர்கழளயும் காண்கிறரீ்கள் (அல்லவா?)'' என்று 
கூறிவிட்டு, தம்முழடய ஒரு ழகயின் மீது மற்சறாரு ழகழய ழவத்து (அவர்களது 
ஒற்றுழமழய) ழசழக சசய்து காட்டினார்கள். பிறகு "நீங்கள் (சவற்றி அழடந்த பின்) என்ழன 
"ஸஃபா' மழலக்கருகில் வந்து சந்தியுங்கள்'' என்று கூறி(விட்டுப் கபா)னார்கள். அவ்வாகற நாங்கள் 
நடந்து சசன்கறாம். எங்களில் ஒருவர் எதிரிகளில் ஒருவழரத் தாக்கி வழீ்த்த நிழனத்தால், 
(தழடயின்றித்) தாக்கி வழீ்த்தினார். ஆனால், எதிரிகளில் யாரும் எங்கழள கநாக்கி எழதயும் வசீ 
இயலவில்ழல. அப்கபாது (இஸ்லாத்ழதத் தழுவியிருந்த) அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! குழறஷிக் குலகம அடிகயாடு அைிக்கப்படுகிறது. இன்ழறக்குப் பிறகு 
குழறஷியகர இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"யார் அபூசுஃப்யானின் இல்லத்தினுள் நுழைந்துசகாள்கிறாகரா, அவர் அபயம் சபற்றவராவார்'' 
என்று அறிவித்தார்கள். அப்கபாது அன்சாரிகள் ஒருவருக்சகாருவர் "இந்த மனிதருக்கு 
(நபியவர்களுக்கு) தமது ஊர்மீது பற்றும், தம் குலத்தார்மீது பரிவும் ஏற்பட்டுவிட்டது'' என்று 
கபசிக்சகாண்டனர்.66 அப்கபாது இழறவனிடமிருந்து சசய்தி (வஹ)ீ வந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு "வஹ'ீ வந்தால், அது எங்க ளுக்குத் சதரியாமல் கபாகாது. அப்கபாது "வஹ'ீ 
முடிவழடயும்வழர எங்களில் யாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள கநாக்கிப் 
பார்ழவழயச் சசலுத்தமாட்டர். அவ்வாகற "வஹ'ீ வந்து முடிந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அன்சாரி சமுதாயகம!' என்று அழைத்தார் கள். அம்மக்கள் "இகதா வந்கதாம், 
அல்லாஹ் வின் தூதகர!'' என்று கூறினர். "இம்மனித ருக்குத் தமது ஊர்மீது பற்று ஏற்பட்டுவிட் 
டது என்று நீங்கள் சசான்னரீ்கள்(தாகன)?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்; அவ்வாறு 
கூறகவ சசய்கதாம்'' என்று (உண்ழம) சசான்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அவ்வாறன்று; நான் அல்லாஹ்வின் அடிழமயும் தூதரும் ஆகவன். நான் அல்லாஹ்ழவ 
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கநாக்கியும் உங்களிடமும் (நாடு துறந்து) ஹிஜ்ரத் வந்கதன். என் வாழ்வு உங்கள் வாழ்கவாடுதான்; 
என் இறப்பு உங்கள் இறப்கபாடுதான்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அன்சாரிகள் அழுதுசகாண்கட 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுழடய தூதரின் மீதும் 
சகாண்ட கபராழசயின் காரணத்தாகலகய அவ்வாறு நாங்கள் கூறிகனாம்'' என்று சசான்னார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுழடய தூதரும் உங்களது 
சசால்ழல உண்ழம என ஏற்று, நீங்கள் கூறிய காரணத்ழதயும் ஏற்கின்றனர்' என்று 
சசான்னார்கள். அப்கபாது மக்களில் சிலர், அபூசுஃப்யானின் வடீ்ழட கநாக்கிச் சசன்றனர். 
கவறுசிலர் தங்கள் (வடீ்டுக்) கதவுகழளப் பூட்டிக்சகாண்டனர். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "ஹஜருல் அஸ்வத்' எனும் கல் இருக்குமிடத்ழத கநாக்கி வந்து, அழதத் தமது ழகயால் 
சதாட்டு முத்தமிட்டார்கள். பிறகு இழறயில்லம் கஅபாழவச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்தார்கள். அப்கபாது 
இழறயில்லம் கஅபாவுக்கு அருகிலிருந்த ஒரு சிழலழய கநாக்கி வந்தார்கள். அழத மக்கள் 
வைிபட்டுவந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ழகயில் வில்சலான்று இருந்தது. 
அவர்கள் அந்த வில்லின் வழளவுப் பகுதிழய பிடித்திருந்தார்கள். அந்தச் சிழலக்கு அருகில் 
வந்ததும், அந்த வில்லால் அதன் கண்ணில் குத்திக்சகாண்கட "உண்ழம வந்துவிட்டது. சபாய்ழம 
அைிந்துவிட்டது'' என்று கூறலானார்கள். இழறயில்லத்ழதச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்ததும் "ஸஃபா' 
குன்றுக்கு வந்து, அதன் மீது ஏறி, இழறயில்லம் கஅபாழவப் பார்த்தார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்ழவப் கபாற்றிப் புகைவும், அவன் நாடிய சிலவற்ழற கவண்டிப் பிரார்த்திக்கவும் 
ஆரம்பித்தார்கள். 

 3648 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்முழடய ஒரு ழகழய மற்சறாரு ழகமீது ழவத்து இரு 
ழககழள யும் இழணத்துக் காட்டியபடி "அவர்கழள அறுவழட சசய்துவிடுங்கள்' என்று 
கூறினார்கள்'' என இடம்சபற்றுள்ளது. கமலும் இந்த அறிவிப்பில், "அன்சாரி கள் அவ்வாறு நாங்கள் 
கூறத்தான் சசய்கதாம், அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்று கூறினர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "அவ்வாறாயின் (முஹம்மத் - புகைப்பட்டவர் எனும்) என் சபயருக்கு என்ன 
அர்த்தம்? அவ்வாறன்று; நான் அல்லாஹ்வின் அடிழமயும் தூதரும் ஆகவன்' என்று கூறினார்கள்'' 
என்றும் இடம்சபற்றுள்ளது. 

 3649 அப்துல்லாஹ் பின் ரபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (சிரியாவிலிருந்த) 
முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ரலி) அவர்கழளச் சந்திக்க ஒரு தூதுக் குழுவில் சசன்கறாம். 
எங்களிழடகய அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். எங்களில் ஒவ்சவாருவரும் தம் சக 
பயணிகளுக்கு ஒரு நாழளக்கு ஒருவர் என்ற முழறயில் உணவு தயாரித்கதாம். என்னுழடய 
முழறநாள் வந்தகபாது நான், "அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்ககள! இன்று எனது முழறநாள். மக்கள் 
(எனது) இருப்பிடத்திற்கு வந்துவிட்டனர். ஆனால், உணவு இன்னும் வந்து கசரவில்ழல. உணவு 
வரும்வழர நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழளப் பற்றி(ய ஹதீஸ்) கூறினால் 
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நன்றாயிருக்குகம!'' என்று கூறிகனன். அப்கபாது அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்கா 
சவற்றி நாளில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கழள வலப் பக்க 
அணியினருக்குத் தளபதியாக நியமித்தார்கள்; ஸுழபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) அவர்கழள இடப் 
பக்க அணியினருக் கும் அபூஉழபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கழள 
(நிராயுதபாணிகளாயிருந்த) காலாட் பழடயினர் மற்றும் பள்ளத்தாக்கின் ழமயப் பகுதியில் 
இருந்கதார் ஆகிகயாருக் கும் தளபதியாக நியமித்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அபூஹுழரரா! அன்சாரிகழள எனக்காக அழையுங்கள்!'' என்று கூறினார் கள். அவ்வாகற 
நான் அவர்கழள அழைத் கதன். அப்கபாது அன்சாரிகள் விழரந்து வந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அன்சாரி சமுதாயத்தாகர! (எதிரிக்) குழறஷியரின் பல்கவறு குலத் தாழர நீங்கள் 
காண்கிறரீ்களா?'' என்று ககட் டார்கள். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தமது ழகழய சவளியிசலடுத்து வலக் ழகழய இடக் ழகயின் மீது 
ழவத்து ழசழக சசய்து காட்டியபடி, "நாழளய தினம் (களத்தில்) அவர்கழள நீங்கள் சந்தித்தால் 
அவர்கழள அறுவழட சசய்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு, "ஸஃபாவில் சந்திப்கபாம்'' 
என்று கூறி(விட்டுச் சசல்லலா)னார்கள். அவ்வாகற முஸ்லிம்கள் கண்ணில் சதன்பட்ட (எதிரிகள்) 
எவழரயும் (ஒகரயடியாகத்) தூங்க ழவக்காமல் விடவில்ழல. பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், ஸஃபா மழலமீது ஏறினார்கள். அன்சாரிகள் வந்து ஸஃபா மழலழயச் சுற்றி 
நின்றுசகாண்டனர். அப்கபாது அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
குழறஷிக் கூட்டத்தார் முற்றாகத் துழடத்சதறியப்படுகின்றனர். இன்ழறய தினத்திற்குப் பிறகு 
குழறஷியர் எவரும் இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அபூசுஃப்யானின் 
இல்லத்தினுள் நுழைந்துசகாள்கிறாகரா அவர் அபயம் சபற்றவராவார். யார் ஆயுதத்ழதக் கீகை 
கபாட்டுவிட்டாகரா அவரும் அபயம் சபற்றவராவார். யார் தமது வடீ்டுக் கதழவ 
பூட்டிக்சகாண்டாகரா அவரும் அபயம் சபற்றவராவார்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அன்சாரிகள், 
"இம்மனிதழர (நபி (ஸல்) அவர்கழள) குலப் பாசமும் ஊர்ப் பற்றும் பற்றிக்சகாண்டுவிட்டன'' 
என்று கூறினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இழறச்சசய்தி (வஹ)ீ 
வந்தது. (அன்சாரிகள் தம்ழமப் பற்றிப் கபசிக் சகாண்டழத நபியவர்கள் அறிந்துசகாண் டார்கள்). 
பிறகு "இம்மனிதழர குலப் பாசமும் ஊர்ப் பற்றும் பற்றிக்சகாண்டுவிட்டன' என்று கூறினரீ்களா? 
நன்றாக அறிந்துசகாள் ளுங்கள்: அப்படியானால் எனது (முஹம்மத் - புகைப்பட்டவர் எனும்) 
சபயருக்கு என்ன அர்த்தமிருக்க முடியும்?'' என்று (மூன்று முழற) கூறிவிட்டு, "நான் 
அல்லாஹ்வின் அடிழமயும் அவனுழடய தூதருமான முஹம்மத் ஆகவன். நான் அல்லாஹ்வின் 
பக்கமும் உங்களிடமும் (நாடு துறந்து) ஹிஜ்ரத் வந்கதன். இனி என் வாழ்வு உங்கள் 
வாழ்கவாடுதான்; என் இறப்பு உங்கள் இறப்கபாடுதான்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அன்சாரிகள், 
"அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுழடய தூதரின் மீதும் சகாண்ட 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
236

அறப்போரும் வழிகோட்ட� நெறிகளும் ஹதீஸ் 3564 - 3713



கபராழசயின் காரணத்தாகலகய நாங்கள் அவ்வாறு சசான்கனாம்'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால், அல்லாஹ்வும் அவனுழடய தூதரும் உங்களது சசால்ழல 
ஏற்று, நீங்கள் கூறிய காரணத்ழதயும் ஏற்கின்றனர்'' என்று கூறினார்கள்.  

பாடம் : 32 கஅபாமவச் சுற்றியிருந்த ெிமைகமள அப்புறப்படுத்தியது. 
 3650 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் கஅபாழவச் 
சுற்றிலும் முன்னூற்று அறுபது சிழலகள் இருக்க, மக்கா நகருக்குள் நுழைந்தார்கள். அப்கபாது 
அவர்கள், தமது ழகயிலிருந்த குச்சியால் அவற்ழறக் குத்தி (அடிக்கத் சதாடங்கி)னார்கள். கமலும் 
"உண்ழம வந்துவிட்டது. சபாய் அைிந்துவிட்டது. சபாய் அைியக்கூடியதாககவ உள்ளது '' (17:81) 
என்றும் "உண்ழம வந்துவிட்டது. சபாய் புதிதாக ஒன்றும் சசய்துவிடவில்ழல; இனியும் 
சசய்யப்கபாவதில்ழல'' (34:49) என்றும் கூறிக் சகாண்டிருந்தார்கள்.67 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
"நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா சவற்றி நாளில் மக்காவி னுள் நுழைந்தார்கள்'' என்று இடம்சபற் 
றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "அைியக்கூடியதாககவ உள்ளது'' 
என்பது வழரயில்தான் இடம்சபற் றுள்ளது. இரண்டாவது வசனம் இடம்சபற வில்ழல. கமலும் 
(சிழலகள் என்பழதக் குறிக்க "நுஸுப்' என்பதற்குப் பகரமாக) "ஸனம்' எனும் சசால் 
இடம்சபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 33 மக்கா சவற்றிக்குப் பின் எந்தக் குழறஷியும் கட்டிழவத்துத் தாக்கப்படும் நிழல 
வராது.68 

 3651 முதீஉ பின் அல்அஸ்வத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
மக்கா சவற்றி நாளில், "இன்ழறய தினத்துக்குப் பிறகு மறுழம நாள்வழர குழறஷியர் எவரும் 
கட்டிழவத்துத் தாக்கப்படும் நிழல ஏற்படாது'' என்று கூறியழத நான் ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3652 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
"அன்ழறய தினம் குழறஷியரில் "அல்ஆஸ்' எனும் சபயர் சபற்றிருந்தவர்களில் முதீஉ (ரலி) 
அவர்கழளத் தவிர கவசறவரும் இஸ்லாத்ழத ஏற்றிருக்கவில்ழல. அப்கபாது முதீஉ 
அவர்களுழடய சபயர் "அல்ஆஸீ' (மாறு சசய்பவர்) என்றிருந்தது. அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்ககள "முதீஉ' (கீழ்ப்படிந்தவர்) என்று சபயர் சூட்டினார்கள்'' என்று கூடுதலாக 
இடம்சபற்றுள்ளது.69 
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 பாடம் : 24 "ஹுமதபியா' எனுைிடத்தில் நடந்த "ஹுமதபியா ெைாதான ஒப்பந்தம்'70  
3653 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களுக்கும் (குழறஷி) 
இழணழவப்பாளர்களுக்கும் இழடகய ஹுழதபியா நாளில் நழடசபற்ற சமாதான ஒப்பந்தப் 
பத்திரத்ழத அலீ (ரலி) அவர்ககள எழுதினார்கள். அப்கபாது அலீ (ரலி) அவர்கள், "இது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் எழுதிக்சகாண்டது'' என எழுத, இழணழவப்பாளர்கள் 
"அல்லாஹ் வின் தூதர் முஹம்மத்' என எழுதாதீர்கள்'' (என்று கூறிவிட்டு நபியவர்கழள கநாக்கி), 
"நீர் அல்லாஹ்வின் தூதர்தாம் என நாங்கள் அறிந்திருந்தால் உம்முடன் கபாரிட்டிருக் ககவ 
மாட்கடாம்'' என்று கூறினர். ஆககவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் (அலீ (ரலி) அவர்களிடம்), "அ(ந்த 
வாசகத்)ழத அைித்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அலீ (ரலி) அவர்கள், "நான் அழத (ஒரு 
கபாதும்) அைிக்கப்கபாவதில்ழல'' என்று கூறிவிட்டார்கள். ஆககவ, நபி (ஸல்) அவர் ககள தமது 
கரத்தால் அழத அைித்தார்கள். "முஸ்லிம்கள் (அடுத்த ஆண்டு) மக்கா நகருக்குள் நுழைந்து மூன்று 
நாட்கள் மட்டும் தங்கியிருக்கலாம். நகருக்குள் எந்த ஆயுதத்ழதயும் உழறயிலிட்டுத்தான் 
("ஜுலுப்பானுஸ் ஸிலாஹ்') எடுத்துவர கவண்டும்'' என இழணழவப்பாளர்கள் நிபந்தழன விதித் 
திருந்தனர்.71 இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் 
(இந்த ஹதீழஸ எனக்கு அறிவித்த) அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்களிடம் "ஜுலுப் பானுஸ் 
ஸிலாஹ் என்றால் என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் "உழறயும் 
அதிலுள்ள ஆயுதமும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  

3654 கமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஹுழதபியாக்காரர்களுடன் (மக்கா குழறஷியருடன் ஹுழதபியா எனுமிடத்தில்) 
சமாதான ஒப்பந்தம் சசய்துசகாண்டகபாது, அலீ (ரலி) அவர்ககள அவர்களுக்கிழடயிலான 
ஒப்பந்தப் பத்திரத்ழத எழுதினார்கள். அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத்' என்று அவர்கள் 
எழுத...'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் 
கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. ஆயினும், இந்த அறிவிப்புகளில் "இது எழுதிக்சகாண்டது' ("ஹாதா 
மா காத்தப அலய்ஹி') எனும் வாக்கியம் இடம்சபறவில்ழல. 

 3655 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் இழறயில்லம் 
கஅபாவுக்குச் சசல்ல முடியாமல் தடுக்கப் பட்டகபாது, "முஸ்லிம்கள் (அடுத்த ஆண்டு) 
மக்காவிற்குள் நுழைந்து மூன்று நாட்கள் தங்கலாம்; நகருக்குள் உழறயிலிட்ட வாளு டன்தான் 
நுழைய கவண்டும்; மக்காவிலி ருந்து திரும்பிச் சசல்லும்கபாது மக்காவாசி களில் யாழரயும் 
தம்முடன் அழைத்துச் சசல்லக் கூடாது. அவர்களுடன் வந்திருப்ப வர்களில் மக்காவிகலகய 
தங்கிக்சகாள்ள விரும்பும் யாழரயும் தடுக்கக் கூடாது' ஆகிய நிபந்தழனகளின் கபரில் மக்காவாசி 
கள் நபி (ஸல்) அவர்களடன் சமாதான ஒப்பந்தம் சசய்துசகாண்டனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் அலீ 
(ரலி) அவர் களிடம், "நமக்கிழடயிலான சமாதான ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தழனகழளப் பின்வருமாறு 
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எழுதுவரீாக: "அளவிலா அருளாளன் நிகரிலா அன்புழடகயான் அல்லாஹ்வின் திருப்சபயரால்... 
இது அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் எழுதிக்சகாண்ட ஒப்பந்த பத்திரம்...' என்று கூறினார் கள். 
உடகன இழணழவப்பாளர்கள், "நீர் அல்லாஹ்வின் தூதர்தாம் என நாங்கள் அறிந்திருப் 
கபாமாயின், நாங்கள் உம்ழமப் பின்சதாடர்ந்திருப்கபாகம! மாறாக, "அப்துல்லாஹ்வின் புதல்வர் 
முஹம்மத்' என்று எழுதுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அலீ (ரலி) அவர்களிடம் அ(ந்த வாசகத்)ழத அைித்துவிடுமாறு கூறினார்கள். அதற்கு அலீ 
(ரலி) அவர்கள், "இல்ழல, அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அழத நான் அைிக்கமாட்கடன்'' என்று 
கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்த இடத்ழத எனக்குக் காட்டுவரீாக!'' 
என்று கூறினார்கள். அலீ (ரலி) அவர்கள் அந்த (வாசகம் இருந்த) இடத்ழதக் காட்டினார்கள். 
உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அழத (தமது கரத்தால்) அைிந்துவிட்டார்கள். 
கமலும், "அப்துல்லாஹ்வின் புதல்வர்' என்று எழுதச் சசய்தார்கள். (அடுத்த ஆண்டு) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் மூன்று நாட்கள் தங்கியி ருந்தார்கள். 
மூன்றாவது நாளானகபாது மக்காவாசிகள் அலீ (ரலி) அவர்களிடம், "உம்முழடய கதாைர் 
நிபந்தழனயில் குறிப்பிட்டிருந்த இறுதிநாள் இதுதான். எனகவ, அவழர இந்நகழரவிட்டு 
சவளிகயறச் சசால்லுங்கள்'' என்று கூறினர். அலீ (ரலி) அவர்கள் இழத நபி (ஸல்) அவர் களிடம் 
சதரிவித்தகபாது "ஆம்' என்று கூறி விட்டு நபி (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டு விட்டார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அஹ்மத் பின் ஜனாப் அல் 
மிஸ்ஸீஸீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("உம்ழம நாங்கள் பின்சதாடர்ந்திருப்கபாகம!' 
என்பதற்குப் பகரமாக) "நாங்கள் (இஸ்லாத்ழத ஏற்பதாக) உம்மிடம் உறுதிசமாைி அளித்தி 
ருப்கபாகம!' என்று (மக்காவாசிகள் கூறினார் கள் என) இடம்சபற்றுள்ளது.  

3656 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: குழறஷியர் தம்முடன் சுழஹல் பின் அம்ர் இருக்க, 
நபி (ஸல்) அவர்களுடன் சமாதான ஒப்பந்தம் சசய்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ரலி) 
அவர்களிடம் "(ஒப்பந்தப் பத்திரத்தில் முதலில்) பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ் (அளவிலா 
அருளாளன் நிகரிலா அன்புழடகயான் அல்லாஹ்வின் திருப்சபயரால்...) என எழுதுவரீாக!'' என்று 
கூறினார்கள். அப்கபாது சுழஹல், "பிஸ்மில்லாஹ்' (அல்லாஹ்வின் சபயரால்) என்பது சரி (அழத 
நாங்கள் அறிகவாம்); அது என்ன பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ்? அழத நாங்கள் அறியவில் 
ழலகய? எனகவ, நாங்கள் அறிந்துள்ள "பிஸ்மிக்கல்லாஹும்ம' (அல்லாஹ்கவ! உன் சபயரால்) 
எனும் வாசகத்ழத எழுதுங்கள்'' என்று கூறினார். (அவ்வாகற எழுதும்படி உத்தரவிட்டார்கள்.) பிறகு 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மதிடமிருந்து... என எழுதுவரீாக!'' என்று 
(அலீயிடம்) கூறினார்கள். அப்கபாது குழறஷியர், "நீர் இழறவனின் தூதர்தாம் என நாங்கள் 
அறிந்திருப்கபாமாயின் நாங்கள் உம்ழமப் பின்சதாடர்ந்திருப்கபாம். மாறாக, உமது சபயழரயும் 
உம் தந்ழதயின் சபயழரயும் (ஒப்பந்தத்தில்) எழுதுக'' என்று கூறினர். ஆககவ, நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (அலீ (ரலி) அவர்களிடம்) "அப்துல்லாஹ்வின் புதல்வர் முஹம்மதிடமிருந்து என 
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எழுதுவரீாக'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது குழறஷியர் பின்வருமாறு நபிகளாரிடம் 
நிபந்தழனயிட்டனர்: உங்களிடமிருந்து யாகரனும் (எங்களிடம்) வந்துவிட்டால் அவழர நாங்கள் 
திருப்பியனுப்பமாட்கடாம். எங்களிட மிருந்து யாகரனும் (உங்களிடம்) வந்துவிட்டால் அவழர 
எங்களிடம் நீங்கள் திருப்பியனுப்ப கவண்டும். முஸ்லிம்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (பாதகமான 
நிபந்தழனகள் சகாண்ட) இழத நாம் எழுத கவண்டுமா?'' என்று ககட்டார் கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "ஆம்' என்று கூறி விட்டு, "யாகரனும் நம்மிடம் வந்துவிட்டு (மதமாறிச்) சசன்றால் 
அவழர அல்லாஹ் (தனது அருளிலிருந்து) அப்புறப்படுத்தி விடுவான். அவர்களிடமிருந்து 
யாகரனும் நம்மிடம் வந்தால் (அவர் திருப்பியனுப்பப் சபற்றாலும்) அவருக்கு மகிழ்ழவயும் 
(சநருக்கடியிலிருந்து) விடுபடுவதற்கான வைிழயயும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான்'' 
என்றார்கள்.72  

3657 அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "ஸிஃப்பனீ்' கபார் நாளில் சஹ்ல் பின் ஹுழனஃப் 
(ரலி) அவர்கள் (மக்களிழடகய) எழுந்து நின்று பின்வருமாறு கூறினார்கள்:73 மக்ககள! (இந்தப் 
கபாரில் ஈடுபாடு காட்டாதழதக் குறித்து யாழரயும் நீங்கள் குற்றம் சாட்டாதீர்கள்; மாறாக,) 
உங்கழள நீங்ககள குற்றம் சாட்டிக்சகாள்ளுங்கள். நாங்கள் ஹுழதபியா நாளில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். கபார் புரிவது சரியானசதன்று நாங்கள் கருதியிருந்தால் 
கபார் புரிந்திருப்கபாம். ஆனால், அது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் 
இழணழவப்பாளர்களுக்கும் இழடகய சமாதான உடன்பாட்டில் முடிந்தது. (ஹுழதபியாவில் 
இழணழவப்பாளர் கள் முஸ்லிம்களுக்குப் பாதகமான நிபந்த ழனகழள விதித்தகபாதும் 
நபியவர்கள் ஏற்றுக்சகாண்டார்கள்.) அப்கபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ் வின் தூதகர! நாம் சத்தியத்திலும் 
அவர்கள் (எதிரிகள்) அசத்தியத்திலும் இல்ழலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "ஆம் (நாம் சத்தியத்தில் இருக்கிகறாம்; அவர்கள் அசத்தியத்தில் இருக்கிறார்கள்)'' 
என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "கபாரில் சகால்லப் படும் நம் வரீர்கள் 
சசார்க்கத்திலும் அவர்களுழடய வரீர்கள் நரகத்திலும் இருப்பார்கள் இல்ழலயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று விழட யளித்தார்கள். அதற்கு 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "அப்படியிருக்க, நாம் ஏன் நமது மார்க்க விஷயத்தில் பணிந்து கபாக 
கவண்டும்? அல்லாஹ் நமக்கும் அவர்களுக்கும் இழடகய தீர்ப்பளிக்காமலிருக்கும் நிழலயில் நாம் 
ஏன் திரும்ப கவண்டும்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"கத்தாபின் புதல்வகர! நான் அல்லாஹ்வுழடய தூதராகவன். என்ழன அல்லாஹ் ஒருகபாதும் 
வணீாக்கமாட்டான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் ககாபத்ழத அடக்க முடியாமல் 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் சசன்று, "அபூபக்ர் அவர்ககள! நாம் சத்தியத்திலும் அவர்கள் 
அசத்தியத்திலும் இல்ழலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் "ஆம் (நாம் 
சத்தியத்தில் இருக்கிகறாம். அவர்கள் அசத்தி யத்தில் இருக்கிறார்கள்)'' என்று விழடயளித்தார்கள். 
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உமர் (ரலி) அவர்கள், "கபாரில் சகால்லப்படும் நம் வரீர்கள் சசார்க்கத்திலும் அவர்களு ழடய 
வரீர்கள் நரகத்திலும் இருப்பார்கள் இல்ழலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' 
என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "அப்படியிருக்க, நாம் ஏன் நமது மார்க்க 
விஷயத்தில் பணிந்து கபாக கவண்டும்? அல்லாஹ் நமக்கும் அவர்களுக்கும் இழடகய 
தீர்ப்பளிக்காமலி ருக்கும் நிழலயில் நாம் ஏன் திரும்ப கவண்டும்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "கத்தாபின் புதல்வகர! நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
ஆவார்கள். அவர்கழள அல்லாஹ் ஒருகபாதும் வணீாக்கமாட்டான்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்கபாதுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ("உமக்கு நாம் சதளிவான சவற்றிழய 
அளித்துவிட்கடாம்'' என்று சதாடங்கும்) "அல்ஃபத்ஹ்' எனும் (48ஆவது) அத்தியாயம் 
அருளப்சபற்றது. உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு 
ஆளனுப்பி அந்த வசனத்ழத ஓதிக்காட்டினார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
இது சவற்றியா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம் (சவற்றிதான்)'' 
என்று பதிலளித்தார்கள். பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் மனச் சாந்தியழடந்து திரும்பிச் 
சசன்றார்கள்.74 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3658 அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "ஸிஃப்பனீ்' கபாரின்கபாது 
சஹ்ல் பின் ஹுழனஃப் (ரலி) அவர்கள் "மக்ககள! (நான் இந்தப் கபாரில் ஈடுபாடு காட்டாதழதக் 
குறித்து என்ழனக் குற்றம் சாட்டாதீர்கள்) உங்களது கருத்ழதகய குழற காணுங்கள். அபூஜந்தல் 
(அபயம் கதடிவந்த ஹுழதபியா உடன்படிக்ழக) நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
கட்டழளழய மறுப்பதற்கு என்னால் முடிந்திருந்தால் நான் மறுத்திருப்கபன். (அத்தழகய மன 
நிழலயில் அன்று நான் இருந்கதன்.) (அன்று) நாங்கள் எங்கள் வாட்கழள எங்கள் கதாள்களில் 
(முடக்கி) ழவத்துக்சகாண்டது, ஒருகபாதும் கபாருக்கு அஞ்சியல்ல. நாங்கள் அறிந்த ஓர் எளிய 
விஷய(மான சமாதான)த்திற்காகத்தான். ஆனால், உங்களது இந்த விவகாரம் (ஸிஃப்பனீ் கபார் 
அவ்வாறன்று)'' எனக் கூறினார்கள்.75 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஹம்மத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் நுழமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
"ஒருகபாதும் கபாருக்கு' எனும் குறிப்பு இடம்சபற வில்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "எங்கள் கதாள்களில் நாங்கள் 
வாட்கழள (முடக்கி) ழவத்துக்சகாண்டது, எங்களுக்குச் சிரமம் தரும் கபாருக்கு அஞ்சி அல்ல'' 
என்று சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்சபற்றுள்ளது.  

3659 அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "ஸிஃப்பனீ்' கபாரின்கபாது 
சஹ்ல் பின் ஹுழனஃப் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியழத நான் ககட்கடன்: (நான் இந்தப் 
கபாரில் ஈடுபாடு காட்டாதது குறித்து என்ழனக் குற்றம் சாட்டாதீர்கள்) உங்கள் மார்க்க 
விஷயத்தில் நீங்கள் எடுத்துள்ள முடிழவகய குழற காணுங்கள். அபூஜந்தல் (அபயம் கதடி வந்த 
ஹுழதபியா) நாளில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கட்டழளழய ஏற்க மறுப்பதற்கு 
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என்னால் முடிந்திருந்தால் (ஏற்க மறுத்திருப்கபன். அத்தழகய மகனா நிழலயில்தான் நான் அன்று 
இருந்கதன்.) (ஆனால், இன்று உங்கள்) பிரச்சிழனயில் ஒரு மூழலழய (அழடத்து)ச் 
சீராக்கும்கபாது, மற்சறாரு மூழல நம் முன்கன சவடித்துத் திறந்துசகாள்கிறது.76  

3660 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (உம்ரா வைிபாட்ழட 
நிழறகவற்ற முடியாமல் கபானதால்) ஹுழதபியா எனுமிடத்திகலகய பலிப் பிராணிழய 
அறுத்துவிட்டு, அங்கிருந்து (மதீனா கநாக்கி) திரும்பிக் சகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது 
நபித்கதாைர்கழளக் கவழலயும் கசாகமும் தழுவியிருந்தன. இந்நிழலயில்தான் (அவர்களுக்கு), 
"(நபிகய!) உமக்குத் சதளிவானசதாரு சவற்றிழய நாம் அளித்கதாம். உமது பாவத்தில் முந்தியழத 
யும் பிந்தியழதயும் உமக்காக அல்லாஹ் மன்னித்து, அவன் தனது அருட்சகாழடழய உமக்கு 
முழுழமப்படுத்தி, உமக்கு கநரான பாழதழயக் காட்டுவதற்காகவும், அல்லாஹ் மகத்தான 
உதவிழய உமக்குச் சசய்வதற் காகவும் (இந்த சவற்றிழய அவன் அளித் தான்)'' என்று சதாடங்கி, 
"இது அல்லாஹ் விடம் மகத்தான சவற்றியாக இருக்கிறது'' என்பதுவழர (48:1-5) இழறவசனங்கள் 
அருளப்சபற்றன. அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "எனக்கு ஓர் இழறவசனம் அருளப்சபற்றுள்ளது. 
அது இவ்வுலகிலுள்ள அழனத்ழதயும்விட எனக்கு மிகவும் உவப்பானதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 35 (கபாரிலும்) வாக்குறுதிமய நிமறகவற்றல்  
3661 ஹுழதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் பத்ருப் கபாரில் 
கலந்துசகாள்ளாததற்குக் காரணம் யாசதனில், நானும் என் தந்ழத ஹுழசல் (எனும் அல்யமான்) 
அவர்களும் (பத்ர் கநாக்கிப்) புறப்பட்கடாம். அப்கபாது குழறஷி இழறமறுப்பாளர்கள் எங்கழளப் 
பிடித்துக்சகாண்டனர். "நீங்கள் முஹம்ம(துடன் கசர்ந்து எங்களுக்சகதிராகப் கபார் சசய்வ)ழத 
நாடித்தாகன சசல்கிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள் "(இல்ழல) மதீனாழவ கநாக்கிகய 
சசல்கிகறாம்'' என்று (கபச்ழச மாற்றிச்) சசான் கனாம். அப்கபாது குழறஷியர் "நாங்கள் 
மதீனாவுக்கக திரும்பிவிட கவண்டும்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கசர்ந்து 
(குழறஷியருக்சகதிராக) கபாரிடக் கூடாது' என அல்லாஹ் வின் மீது ஆழணயிட்டு எங்களிடம் 
வாக்குறுதி சபற்றுக்சகாண்டனர். நாங்கள் இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
சசன்று நடந்தழதத் சதரிவித் கதாம். அப்கபாது அவர்கள், "நீங்கள் இருவரும் (மதீனாவுக்கக) 
திரும்பிச் சசல்லுங்கள். நாம் அவர்களுக்கு ஆதரவாக அவர்களது வாக்குறுதிழய 
நிழறகவற்றுகவாம். அவர் களுக்சகதிராக அல்லாஹ்விடம் உதவி ககாருகவாம்'' என்று 
சசான்னார்கள்.  
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பாடம் : 36 அகழ்ப் கபார்77  
3662 யஸீத் பின் ஷரீக் அத்ழதமீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) நாங்கள் 
ஹுழதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்கதாம். அப்கபாது ஒரு மனிதர், "நான் 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் வாழ்ந்திருந்தால், அவர்களுடன் கசர்ந்து 
கபார்களில் ஈடுபட்டிருப்கபன்; கடுழமயாக உழைத்திருப்கபன்'' என்று கூறினார். அதற்கு 
ஹுழதஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீ அவ்வாறு சசய்திருக்கவாகபாகிறாய்? அகழ்ப் கபார் 
இரவில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். கடுழமயான காற்றும் 
குளிரும் எங்கழள வாட்டிக்சகாண்டிருந்தன. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(எங்களிடம்), "எதிரிகள் பற்றிய சசய்திழய (உளவறிந்து) என்னிடம் சகாண்டுவருபவர் யார்? 
அவழர மறுழம நாளில் அல்லாஹ் என்னுடன் இருக்கச் சசய்வான்'' என்று கூறி னார்கள். 
நாங்கள் சமௌனமாக இருந்கதாம். எங்களில் யாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் 
பதிலளிக்கவில்ழல. பிறகு மீண்டும் "எதிரிகள் பற்றிய சசய் திழய (உளவறிந்து) நம்மிடம் 
சகாண்டுவரு பவர் யார்? அவழர மறுழம நாளில் அல்லாஹ் என்னுடன் இருக்கச் சசய்வான்'' 
என்று கூறி னார்கள். அப்கபாதும் நாங்கள் அழமதியாக இருந்கதாம். எங்களில் யாரும் அவர்களுக் 
குப் பதிலளிக்கவில்ழல. பிறகு (மூன்றாவது முழறயாக), "எதிரிகள் பற்றிய சசய்திழய 
(உளவறிந்து) நம்மிடம் சகாண்டுவருபவர் யார்? அவழர மறுழம நாளில் அல்லாஹ் என்னுடன் 
இருக்கச் சசய்வான்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாதும் நாங்கள் அழமதியாககவ இருந்கதாம். 
எங்களில் யாரும் அவர்களுக்குப் பதிலளிக்கவில்ழல. பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஹுழதஃபா! எதிரிகழளப் பற்றிய சசய்திழய (உளவறிந்து) என்னிடம் சகாண்டுவா'' 
என்று கூறினார்கள். எனது சபயழரக் குறிப்பிட்டு அவர்கள் என்ழன அழைத்துவிட்டதால் என்னால் 
மறுக்க முடியவில்ழல. நான் எழுந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், " நீ சசன்று 
எதிரிகழளப் பற்றிய சசய்திழய (உள வறிந்து) என்னிடம் சகாண்டுவா! எதிரிகழள எனக்சகதிராக 
விைிப்பழடயச் சசய்துவிடாகத'' என்று கூறினார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து விழடசபற்று (எதிரிகழள கநாக்கி)ச் சசன்றகபாது, நான் சவண்ணரீில் 
நடப்பழதப் கபான்றிருந்தது (குளிகர எனக்குத் சதரிய வில்ழல). இந்நிழலயில் நான் எதிரிகளிடம் 
வந்துகசர்ந்கதன். அப்கபாது (எதிரிகளின் தழலவர்) அபூசுஃப்யான் தமது முதுழக சநருப்பில் காட்டி, 
குளிர் காய்ந்துசகாண்டிருந்தார். நான் எனது வில்லின் நடுகவ ஓர் அம்ழபப் சபாருத்தி அவர்மீது 
எய்யப்கபாகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் "எனக்சகதிராக 
எதிரிகழள விைிப் பழடயச் சசய்துவிடாகத' என்று கூறியழத நான் நிழனவுகூர்ந்கதன். அப்கபாது 
மட்டும் நான் அம்ழப எய்திருந்தால், அவழர நிச்சயமாக நான் தாக்கியிருப்கபன். பிறகு நான் 
சவண்ணரீில் நடப்பழதப் கபான்கற, (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) திரும்பி வந்கதன். 
அவர்களிடம் சசன்று எதிரிகழளப் பற்றிய சசய்திகழளத் சதரிவித்கதன். நான் சசய்திகழளச் 
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சசால்லி முடித்ததும் குளிர் என்ழனத் தாக்கத் சதாடங்கியது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம்மீது இருந்த கபார்ழவயின் ஒரு கூடுதலான பகுதிழய எனக்கு அணி 
வித்தார்கள். அந்தப் கபார்ழவழயப் கபார்த் திக்சகாண்டுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (அப்கபாது) சதாழுது சகாண்டிருந்தார்கள். அதிகாழலவழர நான் (அப்கபார்ழவயில்) 
உறங்கிக்சகாண்கடயிருந்கதன். அதிகாழலயானதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தூங்கு 
மூஞ்சி! எழுந்திரு'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 37 உஹுதுப் கபார்78  
3663 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உஹுதுப் கபார் நாளில் (ஒரு கட்டத்தில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்சாரிகளில் எழுவரும் குழறஷியரில் (முஹாஜிர்களில்) 
இருவரும் மட்டுகம தம்மு டனிருக்க தனித்து விடப்பட்டார்கள். (மற்ற கதாைர்கள் சிதறி 
ஓடிவிட்டனர்.) இந்நிழலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள எதிரிகள் சநருங்கிய கபாது, 
"நம்மிடமிருந்து இவர்கழள விரட்டி யடிப்பவர் யார்? "அவருக்குச் சசார்க்கம் கிழடக்கும்'; அல்லது 
"அவர் சசார்க்கத்தில் என்னுடன் இருப்பார்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அன்சாரிகளில் ஒருவர் 
முன்கனறிச் சசன்று கபாரிட்டார். இறுதியில் அவர் சகால்லப்பட்டார். பிறகு மீண்டும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள எதிரிகள் சநருங்கினார்கள். அப்கபாது "நம்மிடமிருந்து 
இவர்கழள விரட்டியடிப்பவர் யார்? "அவருக்குச் சசார்க்கம் கிழடக்கும்'; அல்லது "அவர் 
சசார்க்கத்தில் என்னுடன் இருப்பார்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அன்சாரிகளில் மற்சறாரு 
மனிதர் முன்கனறிச் சசன்று எதிரிகளுடன் கபாரிட்டார். அவரும் சகால்லப்பட்டார். இவ்வாகற 
(ஒருவர் பின் ஒருவராகச்) சசன்று அன்சாரிகள் எழுவரும் சகால்லப்பட்டனர். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உடனிருந்த) தம்மிரு (குழறஷித்) கதாைர் களிடம், "நாம் 
நம்முழடய (அன்சாரித்) கதாைர்களிடம் நியாயமாக நடந்துசகாள்ளவில்ழல'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3664 அபூஹாஸிம் சலமா பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு உஹுதுப் கபார் நாளில் ஏற்பட்ட 
காயங்கள் குறித்துக் ககட்கப்பட்டது. அப்கபாது அவர்கள் கூறினார்கள்: (அன்ழறய தினத்தில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகம் காயப்படுத்தப்பட்டது. அவர்களின் முன்வாய்ப் 
பற்களில் (கீழ் வரிழசயில் வலப் புறப் பல்) ஒன்று உழடக்கப்பட்டது. தழலக் கவசம் அவர்களது 
தழலயில் ழவத்கத சநாறுக்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களு ழடய புதல்வி 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களு ழடய முகத்திலிருந்து வைிந்த) 
இரத்தத்ழதக் கழுவிக்சகாண்டிருந்தார்கள். அலீ பின் அப ீதாலிப் (ரலி) அவர்கள் (தமது) 
ககடயத்தில் தண்ணரீ் (நிரப்பி வந்து அந்தக் காயத்ழதக் கழுவுவதற்காக) 
ஊற்றிக்சகாண்டிருந்தார்கள். தண்ணரீ் கமன்கமலும் இரத்தத்ழத அதிகமாக்குவழதகய கண்ட 
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ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள், ஒரு பாய்த் துண்ழட எடுத்து வந்து சாம்பலாகும்வழர அழதக் கரித்து, 
அழதக் காயத்தில் ழவத்து அழுத்தினார் கள். இரத்தம் (வைிவது) நின்றுவிட்டது.79 

 3665 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் 
பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது: சஹ்ல் பின் 
சஅத் (ரலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (உஹுதுப் கபாரில்) ஏற்பட்ட 
காயங்கள் குறித்துக் ககட்கப்பட்டது. அதற்கு சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள், "இகதா! அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் காயத்ழதக் கழுவிவிட்டவழரயும், 
(கழுவுவதற்காகத்) தண்ணழீர ஊற்றிக்சகாண்டிருந்தவழரயும், மருந்துக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட 
சபாருழளயும் நான் அறிகவன்'' என்று கூறிவிட்டுத் சதாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி 
கூறினார்கள். ஆயினும், இந்த அறிவிப்பில் "அவர்களது முகம் காயப்படுத்தப்பட்டது' எனும் தகவல் 
(ஹதீஸின் இறுதியில்) இடம்சபற்றுள்ளது. ("உழடக்கப்பட்டது' என்பழதக் குறிக்க) "ஹுஷிமத்' 
என்பதற்குப் பதிலாக "குசிரத்' எனும் சசால் ஆளப்பட்டுள்ளது. 

3666 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் சயதீ் பின் அபஹீிலால் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அவர்களுழடய முகம் 
தாக்கப்பட்டது' என்றும், முஹம்மத் பின் முதர்ரிஃப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப் பில் 
"அவர்களுழடய முகம் காயப்படுத்தப் பட்டது' என்றும் இடம்சபற்றுள்ளது.  

3667 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உஹுதுப் கபார் நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுழடய முன்வாய்ப் பற்களில் (கீழ் வரிழசயில் வலப் புறப் பல்) ஒன்று உழடக்கப்பட்டது. 
அவர்களது முகம் காயப்படுத்தப்பட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
காயத்திலிருந்து வைிந்த இரத்தத்ழதத் துழடத்தபடிகய, "தங்க ளுழடய நபிழயக் காயப்படுத்தி, 
அவரது பல்ழல உழடத்த ஒரு சமுதாயம் எப்படி உருப்படும்? அவகரா அவர்கழள 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் அழைத்துக்சகாண் டிக்கிறார்''என்று கூறலானார்கள். அப்கபாதுதான் 
வல்லழமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "(நபிகய!) அதிகாரத்தில் உமக்கு எந்தப் பங்கும் இல்ழல'' 
(3:128) எனும் வசனத்ழத அருளினான். 

 3668 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (முற்கால) இழறத்தூதர்களில் 
ஒருவரின் நிழலழய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எடுத்துழரத்துக்சகாண்டிருந்தழத 
நான் இப்கபாதும் பார்ப்பழதப் கபான்றுள்ளது. அந்த இழறத் தூதழர அவருழடய சமுதாயத்தார் 
அடித்தனர். அவகரா தமது முகத்திலிருந்து இரத்தத்ழதத் துழடத்தபடி, "இழறவா! என் 
சமுதாயத்தாழர மன்னித்துவிடு. ஏசனனில், அவர்கள் அறியாதவர் களாக இருக்கிறார்கள்'' என்று 
சசால்லிக்சகாண்டிருந்தார் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.80 - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அவற்றில், 
"அவர் தமது சநற்றியிலிருந்து இரத்தத்ழத வைித்துக்சகாண்டிருந்தார்' என்று இடம் சபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 38 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க ளால் சகால்லப்பட்ட ஒருவன்மீது அல்லாஹ்வின் 
ககாபம் கடுழமயாதல்.  

3669 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இழவ அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் எங்களுக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உஹுதுப் கபாரில் உழடபட்ட) தமது (முன் வாய்ப் 
பற்களில் கீழ் வரிழசயில் வலப் புறம் இருந்த) பல்ழலச் சுட்டிக்காட்டி, "அல்லாஹ் வின் தூதழர 
இப்படிச் சசய்துவிட்ட சமுதா யத்தின் மீது அல்லாஹ்வின் ககாபம் மிகக் கடுழமயாகிவிட்டது'' 
என்றும், "அல்லாஹ் வின் பாழதயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் யாழரக் சகான்றுவிடுவாகரா 
அவர்மீதும் அல்லாஹ்வின் ககாபம் மிகக் கடுழமயாகி விட்டது'' என்றும் கூறினார்கள்.81  

பாடம் : 39 நபி (ஸல்) அவர்கள் இமணமவப்பா ளர்களிடைிருந்தும் நயவஞ்ெகர்களிடைிருந்தும் 
ெந்தித்த துன்பங்கள்.  
3670 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இழறயில்லம் கஅபா அருகில் சதாழுது சகாண்டிருந்தார்கள். அபூஜஹ்லும் 
அவனுழடய நண்பர்களும் (அங்கு) அமர்ந்திருந்தனர். அதற்கு முந்ழதய நாள் (இழறச்சிக்காக 
மக்காவில்) ஓர் ஒட்டகம் அறுக்கப்பட்டிருந்தது. அபூஜஹ்ல், "உங்களில் யார், இன்ன குடும்பத்தார் 
(கநற்று) அறுத்த ஒட்டகத்தின் கருப் ழபழயச் சுற்றியுள்ள சவ்வுகழளக் சகாண்டுவந்து முஹம்மத் 
(சதாழுழகயில்) சிரவணக்கத்திற்குச் சசல்லும்கபாது, அவருழடய கதாள்கள்மீது ழவப்பவர்?'' 
என்று ககட்டான். அங்கிருந்தவர் களில் மாபாதகன் ஒருவன் கிளம்பிச் சசன்று, அழதக் 
சகாண்டுவந்தான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிரவணக்கம் சசய்தகபாது, 
அவர்களுழடய கதாள்களுக்கு மத்தியில் அழத(த் தூக்கி) ழவத்தான். அழதக் கண்டு அவனுழடய 
சகாக்கள் ஒருவர்மீது ஒருவர் விழுந்து சிரிக் கலாயினர். நான் நின்று பார்த்துக்சகாண்டி ருந்கதன். 
எனக்குச் சக்தி இருந்திருந்தால் அழத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுழடய 
முதுகிலிருந்து அப்புறப்படுத்தி யிருப்கபன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சிரவணக்கத்திலிருந்து தழலழய உயர்த்தாமல் (அப்படிகய) இருந்தார்கள். இதற்கிழடயில், யாகரா 
ஒருவர் சசன்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி) ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களிடம் 
விஷயத்ழதத் சதரிவித்துவிட்டார். உடகன சிறுமியாயிருந்த ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் வந்து 
அழத அப்புறப்படுத்தினார். பிறகு அ(ந்தக் கய)வர்கழள கநாக்கிச் சசன்று அவர்கழள ஏசினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சதாழுது முடித்ததும் உரத்த குரலில் எதிரிகளுக்சகதிராகப் 
பிரார்த்தித்தார்கள். -சபாதுவாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்தால் ஒவ்சவாரு 
வாக்கியத்ழத யும் மூன்று முழற கூறுவார்கள்.- பிறகு "இழறவா! குழறஷியழர நீகய 
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கவனித்துக்சகாள்'' என்று மூன்று முழற பிரார்த்தித்தார் கள். நபியவர்களது குரழலக் ககட்டதும் 
எதிரிகளின் சிரிப்பு அடங்கிவிட்டது. அல்லாஹ்வுழடய தூதரின் பிரார்த்தழனழயக் குறித்து 
அவர்கள் அஞ்சினர். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இழறவா! அபூஜஹ்ல் பின் 
ஹிஷாம், உத்பா பின் ரபஆீ, ழஷபா பின் ரபஆீ, வலீத் பின் உக்பா, உமய்யா பின் கலஃப், உக்பா 
பின் அபமீுஐத் (ஏைாவதாக மற்சறாருவழரயும் குறிப்பிட்டார்கள். ஆனால், அது என் நிழனவில் 
இல்ழல.) ஆகிகயாழர நீகய கவனித்துக்சகாள்'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கழளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன்மீது ஆழணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (இந்தப் பிரார்த்தழனயில்) சபயர் குறிப்பிட்ட அழனவரும் பத்ருப் கபார்க் களத்தில் 
மாண்டு கிடந்தழத நான் கண்கடன். பின்னர் அவர்கள் அழனவரும் இழுத்துச் சசல்லப்பட்டு, 
பத்ரிலிருந்த ஒரு பாழுங் கிணற்றில் தள்ளப்பட்டனர்.82 இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான 
அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார் கள்: இந்த ஹதீஸில் வலீத் பின் உக்பாவின் சபயர் 
தவறுதலாககவ இடம்சபற்றுள்ளது. (வலீத் பின் உத்பா என்பகத சரி.) 

 3671 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (இழறயில்லம் கஅபா அருகில்) சதாழுழக யில் சிரவணக்கத்தில் (சஜ்தாவில்) இருந்தார் 
கள். அவர்கழளச் சுற்றி குழறஷியர் சிலர் இருந்தனர். அப்கபாது உக்பா பின் அபமீுஐத் என்பான் 
அறுக்கப்பட்ட ஓர் ஒட்டகத்தின் கருழவச் சுற்றியுள்ள சவ்வுகளுடன் வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுழடய முதுகில் அழதப் கபாட்டான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(சஜ்தாவிலிருந்து) தமது தழலழய உயர்த்தவில்ழல. பின்னர் (அவர்களுழடய புதல்வி) ஃபாத்திமா 
(ரலி) அவர்கள் வந்து அவர்களது முதுகிலிருந்தவற்ழற அப்புறப்படுத்திவிட்டு, அவ்வாறு 
சசய்கதாருக்சகதிராகப் பிரார்த்தித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இழறவா! குழறஷிப் பிரமுகர்களான அபூஜஹ்ல் பின் ஹிஷாம், உத்பா பின் ரபஆீ, உக்பா பின் 
அபமீுஐத், ழஷபா பின் ரபஆீ, "உமய்யா பின் கலஃப்' அல்லது "உழப பின் கலஃப்' (அறிவிப்பாளர் 
ஷுஅபாவின் ஐயப்பாடு) ஆகிகயாழர நீகய கவனித்துக்சகாள்'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். அவர்கள் 
அழனவரும் பத்ருப் கபாரில் சகால்லப்பட்டு, ஒரு கிணற்றில் கபாடப்பட்டனர். உமய்யா அல்லது 
உழபயின் மூட்டுகள் தனித்தனிகய கைன்றுசகாண்டதால் அவன் (இழுத்துச் சசன்று) கிணற்றில் 
கபாடப்படவில்ழல. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3672 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(ஏகதனும் பிரார்த்தித்தால்) மூன்று முழற ககாருவழதகய விரும்புவார்கள். "இழறவா! 
குழறஷியழர நீகய கவனித்துக்சகாள். இழறவா! குழறஷியழர நீகய கவனித்துக்சகாள். இழறவா! 
குழறஷியழர நீகய கவனித்துக்சகாள்' என்று மூன்று முழற பிரார்த்தித்தார்கள்'' என்று 
அதிகப்படியாக இடம்சபற்றுள்ளது. கமலும் வலீத் பின் உத்பா, உமய்யா பின் கலஃப் ஆகிகயார் 
சபயழரயும் குறிப் பிட்டதாகவும் இடம்சபற்றுள்ளது. அந்த அறிவிப்பிலுள்ள ஐயப்பாடு இதில் 
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இல்ழல. "ஏைாமவர் சபயழர நான் மறந்துவிட்கடன்'' என்று அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாகவும் காணப்படுகிறது.  

3673 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இழறயில்லம் கஅபாழவ முன்கனாக்கி, குழறஷிக் குலத்ழதச் கசர்ந்த அறுவருக் 
சகதிராகப் பிரார்த்தித்தார்கள். அவர்களில் அபூஜஹ்ல், உமய்யா பின் கலஃப், உத்பா பின் ரபஆீ, 
ழஷபா பின் ரபஆீ, உக்பா பின் அபமீுஐத் ஆகிகயார் இடம்சபற்றனர். (ஆறாவது நபரின் சபயர் 
இடம்சபறவில்ழல.) அல்லாஹ்வின் மீது ஆழணயிட்டுச் சசால்கிகறன்: அவர்கள் (அறுவரும்) 
சூரிய சவப்பத்தால் (உடல் உப்பி, நிறம் மாறி,) உருமாறி (பத்ருப் கபார்க் களத்தில்) மாண்டு 
கிடந்தழத நான் கண்கடன். அன்ழறய தினம் சவப்பம் நிழறந்த நாளாக இருந்தது. 

 3674 நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (தாங்கள் காயமழடந்த) உஹுதுப் கபார் 
நாழளவிடக் கடுழமயானசதாரு நாழளத் தாங்கள் சந்தித்ததுண்டா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் உன் சமுதாயத்தாரால் (நிழறயத் துன்பங்கழளச்) சந்தித்துவிட்கடன். 
அவர்களால் நான் சந்தித்த துன்பங்களிகலகய மிகக் கடுழமயானது, (தாயிஃபில் உள்ள) "அகபா' 
நாளில் சந்தித்த துன்பகமயாகும்.83 ஏசனனில், அன்று நான் என்ழன (இழற வனின் தூதராக) 
ஏற்றுக்சகாள்ளும்படி (தாயிஃப் நகரத் தழலவரான கினானா) இப்னு அப்தி யாலீல் பின் அப்தி 
குலால் என்பவரி டம் எடுத்துழரத்கதன். எனக்கு இழசவான பதிழல அவர் அளிக்கவில்ழல.84 
ஆககவ, நான் கவழலகயாடு எதிர்ப் பட்ட திழசயில் நடந்கதன். "கர்னுஸ் ஸஆலிப்' எனும் 
இடத்ழத அழடயும்வழர நான் சுய உணர்வுக்குத் திரும்பவில்ழல. அங்கு வந்து கசர்ந்தவுடன் என் 
தழலழய உயர்த்திகனன். அப்கபாது அங்கக (வானத்தில்) ஒரு கமகம் என்மீது 
நிைலிட்டுக்சகாண்டிருந்தது. நான் கூர்ந்து கவனித்தகபாது, அதில் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அழல) 
அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் என்ழன அழைத்து, "உங்கள் சமுதாயத்தாரிடம் நீங்கள் 
சசான்னழதயும் அவர்கள் உங்களுக்கு அளித்த பதிழலயும் அல்லாஹ் சசவியுற்றான். அவர்கழள 
நீங்கள் விரும்பியபடி (தண்டிப்பதற்கு) ஆழணயிடுவதற்காக மழலகளுக்கான வானவழர 
அல்லாஹ் உங்களிடம் அனுப்பியுள்ளான்'' என்று கூறினார்கள். உடகன மழலகழள நிர்வகிக்கும் 
வானவர் என்ழன அழைத்து, எனக்கு முகமன் (சலாம்) கூறினார். பிறகு "முஹம்மகத! உங்கள் 
சமுதாயத்தார் உங்களிடம் கபசியழத அல்லாஹ் ககட்டான். நான் மழலகளுக்கான வானவர். 
(இந்த மக்கள் விஷயத்தில்) நீங்கள் விரும்பியபடி கட்டழளயிடு வதற்காக உங்களிடம் என்ழன 
அல்லாஹ் அனுப்பியுள்ளான். உங்கள் விருப்பம் என்ன? (இந்த நகரத்தின் இரு மருங்கிலுமுள்ள) 
இந்த இரு மழலகழளயும் அவர்கள்மீது நான் புரட்டிப் கபாட்டுவிட கவண்டுசமன்று நீங்கள் 
விரும்பினாலும் (உங்கள் கட்டழளப்படி சசயல்பட நான் தயாராக உள்களன்)'' என்று கூறினார். 
உடகன நான் அவரிடம், "கவண்டாம். இந்த (நகரத்து) மக்களின் வைித்கதான்றல்களில் 
அல்லாஹ்வுக்கு எழதயும் இழண கற்பிக்காமல் அவழன மட்டுகம வைிபடுகவாழர அல்லாஹ் 
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உருவாக்குவான் என்று நான் நம்புகிகறன் (ஆககவ, அவர்கழளத் தண்டிக்க கவண்டாம்)'' என்று 
கூறிவிட்கடன்.85 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

3675 ஜுன்துப் பின் அப்தில்லாஹ் பின் சுஃப்யான் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பங்குசபற்ற ஒரு கபாரில் அவர்களது (கால்) விரலில் 
(காயம் ஏற்பட்டு) இரத்தம் சசாட்டி யது. அப்கபாது அவர்கள், நீ இரத்தம் சசாட்டுகின்ற ஒரு 
விரல்தாகன நீ பட்டசதல்லாம் இழறவைியில்தாகன என்று (ஈரடிச் சீர்பாடல் வடிவில்) 
கூறினார்கள்.86 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3676 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்துப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
பழடயில் இருந்தகபாது, அவர்களது (கால்) விரலில் கல் பட்டு (காயகமற்பட்டு)விட்டது'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. 

 3677 ஜுன்துப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அழல) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (சில நாட்கள்) தாமதமாக வந்தார்கள். அப்கபாது இழணழவப்பாளர்கள், 
"முஹம்மத் விழட சகாடுக்கப்பட்டு விட்டார்'' என்று கூறினர். அப்கபாது வல்லழமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ், "முற்பகலின் மீது சத்தியமாக! இருண்டு விட்ட இரவின் மீது சத்தியமாக! 
(நபிகய!) உம்முழடய இழறவன் உம்ழமக் ழகவிடவுமில்ழல; ககாபங்சகாள்ளவுமில்ழல'' (93:1-3) 
எனும் வசனங்கழள அருளினான். 

 3678 ஜுன்துப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கநாய் வாய்ப்பட்டு "இரண்டு இரவுகள்' அல்லது "மூன்று இரவுகள்' (இரவுத் சதாழுழகக்காகக்கூட) 
எைவில்ழல. அவர் களிடம் ஒரு சபண் வந்து, "முஹம்மகத! உம்முழடய ழஷத்தான் உம்ழமக் 
ழகவிட்டு விட்டான் என்கற நான் கருதுகிகறன். அதனால்தான் "இரண்டு இரவுகளாக' அல்லது 
"மூன்று இரவுகளாக' உம்ழம அந்த ழஷத்தான் சநருங்கி வரவில்ழல'' என்று கூறினாள்.87 
அப்கபாது வல்லழமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் "முற்பகலின் மீது சத்தியமாக! இருண்டுவிட்ட 
இரவின் மீது சத்தியமாக! (நபிகய!) உங்கள் இழறவன் உங்கழளக் ழகவிடவுமில்ழல; ககாபங் 
சகாள்ளவுமில்ழல'' எனும் (93: 1-3) வசனங் கழள அருளினான்.88 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்துப் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் நான்கு அறிவிப்பா ளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 40 நபி (ஸல்) அவர்கள் (மக்கழள) இழறவன்பால் அழைத்ததும் நயவஞ்சகர்கள் அளித்த 
துன்பங்கழளப் சபாறுத்ததும். 
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 3679 உசாமா பின் ழஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் கழுழதசயான்றில் 
கசணம் விரித்து, அதில் "ஃபதக்' நகர் குஞ்சம் ழவத்த முரட்டுத் துணி விரித்து, அதில் 
அமர்ந்தவாறு பயணம் சசய்தார்கள். என்ழனத் தமக்குப் பின்னால் அமர்த்திக்சகாண்டார்கள். 
ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ரஜ் குலத்தாரிழடகய (உடல் நலமில்லாமல்) இருந்த சஅத் பின் உபாதா 
(ரலி) அவர்கழள உடல்நலம் விசாரிக்கச் சசன்றார்கள். இது பத்ருப் கபார் நிகழ்ச்சிக்கு முன்னால் 
நடந்தது. (வைியில்) நபியவர்கள் ஓர் அழவ ழயக் கடந்துசசன்றார்கள். அந்த அழவயில் 
முஸ்லிம்களும் சிழல வைிபாட்டாளர்களான இழணழவப்கபாரும் யூதர்களும் கலந்து 
இருந்தார்கள். அவர்களிழடகய (நயவஞ்சகர்களின் தழலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உழப பின் 
சலூலும் இருந்தார். அகத அழவயில் (கவிஞர்) அப்துல்லாஹ் பின் ரவாஹா (ரலி) அவர்களும் 
இருந்தார்கள். (எங்கள் வாகனப்) பிராணியின் (காலடிப்) புழுதி அந்த அழவ ழயச் சூழ்ந்தகபாது, 
அப்துல்லாஹ் பின் உழப தனது கமல்துண்டால் தனது முகத் ழதப் சபாத்திக்சகாண்டு, 
"எங்கள்மீது புழுதிழயக் கிளப்பாதீர்கள்'' என்று சசான்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த 
அழவகயாருக்கு முகமன் (சலாம்) கூறினார்கள். பிறகு, தமது வாகனத்ழத நிறுத்தி இறங்கி, 
அவர்கழள அல்லாஹ்வின் (மார்க்கத்தின்)பால் அழைத்தார்கள். அவர்களுக்குக் குர்ஆன் 
வசனங்கழள ஓதிக்காட்டினார்கள். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் உழப பின் சலூல், "மனிதகர! நீர் 
கூறுகின்ற விஷயம் உண்ழமயாயிருப்பின், அழதவிட அைகியது கவசறான்றுமில்ழல. ஆனாலும், 
அழத எங்களுழடய (இத்தழகய) அழவகளில் கூறி எங்களுக்குத் சதால்ழல சகாடுக்காதீர். உமது 
இருப்பிடத்திற்குச் சசல்லும். எங்களில் யார் உம்மிடம் வருகிறார்ககளா அவர்களுக்கு எடுத்துச் 
சசால்லும்'' என்றார். (இழதக் ககட்ட) அப்துல்லாஹ் பின் ரவாஹா (ரலி) அவர்கள், "(ஆம்; 
அல்லாஹ்வின் தூதகர! இழத) எங்கள் அழவகளில் சவளிப்படுத்துங்கள். ஏசனனில், நாங்கள் 
அழத விரும்பு கிகறாம்'' என்று சசான்னார்கள். இதற்கிழடகய முஸ்லிம்களும் 
இழணழவப்கபாரும் யூதர்களும் ஒருவழரசயாருவர் ஏசிக் சகாண்கட ஒருவர் மீசதாருவர் பாய்ந்து 
(தாக்கிக்)சகாள்ள முற்பட்டனர். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கழள 
அழமதிப்படுத்திக்சகாண்கடயிருந்தார்கள். பின்னர் தமது வாகனத்தில் ஏறி (உடல்நலமில்லாமல் 
இருந்த) சஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்களிடம் சசன்று, "சஅகத! (உங்கள் குலத்தாரான) 
அபூஹுபாப் -அப்துல்லாஹ் பின் உழப- சசான்னழத நீங்கள் ககள்விப்பட வில்ழலயா?'' என்று 
கூறி, "அப்துல்லாஹ் பின் உழப இப்படி இப்படிக் கூறினார்'' என்று சதரிவித்தார்கள். அதற்கு சஅத் 
பின் உபாதா (ரலி) அவர் கள், "அவழர மன்னித்து விட்டுவிடுங்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! இந்த (மதீனா) நகரத்தார் அவருக்குக் கிரீடம் அணிவித்து அவருக்கு 
முடி சூட்ட முடிவு சசய்திருந்த நிழலயில் தான், அல்லாஹ் தங்களுக்கு இ(ந்த நபித் துவம் 
மற்றும் தழலழமத்துவத்)ழத வைங்கி னான். அல்லாஹ் தங்களுக்கு வைங்கிய சத்திய 
(மார்க்க)த்தின் மூலம் அவர்களின் முடிழவ நிராகரித்தகபாது, அதனால் அவர் சபாருமினார். 
அதுதான் தாங்கள் பார்த்தபடி அவர் நடந்துசகாண்டதற்குக் காரணம்'' என்று கூறினார்கள். ஆககவ, 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ்ழவ மன்னித்துவிட்டார்கள்.89 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
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அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "இது அப்துல்லாஹ் தம்ழம ஒரு முஸ்லிம் என்று 
கூறிக்சகாள்வதற்கு முன்னர் (இழறமறுப்பாளராக இருந்தகபாது) நடந்ததாகும்'' என்று 
அதிகப்படியாக இடம்சபற்றுள்ளது. 

 3680 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "தாங்கள் 
அப்துல்லாஹ் பின் உழபயிடம் சசன்றால் நன்றாயிருக் குகம!'' என்று கூறப்பட்டது. நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அப்துல்லாஹ்விடம் சசல்ல ஒரு கழுழதயில் ஏறினார்கள். முஸ்லிம்களும் நடந்து 
சசன்றார்கள். அவர்கள் சசன்ற பாழத உவர் நிலமாக இருந்தது. அப்துல்லாஹ்ழவ நபி (ஸல்) 
அவர்கள் சசன்றழடந்தகபாது, அவர், "தூர விலகிப் கபா! அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! உன் 
கழுழதயின் துர்நாற்றம் என்ழனத் துன்புறுத்திவிட்டது'' என்று கூறினார். அப்கபாது அன்சாரி(த் 
கதாைர்)களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதருழடய கழுழத 
உன்ழனவிட நல்ல வாசழனயுழடயதுதான்'' என்று கூறினார். அப்துல்லாஹ்வுக்காக அவரது 
(கஸ்ரஜ்) குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒருவர் ஆத்திரப்பட்டார். அவ்விருவருக்காகவும் அவரவருழடய 
நண்பர்கள் ககாபமழடந்தார்கள். ஈச்ச மட்ழடயாலும் ழககளாலும் சசருப்பாலும் 
அடித்துக்சகாண்டார்கள். அப்கபாது, "இழறநம்பிக்ழகயாளர்களில் இரு குழுவினர் தம்மிழடகய 
சண்ழடயிட கநர்ந்தால் அவர்களிழடகய சமாதானம் சசய்துழவயுங்கள்'' (49:9) எனும் வசனம் 
அவர்கள் குறித்து அருளப்பட்டது எனும் சசய்தி எங்களுக்கு எட்டியது.90  

பாடம் : 41 அபூஜஹ்ல் சகால்ைப்படுதல்91  
3681 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (பத்ருப் கபார்க் களத்தில்) "அபூஜஹ்ல் 
என்ன ஆனான் எனப் பார்த்து வருபவர் யார்?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ககட்டார்கள். உடகன இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் (அவழனப் பார்த்துவரச்) சசன்றார்கள். 
அவழன (அன்சாரியான) அஃப்ரா என்பவரு ழடய இரு புதல்வர்கள் (முஆத், முஅவ்வித் ஆகிய 
இருவரும் பலமாகத்) தாக்கிவிடகவ அவன் (குற்றுயிராக) வழீ்ந்துகிடப்பழதக் கண்டார்கள். இப்னு 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அவனது தாடிழயப் பிடித்துக்சகாண்டு, "அபூஜஹ்ல் நீதாகன!'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அபூ ஜஹ்ல், "நீங்கள் சகான்றுவிட்ட ஒரு மனித னுக்கு கமலாக' அல்லது 
"தன்னுழடய (சமுதா யத்து) மக்களாகலகய சகால்லப்பட்டுவிட்ட ஒரு மனிதனுக்கு கமலாக' 
ஒருவன் உண்டா?'' என்று (தன்ழனத்தாகன சபருழமப்படுத்திய) அவன் ககட்டான்.92 அபூமிஜ்லஸ் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப் பில் "விவசாயக் குடியில் பிறக்காத ஒருவன் (அன்சாரி அல்லாதவன்) 
என்ழனக் சகான்றி ருந்தால் நன்றாயிருந்திருக்குகம!'' என அபூ ஜஹ்ல் கூறினான் என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அபூஜஹ்ல் என்ன சசய்கிறான் என 
எனக்காக அறிந்துவருபவர் யார்?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள் என 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
251

அறப்போரும் வழிகோட்ட� நெறிகளும் ஹதீஸ் 3564 - 3713



ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
இடம்சபற்றுள்ளன. அபூமிஜ்லஸ் (ரஹ்) அவர்களின் குறிப்பும் இதில் இடம்சபறுகிறது. 

 பாடம் : 42 யூதர்களின் தழலவன் கஅப் பின் அல்அஷ்ரஃப் சகால்லப்படுதல்.93  

3682 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கஅப் 
பின் அல்அஷ்ரஃழப வழீ்த்துவதற்கு (தயாராயிருப்பவர்) யார்? அவன் அல்லாஹ்வுக்கும் 
அல்லாஹ்வின் தூதருக்கும் சதால்ழல சகாடுத்துவிட்டான்'' என்று சசான்னார்கள். உடகன 
முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள்,94 "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் அவழனக் 
சகால்வழத தாங்கள் விரும்பு கிறரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "ஆம்' என்று விழடயளித்தார்கள். முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், "நான் 
(அவழனக் குதூகலப்படுத்தி நம்பழவப்பதற்காக உங்கழளக் குழற கூறிப்) கபச என்ழன 
அனுமதியுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "கபசு' என 
அனுமதியளித்தார்கள். முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள் கஅப் பின் அல்அஷ்ரஃபிடம் 
சசன்று, "இந்த மனிதர் (முஹம்மத் -ஸல்), எங்களிடம் (மக்களுக்குத் தருவதற்காக) தான 
தர்மத்ழத விரும்பு கிறார். எங்களுக்குக் கடும் சிரமம் தந்துவிட்டார்'' என்று (நபி (ஸல்) 
அவர்கழளக் குழற கூறி சலித்துக்சகாள்ளும் விதத்தில்) கூறினார்கள். இழதக் ககட்ட கஅப் பின் 
அல்அஷ்ரஃப், "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் அவரிடம் 
சலிப்பழடவரீ்கள்'' என்று கூறினான். அதற்கு முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், "நாங்கள் 
(சதரிந்கதா சதரியாமகலா) அவழர இப்கபாது பின்பற்றிவிட்கடாம். அவரது விவகாரம் எதில் 
முடிவழடகிறது என்பழதப் பார்க்காமல் அவழரவிட்டு (விலகி)விட நாங்கள் விரும்பவில்ழல. 
(அதனால்தான் அவருடன் இருந்துசகாண்டிருக்கிகறாம்)'' என்று (சலிப்பாகப் கபசுவழதப் கபான்று) 
கூறிவிட்டு, நீர் எனக்குச் சிறிதளவு கடன் தர கவண்டும் என நான் விரும்புகிகறன்'' என்று 
கூறினார்கள். அதற்கு கஅப், "இதற்காக நீ எழத அழடமானம் ழவக்கப்கபாகிறாய்?'' என்று 
ககட்டான். அதற்கு முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், "நீ என்ன விரும்புகிறாய்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு கஅப், "உங்கள் சபண்கழள என்னிடம் அழடமானம் ழவயுங்கள்'' என்று 
சசான்னான். முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், "நீர் அரபுகளிகலகய மிகவும் அைகானவர். 
எங்கள் சபண்கழள அழடமானம் ழவக்க கவண்டுமா? (அழடமானம் மூலம்தான் சபண்கழள 
அழடய கவண்டிய அவசியம் உமக்கு இல்ழல)'' என்று சசான்னார்கள். "(அப்படியானால்) உங்கள் 
குைந்ழத கழள என்னிடம் அழடமானம் ழவயுங்கள்'' என்று கஅப் ககட்டான். அதற்கு முஹம்மத் 
பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், "(எங்கள் குைந்ழதகழள எப்படி அழடமானம் ழவப்பது?) எங்கள் 
புதல்வர்களில் ஒருவர் ஏசப்பட்டால், அப்கபாது "இவன் இரண்டு "வஸ்க்' கபரீச்சம் பைங்களுக்காக 
அழடமானம் ழவக்கப்பட்டவன்' என்றல்லவா ஏசப்படுவான்? (இது எங்களுக்கு 
அவமானமாயிற்கற?) எனகவ, உன்னிடம் (எங்கள்) ஆயுதங்கழள அழடமானம் ழவக்கிகறாம்'' 
என்று கூறினார்கள். "அப்படியானால் சரி' என கஅப் (சம்மதம்) சதரிவித்தான். பிறகு முஹம்மத் 
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பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், ஹாரிஸ் பின் அவ்ஸ், அபூஅப்ஸ் பின் ஜப்ர், அப்பாத் பின் பிஷ்ர் 
(ரலி) ஆகிகயாருடன் பிறகு வருவதாக வாக்களித்துவிட்டுச் சசன்றார்கள். அவ்வாகற அவர்கள் 
ஓரிரவில் வந்து அவழன அழைத்தார்கள். கஅப் (தனது ககாட்ழடயி லிருந்து) அவர்களிடம் 
இறங்கிவந்தான். -(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) சுஃப்யான் பின் உழயனா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: எனக்கு இழத அறிவித்த அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் அல்லாத மற்சறாரு 
வரது அறிவிப்பில் "கஅபின் மழனவி அவனிடம், "நான் ஒரு சப்தத்ழதக் ககட்கிகறன். அது 
இரத்தப் பலி ககாருபவனின் குரழலப் கபான்றுள்ளது'' என்று கூறினாள். அதற்கு கஅப் "அவர் 
(கவறு யாருமல்லர்) முஹம்மத் பின் மஸ்லமாவும் அவருழடய பால்குடிச் சககாதரர் 
அபூநாயிலாவும் தாம். கமன்மக்களில் ஒருவன் ஈட்டி எறிய இரவு கநரத்தில் அழைக்கப்பட்டாலும் 
அவன் அந்த அழைப்ழப ஏற்றுக்சகாள்ளகவ சசய்வான்'' என்று கூறினான் என இடம்சபற்றுள்ளது.- 
அப்கபாது முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள் (தம் சகாக்களிடம்), "கஅப் பின் அல் அஷ்ரஃப் 
வந்தால் நான் அவனது தழலழய கநாக்கி (அவனது தழலயிலுள்ள நறுமணத்ழத நுகருவதற்காக) 
எனது ழகழய நீட்டுகவன். அவனது தழலழய எனது பிடிக்குள் நான் சகாண்டு வந்துவிட்டதும் 
அவழனப் பிடித்து (வாளால் சவட்டி)விடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். கஅப் பின் அல்அஷ்ரஃப் 
(தனது ஆழட அணிகலன்கழள) அணிந்துசகாண்டு நறுமணம் கமை இறங்கிவந்தான். அப்கபாது 
முஹம்மத் பின் மஸ்லமாவும் சகாக்களும், "உம்மிடமிருந்து நல்ல நறுமணத்ழத நாங்கள் 
நுகருகிகறாம்'' என்று கூறினர். அதற்கு கஅப் "ஆம்; என்னிடம் இன்ன சபண் (மழனவியாக) இருக் 
கிறாள். அவள் அரபுப் சபண்களிகலகய மிகவும் வாசழனயுழடய நறுமணத்ழதப் 
பாவிக்கக்கூடியவள்'' என்று கூறினான். முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர் கள், "உமது 
தழலயிலுள்ள நறுமணத்ழத நுகர எனக்கு அனுமதியளிப்பரீா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு கஅப் 
"ஆம்; நுகர்ந்து சகாள்' என அனுமதியளித்தான். அவ்வாகற முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) 
அவர்கள் அவனது தழலழயப் பிடித்துக் சகாண்டு நுகர்ந்தார்கள். பிறகு, "மீண்டும் ஒருமுழற நுகர 
என்ழன அனுமதிப்பரீா?'' என்று ககட்டார்கள். இவ்வாறு முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள் 
அவழனத் தம் வசம் சகாண்டு வந்தகபாது "பிடியுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். உடகன அவர்கள் 
அழனவரும் (கசர்ந்து) அவழனக் சகான்றுவிட்டனர்.95 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 43 மகபர் கபார்96 
3683 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ழகபர் 
கபாருக்குப் புறப்பட்டுச் சசன்றகபாது, ழகபருக்கு அருகில் இரவின் இருட்டு இருக் ககவ சுப்ஹுத் 
சதாழுழகழய நாங்கள் சதாழுகதாம். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது) 
வாகனத்தில் ஏறி (ழகபழர கநாக்கி)ப் பயணம் சசய்தார்கள். அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களும் தமது 
வாகனத்தில் ஏறிப் பயணம் சசய்தார்கள். நான் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுக்குப் பின்னால் 
வாகனத்தில் இருந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ழகபர் சசல்லும் சாழலயில் 
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தமது வாக னத்ழத (விழரவாகச்) சசலுத்தினார்கள். எனது முைங்கால், (அருகில் வாகனத்தில் 
சசன்ற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் சதாழடழயத் சதாட்டுக்சகாண்டி ருந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது கவட்டி அவர்களது சதாழடயிலிருந்து விலகியது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது சதாழடயின் சவண்ழமழய நான் பார்த்கதன். நகருக்குள் 
நுழைந்தகபாது, "அல்லாஹ் மிகப் சபரியவன். ழகபர் பாைா(வது உறுதியா)கி விட்டது. நாம் ஒரு 
சமுதாயத்தின் முற்றத்தில் (கபாரிட) இறங்குகவாமாயின், எச்சரிக்கப்பட் கடாரின் காழலப் 
சபாழுது சகட்டதாக ஆகிவிடும்'' என்று மூன்று முழற கூறினார்கள். அப்கபாது (யூத) மக்கள் தம் 
கவழலகளுக்காகப் புறப்பட்டுவந்தனர். (எங்கழளப் பார்த்ததும்), "முஹம்மத் வந்துவிட்டார்'' என்று 
கூறினர். நாங்கள் ழகபழரப் கபார் சசய்கத ழகப்பற்றிகனாம் (சமாதான ஒப்பந்தத்தின் மூலம் 
ழகப்பற்றவில்ழல). இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல் அஸீஸ் பின் 
ஸுழஹப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "முஹம்மதும் அவருழடய ஐந்து அணிகள் சகாண்ட 
பழடயும் வந்துவிட்டனர்'' என யூதர்கள் சசால்லிக்சகாண்டார்கள் என என் சகாக்களில் சிலர் 
கூறினர்.97  

3684 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ழகபர் கபார் நாளில் நான் அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்களுக்குப் பின்னால் (வாகனத்தில்) இருந்கதன். எனது பாதம், (அருகில் வாகனத்தில் சசன்ற) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது பாதத்ழதத் சதாட்டுக்சகாண்டிருந்தது. நாங்கள் 
ழகபர்வாசிகளிடம் சூரியன் உதிக்கும் கநரத்தில் சசன்றழடந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள் 
தங்களுழடய கால்நழடகள், ககாடரிகள், (கபரீச்ச ஓழலகளாலான) கூழடகள் மற்றும் மண் 
சவட்டிகள் ஆகியவற்றுடன் (வயல்சவளி கழள கநாக்கி) சவளிகயறி வந்தனர். (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கழளப் பார்த்ததும்) "முஹம்மதும் அவருழடய (ஐந்து அணிகள் சகாண்ட) 
பழடயும் (வருகின்ற னர்)'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ழகபர் 
பாைா(வது உறுதியா)கிவிட்டது. நாம் ஒரு சமுதாயத்தின் முற்றத்தில் (கபாரிட) 
இறங்குகவாமாயின், எச்சரிக்கப்பட்கடாரின் காழலப் சபாழுது சகட்டதாக ஆகிவிடும்'' என்று 
கூறினார்கள். அவ்வாகற வல்லழம யும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், அவர்கழளத் 
கதாற்கடித்தான்.98  

3685 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ழகபருக்கு வந்தகபாது, "நாம் ஒரு சமுதா யத்தின் முற்றத்தில் (கபாரிட) இறங்குகவாமாயின், 
எச்சரிக்கப்பட்கடாரின் காழலப் சபாழுது சகட்டதாக ஆகிவிடும்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

3686 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ழகபழர கநாக்கி(ப் கபாருக்காக)ப் புறப்பட்கடாம். இரவு கநரத்தில் நாங்கள் 
சசன்றுசகாண்டிருந்தகபாது மக்களில் ஒருவர், (என் தந்ழதயின் சககாதரர்) ஆமிர் பின் அல்அக்வஉ 
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(ரலி) அவர்களிடம், "உங்கள் கவிழதகளில் சிலவற்ழற எங்களுக்குப் பாடமாட்டீர்களா?'' என்று 
ககட்டார். ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கவிஞராக இருந்தார்கள். அவர்கள் தமது வாகனத்திலிருந்து 
இறங்கி மக்களுக்காக (பின்வரும் யாப்பு வழகக் கவிழதழய)ப் பாடி அவர்களுழடய 
ஒட்டகங்கழளப் பாய்ந்கதாடச் சசய்தார்கள்: இழறவா! நீ இல்ழலசயன்றால் நாங்கள் கநர்வைி 
சபற்றிருக்கமாட்கடாம். தர்மமும் சசய்திருக்கமாட்கடாம். சதாழுதிருக்கவுமாட்கடாம். நாங்கள் 
புரிந்துவிட்ட பாவங்களுக்காக எங்கழள மன்னிப்பாயாக. உனக்கக நாங்கள் அர்ப்பணம். 
(கபார்முழனயில் எதிரிழய) நாங்கள் சந்திக்கும்கபாது எங்கள் பாதங்கழள உறுதிப்படுத்துவாயாக. 
எங்கள்மீது அழமதிழயப் சபாைிவாயாக. (அறவைியில் சசல்ல) நாங்கள் அழைக்கப்பட்டால் 
நாங்கள் (தயாராக) வந்துவிடுகவாம். எங்களிடம் மக்கள் (அபயக்) குரல் எழுப்பினால் (உதவிக்கு 
வருகவாம்). என்று பாடிக்சகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"யார் இந்த ஒட்டககவாட்டி?'' என்று ககட்டார்கள். "ஆமிர் பின் அல்அக்வஉ' என்று மக்கள் பதிலளித் 
தனர். அப்கபாது, "அவருக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். அங்கிருந்த மக்களில் ஒருவர், "இழறத்தூதகர! (அவருக்கு 
வரீமரணமும் அழதயடுத்துச் சசார்க்கமும்) உறுதியாகிவிட்டது. அவர் (நீண்ட காலம் உயிர் 
வாழ்வதன்) மூலம் எங்களுக்குப் பயன் கிழடக்க (பிரார்த்தழன) சசய்யக் கூடாதா?'' என்று 
ககட்டார். பிறகு நாங்கள் ழகபருக்குச் சசன்று, ழகபர்வாசிகழள முற்றுழகயிட்கடாம். அப்கபாது 
எங்களுக்குக் கடுழமயான பசி ஏற்பட்டது. பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ் உங்களுக்குக் ழகபழர சவற்றியாக்கிவிட்டான்'' என்று கூறினார்கள். சவற்றியளிக் 
கப்பட்ட அன்று மாழல, மக்கள் நிழறய சநருப்புகழள (ஆங்காங்கக) மூட்டினர். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இது என்ன சநருப்பு? எதற்காக இவற்ழற 
மூட்டியிருக்கிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். "இழறச்சி சழமப்பதற்காக'' என்று மக்கள் 
விழடயளித்தனர். "எந்த இழறச்சி?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட் டார்கள். 
"நாட்டுக் கழுழதகளின் இழறச்சி' என்று மக்கள் கூறினர். அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவற்ழறக் சகாட்டிவிட்டு, பாத்திரங்கழள உழடத்து விடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்கபாது ஒருவர், "இழறச்சிகழளக் சகாட்டிவிட்டு, பாத்திரங்கழளக் கழுவிக் சகாள்ளலாமா?'' 
என்று ககட்டார். "அப்படிகய ஆகட்டும்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(அன்ழறய தினம் கபாருக்காக) மக்கள் அணிவகுத்து நின்றகபாது, ஆமிர் (ரலி) அவர்களின் வாள் 
குட்ழடயாக இருந்தது. குனிந்து ஒரு யூதனின் காழல அவர்கள் சவட்டப்கபானகபாது, ஆமிர் 
அவர்களின் வாளின் கமற்பகுதி அவர்களது முைங்காழலகய திருப்பித் தாக்கிவிட்டது. அதனால் 
அவர்கள் இறந்துவிட்டார்கள். (ழகபர் சவற்றிக்குப் பின் மதீனாழவ கநாக்கி) மக்கள் 
திரும்பியகபாது -சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்- அழமதியாக இருந்த என்ழனக் கண்ட 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது ழகழயப் பிடித்துக்சகாண்டு, "உமக்கு என்ன 
கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "என் தந்ழதயும் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! (என் 
தந்ழதயின் சககாதரர்) ஆமிரின் நற்சசயல்கள் அைிந்துவிட்டன. (அவர் தமது வாளால் தம்ழமத் 
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தாகம குத்திக் சகாண்டு தற்சகாழல சசய்துசகாண்டார்) என்று மக்கள் கூறுகிறார்கள்'' எனத் 
சதரிவித்கதன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இழதச் சசான்னவர் யார்?'' என்று 
ககட்டார் கள். "இன்ன மனிதரும் இன்ன மனிதரும் உழசத் பின் ஹுழளர் அல்அன்சாரீ (ரலி) 
அவர் களுகம இவ்வாறு கூறினர்'' என்று நான் பதிலளித்கதன். "இழதச் சசான்னவர் சபாய்யுழரத்து 
விட்டார். நிச்சயமாக ஆமிருக்கு (நற்சசயல் புரிந்த நன்ழம, அறப்கபார் புரிந்த நன்ழம ஆகிய) 
இரண்டு நன்ழமகள் உண்டு'' என்று கூறியவாறு, தம் இரு விரல்கழளயும் இழணத்துக் காட்டி 
னார்கள். சதாடர்ந்து, "அவர் துன்பங்கழளத் தாங்கினார். (இழறவைியில்) அறப்கபாரும் புரிந்தார். 
(துன்பங்கழளத் தாங்கியதுடன் அறவைியில் கபாரும் புரிந்து) பூமியில் உலவிய இவழரப் கபான்ற 
அரபியர் மிகவும் அரிகத'' என்று கூறினார்கள்.99 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் அப்பாத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("எங்கள்மீது 
அழமதிழயப் சபாைிவாயாக' என்பழதக் குறிக்க "வ அல்கியன் சகீனத்தன் அழலனா' என்பதற்குப் 
பகரமாக) "வ அல்கீ சகீனத்தன் அழலனா' என்று இடம்சபற்றுள்ளது (சபாருள் ஒன்கற). 

 3687 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ழகபர் கபார் தினத்தன்று என் (தந்ழத 
யின்) சககாதரர் (ஆமிர்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கசர்ந்து (யூதர்க ளுடன்) 
கடுழமயாகப் கபாரிட்டார். அப்கபாது அவருழடய வாள் முழன அவழரகய திருப்பித் 
தாக்கிவிட்டது. அதனால் அவர் இறந்துவிட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுழடய கதாைர்கள் (சிலர்) இது சதாடர்பாக (பல விதமாக)ப் கபசிக் சகாண்டனர். அவர் 
(மரணம்) சதாடர்பாக சந்கதகம் சவளியிட்டனர். "அவர் தமது ஆயுதத்தா கலகய இறந்துவிட்ட 
மனிதர்'' என்றும், அவருழடய நடவடிக்ழககளில் இன்னும் சிலவற்ழறக் குறித்தும் சந்கதகமாகப் 
கபசினர். ழகபரிலிருந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்பிச் சசன்றகபாது 
(அவர்களிடம்) நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! தங்களுக்காகச் சில யாப்பு வழகக் கவிழதழயப் 
பாட எனக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' என்று ககட்கடன். எனக்கு அவர்கள் அனுமதியளித்தார்கள். 
அப்கபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், "நீ சசால்லவிருப்பழத நான் அறிகவன்'' என்று 
கூறினார்கள். அப்கபாது நான் பின்வரும் யாப்பு வழகக் கவிழதகழளப் பாடிகனன்: "அல்லாஹ்வின் 
மீதாழண! அல்லாஹ் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் கநர்வைி சபற்றிருக்கமாட்கடாம் தர்மமும் 
சசய்திருக்கமாட்கடாம். சதாழுதிருக்கவும் மாட்கடாம்'' என்று பாடிகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீ உண்ழமயுழரத்தாய்' என்று கூறினார்கள். பிறகு நான், "எங்கள் மீது 
அழமதிழயப் சபாைிவாயாக. (கபார் முழனயில் எதிரிகழள) நாங்கள் சந்திக்கும்கபாது எங்கள் 
பாதங்கழள உறுதிப்படுத்துவாயாக. இழணழவப்பாளர்கள் எங்கள்மீது வரம்புமீறிவிட்டார்கள்'' 
என்று பாடிகனன். நான் பாடி முடித்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இழத யாத்தவர் 
யார்?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "என் (தந்ழதயின்) சககாதரர் (ஆமிர்)'' என்கறன். "அவருக்கு 
அல்லாஹ் அருள்புரிவானாக'' என்று நபியவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். அப்கபாது நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! சிலர், என் சககாதரருக்கு (இறுதித் சதாழுழக) சதாழுவதற்கு 
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அஞ்சுகின்றனர். அவர் தமது ஆயுதத்தாகலகய தற்சகாழல சசய்துசகாண்ட ஒரு மனிதர் என்று 
கூறுகின்றனர்'' என்கறன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவர் துன்பங்கழளத் 
தாங்கி, (இழற வைியில்) அறப்கபாரும் புரிந்து இறந்தார்'' என்று கூறினார்கள். இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
பிறகு நான் சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்களின் புதல்வர் ஒருவரிடம் (இந்த ஹதீழஸப் 
பற்றிக்) ககட்கடன். அவரும் தம் தந்ழதயாரிடமிருந்து இழதப் கபான்கற எனக்கு அறிவித்தார். 
ஆயினும், "மக்களில் சிலர் ஆமிருக்காக (இறுதித் சதாழுழக) சதாழுவதற்கு அஞ்சுகின்றனர்'' என்று 
நான் கூறியகபாது "அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவர்கள் சபாய்யு 
ழரத்துவிட்டனர். அவர் துன்பங்கழளத் தாங்கி (இழறவைியில்) அறப்கபாரும் புரிந்து இறந்தார். 
அவருக்கு (நற்சசயல் புரிந்த நன்ழம, அறப்கபார் புரிந்த நன்ழம ஆகிய) இரண்டு நன்ழமகள் 
உண்டு' என்று கூறியபடி, தம் இரு விரல்கழள இழணத்துக் காட்டினார்கள்'' என்று அவர் கூறினார். 

 பாடம் : 44 "அஹ்ஸாப்' எனும் அகழ்ப் கபார்100  
3688 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அகழ்ப் கபாரின்கபாது (அகழ் சவட்டும் 
பணியில் ஈடுபட்டிருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுடன் மண் ழணச் சுமந்து 
எடுத்துச் சசன்றுசகாண்டு இருந்தார்கள். மண், அவர்களது வயிற்றின் சவண்ழமழய 
மழறத்துவிட்டிருந்தது. அப்கபாது அவர்கள் இவ்வாறு (பாடிய வண்ணம்) கூறிக்சகாண்டு 
இருந்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாழண! அல்லாஹ் இல்லாவிட்டால், நாங்கள் கநர்வைி 
அழடந்திருக்கமாட்கடாம் தர்மமும் சசய்திருக்கமாட்கடாம் சதாழுதிருக்கவுமாட்கடாம். எங்கள்மீது 
அழமதிழயப் சபாைிவாயாக! இவர்கள் (கூட்டுப் பழடயினர்) எங்களுக்கு அக்கிரமம் 
இழைத்துவிட்டனர். சில கவழள இவ்வாறு கூறினார்கள்: இந்தப் பிரமுகர்கள் எங்கழள 
நிராகரித்துவிட்டனர். இவர்கள் எங்கழளச் கசாதழனயில் ஆழ்த்த விரும்பினால் நாங்கள் இடம் 
தரமாட்கடாம். "(நாங்கள் இடம் தரமாட்கடாம்; நாங்கள் இடம் தரமாட்கடாம் என) இந்த (இறுதி) 
வாசகத்ழத உரத்த குரலில் கூறிக்சகாண்டு இருந்தார்கள்.101 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், ("இவர்கள் எங்கழள நிராகரித்து 
விட்டனர்'' என்பதற்குப் பகரமாக) "இவர்கள் எங்கள்மீது எல்ழல மீறிவிட்டனர்'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது.  

