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அத்தியாயம் - 40 : பொல்பலாழுக்கம்1 ............................................................................................................ 70 

ஹதீஸ் 4519 - 4539 .................................................................................................................................................. 70 

காலத்டத ஏசுவதற்கு வந்துள்ள தடட.2 ..................................................................................................... 70 

அத்தியாயம் - 41 : கவிடத1 .................................................................................................................................. 75 

ஹதீஸ் 4540 - 4548 .................................................................................................................................................. 75 

அத்தியாயம் 42 கனவுகள் ........................................................................................................................................ 77 

ஹதீஸ் 4549 - 4572 .................................................................................................................................................. 77 

பாடம் : 1 பகடடக்காய் விடளயாட்டு ("நர்த ஷீர்') தடட பெய்யப்பட்டதாகும்.6 .................. 77 

பாடம் : 1 "கனவில் யார் என்டனக் கண்டாகரா நிச்ெயமாக அவர் என்டனகய கண்டார்'' 
என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.6 ......................................................................................................... 80 

5

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4



பாடம் : 2 கனவில் டஷத்தான் தம்மிடம் விடள யாடியது குறித்து யாரிடமும் அறிவிக் 
கலாகாது. ...................................................................................................................................................................... 81 

பாடம் : 3 கனவுக்கு விளக்கமளித்தல்11 ..................................................................................................... 81 

பாடம் : 4 நபி (ஸல்) அவர்கள் கண்ட கனவு .......................................................................................... 83 

அத்தியாயம் - 43 : நபிமார்களின் ெிறப்புகள்1 ............................................................................................... 86 

ஹதீஸ் 4573 - 4746 .................................................................................................................................................. 86 
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அத்தியாயம் - 38 : நற்பண்புகள்1 

          - 4363 
 
பாடம் : 1 "அபுல்காெிம்' எனக் குறிப்புப் பபயர் சூட்டிக்பகாள்வதற்கு விதிக்கப்பட்டி ருந்த தடடயும், 
விரும்பத் தகுந்த பபயர்கள் பற்றிய விவரமும்.2  
 
4319 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (மதீனாவிலுள்ள) "அல்பகீஉ' பபாது டமயவாடியில் 
ஒரு மனிதர் மற்பறாருவடர "அபுல்காெிம்!' என்று அடழத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் திரும்பிப் பார்த்தார் கள். அப்கபாது அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! உங்கடள எண்ைி 
நான் அடழக்கவில்டல. இன்ன மனிதடரகய நான் அடழத்கதன்'' என்று கூறினார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் பபயடர நீங்கள் சூட்டிக்பகாள்ளுங்கள். ஆனால், 
("அபுல்காெிம்' எனும்) என் குறிப்புப் பபயடர நீங்கள் சூட்டிக்பகாள்ளாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள்.3 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4320 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்கள் பபயர்களில் அல்லாஹ்வுக்கு 
மிகவும் விருப்பமானது, அப்துல்லாஹ் (அல்லாஹ்வின் அடிடம) மற்றும் அப்துர் ரஹ்மான் 
(அருளாளனின் அடிடம) ஆகிய டவயாகும். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அப்பாத் பின் அப்பாத் (ரஹ்) அவர்கள் 
இந்த ஹதீடஸ உடபதுல்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) மற்றும் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரஹ்) ஆகிய 
ெககாதரர்களிடம் (ஹிஜ்ரீ) 144ஆம் ஆண்டில் பெவியுற்றார்.  
 
4321 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: எங்க(ள் அன்ொரிக)ளில் ஒருவருக்கு 
ஆண் குழந்டதபயான்று பிறந்தது. அதற்கு அவர் "முஹம்மத்' எனப் பபயர் சூட்டினார். அவருடடய 
குடும்பத்தார், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பபயடர டவக்க உம்டம நாங்கள் 
விடமாட்கடாம்'' என்று கூறினர். ஆககவ, அந்த மனிதர் தம் மகடன முதுகில் சுமந்துபகாண்டு நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ் வின் தூதகர! எனக்கு ஆண் குழந்டதபயான்று பிறந்தது. 
அவனுக்கு நான் "முஹம்மத்' எனப் பபயரிட்கடன். என்னுடடய ெமுதாயத்தார் "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பபயர் டவக்க உம்டம நாங்கள் விடமாட்கடாம்' என்று கூறினர்'' என்றார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் (இயற்)பபயடரச் சூட்டிக்பகாள்ளுங்கள். (ஆனால் 
"அபுல்காெிம் எனும்) எனது குறிப்புப் பபயடரச் சூட்டிக்பகாள்ளாதீர்கள். ஏபனனில், நாகன பங்கீடு 
பெய்பவன் (காெிம்) ஆகவன். உங்களிடடகய நான் பங்கீடு பெய்கிகறன்'' என்று கூறினார்கள்.4 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4322 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: எங்க(ள் அன்ொரிக)ளில் ஒரு மனித 
ருக்கு ஆண் குழந்டத ஒன்று பிறந்தது. அதற்கு அவர் "முஹம்மத்' எனப் பபயர் சூட்டினார். 
அப்கபாது நாங்கள் "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இதற்கு அனுமதி பபறாத வடர 
உம்டம நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் குறிப்புப் பபயரால் ("அபூமுஹம்மத்' 
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என) அடழக்க மாட்கடாம்'' என்று பொன்கனாம். அந்த மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் பென்று, "எனக்கு ஆண் குழந்டத ஒன்று பிறந்தது. அதற்கு நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பபயடரச் சூட்டிகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் 
அனுமதி பபறாத வடர என் ெமுதாயத்தார் அக்குறிப்புப் பபயரால் என்டன அடழக்கமாட்கடாம் 
என மறுத்துவிட்டனர்'' என்று பொன்னார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "என் பபயடரச் 
சூட்டிக்பகாள்ளுங்கள்; (அபுல்காெிம் எனும்) என் குறிப்புப் பபயடரச் சூட்டிக்பகாள்ளாதீர்கள். 
ஏபனனில், உங்களிடடகய பங்கிடுபவனாககவ நான் அனுப்பப்பட்டுள்களன்'' என்று கூறினார்கள்.5 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாக வும் 
வந்துள்ளது. அதில் "உங்களிடடகய பங்கிடுபவனாககவ நான் அனுப்பப்பட்டுள்களன்'' எனும் குறிப்பு 
இல்டல.  
 
4323 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் பபயடரச் சூட்டிக்பகாள்ளுங்கள். 
(அபுல்காெிம் எனும்) என் குறிப்புப் பபயடரச் சூட்டிக்பகாள்ளாதீர்கள். ஏபனனில், நாகன 
உங்களிடடகய பங்கீடு பெய்கின்ற "அபுல் காெிம்' ஆகவன். இடத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("குறிப்புப் பபயடரச் 
சூட்டிக்பகாள்ளாதீர்கள்' என்ப டதக் குறிக்க "வலா தகன்னவ்' என்பதற்குப் பகரமாக) "வலா தக்தனூ' 
எனும் பொற் பறாடர் இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் உங்களிடடகய பங்கீடு 
பெய்பவனாககவ ஆக்கப்பட்டுள்களன்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4324 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அன்ொரிகளில் ஒருவருக்கு ஆண் 
குழந்டத ஒன்று பிறந்தது. அதற்கு "முஹம்மத்' என்று பபயர் சூட்ட அவர் விரும்பினார். அவர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து அடதப் பற்றிக் ககட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அன்ொரிகள் 
பெய்தது நன்கற. என் பபயடரச் சூட்டிக்பகாள்ளுங்கள். என் குறிப்புப் பபயடரச் 
சூட்டிக்பகாள்ளாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4325 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பதிமூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஹுடஸன் பின் அப்திர் ரஹ்மான் 
(ரஹ்) மற்றும் சுடலமான் பின் மிஹ்ரான் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் (ெற்று) கூடுதலான 
தகவல்களும் இடம்பபற் றுள்ளன. ஹுடஸன் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உங்களிடடகய 
பங்கிடுபவ னாககவ நான் அனுப்பப்பட்டுள்களன்'' என்றும், சுடலமான் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "ஏபனனில், உங்களிடடகய நான் பங்கீடு பெய்பவனாககவ உள்களன்'' என்றும் 
இடம்பபற்றுள்ளது. - ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (அன்ொரிகளான) 
எங்களில் ஒருவருக்கு ஆண் குழந்டத ஒன்று பிறந்தது. அதற்கு அவர் "காெிம்' எனப் பபயர் 
சூட்டினார். நாங்கள், "உம்டம அபுல்காெிம் (காெிமின் தந்டத) எனும் குறிப்புப் பபயரால் அடழக் 
கவுமாட்கடாம்; (அவ்வாறு அடழத்து) உம்டம மகிழ்விக்கவுமாட்கடாம்'' என்று கூறிகனாம். 
ஆககவ, அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பென்று அடதப் பற்றித் பதரிவித்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
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அவர்கள், "உம்முடடய மகனுக்கு அப்துர் ரஹ்மான் எனப் பபயரிட்டுக் பகாள்வரீாக'' என்றார்கள்.6 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், 
அவற்றில் "உம்டம நாங்கள் மகிழ்விக்கவுமாட்கடாம்' எனும் பொற்பறாடர் இடம்பபறவில்டல.  
 
4326 அபுல்காெிம் (முஹம்மத் - ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் பபயடரச் சூட்டிக்பகாள்ளுங்கள். 
என் குறிப்புப் பபயடரச் சூட்டிக்பகாள்ளா தீர்கள். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4327 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களின் உத்தரவுக்கிைங்க) "நஜ்ரான்' எனும் ஊருக்கு (யமன்) பென்றகபாது அ(ந்நாட்டுக் 
கிறித்த)வர்கள், "நீங்கள் (குர்ஆனில் அன்டன மர்யம் (அடல) அவர்கடளப் பற்றி) "ஹாரூனின் 
ெககாதரிகய!' என்று ஓதுகிறரீ்கள். (ஆனால், ஹாரூன் மூொவின் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்.) மூொகவா 
ஈொ (அடல) அவர்களுக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு ஆண்டுகளுக்கு முந்டதயவர் ஆயிற்கற! (அப்படி 
யிருக்க, மர்யம் ஹாரூனின் ெககாதரியாக எப்படி இருக்க முடியும்?)'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தகபாது அடதப் பற்றிக் ககட்கடன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் (இஸ்ரகவலர்கள்) தங்களுக்கு முந்டதய 
நபிமார்கள் மற்றும் நல்லவர்களின் பபயர்கடளச் சூட்டிக்பகாண்டனர் (அந்த வடகயில் ஹாரூன் 
என்ற பபயரில் மர்யம் அவர்களுக்கு ஒரு ெககாதரர் இருந்தார்)'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 2 அருவருப்பான பபயர்கடளயும், "நாஃபிஉ' (பயனளிப்பவர்) மற்றும் அடதப் கபான்ற 
(பபாருள் உள்ள) பபயர்கடளயும் சூட்டிக்பகாள்வது பவறுக்கத் தக்கதாகும்.7  
 
4328 ெமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்கள் அடிடமகளுக்கு அஃப்லஹ் (பவற் றியாளன்), ரபாஹ் (இலாபம்), யொர் (சுலபம்), மற்றும் 
நாஃபிஉ (பயனளிப்பவன்) ஆகிய நான்கு பபயர்கடளச் சூட்ட கவண்டாபமன எங்களுக்குத் தடட 
விதித்தார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4329 ெமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"உங்கள் அடிடமக்கு ரபாஹ் (இலாபம்) என்கறா, யொர் (சுலபம்) என்கறா, அஃப்லஹ் 
(பவற்றியாளன்) என்கறா, நாஃபிஉ (பயனளிப்பவன்) என்கறா பபயர் சூட்ட கவண்டாம்'' என்று 
பொன்னார்கள்.  
 
4330 ெமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான (துதிச்) பொற்கள் நான்கு ஆகும். 1. சுப்ஹானல்லாஹ் 
(அல்லாஹ் தூயவன்) 2. அல்ஹம்து லில்லாஹ் (எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக) 3. லா 
இலாஹ இல்லல்லாஹ் (அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவன் இல்டல) 4. அல்லாஹு அக்பர் 
(அல்லாஹ் மிகவும் பபரியவன்). இவற்றில் எடத நீர் முதலில் கூறினாலும் உம்மீது 
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குற்றமில்டல'' என்று கூறிவிட்டு, "உம்முடடய அடிடமக்கு யொர் (சுலபம்) என்கறா, ரபாஹ் 
(இலாபம்) என்கறா, நஜஹீ் (பவற்றி யாளன்) என்கறா, அஃப்லஹ் (பவற்றியாளன்) என்கறா பபயர் 
சூட்ட கவண்டாம். ஏபனனில், (அந்தப் பபயர் பொல்லி) "அவன் அங்கு இருக்கி றானா' என்று நீர் 
ககட்கும்கபாது, அவன் அங்கு இல்லாவிட்டால் "இல்டல' என்று பதில் வரும். (அது திருப்தியளிப் 
பதற்குப் பகரமாக நற்குறியற்ற பதிலாக உங்கள் மனதுக்குப் படலாம்)'' என்று கூறினார்கள். 
அறிவிப்பாளர் ெமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இடவ நான்கு பபயர்கள் மட்டுகம ஆகும். 
இவற்டறவிடக் கூடுதலாக கவபறடதயும் என்னிடமிருந்து நீங்கள் அறிவிக்க கவண்டாம். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், அடிடமகளுக்குப் பபயர் சூட்டுவது பதாடர்பாககவ இடம்பபற்றுள் ளது. நான்கு (துதிச்) 
பொற்கள் பற்றிய குறிப்பு இல்டல.  
 
4331 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் யஅலா 
(உயர்வு), பரக்கத் (வளம்), அஃப்லஹ் (பவற்றி), யொர் (சுலபம்), நாஃபிஉ (பயனளிப்பவன்) கபான்ற 
பபயர்கடளச் சூட்ட கவண்டாம் எனத் தடட விதிக்க விரும் பினார்கள். பின்னர் அடதப் பற்றி 
எதுவும் கூறாமல் அடமதியாக இருந்துவிட்டார்கள்; அடதப் பற்றி எதுவும் கூறவில்டல. பின்னர் 
அவற்றுக்குத் தடட விதிக்காத நிடலயிகலகய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இறந்துவிட்டார்கள். பிறகு (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்கள் அவற்றுக்குத் தடட விதிக்க 
விரும்பினார்கள். பின்னர் அவர்களும் (அவற்றுக்குத் தடட விதிக்காமல்) விட்டுவிட்டார்கள்.9  
 
பாடம் : 3 அருவருப்பான பபயடர அழகான பபயராகவும் "பர்ரா' எனும் பபயடர டஸனப், 
ஜுடவரியா கபான்ற பபயர்களாகவும் மாற்றியடமப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 
4332 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ஆஸியா' (பாவி) எனும் பபயடர மாற்றி விட்டு, "நீ (பாவியல்ல), ஜமீலா (அழகி)'' என்று 
கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4333 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்டத) உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு 
"ஆஸியா' (பபாருள்: பாவி) எனப்படும் புதல்விபயாருவர் இருந்தார். அவருக்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஜமீலா (பபாருள்: அழகி) என (மாற்று)ப் பபயர் சூட்டினார்கள்.  
 
4334 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியாரான) 
ஜுடவரியா (ரலி) அவர்களுக்கு (முதலில்) "பர்ரா' என்ற பபயர் இருந்தது. அவருக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஜுடவரியா' (இடளயவள்) எனப் பபயர் மாற்றினார்கள். 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பர்ரா'விடமிருந்து (நல்லவளிடமிருந்து) புறப்பட்டு 
விட்டார்கள்' என்று பொல்லப்படுவடத அவர்கள் பவறுத்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4335 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: டஸனப் (ரலி) அவர்களுக்கு (முதலில்) "பர்ரா' 
(நல்லவள்) என்ற பபயர் இருந்தது. அப்கபாது "அவர் தம்டமத் தாகம பரிசுத் 
தப்படுத்திக்பகாள்கிறார்'' என்று (மக்களால்) பொல்லப்பட்டது. ஆககவ, அவருக்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் டஸனப் (அழகிய கதாற்றமுடடய நறுமைச் பெடி) என்று பபயர் 
சூட்டினார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4336 டஸனப் பின்த் உம்மி ெலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (முதலில்) எனக்கு "பர்ரா' 
(நல்லவள்) என்ற பபயகர இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்ககள எனக்கு டஸனப் 
(அழகான கதாற்றமுள்ள நறுமைச் பெடி) எனப் பபயர் சூட்டினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (அவர்களுடடய துடைவியார்) டஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்கள் வந்தார். 
அவருக்கும் பர்ரா (நல்லவர்) என்ற பபயகர இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்ககள 
அவருக்கும் "டஸனப்' எனப் பபயர் சூட்டினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4337 முஹம்மத் பின் அம்ர் பின் அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் என் புதல்விக்கு 
"பர்ரா' (நல்லவள்) எனப் பபயர் சூட்டிகனன். அப்கபாது டஸனப் பின்த் அபெீலமா (ரலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்தப் பபயடரச் சூட்ட கவண்டாபமனத் தடட 
பெய்தார்கள். (முதலில்) எனக்கு "பர்ரா' என்ற பபயகர சூட்டப் பபற்றது. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உங்கடள நீங்ககள பரிசுத்தப்படுத்திக்பகாள்ளாதீர்கள். உங்களில் நல்லவர் யார் 
என அல்லாஹ்கவ நன்கறிந்தவன்'' என்று பொன்னார்கள். மக்கள், "அவருக்கு நாங்கள் என்ன 
பபயர் சூட்ட கவண்டும்?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவருக்கு 
"டஸனப்' எனப் பபயர் சூட்டுங்கள்'' என்றார்கள்.  
 

பாடம் : 4 "மன்னாதி மன்னன்' ("மலிக்குல் அம்லாக்' அல்லது "மலிக்குல் முலூக்') எனப் பபயர் 
சூட்டிக்பகாள்வது தடட பெய்யப்பட்டதாகும்.  
 
4338 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (மறுடம நாளில்) அல்லாஹ்விடம் மிகவும் ககவலமான 
பபயர், (உலகில்) ஒரு மனிதன் "மன்னாதி மன்னன்' (மலிக்குல் அம்லாக்) என்று பபயர் 
சூட்டிக்பகாண்டதாகும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபடீஷபா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்டவத் தவிர (ெர்வ வல்லடம 
படடத்த) கவறு அரெனில்டல'' என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. இதன் அறிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவரான ெயதீ் பின் அம்ர் அல்அஷ்அஸீ (ரஹ்) அவர்கள், "("மலிக்குல் அம்லாக்' என்பதற்கு) 
"ஷாஹான் ஷாஹ்' (மன்னாதி மன்னன்) என்று (பாரெீக பமாழியில்) சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் 
(பபாருள்) கூறினார்கள்'' என்றார்கள். மற்கறார் அறிவிப் பாளரான அஹ்மத் பின் ஹன்பல் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் (பமாழியியல் வல்லுநர்) அபூஅம்ர் இஸ்ஹாக் பின் மிரார் (ரஹ்) 
அவர்களிடம் ("மிகவும் ககவலமான' என்படதக் குறிக்க இந்த ஹதீஸின் மூலத்தில் 
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இடம்பபற்றுள்ள) "அக்னஉ' எனும் பொல் குறித்துக் ககட்கடன். அதற்கு அபூஅம்ர் (ரஹ்) அவர்கள், 
இதற்கு "அவ்ளஉ' (மிகவும் கீழ்த்தரமானது) என்று பபருள் என விடடயளித்தார்கள்.11  
 
4339 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எங்களுக்கு அறிவித்த ஹதீஸ் களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மறுடம நாளில் அல்லாஹ்வின் ககாபத் துக்குரிய, அவனிடம் மிகவும் ககவலமான மனிதர் 
யாபரனில், (உலகில்) "மன்னாதி மன்னன்' எனப் பபயரிடப்பட்ட மனிதர்தாம். அல்லாஹ்டவத் 
தவிர (ெர்வ வல்லடம படடத்த) மன்னன் கவறு யாருமில்டல.  
 
பாடம் : 5 குழந்டத பிறந்தவுடன் இனிப்பான பபாருடள பமன்று அதன் வாயிலிடு வதும் 
அதற்காக நல்ல மனிதர் ஒருவரி டம் குழந்டதகடளக் பகாண்டுபெல் வதும் விரும்பத் தக்கதாகும். 
அது பிறந்த நாளன்கற பபயர் சூட்டுவது பெல்லும். அப்துல்லாஹ் எனும் பபயடரயும் இப்ராஹமீ் 
உள்ளிட்ட நபிமார்களின் பபயர்கடளயும் சூட்டுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 
4340 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தாய்வழிச் ெககாதரர்) அப்துல்லாஹ் 
பின் அபதீல்ஹா அல்அன்ொரீ பிறந்தகபாது அவடர(த் தூக்கிக்பகாண்டு) நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பென்கறன். அப்கபாது அவர்கள் நீளங்கி அைிந்து, தமது ஒட்டகத்திற்கு 
(ெிகிச்டெக்காகத்) தார் பூெிக் பகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் "உன்னிடம் கபரீச்ெம் பழம் 
இருக்கிறதா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்று கூறி, அவர்களிடம் கபரீச்ெம் பழங்கள் 
ெிலவற்டற எடுத்துக் பகாடுத் கதன். அவற்டற வாங்கி அவர்கள் தமது வாயிலிட்டு பமன்று, பிறகு 
குழந்டதயின் வாடயத் திறந்து, அதில் ெிறிதளடவ உமிழ்ந்தார்கள். குழந்டத அடத நாடவச் 
சுழற்றி சுடவக்கலாயிற்று. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்ொரிகளுக்கு 
மிகவும் விருப்பமானது கபரீச்ெம் பழங்கள் ஆகும்'' என்று கூறி விட்டு, குழந்டதக்கு 
"அப்துல்லாஹ்' எனப் பபயர் சூட்டினார்கள்.  
 
4341 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தாயார் உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர் 
களின் இரண்டாவது கைவரான) அபூ தல்ஹா (ரலி) அவர்களின் புதல்வர் ஒருவர் 
கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தார். அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் (பவளியூருக்குப்) புறப்பட்டுச் 
பென்றிருந்தகபாது, அக்குழந்டத இறந்து விட்டது. அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் திரும்பி வந்தகபாது 
"என் மகன் என்ன ஆனான்?'' என்று ககட்டார்கள். (அவருடடய துடைவியார்) உம்மு சுடலம் 
(ரலி) அவர்கள் (துக்கத்டத பவளிக் காட்டாமல்) "அவன் முன்டபவிட நிம்மதி யாக இருக்கிறான்'' 
என்று பதிலளித்துவிட்டு, கைவருக்கு முன்னால் இரவு உைடவ டவத்தார். அபூதல்ஹா (ரலி) 
அவர்கள் இரவு உைடவ அருந்தினார்கள். பிறகு (அன்றிரவு) மடனவியுடன் தாம்பத்திய உறவு 
பகாண்டார்கள். உறவு பகாண்ட பின், உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள் (தம் கைவரிடம்), 
"குழந்டதடய அடக்கம் பெய்(ய ஏற்பாடு பெய்)யுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். (அப்கபாதுதான் 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுக்குக் குழந்டத இறந்த விவரகம பதரிந்தது.) விடிந்ததும் அபூதல்ஹா 
(ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பென்று (நடந்தடதத்) பதரிவித்தார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்றிரவு தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட்டீர்களா?'' 
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என்று ககட்டார்கள். அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், "ஆம்' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இடறவா! அவர்கள் இருவருக்கும் வளம் (பரக்கத்) வழங்குவாயாக!'' எனப் 
பிரார்த்தித்தார்கள். பின்னர் உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள் ஆண் மகபவான்டறப் 
பபற்பறடுத்தார்கள். அப்கபாது அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "குழந்டதடய 
எடுத்துக்பகாண்டு (கநராக) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பெல்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற நான் 
குழந்டதடய நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பகாண்டுபென்கறன். (அப்கபாது) என்னிடம் உம்மு சுடலம் 
(ரலி) அவர்கள் கபரீச்ெம் பழங்கள் ெிலவற்டறக் பகாடுத்தனுப்பினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடமிருந்து குழந்டதடய வாங்கிக்பகாண்டு, "இக்குழந்டதயுடன் ஏகதனும் (இனிப்புப்) பபாருள் 
உள்ளதா?'' என்று ககட்டார்கள். (அங்கிருந்த) மக்கள், "ஆம், கபரீச்ெம் பழங்கள் உள்ளன'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவற்டற வாங்கி (தமது வாயால்) பமன்று, பிறகு தமது 
வாயிலிருந்து அடத எடுத்துக் குழந்டதயின் வாயில் டவத்து அடதத் தடவலானார்கள். 
குழந்டதக்கு "அப்துல்லாஹ்' எனப் பபயர் சூட்டினார்கள்.12 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) 
அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4342 அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: எனக்கு ஆண் குழந்டதபயான்று பிறந் தது. 
அக்குழந்டதடய நான் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் பகாண்டுபென்கறன். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அக்குழந்டதக்கு "இப்ராஹமீ்' எனப் பபயர் சூட்டிப் கபரீச்ெம் பழத்டத பமன்று குழந்டதயின் 
வாயில் அடதத் தடவினார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4343 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) மற்றும் ஃபாத்திமா பின்த் அல்முன்திர் பின் அஸ்ஸுடபர் 
(ரஹ்) ஆகிகயார் கூறிய தாவது: அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் புலம்பபயர்ந்து 
(மதீனாவுக்குச்) பென்றகபாது, அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுடபர் (ரலி) அவர் கடளக் 
கருவுற்றிருந்தார்கள். அவர்கள் "குபா' வந்தடடந்தகபாது, அங்கு அப்துல்லாஹ்டவப் 
பபற்பறடுத்தார்கள். குழந்டத பிறந்தவுடன் கபரீச்ெம் பழத்டத பமன்று, அடதக் குழந்டதயின் 
வாயில் தடவுவதற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் புறப்பட்டுச் பென்றார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்மா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து குழந்டதடய வாங்கி, 
தமது மடியில் டவத்தார்கள். பிறகு கபரீச்ெம் பழத்டதக் பகாண்டுவரச் பொன்னார்கள். ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள் (இது பதாடர்பாகப் பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: கபரீச்ெம் பழம் கிடடக்காமல் 
நாங்கள் ெிறிது கநரம் அடத எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்கதாம். கபரீச்ெம் பழம் கிடடத்ததும் அடத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வாயிலிட்டு பமன்றார்கள். பிறகு குழந்டதயின் 
வாயில் அடத உமிழ்ந்தார்கள். குழந்டதயின் வயிற்றுக்குள் பென்ற முதல் பபாருள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உமிழ்நீராகத்தான் இருந்தது. அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குழந்டதடயத் தடவிக்பகாடுத்து, 
குழந்டதக் காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு அதற்கு "அப்துல்லாஹ்' எனப் பபயர் சூட்டினார்கள். 
பிறகு அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்களுக்கு ஏழு அல்லது எட்டு வயதானகபாது, அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் (பிரார்த்தடன கவண்டி) உறுதிப் பிரமாைம் பெய்தவற்காக அவர்களிடம் 
வந்தார். அவ்வாறு பெல்லு மாறு (அப்துல்லாஹ்வின் தந்டத) ஸுடபர் (ரலி) அவர்ககள 
அப்துல்லாஹ்வுக்கு உத்தர விட்டிருந்தார்கள். அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுடபர் (ரலி) அவர்கள் 
தம்டம கநாக்கி வருவடதக் கண்டகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னடக 
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புரிந்தார்கள். பிறகு உறுதிபமாழி வாங்கினார்கள்.14 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4344 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மக்காவில் (என் புதல்வர்) அப்துல்லாஹ் 
பின் அஸ்ஸுடபடர நான் கருவுற்கறன். கர்ப்ப காலம் முழுடமயடடந்துவிட்ட நிடலயில் நான் 
(புலம்பபயர்ந்து) மதீனா பென்கறன். (வழியில்) "குபா'வில் நான் தங்கிகனன். "குபா'விகலகய 
அவடர நான் பபற்பறடுத்கதன். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (குழந்டதடயக் 
பகாண்டு)பென்று அவர்களது மடியில் டவத்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபரீச்ெம் 
பழத்டதக் பகாண்டுவரச் பொல்லி, அடத பமன்று, குழந்டதயின் வாயில் உமிழ்ந்தார்கள். 
அப்துல்லாஹ்வின் வயிற்றுக்குள் பென்ற முதல் உைவு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
உமிழ் நீராகத்தான் இருந்தது. பிறகு (மீண்டும்) அந்தப் கபரீச்ெம் பழத்டத பமன்று குழந்டதயின் 
வாயில் தடவலானார்கள். பின்னர் குழந்டதக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். அதற்காக அருள்வளம் 
(பரக்கத்) கவண்டினார்கள். (என் குழந்டத) அப்துல்லாஹ்தான் இஸ்லாத்தில் (முஹாஜிர்களுக்குப்) 
பிறந்த முதல் குழந்டத ஆவார். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் (என் 
புதல்வர்) அப்துல் லாஹ் பின் அஸ்ஸுடபடரக் கருவுற் றிருந்த நிடலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் (மதீனாவுக்கு) நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) பென்கறன்...'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 
இடம்பபற்றுள்ளன.  
 
4345 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம், (பிறந்த) 
குழந்டதகள் பகாண்டுவரப்படுவ துண்டு. அப்கபாது அவற்றுக்காக அவர்கள் அருள்வளம் (பரக்கத்) 
கவண்டிப் பிராத்திப் பார்கள். கபரீச்ெம் பழத்டத பமன்று, அடதக் குழந்டதயின் வாயில் 
தடவிவிடுவார்கள்.  
 
4346 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நாங்கள் (அஸ்மாவின் புதல்வர்) அப்துல் லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுடபடர, அவரது வாயில் கபரீச்ெம் பழத்டத பமன்று தடவுவ தற்காக நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் பகாண்டு பென்கறாம். அப்கபாது கபரீச்ெம் பழம் ஒன்டறத் கதடிகனாம். அது 
கிடடப்பதற்குள் பபரும் பாடாகிவிட்டது.  
 
4347 ெஹ்ல் பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஉடெத் மாலிக் பின் ரபஆீ 
(ரலி) அவர்களின் புதல்வர் "முன்திர்' என்பார் பிறந்தவுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் பகாண்டுவரப்பட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அக்குழந்டதடயத் தமது மடியில் டவத்துக்பகாண்டார்கள். அப்கபாது (குழந்டதயின் தந்டத) 
அபூஉடெத் (ரலி) அவர்களும் அமர்ந்திருந்தார்கள். எகதச்டெயாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு முன்னால் நிகழ்ந்த (ெம்பவம்) ஒன்றினால் அவர்களின் கவனம் (கவறு பக்கம்) 
திரும்பியது. எனகவ, அபூஉடெத் (ரலி) அவர்கள் தம் மகடன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து எடுத்துவருமாறு கூற, அவ்வாகற குழந்டதடய அவர்களது மடியிலிருந்து 
எடுத்து, (வடீ்டுக்குக்) பகாடுத்தனுப்பி விட்டனர். ெிறிது கநரத்தில் முந்டதய நிடலக்குத் திரும்பிய 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்தக் குழந்டத எங்கக?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அபூஉடெத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! குழந்டதடய (வடீ்டுக்கு)க் பகாடுத்தனுப்பி 
விட்கடாம்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது "அக்குழந்டதயின் பபயபரன்ன?'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்க, "இன்னது, அல்லாஹ்வின் தூதகர!' என அபூஉடெத் கூறினார்கள். 
(அப்பபயடர விரும்பாததால்) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்டல, (இனி) அவர் 
பபயர் "முன்திர்' (எச்ெரித்து நல்வழிப் படுத்துபவர்) ஆகும்'' என்று கூறினார்கள். "முன்திர்' என்று 
அக்குழந்டதக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்ககள அன்டறக்குப் பபயர் சூட்டினார்கள்.15 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4348 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்களிகலகய மிகவும் நற்குைம் வாய்ந்தவர்களாய் இருந்தார்கள். எனக்கு (என் தாய் வழியில்) 
"அபூஉடமர்' எனப்படும் ஒரு ெககாதரர் இருந்தார். அவர் பால்குடி மறந்தவராக இருந்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்கள் வடீ்டுக்கு) வந்தால் என் ெககாதரடரப் பார்த்து, 
"அபூஉடமர்! பாடும் (உனது) ெின்னக் குருவி என்ன பெய்கிறது?'' என்று ககட்பார்கள். என் ெககாதரர் 
அந்தக் குருவிடய டவத்து விடளயாடிக்பகாண்டிருப்பார்.16 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 6 ஒருவர் தம் மகனல்லாத கவபறாரு வடரப் பார்த்து "அருடம மககன!' என்று கூறலாம். 
அன்பு பாராட்டுவதற் காக அவ்வாறு கூறுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 
4349 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"என் அருடம மககன!'' என்று என்டன அடழத்தார்கள்.  
 