3689 சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அகழ் கதாண்டிக்சகாண்டும் எங்கள் 
கதாள்களின் மீது மண்ழணச் சுமந்து எடுத்துச் சசன்றுசகாண்டும் இருந்த கபாது, எங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள், "இழறவா! மறுழம 
வாழ்ழவத் தவிர கவறு (நிரந்தர) வாழ்வு எதுவுமில்ழல ஆககவ, (அதற்காகப் பாடுபடும்) 
முஹாஜிர்களுக்கும் அன்சாரிகளுக்கும் மன்னிப்பருள்வாயாக!'' என்று (பாடியபடி) கூறினார்கள்.102  
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3690 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (அகழ் 
கதாண்டிக்சகாண்டிருந்தகபாது), "இழறவா! மறுழம வாழ்ழவத் தவிர கவறு (நிரந்தர) வாழ்வு 
எதுவுமில்ழல ஆககவ, (அதற்காகப் பாடுபடும்) அன்சாரிகளுக்கும் முஹாஜிர்களுக்கும் 
மன்னிப்பருள்வாயாக!'' என்று (பாடியபடி) கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3691 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(அகழ் கதாண்டிக்சகாண்டிருந்தகபாது), "இழறவா! மறுழம வாழ்கவ (நிரந்தரமான) வாழ்வாகும்' 
அல்லது "இழறவா! மறுழம வாழ்ழவத் தவிர கவறு (நிரந்தர) வாழ்வு கவசறதுவுமில்ழல' 
ஆககவ, (அதற்காகப் பாடுபடும் அன்சாரிகழளயும் முஹாஜிர்கழளயும் நீ 
கண்ணியப்படுத்துவாயாக'' என்று (பாடியபடி) கூறினார்கள். "அல்லது' எனும் ஐயப்பாட்டுடன் 
ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்ககள அறிவித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 3692 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் (அகழ் கதாண்டிக்சகாண்டு) இருந்த கபாது பின்வரும் யாப்பு வழகக் கவிழதழயப் 
பாடிக்சகாண்டிருந்தார்கள்: இழறவா! மறுழமயின் நன்ழமழயத் தவிர கவறு (நிழலயான) நன்ழம 
எதுவுமில்ழல. ஆககவ, (அதற்காகப் பாடுபடும்) அன்சாரிகளுக்கும் முஹாஜிர்களுக்கும் நீ உதவி 
சசய்வாயாக. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ழஷபான் 
பின் ஃபர்ரூக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உதவி சசய்வாயாக' என்பதற்குப் பகரமாக 
"மன்னிப்பருள்வாயாக' என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  

3693 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அகழ்ப் கபார் நாளில் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் 
கதாைர்கள், "நாங்கள் (எத்தழககயார் எனில்) உயிகராடிருக்கும் காலம்வழர நாங்கள் "இஸ்லாத்தில் 
நிழலப்கபாம்' அல்லது "அறப்கபார் புரிகவாம்' என முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிசமாைி 
சகாடுத்திருக்கிகறாம்'' என்று (பாடியபடி) கூறிக்சகாண்டிருந்த னர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"இழறவா! மறுழமயின் நன்ழமகய (நிழலயான) நன்ழமயாகும். ஆககவ, (அதற்காகப் பாடுபடும்) 
அன்சாரிகளுக்கும் முஹாஜிர்களுக்கும் நீ மன்னிப்பருள்வாயாக!'' என்று (பாடியபடிகய) 
சசான்னார்கள்.103  

பாடம் : 4 "தூ கைத்' உள்ளிட்ட கபார்கள்104 
 3694 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முதல் சதாழுழக(யான ஃபஜ்ரு)க்கு 
அழைப்புக் சகாடுப்பதற்கு முன்பாககவ நான் (மதீனாவிலிருந்து சிரியா வைியிலுள்ள ஃகாபாழவ 
கநாக்கிப்) புறப்பட்கடன். "தூ கரத்' எனும் இடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் (பால் 
தரும்) ஒட்டகங்கள் கமய்ந்துசகாண்டிருந்தன. அப்கபாது அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) 
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அவர்களுழடய ஓர் அடிழம (வந்து) என்ழனச் சந்தித்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
பால் ஒட்டகங்கள் பிடித்துச் சசல்லப்பட்டுவிட்டன'' என்று கூறினார். நான், "அவற்ழற யார் 
பிடித்துச் சசன்றனர்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அந்த அடிழம, "ஃகத்ஃபான் குலத்தார்'' என்று 
பதிலளித்தார். உடகன நான் உரக்கச் சப்தமிட்டு "உதவி! உதவி! அதிகாழல ஆபத்து!' (யா 
ஸபாஹா!) என்று மதீனாவின் இரு மழலகளுக்கிழடயிலிருந்த அழனவருக்கும் ககட்கும்படி 
மூன்று முழற கத்திகனன். பிறகு முகத்ழதத் திருப்பாமல் கநராக விழரந்து சசன்று "தூ கரத்' 
எனும் இடத்தில் அவர்கழள அழடந்கதன். அவர்கள் (அங்கிருந்த நீர்நிழலயில்) தண்ணரீ் புகட்டத் 
தழலப்பட்டிருந்தனர். "அக்வஇன் மகன் நான்! இன்று அற்பர்கள் (அைியும்) நாள்'' என்று பாடியபடி 
கூறிக்சகாண்கட அவர்கள்மீது அம்சபய்யத் சதாடங்கிகனன். நான் அம்சபய்வதில் கதர்ச்சி 
சபற்றவனாக இருந்கதன். கமலும், நான் "ரஜ்ஸ்' எனும் யாப்பு வழகக் கவிழதழயப் 
பாடிக்சகாண்கட அவர்களிடமிருந்து (சில) ஒட்டகங்கழள விடுவித்கதன். (அவர்கழள நான் 
விரட்டிச் சசன்றகபாது) அவர்கள் விட்டுவிட்டுப்கபான முப்பது சால்ழவ கழள நான் 
எடுத்துக்சகாண்கடன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களும் மக்களும் (அங்கு) வந்து கசர்ந்தனர். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! அந்தக் கூட்டத்தார் தாகத்துடன் இருந்தகபாதும் அவர்கழள தண்ணரீ் 
குடிக்கவிடாமல் நான் தடுத்துவிட்கடன். எனகவ, (அவர்கள் ஓட்டிச்சசன்ற மற்ற ஒட்ட 
கங்கழளயும் விடுவிக்க) அவர்கழள கநாக்கி ஒரு பழடப் பிரிழவ இப்கபாகத அனுப்புங்கள்'' என்று 
கூறிகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அக்வஉ உழடய மககன! 
(அவர்கழள) நீ கதாற்கடித்துவிட்டாய். ஆககவ, சமன்ழமயாக நடந்துசகாள்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு நாங்கள் (மதீனாவுக்குத்) திரும்பிவந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மதீனாவிற்குள் நுழையும் வழரயில் என்ழனத் தமக்குப் பின்கன தமது ஒட்ட கத்தின் மீது 
அமர்த்திக்சகாண்டார்கள்.105 

 3695 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஹுழதபியாழவ கநாக்கிச் சசன்கறாம். அப்கபாது நாங்கள் ஆயிரத்து நானூறு கபர் 
இருந்கதாம். அங்கு (தண்ணரீ் குழறவாக இருந்ததால் எங்களுழடய) ஐம்பது (குர்பானி) ஆடுகள் நீர் 
புகட்டப் படாமல் (தாகத்துடன்) இருந்தன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கிருந்த 
கிணற்றின் சுற்றுச் சுவர்மீது அமர்ந்துசகாண்டு பிரார்த்தித்தார்கள். அல்லது அதனுள் 
உமிழ்ந்தார்கள். உடகன கிணற்றில் நீர் மட்டம் உயர்ந்தது. உடகன நாங்கள் நீர் அருந்திகனாம். 
எங்கள் கால் நழடகளுக்கும் நீர் புகட்டிகனாம். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அங்கிருந்த மரத்துக்குக் கீகை உறுதிசமாைிப் பிரமாணம் (ழபஅத்) வாங்குவதற்காக எங்கழள 
அழைத்தார்கள். மக்கள் அழனவருக்கும் முன்பாக (முதலில்) நாகன அவர்களிடம் உறுதிசமாைி 
அளித்கதன். பிறகு ஒவ்சவாருவராக (வந்து) உறுதிசமாைி அளித்தனர். மக்களில் பாதிப் கபரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உறுதிசமாைி வாங்கி) இருந்தகபாது "சலமா! உறுதிசமாைி 
அளிப்பாயாக!'' என்று (என்னிடம்) கூறினார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் மக்கள் 
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அழனவருக்கும் முன்பாக தங்களிடம் உறுதிசமாைி அளித்துவிட்கடன்'' என்று சசான்கனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "மீண்டும் (ஒரு முழற உறுதிசமாைி அளிப்பாயாக)'' என்று 
கூறினார்கள். அப்கபாது என்னிடம் ஆயுதம் எதுவும் இல்லாமலிருப்பழத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கண்டார்கள். எனக்கு "சிறிய கதால் ககடயம் ஒன்ழற' அல்லது "கதால் ககடயம் 
ஒன்ழற' அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வைங்கினார்கள். பிறகு என்னிடம் உறுதிசமாைி 
சபற்றார்கள். மக்களில் இறுதி நபரிடம் அவர்கள் (உறுதிசமாைி சபற்றுக்சகாண்டு) இருந்த கபாது, 
"சலமா! என்னிடம் நீ உறுதிசமாைி அளிக்கக் கூடாதா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! நான் மக்கள் அழனவருக்கும் முன்பாகவும் மக்களில் பாதிப் கபராகவும் தங்களிடம் 
உறுதிசமாைி அளித்துவிட்கடன்'' என்று சசான்கனன். "மீண்டும் (ஒரு தடழவ உறுதிசமாைி 
அளிப்பாயாக)'' என்று சசான்னார்கள். நான் மூன்றாவது தடழவயாக உறுதிசமாைி அளித்கதன். 
பிறகு என்னிடம், "சலமா! உனக்கு நான் வைங்கிய உனது "சிறிய கதால் ககடயம்' அல்லது "கதால் 
ககடயம்' எங்கக?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் தந்ழதயின் சககாதரர் 
ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் என்ழனச் சந்தித்தார். அவரிடம் ஆயுதம் எதுவும் இல்லாமலிருப்பழத நான் 
கண்கடன். எனகவ, அழத அவருக்குக் சகாடுத்துவிட்கடன்'' என்று சசான்கனன். அழதக் ககட்டு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிரித்தார்கள். கமலும், "நீர் முற்காலத் தில் வாழ்ந்த ஒரு 
மனிதழரப் கபான்றவர் ஆவரீ். அவர் "இழறவா! எனக்காக ஒரு நண்பழரக் கிழடக்கச் 
சசய்வாயாக! அவர் என் உயிழரவிட எனக்கு மிகவும் பிரியமானவராக இருக்க கவண்டும்' என்று 
பிரார்த்தித்தார். (அவழரப் கபான்கற நீரும் உம்ழமவிட உம் தந்ழதயின் சககாதரருக்கு 
முன்னுரிழம அளித்துள்ளரீ்)'' என்று கூறினார்கள். பிறகு (மக்கா) இழணழவப்பாளர்கள் சமாதான 
ஒப்பந்தம் சசய்துசகாள்வதாக எங்களுக்குத் தூது விட்டார்கள். இதனால், (நாங்களும் அவர்களும்) 
ஒருவர் பகுதிக்கு மற்றவர் சசன்றுவர முடியும். நாங்கள் சமாதான ஒப்பந்தம் சசய்துசகாண்கடாம். 
நான் தல்ஹா பின் உழபதில்லாஹ் (ரலி) அவர்களுக்கு உதவியாளராக இருந்கதன். அவரது 
குதிழரக்குத் தண்ணரீ் புகட்டுகவன். அழதத் துழடத்துத் துப்புரவு சசய்கவன். அவருக்கு ஊைியமும் 
சசய்கவன். அவர் தரும் உணழவ உண்டுசகாள்கவன். அல்லாஹ்வுக்காகவும் அவனுழடய 
தூதருக்காகவும் எனது குடும்பம், சசாத்து (சுகங்)கள் அழனத்ழதயும் விட்டுவிட்டு, நான் நாடு 
துறந்து (மதீனாவுக்கு) வந்திருந்கதன். நாங்களும் மக்காவாசிகளும் சமாதான ஒப்பந்தம் சசய்து, 
எங்களில் ஒருவர் மற்சறாருவருடன் கலந்துறவாடிக்சகாண்டகபாது, நான் ஒரு மரத்ழத கநாக்கி 
வந்து, அதன் (அடிப் பாகத்தில் இருந்த) முற்கழள அகற்றிவிட்டு அதற்குக் கீகை 
படுத்துக்சகாண்கடன். அப்கபாது மக்காவாசிகளான நான்கு இழணழவப்பாளர்கள் என்னிடம் வந்து, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள இைிவாகப் கபசத் சதாடங்கினர். அவர்கள் மீது எனக்குக் 
ககாபம் வந்தது. உடகன மற் சறாரு மரத்துக்கு நான் மாறிக்சகாண்கடன். அந்த நால்வரும் தம் 
ஆயுதங்கழள (அந்த மரத்தில்) சதாங்கவிட்டுவிட்டு அவர்களும் படுத்துக்சகாண்டனர். 
இந்நிழலயில், யாகரா ஒருவர் அந்தப் பள்ளத்தாக்கின் கீகையிருந்து "முஹாஜிர்க ளுக்கு ஏற்பட்ட 
நாசகம! (நம் கதாைர்) இப்னு ஸுழனம் சகால்லப்பட்டுவிட்டார் (ஒப்பந்த மீறல் 
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நழடசபற்றுவிட்டது)'' என்று உரக்க அறிவித்தார். உடகன நான் எனது வாழள உருவிக் சகாண்டு, 
படுத்திருந்த அந்நால்வழரத் தாக்கிகனன். அவர்களின் ஆயுதங்கழள எடுத்து ஒகர கட்டாக என் 
ழகயில் ழவத்துக்சகாண்கடன். பிறகு "முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களது முகத்ழதக் 
கண்ணியப்படுத்திய (இழற)வன் மீதாழண யாக! உங்களில் யாகரனும் தழலழயத் தூக்கிப் 
பார்த்தால் அவரது கண் உள்ள பகுதியிகலகய அடிப்கபன்'' என்று கூறிகனன். பின்னர் அவர்கழள 
இழுத்துக்சகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்கதன். என் தந்ழதயின் சககாதரர் 
ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் "அபலாத்' குலத்ழதச் கசர்ந்த "மிக்ரஸ்' எனப்படும் ஒரு மனிதழர 
பிடித்துக்சகாண்டு, துணி விரிக்கப்பட்ட குதிழரசயான்றில் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்தார். அவருடன் எழுபது இழணழவப்பாளர்களும் இருந்தார்கள்.106 அவர்கழள 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பார்த்துவிட்டு "அவர்கழள விட்டு விடுங்கள். (ஒப்பந்த 
மீறல்) குற்றம் அவர்களி டமிருந்கத சதாடங்கி மீண்டும் ஏற்பட்டதாக இருக்கட்டும்'' என்று கூறி, 
அவர்கழள மன்னித்து விட்டுவிட்டார்கள். அல்லாஹ் (இது சதாடர்பாககவ), "மக்கா வின் ழமயப் 
பகுதியில் அவர்களுக்கு எதிராக அவன் உங்களுக்கு சவற்றி அளித்த பின் உங்கள் ழககழள 
அவர்களிடமிருந் தும், அவர்கள் ழககழள உங்களிடமிருந்தும் அவகன தடுத்தான். அல்லாஹ் 
நீங்கள் சசய்துசகாண்டிருப்பழத உற்றுகநாக்குபவ னாக இருக்கின்றான்'' (48:24) எனும் வசனத்ழத 
அருளினான். பிறகு நாங்கள் மதீனாழவ கநாக்கித் திரும்பிகனாம். அப்கபாது ஓரிடத்தில் நாங்கள் 
இறங்கித் தங்கிகனாம். (அந்த இடத் திலிருந்த) எங்களுக்கும் இழணழவப்பாளர் களான "பனூ 
லஹ்யான்' குலத்தாருக்கும் இழடகய ஒரு மழல மட்டுகம இருந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(எதிரிகழளக் கண்காணிப்பதற்காக) இன்றிரவு இம்மழலமீது ஏறுபவரின் 
பாவங்கழள அல்லாஹ் மன்னிப்பானாக!'' எனப் பிரார்த்தித் தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கும் அவர்களுழடய கதாைர்களுக்கும் உளவாளி கபான்று (அவர் இருக்க கவண்டும் 
என்பகத கநாக்கம்). அன்றிரவு நான் இரண்டு அல்லது மூன்று முழற அம்மழலமீது ஏறிகனன். 
பிறகு நாங்கள் மதீனாவுக்கு வந்கதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் (பால்) 
ஒட்டகங்கழளத் தம் அடிழமயான ரபாஹ் (ரலி) அவர்களுடன் அனுப்பிழவத்தார்கள். அவருடன் 
நானும் இருந்கதன். தல்ஹா (ரலி) அவர்களின் குதிழரழய ஓட்டிக்சகாண்டு, ஒட்டகங்களுடன் 
அந்தக் குதிழரக்கும் தண்ணரீ் புகட்டி கமய்ச்சல் நிலத்துக்கு அனுப்புவதற்காக நானும் புறப் பட்டுச் 
சசன்கறன். காழலயில் அப்துர் ரஹ்மான் அல்ஃபஸாரீ என்பான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் ஒட்டகங்கழளத் திடீசரனத் தாக்கி, அழவ அழனத்ழதயும் ஓட்டிச் சசன்றுவிட்டான். 
அவற்றின் கமய்ப்பாளழரயும் சகான்றுவிட்டான். உடகன நான், "ரபாகஹ! (இகதா) இந்தக் 
குதிழரழயப் பிடித்துச் சசன்று, தல்ஹா பின் உழப தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் கசர்த்துவிடு. 
கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், அவர்களின் கால்நழடகழள எதிரிகள் தாக்கிக் 
சகாள்ழளயடித்துச் சசன்றுவிட்டனர் எனத் சதரிவித்துவிடு'' என்று கூறிகனன். பிறகு ஒரு 
மழலயின் உச்சியில் ஏறி மதீனாழவ முன்கனாக்கி நின்றுசகாண்டு, "உதவி! உதவி! அதிகாழல 
ஆபத்து! (யா ஸபாஹா!)'' என மூன்று முழற உரத்த குரலில் கூவிகனன். பிறகு அந்தக் (சகாள் 
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ழளக்) கூட்டத்ழதப் பின்சதாடர்ந்து சசன்று, அவர்கள்மீது அம்சபய்தவனாக விரட்டிச் சசன்கறன். 
அப்கபாது நான், "அக்வஇன் மகன் நான் இன்று அற்பர்களின் (அைிவு) நாள்'' என யாப்புக் கவிழத 
பாடிகனன். பிறகு அவர்களில் ஒருவழன சநருங்கி அவனது ஒட்டகச் கசணத்தின் மீது 
அம்சபய்கதன். அதன் கூர்முழன கசணத்தில் நுழைந்து அவனது கதாளில் பாய்ந்தது. நான், "இகதா 
வாங்கிக்சகாள்; அக்வஇன் மகன் நான்; இன்று அற்பர்களின் (அைிவு) நாள்'' என்று (பாடியபடி) 
கூறிகனன். அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! இவ்வாறு அவர்கள்மீது அம்சபய்துசகாண்டும் 
அவர்களின் குதிழரகழள சவட்டி வழீ்த்திக்சகாண்டும் நான் இருந்கதன். என்ழன கநாக்கிக் குதிழர 
வரீர் எவகரனும் திரும்பி வந்தால், நான் ஏகதனும் மரத்ழத கநாக்கிச் சசன்று அதற்குக் கீகை 
அமர்ந்துசகாண்டு, அவன்மீது அம்ழபப் பாய்ச்சிகனன். அவனது குதிழரழய சவட்டி வழீ்த்தி கனன். 
குறுகிய மழலயிடுக்கு சதன்பட்டகபாது, அதன் இடுக்கில் அவர்கள் நுழைந்துசகாண்ட னர். நானும் 
அம்மழல மீகதறிக்சகாண்டு, கல்லால் அவர்கழள விரட்டியடித்கதன். இவ்வாறு (விரட்டியடித்த 
வண்ணம்) அவர்கழள நான் பின்சதாடர்ந்து சசன்றுசகாண்டிருந் கதன். இறுதியில் அல்லாஹ் 
பழடத்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஒட்டகங்கள் அழனத்ழதயும் என் முதுகுக்குப் 
பின்னால் சகாண்டு வந்துவிட்கடன். அவர்கள் அவற்ழற என்னிடகம விட்டுவிட்டு 
விழரந்துசகாண்டிருந்தனர். பிறகு மீண்டும் அவர்கள்மீது அம்சபய்த வண்ணம் அவர்கழளப் 
பின்சதாடர்ந்கதன். அவர்கள் (ஓடிய கவகத்தில்) முப்பது சால் ழவகழளயும் முப்பது 
ஈட்டிகழளயும் விட்டு விட்டு ஓடினர். அவர்கள் விட்டுச் சசன்ற ஒவ்சவாரு சபாருள்மீதும் 
அல்லாஹ்வின் தூதரும் அவருழடய கதாைர்களும் அறியும் விதத்தில் ஓர் அழடயாளக் கல்ழல 
ழவத்துக் சகாண்கடகபாகனன். பிறகு ஒரு குறுகலான மழலக் கண வாய்க்கு அவர்கள் சசன்றனர். 
அங்கு பத்ர் அல்ஃபஸாரீ என்பவனின் மகனிடம் அவர்கள் கபாய்ச்கசர்ந்து, அமர்ந்து காழல 
உணழவ உட்சகாள்ளலாயினர். நான் ஒரு மழல உச்சியில் அமர்ந்துசகாண்கடன். அப்கபாது அந்த 
ஃபஸாரீ, "நான் காணும் இந்தக் காட்சிகள் என்ன?'' என்று ககட்டான். அதற்கு அவர்கள், "இகதா 
இவனிடமிருந்து கடும் துயரத்ழத நாங்கள் சந்தித்துவிட் கடாம். அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! 
அதி காழல இருளிலிருந்து அவன் எங்கழள விட்டு விலககவ இல்ழல. எங்கழள கநாக்கி 
அம்சபய்து எங்கள் ழகயிலிருந்த எல்லாவற்ழற யும் பறித்துக்சகாண்டான்'' என்று கூறினர். 
அதற்கு அந்த ஃபஸாரீ, "உங்களில் நான்கு கபர் அவழன கநாக்கிச் சசல்லட்டும்'' என்று கூறினான். 
அவர்களில் நான்கு கபர் நானிருந்த மழலமீது ஏறினர். அவர்கள் எனது கபச்ழசக் ககட்கும் 
இடத்திற்கு வந்தகபாது, நான், "என்ழன உங்களுக்குத் சதரியுமா?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள் 
"இல்ழல, நீ யார்?'' என்று ககட்டார்கள். "நான் சலமா பின் அல்அக்வஉ. முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களது முகத்ழதக் கண்ணியப்படுத்திய (இழற)வன் மீதாழணயாக! உங்களில் யாகரனும் 
ஒருவழர நான் கதடிப் புறப்பட்டால் அவழர நான் பிடிக்காமல் விடமாட்கடன். (அகத சமயத்தில்) 
உங்களில் யாகரனும் ஒருவர் என்ழனத் கதடிப் புறப்பட்டால் அவரால் என்ழனப் பிடிக்க முடியாது'' 
என்று நான் கூறிகனன். அவர்களில் ஒருவன், "நானும் (அவ்வாகற) கருதுகிகறன்'' என்றான். பிறகு 
அவர்கள் அழனவரும் திரும்பிச் சசன்றனர். நான் அந்த இடத்திலிருந்து நகர்ந்திருக் கக்கூட 
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இல்ழல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் குதிழரப் பழடயினர் மரங்களிழடகய புகுந்து 
வருவழத நான் பார்த்கதன். அவர்களில முதல் ஆளாக அக்ரம் அல்அசதீ (ரலி) அவர்கள் 
இருந்தார்கள். அவருக்குப் பின்னால் அபூகத்தாதா அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். 
அவழரத் சதாடர்ந்து மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் அல்கிந்தீ (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். நான் 
அக்ரம் (ரலி) அவர்களது குதிழர யின் கடிவாளத்ழதப் பிடித்துக்சகாண்கடன். அவர்கள் நால்வரும் 
புறமுதுகிட்டு ஓடிக் சகாண்டிருந்தனர். நான் "அக்ரகம! அவர் களிடம் எச்சரிக்ழகயாக 
இருந்துசகாள்ளுங் கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க ளும் அவர்களுழடய கதாைர்களும் 
வந்து கசர்வதற்கு முன் (தனியாக வரும்) உம்ழம இவர்கள் பிடித்துவிட கவண்டாம்'' என்று 
கூறிகனன். அதற்கு அக்ரம் (ரலி) அவர்கள், "சலமா! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் மீதும் மறுழம நாளின் 
மீதும் நம்பிக்ழக சகாண்டவரா யிருந்தால், சசார்க்கம் உண்ழம; நரகம் உண்ழம என நீர் 
அறிந்திருந்தால் எனக்கும் வரீ மரணத்துக்குமிழடகய குறுக்கிடாதீர்!'' என்று கூறினார். ஆககவ, 
அவழர நான் விட்டுவிட்கடன். அவரும் அப்துர் ரஹ்மான் அல்ஃபஸாரியும் (வாள் முழனயில்) 
சந்தித்துக்சகாண்டனர். அக்ரம் (ரலி) அவர்கள் அப்துர் ரஹ்மானின் குதிழரழய சவட்டிவிட்டார்கள். 
அப்துர் ரஹ்மான், அக்ரம் (ரலி) அவர்கள்மீது ஈட்டிழயப் பாய்ச்சி அவர்கழளக் சகான்றுவிட்டான். 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் முகத்ழதக் கண்ணியப்படுத்திய (இழற)வன் மீதாழணயாக! பிறகு 
நான் காலால் நடந்கத அவர்கழளப் பின்சதாடர்ந்கதன். எனக்குப் பின்னால் வந்த முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்களின் கதாைர்கழளகயா, அவர்களது (குதிழர கிளப்பிய) புழுதிழயகயா நான் 
பார்க்கவில்ழல. இறுதியில் அ(ந்தப் பழக)வர்கள் சூரியன் மழறவதற்கு முன் ஒரு கணவாழய 
அழடந்தனர். அங்கு ஒரு நீர்நிழல இருந்தது. அதற்கு "தூ கரத்' எனப் சபயர் சசால்லப்பட்டது. 
அவர்கள் தாகத்துடன் இருந்ததால் அதில் நீர் அருந்தச் சசன்றனர். தங்களுக்குப் பின்னால் நான் 
ஓடி வருவழத அவர்கள் கண்டதும் அந்த இடத்ழதவிட்டு சவளிகயறும் நிழலக்கு அவர்கள் 
உள்ளாயினர். அவர்கள் ஒரு துளி நீழரக்கூட சுழவக்கவில்ழல. அவர்கள் அங்கிருந்து கிளம்பி 
ஒரு மழலக் குன்றில் விழரந்து சசன்றனர். நான் கவகமாக ஓடி அவர்களில் ஒருவழனச் 
சசன்றழடந்கதன். அவனது கதாள் பட்ழடயிலுள்ள சமல்லிய எலும்பின் மீது, "இகதா இழத 
வாங்கிக்சகாள் அக்வஇன் மகன் நான் இன்று அற்பர்களின் (அைிவு) நாள்'' என்று கூறியவாறு ஓர் 
அம்ழபப் பாய்ச் சிகனன். அவன், "உன் தாய் உன்ழன இைக் கட்டும்! காழலயில் வந்த அக்வஆ 
நீ?'' என்று ககட்டான். நான் "ஆம். தனக்குத் தாகன பழகவன் ஆகிவிட்டவகன! காழலயில் சந்தித்த 
உன் அக்வஉதான் நான்'' என்கறன். அக்கூட்டத்தார் ஒரு மழலக் குன்றின் மீது இரு குதிழரகழள 
விட்டுவிட்டு ஓடி விட்டனர். நான் அவ்விரு குதிழரகழளயும் பிடித்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ஓட்டி வந்கதன். அப்கபாது (என் தந்ழதயின் சககாதரர்) ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் 
கதால் அடுக்குப் பாத்திரம் ஒன்ழற என்னிடம் சகாண்டுவந்தார். அதில் தண்ணரீ் கலந்த பால் 
சிறிதளவு இருந்தது. இன்சனாரு கதால் அடுக்குப் பாத்திரமும் அவரிடம் இருந்தது. அதில் தண்ணரீ் 
இருந்தது. நான் அங்கத் தூய்ழம (உளூ) சசய்கதன்; அருந்திகனன். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்கதன். அக்கூட்டத்தாழர நான் விரட்டி யடித்த நீர்நிழல அருகில் அவர்கள் 
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இருந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த ஒட்டகங்கழளயும் அந்த 
இழணழவப்பாளர்களிடமிருந்து நான் ழகப்பற்றிய ஈட்டிகள், சால்ழவகள் உள்ளிட்ட அழனத்துப் 
சபாருட்கழளயும் எடுத்து ழவத்திருந்தார்கள். அப்கபாது பிலால் (ரலி) அவர்கள், 
அக்கூட்டத்தாரிடமிருந்து நான் விடுவித்த ஒட்டகங்களில் ஒன்ழற அறுத்து அதன் ஈரழலயும் 
திமிழலயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகப் சபாரித்துக்சகாண்டிருந்தார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்ழன விடுங்கள். நான் (நம்) மக்களில் நூறு கபழரத் கதர்ந்சதடுத்து 
(அழைத்துக்சகாண்டு) அக்கூட்டத்தாழரப் பின் சதாடர்ந்து சசல்கிகறன். அவர்களில் இறப்புச் சசய்தி 
அறிவிக்கக்கூட ஒருவழரயும் விட்டு ழவக்காமல் அவர்கள் அழனவழரயும் சகான்றுவிடுகிகறன்'' 
என்று கூறிகனன். அழதக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிரித்தார்கள். அங்கிருந்த 
சநருப்பின் சவளிச்சத்தில் அவர்களின் கழடவாய்ப் பற்கள் சதரிந்தன. அப்கபாது அவர்கள், "சலமா! 
உன்னால் அழதச் சசய்ய முடியும் என நீ கருதுகிறாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம் 
(சசய்கவன்), தங்கழளக் கண்ணியப்படுத்திய (இழற)வன் மீதாழணயாக!'' என்று கூறி கனன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தற்கபாது அக்கூட்டத்தார் ஃகத்ஃபான் பகுதியில் 
விருந்து அளிக்கப் பட்டுக்சகாண்டிருக்கிறார்கள்'' என்று (இழறயறிவிப்பின் மூலம்) கூறினார்கள். 
அப்கபாது ஃகத்ஃபான் பகுதியிலிருந்து ஒரு மனிதர் வந்தார். அவர் "அக்கூட்டத்தா ருக்காக இன்ன 
மனிதர் இழறச்சி ஒட்டக சமான்ழற அறுத்(து விருந்தளித்)தார். அவர்கள் அந்த ஒட்டகத்தின் 
கதாழல உரித்துக்சகாண்டிருந்தகபாது (பாழலவன சவளியில்) புழுதி கிளம்புவழதக் கண்டனர். 
உடகன "அக்(குதிழரப் பழடக்) கூட்டம் வந்துவிட்டது' என்று கூறியவாறு சவருண்கடாடிவிட்டனர்'' 
என்று கூறினார். காழலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ழறய தினத்தில் நம் 
குதிழரப் பழடயில் மிகச் சிறந்த வரீர் அபூகத்தாதா ஆவார். நம் காலாட் பழடயில் மிகச் சிறந்த 
வரீர் சலமா ஆவார்'' என்று (பாராட்டிக்) கூறினார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
குதிழரப் பழட வரீருக்கான ஒரு (பரிசுப்) பங்கும், காலாட் பழட வரீருக்கான ஒரு பங்குமாக இரு 
பங்குகள் கசர்த்து (கபார்ச் சசல்வமாக) எனக்கு வைங்கினார்கள். பிறகு தமது "அள்பா' எனும் 
ஒட்டகத்தில் தமக்குப் பின்னால் என்ழன அமரச் சசய்து மதீனா கநாக்கித் திரும்பினார்கள். 
நாங்கள் வந்துசகாண்டிருந்தகபாது (ஒரு நிகழ்ச்சி நழடசபற்றது.) அன்சாரிகளில் ஒருவர் இருந்தார். 
அவழர ஓட்டப் பந்தயத்தில் யாராலும் சவல்ல முடியாது. அவர், "மதீனாவழர என்னுடன் 
கபாட்டியிட்டு ஓடுபவர் யார்? கபாட்டியிட்டு ஓடுபவர் யார்?'' என்று திரும்பத் திரும்பக் 
கூறலானார். அவரது குரழலக் ககட்ட நான் (அவரிடம்), "மரியாழதக்குரியவர்கழள நீ 
மதிக்கமாட்டாயா? சிறப்புக்குரியவர்கழள நீ அஞ்சமாட்டாயா?'' என்று ககட்கடன். அவர் "இல்ழல, 
அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களாக இருந்தால் தவிர'' என்று கூறினார். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் தந்ழதயும் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! என்ழன 
விடுங்கள்; அந்த மனிதழர நான் சவல்கிகறன்'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "உன் விருப்பம்' என்றார்கள். நான், "முதலில் நீ ஓடு' என்று கூறிவிட்டு, என் கால்கழள 
உதறிவிட்டு, குதித்து ஓடி கனன். ஓடிக்சகாண்டிருந்தகபாது ஒன்றி ரண்டு கமடுகளில் ஏறியகபாது, 
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ஓட்டத்ழதக் கட்டுப்படுத்தி மூச்சு வாங்கி ஓய்சவடுத் கதன். பிறகு அவருக்குப் பின்னால் ஓடி 
கனன். மறுபடியும் ஒன்றிரண்டு கமடுகளில் ஏறியகபாது ஓட்டத்ழத மட்டுப்படுத்தி கனன். பிறகு 
அவழரச் சசன்றழடவதற்காக (கமட்டில்) ஏறிகனன். அப்கபாது அவரு ழடய கதாள்களுக்கிழடகய 
அடித்து, "நீ கதாற்கடிக்கப்பட்டாய், அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக!'' என்கறன். அவர், "நானும் 
(அவ்வாகற) எண்ணுகிகறன்'' என்று கூறினார். மதீனாவழர அவருக்கு முன்பாககவ நான் 
ஓடிவந்கதன். அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! (மதீனாவிற்கு வந்த பின்) நாங்கள் மூன்று இரவுகள் 
மட்டுகம தங்கியிருந்கதாம். (நான்காம் நாள்தான்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
ழகபழர கநாக்கி(ப் கபாருக்காக)ப் புறப்பட்கடாம். அப்(பயணத்தின்)கபாது, என் தந்ழதயின் சககாதரர் 
ஆமிர் (ரலி) பின்வரும் யாப்புக் கவிழதழயப் பாடினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! 
அல்லாஹ் மட்டும் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் கநர்வைி சபற்றிருக்கமாட்கடாம் தானதர்மம் 
சசய்திருக்கவுமாட்கடாம் சதாழுதிருக்கவுமாட்கடாம் (இழறவா!) நாங்கள் உன் கருழணயிலிருந்து 
கதழவயற்றவர்கள் அல்லர். (கபார் முழனயில் எதிரிகழள) நாங்கள் சந்திக்கும்கபாது எங்கள் 
பாதங்கழள உறுதிப்படுத்துவாயாக! எங்கள்மீது அழமதிழயப் சபாைிவாயாக! இழதக் ககட்ட 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இவர் யார்?'' என்று ககட் டார்கள். அதற்கு அவர்கள் "நான் 
ஆமிர்'' என்றார்கள். "உம்முழடய இழறவன் உமக்கு மன்னிப்பருள்வானாக'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (சபாதுவாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
மனிதருக்காக (கபாரில் தனிப்பட்ட முழறயில்) அவரது சபயர் குறிப்பிட்டுப் பாவமன்னிப்பு 
கவண்டுவார் ககளயானால், அவர் (அப்கபாரில்) வரீ மரணம் அழடயாமல் இருந்ததில்ழல. ஆககவ, 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், தமது ஒட்டகத்தின் மீதிருந்தவாறு, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
ஆமிர் (நீண்ட நாள் உயிர் வாழ்வதன்) மூலம் எங்கழளப் பயன ழடயச் சசய்யக் கூடாதா?'' என்று 
ககட்டார் கள். பிறகு நாங்கள் ழகபர் சசன்றழடந்த தும் ழகபர்வாசிகளின் மன்னன் மர்ஹப் தனது 
வாழள கமலும் கீழுமாக அழசத்துக்சகாண்கட, "ழகபருக்குத் சதரியும் நான்தான் மர்ஹப் என்று 
(கபாருக்கு ஆயத்தமாய் என்றும்) முழு ஆயுதங்கள் தரித்த பண்பட்ட வரீன் என்று. கபார்கள் 
மூண்டு சகாழுந்துவிட்டு எரியும்கபாது (சில கநரம் நான் ஈட்டிசயறிகவன் சில கநரம் வாள் 
வசீுகவன்)'' என்று பாடினான். அப்கபாது என் தந்ழதயின் சககாதரர் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் முன்கன 
வந்து, "ழகபருக்குத் சதரியும் நான் ஆமிர் என்று கபார்த் துன்பங்கழள எதிர்சகாள்ளும் ஆயுதங்கள் 
தரித்த சரியான வரீன் என்று'' என்று பாடினார்கள். பிறகு இருவரும் கமாதிக்சகாண்டனர். அப்கபாது 
மர்ஹபின் வாள், ஆமிர் (ரலி) அவர்களின் ககடயத்ழதத் தாக்கியது. ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் 
(குனிந்து) அவனது கீழ் பகுதியில் (தமது வாளால்) சவட்டப்கபானார்கள். அப்கபாது அவரது வாள் 
அவழரகய திருப்பித் தாக்கிவிட்டது; அவரது ழக நரம்ழபத் துண்டித்துவிட்டது. அதிகலகய அவரது 
இறப்பும் ஏற்பட்டது. பிறகு நான் புறப்பட்டுச் சசன்கறன். அப் கபாது நபித்கதாைர்களில் சிலர் 
"ஆமிரின் நற்சசயல்கள் அைிந்துவிட்டன. அவர் தற் சகாழல சசய்துசகாண்டார்'' என்று கபசிக் 
சகாண்டிருந்தனர். உடகன நான் அழுதுசகாண்கட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஆமிரின் நற்சசயல்கள் அைிந்துவிட்டனவா?'' என்று ககட்கடன். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவ்வாறு) யார் சசான்னது?'' என்று ககட்டார்கள். "தங்கள் 
கதாைர்களில் சிலர்'' என்று பதிலளித்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவ்வாறு 
சசான்னவர் சபாய்யுழரத்துவிட்டார். அவருக்கு அவரது நன்ழம இரு முழற கிழடக்கும்'' என்று 
கூறினார்கள். பிறகு கண் வலியுடன் இருந்த அலீ (ரலி) அவர்களிடம் (அவர்கழள அழைத்துவர) 
என்ழன அனுப்பிழவத்தார்கள். (என்ழன அனுப்புவதற்கு முன்) "நான் (நாழள) இஸ்லாமிய(ச் 
கசழனயின்) சகாடிழய ஒரு மனிதரிடம் சகாடுப்கபன். அவர் அல்லாஹ்ழவயும் அவனுழடய 
தூதழரயும் கநசிக்கிறார்; அவழர அல்லாஹ்வும் அவனுழடய தூதரும் கநசிக்கின்றனர்'' என்று 
கூறினார்கள். நான் அலீ (ரலி) அவர்களிடம் சசன்று கண் வலியுடனிருந்த அவர்கழள அழைத்துக் 
சகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்கதன். அப்கபாது அலீ (ரலி) அவர்களின் 
கண்களில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உமிழ்ந்தார்கள். அவர்கள் கண் குணமழடந் 
தார்கள். பிறகு அலீ (ரலி) அவர்களிடம் இஸ்லாமிய(ச் கசழனயின்) சகாடிழயக் சகாடுத்தார்கள். 
ழகபரின் மன்னன் மர்ஹப் புறப்பட்டு வந்து, "ழகபருக்குத் சதரியும் நான்தான் மர்ஹப் என்று 
(கபாருக்கு ஆயத்தமாய் என்றும்) ஆயுதங்கள் தரித்த பண்பட்ட வரீன் என்று. கபார்கள் மூண்டு 
சகாழுந்துவிட்டு எரியும்கபாது (சில கவழள நான் ஈட்டிசயறிகவன் சில கவழள நான் வாள் 
வசீுகவன்)'' என்று பாடினான். அதற்கு அலீ (ரலி) அவர்கள், என் தாயாரால் ழஹதர் (சிங்கம்) எனப் 
சபயர் சூட்டப்பட்டவன் நான் அருவருப்பான கதாற்றமுழடய அடர்வனத்தின் சிங்கம் நான் சந்தர் 
எனும் கபரளழவயால் அளப்பழதப் கபான்று அவர்கழளத் தாராளமாக அளந்திடுகவன் (ஏராளமான 
எதிரிகழள சவட்டி வழீ்த்துகவன்)'' என்று பாடிக்சகாண்கட மர்ஹபின் தழலயில் ஓங்கி அடித்து, 
அவழன வழீ்த்தி னார்கள். பிறகு அலீ (ரலி) அவர்களின் கரங்களாகலகய (ழகபரின்) சவற்றியும் 
கிட்டியது. இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 46 "அவகன அவர்கள் ழககழள உங்களிடமிருந்து தடுத்தான்'' (48:24) எனும் வசனம்.  

3696 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மக்காவாசிகளில் எண்பது கபர் நபி (ஸல்) 
அவர்கள்மீதும் நபித்கதாைர்கள்மீதும் திடீர்த் தாக்குதல் சதாடுப்பதற்காக "தன்ஈம்' மழலயிலிருந்து 
ஆயுதங்ககளாடு இறங்கிவந்தனர். அப்கபாது சரணழடந்த அவர்கழள நபி (ஸல்) அவர்கள் பிடித்து, 
(அவர்கழள மன்னித்து) உயிகராடு விட்டுவிட்டார்கள். அப்கபாது வல்லழமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், "மக்காவின் ழமயப் பகுதியில் அவர் களுக்கு எதிராக அவன் உங்களுக்கு சவற்றி 
அளித்த பின், உங்கள் ழககழள அவர்கழள விட்டும், அவர்கள் ழககழள உங்கழளவிட்டும் 
அவகன தடுத்தான்'' (48:24) எனும் வசனத்ழத அருளினான். 

 பாடம் : 47 அறப்கபாரில் ஆண்களுடன் சபண் களும் கைந்துசகாள்வது  
3697 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தாயார்) உம்மு சுழலம் (ரலி) அவர்கள் ஹுழனன் 
கபார் தினத்தன்று பிச்சுவாக் கத்தி ஒன்ழற எடுத்து, தம்முடன் ழவத்திருந்தார். அழதப் பார்த்த 
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(என் தாயாரின் கணவர்) அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! உம்மு சுழலம் தம் முடன் பிச்சுவாக் கத்தி ஒன்ழற ழவத்திருக் கிறார்'' 
என்று கூறினார்கள். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தப் பிச்சுவாக் கத்தி 
எதற்கு?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உம்மு சுழலம் (ரலி) அவர்கள், "இழணழவப்பாளர்களில் 
யாகரனும் என்ழன சநருங்கினால் அவரது வயிற்ழற நான் பிளந்துவிடுகவன். அதற் காகத்தான் 
அழத ழவத்துள்களன்'' என்று கூறினார். அழதக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சிரிக்கலானார்கள். உம்மு சுழலம் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நம்மவழரத் தவிர 
(மக்கா சவற்றி யின்கபாது) தங்களிடம் சரணழடந்து தங்களால் (சபாது மன்னிப்பளிக்கப்பட்டு) 
விடுவிக்கப்பட் டவர்கழளத் தாங்கள் சகான்றுவிடுங்கள்'' என்று கூறினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் கபாதுமானவனாக ஆகிவிட்டான். அவன் உபகாரமும் 
சசய்துவிட்டான். (இந்த ஹுழனன் கபாரில் நமக்குச் சரிவு ஏற்பட்டாலும் சபருத்த பாதிப்பு 
ஏதுமில்லாமல் அல்லாஹ் காப்பாற்றிவிட்டான்)'' என்று கூறினார்கள். - உம்மு சுழலம் (ரலி) 
அவர்கள் சதாடர்பான கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிட மிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3698 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபாருக்குப் 
புறப்பட்டுச் சசல்லும்கபாது, அவர்களுடன் (என் தாயார்) உம்மு சுழலம் (ரலி) அவர்களும் இன்னும் 
சில அன்சாரிப் சபண்மணிகளும் கலந்துசகாள்வர். அப்சபண்கள் (அறப்கபார் வரீர்களுக்கு) தண்ணரீ் 
சகாடுப்பார்கள்; காயமுற்ற வர்களுக்குச் சிகிச்ழச அளிப்பார்கள். 

 3699 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உஹுதுப் கபாரின்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கழள(த் தனிகய) விட்டுவிட்டு மக்கள் சிலர் கதாற்று (ஓடி)விட்டனர். அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கழள ஒரு கதால் ககடயத்தால் மழறத்துக்சகாண்டு பாதுகாத்தபடி 
நின்றார்கள். அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் அதிகவக மாக அம்சபடுத்து எய்யக்கூடியவர்களாக 
இருந்தார்கள். (கவக கவகமாக இழுத்து அம்சபய்ழகயில்) இரண்டு அல்லது மூன்று விற்கழள 
உழடத்துவிட்டார்கள். யாகரனும் ஒருவர் அம்புக் கூட்டுடன் சசல்வழதக் கண்டால் நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அழத அபூ தல்ஹாவிடம் தூக்கிப்கபாடு'' என்று சசால்லிக்சகாண்டிருந்தார்கள். அந்த 
கநரத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் (அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுக்குப் பின்னா லிருந்து) தழலழய 
உயர்த்தி எதிரிகழள எட்டிப் பார்க்க, அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
தங்களுக்கு என் தந்ழதயும் தாயும் அர்ப்பணமாகட்டும். எட்டிப் பார்க்காதீர்கள். எதிரிகளின் 
அம்புகளில் ஏகதனும் ஓர் அம்பு தங்கழளத் தாக்கிவிடலாம். என் மார்பு தங்கள் மார்ப்புக்குக் கீகை 
இருக்கும் (தாங்கள் எட்டிப் பார்க்காமல் இருந்தால் என் மார்பு தங்கள் மார்புக்கு கநராகக் ககடயம் 
கபான்று இருக்கும்)'' என்று சசான்னார்கள். (அன்று) நான் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் புதல்வி 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கழளயும் உம்மு சுழலம் (ரலி) அவர்கழளயும் ஆழடழய விரிந்து 
கட்டிக்சகாண்டவர்களாகப் பார்த்கதன். அவர்கள் கால் சகாலுசுகழளக் கண்கடன். அவர்கள் 
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இருவரும் (தண்ணரீ் உள்ள) கதால் ழபகழள முதுகின் மீது சுமந்துவந்து, (காயம் பட்டுக் கிடந்த) 
வரீர்களின் வாயில் ஊற்றுவார்கள். பின்னர் திரும்பிப்கபாய், தண்ணரீ் நிரப்பிக்சகாண்டு வந்து, 
வரீர்களின் வாயில் ஊற்றுவார்கள். அபூ தல்ஹா (ரலி) அவர்களின் சிற்றுறக்கத்தால் அவர்கள் 
கரங்களிலிருந்து இரண்டு, அல்லது மூன்று முழற வாள் (நழுவி) விழுந்துவிட்டது.107  

பாடம் : 48 அறப்கபாரில் கலந்துசகாண்ட சபண் களுக்குப் கபார்ச் சசல்வத்தில் (வரீர்க ளுக்கான) 
பங்கு வைங்காமல் சிறிதளவு (ஊக்கத் சதாழக) வைங்கப்படும் என் பதும், எதிரிகளின் 
குைந்ழதகழளக் சகால்வதற்கு வந்துள்ள தழடயும். 

 3700 யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் அல்ழலஸீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (காரிஜிய்யாக் 
கூட்டத்ழதச் கசர்ந்த) நஜ்தா பின் ஆமிர் என்பவர் ஐந்து விஷயங் கழளப் பற்றிக் ககட்டு இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினார்.108 அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
"நான் ஒரு கல்விழய மழறத்த குற்றத்திற்கு ஆளாகிவிடுகவன் என்ற அச்சம் எனக்கு 
இல்ழலயாயின் அவருக்கு நான் பதில் கடிதம் எழுதமாட்கடன்'' என்று கூறி (அவருக்குப் பதில் 
எழுதி)னார்கள். நஜ்தா தமது கடிதத்தில் பின்வருமாறு எழுதியிருந்தார்: இழறவாழ்த்துக்குப் பின்! 
அறப்கபார்களில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் சபண்களும் கலந்துசகாண்டார்களா? 
அவ்வாறு கலந்துசகாண்ட சபண்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபார்ச் 
சசல்வத்தில் பங்கு சகாடுத்தார்களா? (கபாரில்) எதிரிகளின் குைந்ழதகழளக் சகான்றார்களா? 
அநாழத எனும் சபயர் எந்தப் பருவத்தில் முற்றுப்சபறும்? கபாரில் ழகப்பற்றப்படும் சசல்வங் 
களில் 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 சபண்களும் அறப்கபார்களில் 
கலந்துசகாண்டார்களா?' எனக் ககட்டிருந்தீர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
அறப்கபார்களில் சபண்களும் கலந்து சகாண்டார்கள். கபாரில் காயமழடந்தவர் களுக்கு மருந்திட்டு 
சிகிச்ழச அளித்தார்கள். கபார்ச் சசல்வத்திலிருந்து சிறிதளவு அவர் களுக்கு (ஊக்கத் சதாழகயாக) 
வைங்கப் பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபார்ச் சசல்வத்தில் சபண்களுக்கு (குறிப் 
பிட்ட) பங்கு எழதயும் நிர்ணயிக்கவில்ழல. கபாரின்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
குைந்ழதகழளக் சகால்ல மாட்டார்கள். எனகவ, நீரும் குைந்ழத கழளக் சகால்லாதீர். கமலும், நீர் 
"அநாழத எனும் சபயர் எந்தப் பருவத்கதாடு முற்றுப்சபறுகிறது?' எனக் ககட்டிருந்தீர். என் 
ஆயுளின் (அதிபதி) மீதாழணயாக! சிலருக்குத் தாடி கூட முழளத்துவிடும். ஆனால், தமக்குரிய 
ஒன்ழறப் சபறுவதிலும் தமக்குரிய ஒன்ழறக் சகாடுப்பதிலும் பலவனீத்துடகனகய அவர்கள் 
இருப்பர். (ஒன்ழறப் சபறும்கபாது) மற்றவர்கழளப் கபான்று சரியான சபாருழளப் சபறுகின்ற 
பக்குவத்ழத ஒருவன் அழடந்துவிட்டால் அவழனவிட்டு அநாழத எனும் சபயர் நீங்கிவிடும். 
கமலும், நீர் என்னிடம் "கபார்ச் சசல்வத்தில் ஐந்தில் ஒரு பாகம் (குமுஸ்) யாருக்குரியது?' எனக் 
ககட்டிருந்தீர். (நபியவர்களின் குடும்பத்தாராகிய) நாங்கள் அது எங்களுக்கக உரியது எனக் 
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கூறிவந்கதாம். ஆனால், எங்கள் மக்ககள (பனூ உழமய்யா) அழத எங்களுக்குத் தர 
மறுத்துவிட்டனர். (ஆககவ, குமுஸ் நிதி ஆட்சியாளராக வரும் அழனவரின் குடும்பத்தாருக்கும் 
உரியதாகும்.)  

3701 கமற்கண்ட ஹதீஸ் யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "நஜ்தா என்பவர் இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்களுக்கு (ஐந்து விஷயங்கள் குறித்துக் ககட்டு)க் கடிதம் எழுதினார்'' என்கற ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. 
ஆயினும், ஹாத்திம் பின் இஸ்மாயலீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் குைந்ழதகழளக் சகால்லமாட்டார்கள். எனகவ, நீரும் குைந்ழதகழளக் 
சகால்லாதீர். "களிர்' (அழல) அவர்கள், தாம் சகான்ற சிறுவனிடமிருந்து அறிந்துசகாண்டழதப் 
கபான்று நீரும் அறிந்தால் தவிர (அது உம்மால் இயலாத காரியமாகும்)'' என்று இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் என இடம் சபற்றுள்ளது. ஹாத்திம் பின் இஸ்மாயலீ் (ரஹ்) அவர் 
களிடமிருந்து இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹமீ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில் 
"இழறநம்பிக்ழகயாளழர நீர் பாகுபடுத்தி அறிந்துசகாள்ள முடிந்தால் தவிர. அப்கபாது தான் 
இழறமறுப்பாளழனக் சகால்வதற்கும் இழறநம்பிக்ழகயாளழர விட்டுவிடுவதற் கும் உமக்கு 
முடியும் (ஆனால், சிறுவன் பிற் காலத்தில் எப்படி மாறுவான் என்பழத, "களிழர'ப் கபான்று 
அறிந்துசகாள்ள உம்மால் முடியாது)'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் என 
இடம் சபற்றுள்ளது. 

 3702 யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (காரிஜிய்யாக்களில் ஒருவரான) 
நஜ்தா பின் ஆமிர் அல்ஹரூரீ என்பவர் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதி, 
அடிழமகளும் சபண்களும் கபார்ச் சசல்வங்கள் பங்கிடப் படும் இடத்திற்கு வந்தால் அவர்களுக்கும் 
கபார்ச் சசல்வத்தில் பங்கு சகாடுக்கப்படுமா? (எதிரி களின்) குைந்ழதகழளக் சகால்லலாமா? 
அநாழத எனும் சபயர் எந்தப் பருவத்கதாடு முற்றுப் சபறும்? (குமுழஸப் பற்றிக் கூறும் 
8:41ஆவது வசனத்திலுள்ள) "உறவினர்கள்' யார் ஆகியழவ பற்றி விளக்கம் ககட்டார். அப்கபாது 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "அவருக்காகப் பதில் கடிதம் எழுது'' என்று கூறிவிட்டு, 
"அவர் முட்டாள்தனமான ஒரு முடிழவ எடுத்துவிடுவார் என்ற அச்சம் எனக்கில்ழலயாயின் 
அவருக்கு நான் பதில் கடிதம் எழுதமாட்கடன்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு பின்வருமாறு எழுதச் 
சசான்னார்கள்: "நீர் என்னிடம் கபார்ச் சசல்வம் பங்கிடப்படும் இடத்திற்குப் சபண்களும் 
அடிழமகளும் வந்தால் அவர்களுக்கும் கபார்ச் சசல்வத்தில் பங்கு சகாடுக்கப் படுமா?' எனக் 
ககட்டிருந்தீர். கபார்ச் சசல்வத்தில் அந்த இரு பிரிவினருக்கும் ஏகதனும் (ஊக்கத் சதாழகயாக) 
வைங்கப்பட்டால் தவிர (குறிப்பிட்ட) பங்ககதும் இல்ழல. (கபாரில் எதிரிகளின்) குைந்ழதகழளக் 
சகால்வழதப் பற்றி என்னிடம் ககட்டிருந்தீர். (கபாரில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
குைந்ழதகழளக் சகால்லமாட்டார்கள். எனகவ, நீரும் அவர்கழளக் சகால்ல கவண்டாம். மூசா 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
269

அறப்போரும் வழிகோட்ட� நெறிகளும் ஹதீஸ் 3564 - 3713



(அழல) அவர்களின் நண்பர் (களிர்), தாம் சகான்ற சிறுவழனப் பற்றி (இழறவன் மூலம்) 
அறிந்துசகாண்டழதப் கபான்று நீரும் அக்குைந்ழதகழளப் பற்றி அறிந்தால் தவிர. (அது உம்மால் 
இயலாது.) நீர் என்னிடம் அநாழதகழளப் பற்றி "அநாழத எனும் சபயர் எந்தப் பருவத் கதாடு 
முற்றுப்சபறும்?' எனக் ககட்டிருந்தீர். அவன் பருவ வயழத அழடந்து, அவனிடம் பக்குவ நிழல 
சதன்படாத வழர "அநாழத' எனும் சபயர் அவனிடமிருந்து நீங்காது. கமலும், நீர் என்னிடம் 
"(8:41ஆவது வசனத்திலுள்ள) "உறவினர்' என்கபார் யார்?' எனக் ககட்டிருந்தீர். (நபியவர்களின் உறவி 
னர்களான) நாங்கள்தாம் அவர்கள் என நாங்கள் கூறிகனாம். ஆனால், அழத எங்கள் மக்கள் 
மறுத்துவிட்டனர் (எனகவ ஆட்சியாளர்களின் உறவினர்கழளயும் அது குறிக்கும்). - இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 3703 யஸீத் பின் 
ஹுர்முஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (காரிஜிய்யாவான) நஜ்தா பின் ஆமிர் என்பவர் இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர் களுக்கு (ஐந்து விஷயங்கழளப் பற்றிக் ககட்டு)க் கடிதம் எழுதினார். அவரது 
கடிதத்ழத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் வாசித்தகபாதும் அவருக்குப் பதில் எழுதியகபாதும் 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களுடன் இருந்கதன். அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! முழடநாற்றத்தில் வழீ்ந்துவிடாமல் அவழரக் காக்க கவண்டும் 
என்ற எண்ணம் எனக்கு இல்ழலயாயின் அவருக்கு நான் பதில் கடிதம் எழுதவுமாட்கடன்; 
அவழரக் கண்குளிரச் சசய்திருக்கவுமாட்கடன்'' என்று கூறிவிட்டு, (பின்வருமாறு) அவருக்குக் 
கடிதம் எழுதச் சசான்னார்கள்: "அல்லாஹ் (8:41ஆவது வசனத்தில்) குறிப்பிட்டுள்ள (குமுஸில்) 
பங்கு சபறுகின்ற உறவினர்கள் யார்?' என்பது குறித்து நீர் என்னிடம் ககட்டிருந்தீர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உறவினர்களாகிய நாங்கள்தாம் அவர்கள் என நாங்கள் கருதிகனாம். 
ஆனால், அழத மக்கள் மறுத்துவிட்டனர். நீர் என்னிடம் "ஓர் அநாழதக்கு "அநாழத' எனும் சபயர் 
எப்கபாது முற்றுப்சபறும்?' எனக் ககட்டிருந்தீர். அவன் திருமண வயழத அழடந்து, அவனிடம் 
பக்குவம் சதன்பட்டு, அவனது சசல்வம் அவனிடம் ஒப்பழடக் கப்படும் பருவத்ழத அவன் 
அழடயும் கபாது அவனிடமிருந்து "அநாழத' எனும் சபயர் முற்றுப்சபற்றுவிடும். நீர் என்னிடம் 
"(அறப்கபாரில்) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இழணழவப் பாளர்களின் குைந்ழதகளில் 
எழதகயனும் சகான்றிருக்கிறார்களா?' என்று ககட்டிருந்தீர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எதிரி களின் குைந்ழதகள் எழதயும் சகான்ற தில்ழல. நீரும் அவர்களின் குைந்ழதகள் எழதயும் 
சகான்றுவிடாதீர்; களிர், தாம் சகான்ற சிறுவனிடமிருந்து அறிந்துசகாண் டழத நீரும் 
அறிந்துசகாள்ள முடிந்தால் தவிர. (ஆனால், அது உம்மால் முடியாது.) கமலும், நீர் என்னிடம் 
"சபண்களும் அடிழமகளும் கபாரில் கலந்துசகாண்டால் அவர்களுக்கும் கபார்ச் சசல்வத்தில் குறிப் 
பிட்ட அளவு பங்கு உண்டா?' எனக் ககட்டி ருந்தீர். அவர்களுக்கு மக்களின் கபார்ச் 
சசல்வங்களிலிருந்து சிறிதளவு (ஊக்கத் சதாழகயாக) வைங்கப்படுவழதத் தவிர குறிப்பிட்ட அளவு 
பங்ககதும் அவர்களுக்குக் கிழடயாது. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 3704 கமற்கண்ட ஹதீஸின் ஒரு பகுதி மட்டும் யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் (ரஹ்) அவர்களிட 
மிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் முழுத் தகவல் களுடன் 
ஹதீஸ் இடம்சபறவில்ழல.  

3705 உம்மு அத்திய்யா அல்அன்சாரிய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் ஏழு அறப்கபார்களில் கலந்துசகாண்கடன். மக்கள் (கபாரிடச்) சசன்ற பிறகு 
அவர்களின் இருப்பிடங்களில் அவர்களுக்குப் பின்துழணயாக இருந்து நான் சசயல்படுகவன்; 
அவர்களுக்காக உணவு சழமப்கபன். கபாரில் காயமுற்றவர் களுக்கு மருந்திட்டுச் சிகிச்ழச 
சசய்கவன். கநாயாளிகழளக் கவனித்துக்சகாள்கவன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் 
பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 49 நபி (ஸல்) அவர்கள் கைந்துசகாண்ட அறப்கபார்களின் எண்ணிக்மக109  
3706 அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுழபர் (ரலி) 
அவர்களது ஆட்சியில் கூஃபாவின் ஆளுந ராயிருந்த) அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் அவர்கள் மழை 
கவண்டிப் பிரார்த்திப்பதற் காக மக்களுடன் புறப்பட்டுச் சசன்றார். அப்கபாது அவர் இரண்டு 
ரக்அத்கள் சதாழுவித்துவிட்டு மழை கவண்டிப் பிரார்த்தித்தார். அப்கபாது நான் ழஸத் பின் அர்கம் 
(ரலி) அவர்கழளச் சந்தித்கதன். எனக்கும் அவர் களுக்குமிழடகய ஒரு மனிதர் மட்டுகம இருந்தார். 
அப்கபாது நான் ழஸத் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துசகாண்ட 
கபார்கள் எத்தழன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "பத்சதான்பது' என விழடயளித்தார்கள். 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நீங்கள் கலந்துசகாண்ட கபார்கள் எத்தழன?'' என்று 
வினவியகபாது, "பதிகனழு' என்றார்கள். "அவர்கள் கலந்துசகாண்ட முதல் கபார் எது?'' என்று 
ககட்டதற்கு "தாத்துல் உழசர், அல்லது உழஷர்' என்று பதிலளித்தார்கள்.110 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3707 ழஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பத்சதான்பது அறப்கபார்களில் கலந்து சகாண்டார்கள். கமலும், அவர்கள் (மதீனா வுக்கு) நாடு 
துறந்து சசன்ற பிறகு ஒகரசயாரு ஹஜ் மட்டுகம சசய்தார்கள். "விழடசபறும்' ஹஜ் எனும் அந்த 
ஹஜ்ழஜத் தவிர கவசறந்த ஹஜ்ழஜயும் அவர்கள் சசய்யவில்ழல.111 இழத அபூஇஸ்ஹாக் 
(ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

3708 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் பத்சதான்பது அறப்கபார்களில் கலந்துசகாண் கடன். நான் பத்ருப் கபாரிகலா 
உஹுதுப் கபாரிகலா கலந்துசகாள்ளவில்ழல. (அப்கபாருக்குச் சசல்லவிடாமல்) என் தந்ழத 
(அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்கள்) என்ழனத் தடுத்துவிட்டார்கள். (என் தந்ழத) அப்துல்லாஹ் (ரலி) 
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அவர்கள் உஹுதுப் கபார் நாளில் சகால் லப்பட்டுவிட்ட பின் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் நான் ஒருகபாதும் எந்தப் கபாரிலும் கலந்துசகாள்ளாமல் இருந் ததில்ழல. 

 3709 புழரதா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பத்சதான்பது 
அறப்கபார்களில் கலந்து சகாண்டார்கள். அவற்றில் எட்டுப் கபார்க ளில் அவர்கள் (கநரடியாகப்) 
கபாரிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் 
பின் அபழீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அவற்றில்' எனும் சசால் இடம்சபறவில்ழல.  

3710 புழரதா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுடன் 
பதினாறு கபார்களில் கலந்து சகாண்கடன்.112  

3711 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஏழு அறப்கபார்களில் கலந்துசகாண்கடன். அவர்கள் அனுப்பிக்சகாண்டிருந்த பழடப் 
பிரிவுகளில் பங்ககற்று ஒன்பது அறப்கபார்களுக்குச் சசன்றுள்களன். (அவற்றில்) ஒரு முழற 
எங்களுக்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ஒரு முழற உசாமா 
பின் ழஸத் (ரலி) அவர்கள் தளபதியாக நியமிக் கப்பட்டிருந்தார்கள்.113 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், (சலமா (ரலி) அவர்கள் கலந்து 
சகாண்ட அறப்கபார் மற்றும் பழடப் பிரிவு ஆகிய) அவ்விரண்டின் எண்ணிக்ழகயும் ஏழு என்கற 
இடம்சபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 50 "தாத்துர் ரிக்காஉ' கபார்114  
3712 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ஒரு கபாருக்காக அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் புறப்பட் கடாம். எங்களில் ஆறு கபருக்கு ஓர் ஒட்டகம்தான் 
இருந்தது. அதில் நாங்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக (முழற ழவத்து) பயணம் சசய்கதாம். (வாகனம் 
இல்லாமல் நடந்கத சசல்ல கவண்டிய நிழல ஏற்பட்டதால்) எங்களுழடய பாதங்கள் கதய்ந்து 
(சகாப்புளங்கள் சவடித்து)விட்டன. என்னுழடய இரண்டு பாதங்களும் கதய்ந்து என் கால் நகங்கள் 
விழுந்துவிட்டன. அப்கபாது நாங்கள் எங்கள் கால்களில் துண்டுத் துணிகழளச் 
சுற்றிக்சகாள்பவர்களாக இருந் கதாம். இவ்வாறு துண்டுத் துணிகழள நாங்கள் கால்களில் சுற்றிக் 
கட்டிக்சகாண்டதால்தான் அந்தப் கபாருக்கு "தாத்துர் ரிக்காஉ' (ஒட்டுத் துணிப் கபார்) எனப் சபயர் 
சூட்டப்சபற்றது. இதன் அறிவிப்பாளரான அபூபுர்தா பின் அபமீூசா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீழஸ அறிவித்த பின் (என் தந்ழத) அபூமூசா (ரலி) அவர்கள், தம்ழமப் பற்றித் தாகம 
இவ்வாறு அறிவித்தழத விரும்பவில்ழல. தமது நற்சசயல் ஒன்ழறத் தாகம சவளிகய 
சசால்லிவிட்டழத அவர்கள் விரும்பவில்ழல கபாலும். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான 
அபூஉசாமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: புழரத் (ரஹ்) அவர்கள் அல்லாத மற்சறாருவரது 
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அறிவிப்பில் "அல்லாஹ் அதற்குரிய நற்பலழன அவர்களுக்கு வைங்குவானாக'' என்று 
அதிகப்படியாக இடம்சபற்றுள்ளது. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 51 அறப்கபார்களில் இழறமறுப்பாளரிடம் உதவி ககாருவது சவறுக்கத் தக்கதாகும்.  

3713 நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பத்ழர கநாக்கி (கபாருக்கு)ப் புறப்பட்டார்கள். (மதீனாவுக்கு அருகில்) 
"ஹர்ரத்துல் வபரா' எனும் இடத்தில் அவர்கள் இருந்தகபாது அவர்கழள ஒரு மனிதர் அணுகினார். 
அவரது வரீதீரமும் விகவகமும் (மக்களால் சபரிதும்) கபசப்பட்டு வந்தது. அவழரப் பார்த்ததும் 
நபித்கதாைர்கள் மகிழ்ச்சியுற்றனர். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள அணுகி, 
"உம்ழமப் பின்பற்றி, உம்முடன் கசர்ந்து (எதிரிககளாடு) கபாரிட நான் வந்துள்களன்'' என்று 
கூறினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ அல்லாஹ்ழவயும் அவனுழடய 
தூதழரயும் நம்புகிறாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "இல்ழல' என்றார். "அப்படியானால் நீ 
திரும்பிச் சசல். ஓர் இழணழவப்பா ளரிடம் நான் உதவி ககாரமாட்கடன்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிவிட் டார்கள். பிறகு சிறிது தூரம் சசன்று, நாங்கள் "அஷ்ஷஜரா' எனும் 
இடத்தில் இருந்தகபாது, அந்த மனிதர் மீண்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள அணுகி, 
முன்பு கூறியழதப் கபான்கற கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்பு கூறியழதப் 
கபான்கற கூறிவிட்டு, "நீ திரும்பிச் சசன்றுவிடு. நான் ஓர் இழணழவப்பாளரிடம் உதவி ககார 
மாட்கடன்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு அந்த மனிதர் திரும்பிச் சசன்றுவிட்டு, "அல்ழபதா' எனும் 
இடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள அணுகியகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், முன்பு ககட்டழதப் கபான்கற "நீ அல்லாஹ்ழவயும் அவனுழடய தூதழரயும் 
நம்புகிறாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர் "ஆம்' என்றார். ஆககவ, அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால், நீர் (நம்முடன்) வரலாம்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத்தியாயம் - 33 : ஆட்சியதிகாரம்ஹதீஸ் 3714 – 3897 வழர 
 
 

பாடம் : 1 ைக்கள் அமனவரும் (ஆட்ெியதிகாைத் தில்) குமறஷியமைப் பின்பற்றுபவர் ஆவர்;  
 
இந்த ஆட்சியதிகாரம் குழறஷியரிழடகயதான் இருந்துவரும்.2  
 
3714 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்கள் அழனவரும் இந்த (ஆட்சியதி காரம்) விஷயத்தில் 
குழறஷியழரப் பின் பற்றுபவர் ஆவர்; அவர்களில் முஸ்லிமாயி ருப்பவர் குழறஷியரில் 
முஸ்லிமாயிருப்ப வழரப் பின்பற்றுபவர் ஆவார். அவர்களில் இழறமறுப்பாளராயிருப்பவர் 
குழறஷியரில் இழறமறுப்பாளராயிருப்பவழரப் பின்பற்று பவர் ஆவார். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3715 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இழவ அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்கள் அழனவரும் இந்த (ஆட்சியதிகாரம்) 
விஷயத்தில் குழறஷியழரப் பின்பற்றுபவர்கள் ஆவர். அவர்களில் முஸ்லிமா யிருப்பவர் 
குழறஷியரில் முஸ்லிமாயிருப்பவழரப் பின்பற்றுபவர் ஆவார். மக்களில் இழற 
மறுப்பாளராயிருப்பவர் குழறஷியரில் இழறமறுப்பாளராயிருப்பவழரப் பின்பற்றுபவர் ஆவார். 
 
 3716 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நன்ழமயிலும் தீழமயிலும் (இஸ்லாத்திலும், அறியாழமக் 
காலத்திலும்) மக்கள் அழனவரும் குழறஷியழரப் பின்பற்றுபவர்கள் ஆவர். இழத ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
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3717 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இந்த ஆட்சியதிகாரம் குழறஷியரிழட 
கயதான் இருந்துவரும்; அவர்களில் இருவர் எஞ்சியிருக்கும்வழர. இழத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.4 
 
 3718 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் என் தந்ழத (சமுரா -ரலி) அவர் 
களுடன் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்கறன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "பன்னிரண்டு 
கலீஃபாக்கள் மக்கழள ஆளாத வழர இந்த ஆட்சியதிகாரம் முடி வழடயாது'' என்று கூறிவிட்டு, 
பிறகு எனக்குக் ககட்காமல் இரகசியமாக ஏகதா (என் தந்ழதயிடம்) சசான்னார்கள். அப்கபாது நான் 
என் தந்ழதயிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ன சசான்னார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு என் 
தந்ழத "அவர்கள் அழனவரும் குழறஷியர் ஆவர் (என்று கூறினார்கள்)'' என்றார்கள்.5 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3719 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) நபி (ஸல்) அவர்கள், "பன் 
னிரண்டு ஆட்சித் தழலவர்கள் மக்கழள ஆளும்வழர இந்த ஆட்சியழமப்பு நீடிக்கும்'' என்று 
சசால்லக் ககட்கடன். பிறகு எனக்குக் ககட்காத விதத்தில் ஏகதா (என் தந்ழதயிடம்) நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இரகசிய மாகக் கூறினார்கள். நான் என் தந்ழதயிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்ன சசான்னார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு "அவர்கள் அழனவரும் குழறஷிய ராக 
இருப்பார்கள் என்று (நபி (ஸல்) அவர்கள்) கூறினார்கள்'' என்றார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், அதில் "இந்த ஆட்சியழமப்பு 
நீடிக்கும்' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல.  
 
3720 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இஸ்லாம், பன்னிரண்டு ஆட்சித் தழலவர் கள்வழர வலிழமயானதாக இருந்துவரும்'' என்று 
சசால்லக் ககட்கடன். பிறகு ஏகதா சசான்னார்கள். அழத நான் புரிந்துசகாள்ளவில்ழல. எனகவ, 
நான் என் தந்ழத (சமுரா -ரலி) அவர்களிடம், "என்ன சசான்னார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
என் தந்ழத, "அவர்கள் அழனவரும் குழறஷியராக இருப்பார்கள் என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
 
 3721 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்த ஆட்சியதிகாரம் 
பன்னிரண்டு ஆட்சித் தழலவர்கள்வழர வலிழமயானதாக இருந்துவரும்'' என்று கூறிவிட்டுப் 
பிறகு ஏகதா சசான்னார்கள். அழத நான் புரிந்துசகாள்ளவில்ழல. எனகவ, நான் என் தந்ழதயிடம், 
"என்ன சசான்னார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு, "அவர்கள் அழனவரும் குழறஷியராக 
இருப்பார்கள் என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள்.  
 
3722 ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் என் தந்ழத (சமுரா -ரலி) அவர் 
களுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் சசன்கறன். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இந்த மார்க்கம், பன்னிரண்டு ஆட்சித் தழலவர்கள்வழர வலிழமயானதாகவும் 
பாதுகாப்கபாடும் இருந்துவரும்'' என்று சசால்லக் ககட்கடன். பிறகு ஏகதா சசான்னார்கள். மக்கள் 
(கபசிக் சகாண்டிருந்ததால்) அழதக் ககட்கவிடாமல் என்ழனச் சசவிடாக்கிவிட்டார்கள். எனகவ, 
நான் என் தந்ழதயிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ன சசான்னார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
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"அவர்கள் அழனவரும் குழறஷிய ராக இருப்பார்கள் என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 3723 ஆமிர் பின் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஜாபிர் பின் சமுரா 
(ரலி) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதி, அழத என் அடிழம நாஃபிஉ இடம் சகாடுத்தனுப்பிகனன். 
அதில் "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து சசவியுற்ற ஹதீஸ் எழதகயனும் 
எனக்குத் சதரிவியுங்கள்'' என்று ககட்டிருந்கதன். அவர்கள் எனக்குப் பதில் கடிதம் எழுதினார்கள். 
(அதில் பின்வருமாறு சதரிவித்திருந்தார்கள்:) ஒரு சவள்ளிக்கிைழம தினத்தன்று மாஇஸ் 
அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் (விபசாரக் குற்றத் திற்காக) கல்சலறிந்து சகால்லப்பட்ட மாழலப் 
சபாழுதில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மறுழம நாள் நிகழ்வதற்கு முன் உங்கழளப் 
பன்னிரண்டு ஆட்சித் தழலவர்கள் ஆளும்வழர இந்த மார்க்கம் (வலிழமயுடன்) 
நிழலசபற்றிருக்கும். அவர்கள் அழனவரும் குழறஷியராக இருப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
கமலும், முஸ்லிம்களில் ஒரு சிறு குழுவினர் (பாரசீக மன்னன்) குஸ்ரூவின் அல்லது குஸ்ரூ 
குடும்பத்தாரின் ககாட்ழடயான சவள்ழள மாளிழகழய சவற்றிசகாள்வார்கள்.6 கமலும், மறுழம 
நிகழ்வதற்கு முன் சபரும் சபரும் சபாய்யர்கள் கதான்றுவார் கள். அவர்கள் விஷயத்தில் 
எச்சரிக்ழகயாக இருந்துசகாள்ளுங்கள். கமலும், அல்லாஹ் உங்களில் ஒருவ ருக்குச் சசல்வத்ழத 
வைங்கினால் முதலில் தமக்கும் தம் குடும்பத்தாருக்கும் சசவைிக் கட்டும்! கமலும், நான் உங்கழள 
("அல் கவ்ஸர்' தடாகத்தின் அருகில்) எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்கபன் என்று கூறியழத நான் 
ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) 
அவர்களுக்கு ஆளனுப்பி "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து சசவியுற்ற 
ஹதீழஸ எனக்கு அறிவியுங்கள்' என்று ககட்கடன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 

 பாடம் : 2 ஆட்ெித் தமைவமை நியைிப்பதும் நியைிக்காைல் விடுவதும்.7 
 
 
 3724 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தந்ழத (கலீஃபா உமர் (ரலி) அவர்கள்) 
தாக்கப்பட்டு (படுக்ழகயில்) இருந்தகபாது அவர்கள் அருகில் நான் இருந்கதன்.8 அப்கபாது 
அவர்கழள மக்கள் பாராட்டிப் கபசினர். கமலும், "அல்லாஹ் உங்களுக்கு நற்பலழன வைங்கட்டும்'' 
என்று கூறினர். அதற்கு என் தந்ழத "(என்ழனப்) பிடித்கதா பிடிக்காமகலா (பாராட்டுகிறரீ்கள்)'' 
என்று கூறினார்கள். அப்கபாது மக்கள், "நீங்கள் உங்களுக்குப் பின் யாழரயாவது உங்கள் 
பிரதிநிதியாக (ஆட்சித் தழலவராக) நியமி யுங்கள்'' என்று கூறினர். அதற்கு, "நான் உயிகராடு 
இருக்கும்கபாதும் இறந்த பிறகும் உங்கள் விவகாரத்திற்குப் சபாறுப் கபற்க கவண்டுமா? நான் 
வகித்த இந்தப் பதவியில் (இழறவனிடம்) எனது பங்கு எனக்குச் சாதகமாகவும் கவண்டாம்; 
பாதகமாகவும் கவண்டாம்; சரிக்குச் சமமாக அழமந்தால் கபாதும். நான் எவழரகயனும் எனக்குப் 
பின் ஆட்சித் தழலவராக நியமித்தால் (அதற்கும் முன்மாதிரி உண்டு). ஏசனன்றால், (எனக்கு 
முன்பு) என்ழனவிடச் சிறந்தவர் (அதாவது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள்) அவ்வாறு ஆட்சித் தழலவழர 
(என்ழன) நியமித்துச் சசன்றார்கள். (ஆட்சித் தழலவழர நியமிக்காமல்) அப்படிகய நான் உங்கழள 
விட்டுவிட்டால், (அதற்கும் முன்மாதிரி உண்டு). ஏசனனில், என்ழனவிடச் சிறந்தவரான 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு தான் (உங்களுக்கு யாழரயும் நியமிக்காமல்) 
உங்கழள விட்டுச்சசன்றார்கள்'' என்று உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். என் தந்ழத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள நிழனவுகூர்ந்தகபாது, என் தந்ழத யாழரயும் தமக்குப் 
பின் ஆட்சித் தழலவராக நியமிக்கமாட்டார்கள் என்பழத நான் அறிந்து சகாண்கடன்.9 
 
 3725 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (என் சககாதரி) ஹஃப்ஸா (ரலி) 
அவர்களிடம் சசன்றகபாது அவர், "உனக்குத் சதரியுமா? உன்னுழடய தந்ழத தமக்குப் பின் கவறு 
யாழரயும் ஆட்சித் தழலவராக நியமிக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார். நான் "அவ்வாறு அவர்கள் 
சசய்துவிடக் கூடாது'' என்று கூறிகனன். அதற்கு அவர், "(இல்ழல) அவ்வாறுதான் சசய்வார்கள்'' 
என்றார். நான், "இது சதாடர்பாக அவர்களிடம் நான் கபசு கவன்'' எனச் சத்தியமிட்கடன். பிறகு 
காழலவழர அழமதியாக இருந்து விட்கடன். (இது சதாடர்பாக) அவர்களிடம் நான் கபசவில்ழல. 
(அது குறித்து அவர்க ளிடம் கபசுகவன் என நான் சத்தியம் சசய் திருந்ததால்) எனது வலக் 
ழகயில் ஒரு மழலழய நான் சுமந்துசகாண்டிருந்தழதப் கபான்று எனக்கு இருந்தது. திரும்ப அவர் 
களிடம் சசன்கறன். அப்கபாது அவர்கள் மக்களின் நிழல குறித்து என்னிடம் விசாரித்தார்கள். 
அழதப் பற்றி அவர்களிடம் நான் சதரிவித்கதன். பிறகு அவர்களிடம், "மக்கள் ஒரு விஷயத்ழதப் 
பற்றிப் கபசிக்சகாள்வழத நான் ககள்விப் பட்கடன். அழதத் தங்களிடம் நான் சசால்கவன் எனச் 
சத்தியம் சசய்துவிட்கடன். தாங்கள் தங்களுக்குப் பிறகு யாழரயும் ஆட்சித் தழலவராக 
நியமிக்கமாட்டீர்கள் எனப் கபசிக்சகாண் டனர். (உங்கள்) ஒட்டகத்ழதகயா ஆட்ழடகயா 
கமய்க்கின்ற ஒருவன் உங்களுக்கு இருந்து அவன் அவற்ழற (கமய்க்கப்கபான இடத்திகலகய) 
விட்டுவிட்டு, பின்னர் உங்களிடம் வந்தால், அவன் (அவற்ழறப்) பாைாக்கிவிட்டான் என்கற நீங்கள் 
கருதுவரீ்கள். அப்படியானால், மக்கழள கமய்ப்பது அழதவிடக் கடினமானது (அல்லவா?)'' என்று 
நான் சசான்கனன். அப்கபாது எனது கருத்துக்கு என் தந்ழத உடன்பட்டார்கள். தமது தழலழயச் 
சிறிது கநரம் தாழ்த்திக்சகாண்டிருந்தார்கள். பிறகு தழலழய என் பக்கமாக உயர்த்தி, 
"வல்லழமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் தனது மார்க்கத்ழதப் பாதுகாப்பான். நான் எனக்குப் பின் 
ஓர் ஆட்சித் தழலவழர நியமிக்காவிட்டால் (அது தவறல்ல); ஏசனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமக்குப் பிறகு யாழரயும் ஆட்சித் தழலவராக நியமிக்கவில்ழல. நான் எனக்குப் 
பின் யாழரகயனும் ஆட்சித் தழலவராக நியமித்தால் (அதுவும் தவறாகாது. ஏசனனில்,) அபூபக்ர் 
(ரலி) அவர்கள் தமக்குப் பின் (என்ழன) ஆட்சித் தழலவராக நியமித்தார் கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழளயும் அபூபக்ர் 
(ரலி) அவர்கழளயும் நிழனவு கூர்ந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு நிகராக 
யாழரயும் அவர்கள் ஆக்கமாட்டார்கள்; தமக்குப் பின் யாழரயும் ஆட்சித் தழலவராக 
நியமிக்கமாட்டார்கள் என நான் அறிந்துசகாண்கடன். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 3 பதவிமயத் கதடுவதற்கும் அதன் ைீது கபைாமெப்படுவதற்கும் வந்துள்ள தமட.10  
 
3726 அப்துர் ரஹ்மான் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம், "அப்துர் ரஹ்மாகன! ஆட்சிப் சபாறுப்ழப (நீங்களாக)க் ககட்காதீர்கள். 
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ஏசனனில், நீங்கள் ககட்டு அது உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டால் அகதாடு நீங்கள் (தனியாக) 
விடப்படுவரீ்கள். ககட்காமல் அது உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டால் அது சதாடர்பாக உங்களுக்கு 
(அல்லாஹ்வின்) உதவி கிழடக்கும்'' என்று சசான்னார்கள்.11 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துர் 
ரஹ்மான் பின் சமுரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஏழு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
3727 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நானும் என் தந்ழதயின் சககாதரர் புதல் 
வர்களில் இருவரும் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்கறாம். அப்கபாது அவ்விருவரில் ஒருவர், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! வல்லழம யும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் தங்களுக்கு அளித்துள்ள 
சபாறுப்புகளில் சிலவற்றுக்கு எங்கழள அதிகாரிகளாக நியமியுங்கள்'' என்று சசான்னார். 
மற்சறாருவரும் அவ்வாகற கூறினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்த ஆட்சியதிகாரத்ழதக் 
ககட்கின்ற ஒருவ ருக்ககா ஆழசப்படுகின்ற ஒருவருக்ககா நாம் அழத வைங்கமாட்கடாம்'' என்று 
சசான் னார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 3728 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (ஒரு முழற) நபி (ஸல்) 
அவர்கழள கநாக்கிச் சசன்கறன். என்னுடன் (என்) அஷ்அரீ குலத்ழதச் கசர்ந்த இருவரும் 
இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் என் வலப் பக்கத்திலும் மற்சறாருவர் என் இடப் பக்கத்திலும் 
இருந்தனர். அவ்விருவரும் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அரசாங்கப்) பதவி அளிக்குமாறு ககாரினர். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் பல் துலக்கிக்சகாண்டிருந்தார்கள். நபியவர்கள், "அபூமூசா!' அல்லது 
"அப்துல்லாஹ் பின் ழகஸ்!' நீங்கள் என்ன சசால்கிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "சத்திய 
(மார்க்க)த்துடன் தங்கழள அனுப்பியவன் மீதாழணயாக! இவர்கள் இருவரும் தமது மனத்தில் 
இருந்தழத என்னிடம் சதரிவிக்கவுமில்ழல. இவர்கள் பதவி ககட்பார்கள் என்று எனக்குத் 
சதரியுவும் சசய்யாது'' என்று சசான்கனன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களின் இதழுக்குக் கீழ் 
துருத்திக்சகாண்டிருந்த பல் துலக்கும் குச்சிழய இப்கபாதும்கூட நான் பார்ப்பழதப் கபான்றுள்ளது. 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "யார் பதவிழய விரும்புகிறாகரா, அவருக்கு நாம் பதவிழய "ஒருகபாதும் 
சகாடுக்கமாட்கடாம்' அல்லது "சகாடுப்பதில்ழல'. ஆககவ, "அபூமூசா!' அல்லது "அப்துல்லாஹ் பின் 
ழகஸ்!' நீங்கள் (ஆளு நராகச்) சசல்லுங்கள்'' என்று கூறி, என்ழன யமன் நாட்டிற்கு 
அனுப்பிழவத்தார்கள். பிறகு என்ழனப் பின்சதாடர்ந்து முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கழள யமன் 
நாட்டிற்கு அனுப்பிழவத்தார்கள். முஆத் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் வந்த கபாது "வாகனத்திலிருந்து 
இறங்குங்கள் (இதில் அமருங்கள்)'' என்று கூறிவிட்டு, (அவர்கழளக் கண்ணியப்படுத்தும் விதமாக) 
அவர்களுக்குத் தழலயழண ஒன்ழற எடுத்து ழவத்கதன். அப்கபாது எனக்கு அருகில் ஒரு மனிதர் 
கட்டப்பட்டிருப்பழதக் கண்ட முஆத் (ரலி) அவர்கள், "இவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "இவர் 
யூதராயிருந்து இஸ்லாத்ழதத் தழுவினார். அதற்குப் பிறகு (இஸ்லாத்ழத விட்டு சவளிகயறி) 
தமது பழைய துன்மார்க்கத்திற்கக திரும்பிச் சசன்றுவிட்டார்; யூதராகிவிட்டார்'' என்று சசான்கனன். 
அதற்கு முஆத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வுழடயவும் அவனுழடய தூதருழடயவும் தீர்ப்புப்படி 
இவருக்கு மரண தண்டழன அளிக்கப்படாத வழர நான் அமரமாட்கடன்'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு மீண்டும் "சரி, அமருங்கள்'' என்கறன். முஆத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் வுழடயவும் 
அவனுழடய தூதருழடயவும் தீர்ப்புப்படி இவருக்கு மரண தண்டழன அளிக்கப்படாத வழர நான் 
அமரமாட்கடன்'' என்று கூறினார்கள். இவ்வாறு மூன்று முழற நடந்தது. எனகவ, அவருக்கு மரண 
தண்டழன அளிக்கும்படி நான் உத்தரவிட அவ்வாகற அவர் சகால்லப்பட்டார். பிறகு நாங்கள் 
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இருவரும் இரவுத் சதாழுழக குறித்துப் கபசிக்சகாண்கடாம். அப்கபாது எங்களில் ஒருவர், 
(அதாவது) முஆத் (ரலி) அவர்கள், "நான் இரவில் சிறிது கநரம் உறங்கு கிகறன். சிறிது கநரம் 
நின்று வணங்குகிகறன். நின்று வணங்குவதற்கு (இழறவனிடம்) நான் பிரதிபலழன 
எதிர்பார்ப்பழதப் கபான்கற என் உறக்கத்திற்கும் நான் பிரதிபலழன எதிர்பார்க் கிகறன்'' என்று 
சசான்னார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 4 அவசியமின்றி ஆட்சிப் சபாறுப்ழப ஏற்பது விரும்பத் தக்கதன்று.14  
 
3729 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ் வின் 
தூதகர! எனக்கு ஏகதனும் (அரசுப்) பதவி வைங்கக் கூடாதா?'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், தமது ழகயால் எனது கதாள்மீது அடித்துவிட்டு, "அபூதர்! நீர் பல வனீமானவர். அது 
(பதவி) ஒரு ழகயழடப் சபாருளாகும். அழத முழறப்படி அழடந்து, அதில் தமக்குரிய 
சபாறுப்புகழள நிழற கவற்றியவழரத் தவிர மற்றவர்களுக்கு அது (மறுழமயில்) இைிவும் 
துயரமும் ஆகும்'' என்று கூறினார்கள்.  
 
3730 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), 
"அபூதர்! உம்ழம நான் பலவனீ மானவராககவ காண்கிகறன். எனக்கு நான் விரும்புவழதகய 
உமக்கும் விரும்புகிகறன். இருவருக்குக்கூட நீர் தழலழம ஏற்காதீர். அநாழதயின் சசாத்துக்கு நீர் 
சபாறுப்கபற்காதீர்'' என்று சசான்னார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 5 கநர்ழமயான ஆட்சியாளரின் சிறப்பும், சகாடுழமக்கார ஆட்சியாளன் அழட யும் 
தண்டழனயும், குடிமக்களிடம் நளினமாக நடந்துசகாள்ளுமாறு வந்துள்ள தூண்டுதலும், 
அவர்கழளச் சிரமத்திற்குள்ளாக்குவதற்கு வந்துள்ள தழடயும்.  
 
3731 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கநர்ழமயான ஆட்சியாளர்கள், வல்ல 
ழமயும் மாண்பும் மிக்க அளவற்ற அருளா ளன் அல்லாஹ்வின் வலப் பக்கத்தில் ஒளி யாலான 
கமழடகளில் இருப்பார்கள். அவ னுழடய இரு ழககளுகம வலக் கரகம (வள மிக்ககத). அவர்கள் 
தமது நிர்வாகத்திலும், குடும்பத்திலும், தாம் சபாறுப்கபற்றுக்சகாண்ட (அழனத்)திலும் நியாயமாக 
நடந்துசகாண்ட னர் (என்பகத இச்சிறப்புக்குக் காரணம்). இழத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3732 அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஷுமாசா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் சில விஷயங்கழளப் 
பற்றிக் ககட்பதற்காக ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் சசன்கறன். அப்கபாது அவர்கள், "நீங்கள் எந்த 
நாட்ழடச் கசர்ந்தவர்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "எகிப்தி யரில் ஒருவன்'' என்று பதிலளித்கதன். 
அவர்கள், "உங்கள் ஆட்சியாளர் இந்தப் கபாரில் உங்களி டம் எப்படி நடந்துசகாண்டார்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "சவறுக்கத் தக்க அம்சங்கள் எழதயும் நாங்கள் அவரிடம் 
காணவில்ழல. எங்களில் ஒருவரது ஒட்டகம் சசத்துவிட்டால், அவருக்கு அவர் ஒட்டகம் 
வைங்கினார். அடிழம இறந்துவிட்டால், அவருக்கு அடிழம தந்தார். சசலவுக்குப் பணம் 
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கதழவப்பட்டால் பணம் தந்தார்'' என்று விழடயளித்கதன். அப்கபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், 
"அவர் என் சககாதரர் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் விஷயத்தில் நடந்துசகாண்ட விதம், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான் சசவியுற்ற ஒரு சசய்திழயக் கூறவிடாமல் 
என்ழனத் தடுக்காது'' என்று கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு சசான்னார்கள்:16 அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்னுழடய இந்த இல்லத்தில் ழவத்து, "இழறவா! என் சமுதாயத்தாரின் 
விவகாரங்க ளில் ஒன்றுக்குப் சபாறுப்கபற்றுக்சகாண்ட ஒருவர், அவர்கழளச் சிரமத்திற்குள்ளாக்கி 
னால், அவழர நீயும் சிரமத்திற்குள்ளாக்கு வாயாக! என் சமுதாயத்தாரின் விவகாரங் களில் 
ஒன்றுக்குப் சபாறுப்கபற்றுக்சகாண்ட ஒருவர், அவர்களிடம் சமன்ழமயாக நடந்து சகாண்டால், 
நீயும் அவரிடம் சமன்ழமயாக நடந்துசகாள்வாயாக!'' என்று கூறியழத நான் ககட்டுள்களன். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3733 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நிழனவில் சகாள்க! நீங்கள் ஒவ்சவாரு வரும் 
சபாறுப்பாளிகய. உங்களில் ஒவ் சவாருவரும் தத்தமது சபாறுப்பிலுள்ளழவ பற்றி (மறுழமயில்) 
விசாரிக்கப்படுவரீ்கள். ஆட்சித் தழலவர் மக்களின் சபாறுப்பாளர் ஆவார். அவர் தம் குடிமக்கள் 
குறித்து விசாரிக்கப்படுவார். ஓர் ஆண், தன் குடும்பத்தாருக்குப் சபாறுப்பாளன் ஆவான். அவன் தன் 
சபாறுப்புக்குட்பட்டவர்கள் குறித்து விசாரிக்கப்படுவான். ஒரு சபண், தன் கணவனின் 
இல்லத்துக்கும், அவனுழடய குைந்ழதக்கும் சபாறுப்பாளி ஆவாள். அவள் அவர்கள் குறித்து 
விசாரிக்கப்படுவாள். பணியாள் தன் உரிழமயாளரின் சசல்வத்திற்குப் சபாறுப்பாளியாவான். அவன் 
அது குறித்து விசாரிக்கப்படுவான். நிழனவில் சகாள்க! உங்களில் ஒவ்சவாருவரும் 
சபாறுப்பாளிகய. உங்களில் ஒவ்சவாருவரும் தத்தமது சபாறுப்புக்குட்பட்டழவ குறித்து 
விசாரிக்கப்படுவரீ்கள்.17 இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஒன்பது அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பா ளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
ஐந்து அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், இப்னு ஷிஹாப் 
அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஆண் (மகன்) தன் தந்ழதயின் சசல்வத்துக்குப் 
சபாறுப்பாளியாவான். அவன் தனது சபாறுப்புக்கு உட்பட்டழவ குறித்து விசாரிக் கப்படுவான்'' 
என்று (எனக்கு இந்த ஹதீழஸ அறிவித்த) சாலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என நான் எண்ணுகிகறன்'' என்று கூறியதாக அதிகப்படியாக இடம்சபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3734 ஹசன் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (நபித்கதாைர்) மஅகில் பின் யசார் (ரலி) 
அவர்கள் இறப்பதற்கு முன் கநாய்வாய்ப் பட்டிருந்தகபாது, அவர்கழள(ச் சந்தித்து) உடல்நலம் 
விசாரிப்பதற்காக (அன்ழறய பஸ்ரா நகர ஆட்சியாளர்) உழபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் சசன்றார். 
அவரிடம் மஅகில் (ரலி) அவர்கள் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ககட்ட 
(ஹதீஸ்) சசய்தி ஒன்ழற உமக்கு அறிவிக்கிகறன். நான் இன்னும் சில நாட்கள் உயிர் வாழ்கவன் 
என அறிந்திருந்தால் அழத உமக்கு அறிவிக்கமாட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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"குடி மக்களில் சிலழர நிர்வகிக்கும் சபாறுப்ழப அல்லாஹ் ஓர் அடியாருக்கு வைங்கியிருக்க, 
அவர் அந்த மக்கழள ஏமாற்றி கமாசடி சசய்த நிழலயிகலகய இறந்துகபானால், அவருக்கு 
அல்லாஹ் சசார்க்கத்ழதத் தழட சசய்யாமல் இருப்பதில்ழல'' என்று கூறியழத நான் 
ககட்டுள்களன் என்றார்கள்.18 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹசன் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர் 
கள் உடல் நலிவுற்றிருந்தகபாது (அவர்கழள உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக) இப்னு ஸியாத் 
சசன்றார்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. கமலும், இப்னு ஸியாத் "இதற்கு முன்பு இழத நீங்கள் 
எனக்கு அறிவிக்கவில் ழலகய?'' என்று ககட்க, மஅகில் (ரலி) அவர்கள் "நான் உமக்கு 
(காரணத்கதாடுதான்) அறிவிக்கவில்ழல'' அல்லது "உம்மிடம் நான் (காரணத்கதாடுதான்) 
அறிவித்திருக்கவில்ழல'' என்று பதிலளித்தார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 3735 அபுல்மலீஹ் ஆமிர் பின் உசாமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நபித்கதாைர் மஅகில் பின் 
யசார் (ரலி) அவர்கள் (இறப்பதற்கு முன்) கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்த கபாது, (அவர்கழள உடல்நலம் 
விசாரிப்பதற்காக) உழபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் சசன்றார். அவரிடம் மஅகில் (ரலி) அவர்கள், 
"உமக்கு நான் ஒரு ஹதீழஸ அறிவிக்கப்கபாகிகறன். நான் மரணத் தறுவாயில் 
இருந்திராவிட்டால் அழத உமக்கு நான் அறிவிக்கமாட்கடன். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஓர் ஆட்சியாளர் முஸ்லிம்கழள நிர்வகிக்கும் சபாறுப்ழப ஏற்றுக் சகாண்ட பின்னர், 
அவர்களுக்காக உழைக்காமலும் (அவர்கள்மீது) அக்கழற காட்டாமலும் இருந்தால், அவர்களுடன் 
அவர் சசார்க்கத் துக்குச் சசல்லகவமாட்டார்'' என்று சசால்ல நான் ககட்கடன் எனக் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் 
அறிவிப் பாளர்சதாடரிலும் வந்துள்ளது. அதில், "மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர் கள் 
கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது, அவர்கழள உடல்நலம் விசாரிப்பதற்காக உழபதுல்லாஹ் பின் 
ஸியாத் சசன்றார்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
 
 3736 ஹசன் பின் அபில்ஹசன் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் கதாைர்களில் ஒருவரான ஆயித் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் (அன்ழறய பஸ்ராவின் 
ஆட்சியராயிருந்த) உழபதுல்லாஹ் பின் ஸியாதிடம் சசன்று, "அன்புக் குைந்தாய்! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நிர் வாகிகளில் மிகவும் கமாசமானவர், இரக்க மற்ற கல் 
சநஞ்சக்காரர்தாம்' என்று கூறியழத நான் ககட்கடன். அவர்களில் ஒருவராக நீ ஆகிவிட 
கவண்டாம் என உன்ழன நான் எச்சரிக்கிகறன்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு உழபதுல்லாஹ், "(நீர் 
கபாய்) உட்காரும். நீர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் கதாைர் களில் மட்டமான ஒருவர்தாம்'' 
என்று கூறினார். அதற்கு ஆயித் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "(நபியின் கதாைர்களான) அவர்களில் 
மட்டமானவர்களும் இருந்தார்களா? அவர்களுக்குப் பின்னர் வந்தவர்களிலும் மற்றவர்களிலும்தாம் 
மட்டமானவர்கள் கதான்றினர்'' என்று கூறினார்கள். 
 

 பாடம் : 6 (கபார்ச் செல்வங்கள் உள்ளிட்ட) சபாதுச் சொத்துகளில் கைாெடி செய்வது வன்மை 
யாகத் தமட செய்யப்பட்டுள்ளது.  
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3737 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிழடகய நின்று (கபார்ச் சசல்வங்கள் உள்ளிட்ட) சபாதுச் சசாத்துகளில் கமாசடி சசய்வது 
குறித்துக் கூறினார்கள். அது கடுங்குற்றம் என்பழதயும் அதன் தண்டழன சகாடியது என்பழதயும் 
எடுத்துழரத்தார்கள். பிறகு (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: மறுழம நாளில் கத்திக்சகாண்டிருக்கும் 
ஒட்டகத்ழதத் தமது கழுத்தில் சுமந்து சகாண்டுவந்து, "அல்லாஹ் வின் தூதகர! என்ழனக் 
காப்பாற்றுங்கள்' என்று (அபயம் கதடி) அலறும் நிழலயில் உங்களில் யாழர யும் நான் காண 
கவண்டாம். ஏசனனில், அப்கபாது நான் "உனக்கு எந்த உதவியும் என்னால் சசய்ய முடியாது. 
உனக்கு நான் (சசால்ல கவண்டியழத உலகத்திகலகய) சசால்லிவிட்கடன்' என்று கூறிவிடுகவன். 
இவ்வாகற, மறுழம நாளில் கழனத்துக் சகாண்டிருக்கும் குதிழரழயத் தமது கழுத்தில் சுமந்து 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்ழனக் காப்பாற்றுங்கள்' என்று (அபயம் கதடி) அலறும் 
நிழலயில் உங்களில் யாழரயும் நான் காண கவண்டாம். ஏசனனில், அப்கபாது நான் "உனக்கு எந்த 
உதவியும் என்னால் சசய்ய இயலாது. உனக்கு நான் (சசால்ல கவண்டியழத உலகத்திகலகய) 
சசால்லிவிட்கடன்' என்று கூறிவிடுகவன். இவ்வாகற, மறுழம நாளில் கத்திக்சகாண்டிருக்கும் 
ஆட்ழடத் தமது கழுத்தில் சுமந்து வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்ழனக் காப்பாற்றுங்கள்' 
என்று (அபயம் கதடி) அலறும் நிழலயில் உங்களில் யாழரயும் நான் காண கவண்டாம். 
ஏசனனில், அப்கபாது நான் "உனக்கு எந்த உதவி யும் என்னால் சசய்ய முடியாது. உனக்கு நான் 
(சசால்ல கவண்டியழத உலகிகலகய) சசால்லி விட்கடன்' என்று கூறிவிடுகவன். இவ்வாகற, 
மறுழம நாளில் கத்திக்சகாண்டிருக்கும் ஓர் உயிரினத்ழதத் தமது கழுத்தில் சுமந்து சகாண்டுவந்து 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்ழனக் காப்பாற்றுங்கள்' என்று (அபயம் கதடி) அலறும் நிழலயில் 
உங்களில் யாழரயும் நான் காண கவண்டாம். ஏசனனில், அப்கபாது நான் "உனக்கு எந்த உதவியும் 
என்னால் சசய்ய முடியாது; உனக்கு நான் (சசால்ல கவண்டி யழத உலகிகலகய) 
சசால்லிவிட்கடன்' என்று கூறிவிடுகவன். இவ்வாகற, மறுழம நாளில் (காற்றில்) அழசயும் 
துணிகழளத் தமது கழுத்தில் சுமந்து சகாண்டுவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்ழனக் 
காப்பாற்றுங்கள்' என்று கூறி (அபயம் கதடி) அலறும் நிழலயில் உங்களில் யாழரயும் நான் காண 
கவண்டாம். ஏசனனில், அப்கபாது நான் "உனக்கு எந்த உதவியும் என்னால் சசய்ய இயலாது. 
உனக்கு (சசால்ல கவண்டியழத உலகி கலகய) சசால்லிவிட்கடன்' என்று கூறிவிடுகவன். 
இவ்வாகற, மறுழம நாளில் சபான்ழன யும் சவள்ளிழயயும் தமது கழுத்தில் சுமந்து 
சகாண்டுவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் ழனக் காப்பாற்றுங்கள்' என்று கூறி (அபயம் கதடி) 
அலறும் நிழலயில் உங்களில் யாழர யும் நான் காண கவண்டாம். ஏசனனில், அப்கபாது நான் 
"என்னால் உனக்கு எந்த உதவியும் சசய்ய முடியாது. உனக்கு நான் (சசால்ல கவண்டியழத 
உலகிகலகய) சசால்லிவிட்கடன்'' என்று கூறிவிடுகவன்.19 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3738 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கபார்ச் சசல்வங்கள் 
உள்ளிட்ட) சபாதுச் சசாத்துகளில் கமாசடி சசய்வது குறித்துக் கூறினார்கள். அதன் தண்டழன 
சகாடியது என்பழதயும் எடுத்துழரத்தார் கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கவகறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 7 அதிகாரிகளுக்கு அன்பளிப்புகள் வைங்குவதற்கு வந்துள்ள தமட.  
 
3739 அபூஹுழமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அல்அஸ்த்' குலத்தாரில் ஒருவழர (பனூ சுழலம் குலத்தாரின்) "ஸகாத்'கழள வசூ 
லிக்கும் அதிகாரியாக நியமித்தார்கள். அவர் இப்னுல் லுத்பிய்யா என அழைக்கப்பட்டார். அவர் 
("ஸகாத்'கழள வசூலித்துவிட்டு) வந்து (கணக்கு ஒப்பழடத்தகபாது), "இது உங்களுக் குரியது. இது 
எனக்குரியது. இது எனக்கு அன் பளிப்பாக வைங்கப்பட்டது'' என்று கூறினார். உடகன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து, சசாற்சபாைிவு கமழட (மிம்பர்)மீது நின்று 
அல்லாஹ்ழவப் கபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டு, "நாம் அனுப்பும் அதிகாரியின் நிழல என்ன? அவர் 
(பணி ழய முடித்துத் திரும்பிவந்து) "இது உங் களுக்குரியது. இது எனக்கு அன்பளிப்பாக 
வைங்கப்பட்டது' என்று கூறுகிறார். அவர் (மட்டும்) தம் தந்ழதயின் வடீ்டிகலா அல்லது தாயின் 
வடீ்டிகலா உட்கார்ந்துசகாண்டு, தமக்கு அன்பளிப்பு வைங்கப்படுகிறதா இல்ழலயா என்று 
பார்க்கட்டுகம! முஹம்மதின் உயிர் எவன் ழகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ஆழணயாக! உங்களில் 
யாகரனும் அ(ந்தப் சபாதுச் சசாத்)திலிருந்து (முழறககடாக) எழதகயனும் சபற்றால் மறுழம 
நாளில் அழதத் தமது கழுத்தில் சுமந்துசகாண்டு வருவார். அது ஒட்டகமாக இருந்தால் 
கழனத்துக்சகாண்டிருக்கும். மாடாககவா ஆடாககவா இருந்தால் அது கத்திக்சகாண்டிருக்கும்'' 
என்று கூறினார்கள். பிறகு அவர்களுழடய அக்குள்களின் சவண்ழமழய நாங்கள் பார்க்கும் 
அளவுக்குத் தம் ழககழள உயர்த்திவிட்டு, "இழறவா! (உன் கட்டழளழய) 
எடுத்துழரத்துவிட்கடனா?'' என்று இரண்டு முழற கூறினார்கள்.20 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 
"நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்அஸ்த்' குலத்ழதச் கசர்ந்த இப்னுல் லுத்பிய்யா என்பவழர ஸகாத் 
வசூலிக்கும் அதிகாரியாக நியமித்தார்கள். அவர் (ஸகாத் வசூலித்துவிட்டுத் திரும்பி)வந்து, "இது 
உங்களுக்குரிய சசல்வம். இது எனக்கு வைங்கப்பட்ட அன்பளிப்பு' என்று கூறினார். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அவரிடம், "நீர் உம்மு ழடய தாய் தந்ழதயின் வடீ்டில் உட்கார்ந்தி ரும்! உமக்கு 
அன்பளிப்பு வைங்கப்படுகிறதா இல்ழலயா என்று பார்ப்கபாம்' என்று கூறி னார்கள். பிறகு எழுந்து 
நின்று (எங்களுக்கு) உழரயாற்றினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகிறது. பிறகு கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளது.  
3740 அபூஹுழமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பனூ சுழலம் குலத்தாரின் "ஸகாத்'கழள வசூ லிக்கும் அதிகாரியாக "இப்னுல் உத்பிய்யா' 
எனப்படும் ஒருவழர நியமித்தார்கள். அவர் (ஸகாத் வசூலித்துக்சகாண்டு) வந்தகபாது அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கணக்குக் ககட்டார்கள். அவர், "இது உங்களுக்குரிய 
சசல்வம். இது (எனக்கு வந்த) அன்பளிப்பு'' என்று கூறினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள், "நீர் உண்ழமயாளராக இருந்தால், உம்மு ழடய தந்ழத வடீ்டில் அல்லது தாய் வடீ்டில் 
உட்கார்ந்திரும்! உம்மிடம் அன்பளிப்புகள் வருகின்றனவா பார்ப்கபாம்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு 
எங்களுக்கு உழர நிகழ்த்தினார்கள். அப்கபாது இழறவழனப் கபாற்றிப் புகழ்ந்து விட்டு, "அல்லாஹ் 
என்ழனப் சபாறுப்பாளியாக்கிய ஒரு பணிக்காக உங்களில் ஒருவழர நான் அதிகாரியாக்கிகனன். 
அவர் (சசன்றுவிட்டு) வந்து, "இது உங்களுக்குரிய சசல்வம். இது எனக்கு அன்பளிப்பாக 
வைங்கப்பட்டது' என்று சசால்கிறார். அவர் சசால்வது உண்ழமயாயிருந்தால், அவர் தம் தந்ழத 
வடீ்டிகலா அல்லது தாய் வடீ்டிகலா உட்கார்ந்திருக்கலாகம! அன்பளிப்புகள் வருகின்றனவா என்று 
பார்ப்கபாம். அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! உங்களில் எவரும் உரிழமயின்றி (முழறககடாக) எந்த 
ஒன்ழற அழடந்துசகாண்டாலும் மறுழம நாளில் அழத (தமது கதாளில்) சுமந்தவண்ணகம 
அல்லாஹ்ழவ அவர் சந்திப்பார். இந்த வழகயில் கழனத்துக்சகாண்டிருக்கும் ஒட்டகத்ழதகயா, 
அல்லது கத்திக்சகாண்டிக்கும் மாட்ழடகயா ஆட்ழடகயா (தமது கதாளில்) சுமந்துசகாண்டு 
அல்லாஹ்ழவச் சந்திக்கும் எவழரயும் நான் உறுதியாக அறிகவன்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு, 
தம் அக்குள்களின் சவண்ழம சதரியும் அளவுக்குத் தம் இரு ழககழளயும் உயர்த்தி, "இழறவா! 
(உன் கட்டழளழய) நான் எடுத்துழரத்துவிட்கடன் அல்லவா?'' என்று அவர்கள் கூறியழத என் 
கண் கண்டது; காது ககட்டது.  
 
3741 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அப்தா பின் சுழலமான் மற்றும் 
அப்தில்லாஹ் பின் நுழமர் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில், "அவர் (ஸகாத் வசூலித்துவிட்டுத் 
திரும்பி) வந்தகபாது, அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கணக்குக் ககட்டார்கள்'' என 
இடம்சபற்றுள்ளது. அப்துல்லாஹ் பின் நுழமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! என் உயிர் எவன் ழகயிலுள்ளகதா அவன்மீது சத்திய மாக! நிச்சயம் நீங்கள் 
அறிந்துசகாள்வரீ்கள். அ(ந்தப் சபாதுச் சசாத்)திலிருந்து எவகரனும் எழதயாவது (முழறககடாகப்) 
சபற்றால்...'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. சுஃப்யான் பின் உழயனா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
"என் கண் கண்டது. காதுகள் ககட்டன. கவண்டுமானால் நீங்கள் ழஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) 
அவர்களிடம் ககட்டுப் பாருங்கள். ஏசனனில், அப்கபாது அவர்களும் என்னுடன் இருந்தார்கள்'' 
என்று கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 3742 உர்வா பின் அஸ்ஸுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "ஸகாத்'கழள வசூலிக்கும் அதிகாரியாக ஒருவழர நியமித்தார்கள். அவர் (ஸகாத்கழள 
வசூலித்துவிட்டு) ஏராளமான சசல்வங்களுடன் வந்து, "இது உங்களுக்குரியது. இது எனக்கு 
அன்பளிப்பாக வைங்கப்சபற்றது' என்று கூறலானார். பிறகு கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் 
கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளது. உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் அபூஹுழமத் 
அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்களிடம், "இழத நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
சசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
வாயிலிருந்து என் காதுகள் (கநரடியாகக்) ககட்டன'' என்றார்கள். 
 