4350 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (மகா பபாய்யனான) தஜ்ஜாடலப் பற்றி நான் வினவியடதவிட அதிகமாக 
கவபறவரும் வினவியதில்டல. அவர்கள் என்னிடம் "மககன! அவடனப் பற்றி உனக்பகன்ன 
கவடல? அவன் உனக்கு எந்தத் தீங்கும் பெய்யமாட்டான்'' என்று பொன்னார்கள். நான், "அவனுடன் 
நதியளவு நீரும் மடலயளவு பராட்டியும் இருக்கும் என்று மக்கள் கூறுகிறார்ககள!'' என்று 
பொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவன் மூலம் அல்லாஹ் எடதபயல்லாம் 
காட்ட விரும்புகிறாகனா) அவற்டறவிட இது அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் எளிதானகத'' என்று 
பொன்னார்கள்.17 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், யஸீத் பின் ஹாரூன் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 
மட்டுகம நபி (ஸல்) அவர்கள் முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கடள "மககன!' என்று கூறியதாக 
இடம்பபற் றுள்ளது. கவபறந்த அறிவிப்பிலும் அவ்வாறு இல்டல.  
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பாடம் : 7 அனுமதி ககாருதல்18  
 
4351 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் மதீனாவில் அன்ொரிகளின் அடவ 
பயான்றில் அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் பதற்றமடடந்த வர்களாக 
எங்களிடம் வந்தார்கள். நாங்கள் (அவரிடம்) "உங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட்கடாம். 
அதற்கு அவர்கள், "(கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்கள் என்டனத் தம்மிடம் வரச் பொல்லி 
ஆளனுப்பியிருந் தார்கள். நான் அவர்களது வடீ்டு வாெலுக்குச் பென்று (வடீ்டுக்குள் நுடழய 
அனுமதி ககட்டு) மூன்று முடற முகமன் (ெலாம்) கூறிகனன். ஆனால், அவர்கள் எனக்குப் பதில் 
(ெலாம்) பொல்லவில்டல. ஆககவ, நான் திரும்பிவிட்கடன். பிறகு அவர்கள் (என்னிடம்) "நீங்கள் 
என்னிடம் வராததற்கு என்ன காரைம்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு, "நான் தங்களிடம் வந்து 
தங்கள் வடீ்டு வாெலில் நின்று, மூன்று முடற முகமன் (ெலாம்) கூறிகனன். எனக்கு யாரும் பதில் 
ெலாம் பொல்லவில்டல. ஆககவ, நான் திரும்பி வந்துவிட்கடன். (ஏபனனில்,) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்களில் ஒருவர் மூன்று முடற அனுமதி ககட்டும் அவருக்கு அனுமதி 
வழங்கப்படாவிட்டால் அவர் திரும்பி விடட்டும்' என்று கூறியுள்ளார்கள்'' என்கறன். அதற்கு உமர் 
(ரலி) அவர்கள், "இ(வ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்ப)தற்கு நீங்கள் 
ொட்ெிடயக் பகாண்டுவர கவண்டும். இல்லாவிட்டால் உங்கடளத் தண்டிக்க கவண்டியதிருக்கும்'' 
என்று கூறினார்கள். (இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து பெவியுற்றவர் 
உங்களில் யாகரனும் உள்ளாரா என்று ககட்டார்கள்.) அதற்கு (அங்கிருந்த) உடப பின் கஅப் (ரலி) 
அவர்கள், "மக்களில் மிகச் ெிறியவகர இவருடன் (இப்கபாது ொட்ெியம் பொல்ல) எழுவார்'' என்று 
பொன்னார்கள். நான் (அபூெயதீ்), "நான்தான் மக்களிகலகய மிகச் ெிறியவன்'' என்று பொன்கனன். 
உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் "இவடர அடழத்துச் பெல்வரீாக!'' என்று கூறினார்கள்.19 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர் களது 
அறிவிப்பில் "எனகவ, நான் அபூ மூொ (ரலி) அவர்களுடன் எழுந்து, உமர் (ரலி) அவர்களிடம் 
பென்று ொட்ெியமளித் கதன்'' என்று அபூெயதீ் (ரலி) கூறியதாக அதிகப்படியாக இடம்பபற்றுள்ளது. 
4352 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் உடப பின் கஅப் (ரலி) 
அவர்களுடன் ஓர் அடவயில் இருந்கதாம். அப்கபாது அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் ககாபத்துடன் வந்து 
நின்று, "அல்லாஹ்டவ முன்டவத்து நான் ககட்கிகறன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அனுமதி ககாருதல் மூன்று முடறயாகும். (மூன்று முடற அனுமதி ககாரி) உங்களுக்கு அனுமதி 
வழங்கப்பட்டால் ெரி! (வடீ்டுக்குள் பெல்லுங்கள்.) இல்லாவிட்டால் திரும்பிவிடுக'' என்று 
கூறியடதக் ககட்டவர் உங்களில் யாகரனும் உள்ளாரா?'' என்று ககட்டார்கள். உடப பின் கஅப் 
(ரலி) அவர்கள், "என்ன அது (என்ன நடந்தது)?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அபூமூொ (ரலி) 
அவர்கள், "கநற்று நான் (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடம் மூன்று முடற 
அனுமதி ககட்கடன். எனக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்டல. பிறகு இன்று அவர்களிடம் வந்து, 
அவர்களிடம் (அவர்களது வடீ்டுக்குள்) பென்று, அவர்களிடம் கநற்று நான் வந்து (அனுமதி ககட்டு) 
மூன்று முடற ெலாம் பொன்கனன். (பதில் வராததால்) பிறகு நான் திரும்பிவிட்கடன்'' என்று 
கூறிகனன். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "உமது குரடல நாம் பெவியுற்கறாம். அப்கபாது நாம் 
ஒரு (முக்கிய) அலுவலில் ஈடுபட்டிருந்கதாம். அனுமதி வழங்கப்படும்வடர நீங்கள் அனுமதி 
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ககட்டிருந்தால் நன்றாயிருந்திருக் குகம!'' என்றார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து நான் பெவி யுற்றடதப் கபான்கற அனுமதி ககட்கடன்'' என்கறன். உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இ(வ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என்ப) தற்கு உமக்குச் ொட்ெியம் அளிப்பவர் ஒருவடர நீர் பகாண்டுவர கவண்டும். 
இல்லாவிட்டால் உமது முதுகிலும் வயிற்றி லும் நாம் தண்டிக்க கவண்டியதிருக்கும்'' என்று 
கூறினார்கள் என்றார்கள். அப்கபாது உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! எங்களில் வயதில் ெிறியவகர உங்களுடன் (இப்கபாது ொட்ெியம் பொல்ல) எழுவார்'' 
என்று கூறிவிட்டு, "அபூெயகீத! எழுந்திரும்'' என்று பொன்னார்கள். அவ்வாகற நான் எழுந்து உமர் 
(ரலி) அவர்களிடம் பென்று, "இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியடத நான் 
பெவியுற்கறன்'' என்று (ொட்ெியம்) பொன்கனன்.  
 
4353 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் (கலீஃபா) உமர் 
(ரலி) அவர்களின் (வடீ்டு) வாெலுக்குச் பென்று (உள்கள நுடழய) அனுமதி ககட்டார்கள். உமர் (ரலி) 
அவர்கள் "ஒன்று' என்றார்கள். பிறகு அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் இரண்டாவது முடற அனுமதி 
ககட்டார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் "இரண்டு' என்றார்கள். பிறகு அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் 
மூன்றாவது முடற அனுமதி ககட்ட கபாது, உமர் (ரலி) அவர்கள் "மூன்று' என்றார்கள். பிறகு 
அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் திரும்பி வந்துவிட்டார்கள். அப்கபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் அபூமூொ (ரலி) 
அவர்கடளப் பின்பதாடர்ந்து வந்து தம்மிடம் திரும்பிவரச் பெய்து, "இவ்வாறு நீர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து மனனமிட்டிருந்தால் அதற்கு ஆதாரம் பகாண்டுவாருங்கள். 
இல்லாவிட்டால் உம்டம (மற்றவர்களுக்கு) ஒரு பாடமாக ஆக்கி விடுகவன்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்கபாது அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அனுமதி ககாருதல் மூன்று முடறயாகும்' என்று கூறியடத நீங்கள் அறிவரீ்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அடதக் ககட்டு மக்கள் ெிரிக்கலாயினர். உடகன நான், "உங்களு டடய முஸ்லிம் 
ெககாதரர் பதீிக்குள்ளாக்கப் பட்ட நிடலயில் உங்களிடம் வந்துள்ளார். (அவடரக் கண்டு) நீங்கள் 
ெிரிக்கிறரீ்ககள?'' என்று கூறிவிட்டு, (அபூமூொ (ரலி) அவர் களிடம்) "நீங்கள் வாருங்கள். இந்தத் 
தண்ட டனயில் உங்களுக்கு நான் பங்காளியா கவன்'' என்று கூறிவிட்டு, உமர் (ரலி) அவர் களிடம் 
பென்கறன். அப்கபாது அபூமூொ (ரலி) அவர்கள், "இகதா அபூெயதீ் (ொட்ெி)'' என்று கூறினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4354 உடபத் பின் உடமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் (கலீஃபா) உமர் 
(ரலி) அவர்களிடம் (பென்று அவர்களது இல்லத்திற்குள் நுடழய) மூன்று முடற அனுமதி 
ககட்டார்கள். (ஆனால், அவர் களுக்கு அனுமதியளிக்கப்படவில்டல. அப்கபாது) உமர் (ரலி) 
அவர்கள் ஏகதா அலுவலில் ஈடுபட்டிருந்தடதக் கண்டார்கள் கபாலும். எனகவ, அபூமூொ (ரலி) 
அவர்கள் திரும்பிவிட்டார்கள். (அலுவடல முடித்த) பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் 
பின் டகஸ் (ரலி) அவர்களின் (அபூமூொ) குரடல நீங்கள் ககட்கவில்டலயா? அவருக்கு அனுமதி 
அளியுங்கள்'' என்றார்கள். பிறகு அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் அடழக்கப்பட்டார்கள். அப்கபாது உமர் 
(ரலி) அவர்கள், "இவ்வாறு நீங்கள் பெய்ததற்கு என்ன காரைம் (ஏன் மூன்று முடற அனுமதி 
ககாரி விட்டுத் திரும்பிச் பென்றுவிட்டீர்கள்)?'' என்று ககட்டார்கள். அபூமூொ (ரலி) அவர்கள், 
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"இவ்வாகற நாங்கள் கட்டடளயிடப்பட்டிருந்கதாம்'' என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், 
"நீங்கள் இதற்குரிய ொன்டற நிடலநிறுத்த கவண்டும். அல்லது நான் (இன்னின்னவாறு) 
நடவடிக்டக எடுப்கபன்'' என்றார்கள். எனகவ, அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் அன்ொரிகளின் 
அடவபயான்டற கநாக்கிப் புறப்பட்டார் கள். அன்ொரிகள், "எங்களில் ெிறியவர் ஒருவகர இதற்காக 
உமக்குச் ொட்ெியமளிப்பார்'' என்று கூறினர். ஆககவ, அபூெயதீ் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து (உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம் பென்று), "இவ்வாகற நாங்கள் கட்டடளயிடப்பட்டிருந் கதாம்'' என்று கூற, உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இந்த விவரம் எனக்குத் பதரியாமல் கபாய் 
விட்டகத! (நபி (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறிய நாளில்) கடடவதீிகளில் நான் வைிகத் தில் 
ஈடுபட்டிருந்தது எனது கவனத்டதத் திடெ திருப்பிவிட்டது (கபாலும்)'' என்று கூறினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் உடபத் பின் உடமர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் நள்ர் பின் ஷுடமல் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "கடடவதீிகளில் நான் வைிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தது எனது கவனத்டதத் 
திடெ திருப்பிவிட்டது'' எனும் குறிப்பு இடம்பபறவில்டல.  
 
4355 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ரலி) அவர்களிடம் வந்து, "அஸ்ஸலாமு அடலக்கும். இகதா! அப்துல்லாஹ் பின் டகஸ் 
வந்துள்களன்'' என்று கூறி (அனுமதி ககாரி)கனன். அவர்கள் எனக்கு அனுமதி வழங்கவில்டல. 
பிறகு (மீண்டும்) நான், "அஸ்ஸலாமு அடலக்கும். இகதா! அபூமூொ (வந்துள்களன்). அஸ்ஸலாமு 
அடலக்கும். இகதா! அஷ்அரீ (வந்துள்களன்)'' என்று (இன்னும் இரண்டு முடற) அனுமதி 
ககாரிகனன். (அனுமதி கிடடக்காததால்) பிறகு நான் திரும்பி வந்துவிட்கடன். அப்கபாது உமர் (ரலி) 
அவர்கள் "அவடர என்னிடம் அடழத்து வாருங்கள். அவடர என்னிடம் அடழத்து வாருங்கள்'' 
என்று கூறினார்கள். நான் (மீண்டும்) வந்தகபாது, "அபூமூொ! ஏன் திரும்பிச் பென்றரீ்? நாம் ஓர் 
அலுவலில் ஈடுபட்டிருந்கதாம்'' என்று கூறினார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அனுமதி ககாருதல் மூன்று முடறயாகும். (மூன்று முடறக்குள்) உமக்கு அனுமதி 
வழங்கப்பட்டால் ெரி. இல்லாவிட்டால் நீர் திரும்பிவிடுக' என்று கூறியடத நான் ககட்டுள்களன்'' 
என்கறன். உமர் (ரலி) அவர்கள் "இ(வ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
என்ப)தற்கு நீங்கள் ொட்ெி பகாண்டுவர கவண்டும். இல்லாவிட்டால் இப்படி இப்படிச் பெய்து 
விடுகவன்'' என்று கூறினார்கள். ஆககவ, நான் (அன்ொரிகளின் அடவக்குச்) பென்கறன். உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "அவருக்குச் ொட்ெி கிடடத்தால் மாடலயில் அவடரச் பொற் பபாழிவு கமடடக்கு 
அருகில் நீங்கள் காண் பரீ்கள். ொட்ெி கிடடக்காவிட்டால் அவடர நீங்கள் காைமாட்டீர்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். மாடல கநரமானகபாது என்டனக் கண்ட மக்கள், "அபூமூொ! நீர் என்ன பொல் கிறரீ்? 
ொட்ெி கிடடத்துவிட்டாரா?'' என்று உமர் (ரலி) அவர்கள் ககட்டார்கள். நான் "ஆம், உடப பின் கஅப் 
(ரலி) அவர்ககள (ொட்ெி)'' என்கறன். உமர் (ரலி) அவர்கள் "அவர் கநர்டமயானவர்தாம்'' என்று கூறி 
விட்டு, "அபுத்துஃடபல்! இவர் என்ன பொல்கிறார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உடப பின் கஅப் 
(ரலி) அவர்கள், "கத்தாபின் புதல்வகர! அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறி 
யடத நான் ககட்டுள்களன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்களுக்கு நீகர ஒரு 
கவதடனயாக ஆகிவிடாதீர்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "சுப்ஹானல்லாஹ் 
(அல்லாஹ் தூயவன்). இடதக் குறித்து ஒன்டறக் ககள்விப்பட்கடன். அடத உறுதி 
பெய்துபகாள்ளகவ விரும்பிகனன்'' என்றார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) 
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அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "அபுல்முன்திர்! நீங்கள் இடத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
பெவியுற்றரீ்களா?'' என்று உமர் (ரலி) அவர்கள் ககட்டார்கள். அதற்கு உடப பின் கஅப் (ரலி) 
அவர்கள், "ஆம், கத்தாபின் புதல்வகர! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்களுக்கு 
நீகர ஒரு கவதடனயாக ஆகிவிடாதீர்'' என்று கூறினார்கள் என இடம்பபற்றுள்ளது. அதில் உமர் 
(ரலி) அவர்கள் "சுப்ஹானல்லாஹ்' என்று கூறியதும் அதற்குப் பின் உள்ளடவயும் 
இடம்பபறவில்டல.  
 
பாடம் : 8 "யார் அது?' என்று ககட்கப்படும்கபாது (பபயடரச் பொல்லாமல்) "நான்' என்று அனுமதி 
ககட்பவர் பதிலளிப்பது பவறுக்கத் தக்கதாகும்.  
 
4356 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
பென்று (அவர்கடள) அடழத்கதன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "யார் அது?'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
"நான்தான்'' என்று பதிலளித்கதன். அப்கபாது அவர்கள் "நான்... நான் (என்றால்...?)'' என்று கூறியபடி 
பவளிகய வந்தார்கள்.20  
 
4357 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் உள்கள வர அனுமதி ககட்கடன். அவர்கள், "யார் அது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
நான் "நான்தான்'' என்று பதிலளித்கதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் "நான்... நான் (என்றால்...?)'' என்று 
கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஜாபிர் பின் அப்தில் லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாக வும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "அவ்வாறு கூறியடத அவர்கள் பவறுத்தடதப் 
கபான்றிருந்தது'' என இடம் பபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 9 பிறர் வடீ்டில் எட்டிப் பார்ப்பது தடட பெய்யப்பட்டதாகும்.  
 
4358 ெஹ்ல் பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் கதவில் ஒரு 
துவாரத்தின் வழியாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது அடறயினுள் எட்டிப் பார்த்தார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஈர்வலி (கபன் ெீப்பு) ஒன்றிருந்தது. அதன் 
மூலம் அவர்கள் தமது தடலடயக் ககாதிக்பகாண்டிருந்தார்கள். அவடரக் கண்ட அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீ என்டனப் பார்த்துக் பகாண்டிருக்கிறாய் என்று எனக்கு (முன்கப) 
பதரிந்திருந்தால், இந்த ஈர்வலியால் உன் கண்டைக் குத்தியிருப்கபன்'' என்று கூறி விட்டு, 
"(வடீ்டுக்குள் நுடழய) அனுமதி ககட்க கவண்டும் என்று ெட்டமாக்கப்பட் டகத, பார்டவ (எல்டல 
மீறி வடீ்டிலிருப் பவர்கள்மீது விழக்கூடும் என்ற) காரைத் தால்தான்'' என்று பொன்னார்கள்.21 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4359 ெஹ்ல் பின் ெஅத் அல்அன்ொரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் கதவில் ஒரு 
துவாரத்தின் வழியாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் அடறயினுள் எட்டிப் பார்த்தார். 
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அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் ஈர்வலி (கபன் ெீப்பு) ஒன்றிருந்தது. அதன் 
மூலம் அவர்கள் தமது தடலடயச் ெீவிக்பகாண்டிருந்தார்கள். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீ பார்த்துக்பகாண்டிருக்கிறாய் என நான் (முன்கப) அறிந்திருந்தால், இந்த 
ஈர்வலியால் உன் கண்டைக் குத்தியிருப் கபன். (வடீ்டுக்குள் நுடழய) அனுமதி ககட்க கவண்டும் 
என்று அல்லாஹ் ெட்டமாக்கியிருப் பகத, பார்டவ (எல்டல மீறி வடீ்டிலிருப்பவர்கள்மீது 
விழக்கூடும் என்ற) காரைத்தால்தான்'' என்று பொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஹ்ல் பின் 
ெஅத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4360 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
அடறகளில் ஒன்றின் வழியாக எட்டிப் பார்த்தார். (இடதக் கண்ட) நபி (ஸல்) அவர்கள் நீளமான 
அம்பின் "கூர்முடனயுடன்' அல்லது "கூர்முடன களுடன்' அவருக்குத் பதரியாமல் அவடர 
கநாக்கிச் பென்று (அவரது கண்ைில்) குத்தப் கபானடத இப்கபாதும் நான் பார்ப்படதப் 
கபான்றுள்ளது.22 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4361 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு குடும்பத்தாரின் அனுமதியின்றி அவர்களது வடீ்டினுள் 
யாகரனும் எட்டிப் பார்த்தால், அவரது கண்டைப் பறிக்கவும் அவர்களுக்கு அனுமதி உண்டு. இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4362 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உன் அனுமதியின்றி ஒரு மனிதர் 
உன்டன எட்டிப் பார்த்தகபாது, அவர்மீது நீ ெிறு கல்டலச் சுண்டிபயறிய, அது அவரது கண்டைப் 
பறித்துவிட்டால் உன்மீது எந்தக் குற்றமுமில்டல. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.23  
 
பாடம் : 10 எகதச்டெயாகப் பார்டவ விழுவது.24  
 
4363 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் எகதச்டெயாக (அந்நியப் பபண்மீது) பார்டவ விழுவடதப் பற்றிக் ககட்கடன். 
அப்கபாது எனது பார்டவடய (உடனடியாகத்) திருப்பிக்பகாள்ள கவண்டுபமன அவர்கள் எனக்குக் 
கட்டடளயிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கவறு இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அத்தியாயம் - 39 : முகமன் (ெலாம்)1 

     4364 - 4518 
 

பாடம் : 1  
வாகனத்தில் பெல்பவர் நடந்து பெல் பவருக்கும், (எண்ைிக்டகயில்) குடறந்தவர்கள் 
அதிகமானவர்க ளுக்கும் (முதலில்) முகமன் (ெலாம்) பொல்ல கவண்டும்.2  
 
4364 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வாகனத்தில் பெல்பவர் நடந்து பெல்பவ 
ருக்கும், நடந்து பெல்பவர் அமர்ந்திருப்பவருக் கும், (எண்ைிக்டகயில்) குடறந்தவர்கள் 
அதிகமானவர்களுக்கும் (முதலில்) முகமன் (ெலாம்) பொல்லட்டும்.3 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 2 முகமனுக்குப் பதிலுடரப்பது ொடல யில் அமர்வதன் ஒழுங்கு முடறகளில் 
ஒன்றாகும்.5  
 
4365 அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் வடீ்டு முற்றங்களில் அமர்ந்து 
கபெிக்பகாண்டிருப்கபாம். (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து 
எங்களிடடகய நின்று, "ொடலகயாரங்களில் அமர்ந்து (கபெிக்) பகாண்டிருப்பதற்கு உங்களுக்கு 
என்ன (அவெியம்) கநர்ந்தது? ொடலகயாரங்களில் அமர்வடதத் தவிர்த்துவிடுங்கள்'' என்று கூறி 
னார்கள். நாங்கள் "அவெியத்டத முன்னிட்கட அமர்கிகறாம். (இங்கு அமர்ந்துதான் பல விஷ 
யங்கள் குறித்து) நாங்கள் கபெிக்பகாள்கிகறாம்; கலந்துடரயாடுகிகறாம்'' என்று கூறிகனாம். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அடதத் தவிர்க்க முடியாது என்றி ருந்தால், ொடலகளுக்கு 
அவற்றின் உரிடமடய வழங்கிவிடுங்கள். (அந்நியப் பபண்கடளப் பார்க்காமல்) பார்டவடயத் 
தாழ்த்திக்பகாள் வதும், முகமனுக்குப் பதிலுடரப்பதும், நல்ல கபச்சுக்கடளப் கபசுவதும் (அவற்றின் 
உரிடம) ஆகும்'' என்று பொன்னார்கள்.  
 
4366 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் 
ொடலகளில் அமர்வடதத் தவிர்த்துவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! நாங்கள் அங்கு அமராமல் இருக்க இயலாது. அங்கு (அமர்ந்துதான் பல விஷயங்கடள) 
நாங்கள் கபெிக்பகாள்கிகறாம்'' என்று கூறினர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(அங்கு) நீங்கள் 
அமர்ந்துதான் ஆககவண்டும் என்றிருந்தால், ொடலக்கு வழங்க கவண்டிய உரிடமடய வழங்கி 
விடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "ொடலயின் உரிடம என்ன?'' என்று வினவினர். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "(அந்நியப் பபண்கடளப் பார்க்காமல்) பார்டவடயத் தாழ்த்திக்பகாள்வதும், 
(பாதொரி களுக்குச் பொல்லாகலா பெயலாகலா) துன்பம் தராமலிருப்பதும், முகமனுக்குப் 
பதிலுடரப்பதும், நன்டம புரியும்படி கட்டடளயிடுவதும், தீடமயிலிருந்து தடுப்பதும் (அதன் 
உரிடம) ஆகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.6 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 3 முகமனுக்குப் பதிலுடரப்பது, ஒரு முஸ்லிம் மற்பறாரு முஸ்லிமுக்குச் பெய்ய 
கவண்டிய கடடமகளில் ஒன்றாகும்.  
 
4367 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் தம் (பகாள்டகச்) 
ெககாதரருக் குச் பெய்ய கவண்டிய கடடமகள் ஐந்தாகும். 1. முகமனுக்குப் பதிலுடரப்பது 2. தும்மி 
("அல் ஹம்து லில்லாஹ்' என்று கூறி)யவருக்கு ("யர்ஹமுகல்லாஹ்' என்று) மறுபமாழி கூறுவது 
3. விருந்தடழப்டப ஏற்பது. 4. கநாயாளிடய நலம் விொரிப்பது 5. ஜனாஸாவில் கலந்து பகாள்வது. 
இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
களில் வந்துள்ளது. (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: (பபாதுவாக) இந்த ஹதீடஸ மஅமர் (ரஹ்) அவர்கள், ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து "முர்ெலா'ககவ அறிவிப்பார்கள். ஒரு முடற மஅமர் (ரஹ்) அவர்கள், "ஸுஹ்ரீ 
(ரஹ்) அவர்கள் ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், ெயதீ் அவர்கள் அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் கூறியதாவது'' என்று (முஸ்னதாக) அறிவித்தார்கள்.  
 
4368 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு 
முஸ்லிம் இன்பனாரு முஸ்லிமுக்குச் பெய்ய கவண்டிய கடடமகள் ஆறாகும்'' என்று 
கூறினார்கள். "அடவ யாடவ, அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவடரச் ெந்திக்கும்கபாது முகமன் கூறுவாயாக. அவர் 
உன்டன விருந்துக்கு அடழத்தால் அவருக்குப் பதிலளிப்பாயாக. அவர் உன்னி டத்தில் அறிவுடர 
கூறச் பொன்னால் அவருக்கு அறிவுடர கூறுவாயாக. அவர் தும்மி "அல் ஹம்து லில்லாஹ்' 
என்று கூறினால் (யர்ஹமு கல்லாஹ் என்று) அவருக்கு மறுபமாழி கூறு வாயாக. அவர் 
கநாய்வாய்ப்பட்டால் அவடர உடல்நலம் விொரிப்பாயாக. அவர் இறந்துவிட் டால் அவரது 
ஜனாஸாடவப் பின்பதாடர்ந்து பெல்வாயாக'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 4 கவதக்காரர்களுக்கு (நாம்) முதலில் முகமன் கூறுவது தடட பெய்யப்பட் டதாகும்  
என்பதும் அவர்களுக்கு எவ்வாறு பதில் முகமன் கூற கவண்டும் என்பதும்.8  
 
4369 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கவதக்காரர்கள் உங்களுக்கு முகமன் 
(ெலாம்) கூறினால், "வ அடலக்கும்' (நீங்கள் பொன்னது உங்களுக்கும் கநரட்டும்) என்று (பதில்) 
கூறுங்கள். இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4370 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபித்கதாழர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், 
"கவதக்காரர்கள் எங்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) கூறினால், நாங்கள் அவர்களுக்கு எவ்வாறு பதில் 
(முகமன்) கூற கவண்டும்?'' என்று ககட் டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "வ அடலக்கும்' 
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(நீங்கள் பொன்னது உங்களுக்கும் கநரட்டும்) என்று (பதில்) கூறுங்கள் என விடடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4371 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யூதர்கள் உங்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) 
கூறினால் அவர்களில் ெிலர் "அஸ்ஸாமு அடலக்க' (உங்களுக்கு மரைம் உண்டாகட் டும்) என்கற 
கூறுவர். ஆககவ, (அவர்களுக் குப் பதிலாக) "அடலக்க' (நீ பொன்னது உனக்கு உண்டாகட்டும்) 
என்று கூறுவரீாக. இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4372 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஆககவ, (அவர்களுக்குப் பதிலாக) "வ 
அடலக்க' (நீ பொன்னது உனக்கும் உண்டாகட்டும்) என்று கூறுவரீாக'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது.10  
 
4373 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: யூதர்களில் ஒரு குழுவினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து (உள்கள வர) அனுமதி ககட்டு "அஸ்ஸாமு அடலக்கும்' (உங்களுக்கு 
மரைம் உண்டாகட்டும்) என்று (ெற்கற மாற்றி முகமன்) கூறினர். உடகன நான் "அடலக்குமுஸ் 
ஸாமு வல்லஅனா' (உங்களுக்கு மரைமும் ொபமும் உண்டாகட்டும்) என்று பதில் பொன்கனன். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆயிஷா! (நிதானம்!) அல்லாஹ் எல்லாக் 
காரியங்களிலும் நளினத்டதக் டகயாள்வடதகய விரும்புகிறான்'' என்று கூறினார்கள். நான் 
"அவர்கள் பொன்னடத நீங்கள் பெவியுறவில்டலயா?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நான்தான் "வ அடலக்கும்' (நீங்கள் பொன்னது உங்களுக்கும் உண்டாகட்டும்) 
என்று (நளின மாகச்) பொல்லிவிட்கடகன (அடத நீ கவனிக்க வில்டலயா)?'' என்று (திருப்பிக்) 
ககட்டார் கள்.11 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் "நான்தான் "அடலக்கும்' (நீங்கள் பொன்னது உங்களுக்கு உண்டாகட்டும்) 
என்று (நளினமாகச்) பொல்லிவிட்கடகன என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (திருப்பிக்) 
ககட்டார்கள்'' என இடம்பபற்றுள்ளது. அவற்றில் ("அடலக்கும்' என்பதற்கு முன்) "வ' எனும் 
(இடடச்)பொல் இடம்பபறவில்டல.  
 
4374 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: யூதர்களில் ெிலர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 
"அபுல்காெிகம! அஸ்ஸாமு அடலக்க'" (உமக்கு மரைம் உண்டாகட்டும்) என்று (ெற்கற மாற்றி 
முகமன்) கூறினர். நபி (ஸல்) அவர்கள் "வ அடலக்கும்' (நீங்கள் பொன்னது உங்களுக்கும் 
உண்டாகட்டும்) என்று (பதில்) பொன்னார்கள். நான் "அடலக்குமுஸ் ஸாமு வத்தாமு'' (உங்களுக்கு 
மரைமும் இழிவும் உண்டாகட்டும்) என்று பதில் (முகமன்) கூறிகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆயிஷா! அருவருப்பாகப் கபசுபவளாக இராகத'' என்று கூறினார்கள். நான், 
"அவர்கள் பொன்னடத நீங்கள் பெவியுறவில்டலயா?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நான்தான் அவர்கள் பொன்னதற்கு "வ அடலக்கும்' (நீங்கள் பொன்னது 
உங்களுக்கும் உண்டாகட்டும்) என்று (நளினமாக) பதில் பொல்லி விட்கடகன (அடத நீ 
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கவனிக்கவில்டலயா)?'' என்று (திருப்பிக்) ககட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் 
களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், 
"ஆயிஷா (ரலி) அவர் கள், யூதர்கள் கூறியடதப் புரிந்துபகாண்டு (பதிலுக்கு) அவர்கடள 
ஏெினார்கள். அப் கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆயிஷா! நிதானம்! ஏபனனில், 
அல்லாஹ் இயற்டகயாககவா பெயற்டகயாககவா அரு வருப்பாகப் கபசுவடத விரும்புவதில்டல'' 
என்று கூறினார்கள் என இடம்பபற்றுள்ளது. கமலும், அப்கபாது வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ் "(நபிகய!) அவர்கள் உம் மிடம் வரும்கபாது அல்லாஹ் எடத உமக்கு முகமனாக 
ஆக்கவில்டலகயா அடத உமக்கு முகமனாகக் கூறுகின்றனர்'' (58:8) எனும் வெனத்டத 
முழுடமயாக அருளினான் என்று கூடுதலாகக் காைப்படுகிறது.  
 
4375 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: யூதர்களில் ெிலர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு "அபுல்காெிகம! அஸ்ஸாமு அடலக்க'' (உங்களுக்கு மரைம் 
உண்டாகட்டும்) என்று முகமன் கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "வ அடலக்கும்' 
(நீங்கள் பொன்னது உங்களுக்கும் உண்டாகட்டும்) என்று (நளினமாக பதில்) கூறினார்கள். ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள் ககாபப்பட்டு, "அவர்கள் பொன்னடத நீங்கள் பெவியுறவில்டலயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; நான் ககட்டுவிட்டு அவர்களுக்கு 
(நளினமாக) பதில் பொல்லிவிட்கடகன! அவர்களுக்கு எதிராக நாம் பெய்த பிரார்த்தடன 
ஏற்கப்படும். நமக் பகதிராக அவர்கள் பெய்த பிரார்த்தடன ஏற்கப்படாது'' என்று பொன்னார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4376 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யூதர்களுக்கும் கிறித்தவர்களுக்கும் 
நீங்கள் முதலில் முகமன் கூறாதீர்கள். அவர்களில் ஒருவடர நீங்கள் ொடலயில் ெந்தித்தால், 
ொடலயின் பநருக்கடியான பகுதியில் அவடர ஒதுங்கிப்கபாகச் பெய்யுங்கள். இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் நான்கு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் வகீஉ (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "யூதர்கடள நீங்கள் ெந்தித்தால்' என்றும், முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "கவதக்காரர்கள் பதாடர்பாக ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் (கமற் கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளபடி) கூறினார்கள்'' என்றும் இடம்பபற்றுள்ளது. ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "அவர்கடள நீங்கள் ெந்தித்தால்' என்று அந்த இடைடவப்பாளர்களில் யாருடடய 
பபயரும் குறிப்பிடாமல் அறிவிக்கப்பபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 5 (பபரியவர்கள்) ெிறாருக்கு முகமன் கூறுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.12  
 
4377 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெிறுவர்கடளக் கடந்து பென்றகபாது, அவர்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) கூறினார்கள்.13 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
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4378 ெய்யார் பின் அபெீய்யார் வர்தான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நான் ஸாபித் 
அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்களுடன் நடந்து பென்கறன். அப்கபாது அவர்கள் ெிறுவர்கள் ெிலடரக் 
கடந்து பென்றகபாது அவர்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) கூறினார்கள். "(ஒரு முடற) நான் அனஸ் 
(ரலி) அவர் களுடன் நடந்து பென்கறன். அப்கபாது அனஸ் (ரலி) அவர்கள் ெிறுவர்கள் ெிலடரக் 
கடந்து பென்றார்கள். அப்கபாது அவர்கள் அச்ெிறுவர்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) கூறி னார்கள். 
கமலும், அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "(ஒரு முடற) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
நடந்து பென்கறன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிறுவர்கள் ெிலடரக் கடந்து 
பென் றார்கள். அப்கபாது அச்ெிறுவர்களுக்கு அல் லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முகமன் 
(ெலாம்) கூறினார்கள் என்றும் கூறினார்கள்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 6 வடீ்டு வாெலில் திடரடய விலக்கிடவத்திருப்பது கபான்ற அடடயாளங்கடள, உள்கள 
பெல்ல அனுமதியாகக் கருதலாம்.14  
 
4379 இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம், "(என் வடீ்டு வாெலில்) திடர விலக்கப்படு வதும், எனது அரவத்டத நீ பெவியுறுவதும் 
என்னிடம் (வடீ்டுக்குள்) நீ வரலாம் என்பதற்கான அனுமதியாகும். நானாக (வரகவண்டாம் எனத்) 
தடுக்காத வடர'' என்று கூறினார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் 
பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 7 இயற்டகத் கதடவடய நிடறகவற்று வதற்காகப் பபண்கள் பவளிகய பெல்லலாம்.16  
 
4380 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: "பர்தா' அைிவது ெட்டமாக்கப்பட்ட பின்னர் (நபி 
(ஸல்) அவர்களின் துடைவியார்) ெவ்தா (ரலி) அவர்கள் இயற்டகக் கடடன நிடறகவற் 
றுவதற்காக (இரவு கநரத்தில்) பவளிகய பென் றார்கள். ெவ்தா (ரலி) அவர்கள் பபண்களி கலகய 
நல்ல உயரமும் (உயரத்துக்கு ஏற்ற) பருமனும் உள்ளவராக இருந்தார்கள். அவடர 
அறிந்தவர்களுக்கு அவர் (பர்தா அைிந்து பென்றாலும் அவர்) யார் என்று (அடடயாளம்) பதரியாம 
லிருக்காது. அப்கபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் ெவ்தா (ரலி) அவர்கடளப் பார்த்து 
(அறிந்து) விட்டு, "ெவ்தாகவ! அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! (பர்தா அைிந்திருந்தாலும்) நீங்கள் 
யார் என்று எங்களுக்குத் பதரியாமலில்டல. நீங்கள் (யார் என்று அறிந்துபகாள்ளப்படுகிற 
நிடலயில்) எப்படி பவளிகய வருகிறரீ்கள் என்பது குறித்து கயாெித்துப் பாருங்கள்'' என்று 
பொன்னார்கள். ெவ்தா (ரலி) அவர்கள் உடகன அங்கி ருந்து திரும்பி வந்தார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டில் இரவு உைவு அருந்திக்பகாண்டிருந் தார்கள். 
அவர்களது டகயில் இடறச்ெி கலந்த எலும்புத் துண்டு ஒன்று இருந்தது. ெவ்தா (ரலி) அவர்கள் 
வடீ்டினுள் நுடழந்து, "அல்லாஹ் வின் தூதகர! நான் (இயற்டகக் கடடன நிடற கவற்ற) பவளிகய 
பென்கறன். அப்கபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் இப்படி இப்படிச் பொன் னார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இடறச்பெய்தி (வஹ)ீ வந்தது. பின்னர் 
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அந்நிடல விலக்கப்பட்டது. அப் கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களது டகயில் அந்த 
எலும்புத் துண்டு (அப்படிகய) இருந்தது; அடத அவர்கள் (கீகழ) டவத்திருக்கவில்டல. கமலும், 
அவர்கள் "(பபண்ககள!) நீங்கள் உங்கள் (அடிப்படடத்) கதடவகளுக்காக பவளிகய பெல்ல அனுமதி 
வழங்கப்பட்டுள்ளது'' என்று பொன்னார்கள்.17 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அப ீடஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "ெவ்தா (ரலி) 
அவர்கள் பபண்களிகலகய நல்ல உயரமான உடல்வாகு பகாண்டவராயிருந்தார்'' என்று 
இடம்பபற்றுள்ளது. கமலும் அவர்களது அறிவிப்பில் "அதாவது கழிப்பிடங்களுக்கு(ச் பெல்ல 
அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது)'' என்று ஹிஷாம் பின் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் (விளக்கம்) 
கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது. அதில், "ெவ்தா 
(ரலி) அவர்கள் மக்களிகலகய நல்ல உயரமான உடல்வாகு பகாண்ட பபண்ைாக இருந்தார்கள்'' 
என இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது.  
 