 3743 அதீ பின் அமீரா அல்கிந்தீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நாம் உங்களில் எவழரகயனும் ஒரு பணிக்கு அதிகாரியாக நியமித்திருந்து, 
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பின்னர் அவர் ஓர் ஊசிழயகயா அழத விடச் சிறியழதகயா நம்மிடம் (கணக்குக் காட்டாமல்) 
மழறத்துவிட்டால் அது கமாசடி யாககவ அழமயும். அவர் மறுழம நாளில் அந்தப் சபாருளுடன் 
வருவார்'' என்று கூறியழத நான் ககட்கடன். அப்கபாது அன்சாரிகளில் ஒரு கறுப்பு நிற மனிதர் 
எழுந்து, -அவழர இப்கபாதும் நான் பார்ப்பழதப் கபான்றுள்ளது- "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்னிடம் 
தாங்கள் ஒப்பழடத்திருந்த பணிழய நீங்கள் (திரும்ப) ஏற்றுக்சகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், 
"தாங்கள் இன்னின்ன வாறு கூறியழத நான் ககட்கடன்'' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நான் இப்கபாதும் அவ்வாகற கூறுகிகறன். நாம் உங்களில் எவழரகயனும் ஒரு பணிக்கு 
அதிகாரியாக நியமித்தால், அவர் அதில் கிழடக்கும் சிறியழதயும் அதிகத்ழதயும் (நம்மிடம்) 
சகாண்டுவந்து கசர்க்கட்டும். பிறகு எது அவருக்கு வைங்கப்படுகிறகதா அழத அவர் 
சபற்றுக்சகாள்ளட்டும். எது அவருக்கு மறுக்கப்படுகிறகதா அதிலிருந்து அவர் 
விலகிக்சகாள்ளட்டும்'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் அமீரா அல்கிந்தீ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் அமீரா அல்கிந்தீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 8 பாவமற்ற விஷயங்களில் தழலவர் களுக்குக் கட்டுப்படுவது கடழமயா கும். பாவமான 
சசயலில் கட்டுப்படு வது தழட சசய்யப்பட்டதாகும்.  
 
3744 இப்னு ஜுழரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "இழறநம்பிக்ழக சகாண்கடாகர! நீங்கள் 
அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்; அவனு ழடய தூதருக்கும் உங்களில் அதிகாரம் 
உழடகயாருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள்'' (4:59) எனும் இழறவசனம், நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் 
பின் ஹுதாஃபா அஸ்ஸஹ்மீ (ரலி) அவர்கழள (தளபதியாக்கி) ஒரு பழடப் பிரிவினருடன் 
அனுப்பியகபாது அருளப் சபற்றது. இந்த ஹதீஸ் இரண்டு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
சயதீ் பின் ஜுழபர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து யஅலா பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் 
அறிவிப்பில் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு அறிவித்தார்கள் என இடம்சபற்றுள்ளது.21  
 
3745 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் 
ஆவார். எனக்கு மாறு சசய்தவர் அல்லாஹ்வுக்கு மாறு சசய்தவர் ஆவார். (என்னால் 
நியமிக்கப்பட்ட) தழலவருக்குக் கீழ்ப்படிந் தவர் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் ஆவார்; தழலவருக்கு 
மாறு சசய்தவர் எனக்கு மாறு சசய்தவர் ஆவார். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.22 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "தழலவருக்கு மாறு சசய்தவர் எனக்கு 
மாறு சசய்தவர் ஆவார்'' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. 
 
 3746 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் அல்லாஹ்வுக் 
குக் கீழ்ப்படிந்தவர் ஆவார். எனக்கு மாறு சசய்தவர் அல்லாஹ்வுக்கு மாறு சசய்தவர் ஆவார். 
என்னால் நியமிக்கப்சபற்ற தழலவ ருக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் எனக்குக் கீழ்ப்படிந் தவர் ஆவார். 
என்னால் நியமிக்கப்சபற்ற தழலவருக்கு மாறு சசய்தவர் எனக்கு மாறு சசய்தவர் ஆவார். இழத 
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அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.23 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர் சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3747 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "தழலவருக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர்' என்கற இடம்சபற்றுள்ளது. 
"என்னால் நியமிக்கப்சபற்ற தழலவருக்கு' என்று இடம்சபறவில்ழல. இச்சசால் ஹம்மாம் பின் 
முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பிலும் இடம்சபறவில்ழல. 
 
 3748 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் விருப்பிலும் சவறுப்பிலும் உம்ழமவிடப் பிறருக்கு முன் னுரிழம 
அளிக்கப்படும்கபாதும் (கட்டழள ழயச்) சசவியுற்று (தழலழமக்குக்) கீழ்ப்படிந்து நடப்பரீாக!'' என்று 
கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
3749 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் உற்ற கதாைர் (நபி -ஸல்) அவர்கள், "தழலவரின் 
சசால்ழலச் சசவியுற்றுக் கீழ்ப் படிந்து நடப்பாயாக! அவர் உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட 
அடிழமயாக இருந்தாலும் சரிகய!'' என எனக்கு அறிவுறுத்தினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அவர் உடலுறுப்புகள் 
துண்டிக்கப்பட்ட அபிசீனிய (கறுப்பு நிற) அடிழமயாக இருந்தாலும் சரிகய!'' என இடம்சபற்றுள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அவர் உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட அடிழமயாக இருந்தாலும் 
சரிகய'' என்கற இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
3750 உம்முல் ஹுழஸன் பின்த் இஸ்ஹாக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"விழடசபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது ஆற்றிய உழரயில், "அல்லாஹ்வின் கவதப்படி உங்கழள வைி 
நடத்துகின்ற அடிழமசயாருவர் உங்களுக்குத் தழலவ ராக்கப்பட்டாலும் அவரது சசால்ழலகயற்று 
அவருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்'' என்று கூறியழத நான் ககட்கடன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்முல் 
ஹுழஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில், "அபிசீனிய அடிழமசயாரு வர் (உங்களுக்குத் தழலவராக்கப்பட்டா லும்)'' 
என்று இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்முல் ஹுழஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறி விப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட 
அபிசீனிய அடிழமசயாருவர்'' என்று காணப்படுகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்முல் ஹுழஸன் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட அபிசீனியர்'' எனும் குறிப்பு இல்ழல. ("அடிழம' என்று மட்டுகம 
இடம்சபற்றுள்ளது.) கமலும், "மினாவில் அல்லது அரஃபாத்தில் உழரயாற்றும் கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியழதக் ககட்கடன்'' எனக் கூடுதல் 
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குறிப்புடன் இடம்சபற்றுள்ளது. - உம்முல் ஹுழஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: விழடசபறும் 
ஹஜ்ஜுக்காக நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் சசன்கறன். அவர்கள் ஏராளமான 
அறிவுழரகழளக் கூறினார்கள். பிறகு "அல்லாஹ்வின் கவதப்படி உங்கழள வைி நடத்துகின்ற, 
உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட கறுப்பு நிற அடிழமசயாருவர் உங்களுக்குத் 
தழலவராக்கப்பட்டாலும் அவரது சசால்ழலகயற்று அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடங்கள்'' என்று 
கூறியழத நான் ககட்கடன்.  
 
3751 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இழறவனுக்கு மாறு சசய்யும்படி கட்ட ழளயிடப்படாத 
வழர, ஒரு முஸ்லிம் தமக்கு விருப்பமான விஷயத்திலும் விருப்பமில் லாத விஷயத்திலும் 
(தழலழமயின் கட்ட ழளழயச்) சசவியுறுவதும் (அதற்குக்) கீழ்ப் படிவதும் கடழமயாகும். 
இழறவனுக்கு மாறு சசய்யும்படி கட்டழளயிடப்பட்டால் (அழதச்) சசவியுறுவகதா (அதற்குக்) 
கட்டுப் படுவகதா கூடாது. இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3752 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பழடப் 
பிரிழவ அனுப்பி, அவர்க ளுக்கு ஒரு மனிதழரத் தளபதியாக்கி னார்கள். (ஒரு கட்டத்தில் அவர் 
பழட வரீர்கள்மீது ககாபம் சகாண்டு) சநருப்ழப மூட்டி, அதில் குதிக்கச் சசான்னார். சிலர் அதில் 
குதிக்க முன்வந்தனர். கவறுசிலர் "(நரக) சநருப்பிலிருந்து (தப்பிக்கத்)தாகன நாம் சவருண்கடாடி 
(நபிகளாரிடம்) வந்கதாம்'' என்றனர். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இந்தச் 
சசய்தி சதரிவிக்கப்பட்டகபாது, சநருப்பில் குதிக்க முற்பட்டவர்களிடம் "அதில் மட்டும் நீங்கள் 
குதித்திருந்தால் மறுழம நாள் வழர அதிகலகய நீங்கள் கிடந்திருப்பரீ்கள்'' என்றும், 
மற்றவர்களிடம் நல்லபடியாகவும் கபசி னார்கள். கமலும் "அல்லாஹ்வுக்கு மாறு சசய்யும் 
விஷயத்தில் கீழ்ப்படிதல் கிழடயாது. கீழ்ப்படிதல் என்பசதல்லாம் நன்ழமயில்தான்'' என்று 
சசான்னார்கள்.24 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3753 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பழடப் 
பிரிழவ அனுப்பி, அவர்க ளுக்கு அன்சாரிகளில் ஒருவழரத் தளபதி யாக்கி, அவரது கட்டழளழயச் 
சசவியுற்றுக் கட்டுப்பட்டு நடக்கும்படி பழட வரீர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள். (ஒரு கட்டத்தில்) 
ஏகதா ஒரு விஷயத்தில் பழட வரீர்கள் அவழரக் ககாபப்படுத்திவிட்டனர். அப்கபாது அவர், 
"விறழகச் கசகரியுங்கள்'' என்று கூறினார். அவ்வாகற அவர்கள் விறழகச் கசகரித்த தும் 
"சநருப்ழப மூட்டுங்கள்'' என்று உத்தர விட்டார். அவ்வாகற அவர்கள் சநருப்ழப மூட்டிய பின், 
"நீங்கள் எனது சசால்ழலச் சசவியுற்று, அதற்குக் கட்டுப்பட்டு நடக்க கவண்டும் என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களுக்குக் கட்டழளயிட வில்ழலயா?'' என்று ககட்டார். 
பழட வரீர்கள், "ஆம்' என்றனர். "அவ்வாறாயின் சநருப்பில் குதியுங்கள்'' என்று அவர் 
உத்தரவிட்டார். அப்கபாது பழடவரீர்கள் ஒருவழரசயாருவர் பார்த்தபடி, "(நரக) சநருப்பிலிருந்து 
தப்பிக்கத் தாகன நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள கநாக்கி சவருண்கடாடி வந்கதாம்!'' 
என்று கூறினர். அவ்வாகற அவர்கள் (சிறிது கநரம்) இருந்துசகாண்டிருக்க, அவருழடய ககாபம் 
தணிந்தது; சநருப்பும் அழணந்தது. பிறகு (மதீனா திரும்பியதும்) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
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நடந்தழதத் சதரிவித்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அதில் (மட்டும்) அவர்கள் குதித்திருந்தால் 
அதிலிருந்து அவர்கள் (ஒருகபாதும்) சவளிகயறியிருக்கமாட்டார்கள். கீழ்ப்படிதல் என்பசதல்லாம் 
நன்ழமயில்தான்'' என்று சசான்னார்கள்.25 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3754 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் 
விருப்பிலும் சவறுப்பிலும் எங்கழளவிடப் பிறருக்கு முன்னுரிழம அளிக்கப்படும்கபாதும் (தழல 
ழமயின் கட்டழளழயச்) சசவியுற்றுக் கீழ்ப் படிந்து நடப்கபாம் என்றும், அதிகாரத்திலி 
ருப்கபாருடன் அவருழடய அதிகாரம் சதாடர்பாகச் சண்ழடயிடமாட்கடாம் என்றும், நாங்கள் 
எங்கிருந்தாலும் உண் ழமகய கபசுகவாம் என்றும், அல்லாஹ் வின் விஷயத்தில் பைிப்கபாரின் 
பைிப்புக்கு அஞ்சமாட்கடாம் என்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நாங்கள் உறுதி 
சமாைி அளித்கதாம்.26 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் உபாதா பின் அஸ் ஸாமித் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உபாதா பின் 
அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற் கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3755 ஜுனாதா பின் அபஉீமய்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) 
அவர்கள் கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது நாங்கள் அவர்களிடம் (உடல்நலம் விசாரிக்கச்) சசன்கறாம். 
நாங்கள், "அல்லாஹ் உங்களுக்குக் குணமளிக்கட்டும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் ககட்ட ஒரு ஹதீழஸ (சசய்திழய) எங்களுக்கு அறிவியுங்கள். 
அதனால் அல்லாஹ் பயன் அளிப்பான்'' என்று சசான்கனாம். அதற்கு உபாதா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கழள அழைத்தார்கள். நாங்கள் 
அவர்களிடம் (சசன்று இஸ்லாத்தில் நிழலத்திருப்பதாக) உறுதிசமாைி அளித்கதாம். எங்களுக்கு 
விருப்பமான விஷயத்திலும் எங்களுக்கு விருப்பமில்லாத விஷயத்திலும் நாங்கள் 
சிரமத்திலிருக்கும்கபாதும் வசதியாயிருக் கும்கபாதும் எங்க ழளவிட மற்றவர்களுக்கு 
முன்னுரிழம அளிக்கப்படும்கபாதும்கூட (தழலழமயின் கட்டழளழயச்) சசவியுற்றுக் கீழ்ப்படிந்து 
நடப்கபாம் என்றும், ஆட்சியதி காரத்தில் இருப்கபாருடன் அவருழடய அதிகாரம் சதாடர்பான 
விஷயத்தில் நாங்கள் சண்ழடயிடமாட்கடாம் என்றும் உறுதிசமாைி அளித்கதாம். "எந்த விஷயம் 
பகிரங்கமான இழற மறுப்பு என்பதற்கு அல்லாஹ்விடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதாரம் 
கிழடத்துள்ளகதா அத்தழகய விஷயத்ழத ஆட்சியாளர்களிடம் நீங்கள் கண்டாகல தவிர'' என்று 
எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உறுதிசமாைி வாங்கியதும் அவர்கள் எங்களிடம் 
சபற்ற பிரமாணங்களில் அடங்கும்.27  

பாடம் : 9 ஆட்ெித் தமைவர் ஒரு ககடயம்;  
அவகராடுதான் எதிரிகள் கபாரிடுகின்றனர்; அவர் மூலகம மக்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றனர். 
 
 3756 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆட்சித் தழலவர் ஒரு ககடயகம ஆவார். அவருடன் 
கபாரிடப்படுகிறது. அவர் மூலம் பாதுகாப்புப் சபறப்படுகிறது. அவர் (தமது தழலழமயின் கீழுள்ள 
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குடிமக்களுக்கு) இழறயச்ச உணர்ழவக் ழகசகாள்ளும்படி கட்டழளயிட்டு நீதியுடன் 
நடந்துசகாண்டால், அவருக்கு அதன் காரணமாக (சபரும்) நற்பலன் உண்டு. அதற்கு மாற்றமாக 
(தீழமயானவற்ழற) அவர் கட்டழள யிட்டால் அதனால் ஏற்படும் பாவம் அவர்மீது(ம்) சாரும். 
இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.28 
 
பாடம் : 10 கலீஃபாக்களில் முதலாவதாக வருபவ ருக்கக முன்னுரிழம அளித்து உறுதிப் 
பிரமாணம் (ழபஅத்) அளிப்பது கடழமயாகும்.29  
 
3757 அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களு டன் 
ஐந்தாண்டுகள் (சதாடர்ழப ஏற்படுத்திக் சகாண்டு கல்வி கற்பதற்காக) அமர்ந்திருந் கதன். (ஒரு 
முழற) அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: "பனூ இஸ்ராயலீ் மக்கழள நிர்வகிப்ப 
வர்களாக இழறத்தூதர்கள் இருந்தனர். ஓர் இழறத்தூதர் இறக்கும்கபாது மற்கறார் இழறத்தூதர் 
அவருக்குப் பதிலாக வருவார். (ஆனால்,) எனக்குப் பின் எந்த இழறத்தூதரும் (வரப்கபாவது) 
இல்ழல. ஆயினும், எனக்குப் பின் கலீஃபாக்கள் (பிரதிநிதிகள்) பலர் கதான்றுவார்கள்'' என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். "(அவர்கள் வரும்கபாது) நாங்கள் என்ன சசய்ய கவண்டுசமனத் 
தாங்கள் உத்தரவிடுகிறரீ்கள்?'' என்று நபித்கதாைர்கள் ககட்டனர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"அவர்களில் முதலாவதாக வருபவரிடம் உறுதிப் பிரமாணம் (அளிக்க கவண்டிய உங்கள் 
கடழமழய) நிழறகவற்றுங்கள். பிறகு அடுத்து வருபவரிடம் (அந்தக் கடழமழய 
நிழறகவற்றுங்கள்). அவர்களுக்கு அவர்களின் உரிழமழயக் சகாடுத்துவிடுங்கள். ஏசனனில், 
அவர்கள் நிர்வகித்தழவ பற்றி அவர்களிடகம அல்லாஹ் ககட்கவிருக்கின்றான்'' என்று 
விழடயளித்தார்கள்.30 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
3758 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற அன்சாரிகளிடம்) 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எனக்குப் பின் விழரவில் உங்கழளவிடப் பிறருக்கு 
(ஆட்சியதிகாரம் மற்றும் கபார் நிதிகழளப் பங்கிடுதல் ஆகியவற்றில்) முன்னுரிழம 
வைங்கப்படுதலும் நீங்கள் சவறுக்கின்ற சில நிகழ்வுகளும் நடக்கும்'' என்று கூறினார்கள். 
அன்சாரிகள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! எங்களில் அவற்ழறச் சந்திக்கக்கூடியவர் என்ன சசய்ய 
கவண்டும் என்று தாங்கள் கட்டழளயிடுகிறரீ்கள்?'' என்று ககட்க, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(ஆட்சியாளர்களான) அவர்களுக்குச் சசய்ய கவண்டிய கடழமழயச் சசய்து விடுங்கள். 
உங்கள் உரிழமழய அல்லாஹ் விடம் ககளுங்கள்'' என்று சசான்னார்கள்.31 இந்த ஹதீஸ் எட்டு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3759 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அப்தி ரப்பில் கஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் 
இழறயில்லம் கஅபாவுக்குச் சசன்கறன். கஅபாவின் நிைலில் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் 
அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர்கழளச் சுற்றிலும் மக்கள் கூடியிருந்தனர். நான் 
அங்கு சசன்று அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களிடம் அமர்ந்துசகாண்கடன். அப்கபாது 
அவர்கள் கூறினார்கள்: நாங்கள் ஒரு பயணத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
இருந்கதாம். அப்கபாது ஓர் இடத்தில் இறங்கித் தங்கிகனாம். எங்களில் சிலர் தம் கூடாரங்கழளச் 
சீரழமத்துக்சகாண்டி ருந்தனர். கவறுசிலர் அம்சபய்து (பயிற்சி எடுத்துக்)சகாண்டிருந்தனர். கமலும் 
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சிலர் தம் கால் நழடகள் கமயுமிடத்தில் இருந்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் "கூட்டுத் சதாழுழக நழடசபறப்கபாகிறது' என 
அறிவித்தார். நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒன்றுகூடிகனாம். அப்கபாது 
அவர்கள் கூறினார்கள்: எனக்கு முன்னர் வாழ்ந்த ஒவ்கவார் இழறத்தூதரும் தம் 
சமுதாயத்தாருக்கு எது நன்ழம என்பழத அறிந்திருந்தாகரா அழத அவர்களுக்கு 
அறிவித்துவிடுவதும் அவர்களுக்கு எது தீழமசயன்பழத அறிந்திருந்தாகரா அது குறித்து 
அவர்கழள எச்சரிப்பதும் அவர்மீது கடழமயாககவ இருந்தது. உங்களுழடய இந்தச் சமுதாயத்தின் 
நிம் மதியான வாழ்வு அதன் ஆரம்பக் காலத்தில் அழமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சமுதாயத்தில் 
இறுதியானவர்களுக்குச் கசாதழனகளும் நீங்கள் சவறுக்கின்ற பல விஷயங்களும் ஏற் படும். ஒரு 
குைப்பம் கதான்றும். அது இன் சனாரு குைப்பத்ழத எளிதானதாகக் காட்டும். பிறகு மற்கறாரு 
குைப்பம் கதான்றும். அப்கபாது இழறநம்பிக்ழகயாளர், "இதில்தான் என் அைிவு உள்ளது'' என்று 
கூறுவார். பிறகு அந்தக் குைப்பம் விலகிவிடும். பிறகு மற்சறாரு குைப்பம் கதான்றும். அப்கபாது 
இழறநம்பிக்ழகயாளர், "இதுதான்; இதுதான்'' என்பார். ஆககவ, (நரக) சநருப்பிலிருந்து 
ஒதுக்கப்பட்டு, சசார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட யார் விரும்புகிறாகரா அவர் அல்லாஹ்வின் மீதும் 
மறுழம நாளின் மீதும் நம்பிக்ழக சகாண்டிருக்கும் நிழலயிகலகய இறப்பு அவழரத் தழுவட்டும். 
தமக்கு எது கிழடக்க கவண்டும் என்று விரும்பு வாகரா அழதகய மக்களுக்கும் அவர் 
விரும்பட்டும். ஓர் ஆட்சித் தழலவருக்கு வாக்குறுதிப் பிரமாணம் (ழபஅத்) அளித்தவர், அவருடன் 
தமது கரத்ழத இழணப்பதுடன் உளப்பூர்வமான ஆதரழவயும் அவருக்கு வைங்கட்டும்; தம்மால் 
இயன்ற வழர அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்கட்டும். அவரு(ழடய ஆட்சி)க்சகதிராக அவருடன் 
சண்ழடயிடுவதற்காக மற்சறாருவர் வந்தால் அவருழடய கழுத்ழத சவட்டிவிடுங்கள். இவ்வாறு 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதும் நான் அவர்கழள சநருங்கி, அல்லாஹ்வின் 
சபயரால் நான் உங்களிடம் ககட்கிகறன். "இழதத் தாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து சசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) 
அவர்கள் தம் கரங்களால் தம் காதுகழளயும் உள்ளத்ழதயும் கநாக்கி ழசழக சசய்துகாட்டி, 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியழத என் காதுகள் ககட்டன; என் உள்ளம் அழத 
மனனமிட்டது'' என்று கூறினார்கள். நான் அவர்களிடம், "இகதா! உங்கள் தந்ழத யின் சககாதரர் 
புதல்வர் முஆவியா (ரலி) அவர்கள் (கலீஃபா அலீ (ரலி) அவர்களுக்சகதிராக நிதியும் பழடயும் 
திரட்டி) எங்கள் சபாருட் கழள எங்களுக்கிழடகய தவறான முழறயில் உண்ணும்படியும் நம்ழம 
நாகம சகாழல சசய்யும்படியும் எங்களுக்கு உத்தரவிடுகிறார். ஆனால், அல்லாஹ்கவா, 
"இழறநம்பிக்ழக சகாண்கடாகர! உங்களின் பரஸ்பரத் திருப்தி யுடன் நடக்கும் வணிகமாக 
இருந்தால் தவிர, (கவறு வைிகளில்) உங்களுக்கிழடகய உங்கள் சசல்வங்கழளத் தவறான முழற 
யில் உண்ணாதீர்கள். உங்கழள நீங்ககள சகாழல சசய்யாதீர்கள். அல்லாஹ் உங்க ளிடம் மிகவும் 
கருழண உழடயவனாக இருக்கின்றான் (4:29) என்று கூறுகின்றாகன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
(பதிலளிக்காமல்) அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் சிறிது கநரம் அழமதியாக 
இருந்தார்கள். பிறகு அல்லாஹ் வுக்குக் கீழ்ப்படியும் விஷயத்தில் அவருக்கு நீ கட்டுப்படு! 
அல்லாஹ்வுக்கு மாறு சசய்யும் விஷயத்தில் அவருக்கு மாறு சசய்துவிடு'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துர் 
ரஹ்மான் பின் அப்தி ரப்பில் கஅபா (ரஹ்) அவர்களிடமி ருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
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3760 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அப்தி ரப்பில் கஅபா அஸ்ஸாஇதீ (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் 
இழறயில்லம் கஅபா அருகில் ஒரு கூட்டத்ழதக் கண்கடன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன.  
 
பாடம் : 11 அதிகாரத்திலிருப்கபார் அநீதியிழைக்கும்கபாதும் (உரியவர்கழள விட்டுவிட்டு மற்ற 
வர்களுக்கு) முன்னுரிழம அளிக்கும்கபாதும் சபாறுழம காக்குமாறு வந்துள்ள கட்டழள.  
 
3761 உழசத் பின் ஹுழளர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அன்சாரிகளில் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கழளத் தனியாகச் சந்தித்து, "தாங்கள் இன்ன மனிதழர அதிகாரியாக 
நியமித்தழதப் கபான்று என்ழனயும் அதிகாரியாக நியமிக்கமாட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அன்சாரிககள!) எனக்குப் பிறகு (உங்கழளவிட) 
மற்றவர்களுக்கு (ஆட்சியதிகாரத்தில்) முன்னுரிழம வைங்கப் படுவழத நீங்கள் காண்பரீ்கள். 
ஆககவ, (மறுழமயில் எனக்குச் சிறப்புப் பரிசாக வைங்கப்படும் "ஹவ்ளுல் கவ்ஸர்' எனும்) 
தடாகத்தின் அருகக என்ழனச் சந்திக்கும் வழர நீங்கள் சபாறுத்திருங்கள்'' என்று சசான்னார்கள்.32 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உழசத் பின் 
ஹுழளர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் உழசத் பின் ஹுழளர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கவகறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழளத் 
தனியாகச் சந்தித்து' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல.  
 

பாடம் : 12 உரிமைகமளத் தை ைறுத்தாலும் தமைமைக்குக் கட்டுப்படுதல். 
 
3762 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் அல்ஹள்ரமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சலமா பின் யஸீத் 
அல்ஜுஅஃப ீ(ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
எங்கழள நிர்வகிக்கும் ஆட்சித் தழலவர்கள், அவர்களுக்கு நாங்கள் சசலுத்த கவண்டிய 
உரிழமகழளக் ககாருகின்றவர்களாகவும், எங்களுக்கு அவர்கள் சசலுத்த கவண்டிய உரிழமகழள 
மறுப்பவர்களாகவும் அழமந்துவிட்டால், அப்கபாது நாங்கள் என்ன சசய்ய கவண்டும் என்று 
தாங்கள் கட்டழள யிடுகிறரீ்கள், கூறுங்கள்?'' என்று ககட்டார் கள். ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சலமா (ரலி) அவர்கழளவிட்டுத் தமது முகத்ழதத் திருப்பிக்சகாண்டார்கள். பிறகு 
மீண்டும் சலமா (ரலி) அவர்கள் ககட்டகபாதும் அவர்கழளவிட்டு முகத் ழதத் 
திருப்பிக்சகாண்டார்கள். இரண்டாவது தடழவகயா அல்லது மூன்றாவது தட ழவகயா (அவ்வாறு) 
சலமா (ரலி) அவர்கள் ககட்டகபாது, அவர்கழள அல்அஷ்அஸ் பின் ழகஸ் (ரலி) அவர்கள் 
இழுத்தார்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்,) "நீங்கள் (உங்கள் தழலழமயின் கட்டழள 
ழயச்) சசவியுற்று, (அதற்குக்) கீழ்ப்படியுங்கள். ஏசனனில், அவர்கள்மீது சுமத்தப்பட்டது 
அவர்கழளச் சாரும். உங்கள்மீது சுமத்தப்பட்டது உங்கழளச் சாரும்'' என்று சசான்னார்கள்.  
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3763 கமற்கண்ட ஹதீஸ் வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அல்அஷ்அஸ் பின் ழகஸ் (ரலி) அவர்கள் 
சலமா (ரலி) அவர்கழள இழுத்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உங்கள் 
தழலழமயின் கட்டழளழயச்) சசவியுற்று, (அதற்குக்) கீழ்ப்படியுங்கள். ஏசனனில், அவர்கள்மீது 
சுமத்தப்பட்டது அவர்கழளச் சாரும். உங்கள்மீது சுமத்தப்பட்டது உங்கழளச் சாரும்'' என்று 
கூறினார்கள் என இடம் சபற்றுள்ளது.33 
 
 பாடம் : 13 (அரசியல்) குைப்பங்கள் கதான்றும்கபாதும் மற்ற சமயங்களிலும் முஸ்லிம்களின் 
கூட்டழமப்கபாடு (ஜமாஅத்) கசர்ந்திருப்பது கடழமயாகும்; தழலழமக்குக் கட்டுப் பட மறுப்பதும் 
கூட்டழமப்பிலிருந்து விலகுவதும் தழட சசய்யப்பட்டழவ ஆகும்.34 
 
 3764 ஹுழதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களி டம் மக்கள் நன்ழமழயப் பற்றிக் ககட்டுக் சகாண்டிருந்தார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தீழமழயப் பற்றிக் ககட்டுக்சகாண்டிருந்கதன். அது என்ழனத் 
தீண்டிவிடுகமா என்று அஞ்சியகத காரணம். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நாங்கள் அறியாழமக் 
கால மாச்சரியத்திலும் தீழமயி லும் மூழ்கிக்கிடந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ் (இஸ்லாம் எனும்) 
இந்த நன்ழமழய எங்க ளிடம் சகாண்டுவந்தான். இந்த நன்ழமக்குப் பிறகு ஒரு தீழம (குைப்பம்) 
இருக்கிறதா?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம் (இருக்கிறது)' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.35 நான், "அந்தத் தீழமக்குப் பிறகு நன்ழம ஏதும் இருக்கிறதா?'' என்று ககட்கடன். 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம். ஆனால், அதில் சற்று கலங்கலான நிழல 
(குைப்பம்) இருக் கும்''36 என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "அந்தக் கலங்கலான நிழல என்ன?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஒரு கூட்டத்தார் எனது வைிமுழற (சுன்னா) அல்லாதழதக் 
கழடப்பிடிப் பார்கள். எனது கநர்வைியல்லாதழதக் சகாண்டு வைிகாட்டுவார்கள். அவர்களில் நீ 
நன்ழமழயயும் காண்பாய்; தீழமழயயும் காண்பாய்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.37 நான், "அந்த 
நன்ழமக்குப் பிறகு தீழம உண்டா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம். நரகத்தின் 
வாசல்களில் நின்றுசகாண்டு (அங்கு வருமாறு) அழைப்பவர்கள் சிலர் கதான்றுவார்கள். அவர்களின் 
அழைப்ழப ஏற்பவழர நரகத்தில் அவர்கள் எறிந்து விடுவார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.38 நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! அவர்க (ளுழடய அழடயாளங்)கழள எங்களுக்குத் சதரிவியுங்கள்'' என்று 
ககட்க, அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் நம் (அரபு) இனத்ழதச் 
கசர்ந்தவர்களாககவ இருப்பார்கள். நம் சமாைிகழளகய கபசுவார் கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இத் தழகய கால கட்டத்ழத நான் அழடந்தால் என்ன சசய்ய 
கவண்டும் என எனக்குக் கட்டழளயிடுகிறரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீ முஸ்லிம்களின் ஜமாஅத்ழத (கூட்டழமப்ழப) யும் அதன் ஆட்சியாளழரயும் 
பற்றிக்சகாள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அதற்கு நான், "அவர்களுக்கு ஒரு கூட்டழமப்கபா 
ஆட்சியாளகரா இல்ழல (என்ற நிழலயில் பல பிரிவுகளாக பிரிந்து கிடக்கிறார்கள்) என்றால் 
(என்ன சசய்வது)?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்தப் பிரிவுகள் 
அழனத்ழதயும் விட்டு (விலகி) ஒதுங்கிவிடு. (ஒதுங்கி வாழும் சூைலுக்கு முட்டுக்கட்ழடயாகப் 
பல்கவறு சிரமங்கள் கநர்ந் தாலும்) ஒரு மரத்தின் கவர் பாகத்ழதப் பற்களால் நீ கவ்விப் 
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பிடித்திருக்க கநர்ந்து, இறுதியில் அகத நிழலயில் நீ இருக்ககவ இறப்பு உன்ழனத் தழுவினாலும் 
சரி (எந்தப் பிரிவினகராடும் நீ கசர்ந்துவிடாகத)'' என்று விழடயளித்தார்கள்.39  
 
3765 ஹுழதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
நாங்கள் (மாச்சரியங்கள் நிழறந்த அறியாழமக் காலத்) தீழமயில் மூழ்கிக்கிடந்கதாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ் (இஸ்லாம் எனும்) இந்த நன்ழமழய எங்களிடம் சகாண்டுவந்தான். அதில் நாங்கள் 
இருந்துசகாண்டிருக்கிகறாம். இந்த நன்ழமக்கு அப்பால் தீழம (அரசியல் குைப்பம்) ஏதும் உண்டா?'' 
என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், 
"அந்தத் தீழமக்கு அப்பால் நன்ழம (நல்லாட்சி) ஏதும் உண்டா?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "ஆம்' என்று விழடயளித்தார்கள். நான், "அந்த நன்ழமக்கு அப்பால் தீழம (அரசியல் 
குைப்பம்) ஏதும் உண்டா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்' 
என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "அது எப்படி?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "எனக்குப் பிறகு 
சில தழலவர்கள் கதான்றுவார்கள். அவர்கள் எனது கநர்வைி அல்லாத வைியில் நடப்பார் கள். 
எனது வைி முழறழய (சுன்னா) கழடப் பிடிக்கமாட்டார்கள். அவர்களிழடகய சிலர் 
கதான்றுவார்கள். அவர்கள் மனித உடலில் ழஷத்தான்களின் உள்ளம் பழடத்தவர்களாய் 
இருப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். நான், "அந்தக் கால கட்டத்ழத அழடந்தால் நான் என்ன சசய்ய 
கவண்டும், அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு "அந்த ஆட்சியாளரின் 
கட்டழளழயச் சசவியுற்று அவருக்குக் கட்டுப்பட்டு நடந்துசகாள். நீ முதுகில் தாக்கப்பட்டாலும் 
சரிகய! உன் சசல்வங்கள் பறிக்கப்பட்டா லும் சரிகய! (அந்த ஆட்சித் தழலவரின் கட்டழளழயச்) 
சசவியுற்றுக் கட்டுப்பட்டு நடந்துசகாள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பதிலளித்தார்கள். 
 
 3766 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (ஆட்சித் தழலழமக்குக்) கட்டுப்படாமல், (ஓர் ஆட்சித் 
தழலழமயின் கீழ் ஒன்றுபட்ட) கட்ட ழமப்பிலிருந்து பிரிந்து, அகத நிழலயில் ஒருவர் 
இறந்துவிட்டால், அறியாழமக் கால மரணத் ழதகய அவர் சந்திப்பார். ஒருவர் (சகாள்ழககயா 
இலக்ககா இல்லாத) சமௌடீகத்தின் சகாடிக்குக் கீகை நின்று கபாரிடுகிறார்; இன 
மாச்சரியத்திற்காகக் ககாபப்படுகிறார். அல்லது இன மாச்சரியத் துக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார். 
அல்லது இன மாச்சரியத்திற்கு உதவி சசய்கிறார். இந்நிழலயில் அவர் சகால்லப்பட்டுவிட்டால், 
அவரது மரணம் அறியாழமக் கால மரணகம ஆகும். யார் என் சமுதாயத்தாருக்சகதிராகப் 
புறப்பட்டு, அவர்களில் இழறநம்பிக்ழகயாளர்கழளப் சபாருட்படுத்தாமல் அவர்களில் நல் 
லவர்கழளயும் சகட்டவர்கழளயும் சகான்று, ஒப்பந்தம் சசய்துள்ளவர்களின் ஒப்பந் தத்ழத 
நிழறகவற்றத் தவறுகிறாகரா அவர் என்ழனச் கசர்ந்தவருமில்ழல. நான் அவழரச் 
கசர்ந்தவனுமில்ழல. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3767 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் (ஆட்சித் தழலழமக்குக்) கட்டுப் 
படாமல் (ஓர் ஆட்சித் தழலழமயின் கீழ் ஒன்றுபட்ட) கட்டழமப்பிலிருந்து பிரிந்து, பின்னர் (அகத 
நிழலயில்) இறந்துகபாகிறா கரா அவர் அறியாழமக் கால மரணத்ழதகய சந்திப்பார். 
(சகாள்ழககயா இலக்ககா இல்லாத) சமௌடீகக் சகாடிக்குக் கீகை நின்று ஒருவர் கபாரிட்டு இன 
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மாச்சரியத்திற்காகக் ககாபப்படுகிறார்; அல்லது இன மாச்சரியத் திற்கு அழைப்பு விடுக்கிறார். 
அல்லது இன மாச்சரியத்திற்காகப் கபாரிடுகிறார் எனில், அவர் என் சமுதாயத்ழதச் கசர்ந்தவர் 
அல்லர். யார் என் சமுதாயத்திலிருந்து என் சமுதாயத்திற்சகதிராகப் புறப்பட்டு அவர்களில் இழற 
நம்பிக்ழகயாளர்கள் என்றுகூடப் பார்க்காமல் அவர்களில் நல்லவர்கழளயும் சகட்டவர்கழள யும் 
சகான்று, அவர்களில் ஒப்பந்தம் சசய்தவர்களிடம் அவர்களது ஒப்பந்தத்ழத நிழறகவற்ற 
வில்ழலகயா அவர் என்ழனச் கசர்ந்தவர் அல்லர். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' எனும் குறிப்பு 
இல்ழல. முஹம்மத் பின் பஷ்ஷார் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 3768 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தம் (ஆட்சித்) தழலவரிடம் (மார்க்க 
விஷயத்தில் குழற) எழதகயனும் கண்டு அழத சவறுப்பவர், சபாறுழமழயக் கழடப் 
பிடிக்கட்டும். ஏசனனில், ஒருவர் (ஒன்றுபட் டக்) கட்டழமப்பிலிருந்து ஒரு சாண் அளவுக் குப் 
பிரிந்து இறந்துகபானாலும் அவர் அறி யாழமக் கால மரணத்ழதகய தழுவுகிறார். இழத இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.40  
 
3769 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தம் (ஆட்சித்) தழலவரிடமிருந்து (மார்க்க 
விஷயத்தில் குழற) எழதகயனும் (கண்டு அழத) சவறுப்பவர், சபாறுழமயாக இருக் கட்டும். 
ஏசனனில், ஆட்சியாள(ருக்குக் கட்டுப்படாமல் அவ)ரிடமிருந்து யார் ஒரு சாண் அளவு சவளிகயறி, 
அகத நிழலயில் இறந்துகபாகிறாகரா, அவர் அறியாழமக் கால மரணத்ழதகய எய்துவார். இழத 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
3770 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சமௌடீகத்தின் சகாடிக்குக் கீகை இன 
மாச்சரியத்திற்கு அழைப்பு விடுக்ககவா, இன மாச்சரி யத்திற்காக ஒத்துழைக்ககவா சசய்து 
அதற்காகக் சகால்லப்படுபவர் அறியாழமக் கால மரணத் ழதகய சந்திப்பார். இழத ஜுன்தப் பின் 
அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
3771 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: யஸீத் பின் முஆவியாவின் ஆட்சிக் காலத்தில் நடந்த 
"அல்ஹர்ரா'ப் கபாரினால் பிரச்சிழன ஏற்பட்டகபாது, (யஸீத் பின் முஆவியாவின் ஆட்சிக்சகதிராக 
மக்கழளத் திரட்டியிருந்த) அப்துல்லாஹ் பின் முதீஉ அல்குறஷீ (ரலி) அவர்களிடம் அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் சசன்றார்கள்.41 அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் முதீஉ (ரலி) அவர்கள் 
"அபூஅப்திர் ரஹ்மானுக்குத் தழலயழணழய எடுத்துப் கபாடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "நான் உட்காருவ தற்காக உங்களிடம் வரவில்ழல. 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து நான் சசவியுற்ற ஒரு ஹதீழஸ உங்களுக்கு 
அறிவிப்பதற்காககவ உங்களிடம் நான் வந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"(தழலழமக்குக்) கட்டுப்படுகின்ற சசயலிலி ருந்து ழகழய விலக்கிக்சகாண்டவர், தம(து 
சசயல்பாடுகளு)க்கு(ம் அதற்கான சாக்குப் கபாக்குகளுக்கும்) எந்தச் சான்றும் இல்லாமகலகய 
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மறுழம நாளில் இழறவழனச் சந்திப்பார். தமது கழுத்தில் (தம் ஆட்சியாளரிடம் அளித்திருந்த) 
உறுதிசமாைிப் பிரமாணம் இல்லாத நிழல யில் யார் இறக்கிறாகரா, அவர் அறியாழமக் கால 
மரணத்ழதகய தழுவுவார்' என்று கூறியழத நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். - இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடமி ருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 14 முஸ்லிம்களின் (அரசியல்) நிழல (ஒகர தழலழமயின் கீழ்) ஒன்றுபட்டிருக்கும் 
கபாது, அவர்களிழடகய பிளழவ ஏற்படுத்துகின்றவருக்குரிய சட்டம். 
 
 3772 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (எனக்குப் பிறகு) விழரவில் குைப்பங் 
களும் பிரச்சிழனகளும் கதான்றும். இந்தச் சமுதாயத்தின் (அரசியல்) நிழல (ஒகர தழல ழமயின் 
கீழ்) ஒன்றுபட்டிருக்கும்கபாது, அவர்களிழடகய பிளழவ ஏற்படுத்த விரும்பு கின்றவழர வாளால் 
சவட்டிக் சகால் லுங்கள். அவர் யாராக இருந்தாலும் சரிகய! இழத அர்ஃபஜா பின் ஷுழரஹ் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அர்ஃபஜா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது. ஆயினும், இந்த அறிவிப்புகள் அழனத் திலும், "அவழரக் சகால்லுங்கள்'' 
என்கற இடம்சபற்றுள்ளது. (வாளால் சவட்டிக் சகால்லுங்கள்'' என்று இடம்சபறவில்ழல.) 
 
 3773 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதரின் (தழலழமயின்) கீழ் 
உங்கள் (அரசியல்) நிழல ஒன்றுபட்டிருக்கும்கபாது, உங்கள் ஐக்கியத்ழத உழடக்கும் அல்லது 
உங்கள் கட்டழமப்ழபக் குழலக்கும் கநாக்கத்கதாடு உங்களிடம் யாகரனும் வந்தால் அவழரக் 
சகான்றுவிடுங்கள். இழத அர்ஃபஜா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
பாடம் : 15 (அடுத்தடுத்து) இரு ஆட்சியாளர்க ளுக்கு வாக்களிப்புப் பிரமாணம் (ழபஅத்) 
அளிக்கப்பட்டால்... 
 
 3774 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (ஒருவர் பின் ஒருவராக) இரு ஆட்சியா 
ளர்களுக்கு வாக்களிப்புப் பிரமாணம் (ழபஅத்) அளிக்கப்பட்டால், அவர்களில் இறுதியானவழரக் 
சகான்றுவிடுங்கள். இழத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
பாடம் : 16 ஆட்சித் தழலவர்கள் மார்க்கத்திற்கு முரணாகச் சசயல்படும்கபாது, எதிர்ப் புத் 
சதரிவிப்பது கடழமயாகும். சதாழுழக உள்ளிட்ட கடழமகழள அவர்கள் நிழறகவற்றும்வழர 
அவர் களுடன் கபாரிடலாகாது. 
 
 3775 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(எனக்குப் பின்) சில தழலவர்கள் வருவார்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் நன்ழமழயயும் 
காண்பரீ்கள்; தீழமழயயும் காண்பரீ்கள். யார் (தீழமழயத் சதளிவாக) அறிந்துசகாண்டாகரா அவர் 
பிழைத்தார். யார் சவறுத்தாகரா அவர் தப்பித்தார். (இதற்கு மாறாக,) யார் (தீழமழயக் கண்டு) 
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திருப்தி அழடந்து (அதற்குத்) துழணகபானாகரா (அவருக்குக் குற்றத்தில் பங்கு உண்டு)'' என்று 
கூறினார்கள். மக்கள், "அவர்களுடன் நாங்கள் கபாரிடலாமா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ழல; அவர்கள் சதாழுழகழய நிழறகவற்றும்வழர (கவண்டாம்)'' 
என்று கூறினார்கள். 
 
 3776 நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவியார் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு 
முழற) நபி (ஸ) அவர்கள், "உங்களுக்குச் சில ஆட்சித் தழலவர்கள் நியமிக்கப்படு வார்கள். 
அவர்களிடம் நீங்கள் நன்ழமழயயும் காண்பரீ்கள்; தீழமழயயும் காண்பரீ்கள். தீழமழய (மனதால்) 
சவறுத்தவர் பிழைத்தார்; (மனதால்) மறுத்தவர் தப்பித்தார். (இதற்கு மாறாக,) யார் (தீழமழயக் 
கண்டு) திருப்தி அழடந்து (அதற்குத்) துழண கபானாகரா (அவருக்குக் குற்றத்தில் பங்கு உண்டு)'' 
என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அவர் களுடன் நாங்கள் கபாரிடலாமா?'' 
என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ழல. அவர்கள் சதாழுழகழய 
நிழறகவற்றும்வழர (கவண்டாம்)'' என்று கூறினார்கள்.42 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
 
3777 கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "(தீழமழய மனதால்) மறுத்தவர் 
பிழைத்தார்; சவறுத்தவர் தப்பித்தார்'' என்று இடம் சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு 
சலமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
"(இதற்கு மாறாக,) யார் (தீழமழயக் கண்டு) திருப்தி அழடந்து (அதற்குத்) துழண கபானாகரா 
(அவருக்குக் குற்றத்தில் பங்கு உண்டு)'' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல.  
 
பாடம் : 17 ஆட்சித் தழலவர்களில் நல்லவர்களும் தீயவர்களும்  
 
3778 அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"உங்கள் தழலவர்களில் நல்லவர்கள் யாசர னில், அவர்கழள நீங்கள் கநசிப்பரீ்கள். உங் கழள 
அவர்கள் கநசிப்பார்கள். உங்களுக் காக அவர்கள் பிரார்த்திப்பார்கள். அவர்க ளுக்காக நீங்கள் 
பிரார்த்திப்பரீ்கள். உங்கள் தழலவர்களில் தீயவர்கள் யாசரனில், நீங்கள் அவர்கழள சவறுப்பரீ்கள்: 
உங்கழள அவர் கள் சவறுப்பார்கள். நீங்கள் அவர்கழளச் சபிப்பரீ்கள். அவர்கள் உங்கழளச் 
சபிப்பார் கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அவர்களுக்சகதிராக 
நாங்கள் வாள் ஏந்தலாமா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"கவண்டாம்; உங்களிழடகய அவர்கள் சதாழுழகழய நிழலநாட்டும்வழர (கவண் டாம்). உங்கள் 
ஆட்சியாளர்களிடம் நீங்கள் சவறுக்கும் (மார்க்கத்திற்கு முரணாண சசயல்கள்) எழதகயனும் 
கண்டால், அந்த ஆட்சியாளரின் சசயல்பாட்ழட சவறுப்பரீ்க ளாக! கட்டுப்படுதலில் இருந்து உங்கள் 
ழகழய விலக்கிவிடாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 3779 அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்கள் தழலவர்களில் நல்லவர்கள் யாசரனில், நீங்கள் அவர்கழள கநசிப்பரீ்கள். 
அவர்களும் உங்கழள கநசிப்பார்கள். நீங்கள் அவர்களுக் காகப் பிரார்த்திப்பரீ்கள். அவர்களும் 
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உங்களுக்காகப் பிரார்த்திப்பார்கள். உங்கள் தழலவர்களில் தீயவர்கள் யாசரனில், நீங்கள் 
அவர்கழள சவறுப்பரீ்கள். அவர்களும் உங்கழள சவறுப்பார்கள். நீங்கள் அவர்கழளச் சபிப்பரீ்கள் 
அவர்களும் உங்கழளச் சபிப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
அத்தழகய சூைலில் அ(ந்தத் தழல)வர்களுடன் நாங்கள் கபாரிடலாமா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு, "கவண்டாம். உங்களிழடகய அவர்கள் சதாழு ழகழய நிழலநாட்டும்வழர (கவண்டாம்). 
அறிந்துசகாள்ளுங்கள். ஒருவர், தம்ழம நிர்வாகம் சசய்கின்ற ஆட்சியாளரிடம் இழறவனுக்கு 
மாறுசசய்யும் சசயல் எழதகயனும் கண்டால், அவர் சசயல்படுத்தும் அந்தப் பாவச் சசயழல 
அவர் சவறுக்கட்டும். ஆனால், கட்டுப்படுவதிலி ருந்து (தமது) ழகழய விலக்கிக்சகாள்ள 
கவண்டாம்'' என்று சசான்னார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துர் ரஹ்மான் பின் 
யஸீத் பின் ஜாபிர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இந்த ஹதீழஸ ருழஸக் பின் ஹய்யான் 
(ரஹ்) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்தகபாது அவர்களிடம் நான், "அபுல்மிக்தாகம! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியழதத் தாம் ககட்டதாக அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் 
கூறி னார்கள் என முஸ்லிம் பின் கறைா (ரஹ்) அவர்கள் உங்களுக்கு அறிவித்தார்களா?'' என்று 
ககட்கடன். உடகன ருழஸக் (ரஹ்) அவர்கள், முைந் தாளிட்டு நின்று கிப்லாத் திழசழய முன் 
கனாக்கி, "ஆம், எவழனத் தவிர கவறு இழறவன் இல்ழலகயா அ(ந்த ஏக இழற) வன் மீதாழண! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியழதத் தாம் ககட்டதாக அவ்ஃப் பின் மாலிக் 
(ரலி) அவர்கள் சசால்ல நான் சசவியுற்கறன்'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "பனூ ஃபஸாரா குலத்தாரால் விடுதழல 
சசய்யப்பட்ட அவர்களின் அடிழமயான ருழஸக் (ரஹ்) அவர்கள்' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. இந்த 
ஹதீஸ் முஸ்லிம் பின் கறைா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 18 ஆட்சித் தழலவர் கபாருக்குச் சசல்ல உத்கதசிக்கும்கபாது பழடயினரிடம் உறுதி 
சமாைி சபற்றுக்சகாள்வது விரும்பத் தக்கதாகும் என்பதும், (நபி (ஸல்) அவர்கள் காலத்தில்) அந்த 
மரத்தின் கீழ் நடந்த "ழபஅத்துர் ரிள்வான்' உறுதிப் பிரமாண நிகழ்ச்சி பற்றிய விவரமும்.43 
 
 3780 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ஹுழதபியா 
உடன்படிக்ழக நாளில் ஆயிரத்து நானூறு கபர் இருந்கதாம். அப்கபாது அங்கிருந்த ஒரு மரத்தின் 
கீழ் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிசமாைி அளித்கதாம். அப்கபாது உமர் (ரலி) அவர் கள் 
நபியவர்களின் ழகழயப் பிடித்துக் சகாண்டிருந்தார்கள். அது ஒரு கருகவல மரமாகும். நாங்கள் 
(எந்தச் சூழ்நிழலயிலும்) புறமுதுகிட்டு ஓடமாட்கடாம் என அவர்களி டம் உறுதிசமாைி 
அளித்கதாம். மரணத்திற்கு (தயாராயிருப்பதாக) நாங்கள் அவர்களிடம் உறுதிசமாைி 
அளிக்கவில்ழல. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
3781 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஹுழதபியா நாளில்) நாங்கள் அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் மரணத்திற்கு(த் தயாராயிருப்பதாக) உறுதிசமாைி அளிக்கவில்ழல; (எந்த 
நிழலயிலும்) புறமுதுகிட்டு ஓடமாட்கடாம் என்கற அவர்களிடம் உறுதிசமாைி அளித்கதாம். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
297

ஆட்சசயதசகாரம் ஹதீஸ் 3714 - 3898



 3782 அபுஸ்ஸுழபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் அல்அசதீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஜாபிர் 
(ரலி) அவர்களிடம், "ஹுழதபியா தினத்தன்று நீங்கள் எத்தழன கபர் இருந்தீர்கள்?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "(அன்று) நாங்கள் ஆயிரத்து நானூறு கபர் இருந் கதாம். 
அங்கிருந்த ஒரு மரத்தின் கீழ் நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிசமாைி அளித் கதாம். அது 
ஒரு கருகவல மரமாகும். அப்கபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் ழகழயப் 
பிடித்துக்சகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது ஜத்து பின் ழகஸ் அல்அன்சாரீ அவர்கழளத் தவிர மற்ற 
அழனவரும் நபியவர் களிடம் உறுதிசமாைி அளித்கதாம். ஜத்து பின் ழகஸ் அவர்கள் தமது 
ஒட்டகத்தின் வயிற்றுக்குக் கீகை ஒளிந்துசகாண்டார்.44  
 
3783 அபுஸ்ஸுழபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹுழலஃபாவில் உறுதி சமாைி வாங்கினார்களா?'' என்று 
ககட்கப் பட்டது. அதற்கு ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "இல்ழல. ஆனால், அந்த இடத்தில் சதாழு தார்கள். 
ஹுழதபியாவிலுள்ள மரத்ழதத் தவிர கவசறந்த மரத்திற்கு அருகிலும் அவர்கள் உறுதிசமாைி 
வாங்கவில்ழல'' என்று விழடயளித்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு ஜுழரஜ் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹுழதபியா கிணற்றருகில் (நீர் வளத்துக்காகப்) 
பிரார்த் தித்தார்கள்'' என ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியழதத் தாம் ககட்டதாக அபுஸ்ஸுழபர் (ரஹ்) 
அவர்கள் என்னிடம் சதரிவித்தார்கள்.  
 
3784 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது நாங்கள் ஹுழதபியா தினத்தன்று ஆயிரத்து நானூறு 
கபர் இருந்கதாம். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம், "பூமியிலிருப்பவர்களில் நீங்ககள 
சிறந்தவர்கள்'' என்று கூறினார்கள். இப்கபாது (மட்டும்) எனக்குக் கண் பார்ழவ சதரியுமானால் 
அந்த (ரிள்வான் உறுதிப் பிரமாணம் நழடசபற்ற) மரத்தின் இடத்ழதக் காண்பித்திருப்கபன். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3785 சாலிம் பின் அபில்ஜஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்களிடம் அந்த மரத்தின் கீழ் (ழபஅத்துர் ரிள்வான்) உறுதிசமாைி அளித்தவர்கழளப் பற்றி 
(அவர்கள் எத்தழன கபர் என்று) ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் கூறினார்கள்: நாங்கள் ஒரு லட்சம் 
கபர் இருந்திருந்தாலும்கூட (நபியவர்களின் விரல்களுக்கிழடயிலிருந்து சபாங்கிவந்த நீர்) 
எங்களுக்குப் கபாதுமான தாயிருக்கும். நாங்கள் ஆயிரத்து ஐநூறு கபர்தாம் இருந்கதாம்.45 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 3786 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றிலும் "நாங்கள் ஒரு லட்சம் கபர் 
இருந்திருந்தாலும் அ(ந்த நீரான)து எங்களுக் குப் கபாதுமானதாயிருந்திருக்கும். நாங்கள் ஆயிரத்து 
ஐநூறு கபர்தாம் இருந்கதாம்'' என்கற இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 3787 சாலிம் பின் அபில்ஜஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடம், 
"அன்ழறய தினத்தில் நீங்கள் எத்தழன கபர் இருந்தீர்கள்?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள், "ஆயிரத்து 
நானூறு கபர்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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3788 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அந்த மரத்தின் கீழ் (ழபஅத்துர் 
ரிள்வான்) உறுதிசமாைி அளித்தவர்கள் (சுமார்) ஆயிரத்து முன்னூறு கபர் ஆவர். (இதில்) அஸ்லம் 
குலத்தார் (மட்டும்) முஹாஜிர்களில் எட்டில் ஒரு பகுதி யினராக இருந்தனர்.46 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3789 மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அந்த மரத்தின் கீழ் (ழபஅத்துர் ரிள்வான்) 
உறுதிப் பிரமாணம் நழடசபற்ற நாளில் நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் உறுதிசமாைி 
சபற்றுக்சகாண்டிருந்தகபாது, நபி (ஸல்) அவர்களது தழலக்கு கமலிருந்த ஒரு மரக் கிழளழய 
நான் உயர்த்திப் பிடித்துக்சகாண் டிருந்கதன். அப்கபாது நாங்கள் ஆயிரத்து நானூறு கபர் 
இருந்கதாம். அவர்களிடம் நாங்கள் மரணத்திற்கு(த் தயாராயிருப்பதாக) உறுதிசமாைி 
அளிக்கவில்ழல. மாறாக, (எந்தச் சூழ்நிழலயிலும்) நாங்கள் புறமுது கிட்டு ஓடமாட்கடாம்'' என்கற 
உறுதிசமாைி அளித்கதாம். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மஅகில் பின் யசார் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3790 சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தந்ழத (முசய்யப் பின் ஹஸன் 
- ரலி) அவர்கள் அந்த மரத்தின் கீழ் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிசமாைி 
அளித்தவர்களில் ஒருவர் ஆவார். என் தந்ழத கூறினார்கள்: (உறுதிப் பிரமாணம் நடந்து முடிந்த) 
மறு ஆண்டு நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்குச் சசன்கறாம். அப்கபாது அந்த (மரம் இருந்த) இடம் எங்களுக்கு 
(அழடயாளம்) சதரியாமல் கபாய்விட்டது. அப்படியிருக்க, உங்களுக்கு அந்த இடம் (சதரிந்திருக்க 
வாய்ப்பில்ழல. அவ்வாறு உங்களுக்குத்) சதளிவாகத் சதரிந்தால் நீங்ககள சமத்தவும் 
அறிந்தவர்கள்.47  
 
3791 முசய்யப் பின் ஹஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அந்த மரத்தின் (கீழ் உறுதிப் 
பிரமாணம் நழடசபற்ற) ஆண்டில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்கதாம். 
(உறுதிப் பிரமாணம் நடந்து முடிந்த) மறு ஆண்டில் அந்த இடத்ழத நாங்கள் மறந்து விட்கடாம்.48 
 
 3792 முசய்யப் பின் ஹஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ழபஅத்துர் ரிள்வான் எனும் உறுதிப் 
பிரமாணம் நழடசபற்ற) அந்த மரத்ழத நான் பார்த்திருந்கதன். பின்பு (ஒரு முழற) அங்கு நான் 
சசன்கறன். அப்கபாது என்னால் அழத அறிய முடியவில்ழல.49 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
3793 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்களால் விடுதழல சசய்யப்பட்ட அவர்களின் அடிழமயான 
யஸீத் பின் அபஉீழபத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் சலமா (ரலி) அவர்களிடம், 
"ஹுழதபியா தினத்தன்று (நபித்கதாைர்களான) நீங்கள் எந்த விஷயத்திற்காக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிசமாைியளித்தீர்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "(வரீ) 
மரணத்திற்கு(த் தயாராயிருப்பதாக நாங்கள் உறுதி சமாைியளித்கதாம்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.50 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் யஸீத் பின் அபஉீழபத் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 3794 அப்துல்லாஹ் பின் ழஸத் அல் அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ("அல்ஹர்ரா'ப் 
கபாரின்கபாது) என்னிடம் ஒருவர் வந்து, "இகதா அப்துல்லாஹ் பின் ஹன்ைலா (ரலி) அவர்கள் 
மக்களிடம் உறுதி சமாைி வாங்கிக்சகாண்டிருக்கிறார்'' என்று கூறினார். அவரிடம் நான், "எதற்காக 
அவர் உறுதிசமாைி வாங்குகிறார்?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு அவர், "மரணத்ழதச் சந்திக்க வும் 
தயாராயிருக்கும்படி (உறுதிசமாைி வாங்குகிறார்)'' என்று கூறினார். அதற்கு நான், "இதற்காக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (ழபஅத்துர் ரிள்வானில் உறுதிசமாைி அளித்த) பின்னர் 
கவறு யாரிடமும் நான் உறுதிசமாைி அளிக்கமாட் கடன்'' என்று கூறிகனன்.51 
 
 

 பாடம் : 19 நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) சசன்றவர்  

மறுபடியும் தமது தாயகத்தில் குடிகயறுவது தழட சசய்யப்பட்டதாகும். 
  
3795 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (ஒரு முழற ஹிஜாஸ் மாகாண 
ஆளுநர்) ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃபிடம் சசன்கறன். அவர், "இப்னுல் அக்வஉ! நீங்கள் (மதீனாவுக்கு 
ஹிஜ்ரத் சசய்த பின் அங்கிருந்து) உங்கள் குதிகால்களின் வைிகய (கிராமத்திற்குத்) திரும்பிச் 
சசன்றதன் மூலம் கிராமவாசியாக மாறி விட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார். நான், "இல்ழல. ஆயினும், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கிராமத்தில் வசிக்க எனக்கு (மட்டும்) அனுமதியளித்தார்கள்'' 
என்று சசான்கனன்.52  
 
பாடம் : 20 மக்கா சவற்றிக்குப் பின் இஸ்லாத்தின் படி வாழ்வதாகவும் அறப்கபார் புரிவ தாகவும் 
நற்சசயல்கள் சசய்வதாகவும் ஒருவர் உறுதிசமாைி (ழபஅத்) அளிப்ப தும், "மக்கா சவற்றிக்குப் 
பின் ஹிஜ்ரத் கிழடயாது' எனும் நபிசமாைியின் விளக்கமும்.53 
 
 3796 முஜாஷிஉ பின் மஸ்ஊத் அஸ்ஸுலமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஹிஜ்ரத் 
சசய்தவற்கான உறுதிசமாைி (ழபஅத்) அளிப்பதற்காக நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்கறன். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஹிஜ்ரத், (மக்கா சவற்றிக்கு முன்) அதற்குரியவர்களுக்குக் 
கடழமயாகி (நிழறகவறி) முடிந்துவிட்டது. இனி இஸ்லாத்தின்படி வாைவும், (கதழவப்பட்டால்) 
அறப்கபார் புரியவும், (பிற) நற்சசயல்கழளச் சசய்யவும் (உறுதி சமாைி வாங்குகவன்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.54 
 
 3797 முஜாஷிஉ பின் மஸ்ஊத் அஸ்ஸுலமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மக்கா சவற்றிக்குப் 
பின் நான் என் சககாதரர் அபூமஅபத் (முஜாலித் பின் மஸ்ஊத் - ரலி) அவர்கழள 
அழைத்துக்சகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
ஹிஜ்ரத் சசய்வதற் கான உறுதிசமாைிழய இவரிடமிருந்து சபறுங்கள்'' என்று கூறிகனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹிஜ்ரத் (மக்கா சவற்றிக்கு முன்) அதற்குரியவர்ககளாடு 
முடிந்துவிட்டது'' என்று கூறினார்கள். நான், "அவ்வாறாயின் (இனி) எதற்காக உறுதி சமாைி 
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சபறுவரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். "இஸ்லாத்தின்படி வாழ்ந்திடவும், (கதழவப் பட்டால்) அறப்கபார் 
புரிந்திடவும், (பிற) நற் சசயல்கள் சசய்திடவும்தான் (உறுதிசமாைி சபறுகவன்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: பின்னர் நான் அபூமஅபத் (ரலி) அவர்கழளச் சந்தித்தகபாது, அவர்களி டம் 
முஜாஷிஉ (ரலி) அவர்கள் சசான்ன சசய்திழயத் சதரிவித்கதன். அதற்கு அபூ மஅபத் "முஜாஷிஉ 
சசான்னது உண்ழமகய'' என்றார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஜாஷிஉ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், பின்னர் நான் முஜாஷிஉ (ரலி) 
அவர்களின் சககாதரழரச் சந்தித்(து முஜாஷிஉ சசான்ன சசய்திழயத் சதரிவித்)தகபாது, 
"முஜாஷிஉ சசான்னது உண்ழமகய'' என்று அவர் கூறினார் என இடம்சபற்றுள்ளது. அதில் 
"அபூமஅபத்' எனும் சபயர் இடம்சபறவில்ழல. 
 
 3798 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா 
சவற்றியின்கபாது "(இனி) ஹிஜ்ரத் (மக்காழவத் துறப்பது) என்பது கிழடயாது. ஆயினும், 
அறப்கபார் புரிவதும் (அதற்காகவும் பிற நற்சசயல்கள் புரியவும்) எண்ணம் சகாள்வதும்தான் 
உள்ளது. நீங்கள் அறப்கபாருக்குப் புறப்படும்படி அழைக்கப்பட்டால், கபாருக்குப் புறப்படுங்கள்'' 
என்று கூறினார்கள்.55 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3799 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (மக்கா சவற்றியின்கபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ஹிஜ்ரத் (மக்கா ழவத் துறப்பது) பற்றிக் ககட்கப்பட்டது. அவர்கள் "மக்கா 
சவற்றிக்குப் பின் ஹிஜ்ரத் (மக்காழவத் துறப்பது) என்பது கிழடயாது. ஆயினும், அறப்கபார் 
புரிவதும் (அதற்காக வும் பிற நற்சசயல்கள் புரியவும்) எண்ணம் சகாள்வதும்தான் உள்ளது. நீங்கள் 
கபாருக் குப் புறப்படும்படி அழைக்கப்பட்டால் புறப் பட்டுச் சசல்லுங்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
 3800 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கிராமவாசி ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் நாடு துறப்பது (ஹிஜ்ரத்) பற்றிக் ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உனக்கு நாசம் தான்! ஹிஜ்ரத்தின் நிழல மிகவும் கடினமா னது. உன்னிடம் 
ஒட்டகங்கள் இருக்கின்ற னவா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "ஆம்' என்று விழடயளித்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவற்றுக்குரிய ஸகாத்ழத நீ சகாடுத்துவருகிறாயா?'' 
என்று ககட்டார்கள். அவர், "ஆம்' என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அப்படிசயன்றால், நீ பல ஊர்களுக்கு அப்பால் சசன்றுகூட கவழல சசய்(து வாைலாம்). ஏசனனில், 
அல்லாஹ் உன் நற்சசயல்க(ளின் பிரதி பலன்க)ளிலிருந்து எழதயும் குழறக்கமாட்டான்'' என்று 
சசான்னார்கள்.56 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ் உன் நற்சசயல்க(ளின் 
பிரதிபலன்க)ளிலிருந்து எழதயும் குழறக்க மாட்டான்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. ("ஏசனனில்' 
எனும் சசாற்சறாடர் இடம்சபறவில்ழல.) கமலும் அந்த அறிவிப்பில், "அவ்சவாட்டகங்கள் 
(நீர்நிழலகளுக்கு) நீரருந்தச் சசல்லும் (முழற) நாளில் அவற்றின் பாழலக் கற(ந்து ஏழைக ளுக்கு 
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சகாடு)க்கிறாயா?'' என்றும் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். அவர் "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார்'' எனக் கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 21 சபண்களிடம் உறுதிப் பிைைாணம் (மபஅத்) வாங்கிய முமற.57  
 
3801 நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவி யார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
இழறநம்பிக்ழக சகாண்ட சபண்கள் (மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு) நாடு துறந்து அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தால், பின்வரும் இழறவசனத்துக்ககற்ப அவர்களுக்குத் கதர்வு 
நடத்தப்படும். "நபிகய! இழறநம்பிக்ழக சகாண்ட சபண் கள் உம்மிடம் வந்து, தாம் 
அல்லாஹ்வுக்கு எழதயும் இழண கற்பிக்கமாட்கடாம்; திருடமாட்கடாம்; விபசாரம் 
புரியமாட்கடாம்... என்சறல் லாம் உறுதிப் பிரமாணம் அளித்தால், அழத ஏற்று, அவர்களுக்காக 
அல்லாஹ்விடம் பாவமன் னிப்புக் ககாருவரீாக!'' (60:12) என்பகத அந்த வசனமாகும். 
இழறநம்பிக்ழக சகாண்ட அப்சபண்களில் ("இழண ழவக்கமாட்கடாம், திருடமாட்கடாம், விபசாரம் 
புரியமாட்கடாம்' என்ற) இந்த நிபந்தழனகளுக்கு யார் ஒப்புதல் அளிக்கிறாகரா அவர் கதர்வில் 
சவன்றுவிட்டார் என்று முடிவு சசய்வார்கள். இந்த உறுதிசமாைிழய அப்சபண்கள் வாய்சமாைியாக 
ஒப்புக்சகாண்டுவிட்டால், அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களிடம் 
உறுதிப் பிரமாணம் வாங்கிவிட்கடன். நீங்கள் சசல்லலாம்'' என்று கூறுவார்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! (உறுதிப் பிரமாணம் வாங்கும்கபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ழக 
எந்தப் சபண்ணின் ழகழயயும் ஒருகபாதும் சதாட்டதில்ழல. வாய் சமாைியாககவ 
அப்சபண்களிடம் உறுதிசமாைி வாங்கினார்கள். அல்லாஹ் ஆழணயிட்ட நிபந்தழன 
(வாசகங்கழளத்) தவிர கவசறழதயும் அப் சபண்களிடமிருந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (உறுதிசமாைியாகப்) சபற வில்ழல. (உறுதிசமாைி வாங்கியகபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் ழக, எந்தப் சபண்ணின் ழகழயயும் ஒரு கபாதும் சதாட்டதில்ழல. 
அவர்களிடம் உறுதிசமாைி வாங்கியதும் "உங்களிடம் உறுதிப் பிரமாணம் சபற்றுக்சகாண்கடன்'' 
என்று வார்த்ழதயால் மட்டுகம கூறுவார்கள். (சபாதுவாக ஆண்களிடம் உறுதிசமாைி 
வாங்கும்கபாது கரம் பற்றுவழதப் கபான்று சபண்களின் கரம் பற்றவில்ழல.)58  
 
3802 உர்வா பின் அஸ்ஸுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், 
சபண்களின் உறுதிப் பிரமாணம் (ழபஅத்) சதாடர்பாகக் கூறினார்கள்: (சபண்களிடம் உறுதிசமாைி 
வாங்கிய கபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ழக, எந்தப் சபண்ழணயும் ஒருகபாதும் 
சதாட் டதில்ழல. வாய்சமாைியாககவ சபண்களிடம் உறுதிசமாைி வாங்கினார்கள். அவ்வாறு 
உறுதிசமாைி வாங்கியதும், "உன்னிடம் உறுதிசமாைி சபற்றுக்சகாண்கடன். நீ சசல்லலாம்'' என்று 
கூறுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 22 இயன்ற வழர சசவியுற்றுக் கட்டுப்பட்டு நடப்பதாக உறுதிசமாைி அளித்தல். 
 
 3803 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (அவர்களின் கட்டழளகழளச்) சசவி யுற்றுக் கீழ்ப்படிந்து நடப்கபாம் என 
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உறுதிசமாைி அளிக்கும்கபாது அவர்கள், "என்னால் முடிந்த விஷயங்களில்' என்று (கசர்த்துச் 
சசால்லுமாறு) கூறுவது வைக்கம்.59 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 23 பருவ வயது எது என்பது பற்றிய விளக்கம்60  
 
3804 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் பதினான்கு வயதினனாக இருந்த 
கபாது, உஹுதுழடய நாளில் கபாருக்காக (ஆட்கள் கதர்வு நடந்த சமயம்) அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் நின்கறன். ஆனால், (கபாரில் கலந்துசகாள்ள) எனக்கு அவர்கள் 
அனுமதியளிக்கவில்ழல. (அடுத்த ஆண்டு நடந்த) அகழ்ப் கபாரின் கபாது, நான் அவர்களுக்கு முன் 
நின்ற சமயம் நான் பதிழனந்து வயதினனாக இருந் கதன். அப்கபாது (கபாரில் கலந்துசகாள்ள) 
எனக்கு அனுமதியளித்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் 
உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கலீஃபாவாக இருந்தகபாது அவர்களிடம் சசன்று, 
(இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களின்) இந்த ஹதீழஸ அவர்களுக்கு அறிவித்கதன். அவர்கள், 
"(அப்படிசயன்றால்) இதுதான் சிறியவருக்கும் சபரியவருக்கும் இழடகய (கவறுபடுத்திக் காட்டும்) 
எல்ழலக் ககாடாகும்'' என்று கூறிவிட்டு, பதிழனந்து வயழத அழடந்தவர்களுக்கு (இராணுவப் 
பணிக்கான ஊதியத் சதாழகழய) நிர்ணயிக்கும்படியும் அழதவிடக் குழறந்த வயது 
உழடயவர்கழளச் சிறுவர்களின் கணக்கில் கசர்த்துவிடும்படியும் தம் ஆளுநர்களுக்குக் கடிதம் 
எழுதினார்கள்.61 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "நான் பதினான்கு வயதின னாக 
இருந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ழனச் சிறுவனாககவ கருதினார்கள்'' 
என்று இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 பாடம் : 24 இழறமறுப்பாளர்களின் ழககளில் சிக்கி (இைிவுபடுத்தப்பட்டு)விடக் கூடும் என்ற 
அச்சம் இருக்கும்கபாது, குர்ஆழன இழறமறுப்பாளர்களின் நாட்டுக்கு எடுத்துச் சசல்லக் கூடாது.  
 
3805 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: குர்ஆன் பிரதியுடன் எதிரியின் 
நாட்டுக் குப் பயணம் சசய்வழத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட சசய்தார்கள்.62  
 
3806 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: குர்ஆன் பிரதியுடன் எதிரியின் 
நாட்டுக் குப் பயணம் சசய்வழத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட சசய்தார்கள். அது 
எதிரிகளின் ழகயில் அகப்(பட்டு இைிவுபடுத்தப்)படும் என்ற அச்சகம அதற்குக் காரணம். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3807 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: குர்ஆன் பிரதியுடன் (எதிரியின் 
நாட்டுக்குப்) பயணம் சசய்யாதீர்கள். ஏசனனில், அது எதிரி களின் ழகயில் அகப்(பட்டு 
இைிவுபடுத்தப்)படுவழத என்னால் அஞ்சாமல் இருக்க முடியவில்ழல. இழத இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அய்யூப் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: (அப்படித் தான்) அழத எதிரிகள் எடுத்துழவத்துக்சகாண்டு, உங்களுடன் அவர்கள் 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
303

ஆட்சசயதசகாரம் ஹதீஸ் 3714 - 3898



குதர்க்கவாதம் சசய்தனர். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா மற்றும் அப்துல் வஹ்ஹாப் 
அஸ்ஸகஃப ீ(ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் "அது எதிரிகளின் ழகயில் அகப்(பட்டு இைிவு 
படுத்தப்)படுவழத நான் அஞ்சுகிகறன்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. சுஃப்யான் பின் உழயனா மற்றும் 
அள்ளஹ்ஹாக் பின் உஸ்மான் (ரஹ்) ஆகி கயாரது அறிவிப்பில் "எதிரிகளின் ழகயில் அது 
அகப்(பட்டு இைிவுபடுத்தப்)படும் என்ற அச்சகம இதற்குக் காரணம்'' என்று இடம் சபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 25 குதிழரப் பந்தயமும் அதற்காகக் குதிழரழய சமலிய ழவ(த்துப் பயிற்சி யளி)ப்பதும். 
 3808 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சமலிய 
ழவக்கப்பட்ட (பயிற்சியளிக்கப் பட்ட) குதிழரகளுக்கிழடகய "அல்ஹஃப்யா' எனுமிடத்திலிருந்து 
பந்தயம் ழவத்தார்கள். "ஸனிய்யத்துல் வதா' மழலக் குன்கற அதன் பந்தய எல்ழலயாக 
இருந்தது. (அவ்வாகற) சமலிய ழவக்கப்படாத (பயிற்சியளிக்கப்படாத) குதிழரகளுக்கிழடகய 
"ஸனிய்யத்துல் வதா'விலிருந்து பனூ ஸுழரக் பள்ளிவாசல்வழர பந்தயம் ழவத்தார்கள். இந்தப் 
கபாட்டியில் கலந்துசகாண்டவர்களில் நானும் ஒருவன் ஆகவன்.63 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பதினாறு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா மற்றும் ஹம்மாத் பின் ழஸத் (ரஹ்) 
ஆகிகயாரது அறிவிப்பில், "நான் அந்தப் பயணத்தில் முந்தி வந்கதன். அப்கபாது நானிருந்த குதிழர 
அந்தப் பள்ளிவாசழலத் தாவிக் குதித்தது'' என்று கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 26 குதிழரகளின் சநற்றிகளில் மறுழம நாள்வழர நன்ழம பிழணக்கப்பட்டி ருக்கிறது.64  
 
3809 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (இழறவைியில் சசலுத்தப்படும்) குதிழர 
களின் சநற்றிகளில் மறுழம நாள்வழர நன்ழம உள்ளது. இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.65 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஏழு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 3810 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், குதிழரசயான்றின் சநற்றி கராமத்ழதத் தம் விரலால் சுருட்டிவிட்டபடி "குதிழரகளின் 
சநற்றிகளில் மறுழம நாள்வழர கபார்ச் சசல்வமும் (மறுழமயில் கிழடக்கும்) பிரதி பலன் என்ற 
நன்ழமயும் பிழணக்கப்பட்டிருக் கின்றன'' என்று கூறியழத நான் கண்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில் லாஹ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3811 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: குதிழரகளின் சநற்றிகளில் மறுழம நாள் 
வழர நன்ழம பிழணக்கப்பட்டிருக்கிறது. அழவ: (அவற்றில் ஏறி அறப்கபார் புரிவதால் கிழடக்கும்) 
கபார்ச் சசல்வமும் (மறுழமயில் கிழடக்கும்) பிரதிபலனும் ஆகும்.66 இழத உர்வா பின் அல்ஜஅத் 
அல்பாரிக்கீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
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3812 உர்வா அல்பாரிக்கீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"குதிழரகளின் சநற்றிகளில் நன்ழம பிழணக்கப்பட்டி ருக்கிறது'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! அது எப்படி?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "(அவற்றில் ஏறி 
அறப்கபார் புரிவதால்) நன்ழமயும் கபார்ச் சசல்வமும் மறுழம நாள்வழர கிழடக்குகம!'' என்று 
விழடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பா ளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் (உர்வா அல்பாரிக்கீ 
(ரலி) அவர்களின் தந்ழத சபயருடன் இழணத்து) உர்வா பின் அல்ஜஅத் (ரலி) என இடம் 
சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா அல்பாரிக்கீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "(அவற்றில் ஏறி அறப்கபார் 
புரிவதால்) பிரதிபலனும் கபார்ச் சசல்வமும் கிழடக்குகம!'' எனும் குறிப்பு இல்ழல. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் உர்வா அல்பாரிக்கீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றிலும் "(அவற்றில் ஏறி அறப் கபார் புரிவதால்) பிரதிபலனும் 
கபார்ச் சசல்வமும் கிழடக்குகம!'' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல.  
 
3813 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: குதிழரகளின் சநற்றிகளில் அருள்வளம் 
(பரக்கத்) உள்ளது. இழத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 27 குதிழரயின் தன்ழமகளில் விரும்பத் தகாத அம்சம்.67  
 
3814 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
குதிழரகளில் "ஷிகால்' வழகழய விரும்பாத வர்களாக இருந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3815 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அப்துர் ரஸ்ஸாக் பின் ஹம்மாம் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஷிகால் என்பது குதிழரயின் வலப் பக்கப் பின் காலிலும் இடப் 
பக்க முன் காலிலும் சவள்ழள நிறம் இருப்பதாகும். அல்லது வலப் பக்க முன் காலிலும் இடப் 
பக்கப் பின் காலிலும் சவள்ழள நிறம் காணப்படுவதாகும்'' என்று கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 28 அறப்கபார் புரிதல் ைற்றும் அல்ைாஹ் வின் பாமதயில் புறப்படுதல் ஆகிய வற்றின் 
ெிறப்பு. 
 
 3816 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் பாழதயில் கபாராடுவ 
தற்காகவும், அவன்மீது சகாண்ட நம்பிக்ழக யாலும் அவனுழடய தூதர்கழள சமய்ப் 
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படுத்துவதற்காகவும் என்கற யார் அவனு ழடய பாழதயில் புறப்படுகிறாகரா அவழரச் 
சசார்க்கத்தில் நுழைய ழவக்க அல்லாஹ் சபாறுப்கபற்றுக்சகாண்டுள்ளான். அல்லது அவர் சபற்ற 
நன்ழமயுடன் அல்லது கபார்ச் சசல்வத்துடன் அவர் புறப்பட்ட வடீ்டுக்கக அவழரத் திரும்பக் 
சகாண்டுகபாய்ச் கசர்க்க அல்லாஹ் சபாறுப்கபற்றுள்ளான். முஹம்மதின் உயிர் எவன் 
ழகயிலுள்ளகதா அ(ந்த இழற)வன் மீதாழணயாக! அல்லாஹ்வின் வைியில் (அறப்கபாரில்) 
காயப்படுத்தப்பட்டவர், அவர் காயப்பட்ட அகத நிழலயில் மறுழம நாளில் வருவார். அவரது 
(விழுப்புண்ணிலிருந்து வைியும் திரவத்தின்) நிறம் இரத்தத்தின் நிறத்திலிருக்கும். அதன் மணகமா 
கஸ்தூரி மணமாயிருக்கும். முஹம்மதின் உயிர் எவன் ழகயிலுள்ளகதா அ(ந்த இழற)வன் 
மீதாழணயாக! முஸ்லிம் களுக்குச் சிரமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்ற நிழல இல்ழலயாயின், 
அல்லாஹ்வின் பாழதயில் அறப்கபார் புரிய புறப்படும் அழனத்துப் பழடப் பிரிவுகளிலும் 
கலந்துசகாள்ளாமல் நான் ஒருகபாதும் பின்தங்கமாட்கடன். (ஒன்று விடாமல் அழனத்திலும் 
கலந்திருப்கபன்.) ஆயினும், அவர்கள் அழனவழரயும் ஏற்றிச் சசல்வதற்கு என்னிடமும் வாகன 
வசதிகள் இல்ழல. அவர் களிடமும் வாகன வசதிகள் இல்ழல. இந்நிழலயில் என்னுடன் வராமல் 
பின்தங்கிவிடுவது அவர்களுக்கு மன கவதழனழய உண்டாக்கும் (ஆககவதான், அழனத்துப் 
பழடப் பிரிவுகளி லும் நான் கலந்துசகாள்ளவில்ழல). முஹம்மதின் உயிர் எவன் ழகயிலுள்ளகதா 
அவன்மீது சத்தியமாக! நான் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் கபாரிட்டுக் சகால்லப்பட்டுப் பிறகு (உயிர் 
சகாடுக்கப்பட்டு) மீண்டும் கபாரிட்டுக் சகால்லப்பட்டுப் பிறகு (உயிர்க் சகாடுக்கப்பட்டு) மீண்டும் 
கபாரிட்டுக் சகால்லப்படுவழதகய நான் விரும்புகிகறன்.68 இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3817 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ், தனது பாழதயில் அறப் கபார் புரியச் 
சசன்றவழரச் சசார்க்கத்தில் நுழைவிப்கபன்; அல்லது (மறுழமயின்) நற்பலன் அல்லது அவர் 
அழடந்துசகாண்ட கபார்ச் சசல்வம் ஆகியவற்றுடன் அவர் புறப்பட்ட அவரது இல்லத்திற்கக 
அவழரத் திருப்பி அனுப்புகவன் என்று சபாறுப்கபற் றுக்சகாண்டான். அவர் அல்லாஹ்வின் 
பாழதயில் கபாரிடவும் அவனுழடய வார்த் ழதழய சமய்ப்பிக்கவுகம புறப்பட்டுச் சசன்றிருக்க 
கவண்டும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
3818 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் பாழதயில் (அறப் கபாரில்) 
காயப்படுத்தப்பட்ட ஒருவர் -தனது பாழதயில் காயப்படுத்தப்பட்டவர் யார் என்பழத அல்லாஹ் 
அறிவான்- தமது (விழுப்புண்ணிலிருந்து) குருதி சகாப்புளிக்கின்ற நிழலயிகலகய மறுழம நாளில் 
வருவார். அவரது (காயத்திலிருந்து வைியும் திரவத்தின்) நிறம் இரத்தத்தின் நிறத்திலிருக்கும். 
அதன் மணகமா கஸ்தூரி மணமாயிருக்கும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3819 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இழவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் இந்த ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் பாழதயில் ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒவ்சவாரு காயங்களும், 
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தாக்கப்பட்ட கநரத்தில் இருந்தழதப் கபான்று குருதி சகாப்புளிக்கும் நிழலயிகலகய மறுழம 
நாளில் காணப்படும். (அவரது காயத்திலி ருந்து வைியும் திரவத்தின்) நிறம் இரத்தத்தின் 
நிறத்திலிருக்கும். மணம் கஸ்தூரி மணமாயி ருக்கும். முஹம்மதின் உயிர் எவன் ழகயி 
லுள்ளகதா அ(ந்த இழற)வன் மீதாழணயாக! இழறநம்பிக்ழகயாளர்களுக்குச் சிரமம் ஏற் 
பட்டுவிடும் என்ற அச்சம் (மட்டும்) எனக்கில் ழலயாயின், அல்லாஹ்வின் பாழதயில் 
அறப்கபாரிட புறப்பட்டுச் சசல்லும் அழனத் துப் பழடப் பிரிவுகளிலும் கலந்துசகாள் ளாமல் நான் 
அமர்ந்திருக்க மாட்கடன். (ஒன்று விடாமல் அழனத்திலும் கலந்திருப்கபன்). ஆயினும், அவர்கள் 
அழனவழரயும் ஏற்றிச் சசல்வதற்கு என்னிடமும் வாகன வசதி இல்ழல. என்ழனப் பின்பற்றி 
வருவதற்கு அவர்களிடமும் எந்த வசதியும் இல்ழல. நான் சசன்ற பிறகு கபாரில் கலந்து 
சகாள்ளாமல் அமர்ந்துசகாண்டிருக்க அவர் களது மனமும் இடம் சகாடுக்காது. இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
"இழறநம்பிக்ழகயாளர்களுக்குச் சிரமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்ற அச்சம் (மட்டும்) 
எனக்கில்ழலயாயின் நான் (அனுப்பிழவக்கும்) எந்தப் பழடப் பிரிவிலும் கலந்துசகாள்ளாமல் நான் 
பின்தங்கியிருக்கமாட்கடன்...'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. கமலும், அதில் "என் உயிர் எவன் 
ழகயிலுள்ளகதா அவன்மீது சத்தியமாக! நான் அல்லாஹ் வின் பாழதயில் (கபாரிட்டுக்) 
சகால்லப்பட்டு, மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்(பட்டு, மீண்டும் மீண்டும் சகால்லப்)பட கவண்டும் என நான் 
விரும்புகிகறன்'' என்று காணப்படுகிறது. மற்றழவ கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
இடம்சபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "என் சமுதாயத்தாருக்குச் சிரமம் 
ஏற்பட்டுவிடும் என்ற அச்சம் (மட்டும்) எனக் கில்ழலயாயின், நான் அனுப்பிழவக்கும் எந்தப் 
பழடப் பிரிவிலும் நானும் கலந்துசகாள்ளாமல் பின் தங்கியிருக்கமாட்கடன்...'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
3820 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், தனது பாழதயில் புறப்பட்டுச் சசன்றவழர (சசார்க்கத்தில் 
நுழைவிப்ப தற்கு, அல்லது மறுழமயின் பிரதிபலனு டகனா, கபார்ச் சசல்வத்துடகனா அவரது 
இல்லத்திற்குத் திருப்பியனுப்புவதற்கு) அல்லாஹ் சபாறுப்கபற்றுக்சகாண்டுள் ளான்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி, "அல்லாஹ் வின் பாழதயில் அறப்கபார் புரிய புறப் பட்டுச் சசல்லும் எந்தப் 
பழடப் பிரிவிலும் கலந்துசகாள்ளாமல் நான் பின்தங்கியிருக்க மாட்கடன்'' என்பகதாடு 
முடிவழடகிறது. 
 

பாடம் : 29 அல்ைாஹ்வின் பாமதயில் (அறப் கபாரில்) வைீைைணம் அமடவதன் ெிறப்பு. 
 
 3821 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்விடம் நன்ழம கிழடக்கும் நிழலயில் 
இறந்துகபாகின்ற எவரும் உலகமும் உலகத்திலுள்ள சசல்வங்களும் கிழடப்பதாக இருந்தாலும் 
(மீண்டும்) உலகத்துக்குத் திரும்பிவர விரும்பமாட்டார். (இழறவைியில் சகால்லப்பட்ட) உயிர்த் 
தியாகிழயத் தவிர. அவர் வரீமரணத்திற்குக் கிழடக்கும் கமன்ழமழயக் கண்டுவிட்ட காரணத்தால் 
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உலகத்துக்கு மீண்டும் வந்து (இழறவைியில் கபாரிட்டு) சகால்லப்பட கவண்டும் என்கற 
ஆழசப்படுவார். இழத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.69 
 
 3822 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சசார்க்கத்தில் நுழையும் எவரும் உலகத்திலுள்ள 
சசல்வங்கள் அழனத்தும் அவருக்குக் கிழடப்பதாக இருந்தாலும் உலகத்துக்குத் திரும்பிவர 
விரும்பமாட்டார். உயிர்த் தியாகிழயத் தவிர! அவர் தமக்கு (இழறவனிடத்தில்) கிழடக்கும் 
கண்ணியத்ழதக் கண்டுவிட்ட காரணத்தால் உலகத்துக்குத் திரும்பிவந்து (இழறவைியில் கபாரிட்டு) 
பத்து முழறகள் சகால்லப்பட கவண்டும் என்று ஆழசப்படுவார். இழத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
3823 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ் வின் 
வைியில் அறப்கபார் புரிவதற்கு நிகரான அறச் சசயல் எது?'' என்று ககட்கப் பட்டது. "அதற்கு 
நிகரான அறத்ழதச் சசய்ய நீங்கள் சக்தி சபறமாட்டீர்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
விழடயளித்தார்கள். முன்பு கபான்கற மீண்டும் இரண்டு அல்லது மூன்று முழற (மக்கள்) 
ககட்டனர். ஒவ்சவாரு முழறயும் "அழதச் சசய்ய நீங்கள் சக்தி சபறமாட்டீர்கள்'' என்கற 
நபியவர்கள் பதிலளித்தார்கள். மூன்றாவது முழற, "அல்லாஹ்வின் வைியில் அறப்கபார் 
புரிகின்றவரின் நிழல, (இழடவிடாது) கநான்பு கநாற்று, (இழடவிடாது) நின்று வணங்கி, 
அல்லாஹ்வின் வசனங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்தவரின் நிழலழயப் கபான்றதாகும். 
அல்லாஹ்வின் வைியில் அறப்கபாரில் ஈடுபட்டவர் திரும்பி வருகின்ற வழர (இகத நிழலயில் 
உள்ளார்)'' என்று கூறினார்கள.70 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3824 நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது சசாற்சபாைிவு கமழட (மிம்பர்) அருகில் இருந்கதன். அப்கபாது ஒரு மனிதர், 
"நான் இஸ்லாத்ழதத் தழுவிய பின்னர் எந்த ஒரு நற்சசயழலயும் சசய்யாமலிருப்பழத ஒரு 
சபாருட்டாககவ கருதமாட்கடன்; ஹாஜிகளுக்குக் குடிநீர் வைங்குவழதத் தவிர'' என்று கூறினார். 
மற்சறாருவர், "நான் இஸ்லாத்ழதத் தழுவிய பின்னர் எந்த ஒரு நற்சசயழலயும் சசய்யா 
மலிருப்பழத ஒரு சபாருட்டாககவ நான் கருதமாட்கடன்; "மஸ்ஜிதுல் ஹராம்' (புனிதப்) 
பள்ளிவாசழல நிர்வகிப்பழத தவிர'' என்று சசான்னார். இன்சனாருவர், "நீங்கள் சசால்வ 
ழதசயல்லாம்விட அல்லாஹ்வின் வைியில் அறப்கபார் புரிவகத மிகவும் சிறந்ததாகும்'' என்று 
கூறினார். அப்கபாது அவர்கள் மூவழரயும் உமர் (ரலி) அவர்கள் கண்டித்தார்கள். "நீங்கள் உங்கள் 
குரல்கழள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது சசாற்சபாைிவு கமழடக்கு அருகில் 
உயர்த்தாதீர்கள். இது ஒரு சவள் ளிக்கிைழம தினமாகும். நான் ஜுமுஆ சதாழுழகழய 
சதாழுததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று நீங்கள் கருத்து கவறுபாடு 
சகாண்ட விஷயத்தில் விளக்கம் ககட்கபன்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாதுதான் வல்லழமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "ஹாஜிகளுக்குக் குடிநீர் வைங்கி, மஸ்ஜிதுல் ஹராழம 
நிர்வகிப்கபாழர அல்லாஹ்ழவயும் இறுதி நாழளயும் நம்பி, அல்லாஹ்வின் பாழதயில் 
கபாரிடுகவாழரப் கபான்று கருதுகிறரீ்களா?'' (9:19) எனும் வசனத்ழத இறுதிவழர அருளினான். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் 
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சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
சசாற்சபாைிவு கமழட (மிம்பர்) அருகில் இருந்கதன்...'' என்கற ஹதீஸ் துவங்குகிறது. மற்றழவ 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற காணப்படுகின்றன.  
 
பாடம் : 30 இழறவைியில் (கபாரிட) காழலயிலும் மாழலயிலும் சசல்வதன் சிறப்பு.  
 
3825 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் பாழதயில் காழலயில் 
அல்லது மாழலயில் (கபார் புரியச்) சசல் வதானது, இந்த உலகத்ழதயும் அதிலுள்ள 
வற்ழறயும்விடச் சிறந்ததாகும். இழத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.71 
 
 3826 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் அடியார் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் 
(அறப்கபார் புரியச்) சசல்கின்ற காழல கநரம் அல்லது மாழல கநரமானது, இவ்வுல 
கத்ழதவிடவும் அதிலுள்ளவற்ழறவிடவும் சிறந்ததாகும். இழத சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.72  
 
3827 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் பாழதயில் காழலயில் அல்லது 
மாழலயில் (கபார் புரியச்) சசல்வதானது, இவ்வுலகத்ழதயும் அதிலுள்ளவற்ழறயும் விடச் 
சிறந்ததாகும். இழத சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3827-ஆ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் சமுதாயத்தாரில் சிலருக்குச் 
சிரமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்ற அச்சம் எனக்கில்ழலயாயின், நான் அனுப்பிழவக்கின்ற எந்தப் பழடப் 
பிரிவிலும் நான் கலந்துசகாள்ளாமல் பின்தங்க மாட்கடன். அல்லாஹ்வின் பாழதயில் காழலயில் 
அல்லது மாழலயில் (கபார் புரியச்) சசல்வதானது, இவ்வுலகத்ழதயும் அதிலுள்ளவற்ழறயும்விடச் 
சிறந்ததாகும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 3828 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் பாழதயில் காழலயில் 
அல்லது மாழலயில் (கபார் புரியச்) சசல்வ தானது, சூரியன் எதன் மீது உதித்து மழறகின் றகதா 
அந்த உலகத்ழதவிடச் சிறந்ததாகும். இழத அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.73 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஅய்யூப் அல் அன்சாரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 31 அல்ைாஹ் (தனது பாமதயில்) அறப் கபார் புரிந்தவர்களுக்காகச் சொர்க்கத்தில் 
தயாரித்துமவத்துள்ள படித்தைங்கள்.  
 
3829 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், (என்னிடம்) "அபூசயதீ்! அல்லாஹ்ழவ இழறவனாகவும் இஸ்லாத்ழத மார்க்கமாக வும் 
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முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் இழறத் தூதர் எனவும் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக் சகாண்டவருக்குச் 
சசார்க்கம் உறுதியாகிவிட்டது'' என்று கூறினார்கள். இழதக் ககட்டு வியப்பழடந்த நான், "மீண்டும் 
ஒரு முழற சசால்லுங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்கடன். (மீண்டும்) அவ்வாகற 
அவர்கள் சசால்லிவிட்டு, இன்சனான்றும் சசால்கிகறன். சசார்க்கத்தில் ஓர் அடியார் நூறு 
படித்தரங்களுக்கு உயர்த்தப்படுவார். ஒவ்கவார் இரு படித்தரங்களுக்கிழடகய வானத்திற்கும் 
பூமிக்கும் இழடயிலுள்ளழதப் கபான்ற சதாழலவு இருக்கும்'' என்று கூறினார்கள். நான், "அது 
என்ன (நற்சசயலுக்குக் கிழடக்கும் சவகுமதி), அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
"அல்லாஹ்வின் பாழதயில் அறப்கபார் புரிதல், அல்லாஹ்வின் பாழதயில் அறப் கபார் புரிதல்'' 
என்று விழடயளித்தார்கள்.  
 
பாடம் : 32 அல்லாஹ்வின் பாழதயில் சகால்லப் பட்டவரின் அழனத்துப் பாவங்களும் 
மன்னிக்கப்படுகின்றன; கடழனத் தவிர!  
 
3830 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு 
முழற) எங்களிழடகய நின்று, "அல்லாஹ் வின் பாழதயில் அறப்கபார் புரிவதும் அல்லாஹ்வின் 
மீது நம்பிக்ழக சகாள்வதும் நற்சசயல்களிகலகய மிகவும் சிறந்ததாகும்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்கபாது ஒரு மனிதர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் 
(அறப்கபாரில்) சகால்லப் பட்டால், என் பாவங்கள் அழனத்தும் மன்னிக்கப்படுமா, கூறுங்கள்?'' 
என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம், நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 
பாழதயில் சபாறுழமயுடனும் (இழறவனுக்காக எனும்) தூய எண்ணத்துடனும் புறமுதுகிட்டு 
ஓடாமல் முன்கனாக்கிச் சசன்று சகால்லப்பட்டால், (உங்கள் அழனத்துப் பாவங்களும் 
மன்னிக்கப்படும்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். பிறகு (சிறிது கநரம் கைித்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "எப்படிக் ககட்டீர்கள் (மீண்டும் சசால்லுங்கள்)?'' என்று ககட்டார்கள். அந்த மனிதர், 
"நான் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் (அறப்கபாரில்) சகால்லப்பட்டால், என் பாவங்கள் அழனத்தும் 
மன்னிக்கப்படுமா, கூறுங்கள்?'' என்று ககட்டார். மீண்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"ஆம், நீங்கள் சபாறுழமயுடனும் (இழறவ னுக்காக எனும்) தூய எண்ணத்துடனும் புறமுதுகிட்டு 
ஓடாமல் முன்கனாக்கிச் சசல்லும்கபாது (சகால்லப்பட்டுவிட்டால் உங்கள் பாவங்கள் அழனத்தும் 
மன்னிக்கப்பட்டுவிடுகின்றன.) ஆனால், கடழனத் தவிர! ஏசனனில், (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அழல) 
அவர்கள் என்னிடம் (இப்கபாதுதான்) இவ்வாறு கூறினார்'' என்றார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில், "ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, நான் 
அல்லாஹ்வின் பாழதயில் (அறப்கபாரில்) சகால்லப்பட்டால்...?'' என்று ககட்டார் என கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளபடி இடம்சபற் றுள்ளது.  
 
3831 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஒருவர் மற்சறாருவழரவிடக் 
கூடுதலாக அறிவிக்கிறார். "நபி (ஸல்) அவர்கள் சசாற்சபாைிவு கமழட மீதிருந்த கபாது 
அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து கமற்கண்டவாறு ககட்டார்'' என இடம்சபற் றுள்ளது. 
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 3832 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (அறப்கபாரில் சகால்லப்பட்ட) உயிர்த் 
தியாகியின் அழனத்துப் பாவங்களும் மன் னிக்கப்பட்டுவிடுகின்றன; கடழனத் தவிர. இழத 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
3833 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் பாழதயில் வரீமணமழடவது அழனத்துப் 
பாவங்கழளயும் அைித்து விடும்; கடழனத் தவிர. இழத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 பாடம் : 33 (அறப்கபாரில்) வரீமணம் அழடந்தவர் களின் உயிர்கள் சசார்க்கத்தில் உள்ளன. 
அவர்கள் தம் இழறவனிடம் உயிகராடு உள்ளனர்; உணவளிக்கப் படுகின்றனர். 
 
 3834 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம், "(நபிகய!) அல்லாஹ் வின் வைியில் சகால்லப்பட்கடாழர இறந்கதார் 
என நீர் எண்ண கவண்டாம். மாறாக, (அவர்கள்) உயிருடன் உள்ளனர்; தம் இழறவனிடம் 
(சநருக்கமாக) உள்ளனர்; உணவளிக்கப்சபறு கின்றனர்'' (3:169) எனும் இந்த இழறவசனத் ழதப் 
பற்றிக் ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள் கூறினார்கள்: சதரிந்து சகாள்க. இந்த வசனம் குறித்து 
முன்கப நாங்கள் (நபியவர்களிடம்) ககட்டுவிட்கடாம். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறி னார்கள்: 
அவர்களின் உயிர்கள் பச்ழச நிறப் பறழவகளின் வயிறுகளில் (சசலுத்தப்பட்டு) இருக்கும். 
அவற்றுக்சகன இழறஅரியழணயின் (அர்ஷின்) கீழ் மாட்டப்பட்டுள்ள கண்ணாடிக் கூண்டுகள் 
இருக்கும். அழவ சசார்க்கத்தில் விரும்பியவாறு உண்டு களித்துவிட்டுப் பின்பு அந்தக் 
கூண்டுக்குள் வந்து அழடயும். அப்கபாது அவர்களின் இழறவன் அவர்களிடம் ஒரு முழற 
கதான்றி, "நீங்கள் எழதகயனும் ஆழசப்படுகிறரீ்களா?'' என்று ககட்பான். அதற்கு அவர்கள், 
"நாங்கள் ஆழசப்படுவதற்கு என்ன உள்ளது? நாங்கள்தாம் சசார்க்கத்தில் விரும்பியவாறு உண்டு 
களித்துக்சகாண்டிருக்கி கறாகம!'' என்று கூறுவர். இவ்வாகற மூன்று முழற (ககள்வியும் பதிலும்) 
நழடசபறுகிறது. எழதகயனும் ககட்காமல் நாம் விடப்படமாட்கடாம் என்பழத அவர்கள் 
காணும்கபாது, "இழறவா! எங்கள் உயிர்கழள எங்கள் உடல்களுக்குள் திரும்பவும் 
சசலுத்துவாயாக! நாங்கள் உனது பாழதயில் மீண்டும் ஒரு முழற சகால்லப்பட கவண்டும்'' என்று 
கூறுவர். அவர்களுக்கு (இழதத் தவிர) கவசறந்தத் கதழவயும் இல்ழலசயன்பழத இழறவன் 
காணும்கபாது, அவர்கள் (அகத நிழலயில்) விடப்படுவார்கள்.74 இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 34 அறப்கபார் ைற்றும் எல்மைமயக் காவல் புரிவதன் ெிறப்பு. 
 