4381 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
துடைவியர் (மதீனாவின்) புறநகர்ப் பகுதிக ளுக்கு இயற்டகக் கடடன நிடறகவற்ற இரவு 
கவடளகளில் புறப்பட்டுச் பெல்வார்கள். -("புற நகர்ப் பகுதிகள்' என்படதக் குறிக்க ஹதீஸின் 
மூலத்தில் இடம்பபற்றுள்ள) "மனாஸிஉ' எனும் பொல், விொலமான இடங்கடளக் குறிக்கும். -உமர் 
பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "தங்கள் 
துடைவியடரத் திடரக்குள்ளிருக்கு மாறு கூறுங்கள்'' என்று பொல்வார்கள். ஆனால், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு பெய்யவில்டல. இந்நிடல யில் ஒரு நாள் நபி 
(ஸல்) அவர்களின் துடை வியார் ெவ்தா பின்த் ஸம்ஆ (ரலி) அவர்கள் ஓர் இரவில் இஷா 
கநரத்தில் பவளிகய பென்றார்கள். ெவ்தா (ரலி) அவர்கள் உயரமான பபண்ைாக இருந்தார்கள். 
உமர் (ரலி) அவர்கள் ெவ்தா (ரலி) அவர்கடள கநாக்கி, "ெவ்தாகவ! (நீங்கள் பர்தா 
அைிந்திருந்தாலும்) நாங்கள் உம்டம யார் என்று அடடயாளம் பதரிந்துபகாண்கடாம்'' என்று 
கூறினார்கள். பர்தா பதாடர்பான ெட்டம் அருளப்பட கவண்டுபமன்ற கபராவலிகலகய இவ்வாறு 
கூறினார்கள். வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் அவ்வாகற பர்தா பதாடர்பான வெனத்டத 
அருளினான்.18 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 8 அந்நியப் பபண்ணுடன் தனிடமயில் இருப்பதும் அவளிடம் பெல்வதும் தடட 
பெய்யப்பட்டதாகும்.19  
 
4382 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கவனத்தில் டவயுங்கள்! கன்னி கழிந்த 
எந்தப் பபண்ணுடனும் எந்த ஆணும் இரவில் (தனியாகத்) தங்க கவண்டாம்; அவர் அவடள 
மைந்துபகாண்டவராககவா (மைமுடிக்கத் தகாத) பநருங்கிய உறவினராககவா இருந்தால் தவிர!20 
இடத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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4383 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"(அந்நியப்) பபண்கள் இருக்குமிடத்திற்குச் பெல்ல கவண் டாம் என உங்கடள நான் 
எச்ெரிக்கிகறன்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அன்ொரிகளில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
கைவருடடய (ெககாதரன் கபான்ற) உறவினர் (அவள் இருக்குமிடத்திற்குச் பெல்வது) குறித்துத் 
தாங்கள் என்ன கூறுகிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"கைவருடடய (ெககாதரன் கபான்ற) உறவினர் ("அல்ஹம்வு') மரைத்திற்கு நிகரானவர்கள்'' என்று 
கூறினார்கள்.21 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4384 டலஸ் பின் ெஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "அல்ஹம்வு' என்பது கைவருடடய ெககா 
தரர், கைவருடடய தந்டதயின் ெககாதரரின் புதல்வர் கபான்ற உறவினர்கடளக் குறிக்கும்.  
 
4385 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பனூ ஹாஷிம் 
குலத்டதச் கெர்ந்த (ஆண்கள்) ெிலர் அஸ்மா பின்த் உடமஸ் (ரலி) (அவர்கள் தனிடமயில் 
இருந்தகபாது) அவர்களிடம் வந்தனர். அப்கபாது அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்கள் வடீ்டினுள் 
நுடழந்தார்கள். அஸ்மா பின்த் உடமஸ் (ரலி) அவர்கள் அப்கபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர் களின் 
மடனவியாக இருந்தார்கள்.22 (தனிடம யிலிருந்த தம் துடைவியாரிடம்) அவர் கடளக் கண்ட 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் பவறுப்படடந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அது 
குறித்துத் பதரிவித்துவிட்டு, "(ஆயினும்) நான் (என் துடைவி விஷயத்தில்) நல்லடதகய 
கருதுகிகறன்'' என்று அபூபக்ர் கூறினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அவடர அல்லாஹ் நிரபராதியாக்கிவிட்டான்'' என்று கூறி விட்டு, பிறகு பொற்பபாழிவு கமடட 
(மிம்பர்)மீது நின்று, "இன்டறய தினத்திற்குப்பின் எந்த ஆணும் தனிடமயில் இருக்கும் எந்தப் 
பபண்ைிடமும் பெல்ல கவண்டாம்; அவனுடன் மற்ற ஓர் ஆகைா, இரு ஆண்ககளா இருந்தால் 
தவிர'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 9 ஒருவர் தம் மடனவியுடகனா அல்லது மைமுடிக்கத் தகாத பநருங்கிய பபண் 
உறவினர் ஒருவருடகனா தனிடம யில் இருப்படத யாகரனும் பார்த்தால் "இவர் (எனக்கு) இன்ன 
(உறவுடடய) பபண்'' என்று கூறி, பகட்ட எண் ைத்டத அகற்றுவது விரும்பத் தக்க தாகும்.  
 
4386 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் துடைவியார் 
ஒருவருடன் இருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கடளக் கடந்து ஒரு மனிதர் பென்றார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அந்த மனிதடர அடழத்தார்கள். அவர் வந்ததும், "இன்ன மனிதகர! இவர் என்னுடடய 
இன்ன துடைவி ஆவார்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
நான் யாடரச் ெந்கதகித்தாலும் தங்கடளச் ெந்கதகிக்கப்கபாவதில்டல'' என்று கூறினார். அப்கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "டஷத் தான், மனிதனின் இரத்த நாளங்களில் எல்லாம் ஓடுகிறான்'' என்று 
கூறினார்கள்.  
 

35

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

முகமன் ஹதீஸ் 4364 - 4518



4387 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார்) ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுடய (ரலி) அவர்கள் கூறிய 
தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (ரமளானின் இறுதிப் பத்து நாட்களில்) "இஃதிகாஃபி'ல் இருந்தகபாது, 
அவர் கடளச் ெந்திப்பதற்காக இரவு கநரத்தில் நான் பென்கறன். அவர்களிடம் கபெிவிட்டு நான் 
திரும்பிச் பெல்வதற்காக எழுந்தகபாது, என்டன வடீ்டுக்கு அனுப்புவதற்காக நபி (ஸல்) அவர்களும் 
எழுந் தார்கள். அப்கபாது உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்களது இல்லத்திகலகய என் வெிப்பிடம் 
இருந்தது. அப்கபாது அன்ொரிகளில் இருவர் (எங்கடளக்) கடந்து பென்றனர். அவ்விருவரும் நபி 
(ஸல்) அவர்கடளக் கண்டதும் விடரவாக நடந்தனர். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ெற்று 
நில்லுங்கள். இவர் (என் துடைவி) ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுடய ஆவார்'' என்று பொன்னார்கள். 
அதற்கு அவர்கள் இருவரும், "அல்லாஹ் தூயவன்! அல்லாஹ்வின் தூதகர! (தங்கடளயா நாங்கள் 
ெந்கதகிப்கபாம்!)'' என்று கூறினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "டஷத்தான், மனித னின் இரத்த 
நாளங்களில் எல்லாம் ஓடுகிறான். அவன் உங்கள் உள்ளங்களில் தீய எண் ைத்டதப் 
கபாட்டுவிடுவாகனா என்று நான் அஞ்ெிகனன்'' என்கறா, அல்லது "எடதகயனும் கபாட்டுவிடுவான்'' 
என்கறா பொன்னார்கள்.23 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4388 நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவி யார் ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ரமளான் மாதத்தின் இறுதிப் பத்து நாட்களில் பள்ளிவாெலில் "இஃதி காஃப்' இருந்தகபாது, 
அவர்கடளச் ெந்திப்பதற் காக நான் (பள்ளிவாெலுக்குச்) பென்கறன். (அந்த இரவில்) ெிறிது கநரம் 
கபெிவிட்டு நான் திரும்பிச் பெல்வதற்காக எழுந்கதன். என்டன வடீ்டுக்கு அனுப்புவதற்காக நபி 
(ஸல்) அவர் களும் எழுந்தார்கள்... பிறகு கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம் 
பபற்றுள்ளது. ஆயினும், அதில் "டஷத்தான், மனித னின் இரத்த நாளங்கடள எல்லாம் பென்றடட 
கிறான்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. "ஓடுகிறான்'' எனும் வாெகம் இடம்பபறவில்டல.  
 
பாடம் : 10 ஓர் அடவக்குச் பெல்பவர், அங்கு இடடபவளி ஏகதனும் இருக்கக் கண்டால் அதில் 
அமர்ந்துபகாள்ளலாம். இல்லாவிட்டால், பின்வரிடெயிகலகய அமர கவண்டும்.  
 
4389 அபூவாகித் அவ்ஃப் பின் அல்ஹாரிஸ் அல்டலஸீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுடன் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலில் 
அமர்ந்திருந்தகபாது மூன்று கபர் வந்தனர். அவர்களில் இருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கடள கநாக்கி வந்தனர். மற்பறாருவர் (கண்டுபகாள்ளாமல்) பென்றுவிட்டார். (உள்கள வந்த) 
அவ்விருவரும் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வறீ்றிருந்த அடவக்கு) முன்னால் வந்து 
நின்றார்கள். அவர்களில் ஒருவர் வட்டமான அந்த அடவ யில் இடடபவளி இருப்படதக் கண்டு 
அதில் அமர்ந்துபகாண்டார். மற்பறாருவர் பின்வரிடெ யில் அமர்ந்துபகாண்டார். மூன்றாமவகரா 
திரும்பிப் கபாய்க்பகாண்டிருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிடம் கபெி) 
முடித்ததும், "இம்மூவடரப் பற்றி உங்களுக்கு நான் பொல்லட்டுமா? அவர் களில் ஒருவகரா, 
அல்லாஹ்விடம் ஒதுங்கி னார். அல்லாஹ்வும் அவடர அரவடைத்துக் பகாண்டான். மற்றவகரா 
(மக்கடளத் தாண்டிச் பெல்ல) பவட்கப்பட்டார். அல்லாஹ்வும் அவர் விஷயத்தில் (அவடரத் 
தண்டிக்க) பவட்கப் பட்டான். மூன்றாமவகரா அலட்ெியப்படுத்தி னார். எனகவ, அல்லாஹ்வும் 
அவடர அலட் ெியப்படுத்தினான்'' என்று கூறினார்கள்.24 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூவாகித் 

36

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

முகமன் ஹதீஸ் 4364 - 4518



அல்டலஸீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 11 ஒரு மனிதர் முந்திச் பென்று தமக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் 
கபாது, அவ்விடத்திலிருந்து அவடர எழுப்பிவிடுவது தடட பெய்யப்பட்டதாகும்.25  
 
4390 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒரு மனிதர் இன்பனாரு மனிதடர, அவர் 
அமர்ந்திருக்கும் இடத்திலி ருந்து எழுப்பிவிட்டுப் பிறகு அந்த இடத்தில் அமர கவண்டாம். இடத 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.26 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4391 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் இன்பனாரு மனிதடர, அவர் அமர்ந்திருந்த 
இடத்திலிருந்து எழுப்பிவிட்டு, பிறகு அந்த இடத்தில் அமர கவண்டாம். மாறாக, நகர்ந்து 
உட்கார்ந்து மற்றவர்களுக்கு இடமளியுங்கள். இடத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.27 இந்த ஹதீஸ் ஏழு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "மாறாக, நகர்ந்து உட்கார்ந்து மற்றவர்களுக்கு 
இடமளியுங்கள்'' என்பது இடம்பபறவில்டல. அவற்றில் இப்னு ஜுடரஜ் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "நான் (நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடம்) பவள்ளிக்கிழடம அன்றா?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "பவள்ளிக் கிழடம அன்றும் அது அல்லாத மற்ற ெமயங்களிலும்தான் என்று 
விடடயளித்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4392 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் ெககாதரடர எழுப்பி விட்டு, அவர் 
அமர்ந்திருக்கும் இடத்தில் அமர கவண்டாம். இடத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ொலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் தமக்காக யாகரனும் அவரது இடத்திலிருந்து எழுந்(து இடமளித்) தால் அங்கு அவர்கள் 
அமரமாட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4393 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பவள்ளிக்கிழடம அன்று உங்களில் ஒருவர், தம் ெககாதரர் 
அமர்ந்த இடத்தில் தாம் அமர்வதற்காக அவடர எழுப்பிவிட்டு அங்கு அமர கவண்டாம். மாறாக, 
"(நகர்ந்து) இடமளி யுங்கள்'' என்று கூறட்டும். இடத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
பாடம் : 12 ஒருவர் தாம் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து பென்றுவிட்டுத் திரும்பி வந்தால், 
அவகர அந்த இடத்திற்கு உரியவர் ஆவார்.  
 
4394 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தாம் அமர்ந்திருந்த 
இடத்திலிருந்து எழுந்து பென்றுவிட்டுத் திரும்பி வந்தால், அவகர அந்த இடத்திற்கு உரியவர் 
ஆவார்.28 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
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அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூஅவானா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
"ஒருவர் தாம் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து பென்றுவிட்டு...'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. 
(அதில் "உங்களில் ஒருவர்' எனும் குறிப்பு இல்டல.) 
 

 பாடம் : 13 அந்நியப் பபண்கள் உள்ள இடத் திற்கு அலிகள் பெல்ல வந்துள்ள தடட.29  
 
4395 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவி யார்) உம்மு ெலமா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: 
(ஆகைா பபண்கைா அல்லாத) அலி ஒருவர் என் அருகில் இருந்துபகாண்டிருந்தார். அப்கபாது 
வடீ்டில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்கபாது அந்த அலி என் 
ெககாதரரிடம், "அப்துல்லாஹ் பின் அபஉீமய்யாகவ! நாடள உங்களுக்கு "தாயிஃப்' நகரத்தின் மீது 
அல்லாஹ் பவற்றியளித்தால், ஃடகலானின் மகடள உனக்கு நான் காட்டுகிகறன். (அவடள 
மைந்துபகாள்.) ஏபனனில், அவள் முன்பக்கம் நாலு (ெடத மடிப்புகளு)டனும் பின்பக்கம் எட்டு 
(ெடத மடிப்புகளு)டனும் வருவாள்'' என்று பொன்னார்.30 அடதச் பெவியுற்ற அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(அலிகளான) இவர்கள் (அந்நியப் பபண்களான) உங்களிடம் வர கவண்டாம்'' 
என்று கூறினார்கள்.31 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4396 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியரிடம் 
(ஆணுமல்லாத பபண்ணுமல்லாத) அலி ஒருவர் வருவார். அவர் பாலுறவு கவட்டக 
யில்லாதவர்களில் ஒருவர் என்கற கருதிவந் தார்கள். ஒரு நாள் அவர் நபி (ஸல்) அவர்க ளின் 
துடைவியார் ஒருவரிடம் இருந்தகபாது, அங்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். அந்த அலி ஒரு 
பபண்டைப் பற்றி வர்ைித்துக் பகாண்டிருந்தார். "அவள் வந்தால் நாலு (ெடத மடிப்புகளு)டன் 
வருவாள். கபானால் எட்டு (ெடத மடிப்புகளு)டன் கபாவாள்'' என்று அவர் பொன்னார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இவர் இங்குள்ள (பபண்களின்) நிடலடம பற்றியும் அறிவார் என்று நான் ஏன் கருதக் 
கூடாது? (அலிகளான) இவர்கள் உங்களிடம் ஒருகபாதும் வர கவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். 
எனகவ, அவடர(ப் பபண்கடளவிட்டு)த் தடுத்துவிட்டார்கள்.  
 

பாடம் : 14 ொடலயில் கடளப்புற்றுவிட்ட அந்நியப் பபண்டை, ஒருவர் வாகனத்தில் 
அமர்த்திக்பகாள்வது பெல்லும்.  
 
4397 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என்டன ஸுடபர் பின் அல்அவ்வாம் 
(ரலி) அவர்கள் (மக்காவிலிருந்தகபாகத) மைந்துபகாண் டார். இந்தப் பூமியில் அவருக்கு அவரது 
குதிடரடய(யும் தண்ைரீ் இடறக்கும் ஓர் ஒட்டகத்டதயும்) தவிர கவறு எந்தச் பொத்துகளும் 
அடிடமகளும் உடடடமகளும் இருக்கவில்டல. அந்தக் குதிடரக்கு நான் தீனி கபாடுகவன்; 
அடதப் பராமரிக்கும் பபாறுப்புகடள நாகன கவனித்துக்பகாள்கவன்; (அதற்குத்) தண்ைரீ் 
புகட்டுகவன்; அடத ஓட்டிச் பெல்கவன்; தண் ைரீ் இடரக்கும் அவரது ஒட்டகத்துக்காகப் கபரீச்ெங் 
பகாட்டடகடள இடித்து, அதற்கு ஊட்டுகவன்; தண்ைரீ் இடறப்கபன்; அவரது கதால் கமடலடயத் 
டதப்கபன்; மாவு குடழப் கபன். ஆனால், எனக்கு நன்றாக பராட்டி சுடத் பதரியாது. என் அண்டட 
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வடீ்டு அன்ொரிப் பபண்ககள எனக்கு பராட்டி சுட்டுத் தருவார்கள். அப்பபண்கள் உண்டம 
யாளர்களாயிருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் கைவருக்கு வருவாய் 
மானியமாக ஒதுக்கிய நிலத்தி லிருந்து நாகன கபரீச்ெங் பகாட்டடகடள(ப் பபாறுக்கி) என் 
தடலமீது டவத்துச் சுமந்து வருகவன். அந்த நிலம் (என் வடீ்டிலிருந்து) இரண்டு டமல் (3.5 கி.மீ) 
பதாடலவில் இருந்தது.32 ஒரு நாள் நான் கபரீச்ெங் பகாட்டடகடள என் தடலமீது சுமந்து 
வந்துபகாண்டிருந்கதன். (வழியில்) நான், (என் ெககாதரி ஆயிஷாவின் கைவரான) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கடளச் ெந்தித்கதன். அவர்களுடன் அவர்களுடடய கதாழர்கள் ெிலரும் 
இருந்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்டன அடழத்தார்கள். என்டனத் 
தமக்குப் பின்னால் (வாகனத்தில்) அமர்த்திக்பகாள்வதற்காக "இஃக், இஃக்'' என்று பொல்லித் தமது 
ஒட்ட கத்டத மண்டியிட டவத்தார்கள். (ஆனால், நான் அவர்களது ஒட்டகத்தில் 
ஏறிக்பகாள்ளவில்டல.) (நான் வடீ்டுக்கு வந்து என் கைவர் ஸுடபர் (ரலி) அவர்களிடம் 
நடந்தடதத் பதரிவித்துவிட்டு) "நான் பவட்கப்பட்கடன். கமலும், உங்களின் கராஷத்டத நான் 
அறிந்துள்களன்'' என்று கூறிகனன். அதற்கு என் கைவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நீ வாகனத்தில் வருவடதவிடப் 
கபரீச்ெங்பகாட்டடகடள நீ சுமந்து வந்ததுதான் எனக்குக் கடினமானதாக இருக்கிறது'' என்று 
கூறினார். (இவ்வாறாக வடீ்டுப் பைிகளில் பபரும் பகுதிடய நாகன கமற்பகாண்டுவந்கதன்.) 
இறுதியாக (என் தந்டத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர் கள் எனக்கு ஓர் (அடிடமப் பபண்) ஊழியடர 
அனுப்பிடவத்தார்கள். அந்த ஊழியர் குதிடர டயப் பராமரிக்கும் பபாறுப்டப ஏற்றுக்பகாண் டார். 
என்னகவா எனக்கு விடுதடல கிடடத் தது கபால் இருந்தது.33  
 
4398 அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (என் கைவர்) ஸுடபர் (ரலி) அவர் களின் 
வடீ்டுப் பைிகடளக் கவனித்துவந் கதன். என் கைவரிடம் குதிடரபயான்று இருந்தது. அந்தக் 
குதிடரடயப் பராமரிக்கும் பபாறுப்டபப் கபான்று கவபறந்தப் பைியும் எனக்குக் கடினமானதாக 
இருக்கவில்டல. அதற்காக நாகன புற்பூண்டுகள் திரட்டுகவன்; அடதப் பராமரிப்கபன்; அடத நாகன 
கமய்ப்கபன். பிறகு எனக்கு (என் தந்டத அபூபக்ர் மூலம், பபண்) ஊழியர் ஒருவர் கிடடத்தார். நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் கபார்க் டகதிகள் ெிலர் வந்தகபாது, அவர்களில் (பபண்) ஊழியர் ஒருவடர 
எனக்கு (என் தந்டத வழியாகக்) பகாடுத்தார்கள். அந்தப் பபண் (ஊழியர்) குதிடரடயப் பராமரிக்கும் 
பபாறுப்டப ஏற்றுக்பகாண்டு, அடதப் பராமரிக்கும் பபாறுப்பிலிருந்து என்டன விடுவித்தார். 
(இந்நிடலயில்) ஒரு மனிதர் என்னிடம் வந்து, "அப்துல்லாஹ்வின் அன்டனகய! நான் ஓர் ஏடழ. 
நான் தங்கள் வடீ்டு நிழலில் வியாபாரம் பெய்ய விரும்புகிகறன்'' என்று கூறி (அனுமதி ககாரி)னார். 
நான் "உங்களுக்கு அனுமதி அளித்தால் (என் கைவர்) ஸுடபர் (ரலி) அவர்கள் அடத மறுப்பார். 
எனகவ, (என் கைவர்) ஸுடபர் (ரலி) அவர்கள் (வடீ்டில்) இருக்கும்கபாது நீங்கள் வந்து (இது 
கபான்று) அனுமதி ககளுங்கள்'' என்று கூறிகனன். அவ்வாகற அம்மனிதர் வந்து, 
"அப்துல்லாஹ்வின் அன்டனகய! நான் ஓர் ஏடழ. நான் தங்கள் வடீ்டு நிழலில் வியாபாரம் பெய்ய 
விரும்புகிகறன்'' என்று ககட்டார். உடகன நான் (அவருக்கு மறுப்புத் பதரிவிப்பது கபால்) 
மதீனாவில் உமக்கு என் வடீ்டடத் தவிர கவறிடம் கிடடக்க வில்டலயா?'' என்று ககட்கடன். 
அப்கபாது (என் கைவர்) ஸுடபர் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "உனக்கு என்ன ஆயிற்று? ஓர் ஏடழ 
வியாபாரி (நமது வடீ்டு நிழலில்) வியாபாரம் பெய்வடத நீ ஏன் தடுக்கிறாய்?'' என்று ககட்டார். 
பிறகு அவர் வியாபாரம் பெய்து (நல்ல) வருமானத்டதத் கதடிக் பகாண்டார். அவருக்கக (எனது) 
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அந்த அடிடமப் பபண்டை நான் விற்கறன். அந்தக் காடெ நான் எனது மடியில் 
டவத்துக்பகாண்டிருந்த கபாது (என் கைவர்) ஸுடபர் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் வந்து, "அடத 
எனக்கு அன்பளிப் பாக வழங்கு'' என்று ககட்டார். நான் "இடத ஏற்பகனகவ தர்மமாக அளி(க்கத் 
தீர்மானி)த்து விட்கடன்'' என்று கூறிகனன்.  
 

பாடம் : 15 (மூவர் உள்ள இடத்தில் அவர்களில்) ஒருவடர விட்டுவிட்டு, அவரது ெம்மத மின்றி  
இருவர் மட்டும் இரகெியம் கபசு வது தடட பெய்யப்பட்டதாகும்.34  
 
4399 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மூவர் இருக்கும்கபாது ஒருவடர 
விட்டுவிட்டு இருவர் மட்டும் இரகெியம் கபெ கவண்டாம். இடத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.35 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பத்து 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4400 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் மூன்று கபர் இருக்கும்கபாது 
மூன் றாமவடர விட்டுவிட்டு, இரண்டுகபர் மட்டும் இரகெியம் கபெ கவண்டாம்; நீங்கள் (மூவரும்) 
மக்களுடன் கலக்கும்வடர. (அவ்வாறு மூன்றா மவடர விட்டுவிட்டு இருவர் மட்டும் கபசுவது) 
அ(ந்த மூன்றாம)வடர வருத்தமடடயச் பெய்யும். இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.36 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4401 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் மூன்று கபர் இருக்கும்கபாது 
உங்கள் நண்ப(ர் ஒருவ)டர விட்டுவிட்டு, இரண்டுகபர் மட்டும் இரகெியம் கபெ கவண் டாம். 
அ(வ்வாறு கபசுவ)து அவடர வருத்த மடடயச் பெய்யும். இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் 
பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 16 மருத்துவமும் கநாயும் ஓதிப்பார்த்தலும்37  
 
4402 நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கநாய்வாய்ப்பட்டால் அவர்களுக்கு (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அடல) அவர்கள், 
"பிஸ்மில்லாஹி யுப்ரீக்க, வ மின் குல்லி தாயின் யஷ்ஃபகீ்க, வ மின் ஷர்ரி ஹாெிதின் இதா 
ஹெத, வ ஷர்ரி குல்லி தீ அய்னின்'' என்று ஓதிப்பார்ப்பார்கள். (பபாருள்: அல்லாஹ்வின் பபயரால் 
(ஓதிப் பார்க்கிகறன்). அவன் உங்களுக்கு குைமளிப் பானாக! அடனத்து கநாயிலிருந்தும் உங்க 
ளுக்குச் சுகமளிப்பானாக. பபாறாடமக்காரன் பபாறாடமப்படும்கபாது ஏற்படும் தீடமயிலி ருந்தும் 
கண்கைறு உள்ள ஒவ்பவாருவரின் தீடமயிலிருந்தும் (காப்பானாக!).  
 

40

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

முகமன் ஹதீஸ் 4364 - 4518



4403 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்(கள் உடல் 
நலிவுற்றிருந்தகபாது அவர்)களிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அடல) அவர்கள் வந்து, "முஹம்மகத! 
உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அப்கபாது, "பிஸ்மில்லாஹி அர்கீக்க, மின் குல்லி டஷஇன் யுஃதீக்க, மின் ஷர்ரி 
குல்லி நஃப்ெின் அவ் அய்னின் ஹாெிதின், அல்லாஹு யஷ்ஃபகீ்க, பிஸ்மில்லாஹி அர்கீக்க'' என்று 
ஓதிப்பார்த்தார்கள். (பபாருள்: அல்லாஹ்வின் பபயரால் உமக்கு ஒதிப்பார்க்கிகறன். உமக்குத் 
பதால்டல தரும் அடனத்து அம்ெங்களிலிருந்தும், பபாறாடம பகாள்ளக்கூடிய அடனவரின் 
அல்லது கண் களின் தீடமயிலிருந்தும் உமக்கு அல்லாஹ் நிவாரைமளிப்பானாக. அல்லாஹ்வின் 
பபய ரால் உமக்கு ஓதிப்பார்க்கிகறன்.)  
 
4404 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின் வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
கண்கைறு உண்டமயாகும்.38  
 
4405 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கண்கைறு உண்டமயாகும். தடலவிதிடய ஏகதனும் 
ஒன்று பவல்ல முடியுமானால், கண் கைறு அடத பவன்றிருக்கும். (கண்கைறுக் குக் காரைமான) 
உங்களிடம் குளித்துக் பகாள்ளுமாறு ககாரப்பட்டால் குளித்துக்பகாள் ளுங்கள்.39 இடத இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. பாடம் : 17 சூனியம்40  
 
4406 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பனூ ஸுடரக் குலத்டதச் கெர்ந்த லபதீ் பின் 
அல்அஃஸம் எனப்படும் யூதன் ஒருவன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குச் சூனியம் 
பெய்துவிட்டான். இடதயடுத்து தாம் பெய்யாத ஒன்டறச் பெய்வது கபான்ற பிரடம 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. ஒரு நாள் அல்லது ஓர் இரவில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த் தித்தார்கள். பிறகு (மீண்டும்) பிரார்த்தித்தார்கள். 
பிறகு (மீண்டும்) பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு கூறினார்கள்: ஆயிஷா! (விஷயம்) பதரியுமா? நான் எந்த 
விஷயத்தில் பதளி டவத் தரும்படி அல்லாஹ்விடம் ககட்டுக் பகாண்டிருந்கதகனா அந்த 
விஷயத்தில் அல்லாஹ் எனக்குத் பதளிடவ வழங்கிவிட் டான். (கனவில் வானவர்கள்) இரண்டு 
கபர் என்னிடம் வந்து, ஒருவர் என் தடலமாட்டி லும் இன்பனாருவர் என் கால்மாட்டிலும் 
அமர்ந்துபகாண்டனர். என் தடலமாட்டில் இருந்தவர் என் கால்மாட்டில் இருந்தவரிடம், அல்லது 
கால்மாட்டில் இருந்தவர் என் தடலமாட்டில் இருந்தவரிடம் "இந்த மனிதருக்கு என்ன கநாய்?'' 
என்று ககட்டார். மற்றவர், "சூனியம் பெய்யப்பட்டுள்ளார்'' என்று பொன்னார். அதற்கு அவர், "யார் 
அவருக்குச் சூனியம் டவத்தார்?'' என்று ககட்டார். மற்றவர், "லபதீ் பின் அல்அஃஸம்' என்று 
பதிலளித்தார். அவர், "எதில் (சூனியம் டவக்கப்பட்டுள்ளது)?'' என்று ககட்க, மற்றவர், "ெீப்பிலும் 
ெிக்கு முடியிலும்'' என்று பதிலளித்தார். கமலும், ஆண் கபரீச்ெம்பாடளயின் உடறயில் என்றும் 
கூறினார். அவர், "எங்கக அ(ந்தச் சூனியம் டவக்கப்பட்டுள்ள)து?'' என்று ககட்க, மற்றவர், "தூ 
அர்வான்' குலத்தாரின் கிைற்றி(லுள்ள கல் ஒன்றின் அடியி)ல் என்று பதிலளித்தார். பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கதாழர்கள் ெிலருடன் அங்கு பென்றார்கள். பிறகு 
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(என்னிடம்), "ஆயிஷா! அல்லாஹ் வின் மீதாடையாக! அந்தக் கிைற்றின் தண்ைரீ் மருதாைிச் 
ொற்டறப் கபான்று (கலங் கலாக) இருந்தது. அதன் கபரீச்ெ மரங்கள் டஷத்தான்களின் 
தடலகடளப் கபான்று இருந்தன'' என்று பொன்னார்கள். உடகன நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர? 
அடதத் தாங்கள் (பவளியில் எடுத்துக்காட்டி) எரித்தி ருக்கக் கூடாதா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "இல்டல; அல்லாஹ் என்டனக் குைப்படுத்திவிட்டான். மக்களி டடகய தீடமடயப் 
பரப்ப நான் விரும்ப வில்டல. எனகவ, அடத நான் புடதத்துவிடும் படி கட்டடளயிட்டுவிட்கடன். 
அவ்வாகற புடதக்கப்பட்டுவிட்டது'' என்று பதிலளித்தார்கள்.41  
 
4407 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பென்று அந்தக் 
கிைற்டறப் பார்த்தார்கள். கிைற் றருகில் கபரீச்ெ மரங்கள் இருந்தன'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. 
கமலும் நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அந்தக் கட்டடத் தாங்கள் பிரித்துக் காட்டுங்கள்'' எனக் 
ககட்கடன் என்கற காைப்படுகிறது. "அடதத் தாங்கள் எரித்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று 
ககட்டதாககவா, "அடத நான் புடதத்துவிடும்படி கட்டடள யிட்கடன். அவ்வாகற அது 
புடதக்கப்பட்டுவிட்டது'' என்று கூறியதாககவா இடம்பபறவில்டல.  
 

பாடம் : 18 விஷம்  
 
4408 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: யூதப் பபண் ஒருத்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் விஷம் கதாய்க் கப்பட்ட ஓர் ஆட்டட (அன்பளிப்பாக)க் பகாண்டுவந்தாள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிலிருந்து (ெிறிது) உண்டார்கள். பிறகு அவள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பகாண்டுவரப்பட்டாள். அவளி டம் அது பற்றி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விொரித்தர்கள். அப்கபாது அவள், "நான் உங்கடளக் 
பகால்ல விரும்பிகனன்'' என்றாள். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதற்காக, அல்லது 
எனக்பகதிராக அல்லாஹ் உன்டனச் ொட்டியிருக்கவில்டல'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அவடள 
நாங்கள் பகான்றுவிடலாமா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"கவண்டாம்' என்று கூறிவிட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உள்நாக்குச் 
ெடதயில் அ(ந்த விஷத்தின் அடடயாளத்)டத நான் பதாடர்ந்து பார்த்துவந்கதன்.42 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "யூதப் பபண் ஒருத்தி இடறச்ெியில் விஷத்டத டவத்து 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பகாண்டுவந்தாள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது.  
 

பாடம் : 19 கநாயாளிக்கு ஓதிப்பார்ப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 
4409 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: எங்களில் ஒரு மனிதர் கநாய்வாய்ப்பட் டால், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வலக் கரத்தால் அவடரத் தடவிவிட்டுப் பிறகு, 
"அத்ஹிபில் பாஸ ரப்பந் நாஸ். வஷ்ஃபி அன்த்தஷ் ஷாஃப.ீ லா ஷிஃபாஅ இல்லா ஷிஃபாஉக்க 
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ஷிஃபாஅன் லா யுஃகாதிரு ெகமன்'' (மனிதர்கடளப் படடத்துப் பராமரிப்ப வகன! கநாடயப் கபாக்கி 
அறகவ கநாயில் லாதவாறு குைமளிப்பாயாக. நீகய குைமளிப் பவன். உன் நிவாரைத்டதத் தவிர 
கவறு நிவாரைம் இல்டல) என்று பிரார்த்திப்பார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கநாய்வாய்ப்பட்டு அவர்களது உடல் கனத்து விட்டகபாது, அவர்கள் பெய்துவந்தடதப் கபான்கற 
பெய்வதற்காக அவர்களது டகடய நான் பிடித்கதன். உடகன அவர்கள் எனது டகயிலிருந்து தமது 
டகடய உருவிக்பகாண்டு விட்டுப் பிறகு, "இடறவா! எனக்கு மன்னிப் பளிப்பாயாக! மிக்க கமலான 
கதாழர்களுடன் (பொர்க்கத்தில்) என்டனச் கெர்த்தருள்வாயாக'' என்று கூறினார்கள். நான் 
அவர்கடள உற்றுப் பார்த்தகபாது அவர்களது உயிர் பிரிந்துவிட்டி ருந்தது.43 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் ஏழு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஹுடஷம், ஷுஅபா (ரஹ்) 
ஆகிகயாரது அறிவிப்பில், (அவர்களது "வலக் கரத்தால்' தடவினார்கள் என்பதற்குப் பதிலாக) 
"அவர்கள் தமது கரத்தால் தடவினார்கள்'' என்று (பபாதுவாக) இடம்பபற்றுள்ளது. சுஃப்யான் 
அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் தமது வலக் கரத்தால் தடவினார்கள்'' என்று 
காைப்படுகிறது.  
 
4410 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
கநாயாளிடய உடல்நலம் விொரிக்கச் பென்றால், "அத்ஹிபில் பாஸ, ரப்பந் நாஸ். இஷ்ஃபிஹி. 
அன்த்ததஷ் ஷாஃப.ீ லா ஷிஃபாஅ இல்லா ஷிஃபாஉக்க, ஷிஃபாஅன் லா யுஃகாதிரு ெகமன்'' என்று 
பிரார்த்திப் பார்கள். (பபாருள்: மனிதர்கடளப் படடத்துப் பராமரிப்பவகன! கநாடயப் கபாக்கி அறகவ 
கநாயில்லாதவாறு குைமளிப்பாயாக. நீகய குைமளிப்பவன். உன் நிவாரைத்டத தவிர கவறு 
நிவாரைம் இல்டல.)  
 
4411 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கநாயாளி 
ஒருவரிடம் பென்றால், "அத்ஹிபில் பாஸ, ரப்பந் நாஸ், வஷ்ஃபி அன்த்தஷ் ஷாஃப,ீ லா ஷிஃபாஅ 
இல்லா ஷிஃபாஉக்க, ஷிஃபாஅன் லா யுஃகாதிரு ெகமன்'' என்று அவருக்காகப் பிரார்த்திப்பார்கள். 
(பபாருள்: மனிதர்கடளப் படடத்துப் பராமரிப் பவகன! கநாடயப் கபாக்கி அறகவ கநாயில் 
லாதவாறு குைமளிப்பாயாக. நீகய குைமளிப்பவன். உன் நிவாரைத்டதத் தவிர கவறு நிவாரைம் 
இல்டல.) இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் 
அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவருக்காகப் பிரார்த்தித் தார்கள்'' என்று 
இடம்பபற்றுள்ளது. அதில் ("அன்த்தஷ் ஷாஃபீ' என்பதற்குப் பதிலாக) "வ அன்த்தஷ் ஷாஃப'ீ என்று 
இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4412 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அத்ஹிபில் 
பாஸ, ரப்பந் நாஸ். பி யதிகஷ் ஷிஃபாஉ. லா காஷிஃப லஹு இல்லா அன்த்த'' (மனிதர் கடளப் 
படடத்துப் பராமரிப்பவகன! கநாடயப் கபாக்குவாயாக. உன் கரத்திகலகய நிவாரைம் உள்ளது. 
உன்டனத் தவிர கநாடய நீக்குபவர் கவபறவரும் இல்டல) என்று ஓதிப்பார்ப் பார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

43

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

முகமன் ஹதீஸ் 4364 - 4518



 
பாடம் : 20 பாதுகாப்புக் ககாரும் அத்தியாயங் களால் ஓதிப்பார்ப்பதும் ஓதி ஊது வதும்.44  
 
4413 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
வடீ்டாரில் யாகரனும் கநாய்வாய்ப்பட்டுவிட்டால், அவருக்காகப் பாதுகாப்புக் ககாரும் 
அத்தியாயங்கடள ("அல்முஅவ்விதாத்') ஓதி ஊதுவார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எந்த கநாயில் இறந்துகபானார்ககளா அந்த கநாயின்கபாது, நான் அவர்கள்மீது ஊதி அவர்களது 
டகயாகலகய அவர்கள்கமல் தடவிவிட்கடன். ஏபனனில், அவர்களது கரம் எனது கரத்டதவிட 
வளம் (பரக்கத்) வாய்ந்ததாக இருந்தது. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4414 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் கநாய்வாய்ப்பட்டால் பாதுகாப்புக் 
ககாரும் அத்தியாயங்கடள ஓதித் தம்மீது ஊதிக்பகாள்வார்கள். அவர்களது (இறப்புக்கு முன்) கநாய் 
கடுடமயானகபாது, நான் அவற்டற ஓதி அவர்களின் (டகயில் ஊதி அந்தக்) டகயாகலகய 
(அவர்களின் உடல்மீது) தடவிக் பகாண்டிருந்கதன். நபியவர்களின் கரத்திற் குள்ள வளத்டத 
(பரக்கத்டத) நாடிகய அவ்வாறு பெய்கதன்.45 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் எந்த 
அறிவிப்பிலும் "அவர் களது கரத்திற்குள்ள வளத்டத (பரக்கத்டத) நாடிகய அவ்வாறு பெய்கதன்'' 
எனும் குறிப்பு இடம்பபறவில்டல. மாலிக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டுகம அவ்வாறு 
இடம்பபற் றுள்ளது. யூனுஸ், ஸியாத் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறி விப்பில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கநாய்வாய்ப்பட் டால் பாதுகாப்புக் ககாரும் அத்தியாயங்கடளத் தமது டகயில் ஓதி ஊதி, அடதத் 
தம்மீது தடவிக்பகாள்வார்கள்'' என்று இடம்பபற் றுள்ளது.46  
 
பாடம் : 21 கண்கைறு, ெின்னம்டம, விஷக்கடி, பார்டவ ஆகியவற்றுக்காக ஓதிப்பார்ப்பது 
விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 
4415 அஸ்வத் பின் யஸீத் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடம் ஓதிப்பார்ப்பது பற்றிக் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அன்ொரிகளில் ஒரு வடீ்டாருக்கு ஒவ்பவாரு விஷக்கடிக்கும் ஓதிப்பார்ப்பதற்கு 
அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.47  
 
4416 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்ொரிகளில்  
ஒரு வடீ்டாருக்கு விஷக் கடிக்கு (நிவாரைம் பபற்றிட) ஓதிப்பார்ப்பதற்கு அனுமதியளித்தார்கள்.  
 
4417 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (யாகரனும் 
ஒரு) மனிதருக்கு உடல்நலக் குடறவு ஏற்பட்டால், அல்லது பகாப்புளகமா காயகமா ஏற்பட்டால், 
தமது ஆட்காட்டி விர டலப் பூமியில் டவத்து (மண்டைத் பதாட்டு) விட்டு அடத உயர்த்தி, 
"அல்லாஹ்வின் பபயரால்! எங்களில் ெிலரது உமிழ்நீகராடு எமது இந்தப் பூமியின் மண் 
(இடைந்தால் அது) எங்கள் இடறவனின் ஆடையின் கபரில் எங்களில் கநாயுற்றிருப்பவடரக் 
குைப் படுத்தும்'' என்று கூறுவார்கள்.48 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
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வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("குைப்படுத்தும்' 
என்படதக் குறிக்க) "யுஷ்ஃபா' எனும் பொல் ஆளப்பட்டுள்ளது. ஸுடஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் "லி யுஷ்ஃபா ெகீமுனா' எனும் பொல் இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4418 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கண்கைறுக்காக ஓதிப்பார்த்துக்பகாள்ளும்படி எனக்குக் கட்டடளயிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4419 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கண்கைறுக்காக ஓதிப்பார்த்துக்பகாள்ளும்படி எனக்குக் கட்டடளயிட்டுவந்தார்கள்.  
 
4420 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் ஓதிப்பார்த்தல் குறித்துக் கூறியதாவது: விஷக்கடி, 
ெின்னம்டம, கண்கைறு ஆகியவற்றுக்காக (ஓதிப்பார்ப்பதற்கு) அனுமதி யளிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
4421 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண்கைறு, 
விஷக்கடி, ெின்னம்டம ஆகிய வற்றுக்காக ஓதிப்பார்ப்பதற்கு அனுமதியளித் தார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4422 நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார் உம்மு ெலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் என் வடீ்டில் இருந்த ஒரு ெிறுமியின் முகத்தில் படர்தாமடர இருப்ப டதப் 
பார்த்துவிட்டு, "இவளுக்குக் கண்கைறு பட்டிருக்கிறது. எனகவ, இவளுக்கு ஓதிப்பாருங்கள்'' என்று 
பொன்னார்கள். அதாவது அவள் முகத்தில் மஞ்ெள் நிறத்தில் படர்தாமடர இருப்படதக் 
கண்டார்கள்.49  
 
4423 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் பாம்புக்கடிக்கு 
ஓதிப் பார்த்துக்பகாள்ள "ஹஸ்ம்' குடும்பத்தாருக்கு அனுமதியளித்தார்கள். கமலும், அஸ்மா பின்த் 
உடமஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "என் ெககாதரர் (ஜஅஃபரின்) மக்களுடடய உடல்கடள நான் 
பமலிந்திருக்கக் காண்கிகறகன ஏன்? அவர் கள் வறுடமயில் வாடுகின்றனரா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அஸ்மா (ரலி) அவர்கள், "இல்டல; கண்கைறு அவர்கடள கவகமாகப் பாதிக்கி றது'' என்று 
கூறினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர்களுக்கு ஓதிப்பார்ப்பரீாக'' என்று கூறினார்கள். 
நான் அவர்களிடம் (ஒரு துஆடவ) எடுத்துடரத்கதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் "(அடதகய) 
அவர்களுக்கு ஓதிப் பார்ப்பரீாக'' என்று கூறினார்கள்.  
 
4424 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் பாம்புக்கடிக்கு 
ஓதிப் பார்ப்பதற்கு "பனூ அம்ர்' குலத்தாருக்கு அனுமதியளித்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான 
அபுஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: கமலும் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்தகபாது எங்களில் ஒருவடரத் கதள் 
பகாட்டிவிட்டது. அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் ஓதிப் பார்க்கட்டுமா?'' 
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என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் தம் 
ெககாதரருக்குப் பயனளிக்க முடிந்தால் அவ்வாகற பெய்யட்டும்'' என்றார்கள் என்றும் கூறியடத 
நான் ககட்கடன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "மக்களில் ஒருவர் "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
அவருக்கு நான் ஓதிப்பார்க்கட்டுமா (அர்கீஹி)?' என்று ககட்டார்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. "நான் 
ஓதிப்பார்க்கட்டுமா (அர்கீ)' எனும் வாெகம் இல்டல.  
 
4425 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தாய் மாமன் ஒருவர் கதள்கடிக்காக 
ஓதிப்பார்த்துவந்தார். இந்நிடலயில் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓதிப்பார்ப்ப தற்குத் 
தடட விதித்துவிட்டார்கள். எனகவ, அவர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! தாங்கள் ஓதிப்பார்க்க 
கவண்டாபமனத் தடட பெய்தீர் கள். நான் கதள்கடிக்காக ஓதிப்பார்த்துவருகி கறன்'' என்று 
கூறினார். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவரால் தம் 
ெககாதரருக்குப் பயனளிக்க முடிந்தால் அவ்வாகற பெய்யட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4426 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓதிப்பார்க்க 
கவண்டாபமனத் தடட விதித்தார் கள். அப்கபாது அம்ர் பின் ஹஸ்ம் குடும்பத் தார் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! கதள்கடிக்காக 
ஓதிப்பார்க்கும் வழக்கம் எங்களிடம் இருந்தது. (ஆனால்,) தாங்ககளா ஓதிப்பார்க்க கவண்டாபமனத் 
தடட விதித்துவிட்டீர்கள்!'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அ(வர்கள் 
ஓதிப்பார்த்துவ)ந்த வாெகத்டதக் கூறுமாறு ககட்டார்கள். அவர்கள் அ(ந்த வாெகத்)டதக் 
கூறியகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் (இதில்) குடறபயடதயும் 
காைவில்டல. உங்களில் ஒருவரால் தம் ெககாதரருக்குப் பயனளிக்க முடியுமானால் அவ்வாகற 
பயனளிக்கட்டும்!'' என்று கூறினார்கள்.  
 

பாடம் : 22 (இடறவனுக்கு) இடை கற்பிக்கும் வாெகம் இல்லாத வடர ஓதிப்பார்ப்பதில் 
குற்றமில்டல.  
 
4427 அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அறியாடமக் 
காலத்தில் ஓதிப் பார்த்துவந்கதாம். எனகவ (நபியவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இது 
குறித்து தாங்கள் என்ன கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் கள் (எங்களிடம்), "நீங்கள் ஓதிப்பார்ப்படத என்னிடம் பொல்லிக்காட்டுங்கள். (இடறவ னுக்கு) 
இடை கற்பிக்கும் வாெகம் இல்டலயா னால் ஓதிப்பார்த்தலில் எந்தக் குற்றமும் இல்டல'' என்று 
கூறினார்கள்.  
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பாடம் : 23 குர்ஆன், அல்லாஹ்டவத் துதிக்கும் பொற்கள் ஆகியவற்றால் ஓதிப்பார்ப்ப தற்கு 
ஊதியம் பபறலாம்.50  
 
4428 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களு 
டடய கதாழர்களில் ெிலர் ஒரு பயைத்தின் கபாது ஓர் அரபுக் குலத்தாடரக் கடந்துபென்றார்கள். 
அவர்கள் அக்குலத்தாரிடம் விருந்தளிக்குமாறு ககாரியும் அவர்கள் விருந்தளிக்க முன்வரவில்டல. 
இந்நிடலயில் (அக்குலத்தாரின் தடலவனுக்குத் கதள் பகாட்டிவிட்டது). அப்கபாது அவர்கள் 
(நபித்கதாழர்களிடம்) "உங்களிடடகய ஓதிப்பார்ப்பவர் எவரும் இருக்கிறாரா? ஏபனனில், (எங்கள்) 
குலத்தின் தடலவர் கதள்கடிக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்'' என்று கூறினர். அப்கபாது 
நபித்கதாழர்களில் ஒருவர், "ஆம்' என்று கூறிவிட்டு, அவரிடம் பென்று அவருக்கு "அல்ஃபாத்திஹா' 
அத்தியாயத்தின் மூலம் ஓதிப்பார்த்தார். உடகன அவர் குைமடடயவும் பெய்தார். (ஓதிப்பார்த்த 
நபித்கதாழருக்கு) ஓர் ஆட்டு மந்டத (ென்மானமாகக்) பகாடுக்கப்பட்டது. அத்கதாழர் அடத ஏற்க 
மறுத்துவிட்டார். நபி (ஸல்) அவர்களிடம் இது பற்றிக் கூ(றி அனுமதிபப)றாத வடர (நான் 
ஏற்கமாட்கடன்)'' என்று கூறிவிட்டார். அவ்வாகற அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து 
பதரிவித்தார். "அல்லாஹவின் தூதகர! அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! "அல்ஃபாத்திஹா' 
மூலமாகத்தான் நான் ஓதிப்பார்த்கதன்'' என்று கூறினார். அடதக் ககட்டு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
புன்னடகத்தார்கள். கமலும், "அது (அந்த அத்தியாயம்) ஓதிப்பார்க்கத் தகுந்தது என்பது உமக்கு 
எப்படித் பதரியும்?'' என்று ககட்டு விட்டு, "அவர்களிடமிருந்து அ(ந்தச் ென் மானத்)டதப் 
பபற்றுக்பகாள்ளுங்கள். உங்களு டன் எனக்கும் அதில் ஒரு பங்கு பகாடுங்கள்'' என்று 
பொன்னார்கள்.51 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறி விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அந்த நபித்கதாழர் "குர்ஆனின் 
அன்டன' எனப்படும் அல்ஃபாத்திஹா அத்தி யாயத்டத ஊதித் தமது எச்ெிடலக் கூட்டி (கடி பட்ட 
இடத்தில்) உமிழ்ந்தார். உடகன அந்த மனிதர் வலி நீங்கி குைமடடந்தார்'' என்று அபூபிஷ்ர் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாக இடம் பபற்றுள்ளது.  
 
4429 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (ஒரு பயைத்தில்) ஓரிடத்தில் 
இறங்கித் தங்கிகனாம். அப்கபாது ஒரு பபண் எங்களிடம் வந்து, "எங்கள் கூட்டத் தடலவடர கதள் 
பகாட்டிவிட்டது. அவர் உடல் நலிவுற்றுள்ளார். ஓதிப் பார்ப்பவர் எவகரனும் உங்களிடடகய 
இருக்கிறாரா?'' என்று ககட்டாள். அவளுடன் எங்களில் ஒரு மனிதர் பென்றார். அவருக்கு 
ஓதிப்பார்க்கத் பதரியும் என்று நாங்கள் நிடனத்துக்கூட ("நழுன்னுஹு') பார்த்ததில்டல. அவர் 
"அல்ஃபாத்திஹா' அத்தியாயத்டதக் பகாண்டு ஓதிப்பார்க்க, அந்தத் தடலவர் குைமடடந்துவிட்டார். 
ஆககவ, அவருக்குச் ெில ஆடுகடள வழங்கியகதாடு எங்களுக்குப் பருகுவதற்குப் பாலும் 
பகாடுத்தனர். (அந்த நண்பர் திரும்பி வந்தகபாது) அவரிடம், "உமக்கு நன்றாக ஓதிப்பார்க்கத் 
பதரியுமா?'' என்று ககட்கடாம். அவர், "அவருக்கு நான் "அல்ஃபாத்திஹா' அத்தியாயத்டதத்தான் 
ஓதிப் பார்த்கதன்'' என்று பொன்னார். அவரிடம் நான், "நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பெல்லும்வடர 
இடத அடெத்துவிடாதீர்கள்'' என்று பொன்கனன். நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பென்றகபாது, 
அடதப் பற்றி அவர்களிடம் பொன்கனாம். அப்கபாது அவர்கள் "அது (அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயம்) 
ஓதிப்பார்க்கத் தக்கது என்று உமக்கு எப்படித் பதரியும்? அந்த ஆடுக டளப் 
பங்கிட்டுக்பகாள்ளுங்கள்; அதில் ஒரு பங்டக எனக்கும் ஒதுக்குங்கள்'' என்று பொன்னார்கள்.52 - 
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கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், "அவளுடன் எங்களில் ஒரு மனிதர் எழுந்து பென்றார். 
அவருக்கு ஓதிப்பார்க்கத் பதரியும் என்று நாங்கள் நிடனத்ததுகூட ("நஃபின்ஹு') இல்டல'' என 
இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 24 (கநாய்க்காகப்) பிரார்த்திக்கும்கபாது வலியுள்ள இடத்தில் டகடய டவப் பது விரும்பத் 
தக்கதாகும்.  
 
4430 நாஃபிஉ பின் ஜுடபர் பின் முத்இம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: உஸ்மான் பின் 
அபில்ஆஸ் அஸ்ஸகஃப ீ(ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், தாம் 
இஸ்லாத்டதத் தழுவியது முதல் தமது உடலில் வலி ஏற்பட்டுள்ளதாக முடறயிட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் உமது உடலில் வலியுள்ள இடத்தில் டகடய டவத்து, 
"பிஸ்மில்லாஹ்' என மூன்று தடடவ கூறிவிட்டு, ஏழு தடடவ "அவூது பில்லாஹி வ குத்ரத்திஹி 
மின் ஷர்ரி மா அஜிது வ உஹாதிரு' என்று பொல்வரீாக'' என்றார்கள். (பபாருள்: நான் 
அல்லாஹ்விடம் அவனது ஆற்றடல முன்டவத்து, நான் (தற்கபாது) உைர் கின்ற 
தீடமயிலிருந்தும் (எதிர்காலத்தில் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என) நான் அஞ்சுகின்ற தீடமயிலி 
ருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன்.) இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 25 பதாழுடகயில் ஊெலாட்டங்கடள ஏற்படுத்தக்கூடிய டஷத்தானிட மிருந்து 
(அல்லாஹ்விடம்) பாது காப்புக் ககாரல்.  
 
4431 அபுல்அலாஉ அல்ஆமிரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: உஸ்மான் பின் அபில்ஆஸ் (ரலி) 
அவர் கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (நான் பதாழுது 
பகாண்டிருக்கும்கபாது) எனக்கும் எனது பதாழுடகக்கும் எனது ஓதலுக்குமிடடகய டஷத்தான் 
தடடயாய் நின்று எனக்குக் குழப் பத்டத ஏற்படுத்துகிறான்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன்தான் "கின்ஸப்' எனப்படும் டஷத்தான் ஆவான். 
அவடன நீங்கள் உைர்ந்தால் அவனிடமிருந்து காக்குமாறு அல்லாஹ்விடம் ககாரி, உங்கள் இடப் 
பக்கத் தில் மூன்று முடற துப்பிவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற நான் பெய்தகபாது, 
என்னிடமிருந்து அவடன அல்லாஹ் அப்புறப்படுத்திவிட்டான். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உஸ்மான் 
பின் அபில்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "மூன்று தடடவ' எனும் குறிப்பு இல்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உஸ்மான் பின் 
அபில்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 26 ஒவ்பவாரு கநாய்க்கும் நிவாரைம் ஒன்று உண்டு  
என்பதும் மருத்துவ ெிகிச்டெ பெய்துபகாள்வது விரும்பத் தக்கதாகும் என்பதும்.53  
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4432 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒவ்பவாரு கநாய்க்கும் நிவாரைம் 
ஒன்று உண்டு. கநாய்க்குரிய நிவாரைம் ெரியாக அடமந்துவிட்டால், வல்லடமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ்வின் அனுமதியால் குைம் ஏற்படும். இடத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி 
றார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4433 ஆஸிம் பின் உமர் பின் கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ரலி) அவர்கள் முகன்னஉ பின் ெினான் (ரஹ்) அவர்கடள உடல்நலம் விொரிக்கச் பென்றார்கள். 
பிறகு "நீங்கள் குருதி உறிஞ்ெி எடுத்துக்பகாள்ளாத வடர நான் விடமாட்கடன். ஏபனனில், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதில் நிவாரைம் உள்ளது' என்று பொல்வடத நான் 
ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள்.54 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4434 ஆஸிம் பின் உமர் பின் கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் எங்கள் வடீ்டாரிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது (எங்கள் வடீ்டில்) 
ஒருவருக்குக் பகாப்புளம் அல்லது காயம் ஏற்பட்டிருந்தது. ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "உமது உடம்புக்கு 
என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "பகாப்புளம் ஏற்பட்டு எனக்குக் கடுடமயான ெிரமம் 
ஏற்பட்டுள்ளது'' என்றார். உடகன அவர்கள், "இடளஞகர! குருதி உறிஞ்ெி எடுப்பவடர 
அடழத்துவருவரீாக'' என்றார்கள். அதற்கு அவர், "அபூஅப்தில் லாஹ் அவர்ககள! குருதி உறிஞ்ெி 
எடுப்ப வடர டவத்து என்ன பெய்யப்கபாகிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் 
"குருதி உறிஞ்சும் கருவிடய இ(ந்தக் பகாப்புளத்)தில் பபாருத்தப்கபாகிகறன்'' என்றார்கள். அதற்கு 
அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாடை யாக! ஈக்கள் என்டனத் துன்புறுத்துகின்றன; அல்லது ஆடட 
அதில் பட்டு என்டன கவதடனப்படுத்துகிறது. அதுகவ என்டனச் ெிரமப்படுத்து கிறது. 
(இந்நிடலயில் குருதி உறிஞ்சும் கருவிடயப் பபாருத்தினால் என்னால் தாங்க முடியாது)'' என்றார். 
அவர் ெடடந்துகபாவடதக் கண்ட ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"உங்கள் மருந்துகளில் ஒன்றில் நன்டம ஏகதனும் இருக்கிறபதன்றால், (கநாயின் தன்டமக்கு ஏற்ற 
படி) குருதி உறிஞ்சும் கருவியால் (உடலில்) கீறுவது, அல்லது கதன் அருந்துவது, அல்லது பநருப் 
பால் சூடிடுவதில்தான் அது உள்ளது'' என்று கூறியடத நான் ககட்டுள்களன். கமலும், அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(ஆயினும்) சூடிடுவடத நான் விரும்பவில்டல'' என்று கூறினார்கள் 
என்றார்கள். அவ்வாகற குருதி உறிஞ்ெி எடுப்பவர் வந்து காயத்டதக் கீறி குருதி உறிஞ்ெி எடுத்தார். 
அந்த இடளஞருக்கு ஏற்பட்டிருந்த வலி நீங்கியது.55  
 
4435 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார்) உம்மு ெலமா 
(ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் குருதி உறிஞ்ெி எடுத்துக்பகாள்ள அனுமதி ககட்டார்கள். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அவருக்குக் குருதி உறிஞ்ெி எடுக்கு மாறு அபூடதபாவுக்குக் 
கட்டடளயிட்டார்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான அபுஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
அபூடதபா, உம்மு ெலமா (ரலி) அவர் களுக்குப் பால்குடிச் ெககாதரராக, அல்லது பருவ வயடத 
அடடயாத இளவலாக இருந் தார் என்றும் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக நான் கருதுகிகறன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
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 4436 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உடப பின் கஅப் 
(ரலி) அவர்களிடம் மருத்துவர் ஒருவடர அனுப்பிடவத்தார்கள். அவர் உடப பின் கஅப் (ரலி) 
அவர்களின் நரம்பு ஒன்டறத் துண்டித்து (குருதிடய வடியச் பெய்து, பின்னர்) அதன்மீது 
சூடிட்டார்.56 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் "அவர், உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களின் நரம்பு ஒன்டறத் துண்டித்தார்'' எனும் குறிப்பு 
இடம்பபறவில்டல.  
 
4437 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அகழ்ப்கபாரின்கபாது உடப பின் 
கஅப் (ரலி) அவர்களின் நாடி நரம்பில் அம்பு பாய்ந்துவிட்டது. (இரத்தம் நிற்பதற்காகக் காயத் 
தின்மீது) அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சூடிட்(டுக் பகாள்ளுமாறு 
உத்தரவிட்)டார்கள்.  
 
4438 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (அகழ்ப்கபாரின்கபாது) ெஅத் பின் முஆத் (ரலி) 
அவர்களின் நாடி நரம்பில் அம்பு பாய்ந்துவிட்டது. (இரத்தம் நிற்பதற்காக) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தமது டகயிலிருந்த கத்தி யால் அதன்மீது சூடிட்டார்கள். பிறகு அந்தக் காயம் வஙீ்கிவிட்டது. 
எனகவ, மீண்டும் அதன்மீது சூடிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4439 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (நாவிதர் ஒருவர் மூலம்) 
குருதி உறிஞ்ெி எடுத்துக்பகாண்டார்கள். நாவிதருக்கு அதற்குரிய கூலிடயக் பகாடுத்தார்கள். 
கமலும், மூக்கில் பொட்டு மருந்து இட்டுக்பகாண்டார்கள்.  
 
4440 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
குருதி உறிஞ்ெி எடுத்துக்பகாண்டார்கள். எவரது கூலியி லும் அவர்கள் அநீதி இடழத்ததில்டல.57 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4441 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: காய்ச்ெல் நரகத்தின் கடும் பவப்பத்தால் உண்டாகிறது. 
ஆககவ, அடதத் தண்ைரீால் (குளிர்வித்துத்) தைித்துக்பகாள்ளுங்கள். இடத இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.58 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கடுடமயான காய்ச்ெல் நரகத்தின் கடும் பவப்பத்தால் உண்டாகிறது. 
ஆககவ, அடதத் தண்ைரீால் (குளிர்வித்துத்) தைித்துக்பகாள் ளுங்கள். இடத இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4442 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: காய்ச்ெல் நரகத்தின் கடும் பவப்பத்தால் 
உண்டாகிறது. ஆககவ, அடதத் தண்ைரீால் அடைத்து விடுங்கள். இடத இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4443 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: காய்ச்ெல் நரகத்தின் கடும் பவப்பத்தால் 
உண்டாகிறது. ஆககவ, அடதத் தண்ைரீால் அடைத்துவிடுங்கள். இடத இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4444 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: காய்ச்ெல் நரகத்தின் கடும் பவப்பத்தால் 
உண்டாகிறது. ஆககவ, அடதத் தண்ைரீால் தைித்துக்பகாள்ளுங்கள். இடத ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கவறு இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4445 ஃபாத்திமா பின்த் முன்திர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) 
அவர்களிடம் காய்ச்ெல் ஏற்பட்ட பபண் பகாண்டுவரப்பட்டால், தண்ைரீ் பகாண்டுவரச் பொல்லி, 
அவளது ெட்டடயின் கழுத்துப் பகுதியில் ஊற்றிவிடுவார்கள். கமலும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "காய்ச்ெடலத் தண்ைரீால் தைியுங்கள். (ஏபனனில்) காய்ச்ெல் நரகத்தின் கடும் 
பவப்பத்தால் உண்டாகிறது' என்று கூறினார்கள்'' என்றும் பொல்வார்கள்.59 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு நுடமர் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "தண்ைடீர எடுத்து அவளது ஆடடயின் உட்பகுதியில் ஊற்றினார்கள்'' 
என்று இடம்பபற்றுள்ளது. அபூஉொமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "காய்ச்ெல், நரகத்தின் கடும் 
பவப்பத்தால் உண்டாகிறது'' எனும் குறிப்பு இடம்பபறவில்டல.  
 
4446 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: காய்ச்ெல், நரகத்தின் கடுடமயான 
பகாதிப் பால் உண்டாகிறது. ஆககவ, அடதத் தண்ை ீரால் (குளிர்வித்துத்) தைித்துக்பகாள்ளுங்கள். 
இடத ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.60  
 
4447 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: காய்ச்ெல் நரகத்தின் கடுடமயான 
பகாதிப் பால் உண்டாகிறது. ஆககவ, அடதத் தண்ைரீால் உங்கடளவிட்டுத் தைித்துக் 
பகாள்ளுங்கள். இடத ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "உங்கடளவிட்டு' எனும் பொற்பறாடர் இடம்பபறவில்டல.  
 
பாடம் : 27 (கநாயாளிடய வற்புறுத்தி, அல்லது அவர் மயக்கத்திலிருக்கும்கபாது) வாய் ஓரத்தில் 
மருந்தூற்றி ெிகிச்டெயளிப்பது பவறுக்கத் தக்கதாகும்.  
 
4448 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கநாயுற்று (அடர மயக்கத்தில்) இருந்தகபாது, அவர்களது வாய் ஓரத்தில் மருந்தூற்றிகனாம். 
உடகன அவர்கள் "மருந்து ஊற்ற கவண் டாம்'' என்று எங்களுக்குச் டெடக பெய்தார் கள். 
"கநாயாளி மருந்டத பவறுப்பது கபான்று தான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களும் 
பவறுக்கிறார்கள்; ஊற்ற கவண்டா பமனத் தடட பெய்யவில்டல)'' என்று நாங்கள் 
பொல்லிக்பகாண்கடாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு மயக்கம் பதளிந்தகபாது, 
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"ஒருவரும் விடுபடா மல் (வடீ்டிலுள்ள) அடனவரது வாயிலும் மருந்தூற்றப்பட கவண்டும்; 
அப்பாஸ் அவர் கடளத் தவிர! ஏபனனில், (என் வாயில் மருந்து ஊற்றும்கபாது) உங்களுடன் அவர் 
இருக்கவில்டல'' என்று பொன்னார்கள்.61  
 
பாடம் : 28 இந்தியக் குச்ெியால் ெிகிச்டெயளிப்பது; அதுகவ ககாஷ்டக் குச்ெி (அல்லது அகில்) 
ஆகும்.62  
 
4449 உக்காஷா பின் மிஹ்ஸன் (ரலி) அவர்களின் ெககாதரி உம்மு டகஸ் பின்த் மிஹ்ஸன் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (பாடலத் தவிர கவறு திட) உைவு ொப்பிடாத என்னுடடய ஆண் 
குழந்டதயுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பென்கறன். (அவர்கள் குழந்டதடயத் 
தமது மடியில் உட்காரடவத்தார்கள்.) அப்கபாது குழந்டத அவர்கள்மீது ெிறுநீர் கழித்துவிட்டது. 
உடகன அவர்கள் தண்ைரீ் பகாண்டுவரச் பொல்லி (ெிறுநீர் பட்ட) அந்த இடத்தில் பதளித்தார்கள்.63 
உம்முடகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் 
என்னுடடய ஆண் குழந்டதயுடன் பென்கறன். அப்கபாது (அவனுக்கு ஏற்பட்டி ருந்த) அடிநாக்கு 
அழற்ெிடயப் கபாக்க (அக் கால முடறப்படி) பதாண்டடயில் திரிடயத் திைித்து விரலால் 
அழுத்தியிருந்கதன். (இடதக் கண்ணுற்ற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தச் ெிகிச்டெ 
முடறயால் உங்கள் குழந்டதகடள (அடிநாக்டகக் குத்தி) ஏன் துன்புறுத்துகிறரீ்கள்? இந்த இந்திய 
(ககாஷ்ட)க் குச்ெிடயப் பயன்படுத்துங்கள். அதில் ஏழு (கநாய்களுக்கு) நிவாரைங்கள் உள்ளன. 
அவற்றில் ஒன்று (மார்புத் தடெ வாதத்தால் ஏற்படும்) விலா வலியாகும். அடிநாக்கு அழற்ெிக்காக 
அடத(த் தூளாக்கி எண் பையில் குடழத்து) மூக்கில் பொட்டு மருந்தாக இடப்படும். (மார்புத் தடெ 
வாதத்தால் ஏற்படும்) விலா வலிக்காக அடத வாயின் ஓரத்தில் பொட்டு மருந்தாகக் 
பகாடுக்கப்படும்'' என்று கூறினார்கள்.64 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4450 உடபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிபமாழி அளித்த முதலாம் கட்ட ஹிஜ்ரத் 
கமற்பகாண்டவர்களில் ஒருவரும் பனூ அெத் பின் குடஸமா குலத்தாரில் ஒருவரும் உக்காஷா 
பின் மிஹ்ஸன் (ரலி) அவர்களின் ெககாதரியுமான உம்மு டகஸ் பின்த் மிஹ்ஸன் (ரலி) அவர்கள் 
என்னிடம் கூறினார்கள்: நான் (பாடலத் தவிர கவறு திட) உைவு ொப்பிடும் பருவத்டத 
அடடயாத என்னுடடய ஆண் குழந்டதயுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
பென்கறன். (அவனுக்கு ஏற்பட்டிருந்த) அடிநாக்கு அழற்ெிடயப் கபாக்க (அக்கால முடறப்படி) 
பதாண்டடயில் திரிடயத் திைித்து விரலால் அழுத்தியிருந்கதன். (அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான 
யூனுஸ் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: குழந்டதக்கு அடிநாக்கு அழற்ெி 
ஏற்பட்டிருக்குகமா என்று அஞ்ெி பதாண்டடயில் திரிடய அழுத்திடவத்தி ருந்தார்). (இடதக் 
கண்ணுற்ற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தச் ெிகிச்டெ முடறயால் உங்கள் 
குழந்டதகடள ஏன் துன்புறுத்துகிறரீ்கள்? இந்த இந்தியக் குச்ெிடய (அதாவது ககாஷ்டக் 
குச்ெிடய)ப் பயன்படுத்துங்கள். அதில் ஏழு நிவாரைங்கள் உள்ளன. அவற்றில் (மார்புத் தடெ 
வாதத்தால் ஏற்படும்) விலா வலியும் ஒன்றாகும்'' என்று கூறினார்கள்.65 அறிவிப்பாளர் 
உடபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: உம்மு டகஸ் (ரலி) அவர்கள், 
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"அந்த ஆண் குழந்டததான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் மடியில் ெிறுநீர் கழித்தது. 
உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ைரீ் பகாண்டு வரச் பொல்லி, அந்தச் 
ெிறுநீர்மீது பதளித்துவிட்டார்கள். நன்கு (தண்ைரீ் ஊற்றிக்) கழுவவில்டல'' என்றும் என்னிடம் 
பதரிவித்தார்கள்.  
 

பாடம் : 29 கருஞ்ெரீகத்தால் ெிகிச்டெயளிப்பது66  
 
4451 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கருஞ்ெீரகத்தில் "ொடம'த் தவிர, 
அதாவது மரைத்டதத் தவிர அடனத்து கநாய்களுக் கும் நிவாரைம் உள்ளது. இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.67 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் எட்டு அறிவிப் 
பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் சுஃப்யான் பின் உடயனா, யூனுஸ் (ரஹ்) 
ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் கருஞ்ெீரகத்துக்கு (பாரெீக பமாழியில் அளிக் கப்பட்டுள்ள) "ஷூனஸீ்' 
எனும் விளக்கம் இடம்பபறவில்டல.  
 