 3835 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் 
வந்து, "மக்களில் சிறந்தவர் யார்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
பாழதயில் தம் சபாருளா லும் உயிராலும் கபாராடுபவகர (மக்களில் சிறந்தவர்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அந்த மனிதர், "பிறகு யார்?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(குைப்பம், 
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கபார் கபான்ற சூைல்களில்) மழலக் கணவாய்களில் ஒன்றில் வசித்துக்சகாண்டு, தம் இழறவனான 
அல்லாஹ்ழவ வைிபட்டவாறு தம்மால் மக்களுக்குத் தீங்கு கநராமல் தவிர்த்துவருகின்ற 
இழறநம்பிக்ழகயாளர்'' என்று விழடயளித்தார்கள்.75  
 
3836 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
மக்களில் சிறந்தவர் யார்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு, "அல்லாஹ்வின் பாழதயில் தம் உயிராலும் 
சபாருளாலும் கபாராடுகின்ற இழறநம்பிக் ழகயாளகர (மக்களில் சிறந்தவர்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். "பிறகு யார்?'' என்று அந்த மனிதர் ககட்டார். அதற்கு, "பிறகு (மக்களில் சிறந்தவர் 
யாசரனில், குைப்ப கநரங்களில்) மழலக் கணவாய்களில் ஒன்றில் ஒதுங்கி, தம் இழறவழன 
வைிபட்டவாறு தம்மால் மக்க ளுக்குத் தீங்கு கநராமல் தவிர்த்துவருகின்ற இழறநம்பிக்ழகயாளர் 
ஆவார்'' என்று விழடயளித்தார்கள்.  
 
3837 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற் கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "கமலும் (மக்களில் சிறந்தவர் யாசரனில்)'' 
என்கற இடம்சபற்றுள்ளது. "பிறகு (மக்களில் சிறந்தவர் யாசரனில்)'' என்று காணப்படவில்ழல. 
 
 3838 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் 
(சசலுத்துவதற்குத் தயாராக) தமது குதிழரயின் கடிவாளத்ழதப் பிடித்தவண்ணம் இருப்பதும் மனித 
வாழ்வின் நலமான அம்சகமயாகும். அவர் எதிரியின் ஆர்ப்பரிப்ழபகயா ஆகவசக் குரழலகயா 
சசவியுறும்கபாசதல்லாம், வரீமரணமும் இறப்பும் உள்ள இடங்கழளத் கதடி அந்தக் குதிழரயில் 
அமர்ந்து பறப்பார். அல்லது ஒரு மனிதர் (குைப்ப கநரங்களில்) தமது சிறிய ஆட்டு மந்ழதயுடன் 
இந்த மழலகளின் உச்சிகளில் ஒன்றில், அல்லது இந்தப் பள்ளத்தாக்குகளில் ஒன்றின் நடுவில் 
சதாழுழகழய நிழலநாட்டி, ஸகாத்ழத வைங்கி, மரணம் வரும்வழரயில் தம் இழறவழன 
வைிபட்ட வண்ணம் வசித்து வருகிறார். மக்களில் இவரும் நன்ழமயிகலகய உள்ளார். இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 3839 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ("இந்த மழலகளின் உச்சிகளில் ஒன்றில்' 
என்பதற்குப் பகரமாக) "இந்த மழலக் கணவாய்களில் ஒன்றில்' என இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
3840 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந் துள்ளது. அவற்றிலும் "மழலக் கணவாய்கள் ஒன்றில்' 
என்கற இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 பாடம் : 35 (அறப்கபாரில் கலந்துசகாண்ட) இரு வரில் ஒருவர் மற்றவழரக் சகான்று விடுகிறார். 
பிறகு அவ்விருவருகம சசார்க்கத்தில் நுழைகின்றனர் (அது எவ்வாறு?) என்பது பற்றிய விளக்கம்.  
 
3841 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "அல்லாஹ், இரண்டு மனிதர்கழளப் பார்த்துச் 
சிரிக்கின்றான். அவ்விருவரில் ஒருவர் மற்றவழரக் சகான்றுவிடுகின்றார். இருவருகம 
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சசார்க்கத்தில் நுழையவும் சசய் கின்றனர்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். "அது எவ்வாறு, அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று மக்கள் ககட்டனர். அதற்கு, "இவர் 
அல்லாஹ்வின் பாழத யில் கபாரிட்டு, வரீமரணம் அழடந்துவிடு கிறார். பிறகு (அவழரக்) 
சகான்றவர் இஸ் லாத்ழத ஏற்று பாவமன்னிப்புக் ககார, அழத ஏற்று அல்லாஹ் அவழர 
மன்னித்துவிடுகிறான். பிறகு அவரும் அறப்கபாரில் (சகால்லப்பட்டு) உயிர்த் தியாகி ஆகிவிடுகிறார் 
(எனகவ இரு வருகம சசார்க்கத்தில் நுழைகின்றனர்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.76 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3842 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இழவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் இதுவும் ஒன்றாகும். "அல்லாஹ் இரண்டு மனிதர்கழளப் பார்த்துச் சிரிக்கின்றான். 
அவ்விருவரில் ஒருவர் மற்சறாருவழரக் சகான்றுவிடுகிறார். அவ்விருவருகம சசார்க்கத்தில் 
நுழைந்தும் விடுகின்றனர்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். மக்கள், 
"அது எப்படி, அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்டனர். இவர் (இழறவைியில் கபாரிட்டுக்) 
சகால்லப்படுகிறார்; சசார்க்கத்தில் நுழைந்து விடுகிறார். பின்னர் (அவழரக் சகான்ற) மற்சறாருவர் 
பாவமன்னிப்புக் ககார, அல்லாஹ் அவழர மன்னித்து, இஸ்லாத்திற்கு வைிகாட்டுகிறான். பின்னர் 
அவர் இழறவைி யில் கபாரிட்டுக் சகால்லப்படுகிறார் (சசார்க்கம் சசல்கிறார்)'' என்று அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதிலளித் தார்கள்.  
 

பாடம் : 36 இமறைறுப்பாளமன (கபாரில்) சகான்ற பின்னர் (ைார்க்கத்தில்) உறுதிகயாடு 
இருத்தல்.77 
 
 3843 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் இழறமறுப்பாளனும் (அறப்கபாரில்) 
அவழனக் சகான்ற (இழறநம்பிக்ழக சகாண்ட) வரும் ஒருகபாதும் நரகத்தில் 
ஒன்றுகசரமாட்டார்கள். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3844 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரண்டு 
கபர், ஒருவர் மற்சறாருவருக்கு இழடயூறு சசய்யும் வழகயில் நரகத்தில் ஒருகபாதும் 
ஒன்றுகசரமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். "அவர்கள் யார், அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு "ஓர் இழற நம்பிக்ழகயாளர் இழறமறுப்பாளழன (அறப் கபாரில்) 
சகான்றுவிடுகிறார். பின்னர் அவர் (வைி பிறழ்ந்துவிடாமல் மார்க்கத்தில்) உறுதி கயாடு 
நிழலத்திருக்கிறார். (இவரும் இவரால் சகால்லப்பட்ட இழறமறுப்பாளனும் நரகத்தில் ஒருகபாதும் 
இழணயமாட்டார்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 
பாடம் : 37 அல்லாஹ்வின் பாழதயில் தர்மம் சசய்வதன் சிறப்பும் அதற்குக் கிழடக் கும் 
பன்மடங்கு நன்ழமகளும்.  
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3845 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் கடிவாளமிடப்பட்ட 
ஒட்டக சமான்ழறக் சகாண்டுவந்து, "இது அல்லாஹ் வின் பாழதயில் (தர்மமாகும்)'' என்று சசான் 
னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமக்கு மறுழம நாளில் இதற்குப் பகரமாக எழுநூறு 
ஒட்டகங்கள் கிழடக்கும். அவற்றில் ஒவ்சவான்றும் கடிவாளமிடப்பட்டதாக இருக்கும்'' என்று 
கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 38 அல்லாஹ்வின் பாழதயில் புறப்படும் அறப்கபார் வரீருக்கு வாகனம் உள்ளிட்ட 
உதவிகள் அளிப்பதன் சிறப்பும் அவர் சசன்ற பின் அவரது குடும்பத்ழத நல்ல விதமாகக் 
கவனித்துக்சகாள்வதும்.  
 
3846 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "என் வாகனப் பிராணி மடிந்துவிட்டது. எனகவ, நான் ஏறிச்சசல்வதற்கு எனக்கு வாகனப் 
பிராணி தாருங்கள்'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "என்னிடம் (வாகனப் பிராணி) இல்ழல'' 
என்று கூறினார்கள். அப்கபாது மற்சறாரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இவழர வாகனத்தில் 
ஏற்றியனுப்பும் ஒருவழர நான் இவருக்கு அறிவித்துக் சகாடுக்கிகறன்'' என்று கூறினார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நன்ழமக்கு வைிகாட்டியவருக்கும் அழதச் சசய்தவருக்குக் 
கிழடப்பழதப் கபான்ற நற்பலன் கிழடக்கும்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3847 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "அஸ்லம்' குலத்ழதச் கசர்ந்த ஓர் 
இழளஞர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் கபாருக்குச் சசல்ல விரும்புகிகறன். ஆனால், என்னிடம் 
பயணத்துக்குத் கதழவயான எந்த வசதியும் இல்ழல'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீ இன்ன மனிதரிடம் சசல். ஏசனனில், அவர் கபாருக்குச் சசல்வதற்காக எல்லா 
ஏற்பாடுகழளயும் சசய்திருந்தார். பிறகு அவர் கநாய்வாய்ப்பட்டு விட்டார்'' என்று கூறினார்கள். 
அவ்வாகற அவரிடம் அந்த இழளஞர் சசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களுக்கு 
முகமன் (சலாம்) சசால்கிறார்கள். கமலும், நீங்கள் உங்கள் பயணத்துக்காக ஏற்பாடு 
சசய்திருந்தவற்ழற என்னிடம் சகாடுக்கும்படி கூறினார்கள்'' என்றார். அந்த மனிதர், (தம் வடீ்டி 
லிருந்த சபண்ணிடம்) "இன்ன சபண்கண! என் பயணத்திற்காக நான் ஏற்பாடு சசய்திருந்த வற்ழற 
இவருக்குக் சகாடுத்துவிடு. அவற்றில் எழதயும் தர மறுக்காகத. அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! 
அவற்றில் எழதகயனும் நீ தர மறுத்தால் அதில் உனக்கு அருள்வளம் (பரக்கத்) அளிக்கப்படாது'' 
என்று கூறினார். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3848 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் கபார் 
புரியும் ஒருவருக்குப் பயண வசதி சசய்து சகாடுக்கிறாகரா அவரும் அறப்கபாரில் பங்கு 
சபற்றுவிட்டார். யார் அறப்கபார் வரீர் புறப்பட்டுச் சசன்ற பின் அவருழடய வடீ் டாரின் நலன் 
காக்கிறாகரா அவரும் அறப் கபாரில் பங்கு சபற்றுவிட்டார். இழத ழஸத் பின் காலித் 
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அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.78 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 
 3849 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் அறப்கபார் வரீர் ஒருவருக்குப் 
பயண வசதி சசய்து சகாடுக்கிறாகரா அவரும் அறப்கபாரில் பங்கு சபற்றுவிட்டார். யார் அறப்கபார் 
வரீர் புறப்பட்டுச் சசன்ற பின் அவருழடய குடும்பத்தாழரக் கவனித்துக் சகாள்கிறாகரா, அவரும் 
அறப்கபாரில் பங்கு சபற்றுவிட்டார். இழத ழஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 3850 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"ஹுழதல்' குலத்தாரில் பனூ லஹ்யான் குடும்பத் தாழர கநாக்கிப் பழடப் பிரிசவான்ழற 
அனுப்பினார்கள். அப்கபாது, "உங்களில் ஒவ்கவார் இரண்டு கபரில் ஒருவர் (ஒவ்சவாரு 
குலத்தாரிலும் பாதிப் கபர் பழடப் பிரிவுக்காகப்) புறப் படட்டும். அவர்கள் இருவருக்கும் (சமமான) 
நற்பலன் கிழடக்கும்'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பழடப் பிரிசவான்ழற அனுப்பி னார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்றழவ கமற்கண்ட ஹதீஸின் கருத்துப் படிகய வந்துள்ளன. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3851 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"பனூ லஹ்யான்' குலத்தாழர கநாக்கிப் பழடப் பிரிசவான்ழற அனுப்பியகபாது, "உங்களில் 
ஒவ்கவார் இரண்டு கபரிலும் ஒருவர் புறப்படட்டும்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு, (பழடப் பிரிவில் 
சசல்லாமல் ஊரில்) தங்கியவரிடம் "உங்களில் யார் பழட வரீர் புறப்பட்டுச் சசன்ற பின் 
அவருழடய குடும் பத்தார் விஷயத்திலும் அவரது சசல்வம் விஷயத்திலும் நலம் கபணி 
நடந்துசகாள் கிறாகரா அவருக்கும் புறப்பட்டுச் சசன்ற பழடவரீருக்குக் கிழடக்கும் நற்பலனில் 
பாதியளழவப் கபான்றது கிழடக்கும்'' என்று கூறினார்கள்.  
 
பாடம் : 39 அறப்கபார் வரீர்களின் துழணவியருக்குள்ள மதிப்பும் அத்துழணவியர் விஷயத்தில் 
வரீர்களுக்குத் துகராகமிழைப்பவர் அழடயும் தண்டழனயும்.  
 
3852 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கபாருக்குச் சசல்லாமல் (ஊரில்) 
இருப்கபார், கபாருக்குச் சசன்ற வரீர்களின் துழணவி யழரத் தம் தாழய மதிப்பழதப் கபான்று 
மதிக்க கவண்டும். அறப்கபார் வரீர் புறப்பட்டுச் சசன்ற பின் அவருழடய குடும்பத்தாரின் நலம் 
காக்கும் ஒருவர், துழணவியர் விஷயத்தில் அவருக்குத் துகராகமிழைத்தால் அவ்வரீருக்காக அவர் 
மறுழம நாளில் நிறுத்தப்பட்கட தீருவார். அப்கபாது அவருழடய நற்சசயல் (களின் நன்ழம)களில் 
தாம் நாடிய அளவுக்கு எடுத்துக்சகாள்வார். (அப்கபாது அவரு ழடய நன்ழமகள் அழனத்ழதயுகம 
அவர் எடுத்துக்சகாள்வழதப் பற்றி) நீங்கள் என்ன நிழனக்கிறரீ்கள்?79 இழத புழரதா (ரலி) 
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அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் புழரதா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3853 கமற்கண்ட ஹதீஸ் புழரதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அவ்வரீரிடம், "இவருழடய நற் சசயல்களிலிருந்து நீங்கள் 
விரும்பிய அளவுக்கு எடுத்துக்சகாள்ளுங்கள்' என்று சசால்லப்படும் என்று கூறிவிட்டு, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கழள கநாக்கித் திரும்பி, "நீங்கள் என்ன 
நிழனக்கிறரீ்கள்?' எனக் ககட்டார்கள்'' என்று காணப்படுகிறது. 
 

 பாடம் : 40 (உடல் ஊனம் கபான்ற) தகுந்த காைணம் உள்ளவர்களுக்கு அறப்கபாரில் கைந்து 
சகாள்ளும் கடமை கிமடயாது.  
 
3854 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "இழறநம்பிக்ழகயாளர்களில் (கபாருக்குச் 
சசல்லாமல் வடீ்டில்) தங்கிவிடுகவாரும் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் தம் சசல்வங்க ளாலும் 
உயிர்களாலும் அறப்கபார் புரிகவா ரும் சமமாகமாட்டர்'' (4:95) எனும் இந்த இழறவசனம் 
அருளப்சபற்றகபாது, அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ழஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) 
அவர்களிடம் அகலமான எலும்பு ஒன்ழறக் சகாண்டுவரச் சசான்னார் கள். அவ்வாகற அவர்கள் 
எலும்ழபக் சகாண்டுவந்து அந்த வசனத்ழத எழுதிக் சகாண்டார்கள். அப்கபாது (அங்கிருந்த கண் 
பார்ழவ யற்ற) அப்துல்லாஹ் பின் உம்மி மக்த்தூம் (ரலி) அவர்கள், தமது (கண் பார்ழவயற்ற) 
குழற குறித்து முழறயிட்டார்கள். அப்கபாது, "இழறநம்பிக்ழகயாளர்களில் தக்க காரண மின்றி 
(கபாருக்குச் சசல்லாமல் வடீ்டில்) தங்கிவிடுகவாரும்...'' என்ற (விதிவிலக்குடன் கூடிய) முழு 
வசனம் அருளப்சபற்றது. இந்த (4:95ஆவது) வசனம் சதாடர்பாக ழஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) 
அவர்களும் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியழதப் கபான்கற அறிவித்துள்ளார்கள்.80 இந்த 
ஹதீஸ் பராஉ (ரலி) மற்றும் ழஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) ஆகிகயார் வைியாக சமாத்தம் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3855 பராஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "இழறநம்பிக்ழகயாளர்களில் (கபாருக்குச் சசல்லாமல் 
வடீ்டில்) தங்கிவிடுகவாரும் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் தம் சசல்வங்களாலும் உயிர்களாலும் 
அறப்கபார் புரிகவாரும் சமமாகமாட்டர்'' (4:95) எனும் வசனம் அருளப்சபற்றகபாது, அப்துல்லாஹ் 
பின் உம்மி மக்த்தூம் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (அது குறித்துப்) கபசினார்கள். 
அப்கபாது "தக்க காரணமின்றி' என்பது அருளப்சபற்றது. 
 

 பாடம் : 41 உயிர்த் தியாகிக்குச் சொர்க்கம் நிச்ெயம்.  
 
3856 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "நான் 
சகால்லப்பட்டால் எங்கக இருப்கபன், அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "சசார்க்கத்தில்' என்று பதிலளித்தார்கள். அந்த மனிதர் தமது ழகயிலிருந்த கபரீச்சங் 
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கனிகழள உடகன தூக்கி எறிந்துவிட்டு (களத்தில் குதித்து), தாம் சகால்லப்படும்வழர 
கபாரிட்டார்.81 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் சுழவத் பின் 
சஈத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உஹுதுப் கபாரின் கபாது ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
(கமற்கண்டவாறு) ககட்டார்'' என இடம்சபற் றுள்ளது.  
 
3857 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அன்சாரிகளில் "பனுந் நபதீ்' எனும் குலத் 
ழதச் கசர்ந்த ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ் ழவத் தவிர கவறு இழறவன் இல்ழல. நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் அடியாரும் தூதரும் ஆவரீ்கள் என நான் உறுதிசமாைிகிகறன்'' என்று கூறிவிட்டு, 
(களத்தில்) முன்கனறிச் சசன்று சகால்லப்படும்வழர கபாரிட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"இவர் குழறவாக நற்சசயல் புரிந்தார்; நிழறவாக நற்பலன் வைங்கப்சபற்றார்'' என்று 
கூறினார்கள்.82 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் 
பின் அப ீழஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "பனுந் நபதீ் குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒரு மனிதர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது.  
 
3858 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(சிரியாவுக்குப் புறப்பட்டுச் சசன்ற) அபூ சுஃப்யானின் வணிகக் குழு என்ன ஆயிற்று எனக் 
கண்டறிய புழசசா பின் அம்ர் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கழள உளவாளியாக அனுப்பிழவத்தார்கள். 
அவர் சசன்றுவிட்டு (திரும்பி) வந்தகபாது, என்ழனயும் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கழளயும் தவிர கவசறவரும் வடீ்டில் இருக்கவில்ழல. ("அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் துழணவியரில் சிலழரயும் தவிர' என்று கூறினார்களா என எனக்குத் சதரியவில்ழல 
என்று ஸாபித் பின் அஸ்லம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் உள்ளது.) அவர் வந்து 
(அபூசுஃப்யானின் வணிகக் குழு மக்காழவ கநாக்கிப் புறப்பட்டுவிட்டது' என்ற) தகவழலச் 
சசான்னார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டு வந்து (எங்களிடம்) 
கபசினார்கள். "நமக்கு ஒரு முக்கிய அலுவல் உண்டு. யாரிடம் வாகனம் (ஒட்டகம்) உள்ளகதா 
அவர் நம்முடன் பயணமாகட்டும்'' என்று சசான்னார்கள். உடகன சிலர் மதீனாவின் கமட்டுப் பகுதி 
கிராமத்துக்குச் சசன்று தம் ஒட்டகங் களுடன் வர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
அனுமதி ககாரலாயினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ழல, (இங்கு) 
யாரிடம் ஒட்டகம் தயாராக உள்ளகதா அவழரத் தவிர (கவசறவரும் புறப்பட கவண்டாம்)'' என்று 
கூறிவிட்டு. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் (சில) நபித்கதாைர்களும் புறப்பட்டனர். 
அவர்கள் இழணழவப்பாளர்கழள முந்திக்சகாண்டு "பத்ர்' வந்துகசர்ந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "நான் முன்னிழல வகிக்காமல் (என்னிடம் ககட்காமல்) உங்களில் யாரும் 
எதற்காகவும் முந்த கவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். இழணழவப்பாளர்கள் சநருங்கிவந்தவுடன் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "வானங்கள் மற்றும் பூமியின் பரப்பளவு சகாண்ட 
சசார்க்கத்திற்கு எழு(ந்து தயாராகு)ங்கள்'' என்று கூறினார்கள். உடகன உழமர் பின் அல்ஹுமாம் 
அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள், "வானங்கள் மற்றும் பூமியின் பரப்பளவு சகாண்ட சசார்க்கமா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலுழரக்க, "ஆஹா, ஆஹா'' 
என்று உழமர் (ரலி) அவர்கள் சசான்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆஹா, 
ஆஹா என்று நீர் கூறக் காரணசமன்ன?'' என்று ககட்டார்கள். உழமர் (ரலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! கவசறான்றுமில்ழல, அல்லாஹ்வின் தூதகர! சசார்க்கவாசிகளில் 
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நானும் ஒருவனாக இருக்க கவண்டும் என்ற ஆழச தான் (அவ்வாறு நான் சசால்லக் காரணம்)'' 
என்றார். அதற்கு "சசார்க்கவாசிகளில் நீரும் ஒருவர்தாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். உழமர் (ரலி) அவர்கள் தமது அம்புக் கூட்டிலிருந்து கபரீச்சம் பைங்கழள 
எடுத்து, அவற்றில் சிலவற்ழற உண்ணத் சதாடங்கினார்கள். பிறகு, "இந்தப் கபரீச்சம் பைங்கழள 
உண்டு முடிக்கும்வழர நான் உயிர் வாழ்ந்தால் அது ஒரு நீண்ட சநடிய வாழ்க்ழகயாகிவிடுகம!'' 
என்று கூறியபடி தம்மிடமிருந்த அந்தப் கபரீச்சம் பைங்கழளத் தூக்கி எறிந்துவிட்டு, எதிரி(கழள 
கநாக்கிச் சசன்று அவர்)களுடன் கபாரிட்டு வரீமணம் அழடந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3859 அபூபக்ர் பின் அப்தில்லாஹ் பின் ழகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தந்ழத 
(அபூமூசா அல்அஷ்அரீ - ரலி) அவர்கள் (ஒரு கபாரில்) எதிரிகளின் முன்னிழலயில் இருந்தார்கள். 
அப்கபாது "சசார்க்கத்தின் வாசல்கள் வாட்களின் நிைலுக்குக் கீகை உள்ளன என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியழத நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். உடகன நலிந்த கதாற்றத்தில் 
இருந்த ஒரு மனிதர் எழுந்து, "அபூமூசா! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு 
கூறியழத நீர் ககட்டீரா?'' என்று வினவினார். அதற்கு அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். 
உடகன அந்த மனிதர் தம் கதாைர்களிடம் திரும்பிச் சசன்று, "உங்களுக்கு நான் என் (இறுதி) 
சலாழமத் சதரிவித்துக்சகாள்கிகறன்'' என்று கூறினார். பிறகு தமது வாள் உழறழயக் கிைித்துப் 
கபாட்டுவிட்டு, எதிரிகழள கநாக்கி நடந்தார். அந்த வாளால் கபாரிட்டு வரீமணமும் அழடந்தார்.  
 
3860 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மக்களில் சிலர் (ரிஅல், தக்வான், 
உஸய்யா, பனூ லஹ்யான் ஆகிய கூட்டத்தார்) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "எங்களுக்குக் 
குர்ஆழனயும் "சுன்னா'ழவயும் கற்பிப்பதற்காக எங்களுடன் சிலழர அனுப்பிழவயுங்கள்'' என்று 
ககட்டுக்சகாண்டனர். அதற்கிணங்க அன்சாரிகளில் எழுபது கபழர அவர்களிடம் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அனுப்பிழவத்தார்கள். அவர்கள் குர்ஆன் அறிஞர்கள் (அல்குர்ராஉ) எனப் படுவர். 
அவர்களில் என் தாய்மாமா ஹராம் பின் மில்ஹான் (ரலி) அவர்களும் ஒருவர் ஆவார். அவர்கள் 
(எழுபது கபரும்) இரவில் குர்ஆழன ஓதுவார்கள்; ஒருவருக்சகாருவர் கற்றுக்சகாடுக்கவும் 
கற்றுக்சகாள்ளவும் சசய்வார்கள். பகல் கநரங்களில் (அருந்து கவாருக்காகவும், அங்கத் தூய்ழம 
சசய் கவாருக்காகவும்) தண்ணரீ் சகாண்டுவந்து (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாசலில் ழவப்பார் கள். 
விறகு கசகரித்து வந்து அழத விற்றுக் காசாக்கி அதன் மூலம் திண்ழணவாசிகளுக்கும் 
ஏழைகளுக்கும் உணவு வாங்கிக் சகாடுப்பார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் இவர்கழள அனுப்பியகபாது, 
அவர்கள் (குறிப்பிட்ட) அந்த இடத்திற் குப் கபாய்ச் கசர்வதற்கு முன்கப அவர்கழள இழடமறித்து, 
("பிஃரு மஊனா' எனும் இடத்தில்) அழனவழரயும் அக்கூட்டத்தார் சகான்றுவிட்டனர். (இறக்கும் 
தறுவாயில்) அவர்கள், "இழறவா! நாங்கள் உன்னிடம் வந்து கசர்ந்துவிட்கடாம். உன்ழன நாங்கள் 
உவந்துசகாண்கடாம்; எங்கழள நீயும் உவந்துசகாண்டாய் என்று எங்கழளப் பற்றி எங்கள் 
நபியிடம் சதரிவித்துவிடுவாயாக!'' என்று கூறினர். என் தாய்மாமா ஹராம் (ரலி) அவர்களுக்குப் 
பின்னால் ஒரு மனிதன் வந்து ஈட்டியால் குத்திவிட்டான். அது அவர்கழள ஊடுருவிச் சசன்றது. 
அப்கபாது ஹராம் (ரலி) அவர்கள், "கஅபாவின் அதிபதிமீது சத்தியமாக! நான் சவற்றி 
சபற்றுவிட்கடன்'' என்று கூறினார்கள். (இழறயறிவிப்பின் மூலம் இது குறித்து அறிந்த) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் கதாைர்களிடம், "உங்கள் சககாதரர்கள் 
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சகால்லப்பட்டுவிட்டனர். அவர்கள் (இறக்கும் தறுவாயில்) "இழறவா! நாங்கள் உன்னிடம் வந்து 
கசர்ந்துவிட்கடாம். உன்ழன நாங்கள் உவந்து சகாண்கடாம்; எங்கழள நீயும் உவந்துசகாண்டாய்' 
என எங்கள் நபியிடம் சதரிவித்துவிடு வாயாக என்று கூறினர்'' எனத் சதரிவித்தார்கள்.83  
 
3861 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: எனக்கு யாருழடய சபயர் சூட்டப்சபற் 
றுள்ளகதா அந்த என் தந்ழதயின் சககாதரர் (அனஸ் பின் அந்நள்ர் -ரலி) அவர்கள் பத்ருப் கபரில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கலந்துசகாள்ளவில்ழல. அது அவர்களுக்கு மன 
கவதழனழய அளித்தது. "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துசகாண்ட முதல் கபாரில் 
கலந்து சகாள்ளாமல் எங்ககா சசன்றுவிட்கடகன! இனிவரும் காலத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் களம் காணும் ஒரு வாய்ப்ழப அல்லாஹ் எனக்குத் தந்தால் நான் 
சசய்யப்கபாவழத (என் வரீத்ழதயும் தியா கத்ழதயும்) அல்லாஹ் பார்த்துக்சகாள்வான்'' என்று 
கூறினார். (இழதத் தவிர விளக்கமாக கவசறழதயும் அவர் கூறவில்ழல.) இழதத் தவிர 
கவசறழதயும் சசால்ல அவர் அஞ்சினார். (சசால்லிவிட்டுச் சசய்ய முடியாமற் கபாய்விட்டால் 
என்னாவது என்ற பயகம அதற்குக் காரணம்.) பின்னர் அவர் உஹுதுப் கபாரில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கலந்து சகாண்டார். (கபார்க் களத்ழத கநாக்கி அவர் சசன்றகபாது) 
எதிரில் சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்கள் (பின்வாங்கி) வர(க் கண்டு), "அபூஅம்கர! எங்கக 
(சசல்கிறரீ்)?'' என்று ககட்டுவிட்டு, "இகதா! சசார்க்கத்தின் நறுமணத்ழத உஹுத் மழலயிலிருந்து 
நான் சபறுகிகறன்'' என்று கூறினார். பிறகு எதிரிகளுடன் கபாரிட்டு அனஸ் பின் அந்நள்ர் (ரலி) 
அவர்கள் வரீமரணமழடந்தார்கள். அவரது உடலில் வாளால் சவட்டப்பட்டும், ஈட்டியால் 
குத்தப்பட்டும், அம்பால் துழளக்கப் பட்டும் எண்பதுக்கும் கமற்பட்ட காயங்கள் காணப்பட்டன. 
அவர்களுழடய சககாதரியும் என் னுழடய அத்ழதயுமான ருபய்யிஉ பின்த் அந்நள்ர் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: என்னுழடய சககாதரழர, நான் அவருழடய விரல் (நுனி)கழள ழவத்கத 
என்னால் அழடயாளம் காண முடிந்தது. (அந்த அளவுக்கு அவரது உடல் எதிரிகளால் 
சிழதக்கப்பட்டிருந்தது.) "அல்லாஹ்விடம் எழதப் பற்றி உறுதிசமாைி எடுத்தார்ககளா அழத 
உண்ழமப்படுத்தி கயாரும் இழறநம்பிக்ழக சகாண்கடாரில் உள்ளனர். அவர்களில் சிலர் (இறந்து 
"வரீமரணம்' எனும்) தமது இலட்சியத்ழத அழடந்துவிட்டனர். (அழத) 
எதிர்பார்த்துக்சகாண்டிருப்கபாரும் அவர்களில் உள்ளனர். அவர்கள் சிறிதளவும் (வாக்ழக) 
மாற்றிக்சகாள்ளவில்ழல'' (33:23) எனும் இந்த வசனம் அனஸ் பின் அந்நள்ர் (ரலி) அவர்கள் 
விஷயத்திலும் அவர்களுழடய கதாைர்களின் விஷயத்திலுகம அருளப் சபற்றது என்கற மக்கள் 
கருதிவந்தனர்.84 
 
 பாடம் : 42 அல்லாஹ்வின் மார்க்கம் கமகலாங்க கவண்டும் என்பதற்காகப் கபாரிட்ட வகர 
அல்லாஹ்வின் பாழதயில் கபாரிட்டவர் ஆவார். 
 
 3862 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு கிராமவாசி நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஒரு மனிதர் கபாரில் கிழடக்கும் 
சசல்வங்களுக்காகப் கபாரிடுகிறார். மற்சறாரு மனிதர் புகைப்படு வதற்காகப் கபாரிடுகிறார். 
இன்சனாரு மனிதர் தமது தகுதிழயப் பிறர் பார்க்கட்டும் என்பதற்காகப் கபாரிடுகிறார் -இவர்களில் 
யார் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் கபாரிடு பவர் ஆவார்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ் வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மார்க்கம் கமகலாங்க கவண்டும் என்பதற்காகப் கபாரிட்டவகர 
அல்லாஹ்வின் பாழதயில் கபாரிட்டவர் ஆவார்'' என விழடயளித்தார்கள்.85 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3863 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், "ஒரு மனிதர் வரீத்ழத சவளிக்காட்டப் கபாரிடு கிறார். மற்சறாருவர் இன 
மாச்சரியத்திற்காகப் கபாரிடுகிறார். இன்சனாருவர் பிறருக்குக் காட்டிக் சகாள்வதற்காகப் 
கபாரிடுகிறார் -இவர்களில் இழறவைியில் கபாரிடுகின்றவர் யார்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மார்க்கம் கமகலாங்க கவண்டும் 
என்பதற்காகப் கபாரிட் டவகர அல்லாஹ்வின் பாழதயில் கபாரிடு பவர் ஆவார்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூமூசா அல் அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாக வும் வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஒரு மனிதர் வரீத்ழத சவளிக் காட்டப் கபாரிடுகிறார்' என்று ககட்கடாம் 
என ஹதீஸ் துவங்குகிறது. மற்றழவ கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
இடம்சபற்றுள்ளன. 
 
 3864 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம், அல்லாஹ்வின் பாழதயில் கபாரிடுவழதப் பற்றிக் ககட்டார். ஒருவர் 
(தனிப்பட்ட) ககாபதாபத்திற்காகப் கபாரிடுகிறார். மற்சறாருவர் இன மாச்சர்யத்துடன் கபாரிடுகிறார் 
(இவற்றில் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் சசய்யப்படும் கபார் எது?)'' என்று ககட்டார். உடகன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவழர கநாக்கித் தமது தழலழய உயர்த்தினார்கள் -அவர் 
நின்றுசகாண்டிருந்ததால்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழலழய உயர்த்தினார்கள்-. 
பிறகு, "அல்லாஹ்வின் மார்க்கம் கமகலாங்க கவண்டும் என்பதற்காகப் கபாரிடுகின்றவகர 
அல்லாஹ்வின் பாழதயில் கபாரிட்டவர் ஆவார்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 

 பாடம் : 43 பிறருக்குக் காட்டிக்சகாள்வதற்காகவும் விளம்பைத்திற்காகவும் கபாரிட்டவர் 
நைகத்திற்கக உரியவர் ஆவார். 
 
 3865 சுழலமான் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடம் மக்கள் (கூடி, அழவ) கழலந்தகபாது, சிரியாவாசியான நாத்தில் பின் ழகஸ் 
என்பவர், "சபரியவகர! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் சசவியுற்ற ஹதீஸ் 
எழதகயனும் எங்களுக்குத் சதரிவி யுங்கள்'' என்று ககட்டார். அதற்கு அபூ ஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள், "ஆம் (சதரிவிக் கிகறன்). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
கூறியழத நான் ககட்டுள்களன் என்றார்கள்: மறுழம நாளில் மக்களில் முதல் முதலில் தீர்ப்பு 
வைங்கப்படுபவர் யாசரனில், இழறவைியில் உயிர்த் தியாகம் சசய்தவகர ஆவார். அவர் 
இழறவனிடம் சகாண்டுவரப் படும்கபாது, அவருக்குத் தான் வைங்கி யிருந்த அருட்சகாழடகழள 
இழறவன் எடுத்துழரப்பான். அவற்ழற அவர் அறிந்துசகாள்வார். பிறகு, "அந்த அருட்சகாழடகளில் 
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நீ எவ்விதம் சசயல்பட்டாய்?'' என்று இழறவன் ககட்பான். அவர், "(இழறவா!) உனக்காக நான் 
அறப்கபாரில் ஈடுபட்டு என் உயிழரகய தியாகம் சசய்கதன்'' என்று பதிலளிப்பார். இழறவன், 
"(இல்ழல) நீ சபாய் சசால்கிறாய். (நீ எனக்காக உயிர்த் தியாகம் சசய்யவில்ழல.) மாறாக, 
"மாவரீன்' என்று (மக்களிழடகய) கபசப்படுவதற்காககவ நீ கபாரிட்டாய். அவ்வாறு 
சசால்லப்பட்டுவிட்டது. (உனது கநாக்கம் நிழறகவறிவிட்டது)'' என்று கூறுவான். பிறகு இழற 
வனின் கட்டழளப்படி முகம் குப்புற இழுத்துச் சசல்லப்பட்டு, அவர் நரகத்தில் எறியப்படுவார். 
பிறகு கல்விழயத் தாமும் கற்று அழதப் பிறருக்கும் கற்பித்தவரும் குர்ஆழனக் கற்றுணர்ந் 
தவருமான (மார்க்க அறிஞர்) ஒருவர் (இழறவனிடம்) சகாண்டுவரப்படுவார். அவருக்குத் தான் 
வைங்கியிருந்த அருட்சகாழடகழள இழறவன் எடுத்துழரப்பான். அவற்ழற அவர் அறிந்து 
சகாள்வார். பிறகு "அந்த அருட்சகாழடகளில் நீ எவ்விதம் சசயல்பட்டாய்?'' என்று இழறவன் 
ககட்பான். அவர், "(இழறவா!) கல்விழய நானும் கற்று, பிறருக்கும் அழத நான் கற்பித்கதன். 
உனக்காககவ குர்ஆழன ஓதிகனன்'' என்று பதிலளிப்பார். அதற்கு இழறவன், "(இல்ழல) நீ சபாய் 
சசால்கிறாய். (எனக்காக நீ கல்விழயக் கற்கவு மில்ழல; கற்பிக்கவுமில்ழல.) "அறிஞர்' என்று 
சசால்லப்பட கவண்டும் என்பதற்காககவ நீ கல்வி கற்றாய்; "குர்ஆன் அறிஞர்' என (மக்களிழடகய) 
கபசப்படுவதற்காககவ நீ குர்ஆழன ஓதினாய். அவ்வாறு சசால்லப்பட்டுவிட்டது (உனது கநாக்கம் 
நிழறகவறிவிட்டது)'' என்று கூறுவான். பிறகு இழறவனின் கட்டழளப்படி முகம் குப்புற இழுத்துச் 
சசல்லப்பட்டு, அவர் நரகத்தில் எறியப்படுவார். பிறகு இழறவன் தாராளமான வாழ்க்ழக 
வசதிகளும் அழனத்து விதமான சசல்வங் களும் வைங்கியிருந்த சபரிய சசல்வர் ஒருவர் 
இழறவனிடம் சகாண்டுவரப்படு வார். அவருக்குத் தான் வைங்கியிருந்த அருட்சகாழடகழள 
இழறவன் எடுத்துழரப் பான். அவற்ழற அவர் அறிந்துசகாள்வார். பிறகு, "அந்த 
அருட்சகாழடகளில் நீ எவ் விதம் சசயல்பட்டாய்?'' என்று இழறவன் ககட்பான். அதற்கு அவர், "நீ 
எந்சதந்த வைி களில் எல்லாம் சபாருள் சசலவைிக்கப்படு வழத விரும்புகிறாகயா, அந்த 
வைிகளில் எழதயும் விட்டுவிடாமல் அழனத்திலும் நான் உனக்காக எனது சபாருழளச் சசல 
விட்கடன்'' என்று பதிலளிப்பார். அதற்கு இழறவன், "(இல்ழல) நீ சபாய் சசால்கிறாய் "இவர் ஒரு 
புரவலர்' என (மக்களிழடகய) கபசப்படுவதற்காககவ நீ இவ்வாறு (சசலவு) சசய்தாய். (உன் 
எண்ணப் படி) அவ்வாறு சசால்லப்பட்டுவிட்டது. (உனது எண்ணம் நிழறகவறிவிட்டது)'' என்று 
கூறிவிடுவான். பிறகு இழறவனின் கட்டழளப்படி முகம் குப்புற இழுத்துச் சசல்லப்பட்டு, அவர் 
நரகத்தில் எறியப்படுவார். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மக்கள் கழலந்து சசன்றகபாது சிரியா 
நாட்ழடச் கசர்ந்த "நாத்தில் பின் ழகஸ்' என்பவர் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடம் ககட்டார்...'' 
என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றழவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம் 
சபற்றுள்ளன. 
 
 பாடம் : 44 அறப்கபாரில் கலந்துசகாண்டு கபார்ச் சசல்வங்கழளப் சபற்கறாரும் சபறாகதாரும் 
அழடந்துசகாள்ளும் (மறுழம) நன்ழமகளின் அளவு பற்றிய விளக்கம்.  
3866 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் பாழதயில் கபார் புரியச் 
சசன்று, கபார்ச் சசல்வங்கழள அழடந்து சகாண்கடார் மறுழமயின் நன்ழமகளில் மூன்றில் 
இரண்டு பாகங்கழள முன்கூட்டிகய (இவ்வுலகிகலகய) சபற்றுக்சகாண்டுவிட்டனர். (மீதியுள்ள) 
மூன்றில் ஒரு பாககம (மறுழம யில்) அவர்களுக்கு எஞ்சியிருக்கும். (அறப் கபாரில் 
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கலந்துசகாண்டு) கபார்ச் சசல்வம் எழதயும் அழடந்துசகாள்ளாகதார் முழு நன்ழமழயயும் 
(மறுழமயில்) சபற்றுக் சகாள்வர். இழத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 3867 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (அல்லாஹ்வின் பாழதயில்) 
அறப்கபாரில் அல்லது பழடப் பிரிவில் பங்ககற்றுப் கபார் சசய்து, கபார்ச் சசல்வங்களுடனும் 
உடல் நலத்துடனும் திரும்புகவார், தங்களுழடய மறுழம நன்ழமகளில் மூன்றில் இரண்டு 
பாகத்ழத முன்கூட்டிகய (இவ்வுலகிகலகய) அழடந்துசகாண்டுவிட்டனர். அறப்கபாரில் அல்லது 
பழடப் பிரிவில் கலந்து, கபார் சசய்து, கபார்ச் சசல்வமும் சபறாமல் உடலும் பாதிக்கப்பட்ட 
நிழலயில் திரும்புகவார், (மறுழமயில்) முழுழமயான நன்ழமகழள அழடந்துசகாள்வர். இழத 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
பாடம் : 45 "எண்ணங்கழளப் சபாறுத்கத சசயல்கள் அழமகின்றன'' எனும் நபிசமாைியும், அதில் 
அறப்கபார் உள்ளிட்ட அழனத்து நல்லறங்களும் அடங்கும் என்பதும்.  
 
3868 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எண்ணத்ழதப் சபாறுத்கத சசயல்கள் 
அழமகின்றன. ஒவ்சவாரு மனிதனுக்கும் அவர் எண்ணியதுதான் கிழடக்கிறது. எனகவ, எவரது 
ஹிஜ்ரத் (நாடு துறத்தல்) அல்லாஹ்ழவயும் அவனுழடய தூதழரயும் கநாக்கமாகக் சகாண்டு 
அழமகிறகதா, அவரது ஹிஜ்ரத்(தின் பலனும் அவ்வாகற) அல்லாஹ்விடமும் அவனுழடய 
தூதரிடமும் அழமயும். எவரது ஹிஜ்ரத் அவர் அழடய விரும்பும் உலக (ஆதாய)த்ழத, அல்லது 
அவர் மணக்க விரும்பும் சபண்ழண கநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளகதா, அவரது ஹிஜ்ரத்(தின் 
பலனும்) அதுவாகத்தான் இருக்கும்.86 இழத உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் எட்டு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்கள் சசாற்சபாைிவு கமழட (மிம்பர்) மீதிருந்தவாறு இவ்வாறு கூறியழத நான் ககட்கடன்'' 
என்று இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 பாடம் : 46 அல்லாஹ்வின் பாழதயில் வரீமரணம் அழடயும் வாய்ப்ழப வைங்குமாறு 
கவண்டுவது விரும்பத் தக்கதாகும். 
 
 3869 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் உண்ழமயான மனதுடன் இழற 
வைியில் வரீமரணம் அழடவழத கவண்டுகி றாகரா, அவர் அ(தற்குரிய அந்தஸ்)ழத 
அழடந்துசகாள்வார்; அவழர வரீமரணம் தழுவாவிட்டாலும் சரிகய! இழத அனஸ் பின் மாலிக் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
3870 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் உண்ழமயான மனதுடன் இழறவனிடம் 
வரீமரணத்ழத கவண்டுவாகரா, அவழர உயிர்த் தியாகிகளின் தகுதிகளுக்கு அல்லாஹ் 
உயர்த்துவான்; அவர் தமது படுக்ழகயில் (இயற்ழக) மரணமழடந்தாலும் சரிகய! இழத சஹ்ல் 
பின் ஹுழனஃப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரண்டு அறிவிப்பாளர் 
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சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபுத்தாஹிர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப் பில் "உண்ழமயான 
மனதுடன்' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல.  
 
பாடம் : 47 அறப்கபாரில் கலந்துசகாள்ளாமலும் அது குறித்து மனதில் எந்த விதமான ஆழசயும் 
இல்லாமலும் இறந்துகபான வர் குறித்து வந்துள்ள பைிப்புழர. 
 
 3871 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அறப்கபாரில் கலந்துசகாள்ளாமலும் 
அது குறித்து மனதில் எந்த விதமான ஆழசயும் இல்லாமல் இறந்துகபானவர் நய வஞ்சகத்தின் 
ஓர் அம்சத்திகலகய இறந்து கபாகிறார். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: இந்த நிழல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் இருந்தது என்கற 
நாம் கருதுகிகறாம்.87  
 
 
 
 
பாடம் : 48 கநாய் அல்லது கவறு தகுந்த காரணத்தால் கபாரில் கலந்துசகாள்ள முடியாமல் 
கபானவருக்கும் நன்ழம கிழடக்கும்.  
 
3872 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ஓர் அறப்கபாரில் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் இருந் கதாம். அப்கபாது அவர்கள், "மதீனாவில் (நம் கதாைர்கள்) சிலர் 
இருக்கின்றனர். நீங்கள் ஒரு பாழதயில் நடக்கும்கபாதும் ஒரு பள்ளத்தாக்ழகக் கடக்கும்கபாதும் 
உங் களுடகனகய அவர்களும் இருக்கின்றனர். கநாய்தான் அவர்கழள (கபாருக்கு வர விடாமல்) 
தடுத்துவிட்டது'' என்று சசான் னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் நான்கு அறிவிப்பா ளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் வகீஉ (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "நன்ழமயில் உங்களுடன் அவர்களும் இழணந்துசகாள்ளாமல் 
இருப்பதில்ழல'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 49 கடல்வைிப் கபாரின் ெிறப்பு  
 
3873 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(மதீனாவுக்கு அருகிலுள்ள "குபா'வுக்குச் சசன்றால், தம் பால்குடி அன்ழனயான) உம்மு ஹராம் 
பின்த் மில்ஹான் (ரலி) அவர்களது வடீ்டிற்குச் சசல்வதும் அவர்களுக்கு அவர் உணவளிப்பதும் 
வைக்கம் -அவர் (பிற்காலத்தில்) உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்களுக்கு 
வாழ்க்ழகப்பட்டிருந்தார்- அவ்வாகற ஒரு நாள் (பகலில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உம்மு ஹராம் (ரலி) அவர்களின் வடீ்டிற்குச் சசன்ற கபாது, அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு உணவளித்தார். பின்னர் அவர்களுக்கு அவர் கபன் பார்த்துக்சகாண்டு உட்கார்ந்தார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உறங்கிவிட்டார்கள். பிறகு சிரித்தபடி 
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விைித்தார்கள். சதாடர்ந்து உம்மு ஹராம் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அப்கபாது நான், "ஏன் 
சிரிக்கிறரீ்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"என் சமுதாயத்தாரில் சிலர் அல்லாஹ்வின் பாழதயில் இந்தக் கடல் கமல் பயணம் சசய்யும் 
அறப்கபார் வரீர்களாக எனக்குக் காட்டப்பட்டனர். அவர்கள் கட்டில்களில் வறீ்றிருக்கும் 
"மன்னர்களாக' அல்லது "மன்னர்கழளப் கபான்று' இருந்தார் கள்'' என்று கூறினார்கள். (இவ்விரு 
வார்த் ழதகளில் எந்த வார்த்ழதழய அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என அறிவிப்பாளர் 
இஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் சந்கதகத்துடன் அறிவிக்கிறார்.) உடகன நான், "அல்லாஹ் வின் தூதகர! 
என்ழனயும் அவர்களில் ஒருத்தியாக ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று 
சசான்கனன். அப்கபாது எனக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு 
(மீண்டும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது தழலழயக் கீகை ழவத்து உறங்கிவிட்டுப் 
பிறகு சிரித்தபடி விைித்சதழுந்தார்கள். அப்கபாதும் நான், "ஏன் சிரிக்கிறரீ்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதகர?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "என் சமுதா யத்தாரில் சிலர் அல்லாஹ்வின் 
பாழதயில் அறப்கபார் புரிபவர்களாக எனக்குக் காட்டப்பட்டார்கள்'' என்று முன்பு கபாலகவ 
பதிலளித்தார்கள். அழதக் ககட்டு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்ழனழயயும் அவர்களில் 
ஒருத்தியாக ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று சசான்கனன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் (கடல்வைி அறப்கபாருக்குச் சசல்லும்) முதலாவது குழுவில் 
ஒருவராக இருப்பரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
முன்னறிவிப்புச் சசய்தபடிகய) உம்மு ஹராம் (ரலி) அவர்கள் முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ரலி) 
அவர்களது காலத்தில் கடற் பயணம் கமற் சகாண்டார்கள். பின்பு அவர்கள் கடலிலிருந்து 
புறப்பட்டு (கழரக்கு) வந்தகபாது, தமது வாகனத் திலிருந்து கீகை விழுந்து இறந்துகபானார்கள்.88  
 
3874 அனஸ் (ரலி) அவர்களின் சிற்றன்ழன உம்மு ஹராம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து, எங்கள் வடீ்டில் மதிய ஓய்வு கமற் சகாண்டார்கள். பிறகு 
உறக்கத்திலிருந்து சிரித்தபடிகய விைித்சதழுந்தார்கள். அப்கபாது நான், "என் தந்ழதயும் தாயும் 
தங்களுக்கு அர்ப்பணம்! ஏன் சிரிக்கிறரீ்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் கடல் முதுகில் பயணிப்பவர்களாக எனக்குக் 
காட்டப்பட்டனர். அவர்கள் கட்டில்களில் வறீ்றிருக்கும் மன்னர்கழளப் கபான்று இருந் தார்கள்'' 
என்று கூறினார்கள். உடகன நான், "என்ழனயும் அவர்களில் ஒருத்தியாக ஆக்கும்படி 
அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தி யுங்கள்'' என்று சசான்கனன். அதற்கு, "நீங்களும் அவர்களில் ஒருவராக 
இருப்பரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு (மீண்டும்) உறங்கிவிட்டு மறுபடியும் சிரித்தபடிகய 
விைித்சதாழுந்தார்கள். அப்கபாது நான் (அதற்கான காரணத்ழத) அவர்களிடம் ககட்கடன். அவர்கள் 
முன்பு கூறியழதப் கபான்கற கூறினார்கள். அப்கபாதும் நான், "என்ழனயும் அவர் களில் 
ஒருத்தியாக ஆக்கும்படி அல்லாஹ் விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று சசான்கனன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நீங்கள் (கடல்வைிப் கபாரில் சசல்லும்) முதலாவது குழுவினரில் ஒருவராக 
இருப்பரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பின்னர் உம்மு ஹராம் 
(ரலி) அவர்கள் உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்களுக்கு வாழ்க்ழகப்பட்டகபாது, உபாதா (ரலி) 
அவர்கள் கடலில் பயணம் சசய்து அறப்கபாருக்குச் சசன்றார்கள். அப்கபாது தம்முடன் (தம் 
துழணவி) உம்மு ஹராம் (ரலி) அவர்கழளயும் (கப்பலில்) அழைத்துச் சசன்றார்கள். (கபார் 
முடிந்து) வந்தகபாது, உம்மு ஹராம் (ரலி) அவர்களுக்கு அருகில் ககாகவறு கழுழதசயான்று 
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சகாண்டுவரப்பட்டது. அதில் அவர்கள் ஏறியகபாது, அது கீகை தள்ளிவிட்டது. அதனால் அவர்களது 
கழுத்து முறிந்துவிட்டது. (அவர்கள் இறந்துவிட்டார்கள்.)  
 
3875 கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு ஹராம் பின்த் மில்ஹான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஒரு நாள் (பகலில்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என் வடீ்டிற்கு வந்து) எனக்கு அருகில் உறங்கினார்கள். பிறகு 
புன்னழகத்தவர்களாக விைித்சதழுந்தார்கள். நான், "ஏன் சிரிக்கிறரீ்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகர?' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு, "என் சமுதாயத்தாரில் சிலர் இந்தப் பசுழமக் கடல் கமல் 
பயணிப்பவர்களாக எனக்குக் காட்டப்பட்டார்கள்...' என்று கூறினார்கள்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்றழவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபறுகின்றன. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "(ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என் சிற்றன்ழன மில்ஹானின் புதல்வி (உம்மு ஹராம் - ரலி) அவர்களின் 
வடீ்டுக்கு வந்து, அவர் அருகில் தமது தழலழயக் கீகை ழவத்து உறங்கி னார்கள்...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
இடம்சபற்றுள்ளன.  
 
பாடம் : 50 அல்லாஹ்வின் பாழதயில் எல்ழலக் காவல் புரிவதன் சிறப்பு. 
 
 3876 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "ஒரு பகல் ஓர் இரவு (நாட்டின்) 
எல்ழல ழயக் காக்கும் பணியில் ஈடுபடுவதானது, ஒரு மாதம் (பகசலல்லாம்) கநான்பு கநாற்று 
(இரசவல்லாம்) நின்று வைிபடுவழதவிடச் சிறந்ததாகும். அ(வ்வாறு காவல் காப்ப)வர் 
இறந்துவிட்டாலும் அவர் சசய்துவந்த நற்சசயல் (களுக்குரிய நன்ழம)கள் (அவரது கணக்கில்) 
அவருக்குப் கபாய்க்சகாண்டிருக்கும். (இழறவனிடம்) அவர் உணவளிக்கவும்படுகிறார். கமலும், 
(சவக் குைியில்) கவதழன சசய்பவரிடமிருந்து பாதுகாப்பும் சபறுவார். இழத சல்மான் அல்ஃபாரிசீ 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் சல்மானுல் ழகர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 51 (பை வமக) உயிர்த் தியாகிகள் பற்றிய விளக்கம்.89  
 
3877 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் சாழலயில் நடந்து சசன்று 
சகாண்டிருந்தார். அப்கபாது சாழலயில் முட்கிழள ஒன்ழறக் கண்டு அழத அப்புறப்படுத்தினார். 
(அவரது இந்த நற் சசயழல) அல்லாஹ் சபருமனதுடன் ஏற்று, அவருக்கு (அவர் சசய்த 
பாவங்களிலி ருந்து) மன்னிப்பு வைங்கினான். உயிர்த் தியாகிகள் ஐவர் ஆவர்: 1. சகாள்ழள 
கநாயால் இறந்தவர் 2. வயிற்றுப்கபாக்கால் இறந்தவர் 3. சவள்ளத் தில் மூழ்கி இறந்தவர் 4. 
இடிபாடுகளில் சிக்கி இறந்தவர் 5. அல்லாஹ்வின் பாழதயில் (அறப்கபாரில்) உயிர்த் தியாகம் 
சசய்தவர். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.90  
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3878 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(மக்களிடம்), "உங்களில் உயிர்த் தியாகி (ஷஹதீ்) குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அல்லாஹ் வின் பாழதயில் 
(அறப்கபாரில்) சகால்லப்பட்டவர் உயிர்த் தியாகி ஆவார்'' என்று பதிலளித்தனர். "அப்படியானால், 
என் சமுதாயத்தில் உயிர்த் தியாகம் சசய்தவர்கள் (எண்ணிக்ழகயில்) குழறந்துவிடுவார்கள்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். மக்கள், "அவ்வாறாயின், உயிர்த் தியாகிகள் 
யார், அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் பாழதயில் (அறப்கபாரில்) சகால்லப்பட்டவர் உயிர்த் தியாகி ஆவார். 
அல்லாஹ்வின் பாழதயில் இறந்தவர் உயிர்த் தியாகி ஆவார். சகாள்ழள கநாயால் இறந்தவரும் 
உயிர்த் தியாகி ஆவார். வயிற்கறாட்டத்தால் இறந்தவரும் உயிர்த் தியாகி ஆவார்'' என்று 
விழடயளித்தார்கள். (இந்த ஹதீஸ் இதன் அறிவிப்பாளர் சதாடரில் இடம்சபற்றுள்ள சுழஹல் 
பின் அபசீாலிஹ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து மற்கறார் அறிவிப்பாளர் வரிழசயிலும் வந்துள்ளது. 
அதில் இடம்சபற்றுள்ள) உழபதுல்லாஹ் பின் மிக்சம் (ரஹ்) அவர்கள் (தமக்கு இழத அறிவித்த) 
சுழஹல் (ரஹ்) அவர்களிடம், "இந்த ஹதீஸின் சதாடரில் "சவள்ளத்தில் மூழ்கி இறந்தவரும் 
உயிர்த் தியாகி ஆவார்' என உங்கள் தந்ழத (அபூ சாலிஹ் -ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள் என 
நான் உறுதிசமாைிகிகறன்'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு 
இடம்சபற்றுள்ளது: சுழஹல் பின் அபசீாலிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (என்னிடம்) 
உழபதுல்லாஹ் பின் மிக்சம் (ரஹ்) அவர்கள், இந்த ஹதீஸின் சதாடரில் உங்கள் தந்ழத 
(அபூசாலிஹ் -ரஹ்) அவர்கள் "சவள்ளத்தில் மூழ்கி இறந்தவரும் உயிர்த் தியாகி ஆவார்' என்று 
அறிவித்தார் என நான் உறுதிசமாைிகிகறன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் 
அபூசாலிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் "சவள்ளத்தில் மூழ்கி இறந்தவர் உயிர்த் தியாகி ஆவார்'' என்று 
கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 3879 ஹஃப்ஸா பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் 
என்னிடம், "(உங்கள் சககாதரர்) யஹ்யா பின் அபஅீம்ரா எதனால் இறந்தார்?'' என்று ககட்டார்கள். 
நான், "சகாள்ழள கநாயால் இறந்தார்'' என்று பதிலளித்கதன். அவர்கள், "சகாள்ழள கநாய் 
(மரணம்), ஒவ்சவாரு முஸ்லிமுக்கும் வரீமரணமாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியதாகச் சசான்னார்கள்.91 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 52 அம்சபய்வதன் சிறப்பும் அதற்காக ஆர்வமூட்டுவதும் அழதப் பயின்று 
மறந்துவிட்டவர் குறித்து வந்துள்ள பைிப்புழரயும். 
 
 3880 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சசாற்சபாைிவு கமழட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி "நீங்கள் அவர்களுக்சகதிராக உங்களால் இயன்ற 
அளவுக்குப் பலத்ழதத் தயார் படுத்தி ழவத்துக்சகாள்ளுங்கள்'' (8:60) எனும் இழறவசனத்ழத 
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ஓதிவிட்டு, "அறிந்து சகாள்க: பலம் என்பது அம்சபய்வதாகும். அறிக! பலம் என்பது 
அம்சபய்வதாகும். அறிக! பலம் என்பது அம்சபய்வதாகும்'' என்று கூறினார்கள்.92  
 
3881 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: விழரவில் பல நாடுகள் உங்களால் 
சவற்றிசகாள்ளப்படும். அதற்கு இழறவகன உங்களுக்குப் கபாதுமானவன். எனகவ, உங்களில் 
ஒருவர் தம் அம்புகளால் விழளயாட இயலாமல்கபாய்விட கவண்டாம். இழத உக்பா பின் ஆமிர் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3882 அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஷுமாசா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஃபுழகம் அல்லக்மீ என்பவர் 
உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்களிடம் "(முதியவ ரான) தாங்கள் (அம்சபய்வதற்காக) இவ் விரு 
இலக்குகளுக்கிழடகய உங்கழளச் சிரமப்படுத்திக்சகாள்கிறரீ்ககள!'' என்று ககட்டார். அதற்கு உக்பா 
பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ஒரு சசய்திழய நான் 
சசவியுற்றிராவிட்டால் இதற்காக நான் சிரமம் எடுத்துக்சகாள்ளமாட்கடன்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான ஹாரிஸ் பின் யஅகூப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் அப்துர் 
ரஹ்மான் பின் ஷுமாசா (ரஹ்) அவர்களிடம், "அது என்ன (சசய்தி)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அப்துர் ரஹ்மான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், யார் அம்சபய்வழதப் பயின்ற பின் 
அழதக் ழகவிட்டுவிடுகிறாகரா அவர் "நம்ழமச் கசர்ந்தவர் அல்லர்' அல்லது "(நமக்கு) மாறு 
சசய்துவிட்டார்' என்று கூறினார்கள்'' என விழடயளித்தார்கள்.  
 
பாடம் : 53 "என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் எப்கபாதுகம உண்ழமக்கு ஆதரவாளர் களாக 
இருப்பார்கள். அவர்கழள எதிர்ப்பவர்களால் அவர்களுக்குத் தீங்கு சசய்ய முடியாது'' என நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியது.  
 
3883 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் 
உண்ழமக்கு ஆதரவாளர்களாக இருந்துசகாண்கட இருப்பார்கள். அவர்களுக்குத் துகராகம் 
இழைப்பவர்களால் அவர்களுக்குத் தீங்கு சசய்ய முடியாது. இறுதியில் அவர்கள் இகத நிழலயில் 
இருக்கும்கபாகத இழறக்கட்டழள (மறுழமக்கு சநருக்கமான நிழல) வந்துவிடும். இழத ஸவ்பான் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் குழதபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் இகத நிழலயில் இருக்கும்கபாகத' 
எனும் குறிப்பு இடம்சபற வில்ழல. 
 
 3884 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் 
(உண்ழமழய மறுக்கும்) மக்கழள மிழகத்த வர்களாககவ இருந்துசகாண்டிருப்பார்கள். இறுதியில் 
அவர்கள் மிழகத்தவர்களாக இருக்கும்கபாகத அவர்களிடம் இழறக் கட்டழள (மறுழமக்கு 
சநருக்கமான நிழல) வந்துவிடும். இழத முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.93 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பா ளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
327

ஆட்சசயதசகாரம் ஹதீஸ் 3714 - 3898



 
3885 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இந்த மார்க்கத்திற்காக முஸ்லிம்களில் ஒரு குழுவினர் 
கபாராடிக்சகாண்டிருக்கும் நிழலயி கலகய மறுழம நிகழும். அதுவழர இந்த மார்க்கம் 
நிழலத்திருக்கும். இழத ஜாபிர் பின் சமுரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 3886 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் 
இறுதி நாள்வழர உண்ழமக்கு ஆதரவாகப் கபாராடிக்சகாண்கட இருப்பார்கள். இழத ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 
 
 3887 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் 
இழறக்கட்டழளழய நிழலநாட்டிய வண்ணகம இருப்பார்கள். அவர்களுக்குத் துகராகம் 
இழைப்பவர்ககளா அவர்கழள எதிர்ப்பவர் ககளா அவர்களுக்கு எந்தத் தீங்கும் இழைக்க முடியாது. 
அவர்கள் (உண்ழமழய மறுக்கும்) மக்கழள மிழகத்தவர்களாக இருக்கும் நிழலயிகலகய 
அவர்களிடம் இழறக் கட்டழள வரும். இழத முஆவியா (ரலி) அவர்கள் சசாற்சபாைிவு கமழட 
(மிம்பர்) மீதிருந்தபடி அறிவித்தார்கள்.94  
 
3888 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் யாருக்கு நன்ழமழய 
நாடுகின்றாகனா அவழர மார்க்க (விளக்கமுழடய) அறிஞராக்குகிறான். முஸ்லிம்களில் ஒரு 
குழுவினர் உண்ழமக்கு ஆதரவாகப் கபராடிய வண்ணம் தம் எதிரிகழளவிட 
கமகலாங்கியவர்களாககவ யுக முடிவு நாள்வழர நீடித்திருப்பார்கள். இழத முஆவியா பின் 
அபசீுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.95 இதன் அறிவிப்பாளரான யஸீத் பின் 
அல்அஸம்மு (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: முஆவியா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாக அறிவித்த இந்த ஒரு ஹதீழஸ (மட்டுகம) நான் சசவியுற்கறன். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாக இந்த ஹதீழஸத் தவிர கவசறழதயும் முஆவியா (ரலி) அவர்கள் மிம்பர் மீதிருந்தபடி 
குறிப்பிட்டழத நான் ககட்டதில்ழல.  
 
3889 அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஷுமாசா அல்மஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் மஸ்லமா 
பின் முகல்லத் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்கதன். அங்கு மஸ்லமா (ரலி) அவர்களுக்கு அருகில் 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் 
பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள், "பழடப்பி னங்களிகலகய மிகவும் தீயவர்கள்மீகத யுக 
முடிவு நாள் சம்பவிக்கும். அவர்கள் அறியாழமக் கால மக்கழளவிட தீயவர் களாக இருப்பர். 
அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் எழத கவண்டினாலும் இழறவன் அழத நிராகரித்துவிடுவான்'' என்று 
சசான்னார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் கபசிக்சகாண்டிருந்தகபாது உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் 
அங்கு வந்தார்கள். அப்கபாது மஸ்லமா (ரலி) அவர்கள், "உக்பா (ரலி) அவர்ககள! அப்துல்லாஹ் 
சசால் வழதக் ககளுங்கள்'' என்றார்கள். அதற்கு உக்பா (ரலி) அவர்கள், "அவகர நன்கறிந்தவர். 
நாகனா, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியழதக் ககட்டுள்களன் 
என்றார்கள்: என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் அல்லாஹ்வின் கட்டழளக்ககற்ப 
கபாராடியவண்ணம் தம் எதிரிகழள அடக்கிழவத்தபடிகய இருப்பார்கள். அவர்கழள 
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எதிர்ப்பவர்களால் அவர் களுக்குத் தீங்கு சசய்ய முடியாது. அவர்கள் இவ்வாறு 
இருந்துசகாண்டிருக்கும் நிழலயிகலகய யுக முடிவு நாள் ஏற்படும். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் 
அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள், "ஆம் (நீங்கள் சசான் னதும் சரிகய!) பிறகு கஸ்தூரி கபான்ற 
மணமுழடய ஒரு காற்ழற அல்லாஹ் அனுப்புவான். அது பட்டு கபால கமனிழய வருடும். பிறகு 
எந்த உள்ளத்தில் கடுகளவு இழறநம்பிக்ழக உள்ளகதா அத்தழகய எந்த உயிழரயும் அது 
ழகப்பற்றாமல் விடாது. பிறகு மக்களிகலகய மிகவும் தீயவர்ககள எஞ்சியிருப்பர். அவர் கள்மீகத 
யுக முடிவு நாள் ஏற்படும்'' என்று கூறினார்கள்.  
 
3890 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கமற்குவாசிகள் (சிரியாவாசிகள்) யுக 
முடிவு நாள்வழர உண்ழமக்கு ஆதரவா ககவ இருந்துசகாண்டிருப்பார்கள்.96  
பாடம் : 54 பயணத்தில் கால்நழடகளின் நலன் காப்பதும் சாழலயி(ன் நடுவி)ல் இரவில் இறங்கி 
ஓய்சவடுப்பதற்கு வந்துள்ள தழடயும்.  
 
3891 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் சசைிப்பான காலத்தில் பயணம் 
சசய்தால், (பசுழமயான) பூமியில் ஒட்டகங்க ளுக்குரிய பங்ழக (கமய்ச்சழல)க் சகாடுத்து 
விடுங்கள். வறட்சியான காலத்தில் பயணம் சசய்தால், ஒட்டகங்கழளத் துரிதமாகச் சசலுத்துங்கள். 
நீங்கள் இரவில் இறங்கி ஓய்சவடுத்தால், (கபாக்குவரத்துச்) சாழலழயத் தவிர்த்துவிடுங்கள். 
ஏசனனில், அது இரவில் விஷஜந்துகள் உலவும் இடமாகும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் சசைிப்பான 
காலத்தில் பயணம் சசய்தால், (பசுழமயான) பூமியில் ஒட்டகங்களுக்குரிய பங்ழக (கமய்ச்சழல)க் 
சகாடுத்துவிடுங்கள். வறட்சியான காலத்தில் பயணம் கமற் சகாண்டால், ஒட்டகங்களின் உடலில் 
எலும்பு மஜ்ழஜ (பலம்) இருக்ககவ விழர வாகச் சசன்றுவிடுங்கள். (பயணத்தில்) நீங்கள் இரவில் 
இறங்கி ஓய்சவடுத்தால், கபாக்குவரத்துச் சாழலகழளத் தவிர்த்து விடுங்கள். ஏசனனில், அழவ 
கால்நழட களின் பாழதகளும் இரவில் விஷஜந்துகள் உலவும் இடமும் ஆகும். இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
பாடம் : 55 பயணம் கவதழனயின் ஒரு துண்டா கும். பயணி தம் பணிகழள முடித்த பின் 
விழரவாகத் தம் வடீ்டாரிடம் திரும்பிவிடுவது நல்லதாகும். 
 
 3892 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பயணம் கவதழனயின் ஒரு 
துண்டாகும். உங்கள் தூக்கத்ழதயும் உணழவயும் பானத்ழதயும் அது தடுத்துவிடுகிறது. ஆககவ, 
உங்களில் ஒருவர், தாம் நாடிச் சசன்ற பயண கநாக்கத்ழத முடித்துவிட்டால், உடகன அவர் தம் 
வடீ்டாழர கநாக்கி விழரந்து சசல்லட்டும்.97 இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான 
யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) 
அவர்களிடம், "இந்த ஹதீழஸ அபூஹுழரரா (ரலி) அவர் களிடமிருந்து அபூசாலிஹ் (ரஹ்) 
அவர்களும், அவரிடமிருந்து சுமய்யு (ரஹ்) அவர்களும் உங்களுக்கு அறிவித்தார்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 56 (நீண்ட) பயணத்திலிருந்து திரும்புகின்றவர் இரவில் (எந்த முன்னறிவிப்புமின்றி) 
திடீசரனத் தமது வடீ்டினுள் நுழைவது (துரூக்) சவறுக்கத் தக்கதாகும்.  
 
3893 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(பயணத்ழத முடித்து) இரவு கநரத்தில் திடீ சரனத் தம் வடீ்டாரிடம் சசல்லமாட்டார்கள். 
அவர்களிடம் காழலயிகலா அல்லது மாழலயிகலாதான் சசல்வர்கள்.98 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "நுழையமாட்டார்கள்' என்கற இடம்சபற்றுள்ளது. ("திடீசரன' எனும் குறிப்பு 
இல்ழல.) 
 
 3894 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ஒரு கபாரில் (தபூக்கில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். பிறகு நாங்கள் மதீனா வந்து (ஊருக்குள்) 
நுழையப்கபானகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நீங்கள் வந்து கசர்ந்துவிட்ட தகவல் 
வடீ்டுப் சபண்கழளச் சசன்றழடய) இரவா கும்வழர சபாறுத்திருங்கள். தழலவிரி 
ககாலமாயிருக்கும் சபண்கள் தழலவாரிக்சகாள்ளட்டும். (கணவழனப்) பிரிந்திருந்த சபண்கள் 
சவரக் கத்திழயப் பயன்படுத்தி(த் தங்கழள ஆயத்தப் படுத்தி)க்சகாள்ளட்டும்'' என்று 
சசான்னார்கள்.99 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3895 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் (சவளியூரிலிருந்து) 
இரவு கநரத்தில் வந்தால் (எந்த முன்னறிவிப்புமின்றி) திடீசரன அவர் தம் வடீ்டாரிடம் சசல்ல 
கவண்டாம். (கணவழனப்) பிரிந்திருந்த சபண் சவரக் கத்திழயப் பயன்படுத்தி(த் தம்ழம ஆயத்தப் 
படுத்தி)க்சகாள்ளும்வழரயிலும், தழலவிரி ககாலமாயிருக்கும் சபண்கள் தழலவாரிக் 
சகாள்ளும்வழரயிலும் (அவர் தாமதிக் கட்டும்!) இழத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3896 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது நீண்ட நாட்கள் கைித்து ஊர் திரும்பு 
கின்ற ஒருவர் (எந்த முன்னறிவிப்புமின்றி) இரவு கநரத்தில் திடீசரனத் தம் வடீ்டாரிடம் சசல்ல 
கவண்டாம் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட விதித்தார்கள்.100 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 3897 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (சவளியூரிலிருந்து திரும்புகின்ற) ஒருவர் இரவு 
கநரத்தில் திடீசரனத் தம் வடீ்டாரிடம் சசல் வதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட 
விதித்தார்கள். வடீ்டார் கமாசடி சசய்கிறார் களா என்று கநாட்டமிடவும் அவர்களின் 
குற்றங்குழறகழளக் கண்டுபிடிக்கவும் (அவ்வாறு சசல்வது முழறயாகாது). - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள், "வடீ்டார் கமாசடி சசய்கிறார்களா என்று கநாட்டமிடவும் 
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அவர்களின் குற்றங்குழறகழளக் கண்டுபிடிக்கவும்'' எனும் இந்த வாசகம் ஹதீஸில் உள்ளதா, 
அல்லது இல்ழலயா (அறிவிப்பாளர் முஹாரிப் அவர்களின் வாசகமா) என எனக்குத் 
சதரியவில்ழல'' என்று கூறியதாக இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
3898 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "ஒருவர் (பயணத்திலிருந்து திரும்பி) இரவில் திடீசரன 
வடீ்டாரிடம் சசல்வழத நபி (ஸல்) அவர்கள் சவறுத்து வந்தார்கள்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. 
"வடீ்டார் கமாசடி சசய்கிறார்களா என்று கநாட்டமிடவும் அவர்களின் குற்றங்குழறகழளக் 
கண்டுபிடிக்கவும்'' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அத்தியாயம் 34 : கவட்ழடப் பிராணிகளும் (உண்பதற்காக) அறுக்கப்படும் 
பிராணிகளும் உண்ணத் தக்க பிராணிகளும்1 

ஹதீஸ் 3899 – 3958 வழர 
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பாடம் : 1 பயிற்ெியளிக்கப்பட்ட நாய்கள் மூைம் கவட்மடயாடுதல்.2 
 
3899 அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் பயிற்சியளிக்கப்பட்ட நாய்கழள அல்லாஹ்வின் சபயர் 
(பிஸ்மில்லாஹ்...) சசால்லி அனுப்புகிகறன். அழவ எனக்காக (கவட்ழடயாடி)க் கவ்விப் 
பிடிக்கின்றன (அவற்ழற நான் உண்ணலாமா?)'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"நீங்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட உங்கள் நாழய அல்லாஹ்வின் சபயர் சசால்லி அனுப்பியி 
ருந்தால் (அது கவட்ழடயாடிக் சகாண்டு வருவழத) நீங்கள் உண்ணுங்கள்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். நான், "(கவட்ழடப் பிராணிழய) அழவ சகான்றுவிட்டாலுமா?'' என்று ககட்கடன். 
"(கவட்ழடப் பிராணிழய) அழவ சகான்றுவிட்டாலும் சரிகய (அழத நீங்கள் உண்ணுங்கள்); நீங்கள் 
அனுப்பாத மற்சறாரு நாய் அவற்றுடன் கூட்டுச் கசராதவழர (உண்ணலாம்)'' என்றார்கள். நான், 
"இறகு இல்லாத அம்ழப ("மிஅராள்') கவட்ழடப் பிராணியின் மீது நான் எய்கிகறன். அது 
கவட்ழடப் பிராணிழயத் தாக்கிவிடுகிறது (அழத நான் உண்ணலாமா)?'' என்று ககட்கடன். "நீங்கள் 
இறகு இல்லாத அம்ழப எய்ய, அது (தனது கூர்முழனயால்) குத்தி (வழீ்த்தி)யழத உண்ணுங்கள். 
அம்பின் பக்கவாட்டுப் பகுதியால் தாக்குண்டழத உண்ணாதீர்கள்'' என்று சசான்னார்கள்.3 
 
 3900 அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "நாங்கள் இந்த (கவட்ழட) நாய்களின் 
மூலம் கவட்ழடயாடும் ஒரு சமுதாயத்தார் ஆகவாம்'' என்று நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் கூறி (அதன் சட்டம் என்னசவன்று) வினவிகனன். அதற்கு அவர்கள், "பயிற்சியளிக்கப் 
பட்ட உங்கள் (கவட்ழட) நாய்கழள, அல்லாஹ்வின் சபயர் சசால்லி (கவட்ழட யாட) நீங்கள் 
அனுப்பியிருந்தால், உங்களுக் காக அழவ கவ்விப் பிடித்து ழவத்திருப்ப வற்ழற நீங்கள் 
உண்ணலாம்; அவற்ழற அழவ சகான்றுவிட்டாலும் சரிகய! (ஆனால்,) அந்த நாகய 
தின்றுவிட்டழத மட்டும் உண்ணாதீர்கள்! ஏசனன்றால், அது தனக்காககவ கவ்வி ழவத்திருக்குகமா 
என நான் அஞ்சுகிகறன். இவ்வாகற கவறு நாய் கள் உங்கள் நாய்களுடன் கூட்டுச்கசர்ந்தி 
ருந்தாலும் (அழவ கவட்ழடயாடியவற்ழற) உண்ணாதீர்கள்'' என்று சசான்னார்கள்.4 
 
 3901 அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், இறகு இல்லாத அம்ழபக் குறித்து (அதன் மூலம் கவட்ழடயாடப்பட்ட பிராணிழய 
உண்ணலாமா என)க் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அம்பின் முழனப் பகுதி பிராணிழயத் 
தாக்கியிருந்தால் அழத உண்ணுங்கள். அம்பின் பக்க வாட்டுப் பகுதி தாக்கிச் சசத்திருந்தால், அது 
தடியால் அடித்துக் சகால்லப்பட்டது (கபால்)தான். எனகவ, அழத உண்ணாதீர்கள்'' என்று 
சசான்னார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், (பயிற்சியளிக்கப்பட்ட) நாய் 
(மூலம் கவட்ழடயாடப்பட்ட பிராணிழயக்) குறித்துக் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "நீங்கள் 
அல்லாஹ் வின் சபயர் சசால்லி அந்த நாழய அனுப்பியிருந்தால் (அது கவட்ழடயாடிக் 
சகாண்டுவருவழத) நீங்கள் உண்ணலாம். அந்தப் பிராணியிலிருந்து சிறிதளழவ அந்த நாய் 
தின்றுவிட்டிருந்தால், அழத உண்ணாதீர்கள். ஏசனன்றால், அது தனக்காககவ கவ்விப் 
பிடித்திருக்கிறது'' என்று பதிலளித்தார்கள். "நான் அனுப்பிய நாயுடன் மற்சறாரு நாழயக் 
கண்கடன். அவற்றில் எது அந்தப் பிராணி ழயக் கவ்விப் பிடித்தது என்று எனக்குத் சதரியவில்ழல 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
332

வேட்ைடப் பிராணிகள் ஹதீஸ் 3899 - 3958



(அப்கபாது நான் என்ன சசய்வது?)'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அப்படியானால் அழத உண்ணாதீர்கள். ஏசனனில், நீங்கள் உங்கள் நாழய மட்டுகம 
அல்லாஹ்வின் சபயர் சசால்லி அனுப்பி னரீ்கள். மற்சறாரு நாழய அல்லாஹ்வின் சபயர் 
சசால்லி நீங்கள் அனுப்பவில்ழல'' என்று சசான்னார்கள்.5 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் 
ஹாத்திம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், இறகு இல்லாத அம்பு (மூலம் 
கவட்ழடயாடப்பட்ட பிராணி) குறித்துக் ககட்கடன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகிறது. மற்ற 
விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற் றுள்ளன. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், இறகு 
இல்லாத அம்பு (மூலம் கவட்ழடயாடப்பட்ட பிராணி) குறித்துக் ககட்கடன்'' என்கற ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. 
 
 3902 அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், இறகு இல்லாத அம்பின் மூலம் கவட்ழட யாடப்பட்ட பிராணி குறித்துக் ககட்கடன். 
அவர்கள், "பிராணி அம்பின் கூர்முழனயால் தாக்கப் பட்டிருந்தால் அழத உண்ணுங்கள். அம்பின் 
பக்கவாட்டுப் பகுதியால் தாக்குண்டு சசத்திருந் தால் அது தடியால் அடித்துக் சகால்லப்பட்ட(து 
கபான்ற)கதயாகும். (எனகவ, அழத உண்ணா தீர்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
(பயிற்சியளிக்கப்பட்ட) நாய்கள் மூலம் கவட்ழடயாடப்பட்ட பிராணி குறித்தும் அவர்களிடம் நான் 
ககட்கடன். அவர்கள், "உங்களுக்காக அழவ கவ்விப் பிடித்துழவத்து, அதிலிருந்து எழத யும் 
தின்னாமல் இருந்தால் நீங்கள் உண்ணுங்கள். ஏசனனில், (பைக்கப்படுத்தப்பட்ட) நாய் கவ்விப் 
பிடிப்பகத, (முழறப்படி) அறுப்பதாகிவிடும். உங்களது நாயுடன் கவசறாரு நாழய நீங்கள் கண்டு, 
அந்த கவசறாரு நாய் உங்கள் நாயுடன் அந்தப் பிராணிழயப் பிடித்துக் சகான்றிருக் குகமா என்று 
நீங்கள் அஞ்சினால், அழத உண்ணாதீர்கள். ஏசனனில், நீங்கள் உங்கள் நாழய மட்டுகம 
அல்லாஹ்வின் சபயர் சசால்லி அனுப்பினரீ்கள். கவசறாரு நாழய அவ்வாறு கூறி நீங்கள் 
அனுப்பவில்ழல'' என்று சசான்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3903 ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (இராக்கில் உள்ள) "நஹ்ழரன்' எனும் இடத்தில் எங்கள் 
அண்ழட வடீ்டாராகவும், உற்ற நண்பராகவும், (வைிபாடுகளில்) மிகுந்த ஈடுபாடு சகாண்டவராகவும் 
இருந்த அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "நான் 
எனது (கவட்ழட) நாழய (அல்லாஹ்வின் சபயர் சசால்லி) அனுப்புகிகறன். எனது நாயுடன் 
கவசறாரு நாழய, (கவட்ழடப் பிராணிழயப்) பிடித்த நிழலயில் நான் காண்கி கறன். அவற்றில் 
எது கவட்ழடப் பிராணி ழயப் பிடித்தது என்பது எனக்குத் சதரியவில்ழல (இந்த நிழலயில் நான் 
என்ன சசய்வது)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அழத உண்ணாதீர்கள். 
ஏசனனில், நீங்கள் அல்லாஹ்வின் சபயர் சசால்லி அனுப்பியது உங்கள் நாழயத்தான். கவசறாரு 
நாழய நீங்கள் அல்லாஹ்வின் சபயர் சசால்லி அனுப்பவில்ழல'' என்று சசான்னார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
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 3904 அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம் கூறினார்கள்: நீங்கள் அல்லாஹ்வின் சபயர் கூறி, உங்களது (கவட்ழட) நாழய அனுப்ப, 
அது கவட்ழடப் பிராணிழயப் பிடித்து உயிருடன் ழவத்திருப்பழத நீங்கள் கண்டால், அழத 
(முழறப்படி) நீங்கள் அறுத்து உண்ணலாம். அது கவட்ழடப் பிராணிழயப் பிடித்துத் தின்று 
விடாமல் சகான்றுவிட்டிருப்பழத நீங்கள் கண்டால் அழதயும் நீங்கள் உண்ணலாம். உங்கள் 
நாயுடன் கவசறாரு நாயும் (கவட்ழடப் பிராணிழயக்) சகான்றுவிட்ட நிழலயில் இருப்பழத 
நீங்கள் கண்டால், அழத உண்ணாதீர்கள். ஏசனனில், அவற்றில் எது அந்தப் பிராணிழயக் 
சகான்றது என்பது உங்களுக்குத் சதரியாது. நீங்கள் உங்கள் அம்ழப அல்லாஹ்வின் சபயர் கூறி 
(கவட்ழடப் பிராணிழய கநாக்கி) எய்ய, அது ஒரு நாள் அளவுக்கு உங்கழள விட்டு 
மழறந்துவிட்டது. ஒரு நாள் கைித்து உங்கள் அம்பின் அழடயாளம் அதில் இருக்க நீங்கள் 
கண்டால், விரும்பினால் அழத நீங்கள் உண்ணலாம். அந்தப் பிராணி தண்ணரீில் மூழ்கிக் 
கிடப்பழத நீங்கள் கண்டால் அழத உண்ணாதீர்கள்.6  
 
3905 அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களிடம் கவட்ழடப் பிராணிகள் குறித்து வினவிகனன். அவர்கள், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் சபயர் 
கூறி, உங்கள் அம்ழப எய்ய, அது சசன்று பிராணிழயத் தாக்கிக் சகான்றுவிட்டால், அழத நீங்கள் 
உண்ணலாம்; அந்தப் பிராணி தண்ணரீில் விழுந்து கிடக்கும் நிழலயில் அழத நீங்கள் கண்டால் 
தவிர! (அப்கபாது அழத உண்ணாதீர்கள்.) ஏசனனில், தண்ணரீில் விழுந்ததால் அது சசத்ததா, 
அல்லது உங்கள் அம்பு தாக்கி அது சசத்ததா என்பது உங்களுக்குத் சதரியாது'' என்று கூறினார்கள்.  
 
3906 அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் சசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நாங்கள் கவதம் வைங்கப்சபற்ற ஒரு 
சமுதாயத்தாரின் நாட்டில் வசிக்கிகறாம். அவர்களுழடய பாத்திரத்தில் சாப்பிடுகிகறாம். கமலும், 
கவட்ழடப் பிராணிகள் நிழறந்த ஒரு பகுதியில் வசிக்கிகறாம். நான் எனது வில்லாலும் 
கவட்ழடயாடுகிகறன். பயிற்சியளிக்கப்பட்ட எனது நாயாலும் கவட்ழடயாடுகிகறன். 
பயிற்சியளிக்கப்படாத நாயாலும் கவட்ழடயாடுகிகறன். இவற்றில் எது எங்களுக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்டது என்பழத எனக்குத் சதரிவியுங்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) பதிலளித்தார்கள்: கவதம் வைங்கப்சபற்றவர்களின் நாட்டில் 
நீங்கள் வசிப்பதாகவும் அவர்களுழடய பாத்திரங்களில் உண்பதாகவும் நீங்கள் சசான்னழதப் 
சபாறுத்தமட்டில், அவர்களு ழடய பாத்திரமல்லாத கவறு பாத்திரம் உங்க ளுக்குக் கிழடத்தால், 
அவர்களின் பாத்திரத் தில் நீங்கள் உண்ணாதீர்கள். (கவறு பாத்திரம்) உங்களுக்குக் 
கிழடக்காவிட்டால், அழதக் கழுவிவிட்டு, பின்னர் அதில் உண்ணுங்கள். கவட்ழடப் பிராணிகள் 
நிழறந்த பகுதி யில் நீங்கள் வசிப்பதாகச் சசான்னழதப் சபாறுத்தவழர, உங்கள் வில்லால் 
கவட்ழட யாடியழத நீங்கள் அல்லாஹ்வின் சபயர் கூறி (அறுத்து) உண்ணலாம். (அவ்வாகற) 
பயிற்சி யளிக்கப்பட்ட உங்கள் நாயின் மூலம் கவட்ழடயாடியழதயும் அல்லாஹ்வின் சபயர் கூறி 
நீங்கள் உண்ணலாம். பயிற்சியளிக்கப்படாத உங்கள் நாயின் மூலம் நீங்கள் கவட்ழடயாடியது 
அறுப்பதற்கு ஏதுவாக (உயிர் பிரியாத நிழலயில்) உங்களுக்குக் கிழடத்தால், அழத (முழறப்படி 
அறுத்து) நீங்கள் உண்ணலாம்.7 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
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வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு வஹ்ப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், வில்லால் 
கவட்ழடயாடப்பட்ட பிராணிழயப் பற்றிய குறிப்பு இல்ழல 
 

 பாடம் : 2 (அம்பு எய்த பின்) ைமறந்துகபான கவட்மடப் பிைாணி பிறகு கிமடத்தால்...?  
3907 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்கள் அம்பினால் நீங்கள் எய்த பின் கவட்ழடப் பிராணி 
மழறந்து, பின்னர் (இறந்த நிழலயில்) அழத நீங்கள் கண்டால், நாற்றமடிக்காமல் இருக்கும்வழர 
அழத நீங்கள் உண்ணலாம். இழத அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
3908 அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "(காயமழடந்த) கவட்ழடப் பிராணி 
(இறந்த நிழலயில்) மூன்று நாட்கள் கைித்து கிழடத்தால், நாற்றமடிக்காமல் இருக்கும் வழர 
அழத நீங்கள் புசிக்கலாம்'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
 
3909 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "நாற்றமடிக் காமல் இருக்கும்வழர' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. 
"நாய் கவட்ழடயாடிய பிராணி, மூன்று நாட்கள் கைித்துக் காணப்பட்டால், நாற்றமடிக்காமல் 
இருக்கும்வழர அழத நீங்கள் உண்ணலாம். அவ்வாறு நாற்றமடித்துவிட்டால் அழத 
(உண்ணாதீர்கள்.) விட்டுவிடுங்கள்'' என்று இடம்சபற் றுள்ளது.  
 
பாடம் : 3 ககாழரப் பற்கள் உழடய விலங்குகழளயும் ககாழர நகங்கள் உழடய பறழவ 
கழளயும் உண்பதற்கு வந்துள்ள தழட.8  
 
3910 அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், விலங்குகளில் 
ககாழரப் பற்கள் உள்ள எழதயும் உண்ணக் கூடாசதனத் தழட விதித்தார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: நாங்கள் ஷாம் (சிரியா) நாட்ழட சசன்றழடயும்வழர இந்த ஹதீழஸக் 
ககள்விப்படவில்ழல.  
 
3911 அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், விலங்குகளில் ககாழரப் பற்கள் உள்ள எழதயும் உண்ணக் கூடாசதனத் தழட 
விதித்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் இந்த ஹதீழஸ ஹிஜாஸில் உள்ள நம் அறிஞர்களிடமிருந்து 
சசவியுறவில்ழல. பின்னர் ஷாம் (சிரியா)வாசிகளின் மார்க்கச் சட்ட அறிஞர்களில் ஒருவரான 
அபூஇத்ரீஸ் அல்கவ்லான ீ(ரஹ்) அவர்ககள எனக்கு இழத அறிவித்தார்கள்.  
 
3912 அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், விலங்குகளில் ககாழரப் பற்கள் உள்ள எழதயும் உண்ணக் கூடாசதனத் தழட 
விதித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
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ஒன்பது அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், யூனுஸ் பின் யஸீத் 
மற்றும் அம்ர் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) ஆகிகயா ழரத் தவிர மற்றவர்களின் அறிவிப்பில் 
"உண்ணக் கூடாசதன' எனும் சசாற்சறாடர் இடம்சபற்றுள்ளது. அவ்விருவரின் அறிவிப் பில் 
"விலங்குகளில் ககாழரப் பற்கள் உள்ள அழனத்துக்கும் தழட விதித்தார்கள்'' என்ற வாசககம 
இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 3913 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: விலங்குகளில் ககாழரப் பற்கள் உள்ள எழதயும் உண்பது 
தழட சசய்யப்பட்டதாகும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 3914 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
விலங்குகளில் ககாழரப் பற்கள் உள்ள ஒவ்சவான்ழறயும், பறழவகளில் ககாழர நகங்கள் உள்ள 
ஒவ்சவான்ழறயும் (உண்ணக் கூடாசதனத்) தழட சசய்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பா ளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
விலங்குளில் ககாழரப் பற்கள் உள்ள ஒவ்சவான்ழற யும், பறழவகளில் ககாழர நகங்கள் உள்ள 
ஒவ்சவான்ழறயும் (உண்ணக் கூடாசதனத்) தழட சசய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
 
பாடம் : 4 கடல்வாழ் உயிரினங்களில் சசத்த வற்ழற உண்பதற்கு வந்துள்ள அனுமதி.10  
3915 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குழறஷியரின் 
வணிகக் குழுசவான்ழற எதிர்சகாள்ள பழடப் பிரிவு ஒன்றில் எங்கழள அனுப்பினார்கள். 
எங்களுக்கு அபூஉழபதா பின் அல்ஜர் ராஹ் (ரலி) அவர்கழளத் தளபதியாக நிய மித்தார்கள். ஒரு 
ழப கபரீச்சம் பைத்ழத எங்களுக்குப் பயண உணவாகக் சகாடுத் தார்கள். எங்களுக்குக் சகாடுக்க 
கவசறழத யும் அவர்கள் சபற்றிருக்கவில்ழல. அபூஉழபதா (ரலி) அவர்கள் அதிலிருந்து 
ஒவ்சவாரு கபரீச்சம் பைமாக எங்களுக்குக் சகாடுத்துவந்தார்கள். அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான 
அபுஸ்ஸுழபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் (ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிடம்) "அழத ழவத்துக்சகாண்டு என்ன சசய்தீர்கள்? (அது உங்களுக்குப் கபாதுமானதாக 
இருந்திருக்காகத?)'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் கூறினார்கள்: குைந்ழத வாயிலிட்டுச் 
சுழவப்பழதப் கபான்று நாங்களும் அந்தப் கபரீச்சம் பைத்ழதச் சுழவப்கபாம். அதற்கு கமல் 
தண்ணரீும் அருந்திக்சகாள்கவாம். அன்ழறய பகலி லிருந்து இரவுவழர அதுகவ எங்களுக்குப் 
கபாதுமானதாயிருக்கும். நாங்கள் எங்களிடமிருந்த தடிகளால் கரு கவல மரத்தில் அடி(த்து இழல 
பறி)ப்கபாம். பிறகு அழதத் தண்ணரீில் நழனத்து அழத யும் உண்கடாம். பிறகு நாங்கள் 
கடற்கழரகயாரமாக நடந் கதாம். அப்கபாது கடகலாரத்தில் சபரிய மணல் திட்ழடப் கபான்று 
ஏகதா ஒன்று எங்களுக்குத் சதன்பட்டது. அங்கு நாங்கள் சசன்கறாம். அங்கக "சகாழுப்புத் தழல 
திமிங்கலம்' (அம்பர்) எனப்படும் ஒரு பிராணி கிடந்தது.11 (தளபதி) அபூஉழபதா (ரலி) அவர்கள் 
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"சசத்ததாயிற்கற?'' என்று கூறினார்கள். பிறகு "இல்ழல, நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் தூதர்கள் ஆகவாம். அல்லாஹ்வின் பாழதயில் (அறப்கபாரில்) உள்களாம். நீங்கள் 
நிர்ப்பந்தத்திற்கும் உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறரீ்கள். எனகவ, (இழத) உண்ணுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அந்தத் திமிங்கலத்ழத ழவத்துக்சகாண்டு நாங்கள் ஒரு மாதம் கைித்கதாம். எங்கள் முந்நூறு 
கபரின் உடலும் வலிழமயாகிவிட்டது. நாங்கள் அந்தத் திமிங்கலத்தின் விைிப் பள்ளத்திலிருந்து 
சபரிய பாத்திரங்கள் மூலம் எண்சணய் எடுத்கதாம். அதன் உடழலக் காழள மாட்டின் அளவுக் குத் 
துண்டு கபாட்கடாம். அபூஉழபதா (ரலி) அவர்கள் எங்களில் பதிமூன்று கபழரத் கதர்ந் சதடுத்து, 
அதன் விைிப் பள்ளத்தில் உட்காரழவத்தார்கள். கமலும், அதன் விலா எலும்புகளில் ஒன்ழற 
எடுத்து, அழத (பூமியில்) நட்டுழவத்தார்கள். பிறகு எங்களிடமிருந்த ஒரு சபரிய ஒட்டகத்தில் 
சிவிழக பூட்டி அதில் ஏறி அந்த எலும்பிற்குக் கீகை கடந்துகபானார்கள். (அந்த எலும்பு தழலழயத் 
சதாடவில்ழல. அந்த அளவுக்குப் சபரிய தாக இருந்து.) பிறகு அந்த மீழன (அழர கவக்காட்டில்) 
கவகழவத்து, பயண உணவாக எடுத்துக்சகாண்கடாம். நாங்கள் மதீனா வந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்று நடந்தழத அவர்களிடம் சதரிவித்கதாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது அல்லாஹ் உங்களுக்கு சவளிப்படுத்திய உணவாகும். 
அதில் ஏகதனும் உங்களிடம் மீதியிருந்தால் நமக்கும் உண்ணக் சகாடுங்க களன்!'' என்று 
ககட்டார்கள். உடகன நாங்கள் அதிலிருந்து சிறிதளழவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குக் சகாடுத்தனுப்பிகனாம். அழத அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உண்டார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 3916 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களில் முந்நூறு கபழர ஒரு பழடப் பிரிவில் வாகனங்களில் அனுப்பினார்கள். 
அபூஉழபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கள் எங்கள் (பழடக்குத்) தளபதியாக இருந்தார்கள். 
நாங்கள் குழறஷியரின் வணிகக் குழுசவான்ழற எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்கதாம். ஆககவ, நாங்கள் 
கடற்கழரயில் அழர மாதம் தங்கிகனாம். (இந்நாட்களில் உணவுப் பற்றாக் குழறயால்) 
எங்களுக்குக் கடுழமயான பசி ஏற்பட்டது. எனகவ, நாங்கள் கருகவல மரத்தின் இழலகழளப் 
புசித்கதாம். ஆககவதான், அந்தப் பழடப் பிரிவு "கருகவல இழல பழடப் பிரிவு' எனப் சபயர் 
சபற்றது. இந்த (இக்கட்டான சூழ்)நிழலயில் கடல் எங்களுக்கு "அல்அம்பர்' (சகாழுப்புத் தழலத் 
திமிங்கலம்) எனப்படும் (ஒரு வழகக் கடல்வாழ்) உயிரினத்ழத ஒதுக்கியது. நாங்கள் அதன் 
சகாழுப்பிலிருந்து எண்சணய் எடுத்துக்சகாண்கடாம். அ(ந்த மீழனப் புசித்த)தனால் (வலிழமயான) 
உடல்கள் எங்களுக்குத் திரும்பக் கிழடத்தன. அபூஉழபதா (ரலி) அவர்கள் அந்த மீனின் விலா 
எலும்புகளில் ஒன்ழற எடுத்து அழத (பூமியில்) நட்டுவிட்டுப் பிறகு, பழடயிலிருந்த உயரமான 
மனிதழரயும், உயரமான ஒட்டகம் ஒன்ழறயும் கண்டு(பிடித்து), அவழர அந்த ஒட்டகத்தில் ஏற்றி 
அனுப்ப, அவர் அந்த எலும்பிற்குக் கீகை (தழல முட்டாமல்) கடந்து சசன்றார். அந்த மீனுழடய 
கண்ணின் எலும்புக் குள் ஒருவர் உட்கார்ந்திருந்தார். அதன் விைிப் பள்ளத்திலிருந்து நாங்கள் 
இப்படி இப்படி சபரிய பாத்திரத்தில் சகாழுப்ழப எடுத்கதாம். (அந்தப் பயணத்தின் துவக்கத்தில்) 
எங்க ளுடன் ஒரு ழப நிழறய கபரீச்சம் பைங்கள் இருந்தன. அபூஉழபதா (ரலி) அவர்கள் 
எங்களில் ஒவ்சவாருவருக்கும் ஒரு ழகப் பிடி கபரீச்சம் பைம் சகாடுத்துவந்தார்கள். பிறகு 
(நாட்கள் சசல்லச் சசல்ல) ஒவ்சவாரு கபரீச்சம் பைம் தந்தார்கள். அதுவும் தீர்ந்து 
விட்டகபாதுதான் அதன் அருழமழய நாங்கள் உணர்ந்கதாம். 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
337

வேட்ைடப் பிராணிகள் ஹதீஸ் 3899 - 3958



 
 3917 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "கருகவல இழல'ப் பழடப் பிரிவின் கபாது, ஒரு மனிதர் 
(ழகஸ் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள்) மூன்று ஒட்டகங்கள் அறு(த்து உணவளி)த்தார். பிறகு மூன்று 
ஒட்டகங்கள் அறுத்தார். பிறகு மூன்று ஒட்டகங்கள் அறுத்தார். பிறகு (அவர் அறுக்க 
முற்பட்டகபாது) அவழர அபூஉழபதா (ரலி) அவர்கள் தடுத்துவிட்டார்கள். 
 
 3918 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களில் 
முந்நூறு கபழர ஒரு பழடப் பிரிவில் அனுப்பினார்கள். நாங்கள் எங்கள் பயண உணழவ எங்கள் 
கதாள்களில் சுமந்து எடுத்துச் சசன்கறாம். 
 
 3919 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் முந்நூறு கபர் சகாண்ட பழடப் பிரிசவான்ழற அபூ உழபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) 
அவர்கள் தழலழமயில் அனுப்பினார்கள். அவர்களிடமிருந்த பயண உணவுகள் தீர்ந்துவிட்டகபாது, 
அபூஉழபதா (ரலி) அவர்கள் பழடப் பிரிவினரிடமிருந்த உணவுகழள ஒரு ழபயில் கசகரித்தார்கள். 
அழதகய எங்களுக்கு உணவாக விநிகயாகித்தார்கள். இறுதியில் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு கபரீச்சம் 
பைம் மட்டுகம எங்களுக்குக் கிழடத்தது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடற்கழரக்கு (சீஃபுல் பஹ்ர்) அனுப்பினார்கள். 
அப்பழடயில் நானும் ஒருவனாயிருந்கதன்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம் பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
கமற்கண்ட அறிவிப்புகளில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. இதில் வஹ்ப் பின் ழகசான் 
(ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில் "பழடப் பிரிவினர் அந்த (மீன்) உணழவப் பதிசனட்டு இரவுகள் 
உண்டனர்'' எனும் குறிப்பு இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில் லாஹ் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஜுழஹனா' குலத்தார் வசிக்கும் பகுதிழய 
கநாக்கிப் பழடப் பிரிசவான்ழற அனுப்பி னார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு மனிதழரத் தளபதியாக 
நியமித்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகிறது. மற்றழவ கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளவாகற 
இடம்சபற்றுள்ளன.  
 