4452 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எந்த கநாயானாலும் அதற்குக் 
கருஞ்ெீரகத் தில் நிவாரைம் இருந்கத தீரும்; மரைத்டதத் தவிர! இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 30 "தல்பனீா' (எனும் பால் பாயெம்) கநாயாளியின் மனதுக்கு ஆறுதல் 
அளிக்கக்கூடியதாகும்.68  
 
4453 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுடடய குடும்பத்தாரில் யாகரனும் இறந்துவிட்டால், 
அதற்காகப் பபண்கள் ஒன்றுகூடுவர். பிறகு ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் குடும்பத்தாரும் பநருங்கிய 
உறவினர்களும் தவிர மற்றப் பபண்கள் அடனவரும் கடலந்து பென்றுவிடுவார்கள். அப்கபாது 
ஒரு பாத்திரத்தில் "தல்பனீா' (எனும் பால் பாயெம்) தாயரிக்கும்படி ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
கூறுவார்கள். அவ்வாகற அது தயாரிக்கப்படும். பிறகு "ஸரீத்' எனும் (பராட்டித் துண்டுகடளக் 
கறிக்குழம்பில் இட்டுத் தயாரிக் கப்படும் "தக்கடி' எனும்) உைவு தயாரிக்கப் படும். அதில் "தல்பனீா' 
ஊற்றப்படும். அப்கபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "இடதச் ொப்பிடுங்கள்; ஏபனனில், தல்பனீா 
(எனும் பாயெம்) கநாயாளியின் மனதுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும்; கவடலகளில் ெிலவற் டறப் 
கபாக்கும் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறக் ககட்டுள்களன்'' என்று 
பொல்வார்கள்.69  
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பாடம் : 31 கதனூட்டி ெிகிச்டெயளிப்பது70  
 
4454 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து 
"என் ெககாதரருக்கு வயிற்றுப்கபாக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது'' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"அவருக்குத் கதன் ஊட்டுங்கள்'' என்று பொன்னார்கள். அவ்வாகற அவர் கதனூட்டிவிட்டுப் பிறகு 
(மீண்டும்) வந்து, "அவருக்கு நான் கதனூட்டிகனன். ஆனால், வயிற்றுப்கபாக்கு அதிகரிக்ககவ 
பெய்தது'' என்று பொன்னார். இவ்வாகற (கதனூட்டுமாறு) மூன்று தடடவ அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். நான்காவது தடடவ அவர் வந்தகபாது 
"அவருக்குத் கதன் ஊட்டுங்கள்'' என்று கூறி னார்கள். அப்கபாதும் அவர், "அவருக்கு நான் 
கதனூட்டகவ பெய்கதன்; வயிற்றுப்கபாக்கு அதிகரிக்ககவ பெய்தது'' என்றார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(கதனில் நிவாரைம் இருப்பதாகக் குர்ஆனில்) அல்லாஹ் 
உண்டமகய கூறியுள் ளான்; உங்கள் ெககாதரரின் வயிறுதான் பபாய் பொல்கிறது. (அவருக்குத் 
கதன் ஊட்டுங்கள்)'' என்று பொன்னார்கள். அம்மனிதர் மீண்டும் தம் ெககாதரருக்குத் கதன் 
ஊட்டினார். அடதயடுத்து அவர் குைமடடந்தார்.71 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "என் ெககாதரரின் இடரப்டப பகட்டுவிட்டது' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அவருக்குத் கதன் ஊட்டுங்கள்' என்று கூறினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  
 

பாடம் : 32 பகாள்டளகநாய், பறடவ ெகுனம், கொதிடம் கபான்றடவ.72  
 
4455 ஆமிர் பின் ெஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்டத) ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) 
அவர்கள் உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து பகாள்டளகநாடயப் பற்றி நீங்கள் என்ன பெவியுற்றுள்ளரீ்கள்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு உொமா (ரலி) அவர்கள், "பகாள் டளகநாய் என்பது "பனூ இஸ்ராயலீ் ெமுதா 
யத்தி(ல் ஒரு பிரிவினரி)ன் மீது' அல்லது "உங்க ளுக்கு முன்னிருந்தவர்கள்மீது' (அவர்களின் 
குற்றங்கள் அதிகரித்துவிட்டகபாது) அனுப்பப்பட்ட ஒரு (வடக) "தண்டடன' அல்லது "கவதடன' 
ஆகும். அது ஒரு பிரகதெத்தில் இருப்பதாக நீங்கள் ககள்விப்பட்டால் அங்கு நீங்கள் பெல்லாதீர்கள். 
நீங்கள் இருக்கின்ற பகுதியில் வந்துவிட்டால் அதிலிருந்து தப்புவதற்காக அங்கிருந்து பவளிகயறிச் 
பெல்லாதீர்கள்' என்று பொன்னார்கள்'' எனப் பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபுந்நள்ர் (ரஹ்) அவர்கள் தமது அறிவிப்பில் 
பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்கள்: அதிலிருந்து தப்பிகயாடும் கநாக்கத்துடன் மட்டுகம நீங்கள் 
அங்கிருந்து பவளிகயறக் கூடாது. (கவறு ஏதாவது காரைத்திற்காக அங்கிருந்து நீங்கள் 
பவளிகயறினால் அதற்குத் தடடயில்டல.)73  
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4456 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பகாள்டளகநாய் என்பது தண்டடனயின் 
அடடயாளமாகும். அதன் மூலம் வல்லடம யும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் தன் அடியார் களில் 
(தான் நாடிய) ெிலடரச் கொதிக்கின்றான். அது (ஓர் ஊரில் இருப்பது) குறித்து நீங்கள் 
ககள்விப்பட்டால், அங்கு நீங்கள் பெல்லாதீர் கள். நீங்கள் இருக்கின்ற பகுதியில் அது ஏற் 
பட்டுவிட்டால், அங்கிருந்து பவருண்கடாடா தீர்கள். இடத உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. இது அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்லமா பின் கஅனப் (ரஹ்), குடதபா (ரஹ்) உள்ளிட் கடாரின் அறிவிப்பில் இடம்பபற்றுள்ள 
வாெக மாகும். 4457 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இந்தக் பகாள்டளகநாய் 
"உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள்மீது' அல்லது "பனூ இஸ்ராயலீ் ெமுதாயத்தி(ல் ஒரு பிரிவினரி)ன் 
மீது' ொட்டப்பட்ட தண்டடனயாகும். (நீங்கள் வெிக்கும்) ஓர் ஊரில் அது ஏற்பட்டிருந்தால், 
அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக அங்கிருந்து பவளிகயறாதீர்கள். ஓர் ஊரில் அது ஏற்பட்டிருந்தால் 
அங்கு நீங்கள் பெல்லாதீர்கள். இடத உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4458 ஆமிர் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்டத) ெஅத் பின் 
அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் பகாள்டளகநாய் பற்றிக் ககட்டார். அப்கபாது 
(அங்கிருந்த) உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அடதப் பற்றி உமக்கு நான் 
பதரிவிக்கிகறன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது "பனூ இஸ்ராயலீ் ெமுதாயத்தில் 
ஒரு கூட்டத்தார்மீது' அல்லது "உங்களுக்கு முன்னர் இருந்த ெிலர்மீது' அல்லாஹ் அனுப்பிய 
"கவதடன' அல்லது "தண்டடன' ஆகும். அது ஓர் ஊரில் இருப்ப தாக நீங்கள் ககள்விப்பட்டால், 
அங்கு நீங்கள் பெல்லாதீர்கள். அது உங்களிடம் (உங்கள் ஊருக்குள்) வந்துவிட்டால் (அதிலிருந்து) 
தப் பிப்பதற்காக அங்கிருந்து பவளிகயறாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4459 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இந்த (பகாள்டள) கநாய் ஒரு தண்டடன 
யாகும். அதன்மூலம் உங்களுக்கு முன்னிருந்த ெில ெமுதாயத்தார் கவதடன பெய்யப்பட்டனர். 
பின்னர் அதில் ெிறிதளவு பூமியில் எஞ்ெிவிட் டது. எனகவ, அது ஒரு முடற வரும். ஒரு முடற 
கபாகும். ஆககவ, அது ஓர் ஊரில் இருப்பதாகக் ககள்விப்படுபவர், அங்கு பெல்லகவ கவண்டாம். 
அது ஏற்பட்டிருக்கும் ஊரில் வெிப்பவர், அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக (அங்கிருந்து) பவளிகயறகவ 
கவண்டாம். இடத உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உொமா பின் டஸத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4460 ஹபபீ் பின் அபஸீாபித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் மதீனாவில் இருந்தகபாது 
கூஃபாவில் பகாள்டளகநாய் பரவியிருப்பதாக எனக்குச் பெய்தி கிடடத்தது. அப்கபாது அதாஉ பின் 
யொர் (ரஹ்) உள்ளிட்கடார் என்னிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீ ஓர் ஊரில் 
இருக்கும்கபாது அங்கு பகாள்டளகநாய் ஏற்பட்டுவிட்டால் அங்கிருந்து நீ பவளிகயறாகத! அது ஓர் 
ஊரில் ஏற்பட்டிருப்பதாக உனக்குச் பெய்தி கிடடத்தால், அங்கு நீ பெல்லாகத' எனக் கூறினார்கள்'' 
என்றனர். நான், "யாரிடமிருந்து (இடத நீங்கள் பெவியுற்றரீ்கள்)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "ஆமிர் பின் ெஅத் பின் அபவீக் காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் இடத அறிவிக்கிறார்'' என்று 
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பதிலளித்தார்கள். உடகன நான் ஆமிர் (ரஹ்) அவர்களிடம் பென்கறன். அவர் பவளியூர் 
பென்றிருப்பதாகக் கூறினர். ஆககவ, நான் ஆமிரின் ெககாதரர் இப்ராஹமீ் பின் ெஅத் பின் 
அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கடளச் ெந்தித்து அது குறித்துக் ககட்கடன். அப்கபாது இப்ராஹமீ் பின் 
ெஅத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (என் தந்டத) ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களுக்கு 
உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு அறிவித்தார்கள். அங்கு நானுமிருந்கதன். 
உொமா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்த 
(பகாள்டள)கநாய் ஒரு தண்டடன, அல்லது கவதடன, அல்லது கவதடனயின் மிச்ெமாகும். 
அதன்மூலம் உங்களுக்கு முன்னிருந்த ெிலர் கவதடன பெய்யப்பட்டனர். நீங்கள் ஓர் ஊரில் 
இருக்க, அங்கு பகாள்டளகநாய் ஏற்பட்டுவிட்டால், அங்கிருந்து நீங்கள் பவளிகயறிச் 
பெல்லாதீர்கள். அது ஓர் ஊரில் ஏற்பட்டிருப்பதாக உங்களுக்குச் பெய்தி கிடடத்தால், அங்கு நீங்கள் 
பெல்லாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள்.74 பதாடர்ந்து அறிவிப்பாளர் ஹபபீ் பின் அபஸீாபித் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: உடகன நான் இப்ராஹமீ் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) 
அவர்களிடம், "உொமா (ரலி) அவர்கள் (உங்கள் தந்டத) ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடம் 
இடத அறிவித்தகபாது நீங்கள் ககட்டீர்களா? ெஅத் (ரலி) அவர்கள் அடத மறுக்கவில்டலயா?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்ராஹமீ் (ரஹ்) அவர்கள், "ஆம் (ெஅத் (ரலி) அவர்கள் அடத 
மறுக்கவில்டல)'' என்று பதிலளித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில் ஹதீஸின் ஆரம்பத்தில் உள்ள அதாஉ பின் யொர் 
(ரஹ்) அவர்கள் பற்றிய குறிப்பு இடம்பபற வில்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் மாலிக் 
(ரலி), குடஸமா பின் ஸாபித் (ரலி), உொமா பின் டஸத் (ரலி) ஆகிய மூன்று நபித்கதாழர்கள் 
வழியாகவும் (மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில்) வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "உொமா பின் டஸத் (ரலி) 
அவர்களும் ெஅத் (ரலி) அவர்களும் அமர்ந்து கபெிக்பகாண்டிருந்தனர். அப்கபாது அவர்கள் 
இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூறினார்கள் என (கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளடத) அறிவித்தனர்'' என்று இப்ராஹமீ் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்ராஹமீ் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் 
(ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4461 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ரலி) அவர்கள் (மக்களின் நிடலடய ஆராய்வதற் காக) ஷாம் (ெிரியா) நாட்டட கநாக்கிப் புறப்பட் 
டார்கள். "ெர்ஃக்' எனும் இடத்டத அடடந்த கபாது, (மாகாை) படடத் தளபதிகளான அபூஉடபதா 
பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்களும் அவர்களின் நண்பர்களும் உமர் (ரலி) அவர்கடளச் ெந்தித்து 
ஷாம் நாட்டில் பகாள்டளகநாய் பரவியுள்ளது எனறு பதரிவித்தனர். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், 
"ஆரம்பக் கால முஹாஜிர்கடள என்னிடம் அடழத்துவாருங்கள்'' என்று பொல்ல, அவர்கடள நான் 
(உமர் (ரலி) அவர்களிடம்) அடழத்துவந்கதன். அவர்களிடம் ஷாம் நாட்டில் பகாள்டளகநாய் 
பரவியுள்ளது என்று பதரிவித்து (அங்கு கபாகலாமா? மதீனாவுக்கக திரும்பிச் பென்றுவிடலாமா? 
என்று) ஆகலாெடன ககட்டார்கள். இது பதாடர்பாக முஹாஜிர்களிடடகய கருத்து கவறுபாடு 
ஏற்பட்டது. அவர்களில் ெிலர், "தாங்கள் ஒரு கநாக்கத்திற்காகப் புறப்பட்டுவிட்டீர்கள். அதிலிருந்து 
பின்வாங்குவடத நாங்கள் உெிதமாகக் கருதவில்டல'' என்று பொன்னார்கள். கவறுெிலர், 
"உங்களுடன் (மற்ற) மக்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்களும் உள்ளனர். 
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அவர்கடளபயல் லாம் இந்தக் பகாள்டளகநாடய கநாக்கிக் பகாண்டுபெல்வடத நாங்கள் 
ெரிபயன்று கருதவில்டல'' என்று பொன்னார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் "நீங்கள் கபாகலாம்'' என்று 
பொல்லிவிட்டுப் பிறகு, "என்னிடம் (மதீனாவாெிகளான) அன்ொரிகடள அடழத்து வாருங்கள்'' 
என்று பொல்ல, நான் அவர்கடள அடழத்துவந்கதன். அவர்களிடமும் உமர் (ரலி) அவர்கள் 
ஆகலாெடன ககட்டார்கள். அவர்களும் முஹாஜிர்கடளப் கபான்கற கருத்துத் பதரிவித்துக் கருத்து 
கவறுபாடு பகாண்டனர். உமர் (ரலி) அவர்கள் "நீங்களும் கபாகலாம்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு, 
"மக்கா பவற்றி ஆண்டில் (மதீனாவுக்குப்) புலம்பபயர்ந்துவந்த குடறஷிப் பபரியவர்களில் யார் 
இங்கு உள்ளனகரா அவர்கடள என்னிடம் அடழத்துவாருங்கள்'' என்று பொல்ல, நான் அவர்கடள 
அடழத்துவந்கதன். அவர்களில் எந்த இருவருக்கிடடகயயும் கருத்து கவறுபாடு எழவில்டல. 
அவர்கள் (அடனவரும்) மக்களுடன் நீங்கள் (மதீனாவுக்குத்) திரும்பிவிட கவண்டும்; அவர்கடள 
இந்தக் பகாள்டளகநாடய கநாக்கிக் பகாண்டுபெல்லக் கூடாது என நாங்கள் கருதுகி கறாம்'' என்று 
கூறினர். ஆககவ, உமர் (ரலி) அவர்கள் மக்களிடடகய "நான் காடலயில் (என்) வாகனத்தில் 
(மதீனா) புறப்படப்கபாகிகறன்; நீங்களும் காடலயில் பயைத்திற்குத் தயாராகுங்கள்'' என்று 
அறிவிப்புச் பெய்தார்கள். அப்கபாது அபூஉடபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
விதியிலிருந்து பவருண்கடாடுவதற்காகவா (ஊர் திரும்புகிறரீ்கள்)?'' என்று ககட்க, உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "அபூ உடபதா! உங்கடளத் தவிர கவறு எவகரனும் இவ்வாறு கூறியிருந்தால் நான் 
ஆச்ெரியப்பட்டிருக்க மாட்கடன். (உமர் (ரலி) அவர்கள், தமக்கு மாறாகக் கருத்துக் கூறுவடத 
பவறுப்பார்கள்.) ஆம். நாம் அல்லாஹ்வின் ஒரு விதியிலிருந்து இன்பனாரு விதியின் பக்ககம 
பவருண்கடாடுகிகறாம். உங்களிடம் ஓர் ஒட்டகம் இருந்து, அது ஒரு பக்கம் பெழிப்பானதாகவும் 
மறு பக்கம் வறண்டதாகவும் உள்ள இரு கடரகள் பகாண்ட ஒரு பள்ளத்தாக்கில் இறங்கிவிட்டால், 
பெழிப்பான கடரயில் நீங்கள் அடத கமய்த்தாலும் அல்லாஹ்வின் விதிப்படிதான் அடத நீங்கள் 
கமய்க்கிறரீ்கள். வறண்ட கடர யில் அடத நீங்கள் கமய்த்தாலும் அல்லாஹ்வின் விதிப்படிதான் 
நீங்கள் கமய்க்கிறரீ்கள், அல்லவா?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது தமது கதடவபயான்றுக்காக 
பவளிகய பென்றிருந்த அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் (அங்கு) வந்து, "இது 
பதாடர்பாக என்னிடம் ஒரு விளக்கம் உள்ளது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஓர் ஊரில் 
பகாள்டளகநாய் பரவியிருப்பதாக நீங் கள் ககள்விப்பட்டால், அந்த ஊருக்கு நீங்கள் பெல்லாதீர்கள். 
நீங்கள் ஓர் ஊரில் இருக்கும் கபாது அங்கு பகாள்டளகநாய் பரவினால் அதிலிருந்து தப்புவதற்காக 
(அங்கிருந்து) பவளிகயறாதீர்கள்' என்று பொல்ல நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். உடகன உமர் 
பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் (தமது முடிடவ நபி (ஸல்) அவர்க ளின் வழிகாட்டுதலுக்ககற்ப 
அடமயச் பெய்த தற்காக) அல்லாஹ்டவப் புகழ்ந்துவிட்டு (மதீனாவுக்கு)த் திரும்பிச் 
பென்றார்கள்.75  
 
4462 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "கமலும், உமர் (ரலி) அவர்கள் அபூஉடபதா (ரலி) அவர்களிடம் "ஒருவர் பெழிப்பான 
கடரடய விட்டுவிட்டு வறண்ட கடரயில் தமது ஒட்டகத்டத கமயவிட்டால் அவடரக் 
டகயாலாகாதவர் என்று நீங்கள் கருதுவரீ்களா, பொல்லுங்கள்?' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அபூஉடபதா (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் "அவ்வாறாயின் 
பெல்லுங்கள்' என்று கூறிய அவர்கள், பயைம் கமற்பகாண்டு மதீனா வந்தடடந்தார்கள். பிறகு 
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"அல்லாஹ் நாடினால் இதுதான் நமது தங்குமிடம்' என்று பொன்னார்கள்'' என்று கூடுதலாக 
இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4463 அப்துல்லாஹ் பின் ஆமிர் பின் ரபஆீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (கலீஃபா) உமர் (ரலி) 
அவர்கள் ஷாம் (ெிரியா) நாட்டட கநாக்கிப் புறப்பட்டார்கள். "ெர்ஃக்' எனுமிடத்டத அவர்கள் 
அடடந்த கபாது ஷாம் நாட்டில் பகாள்டளகநாய் பரவி யிருப்பதாக அவர்களுக்குச் பெய்தி 
கிடடத்தது. அப்கபாது அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள், "ஓர் ஊரில் பகாள்டளகநாய் 
பரவியிருப்பதாக நீங்கள் ககள்விப்பட்டால், அங்கு நீங்கள் பெல்லாதீர்கள். நீங்கள் ஓர் ஊரில் 
இருக்கும்கபாது அங்கு பகாள்டள கநாய் பரவிவிட்டால், அதிலிருந்து தப்புவதற் காக அங்கிருந்து 
நீங்கள் பவளிகயறாதீர்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம் பதரிவித் தார்கள். உடகன உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் "ெர்ஃக்' 
எனுமிடத்திலிருந்து திரும்பினார்கள். இந்த ஹதீஸ், ொலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் 
வழியாக மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடரிலும் வந்துள்ளது. அதில் "அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்து பெவியுற்ற நபிபமாழியின் காரைத்தாகலகய உமர் (ரலி) அவர்கள் 
மக்களுடன் (மதீனாவுக்குத்) திரும்பிச் பென்றார்கள்'' என்று ொலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக 
இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 33 பதாற்றுகநாய், பறடவ ெகுனம், ஆந்டத பற்றிய நம்பிக்டக, "ஸஃபர்' எனும் வயிற்று 
கநாய் (பதாற்று கநாய் என்பது) பற்றிய எண்ைம், நட்ெத்திர இயக்கத் தால்தான் மடழ பபாழிகிறது 
எனும் நம்பிக்டக, வர்ைஜாலம் காட்டும் ொத்தான் பற்றிய நம்பிக்டக ஆகியன கிடடயாது 
என்பதும், கநாய் கண்ட ஒட்டகத்டத ஆகராக்கியமான ஒட்டகத்திடம் பகாண்டுபெல்லக் கூடாது 
என்பதும்.76  
 
4464 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"பதாற்றுகநாய் கிடடயாது; ஸஃபர் (பதாற்று கநாய்) என்பது கிடடயாது; ஆந்டதயால் ெகுனம் 
பார்ப்பதும் கிடடயாது'' என்று பொன் னார்கள். அப்கபாது கிராமவாெி ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! (பாடல) மைலில் மான்கடளப் கபான்று (ஆகராக்கியத்துடன் துள்ளித் திரியும்) 
ஒட்டகங்களிடம், ெிரங்கு பிடித்த ஒட்டகம் வந்து, அவற்றுக்கிடடகய கலந்து அடவ 
அடனத்டதயும் ெிரங்கு பிடித்த டவயாக ஆக்கிவிடுகின்றனகவ! அவற்றின் நிடலபயன்ன (பதாற்று 
கநாயில்டலயா)?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அப்படிபயன்றால் முதல் (முதலில் ெிரங்கு பிடித்த) ஒட்டகத்திற்கு (அந்த கநாடயத்) 
பதாற்றச்பெய்தது யார்?'' என்று திருப்பிக் ககட்டார்கள்.77 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
 
4465 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "பதாற்றுகநாய் கிடடயாது; பறடவ ெகுனம் கிடடயாது; ஸஃபர் (பதாற்றுகநாய்) என்பது 
கிடடயாது; ஆந்டதயால் ெகுனம் பார்ப்பதும் கிடடயாது என்று கூறினார்கள். அப்கபாது ஒரு 
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கிராமவாெி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி ககட்டார்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகற இடம்பபற்றுள்ளன.  
 
4466 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நபி (ஸல்) அவர்கள், "பதாற்றுகநாய் கிடடயாது' என்று 
பொன்னார்கள். உடகன கிராம வாெி ஒருவர் எழுந்து கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளபடி ககட்டார்'' 
என்று இடம்பபற்றுள்ளது. கமற்கண்ட ஹதீஸ் ொயிப் பின் யஸீத் (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் பதாற்று கநாய் கிடடயாது; ஸஃபர் (பதாற்று கநாய்) 
என்பது கிடடயாது; ஆந்டதயால் ெகுனம் பார்ப்பதும் கிடடயாது என்று கூறினார்கள்'' என 
இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4467 இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூெலமா பின் அப்திர் 
ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பதாற்றுகநாய் 
கிடட யாது' என்று கூறினார்கள் என்றும், "கநாய் கண்ட கால்நடடடய ஆகராக்கியமான கால் 
நடடயிடம் பகாண்டுபெல்லக் கூடாது' என்றும் கூறினார்கள்'' என்றார்கள். இவ்விரு 
ஹதீஸ்கடளயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூ ஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவித்தார்கள். பிறகு "பதாற்றுகநாய் கிடடயாது'' எனும் ஹதீடஸ அறிவிப்படத நிறுத்திவிட்டு, 
"கநாய் கண்ட கால்நடடடய ஆகராக்கியமான கால் நடடயிடம் பகாண்டுபெல்லக் கூடாது'' 
என்படத மட்டும் அறிவிக்கலானார்கள். அப்கபாது (அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களின் தந்டதயின் 
ெககாதரரின் புதல்வர்) ஹாரிஸ் பின் அபதீுபாப் (ரஹ்) அவர்கள், "அபூஹுடரரா! இந்த ஹதீஸுடன் 
மற்பறாரு ஹதீடஸயும் நீங்கள் அறிவிப்படத நான் ககட்டிருக்கிகறகன! ஆனால், அடத நீங்கள் 
அறிவிக்காமல் அடமதியாகிவிடு கிறரீ்ககள? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பதாற்றுகநாய் 
கிடடயாது' என்று கூறினார்கள் என நீங்கள் அறிவித்துவந்தீர்ககள?'' என்று ககட்டார். அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அது பற்றி தமக்குத் பதரியாது என்று மறுத்தார்கள். "கநாய் கண்ட கால்நடடடய 
ஆகராக்கியமான கால்நடடயிடம் பகாண்டுபெல்லக் கூடாது'' என்படத மட்டுகம கூறினார்கள். 
ஹாரிஸ், தாம் கூறுவடத ஏற்காதடதக் கண்ட அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் ககாபமுற்று 
அபிெீனிய பமாழியில் ஏகதா பொன்னார்கள். "நான் என்ன பொன்கனன் என்று நீ அறிவாயா?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ஹாரிஸ் "இல்டல'' என்றார். அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் "நான் 
(அடத) மறுக்கிகறன்'' என்றார்கள். அபூெலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: என் ஆயுளின் 
(அதிபதி) மீதாடையாக! (முன்னர்) அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எங்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதாற்றுகநாய் கிடடயாது என்று கூறினார்கள்'' என அறிவித்துவந்தார்கள். 
(அடத) அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் மறந்து விட்டார்களா? அல்லது நபிகளாரின் ஒரு ஹதீஸ் 
மற்பறாரு ஹதீடஸ மாற்றிவிட்டதா என்பது எனக்குத் பதரியவில்டல.78 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 4468 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
"அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் "பதாற்றுகநாய் கிடடயாது' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என்று அறிவித்துவிட்டு, "கநாய் கண்ட கால்நடடடய ஆகராக்கி யமான 
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கால்நடடயிடம் பகாண்டுபெல்லக் கூடாது' என்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என அறிவித்தார்கள்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெலமா பின் 
அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4469 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பதாற்றுகநாய் கிடடயாது; ஆந்டத 
பற்றிய (மூட)நம்பிக்டகயும் (உண்டம) இல்டல; நட்ெத் திர இயக்கத்தால்தான் மடழ பபாழிகிறது 
என்பதும் (உண்டம) இல்டல; ஸஃபர் (பதாற்று கநாய்) என்பதும் கிடடயாது. இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4470 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பதாற்றுகநாய் கிடடயாது; பறடவ 
ெகுனம் கிடடயாது; வர்ைஜாலம் காட்டும் ொத்தானும் கிடடயாது. இடத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கி றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4471 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பதாற்றுகநாய் கிடடயாது; வர்ைஜாலம் 
காட்டும் ொத்தானும் கிடடயாது; ஸஃபர் (பதாற்றுகநாய்) என்பதும் கிடடயாது. இடத ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4472 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பதாற்றுகநாய் கிடடயாது; ஸஃபர் (பதாற்றுகநாய்) என்பதும் 
கிடடயாது; வர்ைஜாலம் காட்டும் ொத்தானும் கிடடயாது. இடத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபுஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் "ஸஃபர் கிடடயாது' என்பதற்கு விளக்கமளிக்டகயில், "ஸஃபர் 
என்பது வயிறாகும்'' என்று கூறினார்கள். ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடம், "(அது) எப்படி?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "வயிற்றில் உருவாகும் ஒரு புழுவா கும் என்று 
பொல்லப்படுவதுண்டு'' என்றார்கள். ஆனால், ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், ("வர்ை ஜாலம் காட்டும் 
ொத்தான்' என்படதக் குறிக்க மூலத்தில் ஆளப்பட்டுள்ள) "ஃகூல்' என்பதற்கு 
விளக்கமளிக்கவில்டல. ஆயினும், பல வண் ைம் காட்டுவகத இந்த "ஃகூல்' என்பதாகும். இடத 
அபுஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக இப்னு ஜுடரஜ் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
பாடம் : 34 பறடவ ெகுனமும் நற்குறியும் அபெகுனம் எதில் உள்ளது என்பதும்.79  
 
4473 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "பறடவ ெகுனம் ஏதும் 
கிடடயாது. ெகுனங்களில் ெிறந்தது நற்குறியாகும்'' என்று கூறியடத நான் பெவியுற்கறன். 
அப்கபாது, "நற்குறி என்பது என்ன, அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள், "நீங்கள் பெவியுறுகின்ற நல்ல (மங்கலகரமான) பொல்தான்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.80 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் 
பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் உடகல் பின் காலித் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "பெவியுற்கறன்' என்ற குறிப்பு இடம்பபறவில்டல. ஷுஐப் பின் அல்டலஸ் (ரஹ்) 
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அவர்களது அறிவிப்பில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியடதச் பெவியுற் கறன்'' என 
இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4474 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பதாற்றுகநாய் கிடடயாது; பறடவ ெகுனம் ஏதும் 
கிடடயாது; நற்குறி எனக்கு மகிழ்ச்ெி யளிக்கிறது. (மங்கலகரமான) நல்ல, அழகான பொல்கல 
நற்குறி ஆகும். இடத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள்.81  
 
4475 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "பதாற்றுகநாய் கிடட 
யாது; பறடவ ெகுனம் ஏதும் கிடடயாது. ஆனால், நற்குறி எனக்கு மகிழ்ச்ெியளிக்கிறது'' என்று 
பொன்னார்கள். அப்கபாது "நற்குறி என்றால் என்ன?'' என்று ககட்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"(மங்கலகரமான) நல்ல பொல்'' என்று விடடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4476 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பதாற்றுகநாய் கிடடயாது; பறடவ 
ெகுனம் ஏதும் கிடடயாது; (ஆனால்) நற்குறிடய நான் விரும்பு கிகறன். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4477 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பதாற்றுகநாய் கிடடயாது; ஆந்டத 
பற்றிய (மூட)நம்பிக்டக (உண்டம) இல்டல; பறடவ ெகுனம் ஏதும் கிடடயாது. (ஆனால்,) நான் 
நற்குறிடய விரும்புகிகறன். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4478 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அபெகுனம் (இருப்பபதன்றால்) மடன, 
மடனவி, புரவி (குதிடர) ஆகிய மூன்றில்தான் இருக்கும். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.82 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4479 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பதாற்றுகநாய் கிடடயாது; பறடவ 
ெகுனம் கிடடயாது; ெகுனம் பார்ப்பது (இருப்பபதன்றால்) மூன்று விஷயங்களில்தான். 
மடனவியிலும் குதிடரயிலும் (குடியிருக்கும்) வடீ்டிலும்தான். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
அபெகுனம் பதாடர்பான கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் பத்து அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் யூனுஸ் பின் யஸீத் 
(ரஹ்) அவர்கடளத் தவிர கவபறவரது அறிவிப் பிலும் பதாற்றுகநாய், பறடவ ெகுனம் ஆகியடவ 
பற்றிய குறிப்பு இல்டல.  
 