 
பாடம் : 5 நாட்டுக் கழுழதகளின் இழறச்சிழய உண்பதற்கு வந்துள்ள தழட.13  
 
3920 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ழகபர் கபார் தினத்தன்று அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தவழண முழறத் திருமணத்திற்கும் ("முத்ஆ'), நாட்டுக் கழுழதகளின் 
இழறச்சிக்கும் தழட விதித்தார்கள்.14 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் எட்டு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "நாட்டுக் கழுழதகளின் இழறச் சிழய உண்ண கவண்டாம் என்றும் தழட 
விதித்தார்கள்'' என இடம்சபற்றுள்ளது. 
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 3921 அபூஸஅலபா அல்குஷன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நாட்டுக் கழுழதகளின் இழறச்சிக்குத் தழட விதித்தார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3922 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாட்டுக் 
கழுழதகளின் இழறச்சிழய உண்ணக் கூடாசதனத் தழட விதித்தார்கள்.16 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3923 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ழகபர் 
கபார் நாளன்று நாட்டுக் கழுழத களின் இழறச்சிழய உண்ணக் கூடாசதனத் தழட விதித்தார்கள். 
(அன்ழறய தினத்தில்) மக்களுக்கு அந்த இழறச்சியின் கதழவ இருக்ககவ சசய்தது. இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3924 சுழலமான் அஷ்ழஷபான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் பின் 
அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடம் நாட்டுக் கழுழதகளின் இழறச்சி(ழய உண்பது) குறித்துக் ககட் 
கடன். அவர்கள், "ழகபர் கபார் நாளன்று எங்களுக்குப் பசி ஏற்பட்டது. அப்கபாது நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அந்த நகரிலிருந்து சவளிகய 
றிக்சகாண்டிருந்த, அந்த ஊர் மக்களுக்குச் சசாந்தமான (நாட்டுக்) கழுழதகழள நாங்கள் (கபார்ச் 
சசல்வமாகப்) சபற்கறாம். அவற்ழற நாங்கள் அறுத்கதாம். எங்கள் பாத்திரங்களில் கழுழத களின் 
இழறச்சி சவந்துசகாண்டிருந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் "பாத்திரங் கழளக் கவிழ்த்துவிடுங்கள். கழுழதகளின் இழறச்சிகளில் 
சிறிதும் உண்ணாதீர்கள்'' என்று அறிவித்தார் எனத் சதரிவித்தார்கள். அப்கபாது நான், "எதற்காக 
அதற்குத் தழட விதித்தார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) 
அவர்கள், "(இந்த அறிவிப்ழபச் சசவியுற்ற) எங்களில் சிலர் "முற்றாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அழதத் தழட சசய்துவிட்டார்கள்' என்றும், கவறுசிலர் "(அப்படியல்ல கபார்ச் 
சசல்வமாகக் ழகப்பற்றிய) அந்தக் கழுழதகளிலிருந்து ஐந்தில் ஒரு பாகம் (குமுஸ்) 
சசலுத்தப்படாததால்தான் (தாற்காலிகமாகத்) தழட சசய்தார்கள்' என்றும் கபசிக்சகாண்கடாம்'' 
என்று பதிலளித்தார்கள்.17  
 
3925 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ழகபர் (முற்றுழக) நாட்களில் 
எங்களுக் கு(க் கடுழமயான) பசி ஏற்பட்டிருந்தது. ழகபர் கபார் (சதாடங்கிய) நாளன்று நாங்கள் 
நாட்டுக் கழுழதகழள (கபார்ச் சசல்வமாக)க் ழகப்பற்றி அவற்ழற அறுத்(துச் சழமத்)கதாம். 
பாத்திரங்கள் சகாதிக்கத் சதாடங்கிய கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் 
அறிவிப்பாளர், "பாத்திரங்கழளக் கவிழ்த்துவிடுங்கள். கழுழதகளின் இழறச்சி யில் சிறிதும் 
உண்ணாதீர்கள்'' என்று (உரக்கக் கூவி) அறிவித்தார். அப்கபாது மக்களில் சிலர், "(கபார்ச் 
சசல்வமாகப் பிடிக்கப்பட்ட) அக்கழுழத களிலிருந்து ஐந்தில் ஒரு பாகம் (குமுஸ்) 
சசலுத்தப்படாததால்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட விதித்துள்ளார் கள்'' என்று 
கூறினர். கவறுசிலர், "(அப்படி யல்ல;) முற்றாக அதற்குத் தழட விதித்து விட்டார்கள்'' என்று 
கூறினர்.  
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3926 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) மற்றும் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) ஆகிகயார் 
கூறியதாவது: நாங்கள் (ழகபர் கபாரின்கபாது நாட்டுக்) கழுழதகழள (கபார்ச் சசல்வமாக)க் 
ழகப்பற்றி அவற்ழறச் சழமத்துக்சகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் அறிவிப்பாளர் ஒருவர் "பாத்திரங்கழளக் கவிழ்த்துவிடுங்கள்'' என்று அறிவிப்புச் 
சசய்தார்.  
 
3927 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ழகபர் கபார் நாளன்று (நாட்டுக்) 
கழுழதகழள நாங்கள் (கபார்ச் சசல்வமாகக்) ழகப்பற்றி (சழமக்கலா)கனாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அறிவிப்பாளர் ஒருவர் "பாத்திரங்கழளக் 
கவிழ்த்துவிடுங்கள்'' என்று அறிவிப்புச் சசய்தார். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 
 3928 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாட்டுக் கழுழதகளின் இழறச்சிழய 
உண்ணக் கூடாசதன எங்களுக்குத் தழட விதிக்கப்பட்டது. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
3929 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
(ழகபர் கபாரின்கபாது) நாட்டுக் கழுழதகளின் இழறச்சிழய, அது பச்ழசயாயிருந்தாலும் 
சழமக்கப்பட்டிருந்தாலும் எறிந்துவிடுமாறு எங்களுக்குக் கட்டழளயிட்டார்கள். அதற்குப் பின்பு 
அழத உண்ணும்படி (அனுமதியளித்து) எங்களுக்கு அவர்கள் உத்தரவிடகவ யில்ழல.18 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3930 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாட்டுக் கழுழதகளின் இழறச்சிழய உண்ணக் 
கூடாசதன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட சசய்ததற்குக் காரணம், நாட்டுக் கழுழத 
மக்களின் சபாதிகழளச் சுமந்து சசல்லும் வாகனமாக இருப்பதால், (உண்ணப்படும் பட்சத்தில்) 
அவர்களுக்கு வாகனம் இல்லாமல் கபாய்விடும் என நபியவர்கள் அஞ்சியதா? அல்லது ழகபர் 
நாளன்று நாட்டுக் கழுழதகளின் இழறச்சிக்கு (நிரந்தரமாக)த் தழட விதித்தார்களா என்பது 
எனக்குத் சதரியாது.19  
 
3931 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ழகபழர கநாக்கி (கபாருக் காக)ப் புறப்பட்கடாம். பிறகு ழகபர்வாசிக ளுக்கு எதிராக 
எங்களுக்கு அல்லாஹ் சவற்றியளித்தான். சவற்றி சபற்ற அன்ழறய மாழல கவழளயில் மக்கள் 
அதிகமான சநருப்புகழள (ஆங்காங்கக) மூட்டினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இது என்ன சநருப்பு? எதற்காக மூட்டியிருக்கிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். "இழறச்சி 
சழமப்பதற்காக'' என்று மக்கள் கூறினர். "எந்த இழறச்சி?'' என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ககட்க, "நாட்டுக் கழுழதகளின் இழறச்சி'' என்று மக்கள் கூறினர். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவற்ழறக் சகாட்டிவிட்டு, அந்தப் பாத்திரங்கழள 
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உழடத்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர, 
இழறச்சிகழளக் சகாட்டிவிட்டு, பாத்திரங்கழளக் கழுவிக்சகாள்ளலாமா?'' என்று ககட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அப்படிகய ஆகட்டும்!'' என்று கூறினார்கள்.20 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3932 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ழகபழர சவற்றிசகாண்டகபாது, அந்த ஊரிலிருந்து சவளிகய வந்த நாட்டுக் கழுழதகழள நாங்கள் 
ழகப்பற்றி, அவற்ழற அறுத்துச் சழமத்துக் சகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர், "அறிந்து சகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வும் 
அவனுழடய தூதரும் நீங்கள் நாட்டுக் கழுழதகளின் இழறச்சிழய உண்ணக் கூடாசதனத் தழட 
சசய்கிறார்கள். அழவ அசுத்தமானழவயும் ழஷத்தானின் நடவடிக் ழகயும் ஆகும்'' என்று 
அறிவிப்புச் சசய்தார். உடகன பாத்திரங்கள் அவற்றில் உள்ள வற்கறாடு கவிழ்க்கப்பட்டன. 
அப்கபாது அப்பாத்திரங்களில் இழறச்சி சவந்து சகாதித்துக்சகாண்டிருந்தது.21  
 
3933 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ழகபர் கபார் நாளன்று ஒருவர் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! கழுழதகள் (அறுத்து) உண்ணப்படுகின்றன'' என்று கூறி னார். பிறகு 
மற்சறாருவர் வந்து, "அல்லாஹ் வின் தூதகர! கழுழதகள் (உண்டு) தீர்க்கப் பட்டுவிட்டன'' என்று 
சசான்னார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களுக்கு அறிவிப்புச் சசய்யும் படி) 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுக்குக் கட்டழளயிட, அவர் மக்களிழடகய, "அல்லாஹ்வும் 
அவனுழடய தூதரும் நீங்கள் நாட்டுக் கழுழதகளின் இழறச்சிழய உண்ணக் கூடாசதனத் தழட 
சசய்கிறார்கள். ஏசனனில், அழவ அசுத்தமானழவயாகும்'' என்று அறிவிப்புச் சசய்தார். உடகன 
பாத்திரங்கள் அவற்றிலிருந்தவற்கறாடு கவிழ்க்கப்பட்டன.  
 

பாடம் : 6 குதிமைகளின் இமறச்ெிமய உண்பது22  
 
3934 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ழகபர் கபார் நாளன்று நாட்டுக் கழுழதகளின் இழறச்சிழய உண்ண கவண்டாசமனத் 
தழட சசய்தார்கள்; குதிழரயின் இழறச்சிழய உண்ண அனுமதியளித்தார்கள்.23 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3935 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ழகபர் கபார் நடந்த கால கட்டத்தில் 
நாங்கள் குதிழரகழளயும் காட்டுக் கழுழதக ழளயும் உண்கடாம். நபி (ஸல்) அவர்கள் (ழகபர் 
கபார் நாளில்) நாட்டுக் கழுழதயின் இழறச்சிழய உண்ண கவண்டாசமன எங்களுக்குத் தழட 
விதித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில் லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 3936 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் ஒரு குதிழரழய (அதன் கழுத்து நரம்ழப) அறுத்து ("நஹ்ர்' சசய்து) 
உண்கடாம்.24 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 7 உடும்பு உண்ணைாம்25  
 
3937 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் உடும்பு (இழறச்சி 
உண்பது) குறித்துக் ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அழத நான் உண்ணக்கூடியவ னாகவும் 
இல்ழல; அழத (உண்ண கவண்டா சமனத்) தழட சசய்பவனாகவும் இல்ழல'' என 
விழடயளித்தார்கள்.26 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3938 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் உடும்ழப உண்பழதப் பற்றிக் ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"உடும்ழப நான் உண்ணவுமாட் கடன்; அழத (உண்ண கவண்டாசமனத்) தழட சசய்யவுமாட்கடன்'' 
என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3939 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சசாற்சபாைிவு கமழட (மிம்பர்) மீதிருந்தகபாது ஒரு மனிதர் உடும்ழப உண்பழதப் பற்றிக் 
ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அழத நான் உண்ணவுமாட்கடன்; அழத (உண்ண 
கவண்டாசமனத்) தழட சசய்யவுமாட்கடன்'' என விழடயளித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஏழு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், அய்யூப் பின் அபதீமீமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
"அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உடும்புக் கறி சகாண்டுவரப்பட்டது. அழத அவர்கள் 
உண்ணவுமில்ழல; அழத உண்ண கவண்டா சமனத் தழட சசய்யவுமில்ழல'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. உசாமா பின் ழஸத் அல்ழலஸீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சசாற்சபாைிவு கமழட (மிம்பர்) மீதிருந்தகபாது, பள்ளி 
வாசலில் இருந்த ஒரு மனிதர் எழுந்தார்...'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
3940 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் 
(ரலி) அவர்கள் உள்ளிட்ட நபித்கதாைர்களில் சிலர் இருந்தனர். அப்கபாது அவர்களிடம் உடும்புக் 
கறி சகாண்டுவரப்பட்(டு பரிமாறப்பட்)டது. உடகன நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவி யரில் ஒருவர் 
அழைத்து "அது உடும்பு இழறச்சி' என்று கூறினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தம் கதாைர்களிடம்) "நீங்கள் உண்ணுங்கள். ஏசனனில், அது அனுமதிக்கப்பட்டது 
(ஹலால்)தான். ஆயினும், அது என் (பரிச்சியமான) உணவு இல்ழல'' என்று சசான்னார்கள்.27 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
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பின்வருமாறு இடம்சபற்றுள்ளது. தவ்பா பின் அபில்அசத் ழகசான் அல்அம்பரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: என்னிடம் ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறி னார்கள்: ஹசன் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் சதாடர்பாக (நிழறய) ஹதீஸ்கழள அறிவிப்பழதப் பார்த்தீர்களா? நான் இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்களுடன் ஏறத் தாை இரண்டு அல்லது ஒன்றழர ஆண்டுகள் அமர்ந்து 
(ஹதீஸ்கழளக் கற்று)ள்களன். ஆனால், அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிட மிருந்து இழதத் தவிர 
கவசறழதயும் அறிவித்து நான் ககட்டதில்ழல. அதாவது சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) உள்ளிட்ட 
நபித்கதாைர்களில் சிலர் (நபி (ஸல்) அவர் களிடம்) இருந்தனர்... என்று (கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளழதப் கபான்று) அறிவித் தார்கள். 
 
 3941 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நானும் காலித் பின் அல்வலீத் 
(ரலி) அவர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (அவர்களின் துழணவியார்) 
ழமமூனா (ரலி) அவர்களது இல்லத்திற்குச் சசன்கறாம். அப்கபாது சபாரிக்கப்பட்ட உடும்புக் கறி 
சகாண்டுவரப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதன் பக்கம் தமது கரத்ழத நீட்ட, 
ழமமூனா (ரலி) அவர்களது இல்லத்திலிருந்த சபண்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எழத உண்ணப் கபாகிறார்கள் என்பழத அவர்களுக்கு (முன்கப) சதரிவித்துவிடுங்கள்'' 
என்று சசான்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்ழத (உடும்பிலிருந்து) 
எடுத்துவிட்டார்கள். அப்கபாது நான், "உடும்பு தழட சசய்யப்பட்டதா, அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' 
என்று ககட்கடன். அவர்கள், "இல்ழல (தழட சசய்யப்பட்டதன்று); ஆயினும், அது என் 
சமுதாயத்தாரின் பூமியில் இல்ழல. ஆதலால், என் மனம் அழத விரும்பவில்ழல'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் அழத (என் பக்கம்) 
இழுத்து ழவத்து உண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்ழனப்) பார்த்துக்சகாண்டு 
தானிருந்தார்கள். 
 
 3942 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "அல்லாஹ்வின் வாள்' எனப்படும் 
காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள்: நான் (ஒரு முழற) அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அவர்களின் துழணவியார் ழமமூனா (ரலி) அவர்களின் 
இல்லத்திற்குச் சசன்கறன். அவர் என் தாயின் சககாதரியும் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் 
தாயின் சககாதரியும் ஆவார். ழமமூனா (ரலி) அவர்கள் அருகில் சபாரிக்கப்பட்ட உடும்பு இழறச்சி 
இருப்ப ழதக் கண்கடன். அழத ழமமூனா (ரலி) அவர்களின் சககாதரி ஹுழதஃபா பின்த் 
அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் நஜ்துப் பகுதியி லிருந்து சகாண்டுவந்திருந்தார். அவர் அந்த உடும்புக் 
கறிழய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் ழவத்தார். -சபாதுவாக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் ஏகதனும் உணவு ழவக்கப்பட்டால் அழதப் 
பற்றிச் சசால்லாமலும் அதன் சபயழரத் சதரிவிக்காமலும் அழத அவர்கள் உண்பது அரிதாகும்- 
எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்ழத அந்த உடும்ழப கநாக்கி நீட்ட, 
அங்கிருந்த சபண்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் எழத 
ழவத்துள்ளரீ்கள் என்பழத (முன்னதாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
சதரிவித்துவிடுங்கள்'' என்று சசான்னார். அப்சபண்கள், "இது உடும்பு, அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' 
என்று கூறினர். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்ழத (உடும்பிலிருந்து) 
எடுத்துவிட்டார்கள். உடகன நான், "உடும்பு தழட சசய்யப்பட்டதா, அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று 
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ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "இல்ழல (தழட சசய்யப்பட்டதன்று); எனினும், அது என் 
சமுதாயத்தாரின் பூமியில் இல்ழல. ஆதலால், என் மனம் அழத விரும்பவில்ழல'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். நான் அழத (என் பக்கம்) இழுத்து ழவத்து உண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (என்ழனப்) பார்த்துக்சகாண்டுதானிருந்தார்கள். (உண்ண கவண்டாசமன) என்ழன 
அவர்கள் தழட சசய்யவில்ழல.28 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3943 காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களுடன் என் தாயின் சககாதரி ழமமூனா (ரலி) அவர்களிடம் சசன்கறன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன் உடும்புக் கறி ழவக்கப்பட்டது. அழத (ழமமூனா 
(ரலி) அவர்களின் சககாதரி) உம்மு ஹுஃழபத் பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் நஜ்துப் 
பகுதியிலிருந்து சகாண்டு வந்திருந்தார். உம்மு ஹுஃழபத் (ரலி) அவர்கள் பனூ ஜஅஃபர் 
குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒரு மனிதரின் துழணவியராய் இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எழதயும் அது என்னசவன்று அறியாமல் உண்ணமாட்டார்கள். பிறகு கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளது. ஹதீஸின் இறுதியில் "இழத யஸீத் பின் 
அல்அஸம்மு (ரஹ்) அவர்கள் ழமமூனா (ரலி) அவர்களிட மிருந்து அறிவித்தார்கள். அவர் 
ழமமூனா (ரலி) அவர்களது மடியில் வளர்ந்தவர் ஆவார்'' என்று கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நாங்கள் ழமமூனா (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் இருந்தகபாது, நபி (ஸல்) அவர்களி டம் 
சபாரிக்கப்பட்ட இரு உடும்புகள் சகாண்டுவரப்பட்டன'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. அதில் "யஸீத் 
பின் அல்அஸம்மு (ரஹ்) அவர்கள் ழமமூனா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவித்தார்கள்'' எனும் 
குறிப்பு இல்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ழமமூனா (ரலி) அவர்களது இல்லத் தில் இருந்தகபாது அவர்களிடம் உடும்புக் கறி 
சகாண்டுவரப்பட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் காலித் பின் 
அல்வலீத் (ரலி) அவர் களும் இருந்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகிறது. மற்றழவ கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன.  
 
3944 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தாயாரின் சககாதரி உம்மு ஹுஃழபத் 
(ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு சநய்யும் பாலாழடக் கட்டியும் 
உடும்புகளும் அன்ப ளிப்பாக வைங்கினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சநய்ழயயும் 
பாலாழடக் கட்டிழயயும் உட்சகாண்டார்கள். உடும்ழப அவர்களின் மனம் விரும்பாததால் அழத 
உண்ணாமல் விட்டுவிட்டார்கள். ஆனால், உடும்புகள் (சழமக்கப்பட்டு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுழடய உணவு விரிப்பின் மீது உண்ணப்பட்டன. உடும்புகள் தழட சசய்யப்பட்டழவயாக 
இருந்திருந்தால் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுழடய உணவு விரிப்பில் அழவ 
உண்ணப்பட்டிருக்க மாட்டா.29 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3945 யஸீத் பின் அல்அஸம்மு (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: மதீனாவில் புதிதாக மணமுடித்த 
(மணமகன்) ஒருவர் எங்கழள விருந்துக்காக அழைத்தார். அவர் எங்களிடம் (சழமக்கப்பட்ட) 
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பதிமூன்று உடும்புகழளக் சகாண்டுவந்து ழவத்தார். மக்களில் சிலர் உண்டனர். கவறுசிலர் 
உண்ணவில்ழல. மறுநாள் நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கழளச் சந்தித்து, அழதப் பற்றித் 
சதரிவித்கதன். அவர்கழளச் சுற்றி இருந்தவர்கள் அதிகமாகப் கபசினர். எந்த அளவுக்சகன்றால், 
அவர்களில் சிலர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உடும்ழப உண்ணவுமாட்கடன்; 
உண்பழதத் தடுக்கவுமாட்கடன்; அழத உண்ண கவண் டாசமனத் தழட சசய்யவுமாட்கடன்'' எனக் 
கூறியுள்ளார்கள் என்று (நபியவர்கள் எந்த விளக்கமும் சசால்லாமகலகய சசன்றுவிட் டார்கள் 
என்பழதப் கபான்று) கபசினார்கள். இழதக் ககட்ட இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் 
சசால்வது தவறு. அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதிக்கப் பட்டவற்ழறயும் தழட 
சசய்யப்பட்டவற்ழற யும் அறிவிப்பதற்காககவ அனுப்பப்பட் டார்கள். (ஒரு முழற) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துழணவியார்) ழமமூனா (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் இருந்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்களுக்கு அருகில் (என் சககாதரர்) ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களும் காலித் 
பின் அல்வலீத் (ரலி) அவர்களும் மற்சறாரு சபண்ணும் இருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் ஓர் 
உணவுவிரிப்பில் இழறச்சி ழவக்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உண்ண 
முற்பட்டகபாது அவர்களிடம் ழமமூனா (ரலி) அவர்கள், "இது உடும்புக் கறி'' என்று சசான்னார்கள். 
உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்ழத எடுத்துக்சகாண்டார்கள். கமலும் 
"இந்த இழறச்சிழய நான் ஒருகபாதும் உண்டதில்ழல'' என்று கூறிவிட்டு, அங்கிருந்தவர்களிடம், 
"நீங்கள் உண்ணுங்கள்'' என்றார்கள். எனகவ, அழத ஃபள்ல் (ரலி) அவர்களும் காலித் பின் 
அல்வலீத் (ரலி) அவர்களும் அந்தப் சபண்ணும் உண்டனர். ழமமூனா (ரலி) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழத உண்பார்ககளா அழதத் தவிர கவசறழதயும் நான் 
உண்ணமாட்கடன்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். 
 
 3946 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் உடும்பு (இழறச்சி) சகாண்டுவரப்பட்டது. அழத அவர்கள் உண்ண மறுத்துவிட்டார்கள். 
கமலும், "எனக்குத் சதரியவில்ழல. இது, (முந்ழதய சமுதாயத்தார்) உருமாற்றப்பட்ட 
தழலமுழறகளில் உள்ளழவயாக இருக்கலாம்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3947 அபுஸ்ஸுழபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிடம் உடும்ழபப் பற்றிக் ககட்கடன். அவர்கள் "அழத உண்ணாதீர்கள்'' என்று கூறியதுடன் 
அழத அருவருப்பாகவும் கருதினார்கள். கமலும் "நபி (ஸல்) அவர்கள் அழதத் தழட 
சசய்யவில்ழல. வல்லழமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் அதன் மூலம் பலருக்குப் 
பயனளிக்கிறான். ஏசனனில், சபாதுவாக இழடயர்களின் உணவு அதுதான். அது என்னிடம் 
இருந்திருந்தால் அழத நானும் உண்கபன்'' என உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் 
என்றார்கள்.  
 
3948 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! நாங்கள் உடும்புகள் நிழறந்த ஒரு பகுதியில் வசிக்கிகறாம். எனகவ, 
அழதப் பற்றி எங்களுக்கு என்ன "கட்டழளயிடுகிறரீ்கள்?' அல்லது "தீர்ப்பளிக் கிறரீ்கள்?' என்று 
ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தாரில் சிலர் 
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(உயிர்ப் பிராணிகளாக) உருமாற்றப்சபற்றனர் என என்னிடம் கூறப்பட்டது'' என்று கூறினார்கள். 
அழத உண்ணும்படி கட்டழளயிடவுமில்ழல; உண்ண கவண்டாசமனத் தழட சசய்யவுமில்ழல. 
அதன் பின்னர் உமர் (ரலி) அவர்கள், "வல்லழமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் அதன் மூலம் 
பலருக்குப் பயனளிக்கிறான். இது இந்த இழடயர்களில் சபரும்பாகலாரின் உணவாகும். அது 
என்னிடம் இருந்திருந்தால் அழத நான் உண்டிருப்கபன். (தனிப்பட்ட முழறயில்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மனம் அழத விரும்பவில்ழல'' என்று கூறினார்கள்.  
 
3949 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு கிராமவாசி அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் உடும்புகள் நிழறந்த பள்ளமான பகுதியில் வசிக்கிகறன். 
உடும்புதான் என் குடும்பத்தாரின் சபாதுவான உணவாகும்'' என்று கூறினார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதிலளிக்கவில்ழல. நாங்கள் அந்தக் கிராமவாசியிடம், 
"நபியவர்களிடம் மறுபடியும் ககள்'' என்று சசான்கனாம். அவர் மறுபடியும் ககட்டார். அப்கபாதும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதிலளிக்கவில்ழல. இவ்வாறு மூன்று முழற நடந்தது. 
மூன்றாவது முழற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த மனிதழர அழைத்து, 
"கிராமவாசிகய! அல்லாஹ், பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தாரில் ஒரு கூட்டத்தாழரச் சபித் தான்; 
அல்லது ககாபப்பட்டான். அவர்க ழளப் பூமியில் ஊர்ந்து சசல்லும் பிராணி களாக 
மாற்றிவிட்டான். எனகவ, இது (உடும்பு) அவர்களாயிருக்குகமா என்பது எனக்குத் சதரியாது. 
எனகவ, அழத நான் உண்ணவுமாட்கடன்; அழத (உண்ண கவண்டா சமன)த் தழட 
சசய்யவுமாட்கடன்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 பாடம் : 8 சவட்டுக்கிளிழய உண்ணலாம்30  
 
3950 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் ஏழு கபார்களில் கலந்துசகாண்கடாம். (அப்கபாது) நாங்கள் சவட்டுக்கிளிகழள 
உண்கடாம்.31 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் 
அபழீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ஏழு கபார்களில் (கலந்துசகாண்கடாம்)'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹமீ் (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில், "ஆறு (கபார்களில் 
கலந்துசகாண்கடாம்)'' என்று இடம்சபற் றுள்ளது. இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
"ஆறு அல்லது ஏழு (கபார் களில் கலந்துசகாண்கடாம்)'' என்று இடம் சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "ஏழு கபார்களில்'' என்கற 
இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 9 முயழல உண்ணலாம்  

 
3951 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் "மர்ருழ் ைஹ்ரான்' எனும் 
இடத்ழதக் கடந்து சசன்றகபாது முயல் ஒன்ழறத் துரத்திச் சசன்கறாம்.32 மக்கள் அழதப் பிடிக்க 
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முயன்று கழளத்துவிட்டனர். நான் அழத விரட்டிச் சசன்று பிடித்துவிட்கடன். அழத (என் தாயின் 
கணவர்) அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடம் சகாண்டுவந்கதன். அவர்கள் அழத அறுத்து அதன் 
சப்ழபழயயும் இரு சதாழடகழளயும் (அன்பளிப்பாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
(சகாடுக்குமாறு) அனுப்பிழவத்தார்கள். அழத நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
சகாண்டுசசன்கறன். அழத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏற்றுக்சகாண்டார்கள்.33 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "அதன் சப்ழபழய அல்லது இரு சதாழடகழள 
(அனுப்பிழவத்தார்கள்)'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 10 கவட்ழடயாடுவதற்கும் எதிரிகழள எதிர்சகாள்வதற்கும் கவண்டிய பயிற் சிகழள 
கமற்சகாள்வது அனுமதிக்கப் பட்டதாகும். கல்சுண்டு விழளயாட்டு சவறுக்கப்பட்டதாகும்.34  
 
3952 அப்துல்லாஹ் பின் அல்முகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் சிறிய கற்கழளச் 
சுண்டி (விழள யாடி)க்சகாண்டிருந்த என் கதாைர் ஒருவழரக் கண்கடன். அவரிடம், "கற்கழளச் 
சுண்டி விழளயாடாகத! ஏசனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சிறிய கற்கழளச் 
சுண்டிசயறி வழத சவறுத்துவந்தார்கள்' அல்லது "சிறிய கற்கழளச் சுண்டிசயறிய கவண்டாசமனத் 
தடுத்து வந்தார்கள்'. அவ்வாறு சிறிய கற்கழளச் சுண்டிசயறிவதால் கவட்ழடப் பிராணிகள் 
கவட்ழட யாடப்படுவகதா எதிரிகள் வழீ்த்தப்படுவகதா கிழடயாது. மாறாக, அது பல்ழல 
உழடக்கலாம்; கண்ழணப் பறித்துவிடலாம். (அவ்வளவுதான் அதனால் முடியும்)'' என்று 
சசான்கனன். அதன் பிறகு ஒரு முழற அகத கதாைர் சிறிய கற்கழளச் சுண்டிசயறிந்து 
விழளயாடிக் சகாண்டிருப்பழதக் கண்கடன். அவரிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சிறிய கற்கழளச் சுண்டிசயறிந்து "விழளயாடுவழத சவறுத்துவந்தார்கள்' அல்லது "அழதத் தழட 
சசய்துவந்தார்கள்' என்று நான் உன்னிடம் சசால்கிகறன். பிறகு (மறுபடியும்) நீ சிறிய கற்கழளச் 
சுண்டிசயறிந்து விழளயாடுவழதக் காண்கிகறகன! நான் உன்னிடம் இவ்வளவு இவ்வளவு காலம் 
கபசமாட்கடன்'' என்று கூறிகனன்.35 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முகஃப்பல் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3953 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முகஃப்பல் (ரலி) அவர்களிடமி ருந்கத கமலும் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சிறிய கற்கழளச் சுண்டிசயறிந்து விழளயாட கவண்டாசமனத் தழட விதித் தார்கள்'' 
என்று அப்துல்லாஹ் பின் அல் முகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம் சபற்றுள்ளது. 
முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அவ்வாறு சிறிய கற்கழளச் சுண்டிசயறிவதால் அது எதிரிழய வழீ்த்தி விடகவா கவட்ழடப் 
பிராணிழய கவட்ழடயாடிவிடகவா சசய்வதில்ழல. மாறாக, அது பல்ழல உழடக்கலாம்; 
கண்ழணப் பறித்துவிடலாம்' என்று கூறினார்கள்'' என்றும் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முகஃப்பல் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாக இடம்சபற்றுள்ளது. அப்துர் ரஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "அது எதிரிழய வழீ்த்தி விடாது'' என்பது மட்டுகம இடம்சபற்றுள்ளது. "கண்ழணப் 
பறித்துவிடலாம்'' எனும் குறிப்பு இல்ழல. 
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 3954 சயதீ் பின் ஜுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: தம் நண்பர் ஒருவர் சிறிய கற்கழளச் 
சுண்டி விழளயாடிக்சகாண்டிருப்பழதக் கண்ட அப்துல்லாஹ் பின் முகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள், 
அவ்வாறு விழளயாட கவண்டாசமனத் தடுத் தார்கள். கமலும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சிறிய கற்கழளச் சுண்டிசயறிந்து விழளயாட கவண்டாசமனத் தழட சசய்தார்கள். 
அவ்வாறு சுண்டிசயறிவதால் எந்தப் பிராணி ழயயும் கவட்ழடயாடவும் முடியாது; எந்த 
எதிரிழயயும் வழீ்த்தவும் முடியாது. மாறாக, அது பல்ழல உழடக்கலாம்; கண்ழணப் 
பறித்துவிடலாம் என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். பிறகு மறுபடியும் அந்த நண்பர் சிறிய 
கற்கழளச் சுண்டிசயறிந்து விழளயாடினார். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் முகஃப்பல் (ரலி) 
அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிறிய கற்கழளச் சுண்டிசயறிந்து விழளயாட 
கவண்டாசமனத் தழட சசய்தார்கள் என்று நான் உனக்குச் சசால்கிகறன். நீ மறுபடியும் சிறிய 
கற்கழளச் சுண்டிசயறிகிறாகய! (இனி) நான் உன்னிடம் ஒருகபாதும் கபச மாட்கடன்'' என்று 
கூறிவிட்டார்கள்.36 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் சயதீ் பின் ஜுழபர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 11 பிராணிகழள அறுக்கும்கபாதும் (மரண தண்டழனக் ழகதிகளுக்கு) மரண தண்டழன 
நிழறகவற்றும் கபாதும் எளிய முழறழயக் ழகயாளு மாறும், கத்திழய கூர்ழமயாகத் தீட்டிக் 
சகாள்ளுமாறும் வந்துள்ள கட்டழள.37 
 
 3955 ஷத்தாத் பின் அவ்ஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இரண்டு விஷயங்கழள அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து மனன மிட்டுள்களன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: அல்லாஹ் எல்லா வற்றிலும் எளிய முழறழய விதியாக்கியுள் ளான். எனகவ, 
சகால்லும்கபாதும் எளிய முழறயில் சகால்லுங்கள். அறுக்கும்கபாதும் எளிய முழறயில் 
அறுங்கள். உங்களில் ஒருவர் அறுப்பதற்கு முன் கத்திழயத் தீட்டிக்சகாள்ளட்டும். அறுக்கப்படும் 
பிராணிழய ஆசுவாசப்படுத்தட்டும். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஷத்தாத் பின் அவ்ஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 12 விலங்குகழளக் கட்டிழவத்து அம் சபய்து சகால்வது தழட சசய்யப்பட் டதாகும்.  
 
3956 ஹிஷாம் பின் ழஸத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (ஒரு தடழவ) என் பாட்டனார் 
அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களுடன் (பஸ்ராவின் துழண ஆளுநரான) ஹகம் பின் அய்யூபின் 
இல்லத்திற்குச் சசன்கறன். அங்கு சிலர், ககாைிசயான்ழறக் கட்டி ழவத்து அதன்மீது 
அம்சபய்துசகாண்டி ருந்தனர். இழதக் கண்ட அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "விலங்குகழளக் 
கட்டிழவத்து அம்சபய்து சகால்வதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட 
விதித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள்.38 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3956-ஆ நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (அம்சபய்து பயிற்சி சபறுவதற்காக) எந்த 
உயிரினத்ழதயும் இலக்காக ஆக்காதீர்கள். இழத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
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அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
3957 சயதீ் பின் ஜுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், ககாைி 
ஒன்ழறக் கட்டிழவத்து அதன்மீது அம்சபய்துசகாண்டி ருந்த சிலழரக் கடந்து சசன்றார்கள். இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்கழளக் கண்டவுடன் அழத அப்படிகய விட்டுவிட்டு அவர்கள் 
சிதறிகயாடிவிட்டனர். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "இழதச் சசய்தவர் யார்? இவ்வாறு 
சசய்பவர்கழள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சபித்தார்கள்'' என்று சசான்னார்கள்.39 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - சயதீ் பின் ஜுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய 
தாவது: (ஒரு முழற) இப்னு உமர் (ரலி) அவர் கள், பறழவசயான்ழறக் கட்டிழவத்து அதன்மீது 
அம்சபய்துசகாண்டிருந்த குழறஷி இழளஞர்கள் சிலழரக் கடந்து சசன்றார்கள். அவர்கள் (குறி) 
தவறவிடும் அம்புகள் ஒவ்சவான்றும் பறழவயின் உரிழமயாளருக்கு உரியழவ என முடிவு 
சசய்திருந்தனர். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கழளக் கண்ட வுடன் அவர்கள் சிதறிகயாடிவிட்டனர். 
அப்கபாது இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "இழதச் சசய்தவர் யார்? இவ்வாறு சசய்பவர்கழள 
அல்லாஹ் சபித்துள்ளான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அம்சபய்து பயிற்சி 
சபறுவதற்காக) எந்த உயிரினத்ழதயும் இலக்காக ஆக்கியவழனச் சபித்தார்கள்'' என்று 
சசான்னார்கள். 
 
 3958 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (அம்சபய்து பயிற்சி சபறுவதற்காக) 
எந்த உயிர் பிராணியும் கட்டிழவத்துக் சகால்லப்படு வதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தழட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

அத்தியாயம் - 35 : குர்பானிப் பிராணிகள்ஹதீஸ் 3959 – 4003 வழர 

 

பாடம் : 1 குர்பானி சகாடுக்கப்படும் கநைம்.2  
 
 
3959 ஜுன்தப் பின் (அப்தில்லாஹ் பின்) சுஃப்யான் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நான் 
துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளன்று (சபரு நாள் சதாழுழகயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் கலந்துசகாண்கடன். அவர்கள் (சபருநாள்) சதாழுழகழயத் சதாழுது சலாம் 
சகாடுத்தார்ககளா இல்ழலகயா, அங்கு குர்பானிப் பிராணிகளின் இழறச்சிழயக் கண்டார்கள். 
நபியவர்கள் சதாழுது முடிப்பதற்கு முன்கப அழவ அறுக்கப்பட்டிருந்தன. எனகவ, "தாம் 
சதாழுவதற்கு முன்கப குர்பானிப் பிராணிழய அறுத்துவிட்டவர்' அல்லது "நாம் சதாழுவதற்கு 
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முன்கப (குர்பானிழய அறுத்துவிட்டவர்)' அதற்குப் பதிலாக மற்சறாரு பிராணிழய அறுக்கட்டும். 
(சதாழுழக முடியும்வழர) அறுக்காமலிருந்த வர் சதாழுழகக்குப் பின் அல்லாஹ்வின் சபயர் 
("பிஸ்மில்லாஹ்...') சசால்லி அறுக் கட்டும்!'' என்று கூறினார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
3960 ஜுன்தப் பின் சுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஈதுல் அள்ஹா அன்று (சபருநாள் 
சதாழுழகயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கலந்துசகாண்கடன். அவர்கள் 
மக்களுக்குத் சதாழுவித்து முடித்ததும் குர்பானி சகாடுக்கப்பட்ட ஆடுகழளக் கண்டார்கள். 
அப்கபாது "சதாழுழகக்கு முன்கப குர்பானிப் பிராணிழய அறுத்துவிட்டவர், அதற்குப் பதிலாக 
மற்கறார் ஆட்ழட அறுக்கட்டும். (சதாழுழக முடியும்வழர) அறுக்காமலிருந்தவர், இப்கபாது 
(சதாழுழக முடிந்த பின்) அல்லாஹ்வின் சபயர் சசால்லி அறுக்கட்டும்!'' என்று சசான்னார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்தப் பின் சுஃப்யான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "அல்லாஹ்வின் சபயர் சசால்லி' 
எனும் சசாற்சறாடர் இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
3961 ஜுன்தப் பின் சுஃப்யான் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுப் சபருநாளன்று (சதாழுழகயில்) கலந்துசகாண்கடன். அவர்கள் 
(குத்பா -உழர நிகழ்த்துவதற்கு முன்கப) சதாழுதுவிட்டுப் பிறகு உழர நிகழ்த்தினார்கள். அப்கபாது, 
"சதாழுவதற்கு முன்கப (குர்பானிப் பிராணிழய) அறுத்துவிட்டவர், அதனிடத்தில் (அதற்குப் 
பதிலாக) கவசறான்ழற (சதாழுழகக்குப் பின்) அறுக்கட்டும். (சதாழுழகக்கு முன்கப) 
அறுக்காமலிருந்தவர் (சதாழுழக முடிந்த வுடன்) அல்லாஹ்வின் சபயர் சசால்லி அறுக்கட்டும்!'' 
என்று சசான்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்தப் பின் சுஃப்யான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3962 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தாய்மாமா அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் 
(சபருநாள்) சதாழுழகக்கு முன்கப குர்பானி சகாடுத்தார். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அது இழறச்சி(க் காக அறுக்கப்பட்ட) ஆடுதான். (குர்பானி ஆடன்று)'' என்று 
சசான்னார்கள். உடகன அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்னிடம் ஒரு 
வயதுக்குட்பட்ட சவள்ளாடு (குட்டி) ஒன்று உள்ளது. (அழத நான் குர்பானி சகாடுக்கட்டுமா?)'' 
என்று வினவினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அழத அறுத்து (குர்பானி) 
சகாடுங்கள். (ஆனால்,) இது மற்ற மக்களுக்குப் சபாருந்தாது'' என்று சசால்லிவிட்டு, "சதாழுழகக்கு 
முன்கப (குர்பானிப் பிராணிழய) அறுப்பவர், தமக்காககவ அழத அறுக்கிறார். சதாழுழகக்குப் 
பிறகு (அழத) அறுப்பவரின் வைிபாடு முழுழமயழடந்துவிட்டது. அவர் முஸ்லிம்களின் 
வைிமுழற ழயப் பின்பற்றிவிட்டார்'' என்று கூறினார்கள்.4  
 
3963 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தாய்மாமா அபூபுர்தா பின் நியார் (ரலி) 
அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள், குர்பானி சகாடுப்ப தற்கு முன்கப குர்பானி சகாடுத்துவிட்டு, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! இது, (பிறரிடம்) இழறச்சி (ககட்பது) விரும்பத் தகாத நாளாகும். நான் என் 
குடும்பத்தாருக்கும் அண்ழட வடீ்டா ருக்கும் என் வடீ்டாருக்கும் உணவளிப்பதற்காக 
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(சதாழுழகக்கு) முன்கப அறுத்துவிட்கடன்'' என்று கூறினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "மீண்டும் ஒரு பிராணிழய அறுத்து (குர்பானி) சகாடுப்பரீாக!'' என்று 
சசான்னார்கள். அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்னிடம் ஒரு வயதுழடய 
பால்குடி மறவாத சபட்ழட சவள்ளாட்டுக் குட்டி உள்ளது. அது இழறச்சி ஆடுகள் இரண்ழடவிடச் 
சிறந்தது (அழத இப்கபாது குர்பானி சகாடுக்கட்டுமா?)'' என்று வினவினார்கள். அதற்கு "அது 
(சதாழுழகக்கு முன்பும், சதாழுழகக்குப் பின்பும் சகாடுத்த) உம்முழடய இரு குர்பானிகளில் 
சிறந்த தாகும். ஒரு வயதுக்குட்பட்ட சவள்ளாடு உமக்குப் பிறகு கவசறவருக்கும் சசல்லாது'' 
என்று சசான்னார்கள். - பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ழடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் எங்களிழடகய உழரயாற்றினார்கள். 
அப்கபாது "(சபருநாள் சதாழுழக) சதாைாத வழர உங்களில் யாரும் அறுத்துப் பலியிட 
கவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது என் தாய்மாமா (அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! இது, (பிறரிடம்) இழறச்சி (ககட்பது) விரும்பத் தகாத நாளாகும்...'' என்று 
கூறிவிட்டு, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்று வினவினார்கள். 
 
 3964 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(ஈதுல் அள்ஹா சபருநாளன்று நிகழ்த்திய உழரயில்), "யார் நமது சதாழுழகழயத் சதாழுது, நமது 
சதாழும் திழசழய (கிப்லா) முன்கனாக்கி, நமது குர்பானி வைிபாட்ழடச் சசய்கிறாகரா அவர் 
சதாழுவதற்கு முன் (குர்பானிப் பிராணிழய) அறுக்க கவண்டாம்'' என்று சசான்னார்கள். அப்கபாது 
என் தாய்மாமா (அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள்), "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் என் மகனுக்காக 
(சதாழுழகக்கு) முன்கப குர்பானி சகாடுத்துவிட்கடகன?'' என்று ககட்க, அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அது நீங்கள் உங்களுழடய வடீ்டாருக்காக அவசரப்பட்டு அறுத்து விட்ட 
ஒன்றாகும். (அது குர்பானியாகாது)'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு என் தாய்மாமா, "என்னிடம் 
இரண்டு ஆடுகழளவிடச் சிறந்த ஆசடான்று உள்ளது (அழத நான் அறுக்கலாமா?)'' என்று 
ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அழத அறுத்து குர்பானி சகாடுப்பரீாக! அது 
(உமது) குர்பானிப் பிராணியில் சிறந்ததாகும்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 3695 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
(ஈதுல் அள்ஹா சபருநாளன்று) "இன்ழறய தினம் நாம் முதலாவதாகச் சசய்ய கவண்டி யது 
யாசதனில், முதலில் நாம் (சபருநாள் சதாழுழக) சதாழுகவாம். பிறகு சதாழுழக யிலிருந்து 
திரும்பிச் சசன்று குர்பானிப் பிராணிகழள அறுப்கபாம். இழத யார் சசய் கிறாகரா அவர் நமது 
வைிழய அழடந்து சகாண்டவர் ஆவார். (சபருநாள் சதாழு ழகக்கு முன்கப) யார் குர்பானிப் 
பிராணிழய அறுக்கிறாகரா அவர் தம் குடும்பத்தாருக் காக முன்கூட்டிகய தயார் சசய்த (சாதாரண) 
இழறச்சியாககவ அது அழமயும். அது (குர்பானி) வைிபாட்டில் எதிலும் கசராது'' என்று 
சசான்னார்கள். (என் தாய்மாமா) அபூபுர்தா பின் நியார் (ரலி) அவர்கள் சதாழுழகக்கு முன்கப 
குர்பானிப் பிராணிழய அறுத்துவிட்டிருந்தார். அவர் (எழுந்து), "என்னிடம் ஒரு வயதுக்குட்பட்ட 
(சவள்ளாட்டு) குட்டி ஒன்று இருக்கிறது. அது ஒரு வயது பூர்த்தியான ஆட்ழடவிடச் சிறந்த தாகும் 
(அழதக் குர்பானி சகாடுக்கலாமா?)'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அழத அறுத்து (குர்பானி சகாடுத்து)விடுவரீாக! உமக்குப் பின்னர் கவசறவ ருக்கும் அது 
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சசல்லாது'' என்று சசான்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பா 
ளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"நஹ்ரு'ழடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளன்று சதாழுழகக்குப் பிறகு எங்களிழடகய 
உழரயாற்றினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றழவ கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் 
உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன.  
 
3966 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"நஹ்ரு'ழடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளன்று எங்களிழடகய உழரயாற்றினார்கள். அப் கபாது 
அவர்கள், "சதாழுவதற்கு முன்கப யாரும் குர்பானி சகாடுக்க கவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். ஒரு 
மனிதர், "என்னிடம் ஒரு வயதுக்குட்பட்ட பால்குடி மறவாத சவள் ளாட்டுக் குட்டி ஒன்று உள்ளது. 
அது இரு இழறச்சி ஆடுகழளவிடச் சிறந்ததாகும்'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அழதகய நீர் குர்பானி சகாடுப் பரீாக! ஒரு வயதுக்குட்பட்ட சவள்ளாட்டுக் குட்டி 
உமக்குப் பிறகு கவசறவருக்கும் சசல்லாது'' என்று கூறினார்கள். 
 
 3967 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தாய்மாமா) அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் 
(சபருநாள்) சதாழுழகக்கு முன்கப (குர்பானிப் பிராணிழய) அறுத்து விட்டார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அதற்குப் பதிலாக கவசறான்ழற அறு(த்துக் குர்பானி சகாடு)ப்பரீாக!'' என்று கூறினார்கள். 
உடகன அபூ புர்தா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்னிடம் ஒரு வயதுழடய 
சவள்ளாடு ஒன்ழறத் தவிர கவசறதுவுமில்ழல. -அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: "அது ஒரு வயது பூர்த்தியான ஆட்ழடவிடச் சிறந்ததாகும்'' என்று அபூபுர்தா (ரலி) 
அவர்கள் சசான்னதாக (எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது என்று) நான் எண்ணுகிகறன்.- அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இழதகய அதற்குப் பதிலாக அறுத்துக் சகாள்வரீாக! 
உமக்குப் பிறகு கவசறவருக்கும் இது சசல்லாது'' என்று சசான்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில், "அது ஒரு வயது பூர்த்தியான ஆட்ழடவிடச் சிறந்ததாகும் (என்று 
அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் சசான்னதாக எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது என்று நான் எண்ணுகிகறன்)'' என 
ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் ஐயப்பாட்டுடன் கூறியுள்ள குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல.  
 
3968 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"நஹ்ரு'ழடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளன்று, "(சபருநாள்) சதாழுழகக்கு முன்கப குர்பானி 
சகாடுத்துவிட்டவர் மறுபடியும் குர்பானி சகாடுக்கட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். உடகன ஒரு மனிதர் 
எழுந்து, "அல்லாஹ் வின் தூதகர! இது இழறச்சி விரும்பி உண் ணப்படும் நாள்'' என்று கூறி, தம் 
(வடீ்டார் மற்றும்) அண்ழட அயலாரின் கதழவ பற்றி (யும் அதனாகலகய தாம் சதாழுழகக்கு 
முன்கப அறுத்தது பற்றியும்) குறிப்பிட்டார். கமலும், தம்மிடம் ஒரு வயதுக்குட்பட்ட சவள்ளாடு 
ஒன்று இருப்பதாகவும், அது இழறச்சி ஆடுகள் இரண்ழடவிடச் சிறந்தது என்றும் அழத இப்கபாது 
குர்பானி சகாடுக் கலாமா என்றும் ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். இந்த அனுமதி அவரல்லாத மற்றவருக்கும் சபாருந்துமா, அல்லது 
சபாருந்தாதா என்பது எனக்குத் சதரியாது. பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இரு 
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சசம்மறியாட்டுக் கடாக்களின் பக்கம் சசன்று அவ்விரண்ழடயும் அறுத்தார்கள். மக்கள் ஒரு சிறிய 
ஆட்டு மந்ழதக்குச் சசன்று (அதிலிருந்த) ஆடுகழளத் தமக்குள் பிரித்துக்சகாண்ட(பின் குர்பானி 
சகாடுத்த)னர். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3969 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(ஈதுல் அள்ஹா சபருநாள் அன்று) சதாழுதுவிட்டுப் பிறகு உழரயாற்றினார்கள். அப்கபாது 
சதாழுழகக்கு முன்கப குர்பானிப் பிராணிழய அறுத்து விட்டவர்கழள மீண்டும் குர்பானி 
சகாடுக்குமாறு கட்டழளயிட்டார்கள். மற்ற தகவல்கள் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் 
கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3970 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஈதுல் அள்ஹா சபருநாளன்று எங்களி ழடகய உழரயாற்றினார்கள். அப்கபாது இழறச்சி மணம் 
வருவழதக் கண்டு குர்பானிப் பிராணிகழள (சதாழுழகக்கு முன்கப) அறுக்க கவண்டாசமனத் 
தழட விதித்தார்கள். "யார் (சதாழுழகக்கு முன்கப) குர்பானிப் பிராணிழய அறுத்தாகரா அவர் 
மறுபடியும் குர்பானி சகாடுக்கட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட இரு 
ஹதீஸ்களில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. 
 

 பாடம் : 2 குர்பானிப் பிைாணியின் வயது5  
 
3971 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓராண்டு பூர்த்தியான ஆட்ழடகய 
அறுத்துக் குர்பானி சகாடுங்கள். அது கிழடக்கா விட்டால் சசம்மறியாட்டில் (ஆறு மாதத்திற்கு 
கமல்) ஒரு வயதுக்குட்பட்டழத அறுத்துக் குர்பானி சகாடுங்கள்.6 இழத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
3972 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் 
"நஹ்ரு' ழடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளன்று எங்க ளுக்கு (சபருநாள்) சதாழுழக நடத்தினார் கள். 
அப்கபாது சிலர், நபி (ஸல்) அவர்கள் குர்பானிப் பிராணிழய அறுத்துவிட்டார்கள் என எண்ணி, 
முன்கப சசன்று (தங்களு ழடய குர்பானிப் பிராணிகழள) அறுத்தனர். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தாம் அறுப் பதற்கு முன்கப அறுத்துவிட்டவர் அதற்குப் பதிலாக மீண்டும் ஒரு 
பிராணிழய அறுக்க கவண்டும். தாம் அறுப்பதற்கு முன் எவரும் அறுக்க கவண்டாசமன்று 
உத்தரவிட்டார்கள். 
 
 3973 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
கதாைர்களுக்குப் பங்கிட்டுக் சகாடுக்கு மாறு சில குர்பானிப் பிராணிகழள என்னிடம் 
சகாடுத்தார்கள். (அவ்வாகற நான் பங்கிட்டு முடித்த பின்) ஒரு வயதுக்குட்பட்ட சவள்ளாட்டுக் 
குட்டி ஒன்று எஞ்சியது. அது பற்றி நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூறியகபாது, 
"அழத நீகர (அறுத்து) குர்பானி சகாடுப்பரீாக!'' என்று கூறினார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. குழதபா பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("தம் 
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கதாைர்களுக்கு' என்பழதக் குறிக்க "அலா அஸ்ஹாபிஹி' என்பதற்குப் பதிலாக) "அலா 
ஸஹாபத்திஹி' எனும் சசாற்சறாடர் (மூலத்தில்) இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 3974 உக்பா பின் ஆமிர் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களிழடகய குர்பானிப் பிராணிகழளப் பங்கிட்டார்கள். அப்கபாது எனக்கு (எனது 
பங்காக) ஒரு வயதுக்குட்பட்ட சவள்ளாட்டுக் குட்டி ஒன்று கிழடத்தது. நான், "அல்லாஹ் வின் 
தூதகர! ஒரு வயதுக்குட்பட்ட சவள் ளாடுதான் எனக்குக் கிழடத்தது'' என்று சசான்கனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அழத (அறுத்து) நீர் குர்பானி சகாடுப்பரீாக!'' என்று 
கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் 
பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
கதாைர்களிழடகய குர்பானிப் பிராணிகழளப் பங்கிட்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன.  
 
பாடம் : 3 குர்பானிப் பிராணிழய அறுக்கும் சபாறுப்ழப கவசறவரிடமும் ஒப்பழடக்காமல் 
கநரடியாகத் தாகம (தமது ழகயால்) அறுத்துக் குர்பானி சகாடுப்பதும் பிராணிழய அறுக்கும்கபாது 
அல்லாஹ்வின் சபயரும் தக்பரீும் கூறுவதும் விரும்பத் தக்கழவ ஆகும்.8 
 
 3975 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், சகாம்புள்ள கறுப்பு சவள்ழள 
கலந்த இரண்டு சசம்மறியாட்டுக் கடாக் கழளக் குர்பானி சகாடுத்தார்கள். அவ்விரண்ழடயும் தமது 
கரத்தால் அறுத்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் சபயர் ("பிஸ்மில்லாஹ்') கூறினார்கள். தக்பரீும் 
("அல்லாஹு அக்பர்') சசான் னார்கள். கமலும், தமது காழல அவற்றின் பக்கவாட்டில் 
ழவத்(துக்சகாண்டு அறுத்)தார்கள்.9  
 
3976 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், சகாம்புள்ள 
கறுப்பு சவள்ழள கலந்த இரு சசம்மறியாட்டுக் கடாக்கழளக் குர்பானி சகாடுத்தார்கள். அவர்கள் 
தமது பாதத்ழத அவற்றின் பக்கவாட்டின் மீது ழவத்தழதயும் அல்லாஹ்வின் சபயர் கூறி, தக்பரீ் 
(அல் லாஹு அக்பர்) சசால்லி அவற்ழறத் தமது ழகயால் அறுத்தழதயும் நான் பார்த்கதன். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியதாக இடம் சபற்றுள்ளது: நான் 
கத்தாதா (ரஹ்) அவர் களிடம் "நீங்கள் இழத அனஸ் (ரலி) அவர் களிடம் சசவியுற்றரீ்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் "ஆம்' என்று விழடயளித்தார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பிஸ்மில்லாஹி வல்லாஹு அக்பர்' 
(அல்லாஹ்வின் சபயரால், அல்லாஹ் சபரியவன்) என்று கூறியழதயும் நான் பார்த்கதன்'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
3977 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கறுப்பில் 
நடக்கின்ற, கறுப்பில் படுக்கின்ற, கறுப்பில் பார்க்கின்ற (கால்கள், வயிறு, கண் ஆகிய பகுதிகள் 
கறுப்பு நிறத்தில் அழமந்த) சகாம்புள்ள சசம்மறியாட்டுக் கடா ஒன்ழறக் சகாண்டுவருமாறு 
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உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாகற குர்பானிக்காக அது சகாண்டுவரப்பட்டகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "ஆயிஷா! அந்தக் கத்திழய எடு'' என்றார்கள். பிறகு "அழத ஒரு 
கல்லில் நன்றாகத் தீட்டு'' என்றார்கள். அவ்வாகற நான் சசய்கதன். பிறகு அந்தக் கத்திழய வாங்கி, 
அந்தச் சசம்மறியாட்ழடப் பிடித்து, சரித்துப் படுக்கழவத்து அறுத்தார்கள். (அறுப்பதற்கு முன்) 
"பிஸ்மில்லாஹ். அல்லாஹும்ம தகப்பல் மின் முஹம்மதின் வ ஆலி முஹம்மதின் வமின் 
உம்மத்தி முஹம்மதின்' (அல்லாஹ்வின் சபயரால்! இழறவா! முஹம்மதிடமிருந்தும் முஹம் 
மதின் குடும்பத்தாரிடமிருந்தும் முஹம்மதின் சமுதாயத்தாரிடமிருந்தும் இழத ஏற்றுக் 
சகாள்வாயாக!)' என்று கூறி, அழத அறுத் தார்கள்.  
 
பாடம் : 4 பல், நகம் மற்றும் எலும்பு ஆகியழவ தவிர இரத்தத்ழத வைிந்கதாடச் சசய்யும் கவறு 
எந்தப் சபாருளாலும் பிராணிழய அறுக்கலாம்.10 
 
 3978 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! (ஒட்டகங்கழள அறுக்கக் கத்திகழளப் பயன்படுத்திவிட்டால்) நாழள 
(கூரிய) கத்திகள் இல்லாத நிழலயில் நாங்கள் எதிரிகழளச் சந்திக்க கநரிடுகம?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(பிராணி சாவதற்கு முன்பாகக் கூர்ழமயான ஏகதனும் ஒரு 
சபாருளால்) "விழரவாக அறுத்துவிடுங்கள்' அல்லது "உயிரிைக்கச் சசய்துவிடுங்கள்'. இரத்தத்ழத 
வைிந்கதாடச் சசய்யும் எழதக் சகாண்டும் அறுக்கும்கபாது அல்லாஹ்வின் சபயர் கூறப் பட்டால், 
அழத நீங்கள் உண்ணலாம். பல்லாலும் நகத்தாலும் (அறுத்தல்) கூடாது. (இந்த இரண்டா லும் ஏன் 
அறுக்கலாகாது என்பதற்கான காரணத்ழத) நான் உங்களுக்குத் சதரிவிக்கிகறன். பற்ககளா எலும்பு 
இனமாகும். நகங்ககளா (இழறமறுப்பாளர்களான) அபிசீனியர்களின் கத்திக ளாகும்'' என்று 
கூறினார்கள். (அந்தப் கபாரில்) எங்களுக்குச் சில ஒட்டகங்களும் ஆடுகளும் கபார்ச் சசல்வமாகக் 
கிழடத்தன. அவற்றிலிருந்து ஓர் ஒட்டகம் மிரண்டு ஓடிவிட்டது. உடகன (நபித்கதாைர்களில்) 
ஒருவர் அந்த ஒட்டகத்ழதக் குறிழவத்து அம்சபய்து, அழத ஓடவிடாமல் தடுத்து நிறுத்தினார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "வனவிலங்குகளில் கட்டுக்கடங்காதழவ 
இருப்பழதப் கபான்கற, இந்தப் பிராணிகளி லும் கட்டுக்கடங்காதழவ சில உள்ளன. இவற்றில் 
உங்கழள மீறிச் சசல்பவற்ழற இவ்வாகற (அம்சபய்து நிற்கச்) சசய்யுங்கள்'' என்று கூறினார்கள்.11  
 
3979 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் 
பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் "திஹாமா' 
பகுதியிலுள்ள "துல்ஹுழலஃபா' வில் இருந்கதாம். அப்கபாது நாங்கள் (கபார்ச் சசல்வத்திலிருந்து) 
சில ஆடுகழளயும் ஒட்ட கங்கழளயும் சபற்கறாம். மக்கள் அவசரப் பட்டு (அவற்ழறப் 
பங்கிடுவதற்கு முன்பா ககவ அறுத்து)ப் பாத்திரங்கழள (அடுப்புக ளில்) ஏற்றி (சழமக்கத் 
சதாடங்கி)விட்டார்கள். (இழதயறிந்த) நபி (ஸல்) அவர்கள் பாத்திரங்கழளக் கவிழ்த்துவிடும்படி 
உத்தர விட, அவ்வாகற அழவ கவிழ்க்கப்பட்(டு அவற்றிலிருந்த இழறச்சிகள் சவளிகய 
சகாட்டப்பட்)டன. பிறகு பத்து ஆடுகழள ஓர் ஒட்டகத்திற்குச் சமமாக்கி (பங்கிடலா)னார்கள்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
இடம்சபற்றுள்ளன.  
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3980 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! நாங்கள் (ஒட்டகங்கழள அறுக்க வாட்கழள இன்று பயன்படுத்திவிட்டால்) 
நாழள எங்களிடம் வாட்ககள இல்லாத நிழலயில் எதிரிகழளச் சந்திக்க கநரிடுகம! ஆககவ, 
(கூர்ழமயான) மூங்கில் கைியால் (ஒட்டகங்கழள) அறுக்கலாமா?'' என்று ககட்கடாம். மற்ற 
விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. "அப்கபாது (கபார்ச் 
சசல்வமாக நாங்கள் சபற்ற) ஒட்டகங்களிலிருந்து ஒன்று மிரண்டு ஓடியது. நாங்கள் அம்சபய்து 
அழத (ஓடவிடாமல்) தடுத்து நிறுத்திகனாம்'' என்றும் இந்த அறிவிப்பில் இடம்சபற்றுள்ளது. இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"எங்களிடம் (கூரான) வாட்கள் இல்லாத நிழலயில் (நாங்கள் எதிரிகழளச் சந்திக்க கநரிடுகம!) 
நாங்கள் (கூரான) மூங்கில் கைியால் (ஒட்டகங்கழள) அறுக்கலாமா?'' என்று ககட்டதாக 
இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 3981 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் 
பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! நாங்கள் (இன்று ஒட்டகங்கழள அறுக்க வாட்கழளப் பயன் படுத்திவிட்டால்) நாழள 
எங்களிடம் (கூரான) வாட்கள் இல்லாத நிழலயில் எதிரிகழளச் சந்திக்க கநரிடுகம!'' என்று 
ககட்கடன் என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் 
கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. அதில் "மக்கள் அவசரப்பட்டு (அவற்ழறப் பங்கிடுவதற்கு 
முன்பாககவ அறுத்து)ப் பாத்திரங் கழள (அடுப்புகளில்) ஏற்றி (சழமக்கத் சதாடங்கி)விட்டனர். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் பாத்திரங்கழளக் கவிழ்க்கும்படி உத்தரவிட அவ்வாகற அழவ 
கவிழ்க்கப்பட்டன'' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல.  
 
பாடம் : 5 இஸ்லாத்தின் ஆரம்பத்தில் குர்பானி இழறச்சிழய மூன்று நாட்களுக்கு கமல் கசமித்து 
ழவக்கக் கூடாது என விதிக்கப்சபற்றிருந்த தழடயும், பின்னர் அது மாற்றப்பட்டு எத்தழன 
நாட்களுக்கு கவண்டுமானாலும் கசமித்துழவக்கலாம் என்ற (புதிய) அனுமதி வந்த விவரமும்.12  
3982 அபூஉழபத் சஅத் பின் உழபத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (கலீஃபா) அலீ பின் 
அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களுடன் சபருநாள் சதாழுழக யில் கலந்துசகாண்கடன். அவர்கள் உழர 
நிகழ்த்து வதற்கு முன்கப சபருநாள் சதாழுழக சதாழு வித்தார்கள். (தமது உழரயில்) 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நாம் நமது குர்பானி இழறச்சிகழள மூன்று நாட்களுக்கு 
கமல் (கசமித்துழவத்து) உண்பதற்குத் தழட விதித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 3983 அபூஉழபத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: நான் (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்களுடன் சபருநாள் சதாழுழக யில் கலந்துசகாண்டுள்களன். பிறகு (கலீஃபா) அலீ பின் 
அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களுடனும் சதாழுதிருக்கிகறன். அலீ (ரலி) அவர்கள் உழரயாற்றுவதற்கு 
முன் எங்களுக்குப் சபருநாள் சதாழுழக சதாழுவித்தார்கள். பிறகு மக்களிழடகய உழரயாற்றி 
னார்கள். அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மூன்று நாட்களுக்கு கமலாக உங்கள் 
குர்பானி இழறச்சிகழள நீங்கள் உண்பதற்குத் தழட விதித்தார்கள். எனகவ, (மூன்று நாட்களுக்கு 
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கமலாகக் குர்பானி இழறச்சிகழள) உண்ணாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3984 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யாரும் தமது குர்பானி இழறச்சிழய மூன்று நாட்களுக்கு 
கமல் உண்ண கவண் டாம். இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3985 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மூன்று 
நாட்களுக்கு கமலாகக் குர்பானி இழறச்சி உண்ணப்படுவழதத் தழட சசய்தார்கள். இதன் 
அறிவிப்பாளரான சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், குர்பானி 
இழறச்சிழய மூன்று நாட்களுக்கு கமலாக உண்ணமாட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
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 இழறச்சிழய மூன்று நாட்களுக்கு கமலாக 
உண்பதற்குத் தழட விதித்துள்ளார்கள்'' என்று கூறினார்கள். இழத நான் அம்ரா பின்த் அப்திர் 
ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்களிடம் சதரிவித்கதன். அப்கபாது அம்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அப்துல்லாஹ் பின் வாகித் சசான்னது உண்ழமகய. ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூறியழத நான் ககட்டுள்களன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஈதுல் 
அள்ஹா சபருநாள் சமயத்தில் கிராமப்புற ஏழை மக்களில் சிலர் (மதீனாவுக்கு) வந்தனர். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் கதாைர்களிடம்), "(குர் பானி இழறச்சிகழள) மூன்று 
நாட்களுக்கு மட்டுகம கசமித்துழவயுங்கள். பிறகு எஞ்சியழத தர்மம் சசய்யுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். அதன் பின் (அடுத்த ஆண்டு) ஆனகபாது மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! மக்கள் 
தங்களது குர்பானிப் பிராணியி(ன் கதாலி)லிருந்து கதால் ழப தயாரித்துக் சகாள்கின்றனர். 
அவற்றின் இழறச்சியிலி ருந்து சகாழுப்ழப உருக்கி எடுத்துக்சகாள் கின்றனர்'' என்று கூறினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதனால் என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், 
"குர்பானிப் பிராணியின் இழறச்சிழய மூன்று நாட்களுக்கு கமலாக உண்ண கவண்டாம் எனத் 
தாங்கள் தழட சசய்தீர்ககள?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"(நம்ழம நாடி) வந்திருந்த (ஏழை) மக்களுக் காககவ (மூன்று நாட்களுக்கு கமலாகக் குர்பானி 
இழறச்சிழய உண்ண கவண்டா சமன) உங்கழளத் தடுத்கதன். இனி, நீங்கள் குர்பானி 
இழறச்சிழய உண்ணுங்கள். கசமித்துழவயுங்கள். தான தர்மமும் சசய்யுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள்.  
 
3987 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் குர்பானி 
இழறச்சிழய மூன்று நாட்களுக்கு கமலாக உண்ண கவண்டாம் என (முதலில்) தழட 
விதித்தார்கள். பின்னர் (அந்தத் தழடழய நீக்கி) "நீங்களும் உண்ணலாம். பயணத்திலும் எடுத்துச் 
சசல்லலாம். கசமித்தும்ழவக்கலாம்'' என்று கூறினார்கள். 
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 3988 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் மினாவில் தங்கும் 
நாளிலிருந்து மூன்று நாட்களுக்கு கமல் குர்பானிப் பிராணி களின் இழறச்சிழய உண்ணாமல் 
இருந்கதாம். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இப்கபாது நீங்கள் உண்ணலாம்; 
கசமித்தும்ழவக்கலாம்'' என்று கூறி, எங்களுக்கு அனுமதி வைங்கினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஜுழரஜ் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் அதாஉ (ரஹ்) அவர்களிடம் "நாங்கள் மதீனா வரும்வழர 
(கசமித்துழவத்கதாம்)'' என்று ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார் களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "ஆம்' என்று விழடயளித்தார்கள்.13  
 
3989 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் குர்பானிப் பிராணிகளின் 
இழறச்சிழய மூன்று நாட்களுக்கு கமல் கசமித்துழவக்காமல் இருந்துவந்கதாம். பின்னர் அழத 
(மூன்று நாட்களுக்கு கமல்) பயண உணவாக எடுத்துச் சசன்று, அழத உண்ணுமாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். 
 
3990 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் மதீனாவுக்குச் சசல் லும்கபாது, குர்பானிப் பிராணியின் இழறச்சி ழயப் 
பயண உணவாக எடுத்துச் சசல்கவாம்.14 
 
 3991 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(எங்களிடம்), "மதீனாவாசிககள! குர்பானிப் பிராணி களின் இழறச்சிழய மூன்று நாட்களுக்கு கமல் 
உண்ணாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது மதீனாவாசிகள், தங்களுக்குக் குைந்ழத குட்டிகளும் 
(இன்பம் துன்பங்களில் பங்சக டுக்கும்) உதவியாளர்களும் ஊைியர்களும் இருப்பதாக(வும் 
அவர்களுக்குக் சகாடுப்பதற்கு இழறச்சி கவண்டும் எனவும்) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் முழறயிட்ட னர். எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்களும் 
உண்ணுங்கள். (பிறருக் கும்) உண்ணக் சகாடுங்கள். கசமித்தும் ழவயுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னுல் முஸன்னா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "கசமித்தும் ழவயுங்கள்' என்பழதக் குறிக்க "இஹ்பிஸூ' அல்லது 
"இத்தகிரூ' என்று ஐயப்பாட்டுடன் அப்துல் அஃலா (ரஹ்) அவர்ககள அறிவித் தார்கள் என 
இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 3992 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், (ஓர் ஆண்டில்) "உங்களில் குர்பானி சகாடுத்தவர், மூன்று நாட்களுக்குப் பின் தமது 
வடீ்டில் (குர்பானி இழறச்சியில்) எழதயும் ழவத்திருக்க கவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். அடுத்த 
ஆண்டு வந்தகபாது மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! கடந்த ஆண்டில் நாங்கள் சசய்தழதப் 
கபான்கற இந்த ஆண்டும் சசய்ய கவண்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இல்ழல (அவ்வாறு சசய்ய கவண்டியதில்ழல); அந்த ஆண்டில் மக்களுக்கு 
(பஞ்சத்தால்) சிரமம் ஏற்பட்டிருந்தது. (குர்பானி இழறச்சி மூலம்) பரவலாக மக்கள் அழனவரும் 
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பயனழடய கவண்டும் என நான் விரும்பிகனன் (எனகவ, மூன்று நாட்களுக்கு கமல் உண்ண 
கவண்டாம் எனத் தழட விதித்கதன்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.15  
 
3993 ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
குர்பானிப் பிராணிழய அறுத்துவிட்டு, "ஸவ்பான்! இந்த இழறச்சிழய (பயணத்தில் 
சகாண்டுசசல்வதற்ககற்ப) தயார் சசய்'' என்று கூறினார்கள். நான் (அவ்வாகற தயார் சசய்து) 
மதீனா வரும்வழர அதிலிருந்து அவர்களுக்கு உண்ணக் சகாடுத்துக்சகாண்கடயிருந்கதன். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸவ்பான் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3994 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களால் விடுதழல சசய்யப்பட்ட அவர்களின் முன்னாள் 
அடிழமயான ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: விழடசபறும் ஹஜ்ஜின்கபாது அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "இந்த இழறச்சிழய (பயணத்தில் சகாண்டு 
சசல்வதற்ககற்ப) தயார் சசய்'' என்று கூறி னார்கள். அவ்வாகற நான் தயார் சசய்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனா சசன்றழடயும்வழர அழத உண்டார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸவ்பான் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "விழடசபறும் ஹஜ்ஜின்கபாது' எனும் குறிப்பு இல்ழல. 
 
3995 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அடக்கத் தலங்கழளச் சந்திக்க கவண் 
டாம் என உங்களுக்கு நான் தழட விதித்தி ருந்கதன். இனி நீங்கள் அடக்கத் தலங்கழளச் 
சந்தியுங்கள். குர்பானிப் பிராணிகளின் இழறச் சிழய மூன்று நாட்களுக்கு கமல் உண்ண 
கவண்டாசமன உங்களுக்குத் தழட விதித்தி ருந்கதன். இனி, உங்களுக்கு எவ்வாறு 
கதான்றுகிறகதா அவ்வாறு அழதச் கசமித்துழவயுங்கள். கதால் ழபயில் தவிர கவசறதிலும் பைச் 
சாறுகழள ஊற்றிழவக்க கவண்டாம் என உங்களுக்குத் தழட விதித்திருந்கதன். இனி, நீங்கள் 
எல்லாப் பாத்திரங்களிலும் பருகுங்கள். ஆனால், கபாழத தரக்கூடிய எழதயும் பருகாதீர்கள். இழத 
புழரதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் புழரதா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் 
சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 6 ஆடு அல்ைது ஒட்டகத்தின் முதைாவது குட்டிமயப் பைியிடுவதும் 
 (அல் ஃபரஉ), ரஜப் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களில் பிராணிகழளப் பலியிடு வதும் 
(அல்அத்தீரா).16 
 
 3996 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (இனி,) தழலக் குட்டி(ழயப் பலியிடும் 
அறியாழமக் காலச் சசய்ழக)யும் இல்ழல; (ரஜப் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களில்) 
பிராணிகழளப் பலியிடுதலும் இல்ழல. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் ராஃபிஉ 
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(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "(ஆடு மற்றும் ஒட்டகம் ஆகியழவ ஈனும்) முதலாவது குட்டி 
"ஃபரஉ' ஆகும். அழத (அறியாழமக் கால) மக்கள் பலியிட்டுவந்தனர்'' என்று இடம்சபற் றுள்ளது. 
 
17 பாடம் : 7 குர்பானி சகாடுக்க எண்ணியிருப்பவர் துல்ஹஜ் மாதத்தின் (முதல்) பத்து நாட் களில் 
தழலமுடிழயகயா நகங்க ழளகயா கழளவதற்கு வந்துள்ள தழட.  
 
3997 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (துல்ஹஜ் மாதத்தின் முதல்) பத்து நாட்கள் வந்து, 
உங்களில் ஒருவர் குர்பானி சகாடுப்பதற்கு எண்ணினால், அவர் தமது தழலமுடியிலிருந்தும் 
கமனியிலிருந்தும் (நகம், கராமம் ஆகிய) எழதயும் சவட்ட கவண்டாம். இழத உம்மு சலமா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுஃப்யான் பின் உழயனா (ரஹ்) 
அவர்களிடம், "இது நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதன்று எனச் சிலர் கூறுகிறார்ககள!'' என 
வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் "இது நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதுதான் என்று நான் 
அறிவிக்கிகறன்'' என்றார்கள். 
 
 3998 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தம்மிடம் குர்பானிப் பிராணி உள்ள ஒருவர், குர்பானி 
சகாடுக்க விரும்பியுள்ளகபாது, (துல் ஹஜ் மாதம் முதல்) பத்து நாட்கள் ஆரம்பித்துவிட்டால், 
அவர் முடிழயகயா நகங்கழளகயா கழளய கவண்டாம். இழத உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 3999 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் துல்ஹஜ் பிழறழயக் கண்டு, உங்களில் ஒருவர் 
குர்பானி சகாடுக்க எண்ணினால், அவர் தமது முடிழயயும் நகங்கழளயும் அகற்றாமல் 
இருக்கட்டும்! இழத உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4000 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யாரிடம் அவர் அறுப்பதற்கான குர்பானிப் 
பிராணி இருந்து, துல்ஹஜ் பிழற காணப்பட்டுவிட்டால், அவர் குர்பானி சகாடுக்காத வழர தமது 
தழலமுடிழயகயா நகங்கழளகயா சிறிதும் சவட்ட கவண்டாம். இழத உம்மு சலமா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - அம்ர் பின் முஸ்லிம் பின் அம்மார் அல்ழலஸீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: ஈதுல் அள்ஹா சபருநாளுக்குச் சில நாட் களுக்கு முன் நாங்கள் சவண்ணரீ் 
குளியல் அழறயில் இருந்தகபாது, சிலர் தம் மழற விடத்திலிருந்த கராமங்கழள அகற்றினர். 
அப்கபாது குளியலழறயில் இருந்த ஒருவர், "(குர்பானி சகாடுக்க எண்ணியிருப்பவர் துல்ஹஜ் 
முதல் பத்து நாட்களில்) இ(வ்வாறு கராமங்கழள அகற்றுவ)ழத சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) 
அவர்கள் சவறுக்கிறார்கள்; அல்லது அவ்வாறு அகற்ற கவண்டாசமனத் தழட சசய்கிறார்கள்'' 
என்று கூறினார். ஆககவ, நான் சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கழளச் சந்தித்து அழதப் 
பற்றி அவர் களிடம் கூறிகனன். அப்கபாது சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள், "என் 
சககாதரர் மககன! இந்த ஹதீஸ் மறக்கப்பட்டுக் ழகவிடப்பட்டுவிட்டது. நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துழணவியார் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்று எனக்கு அறிவித்தார்கள்'' என்று கூறி னார்கள்.18 - 
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அம்ர் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு சலமா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 8 அல்ைாஹ் அல்ைாதவரின் சபயர் கூறிப் பிைாணிகமள அறுப்பது தமட செய்யப் 
பட்டதாகும்  
என்பதும் அவ்வாறு சசய்பவர் சாபத்திற்குரியவர் என்பதும்.19  

 
4001 அபுத்துஃழபல் ஆமிர் பின் வாஸிலா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (கலீஃபா) அலீ பின் 
அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்தகபாது அவர் களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "உங்களிடம் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் இரகசியமாக என்ன கூறி வந்தார்கள்?'' என்று ககட்டார். இழதக் ககட்டு அலீ (ரலி) 
அவர்கள் ககாபமுற்றார்கள். கமலும், "நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் மூடி மழறக்கும் விதமாக 
எழதயும் என்னிடம் இரகசியமாகக் கூறவில்ழல. எனினும், நான்கு சசய்திகழள என்னிடம் 
கூறினார்கள்'' என்றார்கள். நான், "அழவ யாழவ, இழறநம்பிக்ழகயாளர்களின் தழலவகர?'' என்று 
ககட்கடன். அலீ (ரலி) அவர்கள், "தன் தந்ழதழயச் சபித்தவழன அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். 
அல்லாஹ் அல்லாத மற்றவர் சபயரில் (பிராணிகழள) அறுத்தவழன அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். 
(மார்க்கத்தில் இல்லாத) புதிய விஷயங்கழள (மார்க்கத்தின் சபயரால்) உருவாக்கியவனுக்கு 
அழடக்கலம் அளித்த வழன அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். பூமியின் (எல்ழலக் கல், ழமல் கல், 
வரப்பு உள்ளிட்ட) அழடயாளங்கழள மாற்றியழம(த்து பிறர் நிலத்ழத அபகரி)ப்பவழன அல்லாஹ் 
சபிக்கின்றான்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4002 அபுத்துஃழபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (கலீஃபா) அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உங்களுக்கு இரகசியமாகச் சசான்ன 
ஏகதனும் விஷயத்ழத எங்களுக் குச் சசால்லுங்கள்'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அலீ (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் மழறத்து விட்டு எழதயும் என்னிடம் 
மட்டும் இரகசியமாகச் சசால்லவில்ழல. ஆயினும் அவர்கள், "அல்லாஹ் அல்லாத மற்றவர் 
சபயரில் (பிராணிழய) அறுத்தவழன அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். (மார்க்கத்தில் இல்லா) புதிய 
விஷயங்கழள (மார்க்கத்தின் சபயரால்) உருவாக்கியவனுக்கு அழடக்கலம் அளித்தவழன 
அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். தம் சபற்கறாழரச் சபித்தவழன அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். பூமியின் 
(எல்ழலக் கல், ழமல் கல், வரப்பு உள்ளிட்ட) அழடயாளங் கழள மாற்றியழம(த்து பிறர் நிலத்ழத 
அபகரி)ப்பவழன அல்லாஹ் சபிக்கின்றான்'' என்று கூறியழத நான் ககட்டுள்களன் என்றார்கள். 
 
4003 அபுத்துஃழபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அலீ (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உங்களிடம் மட்டும் தனிப் பட்ட முழறயில் ஏகதனும் விஷயத்ழத 
(இரகசியமாகச்) சசான்னார்களா?'' என்று ககட்கப் பட்டது. அலீ (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கள் அழனவருக்கும் சபாதுவாகச் சசால்லாத எந்த விஷயத்ழதயும் 
எங்களிடம் தனிப்பட்ட முழறயில் (இரகசியமாகச்) சசால்லவில்ழல; இகதா இந்த வாளுழறயில் 
இருப்பழதத் தவிர'' என்று கூறிவிட்டு, ஓர் ஏட்ழட சவளியில் எடுத்தார்கள். அதில் பின்வருமாறு 
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எழுதப்பட்டிருந்தது: அல்லாஹ் அல்லாத மற்றவர் சபயரில் (பிராணிழய) அறுத்தவழன 
அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். பூமியின் அழடயாளச் சின்னங்கழளத் திருடியவழன அல்லாஹ் 
சபிக்கின்றான். தன் தந்ழதழயச் சபித்தவழன அல்லாஹ் சபிக்கின்றான். (மார்க்கத்தில் இல்லாத) 
புதுழமகழள (மார்க்கத்தின் சபயரால்) ஏற்படுத்தியவனுக்கு அழடக்கலம் அளித்தவழன அல்லாஹ் 
சபிக்கின்றான்.20 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 
 
 

அத்தியாயம் - 36 : குடிபானங்கள்ஹதீஸ் 4004 – 4191வழர 
 

 

பாடம் : 1 ைதுவிைக்கும் திைாட்மெப் பைச்ொறு,  
கபரீச்சங்கனி, கபரீச்சச் சசங்காய், உலர்ந்த திராட்ழச உள்ளிட்டவற்றிலி ருந்து தயாரிக்கப்படும் 
கபாழத யூட்டும் ஒவ்சவான்றும் மதுகவ என்பதன் விளக்கமும்.2  
 
4004 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பத்ருப் கபாரில் கிழடத்த சசல்வங்களில் 
(எனது பங்காக) வயதான ஒட்டகம் ஒன்ழற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கசர்ந்து 
சபற்கறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது சபாறுப்பில் வந்த ஐந்தில் ஒரு 
பாகத்திலிருந்து) வயதான மற்கறார் ஒட்டகத்ழதயும் எனக்கு வைங்கி னார்கள். ஒரு நாள் நான் 
அவ்விரண்டு ஒட்டகங் கழளயும் அன்சாரி ஒருவரின் வடீ்டு வாசலருகக படுக்கழவத்திருந்கதன். 
"இத்கிர்' எனும் புல்ழல அவற்றின் மீது ஏற்றிச் சசன்று, விற்க கவண்டுசமன நான் நிழனத் 
திருந்கதன். அப்கபாது "பனூ ழகனுகா' குலத்ûச் கசர்ந்த சபாற்சகால்லர் ஒருவர் என்னுடன் 
(அதற்கு உதவியாக வர) இருந் தார். ஃபாத்திமா(ழவ மணம் புரிந்த) "வலீமா' விருந்துக்காக அந்தப் 
புல் விற்ற பணத்ழதப் பயன்படுத்த நான் நாடியிருந்கதன். (நான் ஒட்டகத்ழதப் படுக்கழவத்திருந்த) 
அந்த வடீ்டில் (என் சிறிய தந்ழத) ஹம்ஸா பின் அப்தில் முத்தலிப் (மது) 
அருந்திக்சகாண்டிருந்தார். அவருடன் ஓர் அடிழமப் பாடகியும் இருந்தாள். அவள் "ஹம்ஸா! 
சகாழுத்த இந்தக் கிைம் ஒட்டகங்களுக்கு (நீகர கபாதும். ஒரு ழக பார்ப்பரீாக!)'' என்று (யாப்பு 
வழகப் பாடழலப்) பாடினாள். உடகன ஹம்ஸா (ரலி) அவர்கள் வாளுடன் அவ்விரு 
ஒட்டகங்கழள கநாக்கிப் பாய்ந்து அவற்றின் திமில்கழள சவட்டிச் சாய்த்தார்; அவற்றின் 
இடுப்ழபப் பிளந்து, பின்னர் ஈரக்குழல கழள சவளிகய எடுத்தார். - இதன் அறிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவரான இப்னு ஜுழரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் எனக்கு இழத அறிவித்த இப்னு 
ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடம் "திமில்கழள யுமா அவர் சவளிகய எடுத்தார்?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர் "ஆம்; அவற்றின் திமில் கழளயும் பிளந்து எடுத்துக்சகாண்கட அவர் 
சசன்றார்'' என்று கூறினார்கள்- (சதாடர்ந்து அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) என்ழன 
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அதிர்ச்சியழடயச் சசய்த அந்தக் காட்சிழய கண்ட நான், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் சசன்கறன். அப்கபாது அவர்களுடன் ழஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) அவர் களும் 
இருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் நடந்தழதத் சதரிவித்கதன். உடகன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ழஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) அவர்களுடன் புறப் 
பட்டார்கள். அவர்களுடன் நானும் நடந்கதன். ஹம்ஸா (ரலி) அவர்களிடம் சசன்று தமது 
ககாபத்ழத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சவளிப்படுத்தினார்கள். அப்கபாது ஹம்ஸா 
தமது பார்ழவழய உயர்த்தி, "நீங்கசளல்லாம் என் மூதாழத யரின் அடிழமகள்தாகம?'' என்று 
கூறினார். இழதக் ககட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ஹம்ஸா கபாழதயில் 
இருக்கிறார் என்பழதப் புரிந்துசகாண்டு திரும்பாமல்) அப்படிகய பின்வாக்கில் நடந்துவந்து 
அவர்கழளவிட்டு சவளிகயறிவிட்டார்கள்.3 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிட மிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4005 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பத்ருப் கபாரின்கபாது கபார் சசல்வத்தி லிருந்து எனது 
பங்காக வயதான ஒட்டகம் ஒன்று கிழடத்திருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
அன்ழறய தினத்தில் (தமது சபாறுப்பில் வந்த) ஐந்தில் ஒரு பாகத்திலிருந்து வயதான மற்கறார் 
ஒட்டகத்ழத எனக்கு வைங்கியிருந்தார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி 
பாத்திமா(ழவ மணந்து) அவர்களு டன் தாம்பத்திய உறழவத் சதாடங்க விரும்பியகபாது, "பனூ 
ழகனுகா' குலத்ழதச் கசர்ந்த சபாற்சகால்லர் ஒருவரிடம், அவர் என்னுடன் வந்து "இத்கிர்' புல்ழல 
நாங்கள் சகாண்டு வருகவாம் எனச் சசால்லியிருந்கதன். அந்தப் புல்ழலப் சபாற்சகால்லர்களுக்கு 
விற்று அந்தப் பணத்ழத என் மணவிருந்துக்குப் பயன்படுத்திக்சகாள்ள விரும்பியிருந்கதன். 
அதற்காக நான் என் ஒட்டகங்களுக்கான கசண இருக்ழககழளயும், தீவனப் ழபகள் மற்றும் 
கயிறுகழளயும் கசகரிக்கலாகனன். அப்கபாது என் இரு ஒட்டகங்களும் அன்சாரீ ஒருவரது 
அழறயின் அருகக படுக்கழவக் கப்பட்டிருந்தன. நான் கசகரிக்க விரும்பியவற்ழறச் 
கசகரித்துவிட்டகபாது (திரும்பிவந்கதன். அப்கபாது) என் இரு ஒட்டகங்களின் திமில்களும் 
பிளக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றின் இடுப்புப் பகுதியும் பிளக்கப்பட்டு, அதன் ஈரக்குழல கள் சவளிகய 
எடுக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றின் இந்த (அவலக்) காட்சிழயக் கண்டகபாது என்னால் என் 
கண்கழளக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்ழல. (அழுதுவிட் கடன்.) நான், "இழதச் சசய்தவர் யார்?'' 
என்று ககட்கடன். மக்கள், "ஹம்ஸா பின் அப்தில் முத்தலிப்தாம் இப்படிச் சசய்துவிட்டார். அவர் 
இந்த வடீ்டில் அன்சாரிகளின் மது அருந்தும் குழுவினருடன் இருக்கிறார். அவருக்காக அவருழடய 
நண்பர்களும் அடிழமப் பாடகி ஒருத்தியும் பாட்டுப் பாடு கின்றனர். அவள் தமது பாடலில் 
"ஹம்ஸா! இந்தக் கிைம் ஒட்டகங்களுக்கு (நீகர கபாதும்! ஒரு ழக பார்ப்பரீாக!)'' என்று பாடினாள். 
உடகன வாளுடன் எழுந்த ஹம்ஸா, அவ்விரு ஒட்ட கங்களின் திமில்கழளப் பிளந்தார். அதன் 
இடுப்புப் பகுதிழயப் பிளந்து, அவற்றின் ஈரக்குழல கழள சவளிகய எடுத்துக்சகாண்டார்'' என்று 
பதிலளித்தனர். உடகன நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்கறன். அப்கபாது 
அவர்களுடன் ழஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். எனது முகத்ழதப் பார்த்து 
நான் சந்தித்த (துயரத்)ழத அறிந்துசகாண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களுக்கு 
என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! இன்று (நடந்தழதப்) கபான்று (ஓர் அவலத்ழத) நான் ஒருகபாதும் கண்டதில்ழல. 
ஹம்ஸா என் ஒட்டகங்களிடம் எல்ழல மீறி நடந்துவிட்டார். அவற்றின் திமில்கழள சவட்டித் 
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துண்டாடிவிட்டார். அவற்றின் இடுப்ழபப் பிளந்து விட்டார். இகதா அவர் இப்கபாது ஒரு வடீ்டில் 
மது அருந்தும் குழுவினருடன் இருக்கிறார்'' என்று சசான்கனன். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது கமலங்கிழயக் சகாண்டுவரச் சசால்லி அழத அணிந்துசகாண்டு 
நடந்துசசன்றார்கள். அவர்கழள நானும் ழஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) அவர்களும் 
பின்சதாடர்ந்கதாம். ஹம்ஸா இருந்த (வடீ்டு) வாசல் வந்தவுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (உள்கள சசல்ல) அனுமதி ககட்டார்கள். அவர்கள் அனுமதி தந்தனர். அவர்கள் 
அழனவரும் குடிகபாழதயில் இருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹம்ஸாழவ 
அவர் சசய்த காரியத்திற்காகக் கண்டிக்கலானார்கள். அப்கபாது ஹம்ஸாவின் கண்கள் சிவந் 
திருந்தன. ஹம்ஸா (தழலழய உயர்த்தி) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழளப் பார்த்தார். 
பிறகு தமது பார்ழவழயத் தாழ்த்தி அவர்களின் இரு முைங்கால் பகுதி கழளப் பார்த்தார். பிறகு 
மீண்டும் பார்ழவழய உயர்த்தி வயிற்றுப் பகுதிழயப் பார்த்தார். பிறகு இன்னும் சற்று தழலழய 
உயர்த்தி முகத்ழதப் பார்த்தார். பிறகு, "நீங்கசளல் லாம் என் தந்ழதயின் அடிழமகள்தாகம?'' என்று 
கூறினார். அவர் கபாழதயில் இருக்கிறார் என்ப ழதப் புரிந்துசகாண்டு, (திரும்பாமல்) அப்படிகய 
பின்வாக்கில் எட்டுழவத்து, வந்த வைிகய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சவளிகயறினார்கள். நாங்களும் அவர்களுடன் சவளிகயறிகனாம். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் 
அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4006 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மது தழட சசய்யப்பட்ட நாளன்று நான் 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் மக்களுக்கு மது பரிமாறிக்சகாண்டிருந்கதன். 
அந்நாட்களில் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காய்கள், கனிந்த கபரீச்சம் பைங்கள் 
ஆகியவற்றால் தயாரிக்கப்பட்ட கபரீச்ச மதுழவகய (ஃபளகீ்) அவர்கள் அருந்தினர். (மதுழவத் 
தழட சசய்யும் இழறவசனம் அருளப்சபற்றதும்) ஒரு சபாது அறிவிப்பாளர் "(மக்ககள!) மது தழட 
சசய்யப்பட்டுவிட்டது'' என்று அறிவிப்புச் சசய்தார். அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (என்னிடம்), 
"சவளிகய கபாய் பார்(த்து வா)'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற நான் சவளியில் சசன்கறன். அங்கு 
சபாது அறிவிப்பாளர் ஒருவர் "அறிந்துசகாள்ளுங்கள். மது தழட சசய்யப்பட்டுவிட்டது'' என்று 
அறிவிப்புச் சசய்துசகாண்டிருந்தார். (இந்த அறிவிப்ழபக் ககட்ட அழனவரும் மதுழவ வடீ்டுக்கு 
சவளிகய ஊற்றினர்.) மதீனா வின் சதருக்களில் மது ஓடியது. அப்கபாது அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்கள் என்னிடம், "சவளிகய சசன்று இழதயும் ஊற்றிவிடு'' என்று (தம்மிடமிருந்த மதுழவக் 
சகாடுத்து) கூறினார். அவ்வாகற நான் அழத ஊற்றிவிட்கடன். அப்கபாது மக்கள் (அல்லது 
மக்களில் சிலர்) "மது, தம் வயிறுகளில் இருக்கும் நிழலயில் இன்ன மனிதர் சகால்லப்பட்டார். 
இன்ன மனிதர் சகால்லப்பட்டார் (அவர்களின் நிழல என்னவாகுகமா!)'' என்று கூறினர். (இந்த 
வாசகம் அனஸ் (ரலி) அவர்களின் அறிவிப்பிகலகய உள்ளதா என்பது எனக்குத் சதரியவில்ழல 
என அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் கூறுகிறார்). அப்கபாதுதான் வல்லழமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், "(இழறவழன) அஞ்சி, இழறநம்பிக்ழக சகாண்டு, நல்லறங்கள் சசய்து, பிறகு அஞ்சி, 
இழறநம்பிக்ழக சகாண்டு, பின்னரும் அஞ்சி, நன்ழமகழளச் சசய்வார்களானால் 
(தடுக்கப்பட்டவற்ழற முன்னர்) உட்சகாண்டதற்காக இழறநம்பிக்ழக சகாண்டு நல்லறங்கள் 
சசய்கதார்மீது எந்தக் குற்றமுமில்ழல'' (5:93) எனும் வசனத்ழத அருளினான்.4  
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4007 அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுழஹப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: மக்கள் அனஸ் பின் மாலிக் 
(ரலி) அவர்களிடம் கபரீச்சங்காய் மது (ஃபளகீ்) குறித்துக் ககட்டனர். அப்கபாது அனஸ் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் "ஃபளகீ்' எனக் குறிப்பிடும் இந்தப் கபரீச்சங்காய் மதுழவத் தவிர 
கவசறந்த மதுவும் (நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) எங்களிடம் இருக்கவில்ழல. (ஒரு நாள்) 
நான் எங்கள் வடீ்டில் (என் தாயாரின் இழளய கணவர்) அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுக்கும் 
அபூஅய்யூப் (ரலி) அவர்களுக்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாைர்களில் 
கவறுசிலருக்கும் மது பரிமாறுவதில் ஈடுபட்டிருந்கதன். அப்கபாது ஒரு மனிதர் வந்து, "உங்களுக்கு 
அச்சசய்தி எட்டியதா?' என்று ககட்டார். நாங்கள் "இல்ழல' என்கறாம். அவர், "மது தழட 
சசய்யப்பட்டுவிட்டது'' என்று சதரிவித்தார். அப்கபாது அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், "அனகஸ! இந்த 
மதுப் பபீ்பாழயக் கீகை சகாட்டி விடு' என்று கூறினார்கள். அந்த மனிதர் சசய்தி சதரிவித்த பிறகு 
நபித்கதாைர்கள் மதுழவத் திரும்பிப் பார்க்கவுமில்ழல. (உறுதி சசய்துசகாள்வதற்காக) மதுழவப் 
பற்றி (கவறு யாரிடமும்) ககட்கவுமில்ழல.5  
 
4008 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் எங்கள் உறவினரிழடகய நின்று என் 
தந்ழதயின் சககாதரர்களுக்கு, அவர்க ளுக்குரிய கபரீச்சங்காய் மதுழவப் பரி 
மாறிக்சகாண்டிருந்கதன். நாகன அவர்களில் (வயதில்) சிறியவனாயிருந்கதன். அப்கபாது ஒரு 
மனிதர் வந்து "மது தழட சசய்யப்பட்டு விட்டது'' என்று சதரிவித்தார். உடகன என் தந்ழதயின் 
சககாதரர்கள், "அனகஸ! இழதக் கவிழ்த்துவிடு'' என்று கூறினார்கள். அவ் வாகற நான் அழதக் 
கவிழ்த்துவிட்கடன். இதன் அறிவிப்பாளரான சுழலமான் பின் தர்கான் அத்ழதமீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: நான் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "அ(வர்களுழடய ம)து எ(த்தழகய)து?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காய்களிலிருந்தும் கபரீச்சச் 
சசங்காய்களிலிருந்தும் தயாரிக்கப்பட்ட தாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் பின் 
அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள் "அதுகவ அன்ழறய நாட்களில் அவர்களின் மதுபானமாக இருந்தது'' என்று 
(விளக்கிக்) கூறினார். சுழலமான் அத்ழதமீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இவ்வாறு அனஸ் பின் 
மாலிக் (ரலி) அவர்ககள கூறியதாக மற்சறாரு மனிதர் எனக்கு அறிவித்தார்.6  
 
4009 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் என் உறவினரிழடகய நின்று (மது) 
பரிமாறிக்சகாண்டிருந்கதன்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம் சபற்றுள்ளன. கமலும், அதில் பின்வருமாறு 
காணப்படுகிறது: அப்கபாது அபூபக்ர் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள் "அதுகவ அன்ழறய நாளில் 
அவர்களின் மதுபானமாக இருந்தது'' என்று கூறினார்கள். அந்த இடத்தில் அனஸ் (ரலி) அவர்களும் 
இருந்தார்கள். அ(பூபக்ர் அவ்வாறு கூறிய)ழத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் மறுக்கவில்ழல. முஅதமிர் 
பின் சுழலமான் பின் தர்கான் (ரஹ்) அவர்கள் தம் தந்ழதயிடமிருந்து அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், 
"அன்ழறய நாளில் அதுகவ அவர்களின் மதுபானமாக இருந்தது'' என அனஸ் (ரலி) அவர்ககள 
கூறியழத நான் ககட்கடன் என என்னுட னிருந்த ஒருவர் எனக்கு அறிவித்தார்'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது.  
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4010 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) நான் அன்சாரிகளில் ஒரு 
குழுவில் அபூதல்ஹா (ரலி), அபூதுஜானா (ரலி) மற்றும் முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) ஆகி கயாருக்கு 
மது பரிமாறிக்சகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது ஒருவர் உள்கள வந்து, "புதிதாக ஒரு சசய்தி 
வந்துள்ளது. மதுழவத் தழட சசய்யும் இழற வசனம் அருளப்சபற்றுள் ளது'' என்று கூறினார். 
அன்ழறய தினத்தில் நாங்கள் மதுழவக் கவிழ்த்துவிட்கடாம். அ(ப்கபாழதய ம)து, நன்கு கனியாத 
நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காயிலிருந்தும் கனிந்த கபரீச்சம் பைங்களிலிருந்தும் கலந்து 
தயாரிக்கப்பட்டதாககவ இருந்தது. இதன் அறிவிப்பாளரான கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"மது தழட சசய்யப்பட்டகபாது மக்களின் மதுபானங்களில் சபரும்பாலனழவ நன்கு கனியாத 
நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காய்களிலிருந்தும் கனிந்த கபரீச்சம் பைங்களிலிருந்தும் கலந்து 
தயாரித்தழவயாககவ இருந்தன'' என்று அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "நான் கதால் ழபயிலிருந்து நன்கு 
கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காயிலிருந்தும் கனிந்த கபரீச்சம் பைத்திலிருந்தும் கலந்து 
தயாரித்த மது பானத்ழத அபூதல்ஹா (ரலி), அபூ துஜானா (ரலி) மற்றும் சுழஹல் பின் ழபளா 
(ரலி) ஆகிகயாருக்குப் பரிமாறிக்சகாண்டிருந்கதன்'' என்று அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
இடம்சபற்றுள்ளன.7  
4011 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கனிந்த கபரீச்சம் பைத்ழதயும் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காழயயும் கல(ந்து 
ஊறழவ)க்க கவண்டாம் என்றும் பின்னர் அழத அருந்த கவண்டாம் என்றும் தழட விதித்தார்கள். 
மது தழட சசய்யப்பட்ட நாளில் அவர்களுழடய சபாதுவான மது பானம் அதுவாககவ இருந்தது.  
 
4012 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஉழபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி), 
அபூதல்ஹா (ரலி) மற்றும் உழப பின் கஅப் (ரலி) ஆகிகயாருக்கு நிறம் மாறிய கபரீச்சங் 
காய்களாலும் கபரீச்சங்கனிகளாலும் தயாரித்த மதுபானத்ழத நான் பரிமாறிக் சகாண்டிருந்கதன். 
அப்கபாது அவர்களிடம் ஒருவர் வந்து "மது தழட சசய்யப்பட்டு விட்டது'' என்று கூறினார். உடகன 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், "அனகஸ! எழுந்து இந்தப் பாத்திரங்கழள உழடத்துவிடு'' என்று 
கூறினார்கள். அவ்வாகற நான் எங்களது கல் பாத்திரம் ஒன்ழற கநாக்கி எழுந்து, அதன் அடிப் 
பாகத்தில் அடித்கதன். அது உழடந்துவிட்டது.8 
 
 4013 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ் மதுழவத் தழட சசய்யும் 
வசனத்ழத அருளியகபாது, மதீனாவில் கனிந்த கபரீச்சங் கனிகளில் தயாரிக்கப்படும் 
மதுபானத்ழதத் தவிர கவசறந்த மதுபானமும் இருக்கவில்ழல.9  
 
பாடம் : 2 மதுபானத்ழத (சழமயல்) காடியாக மாற்றுவது தழட சசய்யப்பட்ட தாகும்.10 
 
 4014 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் மதுழவ (சழம யல்) 
காடியாக மாற்றுவழதப் பற்றிக் ககட்கப் பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "இல்ழல (மாற்றக் 
கூடாது)'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 3 ைதுமவ ைருந்தாகப் பயன்படுத்துவ தற்கு வந்துள்ள தமட. 
 
 4015 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் அல்ஹள்ரமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
தாரிக் பின் சுழவத் அல்ஜுஅஃப ீ(ரலி) அவர்கள் மது (தயாரிப்ப ழதப்) பற்றிக் ககட்டார்கள். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அ(வ்வாறு மது தயாரிப்ப)ழதத் தழட சசய்தார்கள்; அல்லது அழத 
சவறுத்தார்கள். அப்கபாது தாரிக் (ரலி) அவர்கள், "மருந்துக் காககவ அழதத் தயாரிக்கிகறன்'' என்று 
கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அது மருந்தல்ல; கநாய்'' என்றார்கள்.11 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 4 கபரீச்சம் பைம், திராட்ழச ஆகியவற்ழற ஊறழவத்துத் தயாரிக்கப்படும் எல்லாப் பைச் 
சாறுகளும் (கபாழத தரு மானால்) "மதுபானம்' ("கம்ர்') என்கற அழைக்கப்படும். 
 