4480 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அபெகுனத்தில் ஏகதனும் உண்டம இருக் குமானால், 
குதிடரயிலும் மடனவியிலும் வடீ்டிலும்தான் இருக்கும். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில் "உண்டம' 
எனும் குறிப்பு இடம் பபறவில்டல.  
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4481 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அபெகுனம் எதிகலனும் இருக்குமானால், 
குதிடரயிலும் வடீ்டிலும் மடனவியிலும்தான் இருக்கும். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4482 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அது -அதாவது அபெகுனம்- (எதிகல னும்) 
இருக்குமானால், மடனவியிலும் குதிடர யிலும் வடீ்டிலும்தான் இருக்கும். இடத ெஹ்ல் பின் 
ெஅத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.83 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4483 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அ(பெகுனமான)து எதிகலனும் இருக்கு 
மானால், வடீ்டிலும் பைியாளரிலும் குதிடரயிலும்தான் இருக்கும். இடத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  
 

பாடம் : 35 கொதிடம் பார்ப்பதும் கொதிடர்களிடம் பெல்வதும் தடட பெய்யப்பட்டடவ ஆகும்.84  
 
4484 முஆவியா பின் அல்ஹகம் அஸ்ஸுலமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்), "அல்லாஹ் வின் தூதகர! நாங்கள் அறியாடமக் காலத்தில் பல (பாவ) 
காரியங்கடளச் பெய்துவந்கதாம்; கொதிடர்களிடம் பென்று (குறி ககட்டுக்)பகாண் டிருந்கதாம்'' 
என்று கூறிகனன். அதற்கு அவர் கள், "கொதிடர்களிடம் நீங்கள் பெல்லாதீர்கள்'' என்றார்கள். 
கமலும், "நாங்கள் பறடவடய டவத்துக் குறி பார்த்துக்பகாண்டிருந்கதாம்'' என்று நான் கூறிகனன். 
அதற்கு நபியவர்கள், "இது உங்களில் ெிலர் தம் உள்ளங்களில் காணும் (ஐதிகம் ொர்ந்த) 
விஷயமாகும். இது உங்கடள (பெயலாற்றுவதிலிருந்து) தடுத்துவிட கவண்டாம்'' என்று 
கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
முஆவியா பின் அல் ஹகம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் மாலிக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் பறடவ ெகுனம் 
பற்றிய குறிப்பு இடம்பபற்றுள்ளது; கொதிடர்கள் பற்றிய குறிப்பு இல்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
முஆவியா பின் அல்ஹகம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான், 
"எங்களில் ெிலர் (நற்குறி அறிய மைலில்) ககாடு வடர(யும் பழங்கால கைிப்பு முடறடய 
கமற்பகாள்)கின்றனர்' என்கறன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நபிமார்களில் ஒருவர் (இவ்வாறு) 
ககாடு வடரந்துவந்தார். யார் அவடரப் கபான்று ககாடு வடரகிறாகரா அது (ொத்தியம்)தான்' என்று 
பதிலளித்தார்கள்'' என முஆவியா பின் அல்ஹகம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகக் கூடுதலாக 
இடம்பபற்றுள்ளது.85  
 
4485 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ் வின் 
தூதகர! கொதிடர்கள் (ெில கவடளகளில்) எங்களுக்கு ஒன்டற அறிவிக்க, அது உண் 
டமயாகிவிடுவடதக் காண்கிகறாகம (அது எப்படி)?'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அது 

62

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

முகமன் ஹதீஸ் 4364 - 4518



ஜின்னிடமிருந்து கொதிடன் எடுத்துக்பகாண்ட உண்டமயான பொல்லாகும். அ(ந்த உண்டமயான 
கருத்)டத ஜின் தனது கொதிட நண்பனின் காதில் கபாட, அதனுடன் அவன் நூறு பபாய்கடளக் 
கூட்டி(ச் பொல்லி) விடுகிறான்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 
4486 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் மக்களில் 
ெிலர் கொதிடர்கடளப் பற்றிக் ககட்ட னர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அவர்கள் (பபாருட்படுத்தத் தக்க) ஒரு பபாருள் அல்லர்'' என்று பொன்னார்கள். மக்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! இந்தச் கொதிடர்கள் (ெில கவடளகளில்) ஒன்டற அறிவிக்கிறார்கள்; அது 
உண்டமயாகி விடுகிறகத?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்த 
உண்டமயான பொல் (வானவர்களிடமிருந்து) ஜின் (கள்ளத்தனமாக) எடுத்துக்பகாண்டதாகும். அது 
தன் கொதிட நண்பனின் காதில் ககாழி பகாக்கரிப்படதப் கபான்று பகாக்கரிக்க, அவன் அதனுடன் 
நூற்றுக்கும் அதிகமான பபாய்கடளக் கலந்துவிடுகிறான்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.86 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
4487 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அன்ொரி நபித்கதாழர்களில் 
ஒருவர் என்னிடம் (பின்வருமாறு) கூறினார்: ஒரு நாள் இரவில் நாங்கள் அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந் கதாம். அப்கபாது (வானிலிருந்து) ஒரு நட்ெத் திரம் எறியப்பட்டு 
ஒளிர்ந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் "இடதப் கபான்று 
(வானிலிருந்து) நட்ெத்திரம் எறியப்பட்டால், நீங்கள் அறியா டமக் காலத்தில் என்ன 
பொல்லிக்பகாண்டிருந் தீர்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுடடய 
தூதருகம நன் கறிந்தவர்கள். (அறியாடமக் காலத்தில் இவ் வாறு நட்ெத்திரம் எறியப்பட்டால்) 
இன்றிரவு ஒரு மாமனிதர் பிறந்திருக்கிறார்; ஒரு மா மனிதர் இறந்திருக்கிறார் என்று பொல்லிக் 
பகாண்டிருந்கதாம்'' என்று பதிலளித்தனர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: யாருடடய பிறப்புக் காககவா யாருடடய இறப்புக்காககவா அது 
எறியப்படுவதில்டல. மாறாக, வளமும் புகழும் பகாண்ட நம் இடறவன் ஒரு விஷயத்டதத் 
தீர்மானித்துவிட்டால், அரியடைடய (அர்ஷ்) சுமக்கும் வானவர்கள் இடறவடன(ப் கபாற்றி)த் 
துதிக்கின்றனர். பிறகு (அடதக் ககட்டு) அதற்கடுத்த வானிலுள்ள (வான)வர்களும் (இடறவடனப் 
கபாற்றித்) துதிக்கின்றனர். (இவ்வாகற ஒவ்பவாரு வானிலுள்ள வானவர்கள் துதிக்கின்றனர்.) 
இறுதியில் அத்துதி பூமிக்கு அருகிலுள்ள வானவர்கடள வந்தடடகிறது. பின்னர் அரியடைடயச் 
சுமக்கும் வானவர்களுக்கு அருகிலிருப்பவர்கள், அரியடைடயச் சுமக்கும் வானவர்களிடம், 
"உங்கள் இடறவன் என்ன பொன்னான்?'' என்று வினவுகின்றனர். அதற்கு அரியடைடயச் 
சுமக்கும் வானவர்கள் இடறவன் என்ன பொன்னான் என்படத அவர்களிடம் பதரிவிக்கின்றனர். 
உடகன வானிலிருப்கபாரில் ெிலர் கவறுெிலரிடம் அது குறித்து விொரித்துக் பகாள்கின்றனர். 
முடிவில் அச்பெய்தி பூமிக்கு அருகிலுள்ள வானத்டத வந்தடடகிறது. உடகன அடத ஜின்கள் 
ஒட்டுக்ககட்டு, அடதத் தம் (கொதிட) நண்பர்களிடம் கபாடுகின்றனர். (அப்கபாது) அவர்கள்மீது 
நட்ெத்திரங்கள் எறியப்படுகின்றன. உள்ளது உள்ளபடி கொதிடர்கள் பதரிவிப்பது உண்டமயாகும். 
ஆயினும், அவர்கள் அதில் பபாய்டயக் கலந்து கூடுதலாக (மக்களிடம்) கூறுகின்றனர். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு 
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அறிவிப் பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. ஆயினும், அவற்றில் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர் களது 
அறிவிப்பில், அன்ொரி நபித்கதாழர்கள் ெிலர் கூறினர் என அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அவ்ஸாஈ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
"ஆயினும், கொதிடர்கள் அதில் பபாய்டயக் கலந்து கூடுதலாக (மக்களிடம்) அறிவிக்கின்ற னர்'' 
என்று இடம்பபற்றுள்ளது. யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஆயினும், கொதிடர்கள் அதில் 
கெர்த்துக் கூடுதலாக அறிவிக்கின்றனர்'' என்று காைப் படுகிறது. கமலும், அவர்களது அறிவிப்பில், 
"அ(வ்வான)வர்களது அச்ெம் விலகியதும் அவர்கள் "உங்கள் இடறவன் என்ன பொன் னான்?' என்று 
ககட்கின்றனர். அதற்கு அவர்கள் "உண்டமகய பொன்னான்' என்று பதிலளிக்கின்றனர் (34:23)'' என்று 
இடம்பபற் றுள்ளது. மஅகில் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் அவ்ஸாஈயின் அறிவிப்பில் 
உள்ளடதப் கபான்கற "ஆயினும், கொதிடர்கள் அதில் பபாய்டயக் கலந்து கூடுதலாக 
அறிவிக்கின்றனர்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4488 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர் கொதிடனிடம் பென்று, எடதப் பற்றியாவது 
ககட்டால், அ(வ்வாறு ககட்ட)வருடடய நாற்பது நாட்களின் பதாழுடக அங்கீகரிக்கப்படுவதில்டல. 
இடத நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியரில் ெிலரிடமிருந்து ஸஃபிய்யா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
பாடம் : 36 பதாழுகநாயாளிகள் கபான்கறாரிடமிருந்து விலகியிருப்பது  
 
4489 ஷரீத் பின் சுடவத் அஸ்ஸகஃப ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஸகீஃப் தூதுக்குழுவில் 
பதாழுகநாயாளி ஒருவர் இருந்தார். அவரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "நாம் உம்மிடம் உறுதிபமாழி 
பபற்று விட்கடாம். நீர் திரும்பிச் பெல்லலாம்'' என்று கூறியனுப்பினார்கள்.87 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 37 பாம்பு உள்ளிட்டவற்டறக் பகால்வது88  
 
4490 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முதுகில் 
இரண்டு பவள்டளக் ககாடுகள் உள்ள ("துத் துஃப்யத்டதன்' எனும்) பாம்டபக் பகால்லுங்கள். 
ஏபனனில், அது (கண்) பார்டவடயப் பறித்துவிடும்; கர்ப்பத்டதக் கடலத்துவிடும்'' என்று 
உத்தரவிட்டார்கள்.89 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "குட்டட வால் (அல்லது 
வால் இல்லாத) பாம்டபயும், முதுகில் இரண்டு பவள் டளக் ககாடுகள் உள்ள பாம்டபயும் 
பகால்லும் படி உத்தரவிட்டார்கள்'' என இடம்பபற் றுள்ளது.  
 
4491 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "பாம்புகடள(க் பகால் 
லுங்கள். குறிப்பாக) முதுகில் இரண்டு பவள் டளக் ககாடுகள் உள்ள பாம்டபயும் குட்டட வால் 
(அல்லது வால் இல்லாத) பாம்டபயும் பகால்லுங்கள். ஏபனனில், அடவ இரண்டும் கர்ப்பத்டதக் 
கடலத்துவிடும்; பார்டவடயப் பறித்துவிடும்'' என்று கூறினார்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான ொலிம் 
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(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (என் தந்டத) இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கண்ைில் படும் 
ஒவ்பவாரு பாம்டபயும் பகான்றுவந்தார்கள். (ஒரு நாள்) அவர்கள் பாம்பபான்டறக் 
விரட்டிக்பகாண்டிருப்படதக் கண்ட அபூலுபாபா பின் அப்தில் முன்திர் (ரலி), அல்லது டஸத் பின் 
அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், "வடீுகளில் வெிக்கும் பாம்புகடளக் பகால்வது தடட பெய்யப்பட்டுள் 
ளது'' என்று கூறினார்கள்.90  
 
4492 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நாய்கடளக் 
பகால்லும்படி உத்தரவிடுவடத நான் ககட்டுள்களன். அவர்கள், "பாம்புகடளயும் நாய்கடளயும் 
பகால்லுங்கள்; (குறிப்பாக) முதுகில் இரண்டு பவள்டளக் ககாடுகள் உள்ள பாம்டபயும் குட்டட 
வால் (அல்லது வால் இல்லாத) பாம்டப யும் பகால்லுங்கள். ஏபனனில், அடவ இரண்டும் (கண்) 
பார்டவடயப் பறித்துவிடும்; கர்ப்பத்டதக் கடலத்துவிடும்'' என்று கூறினார்கள். இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அடவ இரண்டின் 
விஷத்தன்டம காரைமாககவ அவற்டறக் பகால்லும்படி உத்தரவிட்டுள்ளார்கள் என்கற நாம் 
கருதுகிகறாம். அல்லாஹ் மிகவும் அறிந்தவன். அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: நான் என் கண்ைில் படும் எந்தப் பாம்டப யும் பகான்றுவந்கதன். இந்நிடலயில் ஒரு 
நாள் வடீ்டில் வெிக்கும் பாம்பபான்டற நான் விரட் டிக்பகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது என்டன 
டஸத் பின் அல்கத்தாப் (ரலி), அல்லது அபூ லுபாபா (ரலி) அவர்கள் கடந்து பென்றார்கள். நான் 
அந்தப் பாம்டபத் கதடிக்பகாண்டிருந் கதன். அப்கபாது அவர்கள், "அப்துல்லாஹ்கவ, நிறுத்துங்கள் 
(அடதக் பகால்லாதீர்கள்)'' என்று கூறினார்கள். நான் "அவற்டறக் பகால்லும்படி அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தர விட்டுள்ளார்கள்'' என்று பொன்கனன். அதற்கு அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வடீுகளில் வெிக்கும் பாம்புகடளக் பகால்ல கவண்டாம் 
எனத் தடட பெய்துள் ளார்கள்'' என்று கூறினார்கள்.  
 
4493 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் 
பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ொலிஹ் பின் டகொன் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "இந்நிடலயில் என்டனக் கண்ட அபூலுபாபா பின் அப்தில் முன்திர் (ரலி), டஸத் பின் 
அல்கத்தாப் (ரலி) ஆகிய இருவரும், "வடீுகளில் வெிக்கும் பாம்புகடளக் பகால்ல கவண்டாபமனத் 
தடட பெய்துள்ளார்கள் என்று கூறினர்'' என இடம்பபற்றுள்ளது. யூனுஸ் பின் யஸீத் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "பாம்புகடளக் பகால்லுங்கள்'' என்பது மட்டுகம இடம்பபற்றுள்ளது. 
"முதுகில் இரண்டு பவள்டளக் ககாடுகள் உள்ள பாம்டபயும் குட்டட வால் (அல்லது வால் 
இல்லாத) பாம்டபயும் பகால்லுங்கள்'' என்பது இடம்பபறவில்டல.  
 
4494 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூலுபாபா (ரலி) அவர்கள், இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களது வடீ்டில் பள்ளிவாெலுக்குச் ெமீபமாகச் பெல்லும் வடகயில் ஒரு வாெல் அடமப்பது 
குறித்து இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் கபெினார்கள். (வாெலடமக்கும் பைி நடடபபற்றகபாது) 
பைியாளர்கள் பாம்பின் ெட்டடபயான்டறக் கண்டனர். அப்கபாது இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், 
"பாம்டபத் கதடிப் பிடித்துக் பகால்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அபூலுபாபா (ரலி) 
அவர்கள், "அடதக் பகால்லாதீர்கள்; ஏபனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வடீ்டிலுள்ள 
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(பமல்லிய பவண் ைிறப்) பாம்புகடளக் பகால்ல கவண்டா பமனத் தடட பெய்துள்ளார்கள்'' என்று 
பொன் னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4495 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் எல்லாப் பாம்புகடளயும் 
பகான்றுவந்தார்கள். அபூ லுபாபா பின் அப்தில் முன்திர் அல்பத்ரீ (ரலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் கள் வடீுகளிலுள்ள பாம்புகடளக் பகால்ல கவண்டாபமனத் தடட 
பெய்துள்ளார்கள்'' என்று கூறியதும் (அவற்டறக் பகால்வடத) நிறுத்திவிட்டார்கள்.  
 
4496 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: அபூலுபாபா (ரலி) அவர்கள் இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வடீுகளில் வெிக்கும் (பமல்லிய பவண்ைிறப்) 
பாம்புகடளக் பகால்ல கவண்டாபமனத் தடட பெய்துள்ளார்கள்'' என்று கூறியடத நான் ககட்கடன்.  
 
4497 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூலுபாபா (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வடீுகளில் வெிக்கும் (பமல்லிய பவண்ைிறப்) பாம்புகடளக் 
பகால்ல கவண்டாபமனத் தடட பெய்துள்ளார்கள்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4498 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூலுபாபா பின் அப்தில் முன்திர் அல்அன்ொரீ (ரலி) 
அவர்களது இல்லம் "குபா'வில் இருந்தது. பின்னர் அவர்கள் மதீனாவுக்குக் குடிபபயர்ந் தார்கள். 
(ஒரு நாள்) அவர்களுடன் அப்துல் லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அமர்ந்திருந்த கபாது, இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர்கள் (தமது வடீ்டில்) வாெல் ஒன்டற அடமத்துக்பகாண்டி ருந்தார்கள். அப்கபாது 
வடீ்டில் வெிக்கும் பாம்பு ஒன்று பவளிப்பட்டது. அங்கிருந்தவர்கள் அடதக் பகால்ல முற் பட்டனர். 
அப்கபாது அபூலுபாபா (ரலி) அவர்கள் அவற்டற (அதாவது வடீுகளில் வெிக்கும் பாம்புகடள)க் 
பகால்வது தடட பெய் யப்பட்டுள்ளது. குட்டட வால் (அல்லது வால் இல்லாத) பாம்டபயும் 
முதுகில் இரண்டு பவள் டளக் ககாடுகள் உள்ள பாம்டபயும் பகால்லும் படி 
உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அடவயிரண்டும் பார்டவடயப் பறித்துவிடும்; பபண்களின் (வயிற்றிலுள்ள) 
ெிசுக்கடளக் கடலத்துவிடும் என்று பொல்லப்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினார் கள்.  
 
4499 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், ஒரு நாள் 
தமது கட்டட இடிபாடுகளுக்கு அருகிலி ருந்தகபாது (பமல்லிய பவண்ைிறப்) பாம்பு ஒன்று 
மின்னுவடதக் கண்டார்கள். உடகன "இந்தப் பாம்டப விரட்டிப் பிடித்துக் பகால்லுங்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். (அங்கிருந்த) அபூலுபாபா அல்அன்ொரீ (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வடீ்டிலிருக்கும் (பமல்லிய பவண்ைிறப்) பாம்புகடளக் பகால்ல கவண்டாபமனத் தடட 
பெய்துள்ளார்கள்; குட்டட வால் (அல்லது வால் இல்லாத) பாம்டபயும் முதுகில் இரண்டு 
பவள்டளக் ககாடுகள் உள்ள பாம்டபயும் தவிர. ஏபனனில், அடவயிரண்டும் (கண்) பார்டவடயப் 
பறித்துவிடும்; பபண்களின் வயிற்றிலுள் ளடதக் கடலத்துவிடும் என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாக 
வும் வந்துள்ளது. அதில் "இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் (தம் தந்டத) உமர் (ரலி) அவர்களது 
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வடீ்டிற்கு அருகிலுள்ள ககாட்டடபயான்றின் அருகில் பாம்பபான்டறத் கதடிக்பகாண்டிருந்தகபாது, 
அவர்கடளக் கடந்து அபூலுபாபா (ரலி) அவர்கள் பென்றார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது.  
 
4500 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள் மினாவிலுள்ள) ஒரு 
குடகயில் நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அவர்களுக்கு "வல்முர்ெலாத்தி உர்ஃபன்'' 
(ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அனுப்பப்படுகின்றடவ மீது ெத்தியமாக!) என்று பதாடங்கும் (77 ஆவது) 
அத்தியாயம் அருளப்பபற்றது. அடத நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் வாயிலிருந்து புத்தம் 
புதிதாகச் பெவியுற்றுக்பகாண்டிருந் கதாம். அப்கபாது பாம்பு ஒன்று (புற்றிலிருந்து) பவளிகயறி 
எங்களிடடகய வந்தது. அப் கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அடதக் பகால் லுங்கள்'' என்றார்கள். 
உடகன அடதக் பகால்ல கபாட்டியிட்டுக்பகாண்டு நாங்கள் விடரந்கதாம். அது எங்கடள 
முந்திக்பகாண்டு (தனது புற்றுக்குள் நுடழந்து)விட்டது. அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "உங்கடள 
அதன் தீங்கிலிருந்து அல்லாஹ் காப்பாற்றி யடதப் கபான்று, அடதயும் உங்கள் தீங்கிலிருந்து 
அல்லாஹ் காப்பாற்றிவிட்டான்'' என்று பொன்னார்கள்.91 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4501 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இஹ்ராம்' கட்டியிருந்த ஒருவருக்கு "மினா'வில் பாம்பு ஒன்டறக் பகால்ல 
உத்தரவிட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் (ஒரு நாள் மினாவிலுள்ள) ஒரு 
குடகயில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தகபாது...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம் 
பபற்றுள்ளன.  
 
4502 ஹிஷாம் பின் ஸுஹ்ரா (ரஹ்) அவர் களின் முன்னாள் அடிடம அபுஸ்ஸாயிப் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர் களது இல்லத்திற்குச் பென்கறன். 
அப்கபாது அவர்கள் பதாழுதுபகாண்டிருப்படதக் கண் கடன். ஆககவ, அவர்கள் பதாழுடகடய 
முடிக்கும்வடர அவர்கடள எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்கதன். அப்கபாது வடீ்டின் மூடல யிலிருந்த 
கபரீச்ெமர காய்ந்த குச்ெிகளுக்கு இடடயிலிருந்து ஏகதா அடெயும் ெப்தத்டத நான் ககட்கடன். 
உடகன நான் திரும்பிப் பார்த்கதன். அங்கக ஒரு பாம்பு இருந்தது. அடதக் பகால்வதற்காக நான் 
துள்ளிக் குதித்து எழுந்கதன். உடகன அபூெயதீ் (ரலி) அவர்கள் அமருமாறு எனக்குச் டெடக 
பெய்தார்கள். ஆககவ, நான் அமர்ந்துபகாண்கடன். அவர்கள் பதாழுடகடய முடித்துத் 
திரும்பியபின் அவ்வடீ்டிலிருந்த ஓர் அடறடய எனக்குச் சுட்டிக்காட்டி, "இந்த அடறடய நீர் 
காண்கிறரீா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கறன். அப்கபாது அபூெயதீ் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: இந்த அடறயில் புதிதாகத் திருமைமான எங்கள் இடளஞர் ஒருவர் இருந்தார். 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அகழ்ப்கபாருக்குப் புறப்பட்டுச் பென்றகபாது, 
அந்த இடளஞர் நண்பகல் கநரங்களில் தம் வடீ்டாரிடம் திரும்பிச் பெல்ல அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி ககட்டுக்பகாண்டிருந்தார். ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவருக்கு அனுமதியளித்தார்கள். (அவர் திரும்பிச் பெல்லப்கபானகபாது) அவரிடம் 

67

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

முகமன் ஹதீஸ் 4364 - 4518



அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமது ஆயுதத்டத உம்முடகனகய டவத்துக்பகாள். 
ஏபனனில், பனூ குடறழா யூதர்கடள உம்முடடய விஷயத்தில் நான் அஞ்சுகிகறன்'' என்று 
பொன்னார்கள். அவ்வாகற அந்த மனிதர் (தம்முடன்) ஆயுதத்டத எடுத்துக்பகாண்டார். பிறகு அவர் 
திரும்பி வந்தகபாது அவரது (புது) மடனவி வடீ்டு வாெலில் இரு நிடலக் கால்களுக்கிடடகய 
நின்றுபகாண்டிருந்தாள். உடகன அவர் அவள்மீது எறிவதற்காக ஈட்டிடய கநாக்கித் தமது 
டகடயக் பகாண்டு பென்றார். உடகன அவருடடய மடனவிக்கு கராஷம் ஏற்பட்டு, "ஈட்டி 
எறிவடத நிறுத்துங் கள். (முதலில்) வடீ்டுக்குள் நுடழந்து, நான் பவளிகய வந்து நின்றதற்கு 
என்ன காரைம் என்படதப் பாருங்கள்'' என்று கூறினாள். அவ் வாகற அவர் வடீ்டுக்குள் நுடழந்து 
பார்த்த கபாது, அங்கு மிகப் பபரிய பாம்பு ஒன்று படுக்டக விரிப்பின் மீது சுருண்டு கிடந்தது. 
உடகன அவர் அதன் அருகில் ஈட்டி டயக் பகாண்டுபென்று (அதன் மீது ஈட்டிடயச் பெலுத்தி) 
அதன் உடலுக்குள் ஈட்டிடயச் பெருகினார். பிறகு அடறயிலிருந்து பவளிகய வந்து வடீ்டி(ன் 
வளாகத்தி)ல் அந்த ஈட்டிடய நட்டு டவத்தார். அந்த ஈட்டியில் கிடந்து பாம்பு துடித்தது. பிறகு 
அவ்விருவரில் யார் முதலில் இறந்தார்கள். அந்த பாம்பா? அல்லது அந்த இடளஞரா என்பது 
பதரியவில்டல. (பாம்பும் இடளஞரும் இருவருகம இறந்துவிட்டனர்.) உடகன நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து தகவல் பதரிவித்கதாம்; "அவடர (மீண்டும்) 
உயிர்ப்பிக்குமாறு அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று கூறிகனாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் நண்பருக்காக நீங்கள் பாவமன்னிப்புக் ககாருங்கள்'' என்று 
பொன்னார்கள். பிறகு "மதீனாவில் ஜின்கள் ெில இஸ்லாத்டதத் தழுவியுள்ளன. அவற்றில் 
எடதகயனும் நீங்கள் (பாம்பு வடிவத்தில்) கண்டால், அதற்கு நீங்கள் (பவளிகயறுமாறு) மூன்று 
நாட்கள் அறிவிப்புச் பெய்யுங்கள். அதற்குப் பின்னரும் அது உங்களுக்குத் பதன்பட்டால், அடதக் 
பகான்றுவிடுங்கள். ஏபனனில், அது டஷத்தான்தான்'' என்றார்கள்.  
 
4503 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபுஸ்ஸாயிப் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களது இல்லத்திற்குச் 
பென்கறாம். நாங்கள் அமர்ந்திருந்தகபாது அவர்களது கட்டிலுக்குக் கீகழ ஏகதா அடெயும் 
ெப்தத்டதக் ககட்கடாம். நாங்கள் உற்றுப் பார்த்தகபாது அங்கு பாம்பு ஒன்று இருந்தது...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற நிகழ்வுகள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 
இடம்பபற்றுள்ளன. கமலும் அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இந்த வடீுகளில் 
வெிப்படவ ெில உள்ளன. அவற்றில் எடதகயனும் நீங்கள் கண்டால் அவற்றுக்கு மூன்று நாட்கள் 
பநருக்கடி பகாடுங்கள். (மூன்று நாட்களுக்குள்) பென்றுவிட்டால் ெரி. இல்லாவிட்டால் அடதக் 
பகான்றுவிடுங்கள். ஏபனனில், அது டஷத் தான் ஆகும்'' என்றும், மக்களிடம் "நீங்கள் பென்று 
உங்கள் நண்படர அடக்கம் பெய்யுங் கள்'' என்றும் கூறினார்கள் என இடம்பபற் றுள்ளது.  
 
4504 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மதீனாவில் இஸ்லாத்டதத் தழுவிய 
ஜின்கள் ெில உள்ளன. உங்களில் ஒருவர், அவற்றில் எடதகயனும் இந்தக் குடியிருப்பு களில் 
(பாம்பின் உருவில்) கண்டால் மூன்று நாட்கள் அவற்றுக்கு அவர் அறிவிப்புச் பெய்யட்டும். 
அதற்குப் பின்னரும் அது அவருக்குத் பதன்பட்டால், அடதக் பகான்றுவிடட்டும்! ஏபனனில், அது 
டஷத்தான் ஆகும். இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
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பாடம் : 38 பல்லிடயக் பகால்வது நல்லது.92  
 
4505 உம்மு ஷரீக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் பல்லிகடள (அடித்து)க் 
பகால்லுமாறு எனக்கு உத்தரவிட்டார்கள்.93 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4506 உம்மு ஷரீக் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பல்லி கடளக் 
பகால்வதற்கு அனுமதி ககட்கடன். நபியவர்கள் அவற்டறக் பகால்லுமாறு உத்தர விட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. உம்மு ஷரீக் (ரலி) அவர்கள் பனூ 
ஆமிர் பின் லுஅய் குலத்டதச் கெர்ந்த பபண்மைி ஆவார்கள்.  
 
4507 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் பல்லிடயக் பகால் 
லும்படி உத்தரவிட்டார்கள். அதற்கு "தீங்கி டழக்கக்கூடிய பிராைி' (ஃபுடவெிக்) எனப் 
பபயரிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4508 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பல்லிக்கு 
"ஃபுடவெிக்' ("தீங்கிடழக்கக்கூடியது') என்று (பபயர்) குறிப்பிட்டார்கள்.94 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஹர்மலா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அடதக் பகால்லும்படி உத்தரவிட் டடத நான் 
ககட்டதில்டல'' என ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4509 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு பல்லிடய முதலாவது 
அடியிகலகய பகான்றவருக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு நன்டமகள் உண்டு. இரண்டாவது அடியில் 
பகான்றவருக்கு முதலாவது அடியில் பகான்ற வடரவிடக் குடறவாக இவ்வளவு இவ்வளவு 
நன்டமகள் உண்டு; மூன்றாவது அடியில் பகான்றவருக்கு இரண்டாவது அடியில் 
பகான்றவடரவிடக் குடறவாக நன்டம உண்டு. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4510 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அடனவரது அறிவிப்பிலும் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம் பபற்றுள்ளது. ஆனால், ஜரீர் பின் ஹாஸிம் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டும் பின்வருமாறு காைப்படுகிறது: முதலாவது அடியிகலகய 
பகான்றவருக்கு நூறு நன்டமகள் எழுதப்படுகின்றன. இரண்டாவது அடியில் பகான்றவருக்கு 
அடதவிடக் குடறவான நன்டமயும், மூன்றாவது அடியில் பகான்றவருக்கு அடதவிடக் 
குடறவான நன்டமயும் எழுதப்படும். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "முதலாவது 
அடியில் பகான்றவருக்கு எழுபது நன்டமகள் (எழுதப்படும்)'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக 
இடம்பபற்றுள்ளது.  
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பாடம் : 39 எறும்புகடளக் பகால்வதற்கு வந்துள்ள தடட.95  
 
4511 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறத்தூதர்களில் ஒருவடர எறும்பு 
ஒன்று கடித்துவிட்டது. உடகன அந்த எறும் புப் புற்டறகய எரித்துவிடும்படி அவர் கட்ட 
டளயிட்டார். அவ்வாகற அது எரிக்கப்பட்டது. (இடதக் கண்ட) அல்லாஹ், "ஓர் எறும்பு உம்டமக் 
கடித்துவிட்ட காரைத்தால் (எனது) தூய்டமடயப் கபாற்றும் ெமுதாயங்களில் ஒரு 
ெமுதாயத்டதகய எரித்துவிட்டீகர!'' என்று (அவடரக் கண்டிக்கும் விதத்தில்) அவருக்கு 
அறிவித்தான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.96 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4512 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறத்தூதர்களில் ஒருவர் ஒரு (பயைத்தில்) மரத்திற்குக் 
கீகழ தங்கினார். அப்கபாது அவடர எறும்பு ஒன்று கடித்துவிட்டது. உடகன அவர் மரத்திற்குக் 
கீகழயிருந்து தமது மூட்டட முடிச்சுகடள அப்புறப்படுத்துமாறு கட்டடளயிட்டார். அவ்வாகற 
அப்புறப்படுத்தப்பட்டதும் அந்த எறும்புப் புற்டற எரித்துவிடும்படி கட்டடளயிட்டார். அவ்வாகற 
அது எரிக்கப்பட்டது. (இடதக் கண்ட) அல்லாஹ் "(அந்த) ஒகர ஓர் எறும்டப நீர் தண்டித்திருக்கக் 
கூடாதா?'' என்று (அவடரக் கண்டிக்கும் விதத்தில்) அவருக்கு அறிவித்தான். இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.97  
 
4513 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதிஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இடறத்தூதர்களில் ஒருவர் ஒரு (பயைத் தில்) மரத்திற்குக் கீகழ தங்கினார். அப்கபாது அவடர 
எறும்பு ஒன்று கடித்துவிட்டது. உடகன அவர் மரத்திற்குக் கீகழயிருந்த தமது மூட்டட 
முடிச்சுகடள அப்புறப்படுத்துமாறு உத்தரவிட்டார். அவ்வாகற பெய்யப்பட்டது. பிறகு அந்த எறும்புப் 
புற்டறகய பநருப்பால் எரித்துவிடுமாறு கட்டடளயிட்டார். அவ்வாகற பெய்யப்பட்டது. அப்கபாது 
அல்லாஹ், "(அந்த) ஒகர ஓர் எறும்டப நீர் தண்டித்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று (அவடரக் 
கண்டிக்கும் விதத்தில்) அவருக்கு அறிவித்தான்.98  
 

பாடம் : 40 பூடனடயக் பகால்வதற்கு வந்துள்ள தடட.  
 
4514 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு பூடனடய, அது ொகும்வடர 
ெிடறடவத்த காரைத்தால் பபண் ஒருத்தி (நரகத்தில்) கவதடன பெய்யப்பட்டாள். அடத 
அடடத்துடவத்தகபாது, அவள் அதற்கு உண்பதற்கும் பகாடுக்க வில்டல; பருகுவதற்கும் 
பகாடுக்கவில்டல; பூமியின் புழு பூச்ெிகடளத் தின்ன (அடத அவிழ்த்து) விடவுமில்டல. அதனால் 
அவள் நரகத்தில் நுடழந்தாள்.99 இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
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வழியாகவும் கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4515 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு பூடனக்கு உண்ைவும் 
பகாடுக்காமல், பருகவும் பகாடுக்காமல், பூமியின் புழு பூச்ெி கடளத் தின்னவும் விடாமல் 
(ொகும்வடர அடதத் துன்புறுத்திக்பகாண்டு) இருந்த காரைத்தால் பபண் ஒருத்தி (நரகத்தில்) 
கவதடன பெய்யப்பட்டாள். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுடரராô (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "அவள் அடதக் கட்டிடவத் திருந்தாள்' எனும் குறிப்பு 
இடம்பபற்றுள்ளது. கமலும், (புழு பூச்ெிகள் என்படதக் குறிக்க "கஷாஷ்' என்பதற்குப் பதிலாக) 
"ஹஷராத்' எனும் பொல் ஆளப்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஓர் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 41 வாயில்லாப் பிராைிகளுக்கு நீர் புகட் டுவது, உைவளிப்பது ஆகியவற்றின் ெிறப்பு.  
 
4516 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: "ஒரு மனிதர் ஒரு பாடத வழிகய நடந்து 
பென்றுபகாண்டிருந்தகபாது அவருக்குக் கடுடமயான தாகம் ஏற்பட்டது. அவர் (வழி யில்) கிைறு 
ஒன்டறக் கண்டார். உடகன அதில் இறங்கித் தண்ைரீ் குடித்தார். பிறகு (கிைற்றிலிருந்து) அவர் 
பவளிகய வந்தார். அப்கபாது நாய் ஒன்று தாகத்தால் (தவித்து) நாக்டகத் பதாங்கவிட்டபடி 
ஈரமண்டை நக்கிக்பகாண்டிருப்படதக் கண்டார். அந்த மனிதர் (தமது மனதுக்குள்) "எனக்கு 
ஏற்பட்டடதப் கபான்ற அகத (கடுடமயான) தாகம் இந்த நாய்க்கும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது கபாலும்!'' 
என்று பொல்லிக்பகாண்டார். உடகன (மீண்டும்) அக்கிைற்றில் இறங்கித் (தண்ைடீரத் கதாலால் 
ஆன) தனது காலுடறயில் நிரப்பிக்பகாண்டு, அடதத் தமது வாயால் கவ்விய படி கமகலறி வந்து 
அந்த நாய்க்குப் புகட்டினார். அல்லாஹ் இதற்கு நன்றியாக அவடர (அவரு டடய பாவங்கடள) 
மன்னித்தான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (இடதச் பெவியுற்ற) 
மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இந்த மிருகங்கள் விஷயத்திலும் (அவற்றுக்கு உதவுவதால்) 
எங்களுக்கு (மறுடமயில்) நற்பலன் கிடடக்குமா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(ஆம்;) உயிர் பிராைிகள் ஒவ்பவான்றின் விஷயத்திலும் (அதற்கு உதவி 
பெய்யும்பட்ெத்தில் மறுடமயில்) அதற்கான நற்பலன் கிடடக்கும்'' என்று பொன் னார்கள்.100  
 
4517 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: விபொரியான ஒரு பபண், கடும் பவப்பம் நிடறந்த ஒரு 
நாளில் நாபயான்று ஒரு கிைற்டறச் சுற்றி வந்துபகாண்டிருப்படதக் கண்டாள். அது தாகத்தால் 
தனது நாக்டக பவளிகய பதாங்கவிட்டுக் பகாண்டிருந்தது. உடகன அப்பபண் தனது காலுடறடயக் 
கழற்றி (அதில் தண்ைடீர நிரப்பி வந்து அதற்குப் புகட்டி)னாள். அதன் காரைமாக அவளுக்குப் 
பாவமன்னிப்பு வழங்கப்பட்டது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.101  
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4518 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (முன்பனாரு காலத்தில்) ஒரு நாய் 
கிைறு ஒன்டறச் சுற்றிச்சுற்றி வந்துபகாண்டிருந்தது. அது தாகத்தால் பெத்துவிடும் நிடலயில் 
இருந்தது. அப்கபாது பனூ இஸ்ராயலீ் ெமுதாயத்தின் விபொரிகளில் ஒருத்தி அடதப் பார்த்தாள். 
உடகன அவள் தனது காலுடறடயக் கழற்றி (அதில் தண்ைடீர எடுத்து) அந்த நாய்க்குப் புகட்டி 
னாள். அதன் காரைமாக அவளுக்குப் பாவமன்னிப்பு வழங்கப்பட்டது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.102 
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அத்தியாயம் - 40 : பொல்பலாழுக்கம்1 

          - 4539 
 
பாடம் : 1  

காலத்டத ஏசுவதற்கு வந்துள்ள தடட.2  
 
4519 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் உடடய 
அல்லாஹ் கூறினான்: ஆதமின் மகன் (மனிதன்) காலத்டத ஏசுகிறான். நாகன காலம் 
(படடத்தவன்). என் டகயில்தான் இரவும் பகலும் உள்ளன. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4520 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் உடடய 
அல்லாஹ் கூறினான்: ஆதமின் மகன் (மனிதன்) என்டனப் புண்படுத்துகிறான்; காலத்டத ஏசு 
கிறான். நாகன காலம் (படடத்தவன்). நாகன இரவு பகடல மாறி மாறி வரச்பெய்கிகறன். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4521 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் உடடய 
அல்லாஹ் பொன்னான்: ஆதமின் மகன் (மனிதன்) என் டனப் புண்படுத்துகிறான்; "காலத்தின் டக 
கெதகம!' என்று அவன் கூறுகிறான். ஆககவ, உங்களில் ஒருவர் "காலத்தின் டககெதகம!' என்று 
கூற கவண்டாம். ஏபனனில், நாகன காலம் (படடத்தவன்). அதில் இரடவயும் பகடலயும் நாகன 
மாறி மாறி வரச்பெய்கிகறன். நான் நாடினால் அவ்விரண்டடயும் (மாறாமல்) பிடித்து 
(நிறுத்தி)விடுகவன். (பூமிடயச் சுழல விடாமல் நிறுத்திவிடுகவன்.) இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4522 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் "காலத்தின் 
டககெதகம!' என்று கூற கவண்டாம். ஏபனனில், அல்லாஹ்கவ காலம் (படடத்தவன்). இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4523 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: காலத்டத ஏொதீர்கள். ஏபனனில், அல்லாஹ்கவ காலம் 
(படடத்து இயக்குபவன்). இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
பாடம் : 2 திராட்டெடய ("கண்ைியமானது' எனும் பபாருள் பகாண்ட) "கர்ம்' என்று 
பபயரிட்டடழப்பது விரும்பத் தக்கதன்று.5  
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4524 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் யாரும் காலத்டத ஏெ கவண் 
டாம். ஏபனனில், அல்லாஹ்கவ காலம் (படடத்து இயக்குபவன்). உங்களில் யாரும் திராட்டெடய 
("கண்ைியம்' எனும் பபாருள் பகாண்ட) "அல்கர்ம்' என்று பபயரிட்டு அடழக்க கவண்டாம். 
உண்டமயில் கண்ைி யம் (எனும் பபயருக்குத் தகுதியானவர்) முஸ்லிமான மனிதகர ஆவார். 
இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4525 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: திராட்டெடய "கர்ம்' (கண்ைியமானது) என்று கூறாதீர்கள். 
ஏபனனில், கண்ைியத்திற்குரியது (எனும் பபயருக்குத் தகுதியானது) இடறநம்பிக்டகயாளரின் 
இதயகம ஆகும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.6 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4526 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: திராட்டெடய ("கண்ைியம்' எனும் பபாருள் பகாண்ட) 
"அல்கர்ம்' என்று பபயரிட்டடழக்காதீர்கள். உண்டமயில் கண்ைியம் (எனும் பபயருக்குத் 
தகுதியானவர்) முஸ்லிமான மனிதகர ஆவார். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4527 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் (திராட்டெடய) 
"அல்கர்ம்' (கண்ைியம்) என்று கூற கவண் டாம். உண்டமயில் கண்ைியம் (எனும் பபய ருக்குத் 
தகுதியானது) இடறநம்பிக்டகயாளரின் இதயகம ஆகும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4528 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் திராட்டெடய "அல்கர்ம்' (கண்ைியமானது) என்று கூறாதீர்கள். உண்டமயில் 
கண்ைியம் (எனும் பபயருக்குத் தகுதியானவர்) முஸ்லிமான மனிதகர ஆவார்.  
 
4529 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (திராட்டெக்கு) "அல்கர்ம்' என்று கூறாதீர்கள். மாறாக 
"அல்ஹப்லா' என்று பொல்லுங்கள். இடத வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4530 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (திராட்டெக்கு) "அல்கர்ம்' (கண்ைியமானது) என்று (பபயர்) 
கூறாதீர்கள். மாறாக, "அல்இனப்' என்கறா "அல்ஹப்லா' என்கறா கூறுங்கள். இடத வாயில் பின் 
ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
பாடம் : 3 (அடிடமக்கும் அடிடமப் பபண்ணுக் கும் முடறகய) "அப்த்', "அமத்' ஆகிய 
பொற்கடளயும் (அடிடமயின் உரிடம யாளருக்கு) "மவ்லா', "ெய்யித்' ஆகிய பொற்கடளயும் 
ஆள்வது பதாடர் பான ெட்டம்.7  
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4531 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் யாரும் (தம் அடிடமடய 
அடிடமகய, அடிடமப் பபண்கை எனும் பபாருள் பகாண்ட) அப்தீ, அமத்தீ எனும் பொல்லால் 
அடழக்க கவண்டாம். (ஏபனனில்,) உங்களில் ஒவ்பவாருவரும் அல்லாஹ்வின் அடிடம 
(அப்து)ககள; உங்களில் ஒவ்பவாரு பபண்ணும் அல்லாஹ்வின் அடிடம (அமத்)ககள. மாறாக, 
ஃகுலாமீ, ஜாரியத்தீ, ஃபத்தாய, ஃபத்தாத்தீ ஆகிய பொற்களால் அடழக்கட்டும். இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4532 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் யாரும் (தம் அடிடமடய) 
"அப்தீ' என்று கூற கவண்டாம். உங்களில் ஒவ் பவாருவரும் அல்லாஹ்வின் அடிடம (அப்து) 
ககள! மாறாக, "ஃபத்தாய' (என் பைியாளகர) என்று அடழக்கட்டும். அடிடம தன் (உரிடம 
யாளடர) "ரப்ப'ீ (என் அதிபதிகய!) என்று பொல்ல கவண்டாம். மாறாக, "ெய்யிதீ' (என் தடலவகர!) 
என்று அடழக்கட்டும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூமுஆவியா (ரஹ்), அஃமஷ் (ரஹ்) ஆகிகயாரது 
அறிவிப்பில், "அடிடம தன் உரிடமயாளடர "மவ்லாய' (எெமாகன!) என்று அடழக்க கவண்டாம்'' 
என்று காைப்படுகிறது.8 அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஏபனனில், அல்லாஹ்கவ 
உங்கள் "மவ்லா' (எெமான்) ஆவான்'' எனக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4533 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் யாரும் (ஓர் அடிடமயிடம்) "உன் "ரப்பு'க்கு (அதிபதிக்கு) பருகத் தண்ைரீ் பகாடு. உன் 
"ரப்பு'க்கு உைவு பகாடு. உன் "ரப்பு'க்கு அங்கத் தூய்டம (உளூ) பெய்ய உதவு'' என்று கூற 
கவண்டாம். உங்களில் யாரும் (தம் உரிடம யாளடர) "ரப்பீ' என்று கூற கவண்டாம். மாறாக, 
"ெய்யிதீ', "மவ்லாய' என்று கூறட்டும். உங்களில் யாரும் (என் அடிடம, என் அடிடமப் பபண் 
என்று கூற) அப்தீ, அமத்தீ என்று கூற கவண் டாம். மாறாக, "ஃபத்தாய' (என் பைியாள்) 
"ஃபத்தாத்தீ' (என் பைிப்பபண்) என்று கூறட் டும்.9  
 
பாடம் : 4 (மனக் குழப்பத்திலுள்ள) ஒரு மனிதர் ("என் மனம் அசுத்தமாகிவிட்டது' எனும் பபாருள் 
பபாதிந்த) "கபுஸத் நஃப்ெீ' எனும் பொல்டல ஆள்வது பவறுக்கத் தக்கதாகும்.  
 
4534 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் (மனக் குழப்பத்திலிருக்கும்) 
ஒருவர் ("என் மனம் அசுத்தமாகிவிட்டது' எனும் பபாருள் பபாதிந்த) "கபுஸத் நஃப்ெீ' எனும் 
பொல்டலக் கூற கவண்டாம். மாறாக, ("என் மனம் கனத்துவிட்டது' எனும் பபாருள் பகாண்ட) 
"லகிெத் நஃப்ெீ' எனும் பொல்டலகய கூறட்டும். இடத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
அபூபக்ர் பின் அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "மாறாக' எனும் பொல் 
இடம்பபறவில்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

75

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

சசொலசலொழுக்கம் ஹதீஸ்  4519 - 4539



 
4535 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் (மனக் குழப்பத்திலிருக்கும்) 
ஒருவர் ("என் மனம் அசுத்தமாகிவிட்டது' எனும் பபாருள் பபாதிந்த) "கபுஸத் நஃப்ெீ' எனும் 
பொல்டலக் கூற கவண்டாம். ("என் மனம் கனத்துவிட்டது' எனும் பபாருள் பகாண்ட) "லகிெத் 
நஃப்ெீ' எனும் பொல்டலகய கூறட்டும். இடத ெஹ்ல் பின் ஹுடனஃப் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 5 கஸ்தூரிடய உபகயாகப்படுத்துவதும், அது நறுமைப் பபாருட்களில் மிகவும் 
ெிறந்ததாகும் என்பதும், நறுமைச் பெடிகடளயும் (மலர்கடளயும்) வாெடனத் திரவியங்கடளயும் 
(யாகரனும் அளித்தால் அடத) ஏற்க மறுப்பது பவறுக்கத் தக்கதாகும் என்பதும்.11  
 
4536 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பனூ இஸ்ராயலீ் ெமுதாயத்தில் குட்டடயான பபண் 
ஒருத்தி இருந்தாள். அவள் உயரமான இரு பபண்களுடன் நடந்து பெல்லக்கூடியவளாய் இருந்தாள். 
(அவடளப் பார்த்து மக்கள் பரிகெிப் பார்கள்.) ஆககவ, அவள் மரக்கட்டடயாலான கால்கடள(ப் 
பபாருத்தி உயரமான அவ்விரு பபண்களுக்குச் ெமமாக தன்டன) ஆக்கிக் பகாண்டாள். கமலும், 
தங்கத்தாலான கமாதிரம் ஒன்டற யும் அவள் அைிந்துபகாண்டாள். அது (ஒகர பயாரு உட்குழி 
பகாண்டு) மூடப்பட்டதாக இருந்தது. (அந்தக் குழிடயத் தவிர கவறு துவாரங்கள் எதுவும் அதில் 
இருக்கவில்டல.) பிறகு அவள் அக்குழிக்குள் கஸ்தூரிடய இட்டு நிரப்பினாள். -கஸ்தூரி நறுமைப் 
பபாருட் களில் மிகவும் ெிறந்ததாகும்.- (இவ்வாறு பெய்து பகாண்ட) பின்னர் அவள் அவ்விரு பபண் 
களுக்கிடடகய நடந்து பென்றாள். ஆககவ, அவடள மக்கள் (அடடயாளம்) அறிந்து 
பகாள்ளவில்டல. அப்கபாது அவள் (கமாதிரத் திலிருந்து கஸ்தூரிடய கமழச் பெய்வதற்காக) தமது 
டகடய இவ்வாறு அடெத்து டெடக பெய்தாள். இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் இடத 
அறிவிக்கும்கபாது, தமது டகடய உதறி டெடக பெய்து காட்டினார்கள்.  
 
4537 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ 
இஸ்ராயலீ் ெமுதாயத்டதச் கெர்ந்த ஒரு பபண்டைப் பற்றிக் கூறினார்கள். அப்கபாது "அவள் 
தனது கமாதிரத்தி(ன் நடுக்குழியி)ல் கஸ்தூரிடய இட்டு நிரப்பியிருந்தாள். கஸ்தூரி, நறுமைப் 
பபாருட்களிகலகய மிகவும் ெிறந்ததாகும்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4538 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவரிடம் வாெடனத் திரவியம் 
எடுத்துக்பகாள்ளுமாறு ககாரப்பட்டால், அடத அவர் மறுக்க கவண்டாம். ஏபனனில், அது எடுத்துச் 
பெல்வதற்கு எளிதானதும் ெிறந்த நறுமைமும் ஆகும்.12 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4539 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் நறுமைப் புடகயிட்டால், 
அகில் கட்டடயால் நறுமைப் புடகயிடுவார்கள். அதில் கவபறந்த நறுமைப் பபாருடளயும் 
கெர்க்கமாட்டார்கள். (ெில கவடளகளில்) அகிலுடன் கற்பூரத்டதயும் கபாடுவார்கள். பிறகு 
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"இவ்வாறுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நறுமைப் புடகயிடுவார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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அத்தியாயம் - 41 : கவிடத1 

     4540 - 4548 
 
4540 ஷரீத் பின் சுடவத் அஸ்ஸகஃப ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் (அவர்களது வாகனத்தில்) அமர்ந்திருந்கதன். 
அப்கபாது அவர்கள், "உமய்யா பின் அபிஸ்ஸல்த்தின் கவிடதகளில் ஏகதனும் உமக்குத் 
பதரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம் (பதரியும்)'' என்கறன். "பாடு'' என்றார்கள். உடகன நான் 
ஒரு பாடடலப் பாடிகனன். "இன்னும் பாடு'' என்றார்கள். பிறகு இன்பனாரு பாடடலப் பாடிகனன். 
"இன்னும் பாடு''என்றார்கள். இவ்வாகற அல்லாஹ்வின் தூதருக்காக நூறு பாடல்கடளப் 
பாடிக்காட்டிகனன்.2 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஷரீத் பின் சுடவத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்டனத் தமக்குப் 
பின்னால் தமது வாகனத்தில் அமரச்பெய்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஷரீத் பின் சுடவத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பா ளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், என்னிடம் உமய்யா பின் அபிஸ் 
ஸல்த்தின் கவிடதகடளப் பாடுமாறு கூறினார் கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. கமலும் "உமய்யா 
பின் அபிஸ்ஸல்த் இஸ்லாத்டதத் தழுவும் அளவுக்கு வந்துவிட்டார்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. அப்துர் ரஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "அவர் தமது கவிடதயி(ன் கருத்துகளா)ல் இஸ்லாத்டதத் தழுவும் அளவுக்கு 
வந்துவிட்டார்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் காைப்படுகிறது.  
 
4541 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அரபியர் பொன்ன பொற்களிகலகய மிகவும் ெிறந்தது 
(கவிஞர்) லபதீ் பொன்ன "அறிக! அல்லாஹ்டவத் தவிர அடனத்துப் பபாருட்களுகம 
அழியக்கூடியடவகய'' எனும் பொல்தான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.3 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4542 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கவிஞர் பொன்ன பொற்களிகலகய 
மிகவும் உண்டமயான பொல், (கவிஞர்) லபதீ் பொன்ன "அறிக! அல்லாஹ்டவத் தவிர அடனத்துப் 
பபாருட்களுகம அழியக்கூடியடவகய'' எனும் பொல்தான். (கவிஞர்) உமய்யா பின் அபிஸ்ஸல்த் 
இஸ்லாத்டதத் தழுவும் அளவுக்கு வந்துவிட்டார். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4543 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கவிஞர் பொன்ன பாடல்களிகலகய 
மிகவும் உண்டமயான பாடல், "அறிக! அல்லாஹ்டவத் தவிர அடனத்துப் பபாருட்களுகம 
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அழியக்கூடியடவகய'' எனும் பாடல்தான். (கவிஞர்) இப்னு அபிஸ்ஸல்த் இஸ்லாத் டதத் தழுவும் 
அளவுக்கு வந்துவிட்டார். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4544 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கவிஞர்கள் யாத்த பாடல்களிகலகய மிக உண்டமயானது, 
"அறிக! அல்லாஹ்டவத் தவிர அடனத்துப் பபாருட்களுகம அழியக்கூடியடவகய'' எனும் 
பாடல்தான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4545 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கவிஞர் பொன்ன பொற்களிகலகய மிக 
உண்டமயான பொல் (கவிஞர்) லபதீ் பொன்ன "அறிக! அல்லாஹ்டவத் தவிர அடனத்துப் 
பபாருட்களுகம அழியக்கூடியடவகய'' எனும் பொல்தான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த அறிவிப்பில், இடதவிடக் கூடுதலான தகவல் இல்டல.  
 
4546 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதரின் வயிற்றில், புடரகயாடும் 
அளவுக்குச் ெீழ் ெலம் நிரம்பியிருப்பது, கவிடதயால் நிரம்பியிருப்படதவிடச் ெிறந்ததாகும். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூபக்ர் பின் அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: ஹஃப்ஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "புடரகயாடும் அளவுக்கு' எனும் குறிப்பு 
இடம்பபறவில்டல.  
 
4547 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவருடடய வயிறு கவிடத யால் 
நிரம்பியிருப்படதவிடப் புடரகயாடும் அளவுக்குச் ெீழ் ெலத்தால் நிரம்பியிருப்பது நன்று. இடத 
ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4548 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் "அல்அர்ஜ்' எனுமிடத்தில் பயைம் பெய்துபகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது 
கவிஞர் ஒருவர் கவிடதகடளப் பாடிக்பகாண்டு எதிரில் வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அந்த டஷத்தாடனப் பிடியுங்கள். ஒரு மனிதருடடய வயிறு கவிடதயால் 
நிரம்பியிருப்படதவிடச் ெீழ் ெலத்தால் நிரம்பியிருப்பது நன்று'' என்று கூறினார்கள்.5 
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அத்தியாயம் 42 கனவுகள் 

 

     4549 - 4572 

 

பாடம் : 1 பகடடக்காய் விடளயாட்டு ("நர்த ஷீர்') தடட பெய்யப்பட்டதாகும்.6 
 
4549 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பகடடக்காய் ஆட்டம் (நர்தஷீர்) விடள யாடியவர், தமது 
டகடயப் பன்றி இடறச்ெியி லும் இரத்தத்திலும் கதாய்த்தவடரப் கபான்றவர் ஆவார். இடத 
புடரதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4550 அபூெலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் 
(உறக்கத்தில்) பல கனவுகடளக் கண்டுவந்கதன். அதனால் எனக்குக் குளிர் காய்ச்ெல் ஏற்பட்டது. 
இருந்தாலும், அதற்காக நான் கபார்டவடயப் கபார்த்திக்பகாண்டிருக்க வில்டல. இறுதியில் (ஒரு 
நாள்) நான் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கடளச் ெந்தித்து அவர்களிடம் அடதப் பற்றித் பதரிவித்கதன். 
அப்கபாது அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நல்ல கனவு 
அல்லாஹ்விடமிருந்து வருவதாகும். பகட்ட கனவு டஷத்தானிடமி ருந்து வருவதாகும். உங்களில் 
ஒருவர் தாம் விரும்பாத (தீய கனவு) ஒன்டறக் கண்டால் அவர் தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று 
முடற துப்பட்டும்; அதிலிருந்து காக்குமாறு அல்லாஹ் விடம் அவர் பாதுகாப்புக் ககாரட்டும். 
(இப்படிச் பெய்தால்) அவருக்கு அது எந்தத் தீங்கும் இடழத்திட இயலாது'' என்று கூறியடத நான் 
ககட்டுள்களன் என்றார்கள்.2 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அபூ ெலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் "நான் பல கனவுகடளக் கண்டுவந்கதன். அதனால் எனக்குக் குளிர் 
காய்ச்ெல் ஏற்பட்டது. இருந்தாலும், அதற்காக நான் கபார்டவடயப் 
கபார்த்திக்பகாண்டிருக்கவில்டல'' என்று அபூெலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் கூறிய குறிப்பு 
(ஆரம்பத்தில்) இடம்பபறவில்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
யூனுஸ் (ரஹ்), மஅமர் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில், "அதனால் எனக்குக் குளிர் காய்ச்ெல் 
ஏற்பட்டது'' எனும் குறிப்பு இல்டல. யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர் 
உறக்கத்திலிருந்து விழித்பதழுந்ததும் தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று முடற துப்பட்டும்'' என்று 
கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4551 அபூெலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "நல்ல கனவு 
அல்லாஹ்விடமிருந்து வருவதாகும். பகட்ட கனவு டஷத்தானிடமி ருந்து வருவதாகும். ஆககவ, 
உங்களில் ஒருவர் தாம் விரும்பாத ஒரு விஷயத்டத (கனவில்) கண்டால் (கண் விழிக்கும்கபாது) 
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தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று முடற துப்பி விட்டு, அதன் தீங்கிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் 
பாதுகாப்புக் ககாரட்டும். (இப்படிச் பெய்தால்) அதனால் அவருக்கு எந்தப் பாதிப்டபயும் ஏற் படுத்த 
முடியாது'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என அபூ கத்தாதா (ரலி) 
அவர்கள் பொன்னடத நான் பெவியுற்கறன். இந்த ஹதீடஸ நான் ககட்(டு அறிந்து விட்)ட 
காரைத்தால், மடலடயவிடக் கனமான ஒரு கனடவ நான் கண்டாலும்கூட அடத நான் 
பபாருட்படுத்துவதில்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெலமா (ரஹ்) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் 
நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் டலஸ், அப்துல்லாஹ் பின் 
நுடமர் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில், அபூ ெலமா (ரஹ்) அவர்களின் (இறுதிக்) கூற்று 
இடம்பபறவில்டல. முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "கமலும், அவர் 
முன்பு படுத்திருந்த பக்கத்திலிருந்து திரும்பிப் படுத்துக்பகாள்ளட்டும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4552 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நல்ல கனவு அல்லாஹ்விடமிருந்து 
வருவதாகும். பகட்ட கனவு டஷத்தானிடமிருந்து வருவதாகும். ஒருவர் கனவு ஒன்டறக் கண்டு 
அதில் எடதகயனும் அவர் பவறுத்தால், அவர் தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று முடற துப்பிவிட்டு, 
டஷத்தானிடமிருந்து (காக்குமாறு) அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாரட்டும். அப்படிச் பெய்தால் 
அவருக்கு அது எந்தப் பாதிப்டபயும் ஏற்படுத்தாது. கமலும், அடதப் பற்றி யாரிடமும் அவர் 
பதரிவிக்க கவண்டாம். அழகிய கனவு ஒன்டற அவர் கண்டால், அவர் ஆனந்தமடடயட்டும். 
அடதப் பற்றி தமது கநெத்திற்குரியவடரத் தவிர கவறு யாரிடமும் பதரிவிக்க கவண்டாம். இடத 
அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4553 அபூெலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃவ்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் பல 
கனவுகடளக் கண்டு, அதனால் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுவந்கதன். இந்நிடல யில் நான் 
அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கடளச் ெத்தித்(து அது குறித்து பதரிவித்)கதன். அப்கபாது அவர்கள் 
கூறினார்கள்: நானும் பல கனவுகடளக் கண்டு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு வந்கதன். இறுதியில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நல்ல கனவு அல்லாஹ்விடமிருந்து வருவதாகும். ஆககவ, 
உங்களில் ஒருவர் தாம் விரும்புகின்ற கனபவான்டறக் கண்டால் தமது கநெத்துக்குரியவடரத் 
தவிர கவறு யாரிடமும் அடதப் பற்றித் பதரிவிக்க கவண்டாம். அவர், தாம் விரும்பாதடதக் 
கண்டால் தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று முடற துப்பிவிட்டு, டஷத்தானின் தீங்கிலி ருந்தும் 
அந்தக் கனவின் தீங்கிலிருந்தும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாரட்டும். அந்தக் கனடவப் பற்றி 
யாரிடமும் பதரிவிக்க கவண்டாம். அவ்வாறு பெய்தால் அது அவருக்கு எந்தப் பாதிப்டபயும் 
ஒருகபாதும் ஏற்படுத்த முடியாது'' என்று கூறியடதக் ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4554 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தாம் விரும்பாத 
கனபவான்டறக் கண்டால் தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று முடற துப்பிவிட்டு, 
டஷத்தானிடமிருந்து (காக்குமாறு) அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாரிவிட்டு, கவறு பக்கத்தில் 
திரும்பிப் படுத்துக்பகாள்ளட்டும். இடத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

81

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

கனவுகள் ஹதீஸ் 4549 - 4572



 
4555 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: காலம் சுருங்கும்கபாது ஒரு முஸ்லிம் காணும் கனவு 
பபாய்யாகப் கபாவதில்டல. உங் களில் (நல்ல) உண்டமயான கனவு காண்ப வகர உண்டம 
கபசுகின்றவர் ஆவார். ஒரு முஸ்லிம் காணும் (நல்ல) கனவு நபித்துவத்தின் நாற்பத்டதந்து 
பாகங்களில் ஒன்றாகும். கனவுகள் மூன்று வடகயாகும். நல்ல கனவு அல்லாஹ்விடமிருந்து 
வரும் நற்பெய்தி யாகும். கவடலயளிக்கக்கூடிய கனவு டஷத்தா னிடமிருந்து வருவதாகும். 
இன்பனாரு வடக ஒரு மனிதரின் உள்ளத்தில் கதான்றுகின்ற பிரடமயாகும். ஆககவ, உங்களில் 
ஒருவர் தாம் விரும்பாத கனபவான்டறக் கண்டால், உடகன அவர் எழுந்து (இடறவடனத்) 
பதாழட்டும். அடதப் பற்றி மக்களிடம் பதரிவிக்க கவண்டாம். நான் காலில் விலங்கிடப்படுவடதப் 
கபான்று கனவு காண் படத விரும்புகிகறன். கழுத்தில் விலங்கிடப்படுவடதப் கபான்று காண்படத 
பவறுக்கிகறன். கால் விலங்கு, மார்க்கத்தில் நிடலத்திருப்படதக் குறிக்கும்.3 இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ
(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (கால் விலங்கு மற்றும் கழுத்து விலங்கு பற்றிய) இறுதிக் குறிப்பு 
ஹதீஸி கலகய உள்ளதா, அல்லது அறிவிப்பாளர் இப்ன ெீரீன் (ரஹ்) அவர்களின் கூற்றா என்பது 
எனக்குத் பதரியவில்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் அறிவிப்பாளர் மஅமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: காலில் விலங்கிடப் 
படுவடதப் கபான்று காண்படத என் மனம் விரும்புகிறது. கழுத்தில் விலங்கிடப்படுவடதப் 
கபான்று காண்படத நான் பவறுக்கிகறன். கால் விலங்கு மார்க்கத்தில் உறுதியுடன் இருப் படதக் 
குறிக்கும். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இடற நம்பிக்டகயாளர் காணும் நல்ல கனவு நபித்து வத்தின் 
நாற்பத்தாறு பாகங்களில் ஒன்றாகும்'' என்று கூறினார்கள் என அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பா ளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "காலம் சுருங்கிவிட்டால்...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அதில் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் குறிப்பு இல்டல. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "கழுத்தில் விலங்கிடப்படுவடதப் கபான்று காண்படத நான் பவறுக்கிகறன்'' 
என்பது, இறுதிவடரயுள்ள தகவடல விளக்க இடடச்கெர்ப்பாக ("இத்ராஜ்') அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாகக் காைப்படுகிறது. அதில் "நல்ல கனவு நபித்துவத்தின் நாற்பத்தாறு 
பாகங்களில் ஒன்றாகும்'' எனும் நபி (ஸல்) அவர்களின் கூற்று இடம்பபறவில்டல.  
 
4556 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறநம்பிக்டகயாளர் காணும் (நல்ல) 
கனவு நபித்துவத்தின் நாற்பத்தாறு பாகங்களில் ஒன்றாகும். இடத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக கநரடியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4557 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறநம்பிக்டகயாளர் காணும் (நல்ல) 
கனவு நபித்துவத்தின் நாற்பத்தாறு பாகங்களில் ஒன்றாகும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.5 - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு "முஸ்லிம் காணும்' 
அல்லது "அவருக் குக் காட்டப்படும்' நல்ல கனவு நபித்துவத்தின் நாற்பத்தாறு பாகங்களில் 
ஒன்றாகும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
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அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
ஒரு நல்ல மனிதரின் கனவு நபித்துவத் தின் நாற்பத்தாறு பாகங்களில் ஒன்றாகும். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
4558 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நல்ல கனவு நபித்துவத்தின் எழுபது 
பாகங் களில் ஒன்றாகும். இடத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் டலஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நபித்துவத்தின் 
எழுபது பாகங் களில் ஒன்றாகும்'' என்று இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக நான் 
கருதுகிகறன் என நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிட்டதாகக் காைப்படுகிறது.  
 

பாடம் : 1 "கனவில் யார் என்டனக் கண்டாகரா நிச்ெயமாக அவர் என்டனகய கண்டார்'' என்று 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.6  
 
4559 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கனவில் யார் என்டனக் கண்டாகரா 
நிச்ெயமாக அவர் என்டனகய கண்டார். ஏபனனில், டஷத்தான் என் உருவத்தில் 
காட்ெியளிக்கமாட்டான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4560 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கனவில் என்டன யார் காண்கிறாகரா 
அவர் "விழிப்பிலும் என்டனக் காண்பார்'. அல்லது "விழிப்பில் என்டனக் கண்டவடரப் கபான் றவர் 
ஆவார்'. (ஏபனனில்,) டஷத்தான் என் உருவத்தில் காட்ெியளிக்கமாட்டான். இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (கனவில்) யார் என்டனக் கண்டாகரா அவர் 
நிஜத்டதகய நிச்ெயமாக கண்டார். இடத அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.9 - 
கமற்கண்ட இரு ஹதீஸ்களும் மற்கறார் அறி விப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளன.  
 
4561 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உறக்கத்தில் யார் 
என்டனக் கண்டாகரா நிச்ெயமாக அவர் என்டனகய கண்டார். என்ன விஷயம் என்றால், என் 
உருவில் காட்ெியளிக்க டஷத்தானுக்குத் தகுதியில்டல'' என்றும், "உங்களில் ஒருவர் தீய 
கனபவான்டறக் கண்டால் உறக்கத்தில் தம்முடன் டஷத்தான் விடளயாடியது குறித்து எவரிட 
மும் பதரிவிக்க கவண்டாம்'' என்றும் கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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4562 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உறக்கத்தில் யார் என்டனக் கண்டாகரா 
நிச்ெயமாக அவர் என்டனகய கண்டார். ஏபனனில், என்டனப் கபான்று காட்ெியளிக்க டஷத்தா 
னுக்குத் தகுதியில்டல. இடத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 

பாடம் : 2 கனவில் டஷத்தான் தம்மிடம் விடள யாடியது குறித்து யாரிடமும் அறிவிக் 
கலாகாது.  
 
4563 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கிராமவாெி 
ஒருவர் வந்து, "எனது தடல துண் டிக்கப்படுவடதப் கபான்றும் நான் அடதப் பின்பதாடர்ந்து 
பெல்வடதப் கபான்றும் கனவு கண்கடன்'' என்று கூறினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவ டரக் கண்டித்துவிட்டு, "கனவில் உம்மிடம் டஷத்தான் விûளாயாடியது குறித்து 
(யாரிடமும்) பதரிவிக்காகத'' என்று கூறினார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
4564 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கிராமவாெி ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! எனது தடல பவட் டப்பட்டு அது உருண்கடாடிச் பெல்வடதப் கபான்றும் 
அடதப் பின்பதாடர்ந்து நான் கவகமாகச் பெல்வடதப் கபான்றும் கனவு கண்கடன்'' என்று 
கூறினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமது கனவில் டஷத்தான் 
உம்மிடம் விடளயாடியது குறித்து நீர் மக்களிடம் பதரிவிக்காகத'' என்று கூறினார்கள். பிறகு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (மக்களி டடகய) உடர நிகழ்த்தியகபாது, "உங்களில் ஒருவரது கனவில் 
டஷத்தான் அவரிடம் விடளயாடியடதப் பற்றி (யாரிடமும்) பதரி விக்க கவண்டாம்'' என்று 
கூறியடதயும் நான் ககட்கடன்.  
 
4565 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! கனவில் எனது தடல துண்டிக்கப்படுவடதப் கபான்று நான் கண்கடன்'' 
என்று கூறினார். அடதக் ககட்டு நபி (ஸல்) அவர்கள் ெிரித்துவிட்டு, "உங்களில் ஒருவருடடய 
கனவில் டஷத்தான் அவரிடம் விடளயாடினால், அடதப் பற்றி அவர் மக்களிடம் பதரிவிக்க 
கவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உங்களில் ஒருவரிடம் 
கனவில் விடளயாடப்பட்டால்'' என்று இடம்பபறுகிறது. "டஷத்தான் விடளயாடினால்' எனும் 
குறிப்பு இடம்பபறவில்டல.  
 

பாடம் : 3 கனவுக்கு விளக்கமளித்தல்11  
 
4566 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் கநற்றிரவு கனவில் கமகம் ஒன்டறக் 
கண்கடன். அந்த கமகத்திலிருந்து பநய்யும் கதனும் பொட்டிக்பகாண்டிருந்தன. உடகன மக்கள் தம் 
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டககடளக் காட்டி அவற்டறப் பிடித்துக்பகாண்டிருக்கக் கண்கடன். (அவர் களில்) அதிகம் 
பிடித்தவர்களும் உண்டு; குடறவாகப் பிடித்தவர்களும் உண்டு. அப்கபாது ஒரு கயிறு 
வானத்திலிருந்து பூமிவடர வந்து கெர்ந்தடதயும் நான் கண் கடன். உடகன (அல்லாஹ்வின் 
தூதகர!) நீங்கள் அந்தக் கயிற்டறப் பற்றிக்பகாண்டு கமகல பென்றுவிடக் கண்கடன். பிறகு உங்க 
ளுக்குப்பின் மற்பறாரு மனிதர் அடதப் பற்றிக்பகாண்டு அவரும் கமகல பென்று விட்டார். பிறகு 
(மூன்றாவதாக) இன்பனாரு மனித ரும் அடதப் பற்றிக்பகாண்டு அவரும் கமகல பென்றுவிட்டார். 
பிறகு (நான்காவதாக) இன் பனாரு மனிதர் அடதப் பற்றிக்பகாள்ள கயிறு அறுந்துவிட்டது. பிறகு 
மறுபடியும் அக்கயிறு அவருக்காக இடைக்கப்பட்டகபாது, அந்த மனிதர் (அடதப் பற்றிக்பகாண்டு) 
கமகல பென்றுவிட்டார்'' என்று பொன்னார். அப்கபாது (அங்கிருந்த) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் தந்டத தங்க ளுக்கு அர்ப்பைமாகட்டும்! அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! என்டன விடுங்கள்; இந்தக் கனவுக்கு நான் விளக்கமளிக்கிகறன்'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ெரி) இதற்கு விளக்கம் 
பொல்லுங்கள்'' என்று பொன்னார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அந்த கமகம் "இஸ்லாம்' எனும் 
கமகமாகும். அதிலிருந்து பொட்டிக் பகாண்டிருந்த பநய்யும் கதனும் குர்ஆனின் இனிடமயும் 
பமன்டமயும் ஆகும். மக்கள் (தங்கள் டககடளக் காட்டி) அதிலிருந்து பிடித்ததானது, 
குர்ஆனிலிருந்து அதிகம் கற்றவர்கடளயும் குடற வாகக் கற்றவர்கடளயும் குறிக்கிறது. 
வானிலிருந்து பூமிவடர வந்துகெர்ந்த அந்தக் கயிறானது, நீங்கள் இருந்துவருகின்ற ெத்திய 
(மார்க்க)மாகும். அடத நீங்கள் (பின்)பற்றுகிறரீ்கள். அல்லாஹ் உங்கடள (வானளவுக்கு) 
உயர்த்திவிடுகிறான். பிறகு உங்களுக்குப் பின்னால் இன்பனாரு மனிதர் அடதப் பற்றுகிறார். 
அதன்மூலம் அவரும் உயர்ந்துவிடுகிறார். அதன் பின்னர் இன்பனாரு மனிதர் அடதப் 
பற்றிக்பகாண்டு அவரும் உயர்ந்துவிடுகிறார். அடத (நான்காவதாக) மற்பறாருவர் பற்றுகிறார். 
(முதலில்) அக்கயிறு அறுந்துவிடுகிறது. பிறகு அவருக்காக மீண்டும் அக்கயிறு இடைக்கப் 
பட்டவுடன் அடதப் பற்றிக்பகாண்டு அவரும் உயர்ந்துவிடுகிறார்'' என்று கூறிவிட்டு, "அல் 
லாஹ்வின் தூதகர! என் தந்டத தங்களுக்கு அர்ப்பைமாகட்டும்! பொல்லுங்கள்! (நான் பொன்ன 
விளக்கம்) ெரியா? அல்லது தவறா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"ெிலவற்டறச் ெரியாகச் பொன்னரீ்கள்; ெில வற்டறத் தவறாகச் பொல்லிவிட்டீர்கள்'' என் றார்கள். 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் தூதகர! அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நான் தவறாகக் 
கூறியடதத் தாங்கள் எனக்குத் பதரிவிக்க கவண்டும்'' என்றார்கள். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(இடத) ெத்தியம் பெய்து ககட்காதீர்கள் (நான் இடதப் பற்றிச் பொல்லப் கபாவதில்டல)'' 
என்றார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. (கமற்கண்ட அறிவிப்பு 
அல்லாத) மற்ற அறிவிப்புகளில் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், அல்லது அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிப்பதாகத் துவங்குகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், நபி (ஸல்) 
அவர்கள் உஹுதுப் கபாடர முடித்துக்பகாண்டு திரும்பியகபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் கநற்றிரவு கனவில் கமகம் ஒன்டறக் கண்கடன். அதிலிருந்து 
பநய்யும் கதனும் பொட்டிக்பகாண்டிருந்தது...'' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி), அல்லது அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அறிவிப்பாளர் அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) 
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அவர்கள் பின்வரும் குறிப்டபயும் பதரிவித்துள்ளார்கள்: மஅமர் (ரஹ்) அவர்கள் ெில கவடளகளில் 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் கவறுெில கவடளகளில் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்தும் அறிவிக்கிறார்கள். அதில் "ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, நான் கநற்றிரவு (கனவில்) கமகம் ஒன்டறக் கண்கடன்...'' என்று கூறியதாக 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் கள் தம் கதாழர்களிடம் "உங்களில் எவகரனும் கனவு கண்டிருந்தால் அடத என்னிடம் 
கூறுங் கள்; அதற்கு நான் விளக்கம் பொல்கிகறன்' என்று ககட்பது வழக்கம். அப்கபாது ஒரு 
மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் கமகபமான்டறக் கண்கடன்...' என்று கூறியதாக 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளடதப் கபான்கற 
இடம்பபற்றுள்ளன.  
 