 4016 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மது (கம்ர்), இவ்விரு மரங்களிலிருந்கத 
தயாரிக்கப்படுகிறது. அழவ: 1. கபரீச்ழச 2. திராட்ழச. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4017 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் மது, இவ்விரு மரங்களிலிருந்கத தயாரிக் 
கப்படுகிறது. அழவ: 1. கபரீச்ழச 2. திராட்ழச. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4018 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மது, இவ்விரு மரங்களிலிருந்கத 
தயாரிக்கப்படுகிறது. அழவ: 1. திராட்ழச 2. கபரீச்ழச. இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
அபூகுழறப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (திராட்ழச, கபரீச்ழச என்பழதக் குறிக்க அல்கர்மத், 
அந்நக்லத் என்பதற்குப் பதிலாக) அல்கர்ம், அந்நக்ல் எனும் சசாற்கள் ஆளப்பட்டுள்ளன.  
 
பாடம் : 5 கபரீச்சம் பைங்கழளயும் உலர்ந்த திராட் ழசகழளயும் கலந்து ஊறழவப்பது சவறுக்கத் 
தக்கதாகும்.12  
 
4019 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
உலர்ந்த திராட்ழச களும் கபரீச்சம் பைங்களும் கலந்து ஊற ழவக்கப்படுவதற்கும் நன்கு கனியாத 
நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காய்களும் கபரீச்சச் சசங் காய்களும் கலந்து ஊறழவக்கப்படுவதற்கும் 
தழட விதித்தார்கள்.13  
 
4020 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், கபரீச்சங்கனிகளும் உலர்ந்த திராட்ழசகளும் ஒன்றுகசர்த்து ஊறழவக்கப்படுவழதத் 
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தழட சசய்தார்கள். (அவ்வாகற) கபரீச்சச் சசங்காய்களும் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய 
கபரீச்சங்காய்களும் ஒன்றுகசர்த்து ஊறழவக்கப்படுவழதயும் தழட சசய்தார்கள்.  
4021 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கபரீச்சச் சசங்காய்கழளயும் நன்கு 
கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காய்கழளயும் ஒன்று கசர்(த்து ஊறழவ)க்காதீர்கள். உலர்ந்த 
திராட்ழசகழளயும் கபரீச்சங்கனிகழளயும் ஒன்றுகசர்த்து ஊறழவக்காதீர்கள். இழத ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4022 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், உலர்ந்த திராட்ழசகளும் கபரீச்சம் பைங் களும் கல(ந்து ஊறழவ)க்கப்படுவழதத் தழட 
சசய்தார்கள். (அவ்வாகற) நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காய்களும் கபரீச்சச் 
சசங்காய்களும் ஒன்று கசர்த்து ஊறழவக்கப்படுவழதயும் தழட சசய்தார்கள். 
 
 4023 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், கபரீச்சங்கனிகளும் 
உலர்ந்த திராட்ழசகளும் கல(ந்து ஊறழவ)க் கப்படுவழதத் தழட சசய்தார்கள். (அவ் வாகற) 
கனிந்த கபரீச்சம் பைங்களும் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காய்களும் கல(ந்து 
ஊறழவ)க்கப்படுவழதயும் தழட சசய்தார்கள்.  
 
4024 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
உலர்ந்த திராட்ழசகழளயும் கபரீச்சம் பைங் கழளயும் கல(ந்து ஊறழவ)க்க கவண்டா சமன 
எங்களுக்குத் தழட விதித்தார்கள். (அவ்வாகற) நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய 
கபரீச்சங்காய்கழளயும் கனிந்த கபரீச்சம் பைங்கழள யும் கல(ந்து ஊறழவ)க்க கவண்டாசமன்றும் 
தழட விதித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4025 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் பைச்சாற்ழற அருந்துகின்றவர், 
உலர்ந்த திராட்ழசழயத் தனியாக (ஊறழவத்து) அருந்தட்டும். அல்லது கபரீச்சம் பைத்ழதத் 
தனியாக (ஊறழவத்து) அருந்தட்டும். அல்லது நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காழயத் 
தனியாக (ஊறழவத்து) அருந்தட்டும். இழத அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4026 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற் கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காய்கழள கனிந்த கபரீச்சம் பைங் களுடன், அல்லது 
உலர்ந்த திராட்ழசகழளப் கபரீச்சம் பைங்களுடன், அல்லது உலர்ந்த திராட்ழசகழள நன்கு 
கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காய்களுடன் கல(ந்து ஊறழவ)க்க கவண்டாசமன எங்களுக்குத் 
தழட விதித் தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. பிறகு "உங்களில் பைச் சாற்ழற அருந்து 
கின்றவர்...'' எனத் சதாடரும் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள இதர தகவல்களும் இடம் சபற்றுள்ளன.  
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4027 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங் 
காய்கழளயும் கபரீச்சச் சசங்காய்கழளயும் ஒன்றாகச் கசர்த்து ஊறழவக்காதீர்கள். (அவ்வாகற) 
உலர்ந்த திராட்ழசகழளயும் கபரீச்சம் பைங் கழளயும் ஒன்றாகச் கசர்த்து ஊறழவக்காதீர்கள். 
(கவண்டுமானால்) அழவ ஒவ்சவான்ழறயும் தனித்தனியாக ஊறழவத்துக்சகாள்ளுங்கள். இழத 
அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.14 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4028 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய 
கபரீச்சங்காய்கழளயும் கபரீச்சச் சசங்காய்கழளயும் ஒன்றாகச் கசர்த்து ஊறழவக்காதீர்கள். 
(அவ்வாகற) கபரீச்சச் சசங்காய்கழளயும் உலர்ந்த திராட்ழசகழளயும் ஒன்றுகசர்த்து 
ஊறழவக்காதீர்கள். மாறாக, அழவ ஒவ்சவான்ழறயும் தனித்தனியாக ஊற 
ழவத்துக்சகாள்ளுங்கள். இழத அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், கமற்கண்ட ஹதீழஸ 
அபூசலமா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: நான் அப்துல்லாஹ் பின் அபீ கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கழள (கநரடியாகச்) சந்தித்கதன். 
அப்கபாது தம் தந்ழத அபூ கத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக கமற் கண்ட ஹதீழஸ என்னிடம் 
அவர்கள் அறிவித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "கபரீச்சச் சசங்காய்கழளயும் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய 
கபரீச்சங்காய் கழளயும் (ஒன்றுகசர்த்து ஊறழவக்க கவண்டாம்) என்றும், கபரீச்சம் பைங்கழளயும் 
உலர்ந்த திராட்ழசகழளயும் (ஒன்றுகசர்த்து ஊறழவக்க கவண்டாம்)'' என்றும் இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 4029 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "கபரீச்சம் பைங்கழளயும் 
நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காய் கழளயும் கல(ந்து ஊறழவ)க்க கவண்டாம் என்றும், 
உலர்ந்த திராட்ழசகழளயும் கபரீச்சம் பைங்கழளயும் கல(ந்து ஊறழவ)க்க கவண்டாம் என்றும், 
நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங் காய்கழளயும் கபரீச்சச் சசங்காய்கழளயும் கல(ந்து 
ஊறழவ)க்க கவண்டாம் என்றும் தழட சசய்தார்கள். "(கவண்டுமானால்) அழவ ஒவ்சவான்ழறயும் 
தனித்தனியாக ஊறழவத்துக் சகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4029-ஆ அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
உலர்ந்த திராட்ழசகழளயும் கபரீச்சம் பைங்கழளயும், (அவ்வாகற) நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய 
கபரீச்சங்காய்கழளயும் கபரீச்சம் பைங்கழளயும் (ஒன்றாகச் கசர்த்து) ஊறழவக்க கவண்டாசமனத் 
தழட சசய்தார்கள். "(கவண்டுமானால்) அழவ ஒவ்சவான்றும் தனித்தனியாக 
ஊறழவக்கப்படலாம்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் 
பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4030 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், கபரீச்சம் பைங் களும் 
உலர்ந்த திராட்ழசகளும் ஒன்று கசர்(த்து ஊறழவ)க்கப்படுவதற்கும் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய 
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கபரீச்சங்காய்களும் கபரீச்சம் பைங்களும் ஒன்றுகசர்த்து ஊற ழவக்கப்படுவதற்கும் தழட 
விதித்தார்கள். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் (யமன் நாட் டிலுள்ள) "ஜுரஷ்'வாசிகளுக்குப் 
கபரீச்சம் பைங்கழளயும் உலர்ந்த திராட்ழசகழளயும் கல(ந்து ஊறழவ)க்க கவண்டாம் எனத் 
தழட சசய்து கடிதம் எழுதினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "கபரீச்சம் பைங்கழளயும் உலர்ந்த திராட்ழசகழளயும் கலந்து 
ஊறழவக்க கவண்டாம்'' என்பது மட்டுகம இடம்சபற்றுள் ளது. நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய 
கபரீச்சம் பைங்கழளயும் கபரீச்சம் பைங்கழளயும் கலந்து ஊறழவப்பது பற்றிய குறிப்பு 
இடம்சபறவில்ழல.  
 
4031 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காய்களும் 
கபரீச்சச் சசங்காய்களும் ஒன்றுகசர்த்து ஊறழவக்கப்படுவதற்கும் கபரீச்சம் பைங்களும் உலர்ந்த 
திராட்ழசகளும் ஒன்றுகசர்த்து ஊற ழவக்கப்படுவதற்கும் தழட விதிக்கப்பட்டுவிட்டது.  
 
4032 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய கபரீச்சங்காய்களும் 
கபரீச்சச் சசங்காய்களும் ஒன்றாகச் கசர்த்து ஊறழவக்கப்படுவதற்கும் கபரீச்சம் பைங்களும் 
உலர்ந்த திராட்ழசகளும் ஒன்றுகசர்த்து ஊறழவக்கப்படுவதற்கும் தழட விதிக்கப்பட்டுவிட்டது.  
 
பாடம் : 6 தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம், சுழரக்காய் குடுழவ, மண் சாடி, கபரீச்ச மரத்தின் 
அடிப்பாகத்ழதக் குழடந்து தயாரிக் கப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்றில் பானங்கழள 
ஊற்றிழவப்பதற்கு விதிக்கப்சபற்றிருந்த தழடயும், பின்னர் அச்சட்டம் காலாவதியாக்கப் பட்டதும், 
கபாழதயூட்டக்கூடியதாக மாறாத வழர எல்லாப் பாத்திரங்களும் தற்கபாது 
அனுமதிக்கப்பட்டழவகய என்பது பற்றிய விளக்கமும்.15 
 
 4033 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சுழரக்காய் குடுழவ, தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகிய வற்றில் பானங்கழள ஊற்றிழவக்க 
கவண்டாசமனத் தழட விதித்தார்கள். இழத இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
ழலஸ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4034 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சுழரக்காய் குடுழவ, தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்றில் பானங்கழள ஊற்றிழவக்க 
கவண்டாசமனத் தழட விதித்தார்கள். இழத இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
சுஃப்யான் பின் உழயனா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கிறார்கள். கமற்கண்ட ஹதீழஸ 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் வைியாகவும் இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவித்துள் ளார்கள். அதில் பின்வருமாறு இடம்சபற் றுள்ளது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: சுழரக்காய் குடுழவயில் பானங்கழள ஊற்றிழவக்காதீர்கள். தார் பூசப்பட்ட 
பாத்தி ரத்திலும் ஊற்றிழவக்காதீர்கள். பிறகு அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள், "மண் சாடிகழளயும் 
தவிர்த்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள்.  
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4035 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம், 
"ஹன்த்தம்', கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் பாகத்ழதக் குழடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் 
ஆகியவற்ழறப் பயன்படுத்த கவண்டாசமனத் தழட சசய்தார்கள். அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடம் 
"ஹன்த்தம் என்பது என்ன?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "சுட்ட களிமண்ணாலான 
பச்ழசநிறச் சாடிகள்' என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 
4036 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்துல் ழகஸ் தூதுக் 
குழுவினரிடம், "சுழரக்காய் குடுழவ, மண் சாடி (ஹன்த்தம்), கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் பாகத்ழதக் 
குழடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம், தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ழற உங்களுக்குத் தழட 
விதிக்கிகறன். கவண்டுமானால், கதால் ழபகளில் (அனுமதிக்கப்பட்ட பானங்கழள) 
அருந்திக்சகாள்க. அதன் வாய்ப் பகுதியில் சுருக்கிட்டுக்சகாள்க'' என்று கூறினார்கள்.16 "ஹன்த்தம்' 
என்பது, கழுத்துப் பகுதி துண்டிக்கப்பட்ட கதால் ழப ஆகும். 
4037 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுழரக்காய் 
குடுழவ, தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்றில் பானங்கழள ஊற்றிழவக்க கவண்டாசமனத் 
தழட சசய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் கமற்கண்ட வாறு இடம்சபற்றுள்ளது. 
அப்ஸர் பின் அல்காசிம் (ரஹ்) மற்றும் ஷுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப் 
பில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் சுழரக்காய் குடுழவ, தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகிய வற்ழறப் 
பயன்படுத்த கவண்டாசமனத் தழட சசய்தார்கள்'' என்று இடம்சபற் றுள்ளது.17  
 
4038 இப்ராஹமீ் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) 
அவர்களிடம் "எந்தப் பாத்திரத்தில் பானங்கழள ஊற்றி ழவப்பது சவறுக்கப்பட்டது எனத் தாங்கள் 
இழறநம்பிக்ழகயாளர்களின் அன்ழன (ஆயிஷா- ரலி) அவர்களிடம் ககட்டீர்கள்?'' என்று 
வினவிகனன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்; நான் "இழற நம்பிக்ழகயாளர்களின் அன்ழனகய! எந்தப் 
பாத்திரங்களில் பானங்கழள ஊற்றிழவக்க கவண்டாசமன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தழட சசய்தார்கள்?' என்று ககட்கடன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் 
இல்லத்தாராகிய எங்களிடம் சுழரக்காய் குடுழவ, தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்றில் 
பானங்கழள ஊற்றிழவக்க கவண்டாசமனத் தழட சசய்தார்கள் என்று விழடயளித்தார்கள்'' 
என்றார்கள். (அறிவிப்பாளர் இப்ராஹமீ் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) "மண் சாடிழயயும் 
சுட்ட களிமண் பாத்திரத்ழதயும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிடவில் ழலயா?'' என நான் 
அஸ்வத் (ரஹ்) அவர்களிடம் ககட்கடன். அதற்கு அஸ்வத் (ரஹ்) அவர்கள், "நான் ககட்டழதத்தான் 
உங்களுக்கு அறிவிக்கிகறன். நான் ககட்காதழத உங்களுக்கு அறிவிக்க கவண்டுமா?'' என்று 
கூறினார்கள்.18 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 4039 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் சுழரக்காய் குடுழவ, தார் 
பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ழறப் பயன்படுத்த கவண்டாசமனத் தழட சசய் தார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 4040 ஸுமாமா பின் ஹஸ்ன் அல் குழஷரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கழளச் சந்தித்துப் பைச்சாறுகள் பற்றிக் ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்களி 
டம் அப்துல் ழகஸ் தூதுக் குழுவினர் வந்து பைச்சாறுகள் பற்றிக் ககட்டனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
சுழரக்காய் குடுழவ, கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் பாகத்ழதக் குழடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம், தார் 
பூசப்பட்ட பாத்திரம், மண் சாடி ஆகியவற்றில் பானங்கழள ஊற்றிழவக்க கவண்டாசமனத் தழட 
விதித்தார்கள்' என்று பதிலளித்தார்கள்'' என்றார்கள்.  
 
4041 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுழரக்காய் 
குடுழவ, மண் சாடி, கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் பாகத்ழதக் குழடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம், தார் 
பூசப்பட்ட பாத்திரம் ("முஸஃப்பத்') ஆகியவற்ழறப் பயன்படுத்த கவண்டாசமனத் தழட 
சசய்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் (தார் பூசப்பட்டப்பட்ட பாத்திரம் என்பழதக் 
குறிக்க) "முஸஃப்பத்' என்பதற் குப் பதிலாக "முகய்யர்' என இடம்சபற் றுள்ளது. 
 
 4042 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அப்துல் ழகஸ் 
தூதுக் குழுவினர் வந்தகபாது, "சுழரக்காய் குடுழவ, மண் சாடி, கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் பாகத்ழதக் 
குழடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம், தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் (முகய்யர்) ஆகியவற்ழறப் 
பயன்படுத்த கவண்டா சமன உங்களுக்குத் தழட சசய்கிகறன்'' என்று நபியவர்கள் கூறினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஹம்மாத் பின் ழஸத் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம்' என்பழதக் குறிக்க) "முகய்யர்' 
என்பதற்குப் பதிலாக "முஸஃப்பத்' எனும் சசால் இடம்சபற்றுள்ளது. 4043 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுழரக்காய் குடுழவ, மண் சாடி, 
தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம், கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் பாகத்ழதக் குழடந்து தயார் சசய்யப்பட்ட 
பாத்திரம் ஆகிய வற்ழறப் பயன்படுத்த கவண்டாசமனத் தழட சசய்தார்கள்.  
 
4044 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சுழரக்காய் குடுழவ, மண் சாடி, தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் மற்றும் கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் 
பாகத்ழதக் குழடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ழறப் பயன்படுத்த கவண்டாம் என்றும், 
பழுக்காத பச்ழச நிறமுள்ள கபரீச்சம் பைங்கழள நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய 
கபரீச்சங்காய்களுடன் ஒன்றாகச் கசர்த்து ஊறழவக்க கவண்டாம் என்றும் தழட சசய்தார்கள்.  
 
4045 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சுழரக்காய் குடுழவ, கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் பாகத்ழதக் குழடந்து தயாரிக்கப் பட்ட பாத்திரம் 
மற்றும் தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ழறப் பயன்படுத்த கவண்டாம் எனத் தழட 
விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 4046 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
சுட்ட களிமண் பாத்திரத்தில் பானங்கழள ஊற்றிழவக்க கவண்டாம் எனத் தழட சசய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
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 4047 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சுழரக்காய் குடுழவ, மண் சாடி, கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் பாகத்ழதக் குழடந்து தயாரிக்கப்பட்ட 
பாத்திரம் மற்றும் தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ழறப் பயன்படுத்த கவண்டாசமனத் தழட 
சசய்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள், (கமற்கண்ட 
பாத்திரங்களில் பானங்கழள) ஊற்றிழவக்க கவண்டாசமனத் தழட சசய்தார்கள்'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
4048 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மண் 
சாடி, சுழரக்காய் குடுழவ மற்றும் கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் பாகத்ழதக் குழடந்து தயாரிக்கப்பட்ட 
பாத்திரம் ஆகியவற்றில் (பானங்கழள) அருந்த கவண்டாசமனத் தழட சசய்தார்கள். 
 
 4049 சயதீ் பின் ஜுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சுழரக்காய் குடுழவ, மண் சாடி, தார் பூசப் பட்ட பாத்திரம் மற்றும் கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் 
பாகத்ழதக் குழடந்து தயாரிக்கப் பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ழறப் பயன் படுத்த கவண்டாசமனத் 
தழட சசய்தார்கள் என நான் சாட்சியம் அளிக்கிகறன்'' என்று இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களும் 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களும் கூறியதாக நான் சாட்சியம் அளிக்கிகறன். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4050 சயதீ் பின் ஜுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம், சுட்ட 
களிமண் பாத்திரத்தில் ஊறழவக்கப் பட்ட பானங்கள் பற்றிக் ககட்கடன். இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திரத்தில் ஊறழவக்கப்பட்ட 
பானத்திற்குத் தழட விதித்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். பின்னர் நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களிடம் சசன்று, "இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுவழதத் தாங்கள் சசவியுறவில்ழலயா?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இப்னு உமர் என்ன கூறுகிறார்?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திரத்தில் 
ஊறழவக்கப்பட்ட பானத்திற்குத் தழட விதித்தார்கள் என்று கூறினார்கள்'' என்கறன். அதற்கு 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இப்னு உமர் சசான்னது உண்ழமகய. அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "நபதீுல் ஜர்ரு'க்குத் தழட விதித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். உடகன நான், 
"நபதீுல் ஜர் என்பது என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "சுட்ட 
களிமண்ணில் தயாரிக்கப்படும் (பாத்திரங்கள்) ஒவ்சவான்றுகம (நபதீுல் ஜர்) ஆகும்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.  
 
4051 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தாம் 
கலந்துசகாண்ட கபார் ஒன்றில் மக்களிழடகய உழரயாற்றினார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இருந்த பகுதிழய கநாக்கிச் சசன்கறன். நான் அங்கு சசன்ற ழடவதற்குள் 
(அவர்கள் உழரழய முடித்துத்) திரும்பிவிட்டார்கள். எனகவ நான் (மக்களிடம்), "அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன சசான் னார்கள்?'' என்று ககட்கடன். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் சுழரக் காய் குடுழவ, தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்றில் (பானங்கழள) 
ஊற்றிழவக்க கவண்டாம் எனத் தழட விதித்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தனர்.  
 
4052 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பத்து 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) மற்றும் 
உசாமா பின் ழஸத் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்ழபத் தவிர மற்ற அறிவிப்புகளில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துசகாண்ட கபார்களில் ஒன்றில்'' எனும் குறிப்பு 
இடம்சபறவில்ழல.  
 
4053 ஸாபித் பின் அஸ்லம் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திரத்தில் 
ஊறழவக்கப்பட்ட பானங்கழளத் தழட சசய்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் 
"அவ்வாகற மக்கள் கூறுகிறார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அதற்குத் தழட விதித்தார்களா?'' என்று (மீண்டும்) ககட்கடன். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
"அவ்வாகற மக்கள் கூறுகிறார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். - தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சுட்ட களிமண் பாத்திரத்தில் பானங்கழள ஊற்றி ழவக்க கவண்டாசமனத் தழட சசய்தார் களா?'' 
என்று ககட்டார். அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித் தார்கள். இதன் 
அறிவிப்பாளரான சுழலமான் அத்ழதமீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பிறகு தாவூஸ் (ரஹ்) 
அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! இவ்வாகற நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து 
சசவியுற்கறன்'' என்று கூறினார்கள்.  
 
4054 தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திரம், சுழரக் காய் குடுழவ 
ஆகியவற்றில் பானங்கழள ஊற்றிழவக்க கவண்டாசமனத் தழட சசய் தார்களா?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித் தார்கள். 
 
 4055 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட 
களிமண் பாத்திரம், சுழரக்காய் குடுழவ ஆகியவற்ழறப் பயன்படுத்த கவண்டாசமனத் தழட 
சசய்தார்கள்.  
 
4056 தாவூஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் 
அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திரம், சுழரக்காய் குடுழவ மற்றும் தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் 
ஆகியவற்றில் பானங்கழள ஊற்றிழவக்க கவண்டா சமனத் தழட சசய்தார்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 
4057 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மண் சாடி, 
சுழரக்காய் குடுழவ, தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ழறப் பயன்படுத்த கவண்டாசமனத் தழட 
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சசய்தார்கள். அறிவிப்பாளர் முஹாரிப் பின் திஸார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இழத நான் 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து (ஓரிரு முழற அல்ல) பலமுழற சசவியுற் றுள்களன். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்கள் கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் பாகத்ழதக் குழடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரத்ழதயும் 
குறிப்பிட் டார்கள் என்கற நான் கருதுகிகறன் என முஹாரிப் பின் திஸார் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்.  
 
4058 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட 
களிமண் பாத்திரம், சுழரக்காய் குடுழவ மற்றும் தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ழறப் 
பயன்படுத்த கவண்டாம் எனத் தழட சசய்தார்கள். (மாறாக) "கதால் ழபகளில் பானங்கழள 
ஊற்றிழவத்துக்சகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4059 ஜபலா பின் சஹமீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹன்த்தமா'ழவப் பயன்படுத்த கவண்டாசமனத் தழட 
சசய்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். நான் "ஹன்த்தமா என்பது என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "சுட்ட களிமண் பாத்திரம்' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
 4060 ஸாதான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தழட சசய்துள்ள குடிபானங் கழளப் பற்றி உங்களது (வட்டார) சமாைியில் கூறி, அதற்கு 
எங்களது (வட்டார) சமாைியில் எனக்கு விளக்கமளியுங்கள். ஏசனனில், எங்களது சமாைி வைக்கு 
அல்லாத கவசறாரு சமாைி வைக்கு உங்களுக்கு உள்ளது'' என்று கூறிகனன். அதற்கு இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹன்த்தழம'ப் பயன்படுத்த கவண்டா 
சமனத் தழட சசய்தார்கள். அது சுட்ட களி மண் பாத்திரமாகும். கமலும், அவர்கள் "துப்பா'ழவயும் 
தழட சசய்தார்கள். அது சுழரக்காய் குடுழவயாகும். "முஸஃப்பத்'ழத யும் தழட சசய்தார்கள். 
அதுகவ தார் பூசப்பட்ட பாத்திரமாகும். "நக்கீழர'யும் தழட சசய்தார்கள். அது கபரீச்ச மரத்தின் 
கமற் பட்ழட உரிக்கப்பட்டு பின்னர் நன்கு குழடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரமாகும்'' என்று 
கூறிவிட்டு, "(இவற்ழற விடுத்து) கதால் ழபகளில் பானங்கழள ஊற்றிழவக்குமாறு 
உத்தரவிட்டார்கள்'' என்று சசான்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
4061 சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் இந்தச் சசாற்சபாைிவு கமழட -அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மிம்பழர 
கநாக்கி ழசழக சசய்கிறார்- அருகில், "அப்துல் ழகஸ் தூதுக் குழுவினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து குடிபானங்கள் பற்றிக் ககட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சுழரக்காய் குடுழவ, கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் பாகத்ழதக் குழடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் 
மற்றும் மண் சாடி ஆகியவற்ழறப் பயன்படுத்த கவண்டாசமன அவர்களுக்குத் தழட 
விதித்தார்கள்'' என்று கூறியழத நான் ககட்கடன். இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளரான அப்துல் 
காலிக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) 
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அவர்களிடம், "அபூமுஹம்மகத! தார் பூசப்பட்ட பாத்திரத் ழதயுமா (பயன்படுத்த கவண்டாம் எனத் 
தழட சசய்தார்கள்)?'' என்று ககட்கடன். அழத அவர்கள் மறந்துவிட்டார்கள் என்று நாங்கள் 
கருதிகனாம். (அதனால்தான் அவ்வாறு ககட்கடாம்). அதற்கு சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) 
அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அன்று அவ்வாறு கூறியழத நான் 
ககட்கவில்ழல. (எனினும்,) அவர்கள் (தார் பூசப்பட்ட பாத்திரத்ழத) சவறுத்துவந்தார்கள்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.  
 
4062 ஜாபிர் (ரலி) மற்றும் இப்னு உமர் (ரலி) ஆகிகயார் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் பாகத்ழதக் குழடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம், தார் பூசப்பட்ட 
பாத்திரம் மற்றும் சுழரக்காய் குடுழவ ஆகியவற்ழறப் பயன்படுத்த கவண்டா சமனத் தழட 
சசய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 4063 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட 
களிமண் பாத்திரம், சுழரக்காய் குடுழவ மற்றும் தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற் ழறப் 
பயன்படுத்த கவண்டாசமனத் தழட சசய்தழத நான் சசவியுற்றுள்களன். - ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் 
பாத்திரம், தார் பூசப்பட்ட பாத்திரம் மற்றும் கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் பாகத்ழதக் குழடந்து 
தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் ஆகியவற்ழறப் பயன்படுத்த கவண்டாசமனத் தழட சசய்தார்கள். 
கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பானங்கள் ஊற்றிழவப்பதற்கு (பாத்திரம்) 
எதுவும் கிழடக்காவிட்டால், கல் சதாட்டியில் அவர் களுக்காகப் பானங்கள் 
ஊற்றிழவக்கப்பட்டுவந்தது. 
 
 4064 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களுக்காகக் கல் 
சதாட்டி ஒன்றில் பானங்கள் ஊற்றிழவக்கப்பட்டுவந்தது.  
 
4065 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகத் கதால் 
பாத்திரத்தில் பானங்கள் ஊற்றிழவக் கப்பட்டுவந்தது. கதால் பாத்திரம் எதுவும் கிழடக்காவிட்டால், 
கல் சதாட்டிசயான்றில் அவர் களுக்காகப் பானங்கள் ஊற்றிழவக்கப்பட்டன. இதன் 
அறிவிப்பாளரான அபுஸ் ஸுழபர் (ரஹ்) அவர்களிடம் மக்களில் சிலர் "கல் சதாட்டியிலா 
(ஊற்றிழவத்தனர்)?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அபுஸ்ஸுழபர் (ரஹ்) அவர்கள் "கல் 
சதாட்டியில்தான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 
 
 4066 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கதால் பாத்திரம் தவிர கவசறதிலும் 
பானங்கழள ஊற்றிழவக்க கவண்டாசமன உங்களுக்கு நான் தழட விதித்திருந்கதன். இனி, 
எல்லாப் பாத்திரங்களிலும் (ஊற்றி ழவத்து) அருந்திக்சகாள்ளுங்கள். கபாழத தரக்கூடியழத 
அருந்தாதீர்கள். இழத புழரதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4067 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (சில குறிப்பிட்ட) பாத்திரங்கழளப் 
பயன்படுத்த கவண்டாசமன உங்களுக்கு நான் தழட விதித்திருந்கதன். (இப்கபாது கூறுகிகறன்:) 
பாத்திரங்கள் -அல்லது பாத்திரம்- எந்த ஒன்ழறயும் அனுமதிக்கப்பட்டதாக ஆக்குவதுமில்ழல; எந்த 
ஒன்ழறயும் தழட சசய்யப்பட்டதாக ஆக்குவதுமில்ழல. (பாத்திரத்தில் உள்ள பானகம முக்கியம். 
எனகவ,) கபாழத தரும் எல்லாகம தழட சசய்யப்பட்டதாகும். இழத புழரதா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 4068 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கதால் பாத்திரங்களில் 
ஊற்றிழவக்கப்பட்ட பானங்கழள(த் தவிர கவசறந்த பானத்ழதயும்) அருந்த கவண்டாசமன 
உங்களுக்கு நான் தழட விதித்திருந்கதன். இனி எல்லாப் பாத்திரங்களிலும் அருந்திக்சகாள்ளுங்கள். 
எனினும், கபாழத தரக்கூடியழத அருந்தாதீர்கள். இழத புழரதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4069 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கதால் பாத்திரங்(கழளத் தவிர மற்றழவ) களில் (பானங்கழள) ஊற்றிழவப்பதற்குத் தழட 
விதித்தகபாது, "மக்கள் அழனவருகம கதால் பாத்திரங்கழளப் சபற்றிருப்பதில் ழலகய?'' என்று 
மக்கள் ககட்டனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தார் பூசப்படாத சுட்ட களிமண் 
பாத்திரத்ழதப் பயன்படுத்திக்சகாள்ள மக்களுக்கு அனுமதியளித்தார்கள்.19 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 7 கபாமத தரும் ஒவ்சவாரு பானமும் ைதுகவயாகும்.  
அழனத்து மது பானமும் தழட சசய்யப்பட்டதாகும் என்பதன் விளக்கம். 
 
 4070 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
கதனிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பானம் (பித்உ) குறித்துக் ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் "கபாழத 
தரும் ஒவ்சவாரு பானமும் தழட சசய்யப்பட்டதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.20 இழத இப்னு 
ஷிஹாப் அஸ்ஸஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து மாலிக் பின் அனஸ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4071 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
கதனிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பானம் (பித்உ) குறித்துக் ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "கபாழத 
தரும் ஒவ்சவாரு பானமும் தழட சசய்யப்பட்டதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இழத இப்னு 
ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து யூனுஸ் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4072 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஒன்பது 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் சுஃப்யான் மற்றும் சாலிஹ் (ரஹ்) 
ஆகிகயாரது அறிவிப்பில், "கதனிலி ருந்து தயாரிக்கப்படும் பானம் (பித்உ) பற்றிக் ககட்கப்பட்டது' 
எனும் குறிப்பு இடம்சபற வில்ழல. மஅமர் (ரஹ்) மற்றும் சாலிஹ் (ரஹ்) ஆகிகயாரது 
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அறிவிப்பில், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கபாழத தரும் ஒவ்சவாரு பானமும் தழட 
சசய்யப்பட்ட தாகும்' என்று கூறியழத நான் ககட்கடன்'' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக 
இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
4073 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ழனயும் முஆத் 
பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கழளயும் யமன் நாட்டுக்கு அனுப்பிழவத்தகபாது நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! எங்கள் நாட்டில் கதால் நீக்கப்படாத ககாதுழமயி லிருந்து ஒரு வழக பானம் தயாரிக்கப் 
படுகிறது. அதற்கு "அல்மிஸ்ர்' என்று சபயர் சசால்லப்படுகிறது. கமலும், கதனிலிருந்து "பித்உ' 
எனப்படும் ஒரு பானமும் தயாரிக்கப்படுகிறது. (அவற்ழற நாங்கள் அருந்தலாமா?)'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "கபாழத தரும் ஒவ்சவான்றும் தழட சசய்யப்பட்டதாகும்'' என்று 
(சபாது விதி) கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - அபூமூசா 
அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ழனயும் முஆத் (ரலி) 
அவர்கழளயும் யமன் நாட்டுக்கு அனுப்பி ழவத்தகபாது எங்கள் இருவரிடமும், "நீங்கள் 
(மக்களுக்கு) நற்சசய்திகழள(கய அதிகமாக)ச் சசால்லுங்கள். (அவர்களிடம்) எளிதாக 
நடந்துசகாள்ளுங்கள். கற்றுக்சகாடுங்கள். (அவர் களுக்கு) சவறுப்கபற்றிவிடாதீர்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். "நீங்கள் இருவரும் இணக்கமாக நடந்து சகாள்ளுங்கள்'' என்றும் (அறிவுழர) கூறி 
னார்கள் என்கற நான் கருதுகிகறன். நான் திரும்பிச் சசன்றகபாது மீண்டும் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! யமன்வாசிகளிடம் கதன் சுண்டக்காய்ச்சப்பட்டுத் தயாரிக்கப் படும் ஒரு வழக பானம் 
உண்டு. கமலும், கதால் நீக்கப்படாத ககாதுழமயிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் "மிஸ்ர்' எனும் பானமும் 
உண்டு (அவற்ழற அருந்தலாமா?)'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "சதாழுழகயிலிருந்து தடுக்கக் கூடிய கபாழத தரும் ஒவ்சவான்றும் தழட 
சசய்யப்பட்டதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 
4074 அபூமூசா அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்ழனயும் முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர் கழளயும் யமன் நாட்டுக்கு அனுப்பிழவத்தகபாது, 
மக்களுக்கு (இஸ்லாமிய) அழைப்பு விடுங்கள். நற்சசய்திகழள(கய அதிகமாக)க் கூறுங்கள். 
(எச்சரிக்ழக விடுக்கும்கபாது) சவறுப் கபற்றிவிடாதீர்கள். (அவர்களிடம்) எளிதாக 
நடந்துசகாள்ளுங்கள். (அவர்கழளச்) சிரமப்படுத்தி விடாதீர்கள்'' என்று (அறிவுழர) கூறினார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நாங்கள் யமன் நாட்டில் தயாரித்துவரும் இரு பானங்கழளப் பற்றி 
எங்களுக்குத் தீர்ப்பு வைங்குங்கள். அழவ: கட்டியாகும்வழர ஊறழவக்கப்படும் கதனிலி ருந்து 
தயாரிக்கப்படும் "பித்உ' எனும் பானமும், அவ்வாகற கட்டியாகும்வழர ஊறழவக்கப்படும் கசாளம், 
கதால் நீக்கப்படாத ககாதுழம ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் "மிஸ்ர்' எனும் பானமும் 
ஆகும்'' என்று கூறிகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ஆரம்பம் முதல்) முடிவுவழர 
அழனத்தும் சசறிவுடன் அழமந்த ஒருங்கிழணந்த சசாற்கள் வைங்கப்பட்டிருந்தார்கள். அவர்கள் 
கூறினார்கள்: சதாழு ழகயிலிருந்து தடுக்கக்கூடிய கபாழத தரும் ஒவ்சவான்ழறயும் நான் தழட 
சசய்கிகறன்.21 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4075 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் யமன் நாட்டிலுள்ள "ழஜஷான்' 
எனுமிடத்திலிருந்து வந்து, தம் நாட்டினர் கசாளத்திலிருந்து தயாரித்துப் பருகிவருகின்ற ஒரு 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
378

குடிபானங்கள் ஹதீஸ் 4004 - 4191



வழக பானம் குறித்து நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அது 
கபாழதயளிக்கக்கூடியதா?'' என்று ககட்டார் கள். அவர் "ஆம் (கபாழதயளிக்கக் கூடியகத)'' என்று 
பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "கபாழதயளிக்கக்கூடிய ஒவ் சவான்றும் தழட 
சசய்யப்பட்டதாகும். (இவ் வுலகில்) கபாழதப் சபாருட்கழள உட்சகாள் பவருக்கு (மறுழமயில்) 
"தீனத்துல் கபாழல' நிச்சயமாக நான் புகட்டுகவன் என அல்லாஹ் உறுதிசமாைி எடுத்துள்ளான்'' 
என்று கூறினார்கள். மக்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதகர! "தீனத்துல் கபால்' என்பது என்ன?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நரகவாசி களின் வியர்ழவ அல்லது நரகவாசிகளின் 
சீழ்'' என்று விழடயளித்தார்கள்.  
 
4076 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கபாழத தரும் ஒவ்சவான்றும் 
மதுவாகும். கபாழத தரும் ஒவ்சவான்றும் தழட சசய்யப் பட்டதாகும். யார் இவ்வுலகில் 
சதாடர்ந்து மது அருந்தி, பாவமன்னிப்புத் கதடாமல் (திருந்தாமல்) குடிகாரராககவ 
இறந்துவிடுகிறாகரா அவர் மறுழமயில் (சசார்க்க) மதுழவ அருந்தமாட்டார். இழத இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 4077 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கபாழத தரும் ஒவ்சவான்றும் 
மதுவாகும். கபாழத தரும் ஒவ்சவான்றும் தழட சசய்யப் பட்டதாகும். இழத இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4078 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: கபாழத தரும் ஒவ்சவான்றும் மதுவாகும். 
ஒவ்சவாரு மதுவும் தழட சசய்யப்பட்ட தாகும். இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்கத அறிவிக்கி றார்கள் என்கற நான் அறிகிகறன் என அறிவிப்பாளர் நாஃபிஉ 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 8 குடிகாரன் பாவமன்னிப்புக் ககாரி திருந்தாவிட்டால் மறுழமயில் (சசார்க் கத்தின்) மது 
மறுக்கப்படுவதன் மூலம் தண்டிக்கப்படுவான்.  
 
4079 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உலகில் மது அருந்தியவருக்கு 
மறுழமயில் (சசார்க்கத்தின்) மது அருந்தும் வாய்ப்பு மறுக்கப்படும். இழத இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.22 
 
 4080 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "உலகில் மது அருந்திவிட்டு அதற்காகப் 
பாவமன்னிப்புக் ககாராதவருக்கு மறுழமயில் (சசார்க்கத்தின்) மது அருந்தும் வாய்ப்பு 
மறுக்கப்படும். அது அவருக்குப் புகட்டப்படமாட்டாது'' என்று இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்லமா பின் கஅனப் 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (எனக்கு இந்த ஹதீழஸ அறிவித்த) மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) 
அவர்களிடம் "நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீழஸ நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் குறிப்பிட் 
டார்களா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு மாலிக் (ரஹ்), அவர்கள், "ஆம்' என்றார்கள். 
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4081 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உலகில் மது அருந்தியவர் மறுழமயில் 
அழத அருந்தமாட்டார்; பாவமன்னிப்புக் ககாரி (திருந்தி)னால் தவிர. இழத இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 9 சகட்டித் தன்மையும் கபாமதயும் உள்ளதாக ைாறாவிட்டால், பைச் ொறுகள் 
அனுைதிக்கப்பட்டமவகய ஆகும்.23 
 
 4082 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக 
இரவின் ஆரம்ப கநரத்தில் பைச்சாறு ஊற்றி ழவக்கப்படும். காழலயில் அழத அவர்கள் 
அருந்துவார்கள். அன்ழறய பகல் முழுவதும், அடுத்த இரவும், அடுத்த நாள் பகலிலும், மற் கறார் 
இரவிலும், அதற்கடுத்த பகலில் அஸ்ர் கநரம்வழரயிலும் அழத அருந்துவார்கள். பிறகு (அதில்) 
ஏகதனும் எஞ்சியிருந் தால் (தம்) பணியாளருக்கு அழத அருந்தக் சகாடுப்பார்கள். அல்லது 
(அழதக் சகாட்டி விடுமாறு) உத்தரவிடுவார்கள். அவ்வாகற அது சகாட்டப்படும்.  
 
4083 யஹ்யா பின் உழபத் அல்பஹ்ரான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: மக்கள் இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்களி டம் பைச் சாறுகள் பற்றிக் குறிப்பிட்டனர். அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகத் கதால் ழபசயான்றில் 
பைச்சாறு ஊற்றிழவக்கப்பட்டுவந்தது. திங்கட்கிைழம இரவு அவ்வாறு ஊற்றி ழவக்கப்பட்டால், 
திங்கட்கிைழமயும் சசவ் வாய்கிைழம அஸ்ர்வழரயும் அழத அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அருந்துவார்கள். பிறகு அதில் ஏகதனும் எஞ்சியிருந்தால் பணியாளருக்கு அருந்தக் 
சகாடுப்பார்கள்; அல்லது சகாட்டிவிடுவார்கள்.  
 
4084 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக 
உலர்ந்த திராட்ழச (தண்ணரீில்) ஊறழவக்கப் படும். அழத அன்ழறய தினமும் மறுநாளும் 
அதற்கடுத்த மூன்றாம் நாளின் மாழலவழரயும் அவர்கள் அருந்துவார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கட்டழளக்கிணங்க அது (யாருக்ககனும்) அருந்தக் சகாடுக்கப்படும்; 
அல்லது சகாட்டப்பட்டுவிடும். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 4085 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகத் 
கதால் ழபயில் உலர்ந்த திராட்ழச ஊறழவக் கப்படும். அழத அன்ழறய தினமும் மறு நாளும் 
அதற்கடுத்த நாளும் அவர்கள் அருந்துவார்கள். மூன்றாவது நாள் மாழலயில் தாமும் அருந்து 
வார்கள்; (யாருக்ககனும்) அருந்தவும் சகாடுப்பார்கள். பிறகு (அதில்) ஏகதனும் எஞ்சியிருந்தால் 
அழதக் சகாட்டிவிடு வார்கள்.  
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4086 யஹ்யா பின் உழபத் அபூஉமர் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: சிலர் இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்களி டம், மதுழவ விற்பது, வாங்குவது, வியாபாரம் சசய்வது ஆகியவற்ழறப் பற்றிக் 
ககட்டனர். அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கசளல்லாம் முஸ்லிம்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்று கூறினர். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "மதுழவ 
விற்பதும் கூடாது; வாங்குவதும் கூடாது; அது சதாடர்பான வியாபாரங்களில் ஈடுபடுவதும் கூடாது'' 
என்று கூறினார்கள். பிறகு மக்கள், பைச் சாறுகள் பற்றிக் ககட்ட கபாது, இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் பின்வருமாறு பதிலளித்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
பயணத்திற்காகப் புறப்பட்டுச் சசன்றுவிட்டுத் திரும்பிக்சகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது 
அவர்களுழடய கதாைர்களில் சிலர் மண் சாடிகளிலும் கபரீச்ச மரத்தின் அடிப் பாகத்ழதக் 
குழடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரத்திலும் சுழரக்காய் குடுழவயிலும் பைச் சாறுகழள 
ஊறழவத்திருந்தனர். அவற்ழறக் சகாட்டிவிடுமாறு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உத்தரவிட அவ்வாகற அழவ சகாட்டப்பட்டன. பிறகு கதால் ழபசயான்ழறக் சகாண்டுவரச் 
சசால்லி உத்தரவிட்டார்கள். (அழதக் சகாண்டு வந்ததும்) அதில் உலர்ந்த திராட்ழசகளும் சிறிது 
தண்ணரீும் ஊற்றப்பட்டது. பிறகு அது அந்த இரவு முழுவதும் அப்படிகய (ஊற) விடப்பட்டது. 
காழலயானதும் அன்ழறய தினம் முழுவதிலும் அடுத்த இரவிலும் அதற்கடுத்த நாள் 
மாழலவழரயிலும் அதில் தாமும் அருந்தினார்கள்; (பிறருக்கும்) அருந்தக் சகாடுத்தார்கள். (அடுத்த 
நாள்) காழலயில் அதில் எஞ்சியிருந்தழதக் சகாட்டி விடுமாறு அவர்கள் உத்தரவிட அவ்வாகற 
அது சகாட்டப்பட்டது. 
 
 4087 ஸுமாமா பின் ஹஸ்ன் அல்குழஷரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கழளச் சந்தித்து, பைச்சாறுகள் பற்றிக் ககட்கடன். அப்கபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், 
அபிசீனியாழவச் கசர்ந்த (கறுப்பு நிற) அடிழமப் சபண் ஒருவழர அழைத்து, "இவரிடம் ககளுங்கள். 
இவர்தாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்காகப் பைச் சாறுகழள ஊறழவப்பவ ராக 
இருந்தார்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அந்த அபிசீனிய (அடிழமப்) சபண், "நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக இரவில் தண்ணரீ் கதால் ழபயில் பைச் சாற்ழற ஊற்றிழவத்து, 
அதன் வாய்ப் பகுதிழய சுருக்கிட்டுக் கட்டி, அழத சதாங்க விட்டுவிடுகவன். மறுநாள் காழல யில் 
அழத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருந்துவார்கள்'' என்று கூறினார். 
 
 4088 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்காகத் தண்ணரீ் கதால் ழபசயான்றில் பைச் சாறுகழள ஊற்றிழவப்கபாம். ழபயின் 
வாய்ப் பகுதி சுருக்கிட்டுக் கட்டப்படும். அதன் கீழ்ப்பகுதியில் துவாரம் இருக்கும். பைச் சாற்ழற 
நாங்கள் காழலயில் ஊற்றிழவத்தால் இரவில் அழத நபியவர்கள் அருந்துவார்கள்; இரவில் 
ஊற்றிழவத்தால் காழலயில் அழத அருந்துவார்கள். 
 
 4089 சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஉழசத் (மாலிக் பின் ரபஆீ) அஸ்ஸாஇதீ 
(ரலி) அவர்கள் தமது திருமணத்திற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள அழைத்தார்கள். 
அதில் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துசகாண்டார்கள்.) அபூஉழசத் (ரலி) அவர்களின் 
துழணவியார் (சலாமா பின்த் உழஹப் - ரலி) அவர்ககள -அவர்தாம் மணப்சபண்- அன்ழறய 
தினம் மக்களுக்குப் பணிவிழடகள் சசய்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பருகுவதற்கு 
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மணப்சபண் என்ன வைங்கினார் சதரியுமா? அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்சகன்கற 
இரவில் கபரீச்சம் பைங்கழளக் கல் சதாட்டிசயான்றில் ஊறப்கபாட்டுழவத்திருந்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வலீமா விருந்ழத) உண்டு முடித்ததும் அந்தப் கபரீச்சம் 
பைச் சாற்ழற அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பருகத் தந்தார்.24 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அபூஉழசத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களிடம் வந்து அவர்கழள (மணவிருந்துக்கு) அழைத்தார்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அதில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வலீமா விருந்ழத) உண்டு முடித்ததும் அந்தப் கபரீச்சம் 
பைச் சாற்ழற அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அவர் பருகத் தந்தார்'' எனும் குறிப்பு 
இடம் சபறவில்ழல.  
 
4090 கமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அவர் கல் சதாட்டிசயான்றில் (கபரீச்சம் 
பைங்கழள ஊறழவத்திருந்தார்). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உண வருந்தி முடித்ததும் 
அந்தப் கபரீச்சம் பைங்கழள மணப்சபண் தமது கரத்தால் பிழசந்து சாறு எடுத்து அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பருகத் தந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு மட்டுகம 
அழத அவர் வைங்கினார்'' என இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 4091 சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ஓர் அரபுப் சபண்ழனப் பற்றி (அவழள மணந்து சகாள்ளுமாறு) கூறப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்சபண்ழண அழைத்து வருவதற்கு ஆளனுப்புமாறு அபூஉழசத் 
அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்களுக்கு உத்தரவிட, அவ்வாகற அவர்கள் ஆளனுப்பினார்கள். அந்தப் சபண் 
வந்து, (மதீனாவிலுள்ள) பனூ சாஇதா குலத்தாரின் ககாட்ழட ஒன்றில் தங்கினார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டு அப்சபண்ணிடம் வந்து, அவள் இருந்த இடத்தில் நுழைய, அங்கக 
அப்சபண் தழலழயக் கவிழ்த்தபடி இருந்தாள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அப்சபண்ணிடம் (தம்ழம மணந்துசகாள்ள சம்மதம் ககட்டுப்) கபசியகபாது அவள், 
"உங்களிடமிருந்து நான் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாரு கிகறன்'' என்று சசான்னாள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என்னிடமிருந்து உனக்குப் பாதுகாப்பு அளித்துவிட்கடன்'' 
என்று கூறினார்கள். மக்கள் அந்தப் சபண்ணிடம், "இவர்கள் யார் என்று உனக்குத் சதரியுமா?'' 
என்று ககட்க, அவள் "சதரியாது' என்று பதிலளித்தாள். மக்கள் "இவர்கள்தாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள். உன்ழனப் சபண் கபசுவதற்காக வந்தார்கள்'' என்று கூறினர். அந்தப் சபண், 
"அவர்கழள மணந்துசகாள்ளும் நற்கபற்ழற நான் இைந்து துர்பாக்கியசாலி ஆகிவிட்கடகன!'' என்று 
(வருத்தத்துடன்) கூறினாள். அன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் கதாைர்களும் 
முன்கன சசன்று பனூ சாஇதா சமுதாயக் கூடத்தில் அமர்ந்துசகாண்டனர். பிறகு "எங்களுக்குக் 
குடிக்க தண்ணரீ் சகாடுங்கள்' என்று என்னிடம் சசான்னார்கள். ஆககவ, நான் அவர்களுக்காக 
இந்தக் கிண்ணத்ழத எடுத்துக்சகாண்டு புறப்பட்டுச் சசன்று அதில் அவர்களுக்குத் தண்ணரீ் 
(சகாண்டு வந்து) புகட்டிகனன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (பின்னர்) சஹ்ல் 
(ரலி) அவர்கள் அந்தக் கிண்ணத்ழத சவளியில் எடுத்தார்கள். அதில் நாங்களும் பருகிகனாம். பிறகு 
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(கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் அழதத் தமக்கு அன்பளிப்பாகத் தரும்படி 
ககட்க, சஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் அழத அவர்களுக்கு அன்பளிப்பாக வைங்கிவிட்டார்கள். அபூபக்ர் 
பின் இஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "எங்களுக்குக் குடிக்கத் தண்ணரீ் சகாடுங்கள், 
சஹ்கல!'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று இடம்சபற் றுள்ளது.25  
 
4092 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க ளுக்கு 
இந்தக் கிண்ணத்தில் கதன், பைச் சாறு, தண்ணரீ் மற்றும் பால் ஆகிய எல்லாப் பானங் கழளயும் 
அருந்தக் சகாடுத்திருக்கிகறன். இழத ஸாபித் பின் அஸ்லம் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 10 பால் அருந்தைாம்  
 
4093 அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் மக்கா 
விலிருந்து மதீனா கநாக்கி (ஹிஜ்ரத்) சசன்ற கபாது, ஆட்டு இழடயன் ஒருவழன நாங்கள் 
கடந்துசசன்கறாம். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குத் தாகம் ஏற் பட்டிருந்தது. 
அப்கபாது நான் (அந்த இழட யனிடமிருந்த ஆட்டிலிருந்து) சிறிதளவு பால் கறந்து அழத 
நபியவர்களிடம் சகாண்டுவ(ந்து சகாடு)த்கதன். நான் திருப்தியழடயும் அளவுக்கு அழத நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அருந்தினார்கள். இழத பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.26  
 
4094 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்காவிலிருந்து மதீனாவிற்கு (ஹிஜ்ரத் சசய்து) வந்தகபாது, அவர்கழளப் பின்சதாடர்ந்து 
(அவர்கழளப் பிடிப்பதற்காக) சுராக்கா பின் மாலிக் பின் ஜுஅஷும் என்பவர் வந்தார். ஆககவ, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுராக்காவிற்கு எதிராகப் பிரார்த்தித்தார்கள். உடகன அவரது 
குதிழர பூமியில் அழுந்திவிட்டது. சுராக்கா (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்), "எனக்காக 
அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தி யுங்கள்'' என்று சசான்னார். அவ்வாகற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவருக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தாகத்துடன் இருக்க, ஓர் ஆட்டு இழடயழன அவர்கள் கடந்துசசன்றார்கள். (பின்னர் நடந்தழவ 
பற்றி) அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் ஒரு கிண்ணத்ழத எடுத்து (ஆடு 
ஒன்றிலிருந்து) சிறிதளவு பாழல அதில் கறந்து, அழத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
சகாண்டுவந்(து சகாடுத்)கதன். நான் திருப்தியழடயும் அளவுக்கு அதிலி ருந்து அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருந்தினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4095 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் சஜரூசலத்திற்கு அழைத்துச் 
சசல்லப்பட்ட (இஸ்ரா மற்றும் விண்ணுலகப் பயண) இரவில் அவர்களிடம் இரு கிண்ணங்கள் 
சகாண்டுவரப்பட்டன. ஒன்றில் மதுவும் மற்சறான்றில் பாலும் இருந்தன. நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அவ்விரண்ழடயும் உற்றுப் பார்த்துவிட்டு, பால் கிண்ணத்ழத எடுத்துக்சகாண்டார்கள். அப்கபாது 
அவர்களிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அழல) அவர்கள் "தங்களுக்கு இயற்ழக வைிழயக் காட்டிய 
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இழறவனுக்கக எல்லாப் புகழும். நீங்கள் மதுக் கிண்ணத்ழத எடுத்திருந்தால் உங்கள் சமுதாயம் 
தறிசகட்டுப் கபாயிருக்கும்'' என்று சசான்னார்கள்.27 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இரவில் அழைத்துச் சசல்லப்பட்டகபாது அவர்களிடம் இரு கிண்ணங்கள் சகாண்டுவரப்பட்டன'' 
என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அதில் "சஜரூசலத்திற்கு' எனும் குறிப்பு இல்ழல. 
 
 பாடம் : 11 பைச் சாறுகழளப் பருகுவதும் பாத்திரங் கழள மூடிழவப்பதும். 
 
 4096 அபூஹுழமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
"அந்நகீஉ' எனுமிடத்திலிருந்து ஒரு ககாப்ழபப் பாழல மூடாமல் சகாண்டுவந்கதன். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "இதன்மீது ஒரு குச்சிழயக் குறுக்காக ழவத்தாவது இழத நீங்கள் மூடிக் 
சகாண்டுவந்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று (என்னிடம்) ககட்டார்கள். இழத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.28 "தண்ணரீ் கதால் ழபகளின் வாய்ப் பகுதிழயச் 
சுருக்கிட்டுழவக்குமாறும் கதவு கழள இரவில் தாைிட்டுழவக்குமாறும் கட்டழளயிடப்பட்டுள்ளது'' 
என்றும் அபூ ஹுழமத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - அபூஹுழமத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு ககாப்ழப பால் 
சகாண்டுவந்கதன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. ஸகரிய்யா பின் இஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "இரவில்' எனும் குறிப்பு இல்ழல.  
 
4097 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தகபாது குடிப்பதற்குத் தண்ணரீ் ககட்டார்கள். 
அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! குடிப்பதற்குப் பைச் சாறு தரட்டுமா?'' என்று 
ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சரி' என்றார்கள். உடகன அந்த மனிதர் விழரந்து 
சசன்று ஒரு ககாப்ழபயில் பைச் சாறு சகாண்டு வந்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இதன்மீது ஒரு குச்சிழயக் குறுக்காக ழவத்தாவது இழத நீங்கள் மூடிக் 
சகாண்டுவந்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று ககட்டு விட்டு, பிறகு அழத அருந்தினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 4098 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஹுழமத் எனப்படும் ஒரு மனிதர் "நகீஉ' எனும் 
இடத்திலிருந்து ஒரு ககாப்ழப பால் சகாண்டுவந்தார். அவரிடம் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இதன்மீது ஒரு குச்சிழயக் குறுக்காக ழவத்தாவது இழத நீங்கள் மூடிக் 
சகாண்டுவந்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று ககட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
களில் வந்துள்ளது. 
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 பாடம் : 12 பாத்திரங்கழள மூடிழவத்தல், தண்ணரீ் கதால் ழபயின் வாழயச் சுருக்கிட்டு 
ழவத்தல், கதழவத் தாைிடுதல், இவற்றின்கபாது அல்லாஹ்வின் சபயர் கூறல், உறங்கச் 
சசல்ழகயில் விளக்ழகயும் சநருப்ழபயும் அழணத்துவிடுதல், மஃக்ரிபுக் குப் பின் (இரவின் சிறிது 
கநரம் கைியும்வழர) குைந்ழதகழளயும் கால்நழடகழளயும் (சவளிகய திரியவிடாமல்) 
தடுத்துவிடல் ஆகியவற்ழறச் சசய்யுமாறு வந்துள்ள கட்டழள. 
 
 4099 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பாத்திரங்கழள மூடிழவயுங்கள்; 
தண்ணரீ் கதால் ழபயின் வாழயச் சுருக்கிட்டுக் கட்டி விடுங்கள்; கதழவத் தாைிட்டுவிடுங்கள்; 
விளக்ழக அழணத்துவிடுங்கள்; ஏசனனில், ழஷத்தான் (சுருக்கிட்டு மூடிழவக்கப்பட்ட) எந்தப் 
ழபழயயும் அவிழ்ப்பதில்ழல; மூடப்பட்ட எந்தக் கதழவயும் திறப்பதில்ழல; (மூடிழவக்கப்பட்ட) 
எந்தப் பாத்திரத்ழதயும் திறப்பதில்ழல. உங்களில் ஒருவர் தமது பாத்திரத்தின் மீது ஒரு 
குச்சிழயக் குறுக்காக ழவத்தாவது அல்லாஹ்வின் சபயர் சசால்லி மூடிழவக்க முடியுமானால் 
அவ்வாகற அவர் சசய்து சகாள்ளட்டும். ஏசனன்றால், எலி (விளக்கின் திரிழய இழுத்துச் சசன்று) 
வடீ்டாகராடு கசர்த்து வடீ்ழட எரித்துவிடும். இழத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் குழதபா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "கதழவத் தாைிட்டுவிடுங்கள்'' எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "பாத்திரத்ழதக் கவிழ்த்து(க் சகாட்டி)விடுங்கள்; அல்லது பாத்திரத்ழத 
மூடிழவயுங்கள்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. "பாத்திரத்தின் மீது குச்சிழயக் குறுக்காக ழவப்பது' 
சதாடர்பான குறிப்பு இல்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "கதழவத் தாைிட்டுவிடுங்கள்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகற இடம்சபற்றுள்ளது. இந்த அறிவிப்பில் 
"பாத்திரத்ழத மூடிழவயுங்கள்'' என்றும், "(எலி) வடீ்டாரின் உழடகழள எரித்துவிடும்'' என்றும் 
இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள 
விவரங்களுடன் "எலி வடீ்டாகராடு கசர்த்து வடீ்ழட எரித்துவிடும்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 4100 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "இரவின் இருள் பரவத் 
சதாடங்கிவிட்டால்' அல்லது "அந்திப் சபாழுதாகிவிட்டால்' உங்கள் குைந்ழதகழள (சவளிகய 
திரியவிடாமல்) தடுத்துவிடுங்கள். ஏசனனில், ழஷத்தான்கள் அப்கபாதுதான் (புத்சதழுச்சியுடன் 
பூமி சயங்கும்) பரவுகின்றனர். இரவின் சிறிது கநரம் கைிந்துவிட்டால் குைந்ழதகழள (சவளிகய 
சசல்ல) விட்டுவிடுங்கள். கமலும், (வடீ்டின்) கதவுகழளத் தாைிட்டுவிடுங்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் சபயழரச் சசால் லுங்கள். ஏசனனில், ழஷத்தான் மூடப்பட்ட எந்தக் கதழவயும் 
திறப்பதில்ழல. உங்கள் தண்ணரீ் ழபயின் வாய்ப் பகுதி ழயச் சுருக்கிட்டு மூடிவிடுங்கள். (அப்கபா 
தும்) அல்லாஹ்வின் சபயழரச் சசால்லுங் கள். உங்களுழடய பாத்திரங்கழள மூடி ழவயுங்கள். 
(அப்கபாதும்) அல்லாஹ்வின் சபயழரச் சசால்லுங்கள். (அவற்ழற முழு வதும் மூட 
முடியாவிட்டாலும்) அவற்றின் மீது எழதயாவது குறுக்காக ழவத்கதனும் மூடிவிடுங்கள். உங்கள் 
விளக்குகழள அழணத்துவிடுங்கள். இழத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.29 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
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அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. எனினும், அதில் "வல்லழமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ்வின் சபயழரச் சசால்லுங்கள்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட இரு ஹதீஸ் 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4101 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சூரியன் மழறந்துவிட்டால் இரவின் 
(ஆரம்ப கநர) இருள் விலகும்வழர உங்கள் கால்நழட கழளயும் குைந்ழதகழளயும் சவளிகய 
விடாதீர்கள். ஏசனனில், ழஷத்தான்கள் சூரியன் மழறந்துவிட்டால் இரவின் (ஆரம்ப கநர) இருள் 
விலகும்வழர கிளம்பிச் சசல்கின்றனர். இழத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர் 
களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4102 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பாத்திரங்கழள மூடிழவயுங்கள்; தண்ணரீ் 
கதால் ழபயின் வாய்ப் பகுதிழயச் சுருக்கிட்டு மூடிழவயுங்கள். ஏசனனில், ஆண்டின் ஓர் இரவில் 
சகாள்ழள கநாய் இறங்குகிறது. மூடியில்லாத பாத்திரத்ழதயும் சுருக்கிட்டு மூடிழவக்காத 
தண்ணரீ் ழபழயயும் கடந்து சசல்லும் அந்த கநாயில் சிறிதளவாவது அதில் இறங்காமல் 
இருப்பதில்ழல. இழத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஆண்டில் ஒரு நாள் உண்டு. அந்நாளில் சகாள்ழள கநாய் இறங்குகிறது'' என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. ஹதீஸின் இறுதியில் "நமக்கு அருகிலுள்ள அரபியர் அல்லாகதார் டிசம்பர் 
மாதத்தில் அந்த நாள் வருவதாகக் கருதி அஞ்சுகின்றனர்'' என்று ழலஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது.30 
 
4103 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் உறங்கச் சசல்லும்கபாது உங்கள் வடீ்டிலுள்ள 
சநருப்ழப (அழணக்காமல்) விட்டுவிடாதீர்கள். இழத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.31 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4104 அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: மதீனாவில் ஒரு வடீு இரவில் (தீ விபத் 
துக்குள்ளாகி) வடீ்டாகராடு எரிந்துவிட்டது. அவர்களின் நிழல குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் சதரிவிக்கப்பட்ட கபாது, "இந்த சநருப்பு உங்களுக்கு ஆபத் தானகத ஆகும். 
ஆககவ, நீங்கள் உறங்கச் சசல்லும்கபாது சநருப்ழப அழணத்து விடுங்கள்'' என்று 
சசான்னார்கள்.32 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 13 உண்பது, அருந்துவது ஆகியவற்றின் ஒழுங்குமுழறகளும் விதிமுழறகளும்.  
 
4105 ஹுழதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் 
(கசர்ந்து) உணவு உண்பதற்கு அமர்ந்தால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முதலில் ழக 
ழவப்பதற்கு முன் எங்கள் ழககழள (உணவில்) நாங்கள் ழவக்கமாட்கடாம். ஒரு முழற நாங்கள் 
உணவு உண்பதற்கு அவர்களுடன் அமர்ந்கதாம். அப்கபாது ஒரு சிறுமி, (யாராகலா) 
தள்ளிவிடப்பட்டவழளப் கபான்று (விழரந்து) வந்து, (பிஸ்மில்லாஹ் சசால்லாமல்) உணவில் ழக 
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ழவக்கப்கபானாள். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவளது ழகழயப் 
பிடித்துக்சகாண்டார்கள். பிறகு ஒரு கிராமவாசி, (யாராகலா) தள்ளி விடப்பட்டவழரப் கபான்று 
(விழரந்து வந்து பிஸ்மில்லாஹ் சசால்லாமல் உணவில் ழக ழவக்க) வந்தார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரது ழகழயயும் பிடித்துக் சகாண்டார்கள். அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் 
சபயர் சசால் லப்படாத உணவில் ழஷத்தான் பங்ககற்கி றான். அவன் இச்சிறுமியுடன் வந்து, 
அவள் மூலகம இந்த உணவில் பங்ககற்கப் பார்த் தான். ஆககவ, அவளது ழகழய நான் பிடித்து 
(அழதத் தடுத்து)விட்கடன். பிறகு இந்தக் கிராமவாசியுடன் வந்து அவர் மூலம் இந்த உணவில் 
பங்ககற்கப் பார்த்தான். ஆககவ, இவரது ழகழயப் பிடித்து (அழதத் தடுத்து)விட்கடன். என் உயிர் 
எவன் ழகயி லுள்ளகதா அவன்மீது சத்தியமாக! ழஷத்தா னின் ழக அச்சிறுமியின் ழகயுடன் 
எனது ழகக்குள் சிக்கிக்சகாண்டது'' என்று கூறினார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுழதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் உணவு உண்ண (விருந்துக்கு) அழைக்கப்சபற்றால்...'' 
என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற 
இடம்சபற்றுள்ளன. இதில் ("தள்ளிவிடப்பட்டவழரப் கபான்று' என்பதற்குப் பதிலாக) 
"துரத்தப்பட்டவழரப் கபான்று' என்றும், முதலில் கிராமவாசி வந்தார்; பிறகு அச்சிறுமி வந்தாள் 
என்றும் இடம்சபற்றுள்ளது. கமலும், ஹதீஸின் இறுதியில் "பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் சபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்) சசால்லி உணவு உண்டார்கள்'' என்று 
அதிகப்படியாக இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுழதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள் ளது. அதில் 
"கிராமவாசிக்கு முன் அச்சிறுமி வந்தாள்'' என்று காணப்படுகிறது.  
 
4106 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர் தமது இல்லத்திற்குள் நுழையும் கபாதும் உணவு 
உண்ணும்கபாதும் அல்லாஹ்ழவ நிழனவுகூர்ந்தால், ழஷத் தான் (தன் கூட்டத்தாரிடம்), 
"இன்ழறய இரவில் உங்களுக்கு (இங்கக) தங்குமிடமும் இல்ழல; உண்ண உணவுமில்ழல'' என்று 
கூறுகிறான். ஒருவர் இல்லத்திற்குள் நுழையும் கபாது அல்லாஹ்ழவ நிழனவுகூராவிட் டால் 
ழஷத்தான் (தன் கூட்டத்தாரிடம்), "இன்ழறய இரவில் உங்களுக்குத் தங்கு மிடம் 
கிழடத்துவிட்டது'' என்று சசால்கிறான். அவர் உணவு உண்ணும்கபாது அல்லாஹ் வின் சபயர் 
கூறாவிட்டால் ழஷத்தான் "இன்ழறய இரவில் நீங்கள் தங்கும் இடத் ழதயும் உணழவயும் 
அழடந்துசகாண்டீர் கள்'' என்று சசால்கிறான். இழத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அவர் உணவு உண்ணும்கபாது 
அல்லாஹ்வின் சபயர் கூறாவிட்டால், அவர் இல்லத்திற்குள் நுழையும்கபாது அல்லாஹ்வின் 
சபயர் கூறாவிட்டால் (ழஷத்தான் "இந்த இரவில் நீங்கள் தங்குமிடத்ழதயும் உணழவயும் 
அழடந்துசகாண்டீர்கள்' என்று கூறுகிறான்)'' என இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
4107 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடக் ழகயால் உண்ணாதீர்கள். 
ஏசனனில், ழஷத்தான் இடக் ழகயால்தான் உண்கிறான். இழத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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4108 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் உணவு உண்ணும் 
கபாது வலக் ழகயால் உண்ணட்டும்; பருகும் கபாது வலக் ழகயால் பருகட்டும். ஏசன னில், 
ழஷத்தான் இடக் ழகயால்தான் உண் கிறான்; இடக் ழகயால்தான் பருகுகிறான். இழத இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4109 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் யாரும் இடக் ழகயால் 
உண்ண கவண்டாம்; இடக் ழகயால் பருக கவண்டாம். ஏசனனில், ழஷத்தான் இடக் ழகயால்தான் 
உண்கிறான்; இடக் ழகயால் தான் பருகுகிறான். இழத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. நாஃபிஉ (ரஹ்) 
அவர்கள் தமது அறிவிப்பில் "இடக் ழகயால் வாங்காதீர்கள். இடக் ழகயால் சகாடுக்காதீர்கள்'' 
என்று கூடுதலாக அறிவித்துள்ளார்கள். அபுத்தாஹிர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உங்களில் 
ஒருவர் (இடக் ழகயால்) உண்ண கவண்டாம்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 4110 சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் இடக் ழகயால் உணவு உண்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "வலக் ழகயால் உண்பரீாக!'' என்று சசான்னார்கள். அவர், "என்னால் முடியாது'' 
என்றார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம்மால் முடியாமகல கபாகட்டும்!'' என்று 
சசான்னார்கள். அகம் பாவகம அவழர (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குக் 
கட்டுப்படாமல்) தடுத்தது. அவ்வாகற, அவரால் தமது வாய்க்குக் ழகழய உயர்த்த 
முடியாமல்கபானது. 
 
 4111 உமர் பின் அபசீலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்க ளின் மடியில் வளர்ந்கதன். (ஒரு முழற) எனது ழக, உணவுத் தட்டில் (இங்கும் அங்கு 
மாக) அழலந்துசகாண்டிருந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குைந்தாய்! 
(உண்ணும்கபாது) அல்லாஹ்வின் சபயழரச் சசால்வாயாக! உன் வலக் கரத்தால் உண்பாயாக! 
உன(து ழக)க்கு அருகிலிருக்கும் பகுதியிலிருந்து எடுத்து உண்பாயாக!'' என்று சசான்னார்கள்.34 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4112 உமர் பின் அபசீலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் உணவு அருந்திகனன். தட்டின் மூழலகளிலிருந்து இழறச்சிழய 
எடுக்கலாகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன(து ழக)க்கு அருகிலிருந்து 
எடுத்து உண்பாயாக!'' என்று சசான்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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4113 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் கதால் 
ழபகழள, அவற்றின் வாய்ப் பகுதிழய சவளிப் பக்கமாகச் சுருட்டிவிட்டு அதிலிருந்து நீரருந்த 
கவண்டாசமன ("இக்தினாஸ்') தழட விதித்தார்கள்.35  
 
4114 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தண்ணரீ் கதால் ழபகழள, அவற்றின் வாய்ப் பகுதியி(ழன சவளிப்பக்கமாகச் சுருட்டிவிட்டு 
அதி)லிருந்து நீர் பருக கவண்டாசமனத் தழட சசய்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் 
அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "இக்தினாஸ்' என்பது, அவற்றின் வாய்ப் பகுதிழய சவளிப் பக்கமாகத் திருப்பிவிட்டு, 
அதிலிருந்து நீர் பருகுவதாகும்'' என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 14 நின்றுசகாண்டு நீர் அருந்துவது சவறுக்கத் தக்கதாகும்.36 
 
 4115 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், நின்றுசகாண்டு நீர் 
அருந்துவழதக் கண்டித்தார்கள்.  
 
4116 கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள், 
ஒருவர் நின்றுசகாண்டு நீர் அருந்த கவண்டாம் எனத் தழட சசய்தார் கள்'' என்று கூறினார்கள். 
உடகன நாங்கள், "அவ்வாறாயின் (நின்றுசகாண்டு) உண்ண லாமா?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "அது அழதவிட கமாசமா னது; அருவருப்பானது'' என்று கூறினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் கத்தாதா (ரஹ்) அவர்களின் கூற்று இடம்சபறவில்ழல.  
 
4117 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், நின்றுசகாண்டு நீர் 
அருந்துவழதக் கண்டித்தார்கள்.  
 
4118 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
நின்றுசகாண்டு நீர் அருந்த கவண்டா சமனத் தழட சசய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 4119 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் யாரும் நின்றுசகாண்டு 
அருந்த கவண்டாம். யாகரனும் மறந்து(கபாய் நின்றுசகாண்டு அருந்தி)விட்டால் அவர் வாந்தி 
எடுத்துவிடட்டும்!37 இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 

பாடம் : 15 ஸம்ஸம் தண்ணமீை நின்றுசகாண்டு அருந்துவது  
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4120 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களுக்கு, அருந்துவதற்கு ஸம்ஸம் தண் ணழீரக் சகாடுத்கதன். அழத அவர்கள் நின்றுசகாண்டு 
அருந்தினார்கள்.38  
 
4121 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஸம்ஸம் (கிணற்றின்) 
தண்ணழீர ஒரு வாளியில் எடுத்து, அழத நின்றுசகாண்டு அருந்தினார்கள்.  
 
4122 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நின்றுசகாண்டு ஸம்ஸம் தண்ணழீர அருந்தினார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4123 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களுக்கு, அருந்துவதற்கு ஸம்ஸம் தண்ணரீ் சகாடுத்கதன். அழத அவர்கள் நின்று சகாண்டு 
அருந்தினார்கள். இழறயில்லம் கஅபா அருகில் இருந்தகபாதுதான் அவர்கள் தண்ணரீ் ககட்டார்கள். 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "ஆககவ, அவர்களுக்கு ஒரு வாளியில் 
தண்ணரீ் சகாண்டுவந்கதன்'' என இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 16 (பருகும்) பாத்திரத்தினுள் மூச்சு விடுவது சவறுக்கத் தக்கதாகும். பாத்திரத்திற்கு 
சவளிகய மூன்று முழற மூச்சு விட்டுப் பருகுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 
4124 அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (பருகும்) பாத்திரத் தினுள் 
மூச்சு விட கவண்டாசமனத் தழட சசய்தார்கள். 
 
 4125 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பருகும்கபாது) 
மூன்று முழற பாத்திரத்தி(ற்கு சவளியி)ல் மூச்சு விட்டு(ப் பருகி)வந்தார்கள்.39 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 4126 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பருகும்கபாது மூன்று முழற மூச்சு விட்டு(ப் பருகி)வந்தார்கள். கமலும், 
"இதுகவ நன்கு தாகத்ழதத் தணிக்கக்கூடியதும் (உடல்நலப்) பாதுகாப்பிற்கு ஏற்றதும் அைகிய 
முழறயில் சசரிக்கச் சசய்யக்கூடியதும் ஆகும்'' என்று கூறினார்கள்.40 ஆககவதான், நானும் 
பருகும்கபாது மூன்று முழற மூச்சு விட்டு(ப் பருகி) வருகி கறன். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "பாத்திரத்தில் 
(பருகும்கபாது)' என்று இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 17 (ஓர் அழவயில் பரிமாறப்படும்) தண்ணரீ், பால் உள்ளிட்ட பானங்கழள (பரிமாறு கின்ற) 
முதல் நபர், தமது வலப் பக்கத்திலிருந்து சகாடுத்துவருவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
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4127 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
தண்ணரீ் கலந்த பால் சகாண்டுவரப்பட்டது. அப்கபாது அவர்களுக்கு வலப் பக்கம் கிராமவாசி 
ஒருவரும் இடப் பக்கம் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் இருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (பாழலப்) பருகிய பின் (மீதிழய வலப் பக்கமிருந்த) அந்தக் கிராமவாசிக்குக் 
சகாடுத்துவிட்டு, "(பரிமாறும்கபாது முதலில்) வலப் பக்கம் இருப்பவருக்கும், அடுத்து (அவருக்கு) 
வலப் பக்கமிருப்பவருக்கும் (சகாடுக்க கவண்டும்)'' என்று சசான்னார்கள்.41  
 
4128 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்த கபாது நான் 
பத்து வயதுழடயவனாக இருந் கதன். நான் இருபது வயதுழடயவனாக இருந்தகபாது அவர்கள் 
இறந்தார்கள். என் (தாய், தாயின் சககாதரி உள்ளிட்ட) அன்ழன யர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் 
பணிவிழட சசய்யுமாறு என்ழனத் தூண்டிக்சகாண்கட யிருந்தார்கள். இந்நிழலயில் (ஒரு நாள்) 
நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் வடீ்டுக்கு வந்தார்கள். அவர்களுக்காக (எங்கள்) வடீ்டில் வளர்ந்த ஓர் 
ஆட்டிலிருந்து நாங்கள் பால் கறந்து, வடீ்டிலிருந்த கிணறு ஒன்றிலிருந்து நீசரடுத்து அதில் கலந்து 
(அடர்த்தி நீக்கி, குளுழம யாக்கி) அவர்களுக்குக் சகாடுத்கதாம். அழத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பருகினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! அபூபக்ருக்குக் சகாடுங்கள்'' என்று சசான்னார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இடப் பக்கத்தில் இருந்தார்கள். ஆனால், அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமக்கு வலப் பக்கத்திலிருந்த) கிராமவாசி ஒருவருக்கக சகாடுத்தார்கள். 
கமலும், "(பானங்கள் உள்ளிட்ட வற்ழறப் பரிமாறும்கபாது முதலில்) வலப் பக்கம் இருப்பவருக்கும் 
அடுத்து (அவருக்கு) வலப் பக்கத்தில் இருப்பவருக்கும் (சகாடுக்க கவண்டும்)'' என்று சசான்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4129 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்கள் வடீ்டுக்கு வந்தகபாது, அருந்துவதற்குத் தண்ணரீ் ககட்டார்கள். ஆககவ, அவர்களுக்காக 
நாங்கள் ஓர் ஆட்டின் பாழலக் கறந்கதாம். பிறகு எனது இந்தக் கிணற்றிலிருந்து தண்ணரீ் எடுத்து, 
அதில் கலந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சகாடுத்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அருந்தினார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் நபியவர்களின் இடப் பக்கத்தி 
லும், உமர் (ரலி) அவர்கள் நபியவர்களின் முன் பக்கத்திலும், ஒரு கிராமவாசி நபியவர் களுக்கு 
வலப் பக்கத்திலும் இருந்தனர். அப்கபாது உமர் (ரலி) அவர்கள், "இகதா அபூபக்ர் (அவருக்கு 
மீதியுள்ள பாழலக் சகாடுங்கள்) அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்று (இடப் பக்கத்திலிருந்த) அபூபக்ர் 
(ரலி) அவர்கழளக் காட்டிக் கூறினார்கள். எனினும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வலப் 
பக்கமிருந்த) அந்தக் கிராம வாசிக்குக் சகாடுத்தார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கும் உமர் (ரலி) 
அவர்களுக்கும் சகாடுக்கவில்ழல. கமலும், "(பரிமாறும்கபாது முதலில்) வலப் பக்கத்தில் 
இருப்பவர்ககள (முன்னுரிழமயுழடயவர்கள்). வலப் பக்கத்தில் இருப்பவர்ககள 
(முன்னுரிழமயுழடயவர்கள்). வலப் பக்கத்தில் இருப்பவர்ககள (முன்னுரிழமயுழடயவர்கள்)'' 
என்று கூறினார்கள். (இறுதியில்) அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "இதுகவ நபிவைியாகும்; இதுகவ 
நபிவைியாகும்; இதுகவ நபிவைியாகும்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4130 சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஏகதா பானம் சகாண்டுவரப்பட்டது. அவர்கள் அழத அருந்தினார்கள். 
அப்கபாது அவர்களுக்கு வலப் பக்கம் சிறுவர் ஒருவரும் இடப் பக்கத்தில் முதிகயார் சிலரும் 
இருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அச் சிறுவரிடம், "இ(ந்தப் பானத்ழத 
இம்முதிய)வர்களுக்கு அளிக்க என்ழன நீ அனுமதிப்பாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அச்சிறுவர், "இல்ழல; அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! தங்களிடமிருந்து எனக்குக் கிழடக்கும் இந்த 
நற்கபற்ழற கவசறவருக்கும் நான் விட்டுத் தரமாட்கடன்'' என்று பதிலளித்தார். உடகன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அழத அச்சிறுவனின் ழகயிகலகய அழுத்தி 
ழவத்துவிட்டார்கள்.42  
 
4131 கமற்கண்ட ஹதீஸ் சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் குழதபா மற்றும் யஅகூப் (ரஹ்) 
ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் "உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அழத (அச்சிறுவனின் 
ழகயிகலகய) அழுத்தி ழவத்துவிட்டார்கள்'' எனும் குறிப்பு இடம் சபறவில்ழல. ஆயினும், 
யஅகூப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "எனகவ, அ(ச் சிறு)வருக்கக அழதக் சகாடுத்தார்கள்'' 
என்று இடம்சபற்றுள்ளது.43  
 
பாடம் : 18 (உணவு உண்டு முடித்ததும்) விரல் கழளச் சூப்புவதும், உணவுத் தட்ழட வைித்து 
உண்பதும், கீகை தவறி விழுந்த உணவுக் கவளத்தில் படும் தூழசத் துழடத்துவிட்டு அழத 
உண்பதும் விரும்பத் தக்கழவ ஆகும். விரல்கழளச் சூப்புவதற்கு முன் ழகழயத் துழடப்பது 
சவறுக்கத் தக்கதாகும்.  
 
4132 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் உணவு 
உட்சகாண்டால், அவர் தமது ழகழயத் தாகம உறிஞ்சாமல் அல்லது (மழனவி கபான்றவரிடம்) 
உறிஞ்சத் தராமல் அழத அவர் துழடத்துக்சகாள்ள கவண்டாம். இழத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.44 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4133 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் உணவு உட்சகாண் 
டால், அவர் தமது ழகழயத் தாகம உறிஞ் சாமல் அல்லது (மழனவி கபான்றவரிடம்) உறிஞ்சத் 
தராமல் ழகழயத் துழடத்துக் சகாள்ள கவண்டாம். இழத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4134 கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் உணவு உண்ட பின் 
தம்முழடய மூன்று விரல்கழள உறிஞ்சு வழத நான் பார்த்திருக்கிகறன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "மூன்று' எனும் குறிப்பு இல்ழல. - கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மூன்று விரல்களால் உணவு உண்பார்கள். (உண்டு முடித்த 
பின்) ழகழயத் துழடப்ப தற்கு முன் ழகழய உறிஞ்சுவார்கள்.  
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4135 கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மூன்று விரல்களால் உணவு உட்சகாள்வார்கள். உண்டு முடித்ததும் அவ்விரல்கழள 
உறிஞ்சுவார்கள். இழத அப்துர் ரஹ்மான் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்கள், அல்லது அப்துல்லாஹ் பின் 
கஅப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4136 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், (உணவு உண்டு முடித்தவர் தம்) 
விரல்கழள உறிஞ்சுமாறும் தட்ழட வைித்து உண்ணுமாறும் உத்தரவிட் டார்கள். கமலும், 
"உணவின் எந்தப் பகுதி யில் வளம் (பரக்கத்) உள்ளது என்பழத நீங்கள் அறியமாட்டீர்கள்'' என்றும் 
கூறினார்கள்.  
 
4137 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவரது உணவுக் கவளம் 
(உண்ணும்கபாது தவறி) விழுந்துவிட்டால் அவர் அழத எடுத்து, அதில் ஒட்டியி ருப்பழத 
அகற்றி(ச் சுத்தம் சசய்து)விட்டு அழத உண்ணட்டும். அழத ழஷத்தானுக்கு விட்டுவிட 
கவண்டாம். கமலும், (உண்ட பின்) தம் விரல்கழள உறிஞ்சுவதற்கு முன் ழகக்குட்ழடயால் 
ழகழயத் துழடத்துவிட கவண்டாம். ஏசனனில், தமது உணவில் எந்தப் பகுதியில் வளம் (பரக்கத்) 
உள்ளது என்பழத அவர் அறியமாட்டார். இழத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "தமது ழகழயத் தாகம உறிஞ்சாமல் அல்லது (மழனவி 
கபான்றவரிடம்) உறிஞ்சத் தராமல் அழதக் ழகக்குட்ழடயால் துழடத்துவிட கவண்டாம்'' என்பதும் 
அதற்குப் பின்னுள்ள தகவல்களும் இடம்சபற்றுள்ளன.  
 
4138 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவருழடய ஒவ்சவாரு அலுவலிலும் 
ழஷத்தான் பங்ககற்கிறான். மனிதன் உணவு உண்ணும்கபாதும் அவன் பங்ககற்கிறான். 
(உண்ணும்கபாது) உங்களில் ஒருவரிடமிருந்து உணவுக் கவளம் கீகை விழுந்துவிட்டால், அதில் 
படுவழத சுத்தப்படுத்திவிட்டு, பிறகு அழத உண்ணட்டும். அழத ழஷத்தானுக்கு விட்டுவிட 
கவண்டாம். உண்டு முடித்ததும் அவர் தம் விரல் கழள உறிஞ்சிக்சகாள்ளட்டும். ஏசனனில், 
அவரது எந்த உணவில் வளம் (பரக்கத்) இருக்கும் என்பழத அவர் அறியமாட்டார். இழத ஜாபிர் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "உங்களில் ஒருவரிடமிருந்து 
உணவுக் கவளம் விழுந்துவிட்டால்'' என்பதி லிருந்கத ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. "உங்களில் 
ஒருவருழடய ஒவ்சவாரு அலுவலிலும் ழஷத்தான் பங்ககற்கிறான்'' எனும் ஆரம்பக் குறிப்பு 
அவற்றில் இல்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களி டமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "ழக விரல்கழள உறிஞ்சிக் 
சகாள்வது' சதாடர்பாக இடம்சபற்றுள்ளது. அபூசுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப் பில் "உணவுக் 
கவளம் விழுந்துவிடுவது' சதாடர்பான குறிப்பு இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 4139 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏகதனும் 
உணழவ உண்டால் (இறுதியில்) மூன்று விரல்கழள உறிஞ்சிக்சகாள்வார்கள். கமலும், "உங்களில் 
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ஒருவரது உணவுக் கவளம் (உண்ணும் கபாது) கீகை விழுந்துவிட்டால், அதில் படுவழத நீக்கி 
(சுத்தப்படுத்தி)விட்டு, அழத உண்ணட்டும். அழத ழஷத்தானுக்கு விட்டுவிட கவண்டாம்'' என்றும் 
அவர்கள் கூறினார்கள். இறுதியில் உணவுத் தட்ழடயும் வைித்து உண்ணுமாறு எங்களுக்கு 
உத்தரவிட்டார்கள். "ஏசனனில் உங்களின் எந்த உணவில் வளம் (பரக்கத்) உள்ளது என்பழத நீங்கள் 
அறிய மாட்டீர்கள்'' என்றும் கூறுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4140 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் உணவு உண்டால், அவர் தம் 
விரல்கழள உறிஞ்சிக்சகாள் ளட்டும். அவற்றில் எதில் வளம் (பரக்கத்) உள்ளது என்பழத அவர் 
அறியமாட்டார். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உங்களில் ஒருவர் உணவு உண்டால் (இறுதியில்) உணவுத் தட்ழட வைித்து உண்ணட்டும்'' 
என்றும், உங்களின் "எந்த உணவில் வளம் (பரகத்) உள்ளது' அல்லது "(உங்களின் எந்த உணவில்) 
உங்க ளுக்கு வளம் வைங்கப்படும்' (என்பழத அவர் அறியமாட்டார்)'' என்றும் இடம்சபற் றுள்ளது.  
 
பாடம் : 19 விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவழரத் சதாடர்ந்து அழைக்கப்படாத மற்சறாருவரும் 
வந்துவிட்டால் விருந்தாளி என்ன சசய்ய கவண்டும் என்பதும், அவ்வாறு பின் சதாடர்ந்து 
வந்தவருக்கு விருந்து சகாடுப்பவர் அனுமதி அளிப்பது விரும்பத் தக்கதாகும் என்பதும்.45  
 
4141 அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் ஆமிர் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அன்சாரிகளில் 
அபூஷுஐப் எனப்படும் ஒருவர் இருந்தார். அவரிடம் இழறச்சி விற்கும் பணியாளர் ஒருவர் 
இருந்தார். (ஒரு முழற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் முகத்தில் பசி(யின் குறி)ழயக் 
கண்ட அபூஷுஐப் (ரலி) அவர்கள் தம் பணியாளிடம், "உமக்குக் ககடுதான். ஐந்து கபருக்கு 
கவண்டிய உணழவ நமக்காக நீ தயார் சசய்(து ழவ). ஏசனனில், ஐவரில் ஒருவராக நபி (ஸல்) 
அவர்கழள நான் (விருந்துக்கு) அழைக்கப் கபாகிகறன்'' என்று கூறினார். அவ்வாகற அந்த 
அடிழமயும் உணவு தயாரித்தார். பிறகு அபூஷுஐப் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
சசன்று, ஐவரில் ஒருவராக நபியவர்கழளயும் விருந்துண்ண அழைத்தார். அவர்கழளப் 
பின்சதாடர்ந்து மற்சறாரு மனிதரும் வந்தார். (அபூஷுஐபின்) வடீ்டு வாசலுக்கு வந்த நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இவர் எங்கழளப் பின் சதாடர்ந்து வந்துவிட்டார். எனகவ, இவருக்கு அனுமதியளிக்க 
நீங்கள் விரும்பினால் (அவர் விருந்தில் கலந்துசகாள்வார்; விருந்தில் கலந்துசகாள்ளக் கூடாது 
என) நீங்கள் விரும்பினால் அவர் திரும்பிச் சசன்றுவிடுவார்'' என்று கூறினார்கள். அபூ ஷுஐப் 
(ரலி) அவர்கள், "இல்ழல. அவருக்கு நான் அனுமதியளிக்கிகறன், அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்று 
கூறினார்கள்.46 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூமஸ்ஊத் அல் அன்சாரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமஸ்ஊத் அல்அன்சாரீ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4142 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்கு அண்ழட 
வடீ்டுக்காரர் ஒருவர் இருந்தார். பாரசீகரான அவர் நன்கு (மணம் கமை) குைம்பு 
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சழமக்கக்கூடியவராக இருந் தார். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக உணவு 
சழமத்துவிட்டு அவர்கழள அழைப்பதற்காக வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் 
அருகில் பசிகயாடு இருந்த தம் துழணவி) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கழள ழசழக சசய்து காட்டி 
"இவரும் (வரலாமா)?'' என்று ககட்டார்கள், அவர் (உணவு குழறவாக இருந்ததால்), "இல்ழல 
(கவண்டாம்)'' என்று கூறிவிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இல்ழல 
(அவ்வாறாயின் நானும் வரமாட்கடன்)'' என்று கூறிவிட்டார்கள். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கழள அழைப்பதற்காக மறுபடியும் வந்தார். அப்கபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இவரும் (வரலாமா)?'' என்று (ஆயிஷா (ரலி) அவர்கழள ழசழக சசய்து) ககட்டார்கள். 
அப்கபாதும் அவர் "இல்ழல (கவண்டாம்)'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் "(அவ்வாறாயின் நானும்) இல்ழல'' என்று கூறிவிட்டார்கள். அவர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கழள அழைப்பதற்காக மறுபடியும் வந்தார். அப்கபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "இவரும் (வரலாமா)?'' என்று (ஆயிஷா (ரலி) அவர்கழள ழசழக சசய்து) 
ககட்டார்கள். அவர் மூன்றாவது முழற "சரி (வரலாம்)'' என்றார். பின்னர் இருவரும் 
ஒருவழரசயாருவர் பின்சதாடர்ந்து அவரது வடீ்டுக்குப் கபாய்ச்கசர்ந்தனர். 
 
 பாடம் : 20 வடீ்டுக்காரரின் சம்மதம் கிழடக்கும் என்ற நம்பிக்ழக இருந்தால், அழத நன்கு உறுதி 
சசய்துசகாண்டு மற்சறாருவழரயும் அழைத்துச் சசல்லலாம் என்பதும், பலர் கசர்ந்து உணவு 
உண்பது விரும்பத் தக்கதாகும் என்பதும். 
 
 4143 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) "ஒரு பகல்' 
அல்லது "ஓர் இரவு' (தமது இல்லத்திலிருந்து) சவளிகய புறப்பட்டு வந்தார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் 
(ரலி) அவர்களும் உமர் (ரலி) அவர்களும் சவளிகய இருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இந்த கநரத்தில் நீங்கள் இருவரும் உங்கள் வடீுகளிலிருந்து புறப்பட்டு வர என்ன 
காரணம்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு, "பசிதான் (காரணம்), அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்று 
அவ்விருவரும் பதிலளித்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் 
ழகயிலுள் ளகதா அவன்மீது சத்தியமாக! நானும் (புறப் பட்டு வந்தது அதனால்)தான். உங்கள் இரு 
வழரயும் சவளிகயவரச் சசய்தகத என்ழன யும் சவளிகயவரச் சசய்தது'' என்று கூறி விட்டு, 
"எழுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற அவர்கள் இருவரும் எழுந்தனர். பிறகு (மூவரும்) 
அன்சாரிகளில் ஒருவரிடம் (அவரது வடீ்டுக்குச்) சசன்றனர். அப்கபாது அந்த அன்சாரி வடீ்டில் 
இருக்கவில்ழல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள அந்தத் கதாைரின் துழணவியார் 
கண்டதும், "வாழ்த்துகள்! வருக'' என்று கூறினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அப்சபண்ணிடம், "அவர் எங்கக?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப்சபண், "எங்களுக்காக நல்ல 
தண்ணரீ் சகாண்டுவருவதற்காக (சவளிகய) சசன்றுள் ளார்'' என்று பதிலளித்தார். அப்கபாது அந்த 
அன்சாரி வந்துவிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழளயும் அவர்களுழடய இரு 
கதாைர்கழளயும் (தமது வடீ்டில்) கண்டார். பிறகு "எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக! இன்ழறய 
தினம் மிகச் சிறந்த விருந்தினழரப் சபற்றவர் என்ழனத் தவிர கவசறவரும் இல்ழல'' என்று 
கூறிவிட்டு, (திரும்பிச்) சசன்று ஒரு கபரீச்சங்குழலயுடன் வந்தார். அதில் நன்கு கனியாத நிறம் 
மாறிய காய்களும் கனிந்த பைங்களும் சசங்காய்களும் இருந்தன. அவர், "இழத உண்ணுங்கள்'' 
என்று கூறிவிட்டு, (ஆடு அறுப்பதற்காக) கத்திழய எடுத்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள், "பால் தரும் ஆட்ழட அறுக்க கவண்டாம் என உம்ழம நான் எச்சரிக்கிகறன்'' 
என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற அவர்களுக்காக அவர் ஆடு அறுத்(து விருந்து சழமத்)தார். 
அவர்கள் அழன வரும் அந்த ஆட்ழடயும் அந்தப் கபரீச்சங்குழலயிலிருந்தும் உண்டுவிட்டு 
(தண்ணரீும்) அருந்தினர். வயிறு நிரம்பி தாகம் தணிந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) மற்றும் உமர் (ரலி) ஆகிகயாரிடம், "என் உயிர் எவன் ழகயிலுள்ளகதா 
அவன் மீதாழணயாக! இந்த அருட்சகாழட பற்றி மறுழம நாளில் நீங்கள் விசாரிக்கப்படுவரீ்கள். 
பசி உங்கழள உங்கள் வடீுகளிலிருந்து சவளி கயற்றியது. பின்னர் இந்த அருட்சகாழடழய 
அனுபவித்த பிறகக நீங்கள் திரும்பிச் சசல்கிறரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுடன் உமர் (ரலி) அவர்கள் (ஓரிடத்தில்) அமர்ந் திருந்தகபாது, 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து, "இங்கு நீங்கள் இருவரும் 
அமர்ந்திருப்பதற்கு என்ன காரணம்?' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவ்விருவரும், "தங்கழளச் 
சத்திய (மார்க் க)த்துடன் அனுப்பியவன் மீதாழணயாக! பசிதான் எங்கழள எங்கள் வடீுகளிலிருந்து 
சவளிகயற்றியது' என்று கூறினர்'' என ஹதீஸ் துவங்குகிறது. மற்ற நிகழ்வுகள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. 
 
 4144 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அகழ் (கபாருக்காகக் குைி) 
கதாண்டப்பட்டுக்சகாண்டிருந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வயிறு (பசியால்) 
ஒட்டியிருப்பழதக் கண்கடன். உடகன நான் என் மழனவி யிடம் திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வயிறு மிகவும் ஒட்டியிருந்தழத நான் கண்கடன். உன்னிடம் ஏகதனும் 
(உணவு) இருக்கிறதா?'' என்று ககட்கடன். உடகன என் மழனவி என்னிடம் ஒரு ழபழயக் 
சகாண்டுவந்தார். அதில் ஒரு "ஸாஉ' அளவு சதாலி நீக்கப்படாத ககாதுழம இருந்தது. வடீ்டில் 
வளரும் ஆட்டுக் குட்டி ஒன்றும் எங்களிடம் இருந்தது. அழத நான் அறுத்கதன். என் மழனவி 
அந்தக் ககாதுழமழய அழரத் தார். நான் (அறுத்து) முடித்தகபாது அவரும் (அழரத்து) 
முடித்துவிட்டார். கமலும், அழதத் துண்டுகளாக்கி அதற்கான பாத்திரத்தில் இட்கடன். பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் திரும்பிச் சசன்கறன். என் மழனவி, "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுடன் இருப்பவர்களுக்கும் முன்னால் என்ழன நீங்கள் 
ககவலப்படுத்திவிட கவண்டாம் ("நம்மிடம் உணவு குழறவாககவ இருக்கிறது' என்று 
கூறிவிடுங்கள்)'' என்று சசால்லியிருந்தார். எனகவ, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் சசன்று இரகசியமாக "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நாங்கள் எங்க ளுக்குச் சசாந்தமான 
ஆட்டுக் குட்டி சயான்ழற அறுத்கதாம். எங்களிடம் இருந்த ஒரு "ஸாஉ' அளவு சதாலி நீக்கப்படாத 
ககாதுழமழய (என் மழனவி) அழரத்து ழவத்துள்ளார். எனகவ, தாங்களும் தங்களுடன் ஒரு 
சிலரும் (என் இல்லத்திற்கு) வாருங்கள்'' என்று அழைத்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உரத்த குரலில், "அகழ்வாசிககள! ஜாபிர் உங்களுக்காக உணவு தயாரித்துள் ளார். 
எனகவ, விழரந்து வாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(என்னிடம்), "நான் வரும்வழர நீங்கள் பாத்திரத்ழத (அடுப்பிலிருந்து) இறக்க கவண்டாம். 
குழைத்துழவத்துள்ள மாவில் சராட்டி சுடவும் கவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். நான் என் 
இல்லத்திற்கு வந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கழள அழைத்துக்சகாண்டு 
முன்னால் வந்துசகாண்டிருந்தார்கள். நான் என் மழனவியிடம் வந்துகசர்ந்கதன். (அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நூற்றுக்கணக்கான மக்களுடன் வருவழதப் பார்த்து என் மழனவி 
ககாபமுற்று) "(எல்லாம்) உங்களால்தான்; உங்களால்தான்'' என என்ழனக் கடிந்துசகாண்டார். 
உடகன நான் "நீ அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சசான்ன விஷயத்ழத நான் 
அவர்களிடம் சதரிவித்துவிட்கடன்'' என்று சசான்கனன். பிறகு என் மழனவி அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் குழைத்த மாழவக் சகாண்டு வந்து சகாடுத்தார். அதில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இகலசாக உமிழ்ந்து, சபருக்கம் (பரக்கத்) ஏற்பட பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு 
(இழறச்சிப்) பாத்திரத்ழத கநாக்கிச் சசன்று, அதில் இகலசாக உமிழ்ந்து சபருக்கம் (பரக்கத்) 
ஏற்படப் பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு (என் மழனவியிடம்), "சராட்டி சுடுபவள் ஒருத்திழய (உதவிக்கு) 
அழைத்துக்சகாள். உன்னுடன் (கசர்ந்து) அவளும் சராட்டி சுடட்டும்! உங்கள் (இழறச்சிப்) 
பாத்திரத்திலிருந்து நீ அள்ளிக்சகாண்டிரு. பாத்திரத்ழத இறக்கி ழவத்துவிடாகத'' என்று 
கூறினார்கள். அ(ங்கு வந்த) வர்கள் ஆயிரம் கபர் இருந்தனர். அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! 
அவர்கள் அழனவரும் உண்டுவிட்டு, அந்த உணழவ (சிறிதும் குழறயாமல்) அப்படிகய 
விட்டுவிட்டுத் திரும்பிச் சசன்றனர். அப்கபாது எங்கள் பாத்திரம் முன்பு கபாலகவ (சிறிதும் 
குழறயாமல்) சப்தத்துடன் சகாதித்துக்சகாண்டிருந்தது. கமலும், நாங்கள் குழைத்த மாவும் (சிறிதும் 
குழறந்துவிடாமல்) முன்பு கபாலகவ சராட்டி யாகச் சுடப்பட்டுக்சகாண்டிருந்தது.47  
 
4145 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (தம் துழண 
வியும் என் தாயாருமான) உம்மு சுழலம் (ரலி) அவர்களிடம், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது குரழலப் பலவனீ மானதாகக் ககட்கடன். அதில் நான் (அவர் களுக்கு இருக்கும்) 
பசிழயப் புரிந்து சகாண்கடன். உன்னிடம் (உணவு) ஏகதனும் இருக்கிறதா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு உம்மு சுழலம் (ரலி) அவர்கள், "ஆம் (இருக்கிறது)'' என்று கூறிவிட்டு, சதாலி நீக்கப்படாத 
ககாதுழம(யில் தயாரித்த) சராட்டிகள் சிலவற்ழற எடுத்தார்கள். பிறகு அவர்கள் தமது துப்பட்டா 
ஒன்ழற எடுத்து, அதன் ஒரு பகுதியில் அந்த சராட்டிகழளச் சுற்றி எனது ஆழடக்குள் 
திணித்துவிட்டு, அதன் மற்சறாரு பகுதிழய எனக்கு கமல்துண்டாகப் கபார்த்திவிட்டார்கள். பிறகு 
என்ழன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுப்பினார்கள். நான் அழதக் 
சகாண்டுசசன்கறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலில் அமர்ந்திருப்பழதக் 
கண்கடன். அவர்களுடன் மக்களும் இருந்தனர். நான் (சசன்று) அவர் களுக்கு முன்னால் நின்கறன். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "உன்ழன அபூதல்ஹா 
அனுப்பினாரா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கறன். "உணவு உண்ணவா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்முடன் 
இருந்தவர்களிடம் "எழுந்திருங்கள்'' என்று சசால்லிவிட்டு, (என் இல்லம் கநாக்கி) நடக்கலானார்கள். 
நான் அவர்களுக்கு முன்னால் நடந்கதன். அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடம் நான் சசன்று 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கதாைர்களுடன் வந்துசகாண்டிருக்கும்) விவரத்ழதத் 
சதரிவித்கதன். உடகன அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (என் தாயாரிடம்), "உம்மு சுழலம்! அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுடன் வந்துவிட் டார்கள். ஆனால், அவர்களுக்கு கவண்டிய 
உணவு நம்மிடம் இல்ழலகய!'' என்று சசான்னார்கள். உம்மு சுழலம் (ரலி) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வும் அவனுழடய தூதருகம அறிந்தவர்கள்'' என்று கூறினார்கள். அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்கள் (தாகம அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள வர கவற்பதற்காக) நடந்து சசன்று, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழளச் சந்தித்தார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுடன் வடீ்டுக்குள் நுழைந்தார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உம்மு சுழலம்! உம்மிடம் இருப்பழதக் சகாண்டுவா'' என்று சசால்ல, உம்மு 
சுழலம் (ரலி) அவர்கள் அந்த சராட்டிழயக் சகாண்டுவந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (அழதத் துண்டு துண்டாகப் பிய்க்கும்படி) உத்தரவிட, அவ்வாகற அது பிய்க்கப்பட்டது. 
உம்மு சுழலம் (ரலி) அவர்கள், தம்மிடமிருந்த கதால் ழபயிலிருந்து சவண்சணய் எடுத்துப் 
பிைிந்து அழத (உருக்கி)க் குைம்பு சசய்தார்கள். பிறகு அதில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இழறவன் நாடிய (பிராத்தழன வரிகள் சில)வற்ழறச் சசான்னார்கள். பிறகு "பத்துப் 
கபருக்கு (உள்கள வர) அனுமதி அளியுங்கள்'' என்று (அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடம்) 
சசான்னார்கள். அவ்வாகற அவர்களுக்கு அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் அனுமதி யளித்தார்கள். 
அவர்கள் (பத்துப் கபர்) வந்து வயிறார உண்டுவிட்டு சவளிகயறினார்கள். பின்னர், "இன்னும் பத்துப் 
கபருக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூற, அபூதல்ஹா 
(ரலி) அவர்களும் அனுமதியளித்தார்கள். அவர்களும் வயிறார உண்டுவிட்டு சவளிகயறினார்கள். 
பிறகு "இன்னும் பத்துப் கபருக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' என்றார்கள். (இவ்வாறு வந்திருந்த) மக்கள் 
அழனவரும் வயிறார உண்டார்கள். அப்படி உண்ட மக்கள் எழுபது அல்லது எண்பது கபர் ஆவர்.48 
 
4146 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் உணவு 
தயாரித்துவிட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள அழைப்பதற்காக என்ழன 
அனுப்பினார்கள். நான் வந்தகபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுடன் 
இருந்தார்கள். அவர்கள் என்ழனப் பார்த்த கபாது நான் கூச்சப்பட்கடன். நான், "அபூ தல்ஹா (ரலி) 
அவர்கள் (தங்கழள விருந் துண்ண அழைக்கிறார்கள். அந்த) அழைப்ழப ஏற்றுக்சகாள்ளுங்கள்'' 
என்று கூறிகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம்முடனிருந்த) மக்களிடம், 
"எழுந்திருங்கள்'' என்று சசான்னார்கள். பிறகு (அவர்கள் எங்கள் இல்லத்திற்கு வந்து கசர்ந்தகபாது) 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! தங்க ளுக்கு மட்டுகம நான் சிறிதளவு (உணவு) தயாரித்துள்களன்'' என்று 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த 
உணழவத் சதாட்டு, அதில் சபருக்கம் (பரக்கத்) ஏற்படப் பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு, "என் 
கதாைர்களில் பத்துப் கபழர உள்கள அனுப்புங்கள்'' என்று கூறினார்கள். (அவர்கள் உள்கள 
வந்ததும்) "உண்ணுங்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, தம் விரல்களுக்கிழடயிலிருந்து எழதகயா 
சவளியாக்கினார்கள். உள்கள வந்தவர்கள் வயிறார உண்டுவிட்டு சவளிகயறிச் சசன்றனர். பிறகு 
"இன்னும் பத்துப் கபழர உள்கள அனுப்புங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அவர் களும் வந்து வயிறார 
உண்டனர். இவ்வாகற பத்துப் கபர் உள்கள வர, பத்துப் கபர் சவளிகய கபாக அவர்களில் 
ஒருவர்கூட மிஞ்சாமல் அழனவரும் உள்கள வந்து வயிறார உண்டனர். பிறகு எஞ்சியிருந்த 
உணழவ ஒருங்கிழணத்துப் பார்த்தகபாது, அவர்கள் சாப்பிட்டகபாது இருந்த அகத அளவில் 
(சிறிதும் குழறயாமல்) அது இருந்தது. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் 
சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் என்ழன அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுப்பினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகற இடம்சபற்றுள்ளன. இறுதியில் "பிறகு எஞ்சியிருந்த உணழவ 
எடுத்து ஒன்றுகசர்த்து அதில் சபருக்கம் (பரக்கத்) ஏற்படப் பிரார்த்தித்தார்கள். அது முன்பிருந் 
தழதப் கபான்கற மாறிவிட்டது. பிறகு "இழத ழவத்துக்சகாள்ளுங்கள்'' என்று அல்லாஹ் வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் 
மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் உம்மு சுழலம் (ரலி) அவர்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்காக 
மட்டும் உணவு தயாரிக்கும் படி கூறிவிட்டு, என்ழன நபி (ஸல்) அவர் களிடம் அனுப்பினார்கள்'' 
என்று ஹதீஸ் துவங்குகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி சதாடருகின்றன. 
அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்ழத (உணவின் மீது) ழவத்து அல்லாஹ் வின் சபயர் 
கூறினார்கள். பிறகு (அபூ தல்ஹா (ரலி) அவர்களிடம்) "பத்துப் கபருக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' 
என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் அனுமதியளித்ததும் அவர்கள் 
(இல்லத்திற்குள்) நுழைந்தனர். அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் சபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்) சசால்லி 
உண்ணுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூற, அவ்வாகற அவர்கள் உண்டனர். 
இவ்வாறு எண்பது கபரிடமும் கூறினார்கள். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்களும் (அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்களின்) வடீ்டாரும் உண்டுவிட்டு, (மீதி) உணழவயும் விட்டுச்சசன்றனர் என்று 
இடம்சபற்றுள்ளது. - அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு விருந்தளித்த இந்த 
நிகழ்ச்சி அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (தம்) வடீ்டு வாசலில் 
நின்றுசகாண்டிருக்க அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்துகசர்ந்தார்கள். அப்கபாது 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் தூதகர! சிறிதளகவ (உணவுப்) சபாருள் இருக்கிறது'' 
என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அழதக் சகாண்டுவாருங்கள். அதில் 
அல்லாஹ் வளத்ழத ஏற்படுத்து வான்'' என்று கூறினார்கள் எனக் காணப்படுகிறது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் சாப்பிட்டு, 
வடீ்டாரும் சாப்பிட்டு தங்கள் அண்ழட வடீ்டாருக்கும் சகாடுத்தனுப்பும் அளவுக்கு மீதி ழவத்தனர்'' 
என்று இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கவகறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், (ஒரு முழற) அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலில் படுத்திருப்பழதக் கண்டார்கள். 
அப்கபாது அவர்கள் புரண்டு புரண்டு படுத்தார்கள். (இழதக் கண்ட) அபூ தல்ஹா (ரலி) அவர்கள் 
(தம் துழணவி) உம்மு சுழலம் (ரலி) அவர்களிடம் சசன்று, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பள்ளிவாசலில் படுத்திருப்பழத நான் கண்கடன். அவர்கள் புரண்டு புரண்டு 
படுத்துக்சகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் பசிகயாடு இருப்பதாக நான் எண்ணுகிகறன்'' என்று 
கூறியதாக ஹதீஸ் துவங்குகிறது. கமலும் அதில் "பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
அபூதல்ஹா (ரலி), உம்மு சுழலம் (ரலி) மற்றும் அனஸ் (ரலி) ஆகிகயாரும் உண்டனர். மீதி 
உணவும் இருந்தது. அழத நாங்கள் எங்கள் அண்ழட வடீ்டாருக்கு அன்பளிப்பாக வைங்கிகனாம்'' 
என்று இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பிறிகதார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்சபற்றுள்ளது: நான் ஒரு 
நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் தம் கதாைர்களுடன் 
கபசிக்சகாண்டு அமர்ந்திருப்பழதக் கண்கடன். அப்கபாது அவர்கள் தமது வயிற்றில் ஒரு 
துணிழயக் கட்டியிருந்தார்கள். -அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான உசாமா பின் ழஸத் (ரஹ்) 
அவர்கள் "கல்ழல ழவத்து ஒரு துணியால் கட்டியிருந்தார்கள் (என்று கூறியதாககவ) நான் 
சந்கதகத்துடன் கருதுகிகறன்'' என்று கூறுகிறார்கள்- உடகன நான் நபித்கதாைர்கள் சிலரிடம் 
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"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏன் தமது வயிற்ழறத் துணியால் கட்டியிருக்கி றார்கள்?'' 
என்று ககட்கடன். கதாைர்கள், "பசியால்' என்று பதிலளித்தனர். ஆககவ, நான் அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர் களிடம் சசன்று, - அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (என் தாயார்) உம்மு சுழலம் பின்த் 
மில்ஹானின் கணவர் ஆவார் - "தந்ழதகய! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
வயிற்ழற ஒரு துணியால் கட்டியிருப்பழத நான் கண்கடன். எனகவ, அவர்களுழடய கதாைர்களில் 
சிலரிடம் (அழதப் பற்றிக்) ககட்கடன். அதற்கு "பசியால்தான்' என்று அவர்கள் பதிலளித்தனர் என்று 
சசான்கனன். உடகன அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் என் தாயாரிடம் சசன்று "(உன்னிடம் உணவு) 
ஏகதனும் இருக்கிறதா?'' என்று ககட்டார்கள். என் தாயார் "ஆம். என்னிடம் சில சராட்டித் 
துண்டுகளும் கபரீச்சம் பைங்களும் இருக் கின்றன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மட்டும் 
நம்மிடம் வந்தால் அவர்களுக்கு நம்மால் வயிறார உணவளிக்க முடியும். அவர்களுடன் கவறு 
யாகரனும் வந்தால் எல்லாருக்கும் கபாதாது...'' என்று கூறினார். மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளவாறு சதாடருகின்றன. - அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் அளித்த விருந்து 
சதாடர்பான கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் காணப்படும் தகவல்கள் இடம்சபற்றுள்ளன.  
 
பாடம் : 21 குைம்பு சாப்பிடலாம்; சுழரக்காழய உண்பது விரும்பத் தக்கதாகும்; பந்தியில் அமர்ந் 
திருப்பவர்கள் அழனவரும் விருந்தினராய் இருந்தாலும், விருந்தளிப்பவர் சவறுக்க மாட்டார் 
என்றால் அவர்களில் சிலர் கவறுசிலருக்கு முன்னுரிழம அளிக்கலாம்.  
 
4147 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ழதயற்காரர் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கழளத் தாம் தயாரித்த உணவி(ழன உண்பத)ற்காக அழைத்தார். நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களு டன் அந்த உணழவ உண்ணச் சசன்கறன். அந்தத் ழதயற்காரர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அருகக சதாலி நீக்கப் படாத (வாற்)ககாதுழம 
சராட்டிழயயும், சுழரக்காயும் உப்புக்கண்டமும் உள்ள குைம்ழபயும் ழவத்தார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தட்ழடச் சுற்றிலும் சுழரக்காழயத் துைாவு வழத நான் கண்கடன். 
அன்றிலிருந்து சுழரக்காழய நானும் விரும்பி(ச் சாப்பிட்டு)க் சகாண்கட இருக்கிகறன்.49  
 
4148 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கழள 
(விருந்துக்கு) அழைத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நானும் சசன்கறன். 
அப்கபாது சுழரக்காய் உள்ள குைம்பு சகாண்டுவரப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அந்த சுழரக்காழய உண்ணலானார்கள். அது அவர்களுக்கு விருப்பமானதாயிருந்தது. அதன் 
பின்னர் சுழரக்காழய நானும் விரும்பி(ச் சாப்பிட்டு)க்சகாண்கட இருக்கிகறன். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "ழதயற்காரர் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கழள (விருந்துக்கு) அழைத்தார்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அவற்றில் பின்வருமாறு 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது: அதன் பின்னர் எனக்காகத் 
தயாரிக்கப்படும் எந்த ஓர் உணவிலும் சுழரக்காழயச் கசர்த்துக் சகாள்ள என்னால் முடியுமானால் 
(அவ்வாகற) கசர்த்துக்சகாள்ளப்படாமல் இருந்ததில்ழல. 
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பாடம் : 22 கபரீச்சம் பை(ம் உள்ள பாத்திர)த்துக்கு சவளிகய சகாட்ழடழயப் கபாடுவ தும், 
விருந்தளிப்பவருக்காக விருந் தாளி பிரார்த்திப்பதும் விரும்பத் தக்கழவ ஆகும். நல்ல மனிதருக்கு 
விருந்தளிக்கும்கபாது அவரிடம் பிரார்த் திக்குமாறு ககாருவதும் அழதகயற்று அவர் 
பிரார்த்திப்பதும் விரும்பத் தக்கழவ ஆகும்.  
 
4149 அப்துல்லாஹ் பின் புஸ்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என் தந்ழத (புஸ்ர் பின் அபபீுஸ்ர்-ரலி) அவர்களிடம் (விருந்தாளியாகத்) தங்கினார் 
கள். அப்கபாது அவர்களுக்கு அருகக உணவும் (கபரீச்சம் பைம், பாலாழட, சநய் ஆகியவற் றால் 
சசய்யப்பட்ட "வத்பா' எனும்) ஒரு வழகப் பலகாரமும் ழவத்கதாம். அதிலிருந்து அவர்கள் 
உண்டார்கள். பிறகு கபரீச்சம் பைங்கள் சகாண்டுவரப்பட்டன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கபரீச்சம் பைத்ழதச் சாப்பிட்டுவிட்டு, அவற்றின் சகாட்ழடகழள (பாத்திரத்தினுள்கள 
கபாடாமல்) தம்மிரு விரல்களுக்கிழடகய ழவத்திருந்(துவிட்டு பிறகு வசீிசயறிந்)தார்கள்.50 - 
இழதக் கூறியகபாது அறிவிப்பாளர் தம் ஆட்காட்டி விரழலயும் நடு விரழலயும் இழணத்து 
ழசழக சசய்கிறார். (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் "இன்ஷா 
அல்லாஹ், "இரு விரல்களுக்கிழடகய சகாட்ழடழய ழவத்திருந்தார்கள்' என்பது ஹதீஸிகலகய 
உள்ளதாகும் என்பகத என் எண்ணமாகும்'' என்று (ஐயத்துடன்) கூறினார்கள்.- பிறகு ஒரு பானம் 
சகாண்டுவரப்பட்டகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அழதயும் அருந்தினார்கள். பிறகு 
மீதியிருந்தழதத் தமக்கு வலப் பக்கத்திலிருந்தவருக்குக் சகாடுத்தார்கள். பிறகு (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புறப்படத் தயாரானகபாது) என் தந்ழத, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களின் வாகனத்தின் கடிவாளத்ழதப் பிடித்துக்சகாண்டு, "எங்களுக்காகப் பிரார்த் தியுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இழறவா! நீ இவர்களுக்கு 
வைங்கிய உணவில் அருள்வளம் (பரக்கத்) புரிவாயாக! இவர்கழள மன்னித்து, இவர்களுக்குக் 
கருழண புரிவாயாக!'' (அல்லாஹும்ம, பாரிக் லஹும் ஃபமீா ரஸக்த்தஹும்,, வஃக்ஃபிர் லஹும், 
வர்ஹம்ஹும்) எனப் பிரார்த்தித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் புஸ்ர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 
"இரு விரல்களுக்கிழடகய கபரீச்சம் பைக் சகாட்ழடகழள ழவத்தி ருந்(துவிட்டுப் பிறகு 
வசீிசயறிந்)தார்கள்'' என்பது ஐயத்திற்கிடமின்றி (ஹதீஸில் உள்ளதாககவ) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 பாடம் : 23 கபரீச்சச் சசங்காய்களுடன் சவள்ளரிக்காழயயும் கசர்த்து உண்பது.  
 
4150 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், கபரீச்சச் சசங்காய்களுடன் (கசர்த்து) சவள்ளரிக் காய்கழள உண்பழத நான் 
கண்கடன்.51 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 24 உணவு உண்பவர் பணிகவாடு அமர்வது விரும்பத் தக்கதாகும் என்பதும் அவர் அமரும் 
முழறயும். 
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4151 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் குத்துக் காலிட்டு 
அமர்ந்து கபரீச்சம் பைத்ழத உண்பழத நான் கண்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
களில் வந்துள்ளது. 
 
 4152 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
(அவர்களுக்குரிய) கபரீச்சம் பைங்கள் சகாண்டுவரப்பட்டன. (அழவ கிழடத்த வுடன் சரியாக 
உட்காராமல்கூட) அவற்ழற அவர்கள் விழரவாகப் பங்கிட்டுக் சகாடுக்க வும் அவற்ழற விழரவாக 
உண்ணவும் ஆரம்பித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 25 பலருடன் கசர்ந்து உண்பவர், மற்ற வர்கள் அனுமதித்தால் தவிர, ஒகர தடழவயில் 
இரண்டு கபரீச்சம் பைங் கழளச் கசர்த்து உண்ணக் கூடாது. 
 
 4153 ஜபலா பின் சுழஹம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஹிஜாஸ் பகுதியில்) மக்களுக்குப் 
பஞ்சம் ஏற்பட்டிருந்த நாளில் அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுழபர் (ரலி) அவர்கள் எங்களுக்குப் 
கபரீச்சம் பைங்கழள வைங்கிவந்தார்கள். அவற்ழற நாங்கள் உண்ணும்கபாது, அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்கள் எங்கழளக் கடந்து சசல்வார்கள். அப்கபாது அவர்கள், "கபரீச்சம் பைங்கழள 
இரண்டிரண்டாக எடுக்காதீர்கள். ஏசனனில், ஒகர தடழவயில் இரண்டு பைங்கழள எடுத்து 
உண்பழத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட சசய்துள்ளார்கள்; ஒருவர் தம் 
சககாதரரிடம் (அவ்வாறு கசர்த்து எடுக்க) அனுமதி சபற்றிருந்தால் தவிர'' என்று சசால்வார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள், "அனுமதி சபறுதல் சதாடர்பான இக்கூற்று, 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களின் சசாந்தக் கருத்து என்கற நான் கருதுகிகறன்'' என்று கூறினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜபலா பின் சுழஹம் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களின் 
(இறுதிக்) கூற்கறா, "அன்ழறய நாளில் மக்களுக்குப் பஞ்சம் ஏற்பட்டிருந்தது'' எனும் விளக்ககமா 
இடம்சபறவில்ழல.  
 
4154 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (பலர் கூடியுள்ள ஓர் அழவயில்) ஒருவர், தம் 
சகாக்களிடம் அனுமதி சபறாத வழர இரு கபரீச்சம் பைங்கழளச் கசர்த்து உண்ணுவழத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட சசய்தார்கள். இழத ஜபலா பின் சுழஹம் (ரஹ்) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 26 குடும்பத்தாருக்காகப் கபரீச்சம் பைங்கள் உள்ளிட்ட உணவுகழளச் கசமித்துழவத்தல். 
 
 4155 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எந்தக் குடும்பத்தாரிடம் கபரீச்சம் பைங்கள் 
(கசமித்துழவக்கப்பட்டு) உள்ளனகவா அவர்கள் பசித்திருக்கமாட்டார்கள். இழத ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
4156 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), 
"ஆயிஷா! கபரீச்சம் பைம் இல்லாத வடீ்டாகர பட்டினி கிடக்கும் வடீ்டார். ஆயிஷா! கபரீச்சம் 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
402

குடிபானங்கள் ஹதீஸ் 4004 - 4191



இல்லாத வடீ்டாகர "பட்டினி கிடக்கும் வடீ்டார்' அல்லது "பட்டினிக்குள்ளாகும் வடீ்டார்' என்று 
இரண்டு அல்லது மூன்று தடழவ கூறினார்கள்.  
 

பாடம் : 27 ைதனீா கபரீச்ெம் பைங்களின் ெிறப்பு  
 
4157 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் காழலயில் இந்த (மதீனாவின்) இரு 
மழலகளுக்கிழடகய உள்ள பைங்களில் ஏழு கபரீச்சம் பைங்கழள உண்கிறாகரா அவருக்கு 
(அன்று) மாழலவழர எந்த விஷமும் தீங்களிக்காது. இழத சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4158 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் காழலயில் ஏழு "அஜ்வா' (ரகப்) 
கபரீச்சம் பைங்கழள உண்கிறாகரா அவருக்கு அன்ழறய தினத்தில் (மாழலவழர) எந்த விஷமும் 
சூனியமும் இழடயூறு சசய்யாது. இழத சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.52 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் சஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4159 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (மதீனாவின்) கமட்டுப் பகுதியில் 
விழளயும் "அஜ்வா' (ரகப்) கபரீச்சம் பைத்ழத அதிகாழல உண்பதில் "நிவாரணம்' அல்லது 
"விஷமுறிவு' உள்ளது. இழத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 28 ெமையல் காளானின் ெிறப்பும் அமதக் சகாண்டு கண்ணுக்கு ைருந்திடு வதும்.53  
4160 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சழமயல் காளான் "மன்னு' வழகழயச் கசர்ந்ததாகும். 
அதன் சாறு கண்ணுக்கு நிவாரணமாகும். இழத சயதீ் பின் ழஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃழபல் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.54 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
 
4161 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சழமயல் காளான் "மன்னு' வழகழயச் 
கசர்ந்ததாகும். அதன் சாறு கண்ணுக்கு நிவாரணமாகும். இழத சயதீ் பின் ழஸத் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் சயதீ் பின் ழஸத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் 
பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்கள்: இந்த ஹதீழஸ ஹகம் பின் உழதபா (ரஹ்) அவர்கள் எனக்கு 
அறிவித்தகபாது, அப்துல் மலிக் பின் உழமர் (ரஹ்) அவர்கள் வைியாக எனக்கு வந்த (முந்ழதய) 
அறிவிப்ழப நான் மறுக்கவில்ழல.  
 
4162 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சழமயல் காளான் பனூ இஸ்ராயலீ் 
சமுதாயத்தாருக்கு அல்லாஹ் இறக்கிழவத்த "மன்னு' வழகழயச் கசர்ந்ததாகும். அதன் சாறு 
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கண்ணுக்கு நிவாரணமாகும். இழத சயதீ் பின் ழஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃழபல் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 4163 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சழமயல் காளான், மூசா (அழல) அவர் களு(ழடய 
சமுதாயத்தாரு)க்கு அல்லாஹ் இறக்கிழவத்த "மன்னு' வழகழயச் கசர்ந்ததா கும். அதன் சாறு 
கண்ணுக்கு நிவாரணமாகும். இழத சயதீ் பின் ழஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4164 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சழமயல் காளான் பனூ இஸ்ராயலீ் 
சமுதாயத்தாருக்கு அல்லாஹ் இறக்கிழவத்த "மன்னு' வழகழயச் கசர்ந்ததாகும். அதன் சாறு 
கண்ணுக்கு நிவாரணமாகும். இழத சயதீ் பின் ழஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4165 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சழமயல் காளான் "மன்னு' வழகழயச் 
கசர்ந்ததாகும். அதன் சாறு கண்ணுக்கு நிவாரணமாகும். இழத சயதீ் பின் ழஸத் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 

 பாடம் : 29 "அல்கபாஸ்' எனும் (ைிஸ்வாக்) ைைத்தின் கறுப்பு நிற பைத்துமடய ெிறப்பு.55  
 
4166 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (ஒரு முழற) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "மர்ருழ் ைஹ்ரான்' எனுமிடத்தில் "அல்கபாஸ்' மரத்தின் 
பைத்ழதப் பறித்துக்சகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இதில் கறுப்பு நிறத்ழதப் 
பறியுங்கள்'' என்று சசான்னார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! தாங்கள் ஆடு 
கமய்த்துள்ளரீ்கள் கபாலிருக்கிறகத?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம், ஆடு 
கமய்க்காத இழறத் தூதரும் உண்டா?'' என்கறா அது கபான்கறா (திருப்பிக்) ககட்டார்கள்.56 
 
 பாடம் : 30 சழமயல் காடியின் சிறப்பும் அழதக் குைம்பாகப் பயன்படுத்துவதும்57  
 
4167 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "குைம்புகளில்' அல்லது "குைம்பில்' அருழமயானது 
(சழமயல்) காடியாகும் என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
 
4168 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "குைம்புகளில் அருழமயானது' என ஐயப்பாடின்றி 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 4169 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தம் வடீ்டாரிடம் குைம்பு ககட்டார்கள். அதற்கு வடீ்டார், "நம்மிடம் காடி மட்டுகம உள்ளது'' என்று 
கூறினர். நபி (ஸல்) அவர்கள் காடிழயக் சகாண்டுவரச் சசால்லி அழத(த் சதாட்டு)க்சகாண்டு 
உண்ணலானார்கள். கமலும், "குைம்புகளில் அருழமயானது காடியாகும்'' என்று சசான்னார்கள்.  
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4170 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எனது ழகழயப் பிடித்துத் தமது இல்லத்திற்கு அழைத்துச் சசன்றார்கள். அப்கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம், (அங்குள்ள ஒருவர்) சராட்டித் துண்ழடக் சகாடுத்தார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "குைம் கபதும் இல்ழலயா?'' என்று ககட்டார்கள். வடீ்டார், "இல்ழல, சிறிது காடிழயத் 
தவிர கவசறதுவுமில்ழல'' என்று கூறினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "காடிதான் குைம்புகளில் 
அருழமயானது'' என்று கூறினார்கள். ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "இழறவனின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவ்வாறு கூறியழதக் ககட்டதிலிருந்து நான் காடிழய விரும்பி(ச் சாப்பிட்டு)க்சகாண்டிருக்கிகறன்'' 
என்று கூறினார்கள். அறிவிப்பாளர் தல்ஹா பின் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ஜாபிர் 
(ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியழதக் ககட்டதிலிருந்து நானும் காடிழய விரும்பி(ச் 
சாப்பிட்டு)க்சகாண்டிருக்கிகறன்.  
 
4171 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எனது ழகழயப் பிடித்துத் தமது இல்லத்திற்கு அழைத்துச் சசன்றார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. சதாடர்ந்து "குைம்புகளில் அருழமயானது காடியாகும்'' என்பதுவழர 
இடம்சபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின் உள்ளழவ இடம்சபறவில்ழல.  
 
4172 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) நான் என் வடீ்டில் அமர்ந் 
திருந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ழனக் கடந்து சசன்றார்கள். 
அப்கபாது (தம்மருகக வருமாறு) என்ழன கநாக்கி ழசழக சசய்தார்கள். நான் அவர்களிடம் எழுந்து 
சசன்கறன். அவர்கள் எனது ழகழயப் பிடித்துக்சகாண்டார்கள். பிறகு நாங்கள் இருவரும் 
நடந்கதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துழணவியரில் ஒருவரது அழற வந்ததும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உள்கள நுழைந்தார்கள். பிறகு எனக்கும் (உள்கள வர) 
அனுமதியளித்தார்கள். நான் வடீ்டாருக்காக இடப்பட்டிருந்த திழரவழர சசன்கறன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஏகதனும் உணவு உள்ளதா?'' என்று ககட்டார்கள். வடீ்டார், "ஆம்' என்றனர். 
பிறகு மூன்று சராட்டிகள் சகாண்டுவரப்பட்டு, அவர்களுக்கு முன்னால் ழவக்கப்பட்டன. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு சராட்டிழய எடுத்துத் தமக்கு முன்னால் ழவத்தார்கள். 
பிறகு மற்சறாரு சராட்டிழய எடுத்து எனக்கு முன்னால் ழவத்தார்கள். பிறகு மூன்றாவது 
சராட்டிழய எடுத்து அழத (இரண்டாக)ப் பிட்டு, ஒரு பாதிழயத் தமக்கு முன்னாலும் மற்சறாரு 
பாதிழய எனக்கு முன்னாலும் ழவத்தார்கள். பிறகு (தம் வடீ்டாரிடம்), "குைம்கபதும் இருக்கிறதா?'' 
என்று ககட்டார்கள். வடீ்டார், "இல்ழல; சிறிதளவு காடிழயத் தவிர கவசறதுவுமில்ழல'' என்று 
கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அழதக் சகாண்டுவாருங்கள். குைம்புகளில் 
அருழமயானது அதுகவ'' என்று சசான்னார்கள்.  
 

பாடம் : 31 சவள்மளப் பூண்டு ொப்பிடைாம்;  
சபரியவர்கழளச் சந்தித்துப் கபசுபவர், அழதயும் அழதப் கபான்றழதயும் தவிர்த்துக்சகாள்வது 
அவசியமாகும்.58 
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 4173 அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு ஏகதனும் உணவு சகாண்டுவரப்பட்டால், அழத உண்டுவிட்டு அதில் எஞ்சியழத 
எனக்குக் சகாடுத்தனுப்புவார்கள். ஒரு நாள் (அவ்வாறு) எஞ்சியழத எனக்குக் சகாடுத்த 
னுப்பினார்கள். அதிலிருந்து அவர்கள் உண்ண வில்ழல. ஏசனனில், அதில் சவள்ழளப் பூண்டு 
இருந்தது. எனகவ, அது குறித்து நான் "அது (சவள்ழளப் பூண்டு) தழட சசய்யப்பட் டதா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "இல்ழல. அதிலிருந்து வரும் வாழட காரணமாக அழத நான் 
விரும்பவில்ழல'' என்று சசான்னார்கள். நான், "அவ்வாறாயின் தாங்கள் விரும்பாதழத நானும் 
விரும்பமாட்கடன்'' என்று சசான்கனன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஅய்யூப் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4174 அபூஅய்யூப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு 
வந்தகபாது) எனது வடீ்டி கலகய தங்கினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் கீழ்த் தளத்திலும் நான் கமல் 
தளத்திலும் தங்கியிருந்கதாம். ஓர் இரவில் நான் உணர்வு சபற்று, "நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது தழலக்கு கமகல நடமாடுவதா?'' என்று சசால்லிக்சகாண்டு, (தழலக்கு கநரான 
பகுதியிலிருந்து) விலகி மற்சறாரு பகுதியில் (நானும் வடீ்டாரும்) இரழவக் கைித்கதாம். பிறகு நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் (இது குறித்துச்) சசான்னகபாது அவர்கள், "கீழ்த் தளகம மிகவும் வசதியானது'' 
என்று கூறி னார்கள். நான், "நீங்கள் கீகையிருக்க நான் கமல் தளத்தில் இருக்கமாட்கடன்'' என்று 
சசான்கனன். எனகவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் கமல் தளத்துக்கும் நான் கீழ்த் தளத்துக்கும் இடம் 
மாறிக்சகாண்கடாம். நான் நபி (ஸல்) அவர்களுக்காக உணவு தயாரித்துவந்கதன். அது (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் சசன்றுவிட்டு) என்னிடம் சகாண்டுவரப்பட்டால், (உணவுப் பாத்திரத்தில்) நபி (ஸல்) 
அவர்களின் விரல்கள் பட்ட இடத்ழதப் பற்றிக் ககட்கபன். அவர்களின் விரல்கள் பட்ட இடத்ழதக் 
கண்டறி(ந்து அந்த இடத்தில் நான் சாப்பிடு)கவன். இவ்வாகற (ஒரு நாள்) சவள்ழளப் பூண்டு உள்ள 
ஓர் உணவு தயாரித்கதன். (நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சசன்றுவிட்டு) அது திருப்பிக் 
சகாண்டுவரப்பட்டகபாது, நபி (ஸல்) அவர்களின் விரல்கள் பட்ட இடத்ழதப் பற்றிக் ககட்கடன். 
அப்கபாது "நபி (ஸல்) அவர்கள் அழத உண்ண வில்ழல'' என்று என்னிடம் சசால்லப்பட்டது. 
அழதக் ககட்டு நான் பதறிகனன். கமல் தளத்திற்கு ஏறிச்சசன்று "அது (சவள்ழளப் பூண்டு) தழட 
சசய்யப்பட்டதா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "இல்ழல. ஆயினும், அழத நான் 
விரும்பவில்ழல'' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "அவ்வாறாயின், தாங்கள் சவறுப்பழத அல்லது 
தாங்கள் சவறுத்தழத நானும் சவறுக்கிகறன்'' என்று சசான்கனன். நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
(வானவர்களும் கவதஅறிவிப்பும்) வந்துசகாண்டிருந்தன. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 32 விருந்தினழர உபசரிப்பதும் அவர் களுக்கு முன்னுரிழம வைங்குவதன் சிறப்பும்.  
 
4175 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "எனக்கு (கடுழமயான பசி)த் துன்பம் ஏற்பட்டுள்ளது'' என்று கூறி னார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துழணவியரில் ஒருவரிடம் ஆளனுப்பி (அவர்களிடம் 
உணவு ஏகதனும் இருக்கிறதா என்று ககட்டுவரச் சசான்)னார்கள். அதற்கு அத்துழணவியார், 
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"தங்கழளச் சத்திய (மார்க் க)த்துடன் அனுப்பியவன் மீதாழணயாக! என்னிடம் தண்ணழீரத் தவிர 
கவசறதுவும் இல்ழல'' என்று பதிலளித்தார். பிறகு (தம் துழணவியரில்) மற்சறாருவரிடம் 
ஆளனுப்பியகபாது, அவரும் அழதப் கபான்கற பதிலளித்தார். முடிவில் ஒவ்சவாரு 
துழணவியரிடமிருந்தும் அகத பதிகல வந்தது. "இல்ழல; தங்கழளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் 
அனுப்பியவன் மீதாழணயாக! என்னிடம் தண்ணழீரத் தவிர கவசறதுவும் இல்ழல'' என்கற 
கூறினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் கதாைர்கழள கநாக்கி), "இன்றிரவு 
இவருக்கு விருந்தளிப்பவர் யார்? அவருக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிவான்'' என்று ககட்டார்கள். 
அப்கபாது அன்சாரிகளில் ஒருவர் எழுந்து, "நான் (இவருக்கு விருந்தளிக்கிகறன்), அல்லாஹ் வின் 
தூதகர!'' என்று சசால்லி, (அவழர அழைத்துக்சகாண்டு) தம் வடீ்டுக்குச் சசன்றார். அங்கு தம் 
மழனவியிடம், "உன்னிடம் (உணவு) ஏகதனும் இருக்கிறதா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அவர் 
மழனவி "நம் குைந்ழதகளின் உணழவத் தவிர கவசறதுவுமில்ழல'' என்றார். அவர், "(நம் 
குைந்ழதகள் உணவு ககட்டால்) ஏதாவது காரணம் சசால்லி (தூங்க ழவத்து) விடு; நம் விருந்தாளி 
நமது வடீ்டுக்குள் நுழைந்ததும் (வடீ்டிலுள்ள உணழவத் தயாராக எடுத்து ழவத்துவிட்டு, விளக்ழக 
ஏற்றிவிடுவதுகபால் பாவழன சசய்து) விளக்ழக அழணத்துவிடு. நாமும் 
சாப்பிட்டுக்சகாண்டிருப்பழதப் கபான்று அவருக்குக் காட்டிக்சகாள். (மறக்காமல் விருந் தாளி வந்து) 
சப்பிடக் ழகழய நீட்டும்கபாது விளக்ழக கநாக்கிச் சசன்று அழத அழணத்துவிடு'' என்று 
கூறினார். அவ்வாகற (விருந்தாளி வந்ததும்) அவர்கள் அழனவரும் அமர்ந்தனர். விருந்தாளி 
சாப்பிட்டார். பிறகு (விருந்தளித்த) அந்தத் கதாைர் காழலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் சசன்றகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இன்றிரவு நீங்கள் இருவரும் 
உங்கள் விருந்தாளியிடம் நடந்து சகாண்ட முழறழயக் கண்டு அல்லாஹ் வியப்பழடந்தான்'' 
என்று சசான்னார்கள்.59 
 
 4176 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஓர் அன்சாரித் கதாைரிடம் இரவில் விருந்தாளி 
ஒருவர் வந்தார். அத்கதாைரிடம் தமக்கும் தம் குைந்ழதகளுக்கும் கதழவ யான உணழவத் தவிர 
கவசறதுவும் இருக்க வில்ழல. எனகவ, அவர் தம் துழணவி யாரிடம், "குைந்ழதகழள 
(எப்படியாவது சமாதானப்படுத்தி) தூங்க ழவத்துவிடு; விளக்ழக (ஏற்றிவிடுவழதப் கபான்று 
பாவழன சசய்து அழத) அழணத்துவிடு. உன்னிடம் உள்ள உணழவ விருந்தாளிக்கு அருகில் 
ழவத்துவிடு'' என்று கூறினார். இது சதாடர்பாககவ, "தமக்கக கதழவயிருந்தும் கூட தம்ழமவிடப் 
பிறருக்கக அவர்கள் முன்னுரிழம வைங்குவார்கள்'' (59:9) எனும் இழற வசனம் அருளப்சபற்றது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
விருந்தாளியாக வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அவருக்கு விருந்தளிப்பதற்கு 
எதுவும் இருக்க வில்ழல. எனகவ, (தம் கதாைர்கழள கநாக்கி), "இவருக்கு விருந்தளிக்கும் ஆள் 
யாகரனும் உண்டா? அவருக்கு அல்லாஹ் அருள்புரிவான்' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது 
அன்சாரிகளில் அபூதல்ஹா (ரலி) எனப்படும் ஒரு மனிதர் எழுந்து, அந்த விருந்தாளிழய தம் 
இல்லத்திற்கு அழைத்துச் சசன்றார்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றழவ கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. அதில் (59:9 ஆவது) இழறவசனம் இறங்கியது 
சதாடர்பான குறிப்பும் காணப்படுகிறது. 
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 4177 மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நானும் என்னிரு நண்பர்களும் 
பசியால் காதும் கண்ணும் (அழடபட்டுப்) கபாய்விட்ட நிழலயில் வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுழடய கதாைர்களுக்கு முன்னால் தழல காட்டிகனாம். (வறுழம சூழ்ந்திருந்த அந்த 
நிழலயில்) அவர்களில் எவரும் எங்கழள (விருந்தாளிகளாக) ஏற்றுக்சகாள்ள வில்ழல. எனகவ, 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் சசன்கறாம். நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்கழளத் தம் வடீ்டாரிடம் 
அழைத்துச் சசன்றார்கள். அங்கு மூன்று சபட்ழட சவள் ளாடுகள் இருந்தன. நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"இவற்றிலிருந்து பால் கறந்து நம்மிழடகய பகிர்ந்துசகாள்கவாம்'' என்று சசான்னார்கள். அவ்வாகற 
நாங்கள் பால் கறந்து எங்க ளில் ஒவ்சவாருவரும் தமக்குரிய பங்ழகப் பருகிகனாம். நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்குரிய பங்ழக அவர்களுக்காக எடுத்துழவத்கதாம். நபி (ஸல்) அவர்கள் இரவில் 
(எங்களிடம்) வந்து, உறங்கிக்சகாண்டிருப்பவழர விைிக்கச் சசய்யாமல், விைித்திருப்பவர்களுக்குக் 
ககட்கும் விதமாக (சமதுவாக) முகமன் (சலாம்) சசால்வார்கள். பிறகு பள்ளிவாசலுக்குச் சசன்று 
சதாழு வார்கள். பிறகு தமது பானத்ழத கநாக்கி வந்து (அழத) அருந்துவார்கள். இந்நிழலயில், 
எனது பங்ழக நான் அருந்திவிட்ட நிழலயில் ஓர் இரவில் என்னிடம் ழஷத்தான் வந்து, 
"முஹம்மத் அவர்கள் அன்சாரிகளிடம் சசல்லும்கபாது அவர்களுக்கு அன் சாரிகள் அன்பளிப்புகள் 
வைங்குகிறார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களும் அழதப் சபற்று (புசித்து)க்சகாள் கிறார்கள். இந்த ஒரு 
மிடறு(ப் பால்) அவர்களுக்குத் கதழவகய இருக்காது'' என்று சசான்னான். எனகவ, நான் அந்தப் 
பாழல கநாக்கிச் சசன்று அழதப் பருகிவிட்கடன். என் வயிற்றுக்குள் பால் இறங்கியதும், 
(அருந்திய) அந்தப் பாழல(த் திருப்பி)க் சகாடுக்க வைியில்ழல என்பழத நான் உணர்ந்கதன். பிறகு 
ழஷத்தான் "உனக்குக் ககடு கநரட்டும்! என்ன காரியம் சசய்துவிட் டாய்! முஹம்மத் 
அவர்களுக்குரிய பானத்ழதப் பருகிவிட்டாகய? அவர் (வடீ்டுக்கு) வரும் கபாது, பால் இல்லாதழதக் 
கண்டு உனக்சகதிராகப் பிரார்த்தித்துவிட்டால் நீ அைிந்துகபாவாய். உனது இம்ழமயும் மறுழமயும் 
(பாைாகிப்) கபாய்விடுகம!'' என்று என்ழனச் சஞ்சலப்படுத் தினான். அப்கபாது என்மீது ஒரு 
சால்ழவ இருந்தது. அழத என் பாதங்கள்மீது கபார்த் தினால் தழல சவளிகய சதரியும். தழலமீது 
கபார்த்தினால் என் பாதங்கள் சவளிகய சதரியும். (உடல் முழுவதும் கபார்த்தி மூடிக் சகாள்ளும் 
அளவுக்கு அது இருக்கவில்ழல.) எனக்கு (அன்றிரவு குற்ற உணர்வால்) தூக்ககம வராமலாயிற்று. 
என்னிரு கதாைர்ககளா (நிம்மதியாகத்) தூங்கிவிட்டனர். நான் சசய்த தவழற அவர்களிருவரும் 
சசய்யவில்ழல. பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்து வைக்கம்கபால் சலாம் சசான்னார்கள். பிறகு 
பள்ளிவாசலுக்குச் சசன்று சதாழுதார்கள். பிறகு தமது பானத்ழத கநாக்கி வந்து, அழதத் 
திறந்தார்கள். அதில் எதுவும் இருக்க வில்ழல. அப்கபாது வானத்ழத கநாக்கித் தமது தழலழய 
உயர்த்தினார்கள். "இப் கபாது எனக்சகதிராக அவர்கள் பிரார்த்திப் பார்கள். நான் 
அைிந்துகபாய்விடுகவன்'' என்று நான் (எனக்குள்கள) கூறிக்சகாண்கடன். ஆனால் அவர்கள், 
"இழறவா! எனக்கு உண்ண உணவளித்தவருக்கு நீ உணவளிப்பாயாக! எனக்குப் பருகப் பானம் 
புகட்டியவருக்கு நீ புகட்டுவாயாக!'' (அல்லாஹும்ம அத்இம் மன் அத்அமன ீவஸ்கி மன் சகான)ீ 
என்று பிரார்த்தித்தார்கள். நான் அந்தச் சால்ழவழய எடுத்து அழத இறுக்கமாக என்மீது 
கட்டிக்சகாண்டு, கத்திழய எடுத்துக்சகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குரிய 
அந்த சவள்ளாடுகழள கநாக்கிச் சசன்று, அவற்றில் சகாழுத்த ஆடு எது என்பழதப் பார்த்து, அழத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக அறுக்கலாம் என நிழனத்கதன். ஆனால், அவற்றின் 
பால்மடிகள் திரண்டு காணப்பட்டன. அவற்றில் ஒவ்சவான்றும் பால் சுரந்து காணப்பட்டன. உடகன 
நான் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தார் பால் கறப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் ஒரு 
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பாத்திரத்ழத கநாக்கிச் சசன்று அதில் பால் கறந்கதன். அதில் நுழர ததும்பும் அளவுக்குக் 
கறந்கதன். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், 
"இன்றிரவு நீங்கள் உங்களுக்குரிய பானத்ழதப் பருகினரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! தாங்கள் பருகுங்கள்'' என்கறன். அவர்கள் பருகி விட்டுப் பிறகு (மீதிழய) 
என்னிடம் சகாடுத்தார்கள். பிறகு (மீண்டும்) நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (இன்னும்) பருகுங்கள்'' 
என்கறன். அவர்கள் பருகிவிட்டுப் பிறகு (மீதிழய மீண்டும்) என்னிடம் சகாடுத்தார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்களின் தாகம் தணிந்துவிட்டது; அவர்களது பிரார்த்தழன எனக்குக் கிழடத்துவிட்டது என்பழத 
நான் அறிந்துசகாண்டகபாது, (மகிழ்ச்சியால்) பூமியில் விழுமளவுக்குச் சிரித்கதன். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "மிக்தாகத! ஏகதா ஒரு குறும்பு சசய்துள்ளரீ்! அது என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இன்னின்னவாறு நடந்தது. இப்படி நான் சசய்கதன்'' என்று 
சசான்கனன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இது அல்லாஹ்விடமிருந்து வந்துள்ள கருழணகய 
ஆகும். இழத (முன்கப) என்னிடம் சதரிவித்திருக்கக் கூடாதா? நம் கதாைர்கள் இருவழரயும் நாம் 
எழுப்பி, அவர் களுக்கும் அழதக் கிழடக்கச் சசய்திருக்க லாகம!'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது 
நான், "தங்கழளச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன் மீதாழண யாக! அழதத் தாங்களும் 
தங்களுடன் நானும் அழடந்துசகாண்ட பின் மக்களில் கவறு யாருக்குக் கிழடத்தாலும் (கிழடக்கா 
விட்டாலும்) அழத நான் சபாருட்படுத்த மாட்கடன்'' என்று கூறிகனன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மிக்தாத் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4178 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் நூற்று முப்பது கபர் நபி 
(ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் யாரிடமாவது உணவு 
இருக்கிறதா?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதரிடம் ஒரு "ஸாஉ' அல்லது "கிட்டத்தட்ட 
அந்த அளவு' உணவு(க்கு கவண்டிய மாவு) இருந்தது. அது தண்ணரீ் விட்டுக் குழைக்கப்பட்டது. 
(சற்று கநரத்திற்குப்) பின் பரட்ழடத் தழலயுழடய உயரமான இழணழவப்பாளரான மனிதர் 
ஒருவர் ஆடுகழள ஓட்டியபடி வந்தார். அவரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "(இழவ) விற்பழனக்கா? 
அல்லது அன்பளிக்கவா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "இல்ழல. விற்பழனக்குத்தான்'' என்றார். 
அவரிடமிருந்து நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓர் ஆட்ழட விழலக்கு வாங்கினார்கள். அது அறு(த்துச் 
சழம)க்கப்பட்டது. அதன் ஈரழலப் சபாரிக்கும்படி நபி (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! எங்கள் நூற்று முப்பது கபரில் ஒருவர் விடாமல் ஆளுக்சகாரு 
துண்ழட நபி (ஸல்) அவர்கள் சவட்டித் தந்தார்கள். அங்கிருந்தவருக்கு (அப்கபாகத) அவரிடகம 
சகாடுத்தார்கள். அங்கில்லாத வருக்காக எடுத்து ழவத்(துப் பிறகு சகாடுத்) தார்கள். பிறகு இரு 
அகன்ற தட்டுக(ளில் அந்த இழறச்சி)கழள ழவத்தார்கள். அவற்றிலி ருந்து நாங்கள் அழனவரும் 
வயிறார உண் கடாம். அப்படியிருந்தும் அவ்விரு தட்டு களிலும் மீதி இருந்தது. எனகவ, அழத 
நான் ஒட்டகத்தின் மீது ஏற்றிக்சகாண்கடன்.60  
 
4179 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: திண்ழணத் கதாைர்கள் 
(அஸ்ஹாபுஸ் ஸுஃப்பா) ஏழைகளாக இருந்தார்கள். ஒரு முழற நபி (ஸல்) அவர்கள், "யாரிடம் 
இரண்டு கபருக்கான உணவு உள்ளகதா அவர், மூன்றாம(வராகத் திண்ழணத் கதாைர் களில் 
ஒரு)வழர அழைத்துச் சசல்லட்டும். யாரிடம் நான்கு கபருக்கான உணவு இருக்கிறகதா அவர் 
ஐந்தாவது அல்லது ஆறாவது கபழர அழைத்துச் சசல்லட்டும்'' என்று கூறினார்கள். (இவ்வாகற 
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நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்) அல்லது நபி (ஸல்) அவர்கள் எப்படிச் சசான்னார்ககளா அழதப் 
கபால. (என் தந்ழத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் மூன்று கபழர அழைத்துவந்தார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பத்துப் கபருடன் (தம் வடீ்டுக்குச்) சசன்றார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் மூன்று கபருடன் 
வந்தகபாது, வடீ்டில் நானும் என் தந்ழதயும் என் தாயார் (உம்மு ரூமான்) அவர்களும் தாம் 
இருந்கதாம். -"என் மழனவியும் எங்கள் வடீ்டிற்கும் (என் தந்ழத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் 
வடீ்டிற்கும் கசர்ந்து பணிபுரிந்துவந்த பணிப் சபண்ணும்...' என அவர்கள் குறிப்பிட்டார்களா என 
எனக்குத் சதரியவில்ழல என்கிறார்கள் அறிவிப்பாளர் அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள்.- 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (விருந்தினருக்கு உணவளிக்குமாறு தம் வடீ்டாரிடம் கூறிவிட்டு) நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் (சசன்று) இரவு உணவு அருந்தினார்கள். பிறகு (நபியவர்களுடன்) இஷா 
சதாழுழக சதாழும்வழர (அவர் களுடன்) தங்கினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் உறங்கச் 
சசல்லும்வழர அவர்களுடன் தங்கியிருந்துவிட்டு, இரவில் அல்லாஹ் நாடிய கநரம் கைிந்த 
பின்னர் வடீ்டுக்குத் திரும்பிவந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களுழடய துழணவி யார் (அதாவது என் 
தாயார்), "உங்கள் விருந் தாளிகழள' அல்லது "உங்கள் விருந்தாளிழய' உபசரிக்க வராமல் 
தாமாதமானதற்கு என்ன காரணம்?'' என்று ககட்டார். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அவர்களுக்கு நீ 
இரவு உணவு அளிக்கவில்ழலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்குத் துழணவியார், "நீங்கள் வராமல் 
உண்ண முடியாசதன அவர்கள் மறுத்து விட்டனர். நாங்கள் (உண்ணும்படி) ககட்டுக் 
சகாண்டகபாதும் (அவர்கள் சம்மதிக்காமல்) எங்கழள மிழகத்துவிட்டனர்'' என்று பதிலளித்தார். 
(என் தந்ழத விருந்தாளிகழளக் கவனிக்கும் சபாறுப்ழப என்னிடம் ஒப்பழடத்துச் சசன்றிருந்ததால் 
என்ழனக் கண்டிப்பார்ககளா என்றஞ்சி) நான் சசன்று ஒளிந்துசகாண்கடன். அவர்கள், "தடியா!' 
என்று (ககாபத்துடன்) அழைத்து, "உன் மூக்கறுந்து கபாக!'' என்று (என்ழன) ஏசினார்கள். 
(விருந்தாளிகழள கநாக்கி) "மகிழ்ச்சியாக இல்ழல; நீங்கள் உண்ணுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். (தம் 
வடீ்டாழர கநாக்கி, "என்ழன எதிர்பார்த்துத்தாகன விருந்தாளிகளுக்குச் சிரமம் சகாடுத்து 
விட்டீர்கள்! இதற்குத் தண்டழனயாக) அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! நான் ஒருகபாதும் இழத 
உண்ணமாட்கடன்'' என்று சசான்னார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! நாங்கள் ஒரு கவள 
உணழவ எடுக்கும்கபாசதல்லாம் அதன் கீழ்ப் பகுதியிலிருந்து அழதவிட அதிகமாகப் சபருகியது. 
இறுதியில் நாங்கள் அழனவரும் வயிறார உண்கடாம். அந்த உணவு முன்பிருந்தழதவிடக் 
கூடுதலாகிவிட்டிருந்தது. அது முன்பிருந்த அளவிகலா, அல்லது அழதவிடக் கூடுதலாககவா 
மாறியிருப்பழதக் கண்ட அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் தம் துழணவியாரிடம், "பனூ ஃபிராஸ் 
குலமககள! என்ன இது?'' என்று (வியப்புடன்) ககட்க, என் தாயார், "என் கண் குளிர்ச்சியின் 
மீதாழணயாக! இந்த உணவு முன்பிருந்தழதவிட மூன்று மடங்கு அதிகமாகிவிட்டிருக்கிறது'' 
என்று சசான்னார். பிறகு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் (தமது சத்தியத்ழத முறித்துவிட்டு) அதிலிருந்து 
உண்டார்கள். கமலும், "அதுசவல்லாம் (நான் ஒருகபாதும் இழத உண்ணமாட்கடன் என நான் 
சத்தியம் சசய்தசதல்லாம்) ழஷத்தானால் ஏற்பட்டடகத'' என்று கூறிவிட்டு, பிறகு அதிலிருந்து 
கமலும் ஒரு கவளம் உண்டார்கள். பிறகு அழத நபி (ஸல்) அவர்களிடம் எடுத்துச் சசன்றார்கள். 
பிறகு அந்த உணவு நபி (ஸல்) அவர் களிடம் இருக்கலாயிற்று. (அப்கபாது) எங்களுக்கும் ஒரு 
கூட்டத்தாருக்குமிழடகய சமாதான ஒப்பந்தம் இருந்துவந்தது. ஒப்பந்தக் காலம் முடிவுக்கும் 
வந்தது. (இனி அவர்கள் கபாருக்கு வந்தால் அவர்கழள எதிர்சகாள் வதற்காக) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களில் பன்னிரண்டு கபழரத் தளபதிகளாக்கி ஒவ் சவாருவருடனும் சில வரீர்கழள ஒப்பழடத் 
தார்கள். ஒவ்சவாரு தளபதியுடனும் எத்தழன கபர் இருந்தனர் என்பழத அல்லாஹ்கவ அறிவான். 
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எனினும், அப்பழடயினரிடம் அந்த உணழவக் சகாடுத்தனுப்பினார்கள். அவர்கள் அழனவரும் 
அதிலிருந்து உண்ட னர். (இவ்வாகற அவர்கள் அறிவித்தார்கள்) அல்லது அவர்கள் எப்படி 
அறிவித்தார்ககளா அழதப் கபால.61 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4180 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: எங்கள் (வடீ்டுக்கு) 
விருந்தாளிகள் சிலர் வந்தனர். அந்த இரவில் என் தந்ழத (அபூபக்ர்-ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கபசுவதற்காகச் சசன்றுவிட்டார்கள். (அவர்கள் சசல்வதற்கு முன் 
என்னிடம்,) "அப்துர் ரஹ்மாகன! உன் விருந்தாளிகழள (இரவு உணவு சகாடுத்து) கவனித்துக்சகாள்'' 
என்று கூறினார்கள். மாழல கநரமானதும் நாங்கள் விருந்தாளிகளுக்கு உணவு சகாண்டுவந்து 
சகாடுத்கதாம். ஆனால் அவர்கள், "குடும்பத் தழலவர் வந்து எங்களுடன் உண்ணாத வழர நாங்கள் 
உண்ண மாட்கடாம்'' என்று கூறி, மறுத்துவிட்டனர். அப்கபாது அவர்களிடம் நான், "அவர் (என் 
தந்ழத) ஓர் இரும்பு மனிதர். நீங்கள் விருந்து உண்ணவில்ழலயானால், நான்தான் அவரிடம் 
அவஸ்ழதப்பட கவண்டியிருக்கும் என அஞ்சு கிகறன்'' என்று சசான்கனன். அப்படியிருந்தும் 
அவர்கள் மறுத்துவிட்டனர். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் வடீ்டுக்கு வந்ததும் முதல் கவழலயாக 
விருந்தாளிகழளப் பற்றிகய ககட்டார்கள். "உங்கள் விருந்தாளிகளுக்கு உணவு 
சகாடுத்துவிட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். வடீ்டார், "இல்ழல. அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! 
அவர்களுக்கு இன்னும் நாங்கள் உணவு சகாடுக்கவில்ழல'' என்று பதிலளித்த னர். அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள், "நான் அப்துர் ரஹ்மானிடம் (அவர்களுக்கு உணவு சகாடுக்குமாறு) 
கட்டழளயிடவில்ழலயா?'' என்று ககட்டார்கள். உடகன நான் அங்கிருந்து நகர்ந்கதன். அப்கபாது 
அவர்கள், "அப்துர் ரஹ்மான்!' என அழைத்தார்கள். நான் ஒளிந்துசகாண் கடன். அவர்கள் "தடியா! 
உன்மீது அறுதி யிட்டுச் சசால்கிகறன். என் குரல் உன் காதில் விழுந்தால் இங்கு வந்துவிடு'' என்று 
கூறினார்கள். நான் வந்து, "அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! என்மீது எந்தக் குற்றமும் இல்ழல. 
இகதா! உங்கள் விருந்தாளிகளி டகம ககட்டுப் பாருங்கள். நான் அவர்களிடம் உணழவக் 
சகாண்டுவந்து ழவத்கதன். நீங்கள் வரும்வழர நாங்கள் உண்ணமாட்கடாம் என அவர்கள்தாம் 
மறுத்துவிட்டனர்'' என்று சசான்கனன். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "எங்கள் விருந்ழத ஏற்காமலிருக்க 
உங்களுக்கு என்ன வந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். கமலும், (என் தந்ழத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் மீதாழண யாக! இன்றிரவு இழத நான் உண்ணமாட்கடன்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். 
அதற்கு விருந்தாளிகள், "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! நீங்கள் உண்ணாத வழர நாங்களும் 
இழத உண்ணமாட்கடாம்'' என்று கூறினர். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "இன்றிரழவப் கபான்று 
தர்மசங்கடமான ஓர் இரழவ நான் ஒரு கபாதும் கண்டதில்ழல'' என்று கூறிவிட்டு, "உங்களுக்கு 
என்ன ககடு! உங்கள் விருந்ழத எங்களிடமிருந்து ஏன் நீங்கள் மறுக்கிறரீ்கள்?'' என்று கூறிவிட்டு, 
"(நான் உண்ணமாட்கடன் எனச் சத்தியம் சசய்த) முந்ழதய நிழலப்பாடு ழஷத்தானால் 
விழளந்ததாகும்'' என்றார்கள். பிறகு "உங்கள் உணழவக் சகாண்டுவாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
உணவு சகாண்டுவரப் பட்டதும் அல்லாஹ்வின் சபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்) சசால்லி உண்டார்கள். 
விருந்தினரும் உண்டனர். காழலயில் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் சசன்று, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! இவர்கள் (தமது சத்தியத்தில்) உறுதியாக இருந்தனர். நான்தான் 
சத்தியத்ழத முறித்து விட்கடன்'' என்று கூறி நடந்தழதத் சதரிவித்தார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இல்ழல. அவர்களில் நீகர நன்ழம புரிந்தவர். அவர்களில் நீகர சிறந்தவர்'' என்று 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
411

குடிபானங்கள் ஹதீஸ் 4004 - 4191



கூறினார்கள். அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் கூறுகிறார்: அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், சத்திய முறிவுக் 
குப் பரிகாரம் சசய்தார்களா என்பது சதாடர் பாக எனக்குத் தகவல் கிழடக்கவில்ழல. 
 
 பாடம் : 33 உணவு குழறவாக இருக்கும்கபாது அனுசரித்து நடந்துசகாள்வதன் சிறப்பும், 
இருவருழடய உணவு மூவ ருக்குப் கபாதுமானதாகும் என்பதும்.  
4181 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இருவருழடய உணவு மூவருக்குப் 
கபாதுமானதாகும். மூவரின் உணவு நால் வருக்குப் கபாதுமானதாகும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.62  
 
4182 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஒருவருழடய உணவு இருவருக்குப் கபாது மானதாகும். இருவரின் உணவு மூவருக்குப் 
கபாதுமானதாகும். நால்வரின் உணவு எண்மருக்குப் கபாதுமானதாகும்'' என்று கூறியழதக் 
ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இஸ்ஹாக் பின் 
இப்ராஹமீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' 
என்கற இடம்சபற்றுள்ளது. "நான் ககட்கடன்'' என ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகக் குறிப்பு 
இல்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4183 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவருழடய உணவு இருவருக்குப் 
கபாதுமானதாகும். இருவரின் உணவு நால்வருக்குப் கபாதுமானதாகும். இழத ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4184 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதருழடய உணவு இரு மனித ருக்குப் 
கபாதுமானதாகும். இரு மனிதரின் உணவு நால்வருக்குப் கபாதுமானதாகும். நால்வரின் உணவு 
எண்மருக்குப் கபாதுமானதாகும். இழத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 34 இழறநம்பிக்ழகயாளர் ஒகர குடலில் உண்பார். இழறமறுப்பாளன் ஏழு குடல்களில் 
உண்பான்.63  
 
4185 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இழறமறுப்பாளன் ஏழு குடல்களில் உண்பான். 
இழறநம்பிக்ழகயாளர் ஒகர குடலில் உண்பார். இழத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
4186 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ஓர் ஏழை(க்கு 
விருந்தளித்தகபாது அவர் உண்ணும் முழற) ழயக் கவனித்தார்கள். அவருக்கு முன் உணழவ 
ழவக்கலானார்கள். (மீண்டும் மீண்டும்) அவருக்கு முன் ழவத்துக் சகாண்கட இருந்தார்கள். அவர் 
(அளவுக்கு மீறி) நிழறய உண்டுசகாண்டிருந்தார். அப்கபாது இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
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(என்னிடம்), "இவழர என்னிடம் அழைத்து வராகத. ஏசனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இழறமறுப்பாளன் ஏழு குடல்களில் உண்பான்' என்று கூறியழத நான் ககட்டுள்களன்'' 
என்றார்கள்.64  
 
4187 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இழறநம்பிக்ழகயாளர் ஒகர குடலில் 
உண்பார். இழறமறுப்பாளன் ஏழு குடல் களில் உண்பான். இழத ஜாபிர் (ரலி) மற்றும் இப்னு உமர் 
(ரலி) ஆகிகயார் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்து 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களும் 
அறிவிக்கி றார்கள் என்பது பற்றிய குறிப்பு இல்ழல. 
 
4188 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இழறநம்பிக்ழகயாளர் ஒகர குடலில் உண்பார். 
இழறமறுப்பாளன் ஏழு குடல்களில் உண்பான். இழத அபூமூசா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4189 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
இழறமறுப்பாளர் ஒருவர் விருந்தாளியாக வந்து தங்கினார். அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஓர் ஆட்டிலிருந்து பால் கறந்து சகாடுக்கும்படி உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாகற 
கற(ந்து அவரிடம் சகாடு)க்கப்பட்டது. அவர் அந்தப் பாழலப் பருகினார். பிறகு மற்கறார் ஆட்டில் 
பால் கறக்கப்பட்டது. அழதயும் பருகினார். பிறகு மீண்டும் ஓர் ஆட்டில் கறக்கப்பட்டது. அழதயும் 
பருகினார். இவ்வாறாக ஏழு ஆடுகளிலிருந்து கறக்கப்பட்ட பாழல அவர் பருகினார். மறு நாள் 
காழலயில் அவர் இஸ்லாத்ழதத் தழுவினார். அப்கபாது ஓர் ஆட்டில் பால் கறந்து அவருக்கு 
வைங்கும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட, அவர் அந்தப் பாழலப் பருகினார். 
மற்கறார் ஆட்டில் பால் கறந்து சகாடுக்கும்படி உத்தரவிட்டகபாது, அவரால் அழத முழுவதுமாகப் 
பருக முடியவில்ழல. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இழற நம்பிக்ழகயாளர் 
ஒகர குடலில் பருகுவார். இழறமறுப்பாளன் ஏழு குடல்களில் பருகுவான்'' என்று கூறினார்கள்.  
 
பாடம் : 35 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உணழவக் குழற சசால்லமாட்டார்கள்.  
 
4190 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்த 
உணழவயும் ஒருகபாதும் குழற சசான்னதில்ழல. ஒரு சபாருள் பிடித்தால் அழத உண்பார்கள்; 
பிடிக்காவிட்டால் (உண்ணாமல்) விட்டுவிடுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பா ளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4191 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்த 
உணழவயும் ஒருகபாதும் குழற சசான்னழத நான் கண்டதில்ழல. உணவு பிடித்திருந்தால் 
உண்பார்கள்; பிடிக்காவிட்டால் (உண்ணாமல்) அழமதியாக இருந்துவிடுவார்கள்.65 இந்த ஹதீஸ் 
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நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 

   
 

 

 
 

அத்தியாயம் - 37 : ஆழடயும் அலங்காரமும் 

ஹதீஸ் 4192 – 4318 வழர 
 
பாடம் : 1 சபான் மற்றும் சவள்ளிப் பாத்திரங் கழள, பருகுவதற்காககவா மற்ற கநாக் 
கங்களுக்காககவா பயன்படுத்துவது ஆண்களுக்கும் சபண்களுக்கும் தழட சசய்யப்பட்டதாகும்.2  
 
4192 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சவள்ளிப் பாத்திரங்களில் (பானங்கழள) 
அருந்துகின்றவர், தமது வயிற்றில் மிடறு மிடறாக நரக சநருப்ழபகய விழுங்குகிறார். இழத நபி 
(ஸல்) அவர்களின் துழணவி யார் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள்.3 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஒன்பது அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் உழபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் ஹஃப்ஸ் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து அலீ பின் முஸ்ஹிர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "சவள்ளி 
மற்றும் சபான் பாத்திரங்களில் உண்ணகவா பருககவா சசய்கின்றவர்...'' என்று கூடுதலாக 
இடம்சபற்றுள்ளது. ஆனால், மற்றவர்களின் அறிவிப்புகளில் "உண்பது' சதாடர்பாககவா "சபான் 
பாத்திரம்' பற்றிகயா குறிப்பு இல்ழல.  
 
4193 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சபான் அல்லது சவள்ளிப் பாத்திரத்தில் 
(பானங்கழளப்) பருகியவர், தமது வயிற்றில் மிடறு மிடறாக நரக சநருப்ழபகய விழுங்கு கிறார். 
இழத உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
414

ஆடையும் அலங்ககரமும் ஹதீஸ் 4192 - 4318



 பாடம் : 2 சபான் ைற்றும் சவள்ளிப் பாத்திைத் மதப் பயன்படுத்துவது  
ஆண், சபண் இரு பாலருக்கும் தழட சசய்யப்பட் டுள்ளது. சபான் கமாதிரம் மற்றும் பட்டாழட 
அணிவது ஆண்களுக்குத் தழட சசய்யப்பட்டுள்ளது; சபண்க ளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
பட்டுக் கழர கபான்றவற்ழற, நான்கு விரல்கள் அளவுக்கு மிகாமல் பயன் படுத்துவது 
ஆண்களுக்கு அனுமதிக் கப்பட்டுள்ளது. 
 
 4194 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏழு 
விஷயங்கழளக் கழடப்பிடிக்கும்படி எங்களுக்குக் கட்டழளயிட்டார்கள். ஏழு சசயல்கழளச் சசய்ய 
கவண்டாசமன எங்களுக்குத் தழட விதித்தார்கள். எங்களுக்கு அவர்கள் கட்டழளயிட்ட ஏழு 
விஷயங்களாவன: 1. கநாயாளிகழள நலம் விசாரிப்பது. 2. ஜனாஸாழவப் பின்சதாடர்ந்து 
சசல்வது. 3. தும்மிய(வர் "அல்லாஹ்வுக்கக எல்லாப் புகழும்' என்று கூறினால் அ)வருக்கு 
("அல்லாஹ், உங்க ளுக்குக் கருழண புரிவானாக!' என்று) மறுசமாைி கூறுவது. 4. சத்தியத்ழத 
நிழறகவற்றுவது அல்லது (உன்கனாடு சதாடர்புழடய ஒரு விஷயத்தில்) சத்தியம் சசய்தவருக்கு 
அழத நிழற கவற்ற உதவுவது. 5. அநீதியிழைக்கப்பட்டவருக்கு உதவுவது. 6. விருந்தழைப்ழப 
ஏற்றுக்சகாள் வது. 7. (மக்களிழடகய) சலாழமப் பரப்புவது. எங்களுக்கு அவர்கள் தழட விதித்த 
ஏழு விஷயங்களாவன: 1. (ஆண்கள்) "சபான் கமாதிரம் அணிவது' அல்லது "கமாதிரங்கள் 
அணிவது' 2. சவள்ளிப் பாத்திரத்தில் பருகுவது. 3. சமன்பட்டுத் திண்டு பயன்படுத்துவது. 4. 
(ஆண்கள் எகிப்தியப்) பட்டு கலந்த பஞ்சாழட அணிவது. 5. (ஆண்கள்) சாதாரணப் பட்டு அணிவது. 
6. (ஆண்கள்) சகட்டிப் பட்டு அணிவது. 7. (ஆண்கள்) அலங்காரப் பட்டு அணிவது.4 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "சத்தியத்ழத 
நிழறகவற்றுவது, அல்லது சத்தியம் சசய்தவருக்கு அழத நிழறகவற்ற உதவுவது' என்பது 
இடம்சபற வில்ழல. அதற்குப் பகரமாக "கண்சடடுக்கப் பட்ட சபாருள் பற்றி அறிவிப்புச் சசய்வது' 
என இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "சத்தியத்ழத 
நிழறகவற்று வது' என ஐயப்பாடின்றி அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. கமலும் அவற்றில் "சவள்ளிப் 
பாத்திரத்தில் பருகுவது; ஏசனனில், இம்ழம யில் அதில் பருகியவர் மறுழமயில் அதில் 
பருகமாட்டார்'' என்று கூடுதலாக இடம்சபற் றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஏழு அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. இவற்றிலும் கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ள 
தகவல்ககள இடம்சபற்றுள்ளன. ஆனால், "(மக்களிழடகய) சலாழமப் பரப்பு வது' என்பதற்குப் 
பகரமாக "சலாமுக்குப் பதிலுழரப்பது' என இடம்சபற்றுள்ளது. கமலும் "(ஆண்கள்) தங்க கமாதிரம் 
அணி வது அல்லது "தங்க வழளயம் அணிவது' என்று (ஐயத்துடன்) காணப்படுகிறது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "சலாழமப் 
பரப்புவது' என்றும் "தங்க கமாதிரம் அணிவது' என்றும் சந்கதகமின்றி இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 4195 அப்துல்லாஹ் பின் உழகம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ஹுழதஃபா பின் 
அல்யமான் (ரலி) அவர்களுடன் "மதாயின்' (இராக்) நகரில் இருந்தகபாது, அவர்கள் பருகுவதற் குத் 
தண்ணரீ் ககட்டார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் (மஜூசி மதத்தவரான) ஊர்த் தழலவர் சவள்ளிப் 
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பாத்திரத்தில் பானம் சகாண்டுவந்தார். ஹுழதஃபா (ரலி) அவர்கள் அழத அவர்மீது வசீிசயறிந்து 
விட்டு (அங்கிருந்தவர்களிடம்) பின்வருமாறு கூறினார்கள்: நான் (ஏன் அவர்மீது வசீிசயறிந்கதன் 
என்பதற்கான காரணத்ழத) உங்களிடம் சதரி விக்கிகறன். நான் அவரிடம் இ(ந்த சவள்ளிப் 
பாத்திரத்)தில் பருகத் தர கவண்டாம் எனக் கட்டழளயிட்டிருந்கதன். (அவர் அழதக் ககட்காமல் 
அதிகலகய மீண்டும் பருகத் தந்தார்). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சபான் மற்றும் 
சவள்ளிப் பாத்தி ரத்தில் பருக கவண்டாம்; அலங்காரப் பட்ழடகயா சாதாரணப் பட்ழடகயா 
பயன்படுத்த கவண்டாம். ஏசனனில், அழவ இம்ழமயில் (இழறமறுப்பாளர்களான) அவர்களுக்கும் 
மறுழம நாளில் (இழறநம்பிக்ழகயாளர்களான) உங்களுக்கும் உரியழவ ஆகும்'' என்று 
கூறினார்கள்.5 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உழகம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் "மதாயின்' நகரில் 
ஹுழதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் அருகில் இருந்கதாம்...'' என்று ஹதீஸ் துவங்குகிறது. 
அதில் "மறுழம நாளில்' எனும் சசாற்சறாடர் இடம் சபறவில்ழல. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற காணப்படுகின்றன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் சுஃப்யான் பின் உழயனா (ரஹ்) 
அவர்களது ஓர் அறிவிப்பில் ஹுழதஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து இப்னு அபழீலலா (ரஹ்) 
அவர்கள் அறிவித்தார் என்றும், மற்கறார் அறிவிப்பில் அபூஃபர்வா (ரஹ்) அவர்கள் "நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் உழகம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ககட்கடன்' என்றும் இடம்சபற்றுள்ளது. 
சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள், "இப்னு அப ீழலலா (ரஹ்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் உழகம் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத சசவியுற் றார்கள் என்கற நான் எண்ணுகிகறன்'' என்று கூறியதாகவும் 
இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "மதாயின் நகரில் ஹுழதஃபா (ரலி) அவர்கள் பருகுவதற்குத் தண்ணரீ் 
ககட்டகபாது நான் அங்கிருந்கதன். அப் கபாது ஒருவர் சவள்ளிப் பாத்திரசமான் ழறக் 
சகாண்டுவந்தார்...'' என்று இப்னு அப ீழலலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாகச் சசய்தி ஆரம்பிக்கிறது. 
மற்ற விவரங்கள் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் எந்த 
அறிவிப்பிலும் "நான் அங்கிருந்கதன்'' எனும் வாசகம் இடம்சபற வில்ழல. முஆத் பின் முஆத் 
(ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில் மட்டுகம அவ்வாறு இடம்சபற்றுள்ளது. மற்றவர்களின் அறிவிப் 
பில் "ஹுழதஃபா (ரலி) அவர்கள் பருகுவதற்குத் தண்ணரீ் ககட்டார்கள்'' என்பதாககவ இடம் 
சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுழதஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4196 அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபழீலலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஹுழதஃபா (ரலி) அவர்கள் 
பருகுவதற்குத் தண்ணரீ் ககட்டகபாது, அக்னி ஆராதழனயாளர் (மஜூசி) ஒருவர் ஒரு சவள்ளிப் 
பாத்திரத்தில் தண்ணரீ் சகாண்டுவந்தார். அப்கபாது ஹுழதஃபா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், சாதாரணப் பட்ழடகயா அலங் காரப் பட்ழடகயா அணிய கவண்டாம். 
சபான் மற்றும் சவள்ளிப் பாத்திரங்களில் பருக கவண்டாம். சபான் மற்றும் சவள்ளித் தட்டுகளில் 
உண்ண கவண்டாம். ஏசனனில், அழவ இம்ழமயில் (இழறமறுப்பாளர்களான) அவர்களுக்கு 
உரியழவ ஆகும்'' என்று கூறியழத நான் ககட்டுள்களன் என்றார்கள். 
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 4197 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ரலி) அவர்கள் பள்ளிவாசலின் நுழைவாயில் அருகக ககாடுகபாட்ட பட்டாழட ஒன்று 
விற்கப்படுவழதக் கண்டார்கள். அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இழதத் தாங்கள் 
வாங்கிக்சகாண்டால், சவள்ளிக்கிைழம யன்று மக்களுக்காக (உழரயாற்ற) நிற்கும்கபாதும், 
தங்களிடம் தூதுக் குழுக்கள் வரும்கபாதும் அணிந்துசகாள்ளலாகம?'' என்று சசான்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மறுழம நாளில் எந்த நற்கபறும் இல்லாதவர்தாம் இழத 
(இம்ழமயில்) அணிவார்'' என்று கூறினார்கள். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
அத்தழகய சில பட்டாழடகள் வந்தன. அவற்றில் ஓர் ஆழடழய உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு 
வைங்கினார்கள். அப்கபாது உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இழத எனக்கு அணியத் 
தருகிறரீ்கள். ஆனால், (பள்ளி வாசலின் நுழைவாயில் அருகக விற்றுக்சகாண்டிருந்த) "உத்தாரித் 
(பின் ஹாஜிப்)' என்பாரின் பட்டாழட விஷயத்தில் தாங்கள் கவறு விதமாகக் கூறினரீ்ககள?'' என்று 
ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இழத நீங்கள் அணிந்துசகாள்வதற்காக நான் 
உங்களுக்குத் தரவில்ழல'' என்று சசான்னார்கள். ஆககவ, உமர் (ரலி) அவர்கள் அழத 
மக்காவிலிருந்த இழணழவப்பாளரான தம் சககாதரர் ஒருவருக்கு அணியக் சகாடுத்துவிட்டார்கள்.6 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாக வும் வந்துள்ளது.  
 
4198 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "தமீம்' குலத்ழதச் கசர்ந்த உத்தாரித் 
(பின் ஹாஜிப்) என்பவர் கழடத் சதருவில் நின்று, ககாடுகபாட்ட பட்டு அங்கி விற்பழத உமர் (ரலி) 
அவர்கள் கண்டார்கள். -உத்தாரித் (பன்னாட்டு) மன்னர்களுடன் சதாடர்புள்ளவராகவும், 
அவர்களிடமிருந்து (பல்கவறு சபாருட்கழளப்) சபற்றுவருபவ ராகவும் இருந்தார்.- பிறகு உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் தூதகர! கழடத்சதருவில் நின்று, ககாடு கபாட்ட பட்டு அங்கிழய 
உத்தாரித் விற்பழதக் கண்கடன். அழதத் தாங்கள் வாங்கி, அரபுத் தூதுக் குழுக்கள் தங்களிடம் 
வரும்கபாது தாங்கள் அணிந்துசகாண்டால் நன்றாயிருக்குகம!'' என்று சசான்னார்கள். 
"சவள்ளிக்கிைழமயின்கபாதும் அணிந்து சகாண்டால் நன்றாயிருக்குகம'' என்றும் அவர்கள் 
கூறியதாக நான் எண்ணுகிகறன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மறுழமயில் 
எந்த நற்கபறும் இல்லாதவகர இம்ழமயில் இந்தப் பட்டாழடகழள அணிவார்'' என்று 
சசான்னார்கள். பின்னர் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககாடு கபாட்ட 
பட்டாழடகள் சில சகாண்டுவரப்பட்டன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவற்றில் ஓர் 
பட்டாழடழய உமர் (ரலி) அவர்களுக்கும் மற்சறான்ழற உசாமா பின் ழஸத் (ரலி) அவர்களுக்கும் 
அனுப்பி ழவத்தார்கள். இன்சனான்ழற அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களுக்குக் சகாடுத்து, 
"இழத முக்காடுகளாக சவட்டி உங்கள் சபண்களிழடகய பங்கிட்டுவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
உமர் (ரலி) அவர்கள் தமது பட்டாழடழய எடுத்துக்சகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இழத எனக்குக் சகாடுத்தனுப்பியுள்ளரீ்கள். ஆனால், 
உத்தாரித் விற்ற பட்டாழட குறித்து கநற்று தாங்கள் கவறு விதமாகக் கூறினரீ்ககள?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இழத நீங்கள் அணிந்துசகாள் 
வதற்காக உங்களுக்கு நான் சகாடுத்தனுப்ப வில்ழல. மாறாக, இழத நீங்கள் (விற்றுப் பணம்) 
சபறுவதற்காககவ சகாடுத்தனுப்பி கனன்''என்று சசான்னார்கள். உசாமா (ரலி) அவர்ககளா அழத 
அணிந்துசகாண்டு வந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உசாமாழவ உற்றுப் 
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பார்த்தார்கள். (அவர்கள் பார்த்த பார்ழவயி லிருந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்குத் 
தாம் (இவ்வாறு) சசய்தது பிடிக்க வில்ழலசயன்பழத உசாமா உணர்ந்து சகாண்டார். உடகன 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஏன் (இப்படி) என்ழன உற்றுப் பார்க்கிறரீ்கள்? தாங்கள்தாகம இழத 
எனக்குக் சகாடுத்த னுப்பினரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இழத நீ அணிந்துசகாள்வதற் காக உனக்கு நான் சகாடுத்தனுப்பவில்ழல. மாறாக, 
இழத முக்காடுகளாக சவட்டி, உன் (வடீ்டுப்) சபண்களுக்குப் பங்கிடுவதற்காககவ உனக்குக் 
சகாடுத்தனுப்பிகனன்'' என்று சசான்னார்கள்.  
 
4199 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ரலி) அவர்கள் சகட்டிப் பட்டாழட ஒன்று கழடத் சதருவில் விற்கப்படுவழதக் கண்டு, அழத 
வாங்கிக்சகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
இழதத் தாங்கள் வாங்கி சபருநாள், தூதுக் குழுக்கள் சந்திப்பு ஆகியவற்றின்கபாது தங்கழள 
அலங்கரித்துக்சகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இது (மறுழமயில்) எந்த நற்கபறும் இல்லாதவர் (இம்ழமயில் அணியும்) ஆழடயாகும்'' என்று 
சசான்னார்கள். பின்னர் உமர் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ் நாடிய சில நாட்கள் (எதுவும் நடக்காமல்) 
கைித்தார்கள். பின்னர் அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலங்காரப் பட்டு அங்கி 
ஒன்ழற அனுப்பிழவத்தார்கள். உடகன அழத எடுத்துக்சகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! "இது (மறுழமயில்) எந்த நற்கபறும் இல்லாதவர் 
(இம்ழமயில் அணியும்) ஆழடயாகும்'. அல்லது "(மறுழமயில்) எந்த நற்கபறும் இல்லாதவகர 
(இம்ழமயில்) இழத அணிவார்' என்று தாங்கள் கூறினரீ்ககள? பிறகு தாங்ககள இழத எனக்குக் 
சகாடுத்தனுப்பியுள்ளரீ் ககள?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இழத விற்று நீங்கள் உங்களது கதழவழயப் பூர்த்தி சசய்துசகாள்ளுங்கள் (அதற்காககவ இழதக் 
சகாடுத்தனுப் பிகனன்)'' என்று சசான்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4200 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உமர் (ரலி) அவர்கள் "உத்தாரித்' குலத் 
ழதச் கசர்ந்த ஒரு மனிதரிடம் "சகட்டியான' அல்லது "சாதாரண' பட்டு கமலங்கி ஒன்ழறக் 
கண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (வந்து), "இழதத் தாங்கள் வாங்கிக் 
சகாண்டால் நன்றாயிருக்குகம?'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(மறுழமயில்) எந்த நற்கபறும் இல்லாதவர் தாம் இழத (இம்ழமயில்) அணிவார்'' என்று 
சசான்னார்கள். பிறகு (ஒரு சந்தர்ப்பத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குக் ககாடு 
கபாட்ட பட்டாழட ஒன்று அன்பளிப்பாக வைங்கப்பட்டகபாது, அழத உமர் (ரலி) அவர்களுக்குக் 
சகாடுத்தனுப்பினார்கள். அழதப் சபற்ற உமர் (ரலி) அவர்கள், "இழத எனக்குக் சகாடுத்தனுப்பி 
யுள்ளரீ்கள். ஆனால், இழதப் பற்றித் தாங்கள் கவறு விதமாகத் கூறியழதக் ககட்கடகன?'' 
என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இழத விற்று) இதன் மூலம் நீங்கள் 
பயனழடந்து சகாள்ள கவண்டும் என்பதற்காககவ இழத உங்களுக்குக் சகாடுத்தனுப்பிகனன்'' 
என்று சசான் னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
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அவர்கள் "உத்தாரித்' குலத்ழதச் கசர்ந்த ஒரு மனிதரிடம் (சகட்டியான அல்லது சாதாரண பட்டு 
கமலங்கி) ஒன்ழறக் கண்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல் கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. எனினும் அதில், "(இழத விற்று) இதன் 
மூலம் நீங்கள் பயனழடந்துசகாள்ள கவண்டும் என்பதற்காககவ உங்களுக்கு இழதக் 
சகாடுத்தனுப்பிகனன். இழத நீங்கள் அணிந்துசகாள்வதற்காக உங்களுக்கு நான் 
சகாடுத்தனுப்பவில்ழல'' என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என 
இடம்சபற்றுள்ளது. - யஹ்யா பின் அபஇீஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: என்னிடம் சாலிம் 
பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் "அல்இஸ்தப்ரக்' பட்டு குறித்துக் ககட்டார்கள். நான் 
"சகட்டி யான முரட்டுப் பட்டு'' என்று பதிலளித்கதன். அப்கபாது அவர்கள் கூறினார்கள்: (என் 
தந்ழத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறக் ககட்டுள்களன்: என் தந்ழத 
உமர் (ரலி) அவர்கள் ஒரு மனிதர் சகட்டிப் பட்டாழட ஒன்ழற அணிந்திருப்ப ழதக் கண்டார்கள். 
உடகன நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்கள்... என்று சதாடங்கி, கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் 
உள்ளவாறு குறிப்பிட்டார்கள். எனினும், இந்த அறிவிப்பில், "(இழத விற்று) இதன் மூலம் ஏகதனும் 
சசல்வத்ழத நீங்கள் அழடந்துசகாள்வதற்காககவ இழத உங்களுக்கு நான் சகாடுத்தனுப்பிகனன்'' 
என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று காணப்படுகிறது. 
 
 4201 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிழமயும் அதாஉ (ரஹ்) அவர் களின் 
பிள்ழளக்குத் தாய்மாமாவுமான அப்துல்லாஹ் பின் ழகசான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் என்ழன அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் அனுப்பி, 
"ஆழடகளில் (சிறிது) பட்டு கவழலப்பாடுகள் உள்ளழதயும் சிவப்பு நிற சமன்பட்டுத் திண்டுக 
ழள(ப் பயன்படுத்துவழத)யும் ரஜப் மாதம் முழுவதும் கநான்பு கநாற்பழதயும் தாங்கள் தழட 
சசய்துவருவதாக எனக்குச் சசய்தி எட்டியுள்ளகத (அது உண்ழமயா?)'' என்று ககட்கச் 
சசான்னாôர்கள். அதற்கு என்னிடம் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "ரஜப் மாதத்தில் 
கநான்பு கநாற்பழதப் பற்றி நீங்கள் குறிப் பிட்டழதப் சபாறுத்தவழரயில், (நீங்கள் ககள்விப்பட்டது 
சபாய்யாகும்.) எல்லாக் காலங்களிலும் கநான்பு கநாற்கும் ஒருவ (னான என்)ழனப் பற்றி எப்படி 
(இழதச் சசால்ல முடியும்)? ஆழடகளில் பட்டு கவழலப்பாடுகள் உள்ளழதப் சபாறுத்தவழரயில், 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக (என் தந்ழத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்கள் "(மறுழமயில்) எந்த நற்கபறும் இல்லாதவர்தாம் (இம்ழமயில்) பட்டாழட அணிவார்'' 
என்று கூறியழத நான் ககட்டுள்களன். பட்டு கவழலப்பாடுகள் உள்ளதும் இத்தழடக்குள் அடங்கும் 
என்று நான் அஞ்சிகனன். சிவப்பு நிறத்தில் அழமந்த சமன்பட்டுத் திண்ழடப் சபாறுத்தவழரயில், 
இதுதான் அப்துல்லாஹ் பின் உமரின் திண்டாகும். இதுவும் சிவப்பு நிறத்தில் அழமந்த 
திண்டுதான்'' என்று கூறினார்கள்.7 நான் அஸ்மா (ரலி) அவர்களிடம் திரும்பி வந்து, இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்கள் கூறியழதத் சதரிவித்கதன். அப்கபாது அஸ்மா (ரலி) அவர்கள், "இதுதான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் நீளங்கியாகும்'' எனக் கூறி, ககாடுகபாட்ட பாரசீக 
(மன்னர்கள் அணியும்) பட்டு நீளங்கி ஒன்ழற சவளிகய எடுத்தார்கள். அதன் கழுத்துப் பகுதியில் 
அலங்காரப் பட்டு கவழலப்பாடு இருந்தது. அதன் முன், பின் திறப்புகள் அலங்காரப் பட்டினால் 
கவழலப்பாடுகள் சசய்யப்பட்டிருந்தன.8 அஸ்மா (ரலி) அவர்கள், "இது, ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் 
அவர்கள் இறக்கும்வழர இருந்துவந்தது. அவர்கள் இறந்த பின்னர் அழத நான் 
எடுத்துழவத்துக்சகாண்கடன். இழத நபி (ஸல்) அவர்கள் அணிந்துவந்தார்கள். பின்னர் நாங்கள் 
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(அருள்வளம் கருதி) இழதத் தண்ணரீில் கழுவி, அழதக்சகாண்டு கநாயாளிகளுக்குச் சிகிச்ழச 
அளித்துவருகிகறாம்'' என்று கூறினார்கள். 
 
 4202 கலீஃபா பின் கஅப் அபதீிப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) அப்துல்லாஹ் 
பின் அஸ்ஸுழபர் (ரலி) அவர்கள் உழர நிகழ்த்துழகயில் "நீங்கள் உங்கள் (வடீ்டுப்) 
சபண்களுக்குப் பட்டாழடகள் அணிவிக்கா தீர்கள். ஏசனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "பட்டாழட அணியாதீர்கள். யார் இம்ழமயில் அழத அணிகிறாகரா, அவர் மறுழமயில் 
அழத அணியமாட்டார்' என்று கூறியதாக உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் சசால்ல நான் 
ககட்டுள் களன்'' என்றார்கள்.9  
 
4203 அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (ஈரானிலுள்ள) 
ஆதர்ழபஜானில் (ஓர் பழடயில்) இருந்தகபாது எங்களுக்கு (வாசித்துக் காட்டுமாறு எங்கள் தளபதி 
உத்பா (ரலி) அவர்களுக்கு) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கடிதம் ஒன்று எழுதினார்கள். 
(அதில் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்கள்:) (தளபதி) உத்பா பின் ஃபர்ககத! இது (உமது 
சபாறுப்பிலுள்ள சசல்வம்.) நீர் பாடுபட்டுச் சம்பாதித்ததுமல்ல; உம்முழடய தந்ழதகயா தாகயா 
பாடுபட்டுச் சம்பாதித்ததுமல்ல. எனகவ, நீர் உமது இருப்பிடத்தில் இருந்துசகாண்டு 
அனுபவிப்பழதப் கபான்கற, முஸ்லிம்கள் தம் இருப் பிடங்களில் இருந்தவாகற அனுபவிக்கச் 
சசய்வரீாக. உல்லாச வாழ்க்ழக, இழணழவப்பாளர் களின் நாகரிகம், பட்டாழட 
ஆகியவற்றிலிருந்து உங்கழள நான் எச்சரிக்கிகறன். ஏசனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், பட்டாழடக்குத் தழட விதித்தார்கள்; இந்த அளழவத் தவிர: (அந்த அளழவ 
விவரிக்ழகயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது நடு விரழலயும் ஆட்காட்டி 
விரழலயும் உயர்த்தி, அவ்விரண்ழடயும் இழணத்துக் காட்டினார்கள். (அறிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவரான) ஸுழஹர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: "(ழககளால் ழசழக சசய்து காட்டியது 
சதாடர்பான) இந்தச் சசய்தியும் அந்தக் கடிதத்தில் காணப்பட்டது'' என அறிவிப்பாளர் ஆஸிம் 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். இழதக் கூறுழகயில் அறிவிப்பாளர் ஸுழஹர் (ரஹ்) அவர்களும் 
தம்மிரு விரல்கழள உயர்த்திக் காட்டினார்கள்.10  
 
4204 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. - 
அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (எங்கள் பழடத் தளபதி உத்பா 
பின் ஃபர்கத் (ரலி) அவர்களுடன் ஆதர் ழபஜானில் இருந்தகபாது) எங்களுக்கு (கலீஃபா) உமர் (ரலி) 
அவர்களின் கடிதம் வந்தது. (அதில் பின்வருமாறு எழுதப்பட்டி ருந்தது:) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "மறுழமயில் இந்தப் பட்டாழடயில் ஒரு சிறிது(ம் அணிகின்ற பாக்கிய)மற்றவகர 
இம் ழமயில் அழத அணிவார்; இந்த அளழவத் தவிர: - (அந்த அளழவ விவரிக்கும் வழக யில் 
அபூஉஸ்மான் (ரஹ்) அவர்கள்) சபருவிரலுக்கு அடுத்துள்ள இரு விரல்களால் ழசழக சசய்து 
காட்டினார்கள்.- அது ககாடுகபாட்ட சகட்டி ஆழடகளின் பித்தான்களின் அளவு என அந்த 
ஆழடகழளக் கண்டகபாது கருதிகனன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"நாங்கள் உத்பா பின் ஃபர்கத் (ரலி) அவர்களுடன் இருந்கதாம்...'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்றழவ கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன.  
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4205 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் பின்வருமாறு இடம்சபற் றுள்ளது: 
நாங்கள் உத்பா பின் ஃபர்கத் (ரலி) அவர்களுடன் ஆதர்ழபஜானில் அல்லது சிரியாவில் 
இருந்தகபாது, எங்களுக்கு உமர் (ரலி) அவர்களின் கடிதம் வந்தது. (அதில் பின்வருமாறு 
எழுதப்பட்டிருந்தது:) இழறவாழ்த்துக்குப் பின்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பட்டு 
அணிவழத (ஆண்களுக்கு)த் தழட சசய்தார்கள்; இந்த இரு விரல்களின் அளழவத் தவிர. 
அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர் கள் கூறினார்கள்: "(உமர் (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்ட "இந்த 
அளவு' என்பது, ஆழட களின் கழரகளில் சசய்யப்படும்) கவழலப் பாட்ழடகய குறிக்கிறது என 
அறிந்து சகாள்ள எங்களுக்கு அவகாசம் கதழவப் படவில்ழல. - கமற்கண்ட தகவல் கமலும் இரு 
அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அபூஉஸ்மான் (ரஹ்) அவர்களின் 
(இறுதிக்) கூற்று இடம்சபறவில்ழல.  
 
4206 சுழவத் பின் ஃகஃபலா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்கள் (டமாஸ்கஸிலுள்ள) "ஜாபியா' எனுமிடத்தில் உழர நிகழ்த்துழகயில், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பட்டு அணிவழதத் தழட சசய்தார்கள்; இரு விரல்கள் அல்லது மூன்று விரல்கள் 
அல்லது நான்கு விரல்கள் ழவக்குமிடத்தின் அளழவத் தவிர'' என்று குறிப்பிட்டார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4207 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தமக்கு அன்பளிப்பாக வைங்கப்பட்ட அலங்காரப் பட்டு நீளங்கி ஒன்ழற அணிந்தார்கள். பின்னர் 
விழரவாக அழதக் கைற்றி உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களுக்குக் சகாடுத்தனுப்பினார்கள். 
அப்கபாது அவர் களிடம், "ஏன் விழரவாக அழதக் கைற்றி விட்டீர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' 
என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அழத அணிய கவண்டாம் என (வானவர்) ஜிப்ரீல் 
என்ழனத் தடுத்துவிட்டார்'' என்று பதிலளித்தார்கள். பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் அழுதுசகாண்கட 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! தாங்கள் சவறுத்த ஒன்ழற எனக்குக் சகாடுத்துள்ளரீ் ககள? எனக்கு 
மட்டும் என்னவாம்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இழத 
நீங்கள் அணிந்து சகாள்வதற்காக உங்களுக்கு நான் இழத வைங்கவில்ழல. இழத நீங்கள் 
விற்று(க் காசாக்கி)க் சகாள்வதற்காககவ உங்களுக்கு வைங்கிகனன்'' என்று சசான்னார்கள். எனகவ, 
அழத உமர் (ரலி) அவர்கள் இரண்டாயிரம் திர்ஹங்களுக்கு விற்றுவிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4208 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குக் ககாடுகபாட்ட பட்டு அங்கி ஒன்று அன்பளிப் பாக வைங்கப்பட்டது. அவர்கள் அழத 
எனக்குக் சகாடுத்தனுப்பினார்கள். அழத நான் அணிந்துசகாண்கடன். (அழதக் கண்டகபாது) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகத்தில் நான் ககாபத்ழதக் கண்கடன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இழத நீங்கள் அணிந்து சகாள்வதற்காக உங்களுக்கு நான் 
சகாடுத்தனுப்பவில்ழல. (மாறாக,) இழத முக்காடுகளாக சவட்டி (உங்கள் வடீ்டுப்) 

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாகம்-3
421

ஆடையும் அலங்ககரமும் ஹதீஸ் 4192 - 4318



சபண்களிழடகய பங்கிடுவதற்காககவ உங்களுக்கு நான் சகாடுத் தனுப்பிகனன்'' என்று 
கூறினார்கள்.11 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஆத் பின் முஆத் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உத்தரவுக்கிணங்க அழத(த் 
துண்டாக்கி) என் (வடீ்டுப்) சபண் களிழடகய பங்கிட்டுக் சகாடுத்துவிட்கடன்'' என்று அலீ (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாக இடம்சபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உத்தரவுக்கிணங்க' எனும் குறிப்பு இல்ழல. "அழத நான் 
என் (வடீ்டுப்) சபண்களிழடகய பங்கிட்டுவிட்கடன்'' என்பது மட்டுகம காணப்படுகிறது.  
 
4209 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "தூமத்துல் ஜந்தல்' பகுதியின் மன்னர் உழகதிர் என்பவர், 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பட்டுத் துணி ஒன்ழற அன்பளிப்பாக வைங்கினார்.12 அழத நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எனக்கு அன்பளிப் பாக வைங்கி, இழத முக்காடுகளாக சவட்டி, ஃபாத்திமாக்களிழடகய 
பங்கிட்டுவிடுங்கள்'' என்று சசான்னார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபழீஷபா மற்றும் அபூகுழறப் (ரஹ்) ஆகிகயாரது 
அறிவிப்பில் "(உங்கள் வடீ்டுப்) சபண்களிழடகய பங்கிட்டுவிடுங்கள்'' என்கற இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
4210 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ககாடுகபாட்ட பட்டு அங்கி ஒன்ழற எனக்குக் சகாடுத்தார்கள். நான் (அழத அணிந்து சகாண்டு 
அவர்களிடம்) புறப்பட்டு வந்த கபாது, அவர்களது முகத்தில் ககாபத்ழத நான் கண்கடன். எனகவ, 
அழத சவட்டி என் (வடீ்டுப்) சபண்களிழடகய பங்கிட்டுவிட் கடன்.  
 
4211 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சமன்பட்டு நீளங்கிசயான்ழற உமர் (ரலி) அவர்களுக்குக் சகாடுத்தனுப்பினார்கள். அப்கபாது உமர் 
(ரலி) அவர்கள் "இழத எனக்குக் சகாடுத்தனுப்பியுள்ளரீ்ககள! (முன்பு) இந்த ஆழட குறித்து கவறு 
வித மாகக் கூறினரீ்ககள?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இழத நீங்கள் அணிந்துசகாள் வதற்காக உங்களுக்கு நான் சகாடுத்தனுப்ப வில்ழல. (மாறாக, 
இழத விழலக்கு விற்று,) அந்தக் காசின் மூலம் நீங்கள் பயனழடந்து சகாள்வதற்காககவ 
உங்களுக்கு இழத நான் சகாடுத்தனுப்பிகனன்'' என்று சசான்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4212 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் இம்ழமயில் பட்டு அணிகிறாகரா, 
அவர் மறுழமயில் அழத அணியமாட்டார். இழத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 4213 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இம்ழமயில் பட்டு அணிந்தவர், 
மறுழமயில் அழத அணியமாட்டார். இழத அபூஉமாமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4214 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஆண்கள் பட்டு அணிவது தழட சசய் 
யப்படுவதற்கு முன்பு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ("ஃபர்ரூஜ்' எனும்) நீண்ட பட்டு 
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அங்கி ஒன்று அன்பளிப்பாக வைங்கப்பட்டது. அழத அவர்கள் அணிந்து சகாண்டார்கள். பிறகு 
அழத அணிந்த படிகய (மஃக்ரிப் சதாழுழக) சதாழுதார்கள். சதாழுழக முடிந்து திரும்பியதும் 
அழத சவறுப்பவர்கழளப் கபான்று பலமாக (உருவிக்) கைற்றினார்கள். பிறகு, "இது இழற 
யச்சமுழடயவர்களுக்கு உகந்ததன்று'' என்று கூறினார்கள்.14 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உக்பா பின் 
ஆமிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 3 சொறிெிைங்கு உள்ளிட்டமவ இருந்தால் ஆண்கள் பட்டாமட அணியைாம்.15 
 4215 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) , 
ஸுழபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) ஆகிகயாருக்குப் பயணத்தில் சசாறிசிரங்கு அல்லது (கவறு) 
கநாய் ஏற்பட்டிருந்ததால் பட்டு முழு நீளங்கி அணிந்துசகாள்ள அவ்விருவருக்கும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித் தார்கள்.16 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறி விப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "பயணத்தில்' 
எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல.  
 
4216 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது ஸுழபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி), அப்துர் ரஹ்மான் 
பின் அவ்ஃப் (ரலி) ஆகி கயாருக்குச் சசாறிசிரங்கு ஏற்பட்டிருந்த காரணத்தால் பட்டாழட 
அணிந்துசகாள்ள அவர்கள் இருவருக்கும் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அனுமதியளித்தார்கள்.' அல்லது "அனுமதியளிக்கப்பட்டது.' - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) 
அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
 
4217 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்களும் 
ஸுழபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) அவர்களும் புறப்பட்டுச் சசன்ற ஒரு கபார் பயணத்தில், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (தமது உடலில் சிரங்கு உண்டாக்கிய) 
ஒட்டுண்ணிகழளக் குறித்து முழறயிட்டனர். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவ்விருவருக்கும் பட்டு முழு நீளங்கி அணிய அனுமதியளித்தார்கள்.17  
 

பாடம் : 4 செம்ைஞ்ெள் நிறச் ொயைிடப்பட்ட ஆமடமய ஆண்கள் அணிவதற்கு வந்துள்ள 
தமட.18  
 
4218 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், நான் சசம்மஞ்சள் நிறச் சாயமிடப்பட்ட இரு ஆழடகழள அணிந்திருப்பழதக் 
கண்ட கபாது, "இழவ இழறமறுப்பாளர்களின் ஆழடகளில் உள்ளழவயாகும். எனகவ, இழத நீர் 
அணியாதீர்'' என்று சசான்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் 
(ரலி) அவர்களிட மிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
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4219 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் சசம்மஞ்சள் 
நிறச் சாயமிடப்பட்ட இரு ஆழடகழள அணிந்திருப்பழதக் கண்ட நபி (ஸல்) அவர்கள், "உன் 
தாயாரா இவ்வாறு (சசம்மஞ்சள் நிறச் சாயமிடுமாறு) உமக்குக் கட்டழளயிட்டார்?'' என்று ககட் 
டார்கள். நான், "அவ்விரண்ழடயும் கழுவி (சசம்மஞ்சள் நிறச் சாயத்ழத அகற்றி)க் சகாள்கிகறன்'' 
என்கறன். நபி (ஸல்) அவர்கள் "இல்ழல, அவ்விரண்ழடயும் எரித்துவிடு'' என்று சசான்னார்கள்.  
 
4220 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பட்டு கலந்த (எகிப்திய) பஞ்சாழட, சசம் மஞ்சள் நிறச் சாயமிடப்பட்ட ஆழட ஆகியவற்ழற 
அணிய கவண்டாம் என்றும், சபான் கமாதிரம் அணிய கவண்டாசமன்றும், (சதாழுழகயில்) 
ருகூஉவில் குர்ஆழன ஓத கவண்டா சமன்றும் தழட சசய்தார்கள். இழத அலீ பின் அபதீாலிப் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4221 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், (சதாழுழகயில்) 
ருகூஉவிலிருக்கும்கபாது குர்ஆழன ஓத கவண்டா சமன்றும், தங்கம் அணிய கவண்டாசமன்றும், 
சசம்மஞ்சள் நிறச் சாயமிடப்பட்ட ஆழடழய அணிய கவண்டாசமன்றும் என்ழனத் தடுத்தார்கள்.  
 
4222 அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்ழனத் தங்க கமாதிரம் அணிய கவண் டாசமன்றும், பட்டு கலந்த (எகிப்திய) பஞ்சாழட அணிய 
கவண்டாசமன்றும், ருகூஉ மற்றும் சஜ்தாவில் குர்ஆழன ஓத கவண்டாசமன்றும், சசம்மஞ்சள் 
நிறச் சாய மிடப்பட்ட ஆழடழய அணிய கவண்டா சமன்றும் தழட சசய்தார்கள். 
 

 பாடம் : 5 பருத்தி ஆமட அணிவதன் ெிறப்பு. 
 
 4223 கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: நாங்கள் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம் 
"எந்த ஆழட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு மிகவும் விருப்ப மானதாக இருந்தது?'' 
என்று ககட்கடாம். "(பருத்தியாலான) யமன் நாட்டுச் சால்ழவ' என்று பதிலளித்தார்கள்.19  
4224 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (பருத்தியாலான) யமன் நாட்டுச் சால்ழவகய 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு மிகவும் பிரியமான துணியாக இருந்தது.  
 
பாடம் : 6 ஆழடயில் (எளிழமயும்) பணிவு(ம்) கமற்சகாள்வதும்; ஆழட, விரிப்பு உள்ளிட்ட 
வற்றில் சகட்டியானழதயும் எளிழமயானழதயும் ழவத்துப் கபாதுமாக்கிக் சகாள்வதும்; 
முடியாலான ஆழட, கழர கவழலப்பாடுகள் சசய்யப்பட்டழவ ஆகியவற்ழற அணியலாம் 
என்பதும்.  
 
4225 அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் சசன்கறன். 
அவர்கள் எங்களிடம் யமன் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட சகட்டியான கீைங்கி ஒன்ழறயும் 
"அல்முலப்பதா' (ஒட்டாழட) எனப் சபயர் சபற்ற மற்கறார் ஆழடழயயும் எடுத்துக்காட்டி, 
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"அல்லாஹ் வின் மீதாழணயாக! இந்த இரண்டு ஆழட கழளயும் அணிந்திருந்த நிழலயில்தான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உயிர் பிரிந்தது'' என்று சசான்னார்கள்.20  
 
4226 அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறியதா வது: ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் எங்களிடம் கீைங்கி 
ஒன்ழறயும் (இரண்ழட ஒன்றாகச் கசர்த்து) ஒட்டப்பட்ட மற்சறாரு சகட்டியான ஆழடழயயும் 
எடுத்துக்காட்டி, "இவற்ழற அணிந்திருந்த நிழலயில்தான் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் உயிர் பிரிந்தது'' என்று சசான்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
"சகட்டியான கீைங்கிசயான்ழறயும்' என்று இடம்சபற் றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபுர்தா 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"சகட்டியான கீைங்கிசயான்ழறயும்' என்கற இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
4227 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் காழல நபி (ஸல்) அவர்கள், ககாடுகபாட்ட 
கறுப்பு முடியாலான ஆழட அணிந்து சவளிகய புறப்பட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4228 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சாய்ந்துசகாள்ளும் தழலயழண, பதனிடப் பட்ட கதாலால் அழமந்திருந்தது. அது ஈச்ச நாரினால் 
நிரப்பப்சபற்றிருந்தது.21  
 
4229 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உறங்கும் 
விரிப்பு, ஈச்ச நாரால் நிரப்பப் சபற்ற பதனிடப்பட்ட கதாலால் அழமந்தி ருந்தது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் ("விரிப்பு' என்பழதக் குறிக்க "ஃபிராஷ்' என்பதற்குப் பதிலாக) "ளிஜாஉ' 
எனும் சசால் இடம்சபற்றுள்ளது. அபூ முஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உறங்கும் 
(விரிப்பு)' எனும் சசால் இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 7 படுக்ழக விரிப்புகழளப் பயன்படுத்தலாம்.22  
 
4230 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: எனக்குத் திருமணமானகபாது 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "படுக்ழக விரிப்புகள் அழமத்துவிட்டாயா?'' 
என்று ககட்டார்கள். நான், "எங்களிடம் எவ்வாறு படுக்ழக விரிப்புகள் இருக்கும்?'' என்கறன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சதரிந்துசகாள். விழரவில் அழவ (உங்களிடம்) இருக்கும்'' 
என்று சசான்னார்கள்.23 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4231 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: எனக்கு மணமானகபாது என்னிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "படுக்ழக விரிப்புகள் அழமத்துவிட்டாயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான் "எங்களிடம் எவ்வாறு படுக்ழக விரிப்புகள் இருக்கும்?'' என்கறன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "சதரிந்துசகாள். விழரவில் அழவ (உங்களிடம்) இருக்கும்'' 
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என்றார்கள். (பின்னாளில் ஒரு சமயம்) என் துழணவியிடம் படுக்ழக விரிப்சபான்று இருந்தது. 
நான் அவரிடம் "அழத என்னிடமிருந்து அப்புறப்படுத்து (என்னிடம் அழதக் சகாண்டுவராகத)'' 
என்று சசால்ல, அதற்கு என் துழணவி, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், விழரவில் அழவ 
(உங்களிடம்) இருக்கும் என்று சசான்னார்ககள?'' என்று ககட்டார். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாக வும் வந்துள்ளது. அதில் "(என் 
துழணவி அவ்வாறு பதிலளித்ததும்) அவ்வாறாயின், அவற்ழற நான் (அப்படிகய) 
விட்டுவிடுகிகறன்'' என்று ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 8 கதழவக்கு அதிகமான விரிப்புகளும் ஆழடகளும் இருப்பது விரும்பத் தக்கதன்று.  
4232 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம், "ஒரு விரிப்பு ஆணுக்குரியது. மற்சறாரு விரிப்பு அவன் துழணவிக்குரி யது. 
மூன்றாவது விரிப்பு விருந்தாளிக்குரியது. நான்காவது விரிப்பு ழஷத்தானுக்குரியது'' என்று 
சசான்னார்கள்.24  
 
பாடம் : 9 சபருழமக்காக ஆழடழயத் தழரயில் படும்படி இழுத்துச் சசல்வது தழட 
சசய்யப்பட்டதாகும் என்பதும், அணி யும் ஆழட எந்த அளவுக்குக் கீகை இறங்கலாம், அதில் 
விரும்பத் தக்க அளவு என்ன என்பது பற்றிய விளக்கமும்.25  
 
4233 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆழடழய (தழரயில் படும்படி) தற் 
சபருழமயுடன் இழுத்துக்சகாண்டு சசன்ற வழன அல்லாஹ் (மறுழமயில்) ஏசறடுத்துப் 
பார்க்கமாட்டான். இழத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.26 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பதிகனாரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் "மறுழம நாளில் ஏசறடுத்துப் பார்க்கமாட்டான்'' என்று அதிகப்படியாக 
இடம்சபற்றுள்ளது. மற்றழவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகற இடம்சபற்றுள்ளன.  
 
4234 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தற்சபருழமயால் தனது ஆழடழய(த் 
தழரயில் படும்படி) இழுத்துக்சகாண்டு சசல்பவழன அல்லாஹ் மறுழம நாளில் ஏசறடுத்துப் 
பார்க்கமாட்டான். இழத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாக வும் வந்துள்ளது.  
 
4235 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தற்சபருழமயால் தனது ஆழடழய(த் 
தழரயில் படும்படி) இழுத்துக்சகாண்டு சசன்றவழன அல்லாஹ் மறுழம நாளில் ஏசறடுத்துப் 
பார்க்கமாட்டான். இழத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "தன் ஆழடகழள' என்று (பன்ழமயாக) இடம்சபற்றுள்ளது.  
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4236 முஸ்லிம் பின் யந்நாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள், ஒரு மனிதர் தமது ஆழடழயத் தழரயில் இழுபடும்படி இழுத்துச் சசல்வழதக் 
கண்டார்கள். அப்கபாது, "நீர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் தமது குடும்பத்ழதப் பற்றித் சதரிவித் 
தார். அவர் பனூ ழலஸ் குலத்ழதச் கசர்ந்த வராயிருந்தார். அவழர யாசரன அறிந்து சகாண்ட 
பின், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தற்சபருழமயடிக்கும் கநாக்கத் துடகன தனது 
கீைாழடழய (தழரயில் படும் படி) இழுத்துச் சசன்றவழன அல்லாஹ் மறுழமயில் ஏசறடுத்துப் 
பார்க்கமாட்டான்' என்று கூறியழத நான் இந்த என் இரு காதுகளால் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "தனது கீைாழடழய' என்கற 
இடம்சபற்றுள்ளது. "தனது ஆழடழய' என (சபாதுவாக) இல்ழல. அபூயூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் ("முஸ்லிம் பின் யந்நாக்' என்ற அறிவிப்பாளரின் சபயர்) "முஸ்லிம் அபில்ஹசன்' என 
(குறிப்புப் சபயருடன்) இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
4237 முஹம்மத் பின் அப்பாத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) நான் 
நாஃபிஉ பின் அப்தில் ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்களின் முன்னாள் அடிழம யான முஸ்லிம் பின் யசார் 
(ரஹ்) அவர்களுக்கும் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுக்கும் நடுகவ அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது 
முஸ்லிம் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்களிடம் "தற்சபருழமயுடன் தனது ஆழடழயத் தழரயில் 
படும்படி இழுத்துக்சகாண்டு சசல்பவன் குறித்துத் தாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஏகதனும் 
சசவியுற்றரீ்களா?'' என்று இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் ககட்கச் சசான்கனன். (அவ்வாகற அவர் 
ககட்டார்.) அப்கபாது இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் மறுழம நாளில் அவழன 
ஏசறடுத்துப் பார்க்கமாட்டான் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியழத நான் ககட்கடன்'' என்றார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4238 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கழளக் கடந்து சசன்கறன். அப்கபாது எனது கீைாழட (கணுக்காலுக்குக்) கீகை 
இருந்தது. அப்கபாது அவர்கள், "அப்துல்லாஹ்! உமது கீைாழடழய உயர்த்திக் கட்டு'' என்றார்கள். 
நான் உயர்த்திக் கட்டி கனன். பிறகு "இன்னும் சிறிது (உயர்த்து)'' என்றார்கள். அவ்வாகற நான் 
இன்னும் சிறிது உயர்த்திகனன். பின்னர் அழதகய நான் வைக்கமாகக் சகாண்டிருக்கிகறன். 
(இவ்வாறு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியழதக் ககட்ட) மக்கள் சிலர், "எதுவழர 
உயர்த்த கவண்டும்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், 
"கழணக்கால்களின் பாதியளவுக்கு'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 
4239 முஹம்மத் பின் ஸியாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
பஹ்ழரன் நாட்டின் (ஸகாத் வசூலிக்கும்) அதிகாரியாக இருந்தகபாது, ஒரு மனிதர் தமது 
கீைாழடழயத் தழரயில் படும்படி இழுத்துக்சகாண்டு சசல்வழதக் கண்டார்கள். அப்கபாது தமது 
காலால் பூமியில் தட்டியவாறு "(இகதா! சபரிய) தழலவர் வருகிறார். (சபரிய) தழலவர் வருகிறார்'' 
என்று (இடித்துக்) கூறலானார்கள். பிறகு "அல்லாஹ்வின் துதர் (ஸல்) அவர்கள் "அகம்பாவத்துடன் 
தனது ஆழடழய (தழரயில் படும்படி) இழுத்துச் சசல்பழன அல்லாஹ் மறுழமயில் ஏசறடுத்துப் 
பார்க்கமாட்டான்' என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள்.27 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
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அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "மர்வான் பின் அல்ஹகம், அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கழள (இழடக்கால) 
ஆட்சியராக நியமித்திருந்தார்'' என்று காணப்படுகிறது. முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் மதீனாவின் (இழடக்கால) ஆட்சியராக 
நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள்'' என இடம் சபற்றுள்ளது. 
 
 பாடம் : 10 தம் ஆழடகழளக் கண்டு ஒருவர் சபருமிதம் சகாண்டு, கர்வத்கதாடு நடப்பது தழட 
சசய்யப்பட்டதாகும்.  
 
4240 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாவது: (முற்காலத்தில்) ஒரு மனிதன் கதாள்கள் வழர சதாங்கும் 
தனது தழல முடிழயயும் தான் அணிந்திருந்த இரு ஆழடகழளயும் எண்ணிப் சபருமிதத்கதாடு 
நடந்து சசன்று சகாண்டிருந்தான். அப்கபாது பூமிக்குள் அவன் புழதயுண்டுகபானான். அவன் 
மறுழம நாள் நிகழும்வழர பூமிக்குள் குலுங்கியபடி அழுந்திச் சசன்றுசகாண்கட இருப்பான். இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.28 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4241 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (முற்காலத்தில்) ஒரு மனிதன் 
தற்சபருழம சகாண்டவனாகத் தன் ஆழடகழள அணிந்து சகாண்டு கர்வத்கதாடு நடந்து சசன்று 
சகாண்டிருந்தான். திடீசரன அவழன அல்லாஹ் பூமிக்குள் புழதயச் சசய்துவிட்டான். அவன் 
மறுழம நாள் நிகழும்வழர (அவ்வாகற) பூமிக்குள் குலுங்கியபடிகய அழுந்திச் சசன்று சகாண்கட 
இருப்பான். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஒரு மனிதன் தன்னிரு ஆழட கழள அணிந்து கர்வப்பட்டுக்சகாண்டிருந்த கபாது...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பா ளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மக்களில் 
ஒருவன் தனது ஆழடழய அணிந்து கர்வம் சகாண்டான்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி கமற்கண்ட 
ஹதீஸ்களில் உள் ளழதப் கபான்கற முடிகிறது 

 பாடம் : 11 ஆண்கள் தங்க கைாதிைம் அணிவது தமட செய்யப்பட்டதாகும்;  
இஸ்லாத்தின் ஆரம்பத்தில் அதற்கு வைங்கப்பட்டி ருந்த அனுமதி மாற்றப்பட்டுவிட்டது.29  
 
4242 அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், தங்க கமாதிரம் அணிய 
கவண்டாசமன (ஆண்களுக்கு)த் தழட விதித்தார்கள்.30 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4243 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், ஒரு மனிதர் தமது ழகயில் தங்க கமாதிரம் அணிந்தி ருப்பழதக் கண்டகபாது, அழதக் 
கைற்றச் சசய்து தூக்கிசயறிந்தார்கள். பிறகு "உங்களில் ஒருவர் (நரக) சநருப்பின் கங்ழக எடுத்து, 
அழதத் தமது ழகயில் ழவத்துக்சகாள்கிறார்'' என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் சசன்ற பிறகு அந்த மனிதரிடம், "உமது கமாதிரத்ழத(க் கைற்றி) எடுத்து நீ (கவறு 
வழகயில்) பயனழடந்துசகாள்'' என்று கூறப்பட்டது. அவர், "இல்ழல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வசீி சயறிந்துவிட்டழத அல்லாஹ்வின் மீதா ழணயாக ஒருகபாதும் நான் எடுக்க 
மாட்கடன்'' என்று சசால்லிவிட்டார்.  
 
4244 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தங்க கமாதிரம் ஒன்ழறத் தயாரித்து ழவத் திருந்தார்கள். அழத அணியும்கபாது அதன் குமிழ் 
பகுதி தமது உள்ளங்ழக பக்கமாக அழமயும்படி அணிவார்கள். (இழதக் கண்ட) மக்களும் (அழதப் 
கபான்ற) கமாதி ரங்கழளச் சசய்துசகாண்டனர். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சசாற்சபாைிவு கமழடயில் (மிம்பரில்) அமர்ந்து அந்த கமாதிரத்ழதக் கைற்றிவிட்டு, "நான் இந்த 
கமாதிரத்ழத அதன் குமிழ் பகுதி உள்ளங்ழக பக்கமாக அழமயும்படி ழவத்கத 
அணிந்துசகாண்டிருந்கதன்'' என்று கூறி, அழத எறிந்துவிட்டார்கள். பிறகு "அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! இழத ஒருகபாதும் நான் அணியமாட்கடன்'' என்று சசான்னார்கள். உடகன 
மக்களும் தங்களின் கமாதிரங்கழள (கைற்றி) எறிந்தனர்.31 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
உக்பா பின் காலித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அ(ந்த கமாதிரத்)ழதத் தமது வலக் ழகயில் 
அணிந்திருந்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாக வும் 
வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 12 நபி (ஸல்) அவர்கள் "முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்சிழன சபாறிக்கப்பட்ட 
சவள்ளி கமாதிரத்ழத அணிந்திருந்ததும் அழத நபியவர்க ளுக்குப் பின் (மூன்று) கலீஃபாக்களும் 
அணிந்திருந்ததும்.  
 
4245 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சவள்ளி கமாதிரம் ஒன்ழறத் தயாரித்து அணிந்துசகாண்டார்கள். அது (அவர்களின் வாழ்நாளில்) 
அவர்களது ழகயில் இருந்தது. பிறகு (முதலாவது கலீஃபா) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் ழகயில் 
இருந்தது. பிறகு (இரண்டாவது கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களின் ழகயில் இருந்தது. பிறகு 
(மூன்றாவது கலீஃபா) உஸ்மான் (ரலி) அவர்களின் ழகயில் இருந்தது. இறுதி யில் அது உஸ்மான் 
(ரலி) அவர்களிடமி ருந்து "அரீஸ்' எனும் கிணற்றில் (தவறி) விழுந்துவிட்டது. அதில் 
சபாறிக்கப்பட்டிருந்த இலச்சிழன "முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்' (அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத்) 
என்றிருந்தது.32 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
அப்துல்லாஹ் பின் நுழமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "உஸ்மான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து' 
எனும் குறிப்பு இடம்சபறவில்ழல. 
 
 4246 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (முதலில்) தங்க 
கமாதிரம் ஒன்ழறத் தயாரித்து (அணிந்து) சகாண்டார்கள். பிறகு அழத(க் கைற்றி) எறிந்தார்கள். 
பிறகு சவள்ளி கமாதிரம் ஒன்ழறத் தயாரித்து (அணிந்து)சகாண்டார் கள். அதில் "முஹம்மதுர் 
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ரசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்சிழன சபாறித்தார்கள். கமலும், "எனது கமாதிரத்தில் 
சபாறிக்கப்பட்டிருப்ப ழதப் கபான்று கவறு யாரும் (அரசு) இலச்சிழன சபாறிக்க கவண்டாம்'' என்று 
சசான்னார்கள். அவர்கள் அழத அணியும்கபாது அதன் குமிழ் பகுதி உள்ளங்ழக பக்கமாக 
அழமயும்படி அணிவார்கள். அந்த கமாதிரம் தான் "அரீஸ்' எனும் கிணற்றில், முஐகீப் (பின் 
அபஃீபாத்திமா - ரலி) அவர்களின் ழகயிலிருந்து விழுந்துவிட்டது. இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி 
(ஸல்) அவர்கள் சவள்ளி கமாதிரம் ஒன்ழறச் சசய்து, அதில் "முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்' எனும் 
இலச்சிழன சபாறித்தார்கள். கமலும், மக்களிடம் "நான் சவள்ளி கமாதிரம் ஒன்ழறச் சசய்து, 
அதில் "முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்சிழன சபாறித்துள்களன். ஆககவ, கவறு யாரும் 
அழதப் கபான்று (அரசு) இலச்சிழன சபாறிக்க கவண்டாம்'' என்று சசான்னார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்' (எனும் இலச்சிழன அழமந்திருந்தது) எனும் குறிப்பு 
இடம்சபறவில்ழல. 
 
 பாடம் : 13 நபி (ஸல்) அவர்கள் அரபியரல்லாத (சவளிநாட்ட)வருக்குக் கடிதம் எழுத 
விரும்பியகபாது (முத்திழரயிடுவதற் காக) கமாதிரம் ஒன்ழறத் தயாரித்துக் சகாண்டது.34 
 
 4247 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(ழபஸாந்திய) கராமர்களுக்குக் கடிதம் எழுத விரும்பியகபாது மக்கள், "கராமர்கள் 
முத்திழரயிடப்படாத எந்தக் கடிதத்ழதயும் வாசிக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூறினர். எனகவ, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சவள்ளி கமாதிரம் ஒன்ழறச் சசய்து, அதில் "முஹம்மதுர் 
ரசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்சிழன சபாறித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
ழகயில் (ஒளிர்ந்த) அந்த கமாதிரத்தின் சவண்ழமழய இப்கபாதும் நான் பார்ப்பழதப் 
கபான்றுள்ளது.35 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4248 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரபியர் 
அல்லாகதாருக்குக் கடிதம் எழுத விரும்பியகபாது, "அரபியர் அல்லாகதார் முத்திழர இல்லாத 
கடிதம் எழதயும் ஏற்கமாட்டார்கள்'' என்று அவர்களிடம் கூறப்பட்டது, எனகவ, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சவள்ளி கமாதிரம் ஒன்ழறத் தயார் சசய்துசகாண் டார்கள். அவர்களது 
ழகயில் (ஒளிர்ந்த) அந்த கமாதிரத்தின் சவண்ழமழய இப்கபாதும் நான் பார்ப்பழதப் 
கபான்றுள்ளது. 
 
 4249 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் சீசர், குஸ்ரூ, நீகஸ் (கிஸ்ரா, 
ழகசர், நஜாஷீ) ஆகிய மன்னர் களுக்குக் கடிதம் எழுத விரும்பியகபாது, "இ(ம்மன்ன)வர்கள் 
முத்திழர இல்லாத எந்தக் கடிதத்ழதயும் ஏற்கமாட்டார்கள்'' என்று கூறப்பட்டது. ஆககவ, 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சவள்ளி வழளய கமாதிரம் ஒன்ழற வார்த்து அதில் 
"முஹம்ம துர் ரசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்சிழன சபாறித்துக்சகாண்டார்கள்.  
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பாடம் : 14 கமாதிரங்கழள(க் கைற்றி) எறிதல்  
 
4250 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது ழகயில் சவள்ளி கமாதிரம் ஒன்ழறக் கண்கடன். (அழதக் கண்ட) மக்களும் 
சவள்ளி கமாதிரங்கழளச் சசய்து அணிந்துசகாண்டனர். ஆககவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் (முன்பு 
அணிந்திருந்த) தமது (சபான்) கமாதிரத்ழத (கைற்றி) எறிந்துவிடகவ, மக்களும் தம் (சபான்) 
கமாதிரங்கழள (கைற்றி) எறிந்துவிட்டனர்.36  
 
4251 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் ழகயில் சவள்ளி கமாதிரத்ழதக் கண்கடன். பிறகு மக்களும் சவள்ளி 
கமாதிரங்கழள வார்த்து, அவற்ழற அணிந்துசகாண்டனர். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (முன்பு அணிந்திருந்த) தமது (தங்க) கமாதிரத்ழத எறிந்துவிட்டார்கள். எனகவ, மக்களும் 
தம் (தங்க) கமாதிரங்கழள எறிந்துவிட்டனர். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 15 அபிசீனியக் குமிழ் உள்ள சவள்ளி கமாதிரம்.  
 
4252 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
சவள்ளி கமாதிரம் அபிசீனியக் குமிழ் (அல்லது கறுப்புக் கல்) உள்ளதாக இருந்தது.  
 
4253 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமது வலக் கரத்தில் சவள்ளி கமாதிரம் ஒன்ழற அணிந்திருந்தார்கள். அதன் குமிழ் 
அபிசீனியாழவச் கசர்ந்ததாயிருந்தது. அதன் குமிழ் பகுதிழயத் தமது உள்ளங்ழக பக்கம் 
அழமயும்படி அணிந்திருப்பார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் 
பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 16 ழகயின் சுண்டுவிரலில் கமாதிரம் அணிவது  
 
4254 ஸாபித் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இந்த விரலில் கமாதிரம் அணிந்திருந்தார்கள்'' என்று கூறி, தமது இடக் ழகயின் 
சுண்டுவிரழல கநாக்கி ழசழக சசய்தார்கள்.37 
 
 பாடம் : 17 நடு விரலிலும் அதற்கடுத்துள்ள ஆட் காட்டி விரலிலும் கமாதிரம் அணிவ தற்கு 
வந்துள்ள தழட.38  
 
4255 அபூபுர்தா ஆமிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அலீ (ரலி) அவர்கள், "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் இந்த விரலில் அல்லது அதற்கடுத்த விரலில் கமாதிரம் அணிய கவண்டாம் என 
என்ழனத் தழட சசய்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். -அது எந்த இரு விரல்கள் என அறிவிப்பாளர் 
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ஆஸிம் பின் குழலப் (ரஹ்) அவர்களுக்குத் சதரியவில்ழல.- கமலும், "கஸ்' வழகத் துணிழய 
அணிய கவண்டாம் என்றும் (சிவப்பு) சமன்பட்டு விரிப்புகளில் (மீஸரா) அமர கவண்டா சமன்றும் 
எனக்குத் தழட சசய்தார்கள். கமலும், அலீ (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: "கஸ்' 
வழகத் துணி என்பது, எகிப்து அல்லது சிரியாவிலிருந்து இறக்குமதி சசய்யப்பட்ட ஒரு வழகத் 
துணியாகும். அதில் விலா எலும்புகழளப் கபால வரிவரியாகக் ககாடுகள் இருக்கும். 
இன்னவற்றுக்கு அது ஒப்பாயிருக்கும். "மீஸரா' என்பது, சபண்கள் தம் கணவர்களுக்காக ஒட்டகச் 
கசணத்தில் அழமக்கும் சிவப்பு நிற சமன்பட்டுத் திண்டுகழளப் கபான்ற விரிப்புகளாகும்.39 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அபூமூசாவின் புதல்வர் (அபூபுர்தா) 
கூறினார்'' என அறிவிப்பாளர்சதாடரில் இடம் சபற்றுள்ளது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற இடம்சபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் தழட சசய்தார்கள். 
அல்லது நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ழனத் தழட சசய்தார்கள்'' என்று இடம் சபற்றுள்ளது. 
 4256 அபூபுர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அலீ (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இந்த விரலில் அல்லது இந்த விரலில் கமாதிரம் அணிய கவண்டாம் என்று என்ழனத் 
தழட சசய்தார்கள்'' என்று கூறி, நடு விரழலயும் அதற்கடுத்த (ஆட் காட்டி) விரழலயும் சுட்டிக் 
காட்டினார்கள்.  
 
பாடம் : 18 காலணி அல்லது அது கபான்றழத அணிவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 
4257 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் கமற்சகாண்ட ஒரு கபார் பயணத்தில் நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "காலணிழய அணிந்துசகாள்ளுங்கள். ஏசனனில், ஒரு மனிதர் காலணி 
அணிந்திருக்கும்வழர அவர் வாகனத்திகலகய இருக்கிறார்'' என்று கூறினார்கள்.40 
 
 பாடம் : 19 காலணி அணியும்கபாது முதலில் வலக் காலில் அணிவதும் கைற்றும்கபாது முதலில் 
இடக் காலில் இருந்து கைற்றுவதும் விரும்பத் தக்கதாகும்; ஒகரசயாரு காலணியில் நடப்பது 
சவறுக்கத் தக்கதாகும். 
 
 4258 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் காலணி அணியும் 
கபாது முதலில் வலக் காலில் அணியட்டும். அழதக் கைற்றும்கபாது முதலில் இடக் காலில் 
இருந்து கைற்றட்டும். ஒன்று, இரு காலணிகழளயும் ஒருகசர அவர் அணிந்து சகாள்ளட்டும். 
அல்லது இரண்ழடயும் ஒருகசரக் கைற்றிவிடட்டும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.41  
 
4259 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் ஒகரசயாரு காலணி 
யில் நடக்க கவண்டாம். ஒன்று, இரு காலணி கழளயும் ஒருகசர அவர் அணிந்துசகாள் ளட்டும். 
அல்லது இரண்ழடயும் ஒருகசர கைற்றிவிடட்டும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.42 
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 4260 அபூரஸீன் மஸ்ஊத் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் எங்களி டம் புறப்பட்டு வந்து, தமது ழகயால் தமது சநற்றியில் அடித்துவிட்டு, 
"அறிந்துசகாள்ளுங்கள்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மீது (அவர்கள் 
சசால்லாதழதச் சசான்னதாகப்) சபாய்யுழரக்கிகறன் என நீங்கள் கபசிக்சகாள் கிறரீ்கள். நீங்கள் 
கநர்வைியில் சசல்ல, நான் (மட்டும்) வைிசகட்டுவிட கவண்டுமா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்களில் ஒருவரின் சசருப்பு வார் அறுந்துவிட்டால், அழதச் சீராக்காத வழர 
மற்சறாரு சசருப்பில் நடந்து சசல்ல கவண்டாம்' என்று கூறினார்கள் என நான் உறுதி 
யளிக்கிகறன்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 20 ஒகரசயாரு துணிழய உடலில் சுற்றிக் சகாண்டு, அதன் ஒரு மூழலழய ஒரு 
கதாளில் கபாட்டுக்சகாண்டு, மற்சறாரு கதாள் பகுதிழயத் திறந்த நிழலயில் விட்டுவிடுவதும் 
(இஷ்தி மாலுஸ் ஸம்மாஉ), ஒகர துணிழயப் கபார்த்திக்சகாண்டு குத்துக்காலிட்டு அமர்வதும் 
(இஹ்திபா) தழட சசய்யப் பட்டழவ ஆகும்.43  
 
4261 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒருவர் தமது 
இடக் ழகயால் உணவு உண்பது, அல்லது ஒகரசயாரு காலணியில் நடப்பது, ஒகரசயாரு 
துணிழய உடலில் சுற்றிக்சகாண்டு, அதன் ஒரு மூழலழய ஒரு கதாளில் கபாட்டுக்சகாண்டு 
மற்சறாரு கதாழளத் திறந்த நிழலயில் விட்டுவிடுவது (இஷ்திமாலுஸ் ஸம்மாஉ), ஒகர 
துணியால் (தம் முதுழகயும் முைங்கால்கழளயும்) கபார்த்திக் சகாண்டு மர்ம உறுப்பு சவளிகய 
சதரியுமாறு (குத்துக்காலிட்டு) அமர்வது (இஹ்திபா) ஆகிய வற்றுக்குத் தழட விதித்தார்கள்.  
 
4262 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "உங்களில் ஒருவரது சசருப்பு வார் 
அறுந்துவிட்டால்' அல்லது "தமது சசருப்பு வார் அறுந்து விட்ட ஒருவர்' அழதச் சீராக்காத வழர 
ஒகரசயாரு காலணியில் நடக்க கவண்டாம். ஒகரசயாரு காலுழற அணிந்தும் நடக்க கவண்டாம். 
இடக் ழகயால் சாப்பிட கவண்டாம். ஒகர துணியால் (தம் முதுழகயும் முைங்கால்கழளயும்) 
கபார்த்திக்சகாண்டு (மர்ம உறுப்பு சவளிகய சதரியுமாறு குத்துக்காலிட்டு) அமர கவண்டாம். ஒகர 
துணிழய உடலில் சுற்றிக்சகாண்டு, அதன் ஒரு மூழலழய ஒரு கதாளில் கபாட்டுக்சகாண்டு 
மற்சறாரு கதாழளத் திறந்த நிழலயில் விட்டுவிட கவண்டாம். இழத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக் கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 
 
 

பாடம் : 21 ைல்ைாந்து படுத்துக்சகாண்டு ஒரு கால்ைீது ைற்சறாரு காமைப் கபாட்டுக் 
சகாள்வதற்கு வந்துள்ள தமட.44  
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4263 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், ஒகர துணிழய உடலில் சுற்றிக்சகாண்டு, அதன் ஒரு மூழலழய ஒரு கதாளில் 
கபாட்டுக்சகாண்டு மற்சறாரு கதாழளத் திறந்த நிழலயில் விட்டுவிட கவண்டாம் என்றும், ஒகர 
துணிழயப் கபார்த்திக்சகாண்டு (மர்ம உறுப்பு சவளிகய சதரியுமாறு குத்துக்காலிட்டு) அமர 
கவண்டாம் என்றும், ஒரு மனிதர் மல்லாந்து படுத்திருக்கும்கபாது கால்மீது கால் கபாட்டுக்சகாள்ள 
கவண்டாம் என்றும் தழட சசய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4264 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), 
"ஒகரசயாரு காலணியில் நடக்காகத. ஒகர கீைாழடயால் (உன் முதுழகயும் முைங்கால்கழளயும்) 
கபார்த்திக்சகாண்டு குத்துக்காலிட்டு அமராகத. இடக் ழகயால் சாப்பிடாகத. ஒகர துணிழய 
உடலில் சுற்றிக்சகாண்டு அதன் ஒரு மூழலழய ஒரு கதாளில் கபாட்டுக்சகாண்டு, மற்சறாரு 
கதாள் பகுதிழயத் திறந்தவாறு விட்டு விடாகத. நீ மல்லாந்து படுத்திருக்கும்கபாது ஒரு காழல 
மற்சறாரு கால்மீது கபாடாகத'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
 
4265 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் மல்லாந்து படுத்துக் சகாண்டு ஒரு 
காழல மற்சறாரு கால்மீது கபாட்டுக்சகாள்ள கவண்டாம். இழத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
பாடம் : 22 மல்லாந்து படுத்துக்சகாண்டு ஒரு காழல மற்சறாரு கால்மீது கபாட்டுக் சகாள்வதற்கு 
வந்துள்ள அனுமதி.  
 
4266 அப்துல்லாஹ் பின் ழஸத் பின் ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு காலின் மீது மற்சறாரு காழலப் கபாட்டுக்சகாண்டு பள்ளிவாசலில் 
மல்லாந்து படுத்திருப்பழத நான் கண்கடன். 4267 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் ழஸத் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஒன்பது அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 23 ஆண்கள் (கமனியில்) குங்குமப்பூச் சாயமிட்டுக்சகாள்வது தழட சசய்யப்பட்ட 
தாகும்.45  
 
4268 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், குங்குமப்பூச் சாய 
மிட்டுக்சகாள்வழதத் தழட சசய்தார்கள்.46 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. ஹம்மாத் பின் ழஸத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அதாவது ஆண்களுக்குத் தழட 
சசய்தார்கள்'' என (விளக்கத்துடன்) இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆண்கள் குங்குமப்பூச் சாய மிட்டுக்சகாள்ளக் 
கூடாது எனத் தழட விதித்தார்கள்'' என இடம்சபற்றுள்ளது.  
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பாடம் : 24 நழரமுடியில் மஞ்சள் நிறத்திகலா சிவப்பு நிறத்திகலா சாயமிடுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும். கறுப்பு நிறச் சாயமிடுவது தழட சசய்யப்பட்டதாகும்.47  
 
4269 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் தந்ழத) அபூகுஹாஃபா 
அவர்கள் மக்கா "சவற்றி ஆண்டில்' அல்லது "சவற்றி நாளில்' (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) 
"வந்தார்கள்'. அல்லது "சகாண்டுவரப்பட்டார்கள்'. அவர்களது தழல முடியும் தாடியும் தும்ழபப் 
பூழவப் கபான்று (தூய சவள்ழள நிறத்தில்) இருந்தன. அவருழடய துழணவியரிடம் நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இ(ந்த சவள்ழள நிறத்)ழத ஏகதனும் (சாயம்) சகாண்டு மாற்றுங்கள்'' என்று 
உத்தரவிட்டார்கள். 
 
 4270 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மக்கா சவற்றி நாளில் (அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் 
தந்ழத) அபூகுஹாஃபா, (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) சகாண்டுவரப்பட்டார். அவரது தழல முடியும் 
தாடியும் தும்ழபப் பூழவப் கபான்று சவள்ழள நிறத்தில் இருந்தன. அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
இ(ந்த சவள்ழள நிறத்)ழத ஏகதனும் (சாயம்) சகாண்டு மாற்றுங்கள். கறுப்பு நிறத்ழத 
தவிர்த்துக்சகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
 

 பாடம் : 25 (நமைமுடிக்கு) ொயைிட்டுக்சகாள்வதில் யூதர்களுக்கு ைாறு செய்தல்.  
 
4271 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யூதர்களும் கிறித்தவர்களும் (நழரமுடிக்கு) 
சாயமிட்டுக்சகாள்வதில்ழல. ஆககவ, நீங்கள் (உங்கள் நழரமுடிகளுக்குச் சாயமிட்டு) அவர்களுக்கு 
மாறு சசய்யுங்கள். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.48  
 
பாடம் : 26 உயிரினங்களின் உருவப் படங்கழள வழரவதும், விரிப்புகள் கபான்ற மதிப் பில்லாப் 
சபாருட்கள் தவிர, உருவப் படமுள்ள இதரப் சபாருட்கழள ழவத் துக்சகாள்வதும் தழட 
சசய்யப்பட் டழவ ஆகும். உருவப் படகமா நாகயா உள்ள வடீ்டில் வானவர்கள் 
நுழையமாட்டார்கள்.49  
 
4272 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அழல) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு (குறிப்பிட்ட) கநரத்தில் வருவதாக வாக்களித்திருந்தார்கள். ஆனால், 
அந்த கநரம் வந்தும் ஜிப்ரீல் வரவில்ழல. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
ழகயில் குச்சிசயான்று இருந்தது. அழத அவர்கள் தூக்கிசயறிந்துவிட்டு, "அல்லாஹ் தனது 
வாக்குறுதிக்கு மாறு சசய்யமாட்டான். அவனுழடய தூதர்களும் வாக்குறுதிக்கு மாறு சசய்ய 
மாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். பின்னர் திரும்பிப் பார்த்தகபாது, தமது கட்டிலுக்குக் கீகை 
நாய்க்குட்டிசயான்று இருப்பழதக் கண்டார்கள். உடகன "ஆயிஷா! இந்த நாய் இங்கு எப்கபாது 
நுழைந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! எனக்குத் சதரியவில்ழல'' 
என்கறன். உடகன அழத அப்புறப் படுத்துமாறு உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாகற அது 
அப்புறப்படுத்தப்பட்ட பின் ஜிப்ரீல் (அழல) அவர்கள் வந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீங்கள் வருவதாகச் சசான்னரீ்கள். உங்களுக்காக நான் (எதிர்பார்த்து) அமர்ந்திருந்கதன். 
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ஆனால், நீங்கள் வரவில்ழலகய (ஏன்)?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ஜிப்ரீல் (அழல) அவர்கள், 
"உங்கள் வடீ்டினுள்ளிருந்த நாகய என(து வருழக)க்குத் தழடயாக அழமந்துவிட்டது. 
(வானவர்களாகிய) நாங்கள், நாயும் உருவப் படமும் உள்ள வடீ்டிற்குள் நுழையமாட் கடாம்'' என்று 
சசான்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் 
சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (வானவர்) 
ஜிப்ரீல் (அழல) அவர்கள் வருவதாக வாக்களித்திருந்தார் கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி 
(சுருக்க மாக முடிகி)றது. கமற்கண்ட அறிவிப்பில் உள்ளழதப் கபான்று விரிவாக இடம்சபற 
வில்ழல.  
4273 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவி யார்) ழமமூனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் 
காழலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வைக்கத்திற்கு மாறாகக்) கவழலகயாடு 
அழமதியாக இருந் தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இன்ழறய தினம் தங்களது 
கதாற்றத்தில் ஏகதா மாற்றத்ழத நான் காண்கிகறகன (ஏன்)?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(வானவர்) ஜிப்ரீல் இன்றிரவில் என்ழன வந்து சந்திப்பதாக 
வாக்களித்திருந்தார். ஆனால், அவர் வரவில்ழல. அல்லாஹ்வின் மீதாழணயாக! அவர் என்னிடம் 
வாக்கு மாறி நடந்ததில்ழல'' என்று சசான்னார்கள். அந்நாள் முழுவதும் அகத நிழலயிகலகய 
அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். பிறகு அவர்களது மனதில், எங்கள் வடீ்டிலிருந்த கூடாரசமான்றுக்குக் 
கீகை நாய்க்குட்டி இருக்கும் நிழனவு வந்தது. உடகன அழத அப்புறப்படுத்துமாறு 
உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாகற அது அப்புறப்படுத்தப்பட்டவுடன் தமது ழகயில் தண்ணரீ் அள்ளி 
அந்த இடத்தில் சதளித்து விட்டார்கள். அன்று மாழல கநரமானதும் ஜிப்ரீல் (அழல) அவர்கள் 
வந்து அவர்கழளச் சந்தித்தார்கள். அப்கபாது "நீங்கள் கநற்றிரவு என்னிடம் வருவதாக 
வாக்களித்திருந்தீர்ககள?'' என்று நபிய வர்கள் ககட்டார்கள். அதற்கு ஜிப்ரீல் (அழல) அவர்கள் 
"ஆம். ஆயினும், (வானவர்களாகிய) நாங்கள் நாயும் உருவப் படமும் உள்ள வடீ்டில் 
நுழையமாட்கடாம்'' என்று கூறினார்கள். அன்ழறய சபாழுது புலர்ந்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், நாய் கழளக் சகால்லுமாறு கட்டழளயிட்டார்கள். சிறிய கதாட்டங்களில் உள்ள 
நாய்கழளக் சகால்லுமாறும் கட்டழளயிட்டார்கள். சபரிய கதாட்டங்களில் உள்ள நாய்கழள 
விட்டுவிட்டார்கள். (அவற்ழறக் சகால்லு மாறு உத்தரவிடவில்ழல.)50  
 
4274 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நாயும் (உயிரினங்களின்) உருவப் படமும் உள்ள வடீ்டில் 
(அருள்) வானவர்கள் நுழையமாட்டார்கள். இழத அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.51 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4275 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நாயும் (உயிரினங்களின்) உருவப் 
படமும் உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் நுழைய மாட்டார்கள். இழத அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4276 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் கதாைர் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உருவப் படம் உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் 
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நுழையமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான புஸ்ர் பின் சயதீ் 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (இந்த ஹதீழஸ எனக்கு அறிவித்த) ழஸத் பின் காலித் 
அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் பின்னர் கநாய்வாய்ப்பட்டகபாது, அவர்கழள உடல்நலம் விசாரிக்க 
நாங்கள் சசன்கறாம். அப்கபாது அவர்களது வடீ்டுக் கதவில் உருவப் படம் உள்ள திழரச் சீழல 
சயான்று சதாங்கிக்சகாண்டிருந்தது. நான் (இந்த ஹதீழஸ ழஸத் (ரலி) அவர்கள் எனக்கு 
அறிவித்தகபாது என்னு டனிருந்த) நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவி யார் ழமமூனா (ரலி) 
அவர்களின் மடியில் வளர்ந்த உழபதுல்லாஹ் அல்கவ்லான ீ(ரஹ்) அவர்களிடம், "உருவப் 
படங்கழளப் பற்றி முன்சபாரு நாள் ழஸத் (ரலி) அவர்கள் நமக்கு (ஒரு ஹதீஸ்) 
அறிவிக்கவில்ழலயா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு உழபதுல்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள், "துணியில் 
வழரயப்பட்ட (உயிரற்றழவயின் உருவத்)ழதத் தவிர என்று அவர்கள் சசான்னழத நீர் 
ககட்கவில்ழலயா?'' என்று ககட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4277 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (உயிரினங்களின்) உருவப் படம் உள்ள 
வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் நுழையமாட்டார்கள். இழத அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) புஸ்ர் பின் சயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார் கள்: (இந்த ஹதீழஸ எனக்கு அறிவித்த) ழஸத் பின் காலித் (ரலி) அவர்கள் கநாய் 
வாய்ப்பட்டகபாது, நாங்கள் அவர்கழள உடல்நலம் விசாரிக்கச் சசன்கறாம். அங்கு அவர்களது 
வடீ்டி(ன் வாசலி)ல் உருவப் படங்கள் உள்ள திழரழய நாங்கள் கண்கடாம். நான் (என்னுடனிருந்த) 
உழபதுல்லாஹ் அல் கவ்லான ீ(ரஹ்) அவர்களிடம் "உருவப் படங்கழளப் பற்றி (முன்பு ஒரு நாள்) 
ழஸத் பின் காலித் (ரலி) அவர்கள் நமக்கு (ஒரு) ஹதீஸ் அறிவிக்கவில்ழலயா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு உழபதுல்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள், "துணியில் வழரயப்பட்ட (உயிரற்றழவயின் 
படத்)ழதத் தவிர என்று அவர்கள் சசான்னழத நீர் சசவிகயற்கவில்ழலயா?'' என்று ககட்டார்கள். 
நான் "இல்ழல' என்கறன். அதற்கு உழபதுல்லாஹ் அல்கவ்லான ீ(ரஹ்) அவர்கள், "ஆம், அவ்வாறு 
சசால்லத்தான் சசய்தார்கள்'' என்றார்கள்.52 
 
 4278 ழஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "நாயும் உருவச் சிழலகளும் உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் நுழையமாட்டார்கள்'' 
என்று கூறியழத நான் ககட்கடன் என அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆககவ, நான் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் சசன்று, "இவர் (ழஸத் பின் காலித்), "நாயும் உருவச் சிழலகளும் 
உள்ள வடீ்டில் வானவர்கள் நுழையமாட்டார்கள்' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என 
என்னிடம் சதரிவிக்கிறாகர? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு கூறியழத நீங்கள் 
சசவியுற்றரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், கூறினார்கள்: இல்ழல. 
ஆயினும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சசய்த ஒரு சசயல் குறித்து உங்களுக்கு நான் 
அறிவிக்கிகறன். (ஒரு முழற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு கபாருக்காகப் 
புறப்பட்டுச் சசன்றார்கள். பிறகு நான் திழரச் சீழலசயான்ழற எடுத்து அழத (எனது வடீ்டு) 
வாசலில் சதாங்கவிட்கடன். அவர்கள் (கபாழர முடித் துத் திரும்பி) வந்தகபாது அந்தத் திழரச் 
சீழலழயப் பார்த்தார்கள். அவர்களது முகத் தில் அதிருப்திழய நான் அறிந்துசகாண்கடன். 
அவர்கள் கவகமாக அழதப் பிடித்து இழுத்துக் கிைித்துவிட்டார்கள். கமலும், "அல்லாஹ், 
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கல்லுக்கும் களி மண்ணுக்கும் ஆழடயணிவிக்குமாறு நமக்குக் கட்டழளயிடவில்ழல'' என்று கூறி 
னார்கள். ஆககவ, அந்தத் திழரழய நாங்கள் துண்டாக்கி, அவற்றில் கபரீச்ச நார்கழள நிரப்பி, இரு 
தழலயழணகள் சசய்துசகாண் கடாம். அழத அவர்கள் ஆட்கசபிக்க வில்ழல.  
 
4279 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: எங்களிடம் திழரச் சீழலசயான்று இருந் தது. அதில் 
பறழவயின் உருவம் இருந்தது. ஒருவர் வடீ்டுக்குள் நுழையும்கபாது அந்தத் திழரகய அவழர 
வரகவற்கும். என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இழத அப்புறப்படுத்து. நான் 
வடீ்டுக்குள் நுழையும் கபாசதல்லாம் இவ்வுலக(த்தின் ஆடம்பர)ம்தான் என் நிழனவுக்கு வருகிறது'' 
என்று கூறினார்கள். கமலும், எங்களிடம் குஞ்சம் ழவத்த துணிசயான்றும் இருந்தது. அதன் 
கழரகவழலப்பாடு கள் பட்டினால் ஆனழவ என்கற நாங்கள் கூறிவந்கதாம். அழத நாங்கள் 
அணிந்துவந்கதாம்.53 
 
 4280 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அப்துல் அஃலா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
"ஆயினும், அத்துணிழயக் கிைித்துவிடுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு 
உத்தரவிடவில்ழல'' என்று அதிகப்படியாக இடம்சபற்றுள்ளது.  
4281 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
பயணத்திலிருந்து திரும்பி வந்தகபாது, எனது வடீ்டு வாசலில் நான் குஞ்சம் உள்ள திழரச் 
சீழலசயான்ழறத் சதாங்கவிட்டிருந் கதன். அதில் இறக்ழககள் சகாண்ட குதிழர களின் 
உருவங்கள் இருந்தன. உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அழத (அகற்றுமாறு) 
உத்தரவிட, அவ்வாகற அழத நான் அகற்றிவிட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அப்தா பின் சுழலமான் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "ஒரு பயணத்திலி ருந்து திரும்பி வந்தகபாது' எனும் குறிப்பு இல்ழல. 
 
 4282 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு 
பயணத்ழத முடித்துக்சகாண்டு) என்னிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது நான் (வடீ்டு வாசழல) உருவப் 
படம் உள்ள திழரச் சீழலயால் மழறத்தி ருந்கதன். அழதக் கண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது முகம் நிறம் மாறிவிட்டது. அந்தத் திழரச் சீழலழய எடுத்துக் கிைித்துவிட்டார்கள். 
பிறகு "மறுழம நாளில் மக்களிகலகய மிகக் கடுழமயான கவதழனக்குள்ளாகவாரில், 
அல்லாஹ்வின் பழடப்புகளுக்கு ஒப்பாகப் பழடக்(க நிழனக்)கின்றவர்களும் அடங்குவர்'' என்று 
சசான்னார்கள்.54 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம் வந்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு முடிகிறது. 
ஆயினும், அதில் "பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தத் திழரச் சீழலழய கநாக்கிச் 
சசன்று, தமது ழகயாகலகய அழதக் கிைித்துவிட்டார்கள்'' என்று (கூடுதலாக) இடம்சபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹமீ் மற்றும் அப்து பின் ஹுழமத் 
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(ரஹ்) ஆகி கயாரது அறிவிப்பில் "மிகக் கடுழமயான கவதழனக்குள்ளாகவார்' என்கற இடம்சபற் 
றுள்ளது. "கவதழனக்குள்ளாகவாரில்...' என்று இடம்சபறவில்ழல. 
 
 4283 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு 
பயணத்திலிருந்து திரும்பி) என்னிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது நான் எனது அலமாரிழய, உருவச் 
சித்திரங்கள் சபாறித்த திழரச் சீழலசயான்றால் மழறத்திருந்கதன். அழத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பார்த்தகபாது, அழதக் கிைித்து விட்டார்கள். அவர்களது முகம் நிறம் மாறி 
யிருந்தது. கமலும், "ஆயிஷா! மறுழம நாளில் மக்களிகலகய மிகக் கடுழமயான கவதழனக் 
குள்ளாகவார் அல்லாஹ்வின் பழடப்புகளுக்கு ஒப்பாகப் பழட(க்க நிழன)ப்பவர்கள் தாம்'' என்று 
கூறினார்கள். பிறகு நாங்கள் அந்தத் திழரச் சீழலழயக் கிைித்து ஓரிரு தழலயழண 
(இருக்ழக)களாக ஆக்கிக்சகாண்கடாம். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 4284 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என்னிடம் உருவப் படங்கள் உள்ள (திழரத்) 
துணிசயான்று இருந்தது. அது வாசலிலிருந்து (எனது) அலமாரிவழர நீண்டிருந்தது. நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அழத கநாக்கிகய சதாழும் நிழல ஏற்பட்டிருந்தது. எனகவ, "அழத என்ழனவிட்டு 
அப்புறப்படுத்து'' என்று கூறினார்கள். ஆககவ, அழத நான் அப்புறப்படுத்தி அழதத் தழலயழண 
(இருக்ழக)களாக ஆக்கிவிட்கடன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4285 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார் கள். நான் 
(எனது வடீ்டில்) உருவப் படங்கள் உள்ள திழரச் சீழலழயத் சதாங்கவிட்டிருந் கதன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அழத அப்புறப் படுத்தினார்கள். ஆககவ, அழத நான் இரு தழலயழண (இருக்ழக)களாக 
ஆக்கிக் சகாண்கடன்.  
 
4286 நபி (ஸல்) அவர்களின் துழணவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (எனது 
வடீ்டில்) உருவப் படங்கள் உள்ள திழரச் சீழலசயான்ழறத் சதாங்க விட்டிருந்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வடீ்டுக்கு) வந்தகபாது, அழத அப்புறப்படுத்திவிட்டார்கள். 
அழத நான் துண்டித்து இரு தழலயழண (இருக்ழக)களாக ஆக்கிக்சகாண்கடன். (இழத அப்துர் 
ரஹ்மான் பின் அல்காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்த) அந்த கவழளயில், அங்கு 
அழவயில் இருந்த பனூ ஸுஹ்ரா குலத்தாரின் முன்னாள் அடிழமயான ரபஆீ பின் அதாஉ (ரஹ்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்விரு தழலயழணகளில் தழல 
சாய்த்துக்சகாள் வார்கள் என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் சசான்னதாக (உங்கள் தந்ழத) 
அபூமுஹம்மத் காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியழத நீங்கள் சசவியுற்றரீ்களா?'' 
என்று ககட்டார். அதற்கு அப்துர் ரஹ்மான் பின் அல்காசிம் (ரஹ்) அவர்கள் "இல்ழல' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அந்த மனிதர், "ஆயினும், காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள் அவ்வாறு 
கூறியழத நான் சசவியுற்கறன்'' என்று கூறினார். 
 
 4287 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (உயிரினங்களின்) உருவப் படங்கள் உள்ள 
திண்டு ஒன்ழற விழலக்கு வாங்கிகனன். (வடீ்டுக்கு வந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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அழதக் கண்டதும் வாசற்படியி கலகய நின்றுவிட்டார்கள்; உள்கள வர வில்ழல. அவர்களது 
முகத்தில் அதிருப் திழய "நான் அறிந்துசகாண்கடன்'. அல்லது "அறியப்பட்டது'. உடகன நான், 
"அல்லாஹ் வின் தூதகர! நான் அல்லாஹ்விடமும் அவனுழடய தூதரிடமும் மன்னிப்புக் ககாரு 
கிகறன். நான் என்ன குற்றம் சசய்துவிட் கடன்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இந்தத் திண்டின் நிழல என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "இதில் தாங்கள் 
அமர்ந்துசகாள்வதற்காகவும் தழல சாய்த் துக்சகாள்வதற்காகவும் தங்களுக்காககவ இழத நான் 
விழலக்கு வாங்கிகனன்'' என்கறன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்த 
உருவப் படங்கழள வழரந் தவர்கள் (மறுழம நாளில்) கவதழன சசய் யப்படுவார்கள். கமலும், 
அவர்களிடம் "நீங்கள் பழடத்தவற்றுக்கு நீங்ககள உயிர் சகாடுங்கள்' எனக் கூறப்படும்'' என்று 
சசால்லிவிட்டு, "(உயிரினங்களின்) உருவப் படங்கள் உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர் கள் 
நுழைவதில்ழல'' என்று சசான்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் சிலரது 
அறிவிப்ழபவிட கவறுசிலரது அறிவிப்பு முழுழமயானதாக உள்ளது. அவற்றில் அப்துல் அஸீஸ் 
பின் அப்தில்லாஹ் அல்மாஜிஷூன் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அழத எடுத்து இரு 
தழலயழணகளாக நான் ஆக்கிக்சகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வடீ்டில் 
இருக்கும்கபாது அவற்றில் தழல சாய்த்துக்சகாள்வார்கள்'' என்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
 4288 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உயிரினங்களின் உருவங்கழளத் 
தயாரித் தவர்கள் மறுழம நாளில் கவதழன சசய்யப் படுவார்கள். அவர்களிடம் "நீங்கள் பழடத்த 
வற்றுக்கு நீங்ககள உயிர் சகாடுங்கள்'' என்று கூறப்படும். இழத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாக வும் வந்துள்ளது. 
 
 4289 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: திண்ணமாக மறுழம நாளில் 
(இழறவனி டம்) மிகக் கடுழமயான கவதழனக்கு உள்ளாகவார் உருவங்கழளப் பழடப்கபார் தாம். 
இழத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூசயதீ் அல்அஷஜ்ஜு (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "திண்ணமாக' எனும் சசால் இடம்சபறவில்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) மற்றும் அபூகுழறப் (ரஹ்) ஆகிகயாரது 
அறிவிப்பில், "உருவங்கழளப் பழடப்கபார் மறுழம நாளில் நரகவாசிகளில் மிகக் கடுழமயான 
கவதழனக்கு உள்ளாகவாரில் அடங்குவர்'' என இடம்சபற்றுள்ளது. சுஃப்யான் பின் உழயனா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளழதப் கபான்கற காணப்படுகிறது. - முஸ்லிம் 
பின் ஸுழபஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (ஒரு முழற) மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர் களுடன் 
ஓர் இல்லத்தில் இருந்கதன். அங்கு மர்யம் (அழல) அவர்களின் உருவச் சிழல கள் இருந்தன. 
அப்கபாது மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்கள், "இழவ (கராமப் கபரரசர்) சீசரின் உருவச் சிழலகள்'' 
என்றார்கள். "நான் இல்ழல, இழவ மர்யம் (அழல) அவர்களின் உருவச் சிழலகள்'' என்கறன். 
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அப்கபாது மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்கள், "கவனி. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மறுழம 
நாளில் மிகக் கடுழமயான கவதழனக்கு உள்ளாகவார் உருவங்கழளப் பழடப்கபாகர' என்று 
கூறினார்கள் என அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியழத நான் 
சசவியுற்றுள்களன்'' என்றார்கள்.55 
 
 4290 சயதீ் பின் அபில்ஹசன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் 
ஒரு மனிதர் வந்து, "நான் இந்த உருவங்கழள வழர(யும் சதாைில் சசய்துவரு)கிகறன். இழதப் 
பற்றி எனக்கு மார்க்கத் தீர்ப்பு அளியுங்கள்'' என்று ககட்டார். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், 
"எனக்கு அருகில் வா'' என்றார்கள். அவர் அருகில் வந்தார். பிறகு (மீண்டும்) "இன்னும் அருகில் 
வா'' என்றார்கள். அவர் இன்னும் அருகில் வந்தகபாது, அவரது தழலமீது ழகழய ழவத்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான் சசவியுற்ற ஒரு சசய்திழய உமக்குச் 
சசால்கிகறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உருவங்கழளப் பழடக்கும் ஒவ்சவாருவரும் 
நரகத்திற்கக சசல்வர். அவர் பழடத்த ஒவ்கவார் உருவத்திற்கும் அல்லாஹ் உயிர் சகாடுப்பான். 
அதுகவ அவழர நரகத்தில் கவதழன சசய்யும்' என்று கூறியழத நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். 
கமலும் "நீர் வழரந்துதான் ஆக கவண்டும் என்றால் மரங்கள், உயிரற்ற (இயற்ழகக் காட்சிகள் 
உள்ளிட்ட)வற்றின் படங்கழள வழரந்துசகாள்'' என்று கூறினார்கள்.56 முஸ்லிம் (பின் 
அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகிகறன்: நான் (இந்த அறிவிப்பாளர்சதாடரில் கிழடத்த இந்த 
ஹதீழஸ) நஸ்ர் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்கள் (முன்னிழலயில் வாசித்துக் காட்டியகபாது அவர்கள்) 
அழத (உண்ழம யான ஹதீஸ் என) ஏற்றுக்சகாண்டார்கள்.  
 
4291 நள்ர் பின் அனஸ் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (ஒரு முழற) இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் (மக்களுக்கு) மார்க்கத் தீர்ப்புகள் 
வைங்கலானார்கள். அப்கபாது அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறி னார்கள் என 
(எழதப் பற்றியும்) குறிப்பிட வில்ழல. இந்நிழலயில் இறுதியாக ஒரு மனிதர் வந்து, அவர்களிடம், 
"நான் இந்த உருவங்கழளப் பழடக்கும் (சதாைில் புரிகின்ற) ஒரு மனிதன் ஆகவன்'' என்று கூறி 
(அது குறித்துத் தீர்ப்புக் ககாரி)னார். அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அருகில் வா'' 
என்று கூற, அந்த மனிதர் அருகில் வந்ததும் "உலகில் ஓர் உருவப் படத்ழத வழரந்தவர், மறுழம 
நாளில் அந்த உருவத்தினுள் உயிழர ஊதும்படி பணிக்கப்படுவார். ஆனால், அவரால் ஊத 
முடியாது என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியழத நான் ககட்கடன்'' எனக் 
கூறினார்கள்.57 - இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்துள்ள கமற்கண்ட ஹதீஸ் நள்ர் பின் 
அனஸ் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் வாயிலாககவ கவறு இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4292 அபூஸுர்ஆ பின் அம்ர் பின் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களுடன் (மதீனாவின் ஆளுநர்) மர்வான் பின் அல்ஹகமின் வடீ்டுக்குச் 
சசன்கறன். அங்கு அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் உருவப் படங்கள் சிலவற்ழறக் கண்டார்கள். 
அப்கபாது "எனது பழடப்ழபப் கபான்று பழடக்கத் தயாராகிவிட்டவழன விட அக்கிர மக்காரன் 
கவறு யார் இருக்க முடியும்? அவ்வாறாயின் அவர்கள் ஓர் உயிரணுழவப் பழடத்துக் காட்டட்டும்! 
அல்லது ஒரு தானிய வித்ழதப் பழடத்துக் காட்டட்டும்! அல்லது ககாதுழம வித்ழதப் பழடத்துக் 
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காட்டட்டும் என்று வல்லழமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் கூறினான் என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சசால்ல நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள்.58 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - அபூஸுர்ஆ பின் அம்ர் பின் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
மதீனாவில் கட்டப்பட்டுக்சகாண்டிருந்த மர்வான் அல்லது சயதீ் பின் அல்ஆஸுக்கு உரிய புது 
மழனசயான்றுக்கு நானும் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களும் சசன்கறாம். அந்த மழனயில் ஓவியர் 
ஒருவர் உருவப் படங்கழள வழரந்துசகாண்டிருந்தார். அப்கபாது அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
கமற்கண்ட நபிசமாைிழய அறிவித்தார்கள். அதில் "அல்லது ககாதுழம வித்ழதப் பழடத்துக் 
காட்டட்டும்!'' எனும் வாசகம் இடம்சபறவில்ழல. 
 
 4293 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உருவச் சிழலககளா உருவப் 
படங்ககளா உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் நுழைய மாட்டார்கள். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 பாடம் : 27 பயணத்தில் நாயும் (ஒலிசயழுப்பும்) மணியும் சவறுக்கத் தக்கழவ ஆகும்.59 
 
 4294 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நாயும் மணிகயாழசயும் உள்ள பயணிக 
ளுடன் (அருள்) வானவர்கள் வரமாட்டார் கள். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப் பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4295 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒலிசயழுப்பும் மணி, ழஷத்தானின் 
இழசக் கருவியாகும். இழத அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 28 ஒட்டகத்தின் கழுத்தில் (திருஷ்டிக்காக) கயிற்று மாழல அணிவிப்பது சவறுக்கத் 
தக்கதாகும்.  
 
4296 அபூபஷீர் ழகஸ் பின் உழபத் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கமற்சகாண்ட பயணசமான்றில் அவர்களுடன் இருந்கதன். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அறிவிப்பாளர் ஒருவழர அனுப்பி, "எந்த 
ஒட்டகத்தின் கழுத்திலும் (கண்கணறு கைிவதற்காகக் கட்டப்படுகின்ற) கயிற்று மாழலகயா 
அல்லது கவசறந்த மாழலகயா இருக்கக் கூடாது. இருந்தால் அழவ துண்டிக்கப்பட கவண்டும்'' 
என்று அறிவிக்கச் சசய்தார்கள். (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அப்துல்லாஹ் பின் 
அபபீக்ர் (ரஹ்) அவர்கள், "அப்கபாது நபித்கதாைர்கள் இரவில் ஓய்சவடுக்கும் இடங்களில் 
இருந்தார்கள்'' என்று அபூபஷீர் (ரலி) அவர்கள் (கூறியதாக அப்பாத் பின் தமீம் (ரஹ்) அவர்கள் 
என்னிடம்) சசான்னதாககவ நான் கருதுகிகறன்.60 இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான மாலிக் 
பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: கண் திருஷ்டிக்காக இவ்வாறு கட்டப்படு வழதகய 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தழட சசய்தார்கள் என) நான் கருதுகிகறன்.  
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பாடம் : 29 உயிரினங்களின் முகத்தில் அடிப்பதும் முகத்தில் அழடயாளச் சூடிடுவதும் தழட 
சசய்யப்பட்டழவ ஆகும்.  
 
4297 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், முகத்தில் அடிக்க 
கவண்டாம் என்றும், முகத்தில் அழடயாளச் சூடிட கவண்டாம் என்றும் தழட சசய்தார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களி டமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் 
வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4298 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கழள, முகத்தில் அழட யாளச் 
சூடிடப்பட்ட கழுழதசயான்று கடந்து சசன்றது. அப்கபாது அவர்கள், "இதற்கு அழடயாளச் 
சூடிட்டவழன அல்லாஹ் சபிப்பானாக!'' என்று கூறினார்கள்.  
 
4299 உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிழமயான அபூஅப்தில்லாஹ் நாஇம் பின் 
உழஜல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "(ஒரு முழற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
முகத்தில் சூடு கபாட்டு அழடயாளமிடப்பட்டிருந்த கழுழதசயான் ழறக் கண்டு அழதக் 
கண்டித்தார்கள்'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியழத நான் ககட்கடன். கமலும், 
(அவர்களின் தந்ழத அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் - ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் 
மீதாழணயாக! அதன் முகத்திலிருந்து தள்ளியுள்ள (உடம்பின்) ஒரு பகுதியிகலகய நான் 
அழடயாளமிடு கவன்'' என்று கூறிவிட்டு, தமது கழுழதக்கு அதன் பின்கால் சப்ழபயின் ஓர் 
ஓரத்தில் அழடயாளமிடுமாறு கட்டழளயிட்டார்கள். அவர்கள்தாம் பின்கால் சப்ழபயின் ஓரத்தில் 
சூடு கபாட்டு அழடயாளமிட்ட முதல் ஆள் ஆவார்கள்.  
 
பாடம் : 30 மனிதனல்லா பிற உயிரினங்களில் முகமல்லா மற்ற உறுப்புகளில் சூடிட்டு அழட 
யாளமிடலாம் என்பதும், ஸகாத் மற்றும் ஜிஸ்யா கால்நழடகளில் அவ்வாறு சசய்யுமாறு 
வந்துள்ள தூண்டலும்.  
 
4300 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தாயார்) உம்மு சுழலம் (ரலி) அவர்களுக்குக் 
குைந்ழத பிறந்தகபாது என்னிடம் அவர்கள், "அனகஸ! இந்தக் குைந்ழதழய நன்கு 
கவனித்துக்சகாள். நபி (ஸல்) அவர்கள் (கபரீச்சம் பைத்ழத) சமன்று இவன் வாயிலிடுவதற்காக 
இவழன அவர்களிடம் நீ எடுத்துச் சசல்லாத வழர இவன் எழதயும் உட்சகாண்டுவிட கவண்டாம்'' 
என்று சசான்னார்கள். அவ்வாகற, நான் அவழன நபி (ஸல்) அவர்களிடம் எடுத்துச் சசன்கறன். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு கதாட்டத்தில் "ஹுழவத்' (அல்லது ஜவ்ன்) குலத் தயாரிப்பான 
ககாடு கபாட்ட கம்பளியாழட அணிந்து, மக்கா சவற்றியின்கபாது தம்மிடம் வந்த வாகன ஒட்டகத் 
துக்குச் சூடிட்டு அழடயாளமிட்டுக்சகாண்டிருந்தார்கள்.61  
 
4301 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தாயார்) உம்மு சுழலம் (ரலி) அவர் களுக்குக் 
குைந்ழத பிறந்தகபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் (கபரீச்சம் பைத்ழத) சமன்று அச் சிறுவனின் 
வாயிலிடுவதற்காக நபியவர் களிடம் அவழன (எங்கள் குடும்பத்தார்) சகாண்டுசசன்றனர். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒட்டகத் சதாழுவசமான்றில் ஓர் ஆட்டிற்குச் சூடிட்டு 
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அழடயாளமிட்டுக் சகாண்டிருந்தார்கள். (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஷுஅபா (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (இழத எனக்கு அறிவித்த) ஹிஷாம் பின் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் "அதன் 
காது களில் (அழடயாளமிட்டுக்சகாண்டிருந்தார் கள்)'' என்று கூறியதாககவ நான் சபரும்பா லும் 
கருதுகிகறன்.62 
 
4302 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒட்டகத் 
சதாழுவசமான்றில் ஓர் ஆட்டிற்குச் சூடிட்டு அழடயாளமிட்டுக்சகாண்டிருந்தகபாது நாங்கள் 
அவர்களிடம் சசன்கறாம். (அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
"அதன் காதுகளில் (அழடயாளமிட்டுக்சகாண்டிருந்தார்கள்)'' என்று ஹிஷாம் பின் உர்வா (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாககவ நான் கருதுகிகறன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4303 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
கரத்தில் சூடிடும் கருவி இருந்தது. (அதன் மூலம்) அவர்கள் "ஸதகா' (ஸகாத்) ஒட்டகங்களுக்கு 
அழடயாளமிட்டுக்சகாண்டிருந்தழத நான் கண்கடன்.  

பாடம் : 31 குைந்மதயின் தமை முடியில் ெிறி தளவு ைைித்துவிட்டு,  
சிறிதளவு மைிக்காமல் விட்டுவிடுவது (குடுமி ழவப்பது) சவறுக்கத் தக்கதாகும்.  
 
4304 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "கஸஉ' ழவத்துக் சகாள்ளக் கூடாசதனத் தழட விதித்தார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான உமர் பின் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் 
(என் தந்ழத) நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர் களிடம் "கஸஉ என்றால் என்ன?'' என்று ககட்கடள். "சிறுவனின் 
தழலமுடியில் சில பகுதிழய மைித்துவிட்டு, கவறுசில பகுதி கழள மைிக்காமல் 
விட்டுவிடுவதாகும்'' என்று விழடயளித்தார்கள்.63 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் 
பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூஉசாமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
"கஸஉ' பற்றி அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான உழபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் ஹஃப்ஸ் (ரஹ்) 
அவர்கள் விளக்கம் அளித்ததாக இடம்சபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. இவ்விரு அறிவிப்புகளிலும் (கஸஉ 
சதாடர்பான) விளக்கக் குறிப்பு இழணக்கப்பட்டுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 32 சாழலகளில் அமர்வதற்கு வந்துள்ள தழடயும் (அவ்வாறு அமர்ந்தால்) சாழலக்குரிய 
உரிழமகழளப் கபணு வதும்.  
 
4305 அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முழற) நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் 
சாழலகளில் அமர்வழதத் தவிர்த்து விடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! நாங்கள் அங்கு அமராமல் இருக்க இயலாது. அங்கு (அமர்ந்து தான் பல விஷயங்கழள) 
நாங்கள் கபசிக் சகாள்கிகறாம்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(அங்கு) நீங்கள் 
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அமர்ந்துதான் ஆக கவண்டும் என்றிருந்தால், சாழலக்கு அதன் உரிழம ழயக் சகாடுத்துவிடுங்கள்'' 
என்று கூறினார்கள். மக்கள், "சாழலயின் உரிழம என்ன?'' என்று வினவினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"(அந்நியப் சபண்கழளப் பார்க்காமல்) பார்ழவழயத் தாழ்த்திக்சகாள்வதும், (பாதசாரிகளுக்குச் 
சசால்லாகலா சசயலாகலா) துன்பம் தராமலிருப்பதும், முகமனுக்கு (சலாம்) பதிலுழரப்பதும், 
நன்ழம புரியும் படி கட்டழளயிடுவதும், தீழமயிலிருந்து தடுப்பதும் (அதன் உரிழம) ஆகும்'' என்று 
பதிலளித் தார்கள்.64 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 33 சபண்கள் ஒட்டுமுடி ழவத்துவிடுவது, ழவத்துக்சகாள்வது; பச்ழச குத்திவிடு வது, 
குத்திக்சகாள்வது; (அைகிற்காக) முகத்தில் முழளத்திருக்கும் முடிகழள நீக்கிவிடுவது, 
நீக்கிக்சகாள்வது; (அை கிற்காக) பல் வரிழசழய அரத்தால் கதய்த்துப் பிரித்துக்சகாள்வது, (சமாத் 
தத்தில்) அல்லாஹ்வின் (இயற்ழக யான) பழடப்பு முழறழய மாற்றுவது தழட 
சசய்யப்பட்டதாகும்.65  
 
4306 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு சபண் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் மகள் (தாம்பத்திய உறவுக்குச் சசல்லவிருக்கும்) 
மணப்சபண்ணாக இருக்கிறாள். அவளுக்குத் தட்டம்ழம கநாய் ஏற்பட்டு அதன் காரணத்தால் 
அவளது தழலமுடி சகாட்டிவிட்டது. அவளது தழலயில் நான் ஒட்டுமுடி ழவத்துவிடட்டுமா?'' 
என்று ககட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஒட்டுமுடி ழவத்துவிடுபவழளயும் ஒட்டுமுடி 
ழவத்துக் சகாள்பவழளயும் அல்லாஹ் சபிக்கின்றான் (தன் கருழணயிலிருந்து 
அப்புறப்படுத்துகின்றான்)'' என்று கூறினார்கள்.66 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், வகீஉ மற்றும் ஷுஅபா (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் ("அதனால் அவளது தழலமுடி 
சகாட்டிவிட்டது' என்பழதக் குறிக்க "ஃப தமர்ரக ஷஅருஹா' என்பதற்குப் பகரமாக) "ஃப தமர்ரத்த 
ஷஅருஹா' என இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
4307 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு சபண் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "நான் என் மகளுக்கு மணமுடித்து ழவத்கதன். பிறகு (அவளுக்கு ஏற்பட்ட கநாயால்) 
அவளது தழலமுடி சகாட்டி விட்டது. அவளுழடய கணவகரா அவழள அைகுபடுத்தி 
(அனுப்பி)விடுமாறு கூறுகிறார். ஆககவ, அவளுக்கு ஒட்டுமுடி ழவத்து விடட்டுமா, 
அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கவண்டாசமன 
அவழளத் தடுத்துவிட்டார்கள்.  
 
4308 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அன்சாரிகளில் ஒரு சபண் மணமுடித் தார். பின்னர் 
அவர் உடல் நலிவுற்றுவிடகவ அவரது தழலமுடி சகாட்டிவிட்டது. ஆககவ, (அவருழடய 
குடும்பத்தார்) அவருக்கு ஒட்டுமுடி ழவத்துவிட விரும்பினர். எனகவ, இது குறித்து 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வினவினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், ஒட்டுமுடி ழவத்துவிடுபவழளயும் ஒட்டுமுடி ழவத்துக்சகாள்பவழளயும் சபித்தார்கள்.67 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4309 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அன்சாரிகளில் ஒரு சபண் தன்னுழடய மகளுக்கு 
மணமுடித்துழவத்தார். பிறகு அவள் கநாய்வாய்ப்பட்டு அதன் காரணத்தால் அவளது தழலமுடி 
உதிர்ந்துவிட்டது. அப்கபாது அப்சபண் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, தன் மகளின் கணவர் 
விருப்பத்திற்கிணங்க அவளது தழலயில் ஒட்டுமுடி ழவத்து விடட்டுமா? என்று ககட்டார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஒட்டுமுடி ழவக்கும் சபண்கள் சபிக்கப் 
பட்டுள்ளனர்'' என்று சசான்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர் சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒட்டுமுடி ழவத்துவிடும் 
சபண்கள் சபிக்கப்பட்டுள்ளனர்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக 
இடம்சபற்றுள்ளது.  
 
4310 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், ஒட்டுமுடி ழவத்துவிடுபவழளயும் ஒட்டு முடி ழவத்துக்சகாள்பவழளயும் பச்ழச 
குத்திவிடுபவழளயும் பச்ழச குத்திக்சகாள்ப வழளயும் சபித்தார்கள்.68 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4311 அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "பச்ழச 
குத்திவிடும் சபண்கள், பச்ழச குத்திக் சகாள்ளும் சபண்கள், (அைகிற்காக) முகத்தில் 
முழளத்திருக்கும் முடிகழள அகற்றிவிடும் சபண்கள், முகத்தில் முழளத்திருக்கும் முடிகழள 
அகற்றக் ககாரும் சபண்கள், அைகிற்காக அரத்தால் கதய்த்து, தம் முன்பற்கழளப் 
பிரித்துக்சகாள்ளும் சபண்கள், (ஆக) அல்லாஹ்வின் (இயற்ழக) பழடப்பு முழறழய 
மாற்றிக்சகாள்ளும் சபண்கள்மீது அல்லாஹ்வின் சாபம் உண்டா கட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். 
இந்தச் சசய்தி பனூ அசத் குலத்ழதச் கசர்ந்த "உம்மு யஅகூப்' எனப்படும் ஒரு சபண்மணிக்கு 
எட்டியது. அந்தப் சபண் குர்ஆழன ஓதிய(றிந்த)வராக இருந்தார். அவர் அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து, "நீங்கள் பச்ழச குத்தி விடும் சபண்கள், பச்ழசக் 
குத்திக்சகாள்ளும் சபண்கள், முகத்தில் முழளத்திருக்கும் முடி கழள அகற்றக் ககாரும் சபண்கள், 
அைகிற் காக அரத்தால் கதய்த்து தம் முன்பற்கழளப் பிரித்துக்சகாள்ளும் சபண்கள், அல்லாஹ் 
வின் (இயற்ழகயான) பழடப்பு முழறழய மாற்றிக்சகாள்ளும் சபண்கழளச் சபித்ததாக எனக்கு 
எட்டிய சசய்தி என்ன (அது உண்ழமயா)?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் யாழரச் சபித்தார்ககளா அவர்கழள நான் 
ஏன் சபிக்கக் கூடாது? அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கவதத்திலும் சபிக்கப்பட்டுள்ளனகர?'' என்று 
கூறினார்கள். அதற்கு அந்தப் சபண், "குர்ஆன் பிரதியில் இரு அட்ழடகளுக்கிழடயிலுள்ள 
அழனத்ழதயும் நான் வாசித்திருக்கிகறன். அதில் (தாங்கள் குறிப்பிட்டழத) நான் 
காணவில்ழலகய?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "நீ 
குர்ஆழன (சரியாக) வாசித்திருந் தால் அதில் (நான் கூறியழத) நீ கண்டிருப்பாய். வல்லழமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் "இழறத்தூதர் எழத உங்களுக்குக் சகாடுத்தாகரா அழதப் 
சபற்றுக்சகாள்ளுங்கள். அவர் எதிலிருந்து உங்கழளத் தடுத்தாகரா அதிலிருந்து நீங்கள் விலகி 
இருங்கள்' (59:7) என்று கூறுகின்றானா?'' என்றார்கள். அதற்கு அந்தப் சபண், "இவற்றில் சிலவற்ழற 
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தற்கபாது உங்கள் மழனவியிடகம நான் காண்கிகறகன?'' என்று ககட்டார். அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "நீகய சசன்று (என் மழனவிழயப்) பார்'' என்று கூறினார்கள். அப்சபண் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின் மழனவியிடம் சசன்றார். ஆனால், எழதயும் அவர் 
காணவில்ழல. பிறகு அவர் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் (திரும்பி)வந்து 
"எழதயும் நான் காணவில்ழல'' என்று சசான்னார். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள், "கவனி. அவ்வாறு (நீ கூறியபடி ஏகதனும் என் மழனவியிடம்) இருந்திருக்குமானால், 
அவளுடன் நாம் கசர்ந்து வாைமாட்கடாம்'' என்று கூறினார்கள்.69 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாக வும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
("பச்ழச குத்திவிடும் சபண்கள், பச்ழச குத்திக்சகாள்ளும் சபண்கள்' என்ப ழதக் குறிக்க) சுஃப்யான் 
பின் உழயனா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்வாஷி மாத்தி, வல் முஸ்தவ்ஷிமாத்' எனும் 
சசாற் சறாடரும் முஃபள்ளல் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்வாஷிமாத்தி வல்மவ்ஷூ மாத்தி' 
எனும் சசாற்சறாடரும் ஆளப்பட் டுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாக வும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் நபி (ஸல்) அவர்களின் கூற்று மட்டுகம இடம்சபற்றுள்ளது. உம்மு யஅகூப் சதாடர்பான 
எந்தச் சசய்தியும் இல்ழல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்சதாடர் வைியாகவும் வந்துள் ளது. 
 
 4312 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், சபண்கள் 
தமது தழலயில் எழதயும் ஒட்டுச் கசர்க்ழக சசய்வழதக் கண்டித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4313 ஹுழமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: முஆவியா பின் 
அபசீுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள் ஹஜ் சசய்த ஆண்டில் சசாற்சபாைிவு கமழட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி 
(சமய்க்) காவலர் ஒருவரது ழகயிலிருந்த முடிக் கற்ழற (சவுரி முடி) ஒன்ழற வாங்கி, 
"மதீனாவாசிககள! உங்கள் மார்க்க அறிஞர்கள் எங்கக? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இது 
கபான்றழதத் தழட சசய்து, "பனூ இஸ்ராயலீ் சமுதாயத்தார் அைிந்துகபான சதல்லாம் 
அவர்களுழடய சபண்கள் இழதப் பயன்படுத்தியகபாதுதான்' என்று கூறியழத நான் ககட்டுள்களன்'' 
எனக் கூறினார்கள்.70 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் மஅமர் பின் ராஷித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("பனூ இஸ்ராயலீ் 
சமுதாயத்தார் அைிந்துகபானசதல்லாம்' என்பதற்குப் பகரமாக) "கவதழன சசய்யப் பட்டசதல்லாம்' 
என்று காணப்படுகிறது. 
 
 4314 சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: முஆவியா (ரலி) அவர்கள் 
மதீனாவுக்கு வந்தகபாது எங்களிழடகய உழர நிகழ்த்தி னார்கள். அப்கபாது முடிக் கற்ழற 
ஒன்ழற (ழகயில்) எடுத்து, "இழத (ஒட்டுமுடி ழவத்துக் சகாள்ளும் சசயழல) யூதர்கழளத் தவிர 
கவசறவரும் சசய்வழத நான் பார்த்ததில்ழல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இது 
பற்றிய சசய்தி எட்டியகபாது, இழத "கபாலித்தனம்' என அவர்கள் வர்ணித்தார்கள்'' என்றார்கள்.71 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்சதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4315 சயதீ் பின் அல்முசய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் முஆவியா (ரலி) அவர்கள் 
(எங்களிழடகய உழரயாற்றுழகயில்), "நீங்கள் ஒரு கமாசமான கலாசாரத்ழத உருவாக்கிவிட்டி 
ருக்கிறரீ்கள். அல்லாஹ்வின் நபி (ஸல்) அவர்கள் கபாலித்தனத்திற்குத் தழட விதித் தார்கள்'' 
என்று கூறினார்கள். (அப்கபாது) ஒரு மனிதர் தடிசயான்ழறக் சகாண்டு வந்தார். அதன் முழனயில் 
துண்டுத் துணி சயான்று இருந்தது. முஆவியா (ரலி) அவர்கள் "கவனியுங்கள்! இதுவும் கபாலி 
யானதுதான்'' என்று கூறினார்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
சபண்கள் துண்டுத் துணிகழளச் கசர்த்து தங்களுழடய தழல முடிகழள அதிகமாக்கிக் 
காட்டுவழதகய அவ்வாறு முஆவியா (ரலி) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள்.  
 
பாடம் : 34 சமல்லிய உழடயணிந்து, பிறழரத் தம்பால் ஈர்க்கும் வண்ணம் கதாள்கழளச் சாய்த்து 
(கர்வத்கதாடு) நடக்கும் சபண்கள். 
 
4316 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இரு பிரிவினர் நரகவாசிகளில் 
அடங்குவர். அந்த இரு பிரிவினழரயும் நான் பார்த்த தில்ழல. (முதலாவது பிரிவினர் யாசரனில்,) 
மக்களில் சிலர், பசு மாட்டின் வாழலப் கபான்ற (நீண்ட) சாட்ழடகழளத் தம்மிடம் 
ழவத்துக்சகாண்டு, மக்கழள அடி(த்து இம்சி)ப்பார்கள். (இரண்டாவது பிரிவினர் யாசரனில்,) 
சமல்லிய உழடயணிந்து, தம் கதாள்கழளச் சாய்த்து (கர்வத்துடன்) நடந்து, (அந்நிய ஆடவர்களின் 
கவனத்ழத) தன்பால் ஈர்க்கக்கூடிய சபண்கள் ஆவர். அவர்களது தழல(முடி), கழுத்து நீண்ட 
ஒட்டகங்களின் (இரு பக்கம்) சாயக்கூடிய திமில் கழளப் கபான்றிருக்கும். அவர்கள் சசார்க்கத்தில் 
நுழையமாட்டார்கள்; (ஏன்) சசார்க்கத்தின் வாழடழயக்கூட நுகர மாட்டார்கள். சசார்க்கத்தின் 
நறுமணகமா இவ்வளவு இவ்வளவு பயணத் சதாழலவிலிருந்கத வசீிக்சகாண்டிருக்கும். இழத 
அபூஹுழரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
பாடம் : 35 ஆழட முதலியவற்றில் கபாலித்தனம் காட்டுவதும் தனக்குக் கிழடக்கப் சபறாத ஒன்று 
நிழறய கிழடத்து விட்டதாகக் காட்டிக்சகாள்வதும் தழட சசய்யப்பட்டழவ ஆகும்.  
 
4317 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: ஒரு சபண்மணி (நபி (ஸல்) அவர்களி டம்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் என் கணவர் எனக்கு வைங்காத ஒன்ழற வைங்கி யதாகக் 
காட்டிக்சகாள்ளலாமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"கிழடக்கப்சபறாத ஒன் ழறக் கிழடத்ததாகக் காட்டிக்சகாள்கிறவர், கபாலியான இரு ஆழடகழள 
அணிந்து சகாண்டவர் கபாலாவார்'' என்று கூறினார்கள்.  
 
4318 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு சபண்மணி நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "எனக்குச் சகக் கிைத்தி ஒருவர் இருக்கிறார். நான் (அவரிடம்) என் கணவர் 
எனக்கு வைங்காத ஒன்ழற வைங்கியதாகக் காட்டிக்சகாண்டால், அது குற்றமாகுமா?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "கிழடக்கப்சபறாத ஒன்ழறக் கிழடத்ததாகக் 
காட்டிக்சகாள்கிறவர், கபாலியான இரு ஆழடகழள அணிந்துசகாண்டவர் கபாலாவார்'' என்று 
கூறினார்கள்.72 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
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இரு அறிவிப்பாளர்சதாடர்கள் வைியாகவும் வந்துள்ளது. 
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நிறைகறை பிைரிடம் 
ச ொல்லுங்கள் ! 

குறைகறை என்னிடம் 
ச ொல்லுங்கள்!! 

று பதிப்பினில் திருத்திக் 
சகொள்கிறைன்!!! 

இன்ஷொ அல்லொஹ்!!! 

குலற  சுல்தொன். 
E mail : er_sulthan@yahoo.com 
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	பாடம் : 11 குருதி உறிஞ்சி எடுப்பதற்காக ஊதியம் பெறுவது அனுமதிக்கப்பட்டதாகும்.
	பாடம் : 12 மதுபான வியாபாரம் தடை செய்யப் பட்டுள்ளது.42
	பாடம் : 13 மது, செத்தவை, பன்றி மற்றும் சிலை கள் ஆகியவற்றை விற்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
	பாடம் : 14 வட்டி46
	பாடம் : 18 சரிக்குச் சரியாக உணவுப் பொருளை விற்றல்
	பாடம் : 19 வட்டி வாங்குபவருக்கும் வட்டி கொடுப்பவருக்கும் வந்துள்ள சாபம்.
	பாடம் : 22 ஒருவர் தாம் கடனாகப் பெற்றதை விடச் சிறந்ததைத் திருப்பிச்
	பாடம் : 25 முன்பண வணிகம் (சலம்).74
	பாடம் : 26 உணவுப் பொருட்களைப் பதுக்குவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.76
	பாடம் : 27 வியாபாரத்தில் (தேவையில்லாமல்) சத்தியம் செய்வது விலக்கப்பட் டுள்ளது.
	பாடம் : 30 அநீதியிழைத்தல், பிறர் நிலத்தை அபகரித்தல் உள்ளிட்டவை தடை செய்யப்பட்டுள்ளன.
	அத்தி:23 வாரிசு உரிமை சட்டம்
	பாடம் : 1 (குர்ஆனில் குறிப்பிடப்பட்ட) பாகங் களை அவற்றுக்கு உரியோரிடம் சேர்த்துவிடுங்கள்.
	பாடம் : 2 மூல வாரிசுகளோ கிளை வாரிசுகளோ இல்லாதவரின் ("கலாலா') சொத்துரிமை6
	பாடம் : 4 ஒருவர் ஒரு செல்வத்தை விட்டுச்சென்றால், அது அவருடைய வாரிசுகளுக்கே உரியதாகும்.
	அத்தி:24 அன்பளிப்புகள்
	பாடம் : 2 கொடுத்த தானத்தையும் அன்பளிப்பையும்
	பாடம் : 3 அன்பளிப்பு வழங்குவதில் பிள்ளை களிடையே பாகுபாடு காட்டுவது விரும்பத் தகாத செயலாகும்.7
	பாடம் : 4 ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்றா)10
	அத்தி:25 இறுதி விருப்பம்
	பாடம் : 1 மூன்றில் ஒரு பாகத்திலேயே இறுதி விருப்பம் செல்லும்.4
	பாடம் : 2 இறந்துவிட்ட ஒருவருக்காகச் செய்யப்படும் தானதர்மங்களின் நன்மை அவரைச் சென்றடையும்.7
	பாடம் : 3 மனிதன் இறந்த பின்பும் அவனைப் போய்ச்சேரும் நன்மைகள்
	பாடம் : 4 அறக்கொடை (வக்ஃப்)10
	அத்தி:26 நேர்த்திக்கடன்
	பாடம் : 1 நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றுமாறு வந்துள்ள கட்டளை
	பாடம் : 4 கஅபாவரை நடைப்பயணம் செல்வ தாக நேர்ந்துகொண்ட ஒருவர்.
	பாடம் : 5 நேர்ச்சை (முறிவு)க்கான பரிகாரம்
	அத்தி:27 சத்தியங்கள்
	பாடம் : 1 அல்லாஹ் அல்லாதவற்றின் பெயரால் சத்தியம் செய்வது தடை செய்யப் பட்டுள்ளது.
	பாடம் : 4 சத்தியம் செய்யச் சொல்பவரின் எண்ணப்படியே ஒருவருடைய சத்தியம் அமையும்.11
	பாடம் : 5 (சத்தியத்தின்போது) "இன்ஷா அல்லாஹ்' கூறுதல்12
	பாடம் : 7 இறைமறுப்பாளரின் நேர்த்திக்கடனும்
	பாடம் : 9 ஒருவர் தம் அடிமை விபசாரம் புரிந்து விட்டதாக அவதூறு கூறுவதற்கு வந்துள்ள கண்டனம்.
	பாடம் : 11 தன் உரிமையாளருக்கும் விசுவாசமாக நடந்து,
	பாடம் : 13 பின் விடுதலையளிக்கப்பட்ட அடிமையை விற்கலாம்.26
	அத்தி:28 அல்கஸாமா சத்தியம்
	பாடம் : 1 "அல்கஸாமா' சத்தியம்2
	பாடம் : 2 வன்முறையாளர்களுக்கும் மதம் மாறியோருக்கும் உரிய (தண்டனைச்) சட்டம்.4
	பாடம் : 7 கொலையை ஆரம்பித்துவைத்தவர் மீதுள்ள குற்றம்
	பாடம் : 10 கொலையாளி கொலைக் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்வதும்,
	அத்தி:29 குற்றவியல் தண்டனைகள்
	பாடம் : 1 திருட்டுக் குற்றத்திற்கான தண்டனை யும், திருட்டின் குறைந்தபட்ச அளவும்.2
	பாடம் : 3 விபசாரத்திற்கான தண்டனை9
	பாடம் : 4 மணமானவர்கள் விபசாரம் புரிந்தால் (சாகும்வரை) கல்லெறி தண்டனை வழங்குதல்.
	பாடம் : 7 மகப்பேறு ஏற்பட்டுள்ள பெண்ணின் தண்டனையைத் தள்ளிவைத்தல்
	பாடம் : 8 மது அருந்திய குற்றத்திற்கான தண்டனை19
	பாடம் : 11 வாயில்லாப் பிராணிகள், சுரங்கம், கிணறு ஆகியவற்றால் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கு இழப்பீடு இல்லை.26
	அத்தி:30 நீதித் துறை தீர்ப்புகள்
	பாடம் : 1 சத்தியம் செய்வது பிரதிவாதிமீது கடமையாகும்.2
	பாடம் : 4 ஹிந்த் பின்த் உத்பா (ரலி) அவர்களின் வழக்கு9
	. பாடம் : 8 தவறான தீர்ப்புகளைத் தள்ளுபடி செய்வதும் (மார்க்கத்தில் இல்லாத) புதுமைகளை நிராகரிப்பதும்.
	பாடம் : 9 சாட்சிகளில் சிறந்தவர்
	கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருள்
	அத்தி:31 தவறவிட்ட பொருட்கள்
	பாடம் : 1 ஹாஜிகள் தவறவிட்ட பொருட்கள்5
	பாடம் : 3 விருந்து உள்ளிட்ட உபசாரம்
	அத்தி:32 அறப்போரும் வழிகாட்டு நெறிகளும்
	பாடம் : 2 தலைவர், படைப் பிரிவுகளுக்குத் தளபதிகளை நியமிப்பதும்,
	பாடம் : 4 மோசடி செய்வது தடை செய்யப்பட்ட தாகும்.
	பாடம் : 5 போரின்போது சூழ்ச்சி செய்வது அனுமதிக்கப்பட்டதே.
	பாடம் : 8 போரில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தை களைக் கொல்வது தடை செய்யப் பட்டுள்ளது.
	பாடம் : 18 பத்ருப் போரில் வானவர்கள் மூலம் (இறைவன்) உதவி செய்ததும் போர்ச் செல்வங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டதும்.40
	பாடம் : 20 யூதர்களை ஹிஜாஸ் பகுதியிலிருந்து நாடு கடத்தியது.
	பாடம் : 21 அரபு தீபகற்பத்திலிருந்து யூதர்களும் கிறித்தவர்களும் வெளியேற்றப்படல்.45
	பாடம் : 25 போர்ச் செல்வமாகக் கிடைத்த உணவுப் பொருட்களை
	பாடம் : 26 இஸ்லாத்திற்கு அழைப்பு விடுத்து ஹெராக்ளியஸ் மன்னருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுதிய கடிதம்.54
	பாடம் : 28 ஹுனைன் போர்58
	பாடம் : 29 தாயிஃப் போர்61
	பாடம் : 30 பத்ருப் போர்63
	. பாடம் : 31 மக்கா வெற்றி 65
	பாடம் : 32 கஅபாவைச் சுற்றியிருந்த சிலைகளை அப்புறப்படுத்தியது.
	பாடம் : 24 "ஹுதைபியா' எனுமிடத்தில் நடந்த "ஹுதைபியா சமாதான ஒப்பந்தம்'70
	பாடம் : 35 (போரிலும்) வாக்குறுதியை நிறைவேற்றல்
	பாடம் : 36 அகழ்ப் போர்77
	பாடம் : 37 உஹுதுப் போர்78
	பாடம் : 39 நபி (ஸல்) அவர்கள் இணைவைப்பா ளர்களிடமிருந்தும் நயவஞ்சகர்களிடமிருந்தும் சந்தித்த துன்பங்கள்.
	பாடம் : 41 அபூஜஹ்ல் கொல்லப்படுதல்91
	பாடம் : 43 கைபர் போர்96
	பாடம் : 44 "அஹ்ஸாப்' எனும் அகழ்ப் போர்100
	பாடம் : 4 "தூ கரத்' உள்ளிட்ட போர்கள்104
	பாடம் : 47 அறப்போரில் ஆண்களுடன் பெண் களும் கலந்துகொள்வது
	பாடம் : 49 நபி (ஸல்) அவர்கள் கலந்துகொண்ட அறப்போர்களின் எண்ணிக்கை109
	பாடம் : 50 "தாத்துர் ரிக்காஉ' போர்114
	அத்தி:33 ஆட்சியதிகாரம்
	பாடம் : 1 மக்கள் அனைவரும் (ஆட்சியதிகாரத் தில்) குறைஷியரைப் பின்பற்றுபவர் ஆவர்;
	பாடம் : 2 ஆட்சித் தலைவரை நியமிப்பதும் நியமிக்காமல் விடுவதும்.7
	பாடம் : 3 பதவியைத் தேடுவதற்கும் அதன் மீது பேராசைப்படுவதற்கும் வந்துள்ள தடை.10
	பாடம் : 6 (போர்ச் செல்வங்கள் உள்ளிட்ட) பொதுச் சொத்துகளில் மோசடி செய்வது வன்மை யாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
	பாடம் : 7 அதிகாரிகளுக்கு அன்பளிப்புகள் வழங்குவதற்கு வந்துள்ள தடை.
	பாடம் : 9 ஆட்சித் தலைவர் ஒரு கேடயம்;
	பாடம் : 12 உரிமைகளைத் தர மறுத்தாலும் தலைமைக்குக் கட்டுப்படுதல்.
	பாடம் : 21 பெண்களிடம் உறுதிப் பிரமாணம் (பைஅத்) வாங்கிய முறை.57
	பாடம் : 23 பருவ வயது எது என்பது பற்றிய விளக்கம்60
	பாடம் : 28 அறப்போர் புரிதல் மற்றும் அல்லாஹ் வின் பாதையில் புறப்படுதல் ஆகிய வற்றின் சிறப்பு.
	பாடம் : 29 அல்லாஹ்வின் பாதையில் (அறப் போரில்) வீரமரணம் அடைவதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 31 அல்லாஹ் (தனது பாதையில்) அறப் போர் புரிந்தவர்களுக்காகச் சொர்க்கத்தில் தயாரித்துவைத்துள்ள படித்தரங்கள்.
	பாடம் : 34 அறப்போர் மற்றும் எல்லையைக் காவல் புரிவதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 36 இறைமறுப்பாளனை (போரில்) கொன்ற பின்னர் (மார்க்கத்தில்) உறுதியோடு இருத்தல்.77
	பாடம் : 40 (உடல் ஊனம் போன்ற) தகுந்த காரணம் உள்ளவர்களுக்கு அறப்போரில் கலந்து கொள்ளும் கடமை கிடையாது.
	பாடம் : 41 உயிர்த் தியாகிக்குச் சொர்க்கம் நிச்சயம்.
	பாடம் : 43 பிறருக்குக் காட்டிக்கொள்வதற்காகவும் விளம்பரத்திற்காகவும் போரிட்டவர் நரகத்திற்கே உரியவர் ஆவார்.
	பாடம் : 49 கடல்வழிப் போரின் சிறப்பு
	பாடம் : 51 (பல வகை) உயிர்த் தியாகிகள் பற்றிய விளக்கம்.89
	பாடம் : 1 பயிற்சியளிக்கப்பட்ட நாய்கள் மூலம் வேட்டையாடுதல்.2
	பாடம் : 2 (அம்பு எய்த பின்) மறைந்துபோன வேட்டைப் பிராணி பிறகு கிடைத்தால்...?
	பாடம் : 6 குதிரைகளின் இறைச்சியை உண்பது22
	பாடம் : 7 உடும்பு உண்ணலாம்25
	பாடம் : 1 குர்பானி கொடுக்கப்படும் நேரம்.2
	பாடம் : 2 குர்பானிப் பிராணியின் வயது5
	பாடம் : 6 ஆடு அல்லது ஒட்டகத்தின் முதலாவது குட்டியைப் பலியிடுவதும்
	பாடம் : 8 அல்லாஹ் அல்லாதவரின் பெயர் கூறிப் பிராணிகளை அறுப்பது தடை செய்யப் பட்டதாகும்
	பாடம் : 1 மதுவிலக்கும் திராட்சைப் பழச்சாறு,
	பாடம் : 3 மதுவை மருந்தாகப் பயன்படுத்துவ தற்கு வந்துள்ள தடை.
	பாடம் : 7 போதை தரும் ஒவ்வொரு பானமும் மதுவேயாகும்.
	பாடம் : 9 கெட்டித் தன்மையும் போதையும் உள்ளதாக மாறாவிட்டால், பழச் சாறுகள் அனுமதிக்கப்பட்டவையே ஆகும்.23
	பாடம் : 10 பால் அருந்தலாம்
	பாடம் : 14 நின்றுகொண்டு நீர் அருந்துவது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.36
	பாடம் : 15 ஸம்ஸம் தண்ணீரை நின்றுகொண்டு அருந்துவது
	பாடம் : 27 மதீனா பேரீச்சம் பழங்களின் சிறப்பு
	பாடம் : 28 சமையல் காளானின் சிறப்பும் அதைக் கொண்டு கண்ணுக்கு மருந்திடு வதும்.53
	பாடம் : 29 "அல்கபாஸ்' எனும் (மிஸ்வாக்) மரத்தின் கறுப்பு நிற பழத்துடைய சிறப்பு.55
	பாடம் : 31 வெள்ளைப் பூண்டு சாப்பிடலாம்;
	பாடம் : 2 பொன் மற்றும் வெள்ளிப் பாத்திரத் தைப் பயன்படுத்துவது
	பாடம் : 3 சொறிசிரங்கு உள்ளிட்டவை இருந்தால் ஆண்கள் பட்டாடை அணியலாம்.15
	பாடம் : 4 செம்மஞ்சள் நிறச் சாயமிடப்பட்ட ஆடையை ஆண்கள் அணிவதற்கு வந்துள்ள தடை.18
	பாடம் : 5 பருத்தி ஆடை அணிவதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 11 ஆண்கள் தங்க மோதிரம் அணிவது தடை செய்யப்பட்டதாகும்;
	பாடம் : 21 மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டு ஒரு கால்மீது மற்றொரு காலைப் போட்டுக் கொள்வதற்கு வந்துள்ள தடை.44
	பாடம் : 25 (நரைமுடிக்கு) சாயமிட்டுக்கொள்வதில் யூதர்களுக்கு மாறு செய்தல்.
	பாடம் : 31 குழந்தையின் தலை முடியில் சிறி தளவு மழித்துவிட்டு,
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