பாடம் : 4 நபி (ஸல்) அவர்கள் கண்ட கனவு  
 
4567 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் ஒரு நாள் இரவில் கனவு 
ஒன்டறக் கண்கடன். நாம் (கதாழர்) உக்பா பின் ராஃபிஉ அல் அன்ொரீ அவர்களது இல்லத்தில் 
இருந்கதாம். அப்கபாது நம்மிடம் "ருதப் பின் தாப்' (எனும் உயர்) வடக கபரீச்ெம் பழங்கள் 
பகாண்டுவரப்பட்டடதப் கபான்றிருந்தது. அதற்கு நான், இம்டமயில் நமக்கு கிடடக்கும் 
உயர்டவயும் மறுடமயில் கிடடக்கும் நல்ல முடிடவயும் நமது மார்க்கம் (பலமான 
அடித்தளத்டதக் பகாண்டு) முழுடமயாகிவிட்டது என்படதயும் விளக்கமாகக் கண்கடன்.13 இடத 
அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4568 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் கனவில் ஒரு குச்ெியால் பல் 
துலக்கு வடதப் கபான்று கண்கடன். அப்கபாது (என் அருகிலிருந்த) இரு மனிதர்கள் (அந்தக் 
குச்ெிக்காகப் கபாட்டியிட்டுக்பகாண்டு) என்டன இழுத்தனர். அவர்களில் ஒருவர் மற்றவடரவிட 
வயதில் பபரியவராக இருந்தார். அவர்களில் வயதில் ெிறியவரிடம் பல் துலக் கும் அந்தக் 
குச்ெிடய நான் பகாடுத்கதன். அப்கபாது என்னிடம் "வயதில் மூத்தவருக்கு முன்னுரிடம 
தருவரீாக'' என்று பொல்லப் பட்டது. ஆககவ, நான் பபரியவரிடம் அந்தக் குச்ெிடயக் பகாடுத்கதன். 
இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.14  
 
4569 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் மக்கா நகரிலிருந்து புலம்பபயர்ந்து 
கபரீச்ெந்கதாட்டங்கள் நிடறந்த ஒரு பூமிக்குச் பெல்வதாகக் கனவு கண்கடன். அந்தப் பூமி 
"யமாமா'வாககவா அல்லது "ஹஜரா'ககவா இருக்கும் என்றுதான் நான் எண்ைிகனன். ஆனால், 
நான் கண்ட அந்த நகரம் யஸ்ரிப் - மதீனா- ஆகி விட்டது. கமலும், அக்கனவில் நான் (என்) வாள் 
ஒன்டற அடெக்க, அதன் முடன முறிந்துவிட்ட தாகக் கண்கடன். அது உஹுதுப் கபாரின்கபாது 
இடறநம்பிக்டகயாளர்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்டபக் குறித்தது. பிறகு (அகத கனவில்) மற்பறாரு 
முடற அந்த வாடள நான் அடெக்க, அது முன்பிருந்தடதவிட மிக அழகாக மாறிவிட்டது. அது 
அல்லாஹ் (அகத உஹுதுப் கபாரில்) பகாைர்ந்த மறுமலர்ச்ெிடய யும் (ெிதறி ஓடிய) முஸ்லிம்கள் 
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மீண்டும் ஒன்றுதிரண்டடதயும் குறிக்கும். கமலும், அக்கனவில் காடள மாடுகள் ெிலவற்டற 
(அறுக்கப்படுவடதப் கபான்று) நான் கண் கடன். அல்லாஹ் நன்டமயளிப்பவன். (அதாவது 
"வல்லாஹு டகர்' எனும் ெப்தத்டதக் ககட்கடன்.) காடள மாடுகள் என்பது உஹுதுப் கபார் நாளில் 
பகால்லப்பட்ட இடறநம்பிக்டகயாளர்கடளக் குறிப்பதாகும். நன்டம (டகர்) என்பது (உஹுதுப் 
கபாருக்குப்) பின்னர் அல்லாஹ் நமக்குக் பகாைர்ந்த நன்டமயும் (இரண்டாம்) பத்ருப் கபாருக்குப் 
பிறகு அல்லாஹ் நமக்களித்த வாய்டமக்கான பரிசும் (அதாவது டகபர் மற்றும் மக்கா 
பவற்றிகளும்) ஆகும். இடத அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4570 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் மகா 
பபாய்யன் முடெலிமா (யமாமாவிலிருந்து) மதீனாவுக்கு வந்தான். அவன், "முஹம்மத், தமக்குப் 
பிறகு (தூதுத்துவம் மற்றும் ஆட்ெித் தடலடமயின்) பபாறுப்டப எனக்கு அளி(ப்ப தாக 
வாக்குறுதியளி)த்தால்தான் நான் அவடரப் பின்பற்றுகவன்'' என்று கூறலானான். அவன் தன் 
ெமுதாய மக்கள் பலருடன் மதீனா வந்திருந்தான்.16 நபி (ஸல்) அவர்கள், (தம் கபச்ொளர்) ஸாபித் 
பின் டகஸ் பின் ஷம்மாஸ் (ரலி) அவர்கள் தம் முடன் இருக்க, அவடன கநாக்கி வந்தார்கள். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களது டகயில் கபரீச்ெ மட்டடத் துண்டு ஒன்று இருந்தது. முடெலிமா 
தன் கதாழர்களுடனிருக்க நபி (ஸல்) அவர்கள் அவனருகக (வந்து) நின்றுபகாண்டு, இந்த(ப் கபரீச்ெ 
மட்டட)த் துண்டட நீ ககட்டால்கூட நான் இடத உனக்குக் பகாடுக்கமாட்கடன். அல்லாஹ் உன் 
விஷயத்தில் முடிவு பெய்திருப்படத மீறிச் பெல்ல என்னால் முடியாது. நீ (எனக்குக் கீழ்ப்படிய 
மறுத்து) முதுடகக் காட்டினால், அல்லாஹ் உன்டன அழித்துவிடுவான். கமலும், (என் கனவில்) 
எனக்குக் காட்டப்பட்ட அகத ஆளாகத்தான் உன்டன நான் காண்கிகறன். இகதா, இவர்தான் 
ஸாபித். இவர் என் ொர்பாக உனக்குப் பதிலளிப்பார்'' என்று பொல்லிவிட்டு, அவனிடமிருந்து 
திரும்பிவிட்டார்கள். இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறி னார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(என் கனவில்) எனக்குக் காட்டப்பட்ட அகத ஆளாகத்தான் உன்டன நான் காண்கிகறன்'' 
என்று (முடெலமாவிடம்) பொன்னடதப் பற்றி நான் ககட்டகபாது, அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் தூங்கிக் பகாண்டிருந்தகபாது (கனவில்) என் இரு டகக 
ளிலும் இரு தங்கக் காப்புகடளக் கண்கடன். அவற்றின் (விளக்கம் எனக்குத் பதரியாமல் இருந்த) 
நிடல என்டனக் கவடலயில் ஆழ்த் தியது. அகத கனவில் அவ்விரண்டடயும் ஊதிவிடும்படி 
எனக்குக் கட்டடளயிடப்பட் டது. அவ்வாகற நான் ஊதிவிட்கடன். உடகன அவ்விரண்டு 
(காப்புகளு)ம் பறந்துவிட்டன. எனகவ, நான் அவ்விரண்டுக்கும் "எனக்குப்பின் பவளிப் 
படவிருக்கின்ற மகா பபாய்யர்கள் இருவர்' என்று விளக்கம் கண்கடன். அவ்விருவரில் ஒருவன் 
"ஸன்ஆ'வாெியான அன்ஸீ;17 மற்பறாருவன் "யமாமா'வாெியான முடெலிமா'' என்று 
பொன்னார்கள்.18  
 
4571 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
நான் தூங்கிக்பகாண்டிருக்கும்கபாது (கனவில்) பூமியின் கருவூலங்கள் எனக்கு வழங்கப்பட்டன. 
அப்கபாது என் டகயில் தங்கக் காப்புகள் இரண்டு டவக்கப்பட்டன. அடவ எனக்குப் பபரும் 
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சுடமயாகத் பதன்பட்டன; அவற்றின் (விளக்கம் பதரியாத) நிடல என்டனக் கவடலயில் ஆழ்த்தி 
யது. அப்கபாது அவ்விரண்டடயும் ஊதிவிடும்படி எனக்குக் கட்டடளயிடப்பட்டது. அவ்விரண்டட 
யும் நான் ஊதிவிட்கடன். அவ்விரண்டும் (பறந்து) பென்றுவிட்டன. "அவ்விரண்டும் எந்த இரு மகா 
பபாய்யர்களுக்கிடடகய நான் இருக்கிகறகனா அவர்கடளக் குறிக்கும்' என்று நான் விளக்கம் 
கண்கடன். அவ்விரு பபாய்யர்கள் (அன்ஸீ என்ற) "ஸன்ஆ'வாெியும் (முடெலிமா என்ற) 
"யமாமா'வாெியும் ஆவர்.19  
 
4572 ெமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் பதாழு 
டகடய முடித்ததும் எங்கடள கநாக்கித் திரும்பி, "உங்களில் யாகரனும் இன்றிரவு கனவு ஏகதனும் 
கண்டீர்களா?'' என்று ககட்பார்கள்.20  
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அத்தியாயம் - 43 : நபிமார்களின் ெிறப்புகள்1 

     4573 - 4746 
 

பாடம் : 1 நபி (ஸல்) அவர்களின் வமிொவளி யின் ெிறப்பும்  
அவர்கள் நபியாக நிய மிக்கப்படுவதற்குமுன் அவர்களுக்கு "கல்' ெலாம் பொன்னதும்.2  
 
4573 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ், இஸ்மாயலீ் (அடல) அவர் 
களின் வழித்கதான்றல்களில் "கினானா'டவத் கதர்ந்பதடுத்தான்; "கினானா'வின் வழித்கதான் 
றல்களில் குடறஷியடரத் கதர்ந்பதடுத்தான்; குடறஷியரிலிருந்து பனூ ஹாஷிம் குலத்தா டரத் 
கதர்ந்பதடுத்தான். பனூ ஹாஷிம் குலத் தாரிலிருந்து என்டனத் கதர்ந்பதடுத்தான். இடத 
வாஸிலா பின் அல்அஸ்கஉ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4574 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் மக்காவிலுள்ள கல் ஒன்டற அறி 
கவன். நான் நபியாக நியமிக்கப்படுவதற்கு முன் அது எனக்கு முகமன் (ெலாம்) பொல்லி வந்தது. 
நிச்ெயமாக இப்கபாதும் அடத நான் அறிகவன். இடத ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  
 

பாடம் : 2 எல்லாப் படடப்புகடளயும்விட நம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குள்ள ெிறப்பு.  
 
4575 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுடம நாளில் ஆதமின் மக்கள் 
(மனிதர்கள்) அடனவருக்கும் தடலவன் நாகன. முதன் முதலில் மண்ைடற பிளந்து (உயிர்த்து) 
எழுபவனும் நாகன. முதன்முதலில் பரிந்துடர பெய்பவனும் நாகன. முதன்முதலில் பரிந்துடர 
ஏற்கப்படுபவனும் நாகன.3 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். பாடம் : 3 நபி 
(ஸல்) அவர்களின் அற்புதங்கள்4  
 
4576 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நபி (ஸல்) அவர்கள் தண்ைரீ் 
(பாத்திரத்டதக்) பகாண்டுவரச் பொன்னகபாது, (உட்பகுதி குறுகலான) வாயகன்ற (ெிறிய) பாத்திரம் 
ஒன்று பகாண்டுவரப்பட்டது. (நபி (ஸல்) அவர்கள் பாத்திரத்திற்குள் தம் விரல் கடள 
நுடழத்தார்கள்.) மக்கள் அதிலிருந்து அங்கத் தூய்டம (உளூ) பெய்யலாயினர். நான் எண்ைிக் 
கைக்கிட்டுப்பார்த்கதன். அவர்கள் அறுபதிலிருந்து எண்பது கபர் இருந்தனர். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்களுடடய விரல் களுக்கிடடயிலிருந்து தண்ைரீ் சுரப்படத நான் பார்க்கலாகனன்.5  
 
4577 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) அஸ்ர் பதாழுடகயின் கநரம் 
பநருங்கிவிட்டகபாது, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளப் பார்த்கதன். அங்கத் தூய்டம 
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(உளூ) பெய்ய மக்கள் தண்ைடீரத் கதடினர். அவர்களுக்கு தண்ைரீ் கிடடக்கவில்டல. அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அங்கத் தூய்டம (உளூ) பெய்ய ெிறிது தண்ைரீ் 
பகாண்டுவரப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் பாத்திரத்தினுள் தமது டகடய 
டவத்தார்கள். பிறகு அதிலிருந்து அங்கத் தூய்டம பெய்யும்படி மக்களுக்குக் கட்டடளயிட்டார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடடய விரல் களுக்கிடடயிலிருந்து தண்ைரீ் 
சுரந்து வரு வடத நான் கண்கடன். மக்கள் அதிலிருந்து அங்கத் தூய்டம பெய்தனர். எந்த அளவுக் 
பகன்றால், அவர்களில் கடடெி ஆள்வடர அடனவரும் (அதிகலகய) அங்கத் தூய்டம பெய்து 
முடித்தனர்.6 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4578 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நபி (ஸல்) அவர்களும் அவர் 
களுடடய கதாழர்களும் "அஸ்ஸவ்ரா' எனுமிடத்தில் இருந்தார்கள். (அஸ்ஸவ்ரா என்பது 
மதீனாவின் கடடத்பதருவுக்கும் மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளிவாெலுக்கும் அருகில் இருந்த ஓர் 
இடமாகும்.) அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (அங்கத் தூய்டம பெய்வதற்காகப்) பாத்திரத்டதக் 
பகாண்டுவரச் பொன்னார்கள். அதில் ெிறிது தண்ைரீ் இருந்தது. பிறகு அப்பாத்திரத்தினுள் தமது 
டகடய டவத்தார்கள். அப்கபாது அவர்களுடடய விரல்களுக்கிடடயிலிருந்து தண்ைரீ் 
சுரக்கலாயிற்று. (அங்கிருந்த) நபித்கதாழர்கள் அடனவரும் அதிலிருந்து அங்கத் தூய்டம (உளூ) 
பெய்தனர். இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளரான கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் 
அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம் "அபூஹம்ஸா அவர்ககள! அவர்கள் (பமாத்தம்) எத்தடன கபர் 
இருந்தனர்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள் "சுமார் முந்நூறு கபர் இருந்தனர்'' 
என்று பதிலளித்தார்கள்.7  
 
4579 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவிலுள்ள) "அஸ்ஸவ்ரா' 
எனுமிடத்தில் இருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் அவர்களின் விரல் கடள (முக்கினால் 
அவற்டற)க்கூட மடறக் காத அளவுக்கு, அல்லது விரல்கடள மட்டுகம மடறக்கும் அளவுக்கு 
(ெிறிது) தண்ைரீ் இருந்த (ெிறிய) பாத்திரம் ஒன்று பகாண்டுவரப் பட்டது'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  
 
4580 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உம்மு மாலிக் அல்அன்ொரிய்யா (ரலி) அவர்கள், தமது 
பநய் டப ஒன்றில் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு பநய்டய அன்பளிப்பா(கக் பகாடுத்தனுப்புவா)ர். பிறகு 
அவரிடம் அவரு டடய மக்கள் வந்து (பராட்டிக்காகக்) குழம்பு ககட்பார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் 
எதுவும் இருக்காது. உடகன உம்மு மாலிக் (ரலி) அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு பநய் 
பகாடுத்தனுப்பும் (அந்தப் டபயில் ஏகதனும் மீதி இருக்கும் என்று எண்ைி) அந்தப் டபடய 
கநாக்கிச் பெல்வார்கள். அதில் பநய் இருக்கும். இவ்வாகற அவர் அந்தப் டபடயப் பிழியும்வடர 
வடீ்டுக்குத் கதடவயான குழம்பு அதில் இருந்து பகாண்கட இருந்தது. (இறுதியில் அந்தப் டபடயப் 
பிழிந்தகபாது பநய் இல்லாமற் கபாய்விட்டதால்) அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்(து நடந்தடதத் 
பதரிவித்)தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அந்தப் டபடய நீ பிழிந்தாயா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அவர் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அடத அப்படிகய நீ 
விட்டிருந்தால் அதில் எப்கபாதும் பநய் இருந்துபகாண்கட இருந்தி ருக்கும்'' என்று பொன்னார்கள்.  
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4581 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து உைவுப் 
பபாருட்கள் வழங்குமாறு ககாரினார். அவரது உைவுக்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் அடர "வஸ்க்' 
பதாலி நீக்கப்படாத ககாதுடம வழங்கி னார்கள். அதிலிருந்து அவரும் அவருடடய துடைவியும் 
அவர்களுடடய விருந்தினரும் உண்டு பகாண்கடவந்தனர். இறுதியில் ஒரு நாள் அவர் அந்தக் 
ககாதுடமடய நிறுத்துப்பார்த்தார். (பிறகு அதிலிருந்த ககாதுடம தீர்ந்துவிட்டது.) ஆககவ, அவர் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்(து நடந்தடதத் பதரிவித்)தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அடத 
நீ நிறுத்துப்பார்த்தி ருக்காவிட்டால் அதிலிருந்து நீங்கள் ொப்பிட் டுக்பகாண்கட இருந்திருப்பரீ்கள். 
உங்களுக் காக அதில் எப்கபாதும் ககாதுடம இருந்தி ருக்கும்'' என்று பொன்னார்கள்.8  
 
4582 முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் "தபூக்' கபாரின்கபாது புறப் பட்டுச் பென்கறாம். அப்கபாது அவர்கள் (இரு கநரத்) 
பதாழுடககடள (ஒகர கநரத்தில்) கெர்த்துத் பதாழுதுவந்தார்கள்; லுஹ்டரயும் அஸ்டரயும் கெர்த்து 
ஒகர கநரத்தில் பதாழு தார்கள். மஃக்ரிடபயும் இஷாடவயும் கெர்த்து ஒகர கநரத்தில் 
பதாழுதார்கள். பின்பபாரு நாள் பதாழுடகடயத் தாமதப் படுத்திவிட்டு, பிறகு வந்து லுஹ்டரயும் 
அஸ்டரயும் கெர்த்து ஒகர கநரத்தில் பதாழு தார்கள். பிறகு உள்கள பென்றுவிட்டுப் பிறகு வந்து 
மஃக்ரிடபயும் இஷாடவயும் கெர்த்து ஒகர கநரத்தில் பதாழுதார்கள். பிறகு, "அல்லாஹ் நாடினால், 
நாடள நீங்கள் தபூக் ஊற்றுக்குச் பெல்வரீ்கள். முற்பகலுக்குமுன் நீங்கள் அங்கு பென்றுவிடாதீர்கள். 
நான் வருவதற்குமுன் உங்களில் எவரும் அங்கு பென்றுவிட்டால், அங்குள்ள தண்ைரீில் டக 
டவத்துவிட கவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற நாங்கள் அங்கு பென்கறாம். அப்கபாது 
இரு மனிதர்கள் எங்கடள முந்திக்பகாண்டு அந்த ஊற்டற கநாக்கிச் பென்றனர். பெருப்பு வார் 
அளவுக்கு அந்த ஊற்றில் தண்ைரீ் ெிறிதளகவ சுரந்துபகாண்டிருந்தது. பிறகு (அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் வந்துகெர்ந்தார்கள்.) அவர்கள் இருவரிடமும் "அதன் தண்ைரீில் டக 
டவத்தீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர்கள் இருவரும் "ஆம்' என்று பதிலளித்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்விருவடரயும் கண்டித்தார்கள். அவர்கள் பொல்ல 
கவண்டுபமன அல்லாஹ் நாடியடதபயல்லாம் அவ்விருவரிடமும் பொன்னார்கள். பிறகு மக்கள் 
தம் டககளால் அந்த ஊற்றி லிருந்து ெிறிது ெிறிதாகத் தண்ைரீ் அள்ளி ஓரிடத்தில் கெர்த்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தத் தண்ைரீில் தமது டகடயயும் முகத்டதயும் கழுவி 
அந்த ஊற்றி கலகய அந்தத் தண்ைடீர விட்டார்கள். அப்கபாது ஊற்றிலிருந்து ஏராளமான தண்ைரீ் 
"பறீிட்டு' அல்லது "நிடறந்து' ஓடியது. (அறிவிப்பாளர் அபூஅலீ (ரஹ்) அவர்ககள இவ்வாறு 
ஐயத்துடன் அறிவிக்கிறார்கள்.) மக்கள் அடனவரும் தண்ைரீ் அருந்தினர். பிறகு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முஆகத! (எனக்குப் பிறகு) நீங்கள் நீண்ட நாட்கள் வாழ்ந்தால், 
இவ்விடத்தில் கதாட்டங்கள், குடியிருப்புகள் ஆகியடவ நிடறந்திருப்படதக் காண்பரீ்கள்'' என்று 
(முன்னறிவிப்பாகக்) கூறினார்கள்.  
 
4583 அபூஹுடமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் தபூக் கபாருக்குப் புறப்பட்டுச் பென்கறாம். அப்பயைத்தில் நாங்கள் "வாதில் 
குரா' எனுமிடத்திலிருந்த ஒரு பபண்மைிக்குச் பொந்தமான ஒரு (கபரீச்ெந்)கதாட்டத்டத அடடந்த 
கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மரத்திலுள்ள கனிகடள மதிப்பிடுங்கள்'' என்று 
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கூறினார்கள். அவ்வாகற நாங்கள் மதிப்பிட்கடாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதில் 
பத்து "வஸ்க்' கனிகள் இருப்பதாக மதிப்பிட்டார்கள். கமலும் அப்பபண்ைிடம், "இன்ஷாஅல்லாஹ், 
நாங்கள் திரும்பி வருவதற்குள் இக்கனிகடள நீ எண்ைி டவ'' என்று பொன்னார்கள். பிறகு 
நாங்கள் நடந்து தபூக்கிற்குச் பென்கறாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இன்றிரவு உங்கள்மீது கடுடமயான காற்று வசீும். அப்கபாது உங்களில் எவரும் எழுந்தி ருக்க 
கவண்டாம். உங்களில் ஒட்டகம் டவத்திருப்பவர் அடதக் கயிற்றால் கட்டிடவக்கட்டும்'' என்று 
கூறினார்கள். அவ்வாகற அன்றிரவு கடுங்காற்று வெீியது. அப்கபாது எங்களில் ஒருவர் எழுந்தார். 
அக்காற்று அவடரத் தூக்கிச் பென்று, "தய்யி' குலத்தாரின் ("அஜா' மற்றும் "ெல்மா' ஆகிய) இரு 
மடலகளுக் கிடடகய கபாட்டுவிட்டது. பின்னர் "அய்லா' நாட்டின் அரெர் இப்னுல் அல்மாவின் 
தூதுவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு கடிதத்துடன் வந்தார். கமலும், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (அய்லா அரெர் ொர்பாக) பவள்டளக் ககாகவறு 
கழுடதபயான்டறயும் அன்பளிப்பாக வழங்கி னார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (அய்லா அரெருக்கு) பதில் கடிதம் எழுதினார்கள்; கமலும், கபார்டவபயான்டற அவருக்கு 
அன்பளிப்பாகக் பகாடுத்த(னுப் பின)ôர்கள்.9 பிறகு நாங்கள் திரும்பி "வாதில் குரா' 
பென்றடடந்கதாம். அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் பபண்ைிடம் அவளது 
கதாட்டத்திலிருந்த கபரீச்ெங்கனி கடளப் பற்றிக் ககட்டார்கள். "அதில் எவ் வளவு கனிகள் 
உள்ளன?'' என்று ககட்டார் கள். அதற்கு அப்பபண் "பத்து வஸ்க்குகள்'' என்று பதிலளித்தாள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நான் விடரவாக (மதீனாவுக்குச்) பெல்லப் 
கபாகிகறன். உங்களில் விரும்பியவர் என்னுடன் விடரவாக வரலாம்; விரும்பியவர் இங்கு 
தங்கியி ருக்கலாம்'' என்று பொன்னார்கள். பிறகு நாங்கள் புறப்பட்டு மதீனா அருகில் வந்தகபாது 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது தாபா (தூய நகரம்); இகதா உஹுத் மடல; அது 
நம்டம கநெிக்கிறது; நாமும் அடத கநெிக்கிகறாம்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு "அன்ொரிகளின் 
கிடளக் குடும்பங்களில் ெிறந்தது "பனுந் நஜ்ஜார்' குடும்பமாகும். பிறகு "பனூ அப்தில் அஷ்ஹல்' 
குடும்பமாகும். பிறகு "பனூ அப்தில் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ரஜ்' குடும்ப மாகும். பிறகு "பனூ 
ொஇதா' குடும்பமாகும். அன்ொரி கிடளக் குடும்பங்கள் ஒவ்பவான்றிலும் நன்டம உண்டு'' என்று 
பொன்னார்கள். பிறகு (பனூ ொஇதா குடும்பத்டதச் கெர்ந்த) ெஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள் 
எங்களிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது அபூஉடெத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அன்ொரி கிடளக் குடும்பங்கள் ஒவ்பவான்றிலும் நன்டம இருப்பதாகச் பொல்லிவிட்டு, 
(பனூ ொஇதா குடும்பத்தாரான) நம்டம இறுதியாககவ குறிப்பிட்டுள்ளடத நீங்கள் 
பார்க்கவில்டலயா?'' என்று ககட்டார்கள். உடகன ெஅத் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அன்ொரி கிடளக் குடும்பங்கள் 
ஒவ்பவான்றிலும் நன்டம இருப் பதாகத் தாங்கள் குறிப்பிட்டுவிட்டு, இறுதியில் எங்கடளக் 
குறிப்பிட்டுள்ளரீ்ககள?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் 
மிகச் ெிறந்(த குடும் பத்)தவர்களில் இடம்பபற்றிருப்பகத உங்களுக் குப் கபாதுமானதல்லவா?'' 
என்று ககட்டார் கள்.10  
 
4584 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடமத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறி 
விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "அன்ொரிகளின் கிடளக் குடும் பங்கள் 
ஒவ்பவான்றிலும் நன்டம உள்ளது'' என்பதுவடரகய இடம்பபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ள ெஅத் 
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பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள் பதாடர்பான ெம்பவம் இடம்பபறவில்டல. உடஹப் பின் காலித் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "அய்லா அரெருக்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதில் கடிதம் 
எழுதினார்கள்'' என்று இடம்பபறவில்டல. மாறாக, "அவர்களின் ஊருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கடிதம் எழுதினார்கள்'' என்கற இடம்பபற்றுள்ளது. பாடம் : 4 நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அல்லாஹ்டவகய முழுடமயாகச் ொர்ந்திருந்ததும் எதிரிகளிடமிருந்து அவர்கடள அல்லாஹ் 
காப்பாற்றியதும்.  
 
4585 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ("தாத்துர் ரிகாஉ' எனும்) கபாருக்காக "நஜ்த்' கநாக்கிப் புறப்பட்டுச் பென்கறாம். 
(கபாடர முடித்துக்பகாண்டு திரும்பும் வழியில்) கருகவல முள் மரங்கள் நிடறந்த ஒரு 
பள்ளத்தாக்கில் இருந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களி டம் 
வந்துகெர்ந்தார்கள். (மதிய ஓய்வு பகாள்ளும் நண்பகல் கநரத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு மரத்திற்குக் கீகழ இறங்கி ஓய் பவடுத்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் தமது வாடள 
அந்த மரத்தின் கிடளபயான்றில் பதாங்கவிட்டார்கள். (ஆங்காங்கக இருந்த) மரங்களின் கீகழ 
மக்கள் பிரிந்து பென்று, நிழல் பபற்று (ஓய்பவடுத்து)க்பகாண்டிருந்தனர். பின்னர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்கடள அடழத்துக்) கூறினார் கள்: நான் உறங்கிக்பகாண்டிருந்தகபாது, 
ஒரு மனிதர் என்னிடம் வந்து (எனது) வாடள (தமது டகயில்) எடுத்துக்பகாண்டார். உடகன நான் 
விழித்துக்பகாண்கடன். அப்கபாது அவர் என் தடலமாட்டில் நின்றிருந்தார். (உடறயிலி ருந்து) 
உருவப்பட்ட வாள் அவரது டகயில் இருப்படத உடகன உைர்ந்கதன். அப்கபாது அவர், 
"என்னிடமிருந்து உன்டனக் காப்பவர் யார்?'' என்று என்னிடம் ககட்டார். நான், "அல்லாஹ்' என்று 
பதிலளித்கதன். பிறகு மீண்டும் அவர், "என்னிடமிருந்து உன்டனக் காப்பவர் யார்?'' என்று ககட்டார். 
நான் "அல்லாஹ்' என்கறன். உடகன அவர் வாடள உடறயிலிட்டுவிட்டார். இகதா அவர் இங்கக 
அமர்ந்திருக்கிறார். பிறகு அவர் விஷயத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தடலயிடவில்டல.11 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4586 கமற்கண்ட ஹதீஸ் நபித்கதாழர் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்அன்ொரீ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
"நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் கபாருக்காக "நஜ்த்' கநாக்கிப் புறப்பட்டுச் பென்கறன். (கபாடர 
முடித்து) நபி (ஸல்) அவர்கள் திரும்பியகபாது அவர்களுடன் நானும் திரும்பிகனன். ஒரு நாள் 
மதிய ஓய்வு பகாள்ளும் கநரம் வந்தது'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிட மிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (நஜ்டத கநாக்கிப்) புறப் பட்டுச் பென்கறாம். "தாத்துர் 
ரிகாஉ' எனுமிடத் தில் நாங்கள் இருந்தகபாது...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. அதில், "பிறகு அவர் விஷயத்தில் 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தடலயிட வில்டல'' எனும் குறிப்பு இடம்பபறவில்டல. 
பாடம் : 5 நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்த நல்வழி யுடனும் ஞானத்துடனும் அனுப்பப் பபற்றார்ககளா 
அதற்கான உவடம பற்றிய விளக்கம்.  
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4587 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் என்டன நல்வழியுடனும் ஞானத்துடனும் 
அனுப்பியுள்ளதற்கு உதார ைம், நிலத்தில் விழுந்த பபருமடழயின் நிடல டயப் கபான்றதாகும். 
அவற்றில் ெில நிலங்கள், நீடர ஏற்றுக்பகாண்டு ஏராளமான புற்பூண்டுகடளயும் 
பெடிபகாடிகடளயும் முடளக்கச் பெய்யும் நல்ல நிலங்களாகும். கவறுெில தண்ைடீரத் கதக்கி 
டவத்துக்பகாள்ளும் தரிசு நிலங்களாகும். அடத இடறவன் மக்க ளுக்குப் பயன்படச் பெய்தான். 
அதிலிருந்து மக்களும் அருந்தினர்; (தம் கால்நடடகளுக்கும்) புகட்டினர்; (பயிரிட்டுக் 
கால்நடடகடள) கமய்க்கவும் பெய்தனர். அந்தப் பபருமடழ இன்பனாரு வடக நிலத்திலும் 
விழுந்தது. அது (ஒன்றுக்கும் உதவாத) பவறும் கட்டாந்தடர. அது தண்ைடீரத் 
கதக்கிடவத்துக்பகாள்ளவும் இல்டல; புற்பூண்டுகடள முடளக்கச் பெய்யவுமில்டல. இதுதான், 
இடறமார்க்கத்தில் விளக்கம் பபற்று, நான் பகாண்டுவந்த தூதால் பயனடடந்து, கற்றுத் பதரிந்து 
பிறருக்கும் கற்றுக் பகாடுத்தவருக்கும், நான் பகாண்டுவந்த தூடத ஏறிட்டுப் பாராமலும் நான் 
பகாண்டுவந்த அல்லாஹ்வின் நல் வழிடய ஏற்றுக்பகாள்ளாமலும் வாழ்கின்ற வனுக்கும் 
உதாரைமாகும். இடத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 6 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் ெமுதாயத் தார்மீது பகாண்டிருந்த பரிவும் பாெ மும் 
ெமுதாயத்தாருக்குத் தீங்கிடழப் படவ குறித்து அவர்கள் அதிகமாக எச்ெரித்ததும்.  
 
4588 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எனக்கும் என்டன அல்லாஹ் எ(ந்த மார்க்கத்)டதக் 
பகாண்டு அனுப்பியுள்ளாகனா அதற்கும் எடுத்துக்காட்டாகிறது, ஒரு மனிதரின் நிடலடயப் 
கபான்றதாகும். அவர் தம் ெமூகத்தாரிடம் பென்று, "என் ெமுதாயகம! நான் (இன்ன பபரும்) 
படடடய என் கண்களால் பார்த்கதன். (அப்படட எந் கநரமும் உங்கடளத் தாக்கலாம். அடத 
எதிர்பகாள்ளும் ஆற்றல் உங்களிடம் இல்டல.) நான் நிர்வா ைமாக (ஓடி)வந்து எச்ெரிக்டக 
பெய்ப(வடனப் கபான்ற)வன். ஆககவ, தப்பித்துக்பகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்.13 அப்கபாது 
அவருடடய ெமூகத்தாரில் ஒரு பிரிவினர் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து இரகவாடு இரவாக பமல்ல 
நடந்து தப்பிவிட்டனர். ஆனால், அவர்களில் மற்பறாரு பிரிவினர் அவடர நம்ப மறுத்து 
காடலயிலும் அங்கககய தங்கியிருந்தனர். ஆககவ, அதிகாடலயில் அப்படடயினர் வந்து 
அவர்கடளத் தாக்கிப் பூண்கடாடு அழித்தனர். இதுதான் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து, நான் பகாண்டுவந்த 
(மார்க்கத்)டதப் பின்பற்றி நடந்தவருக்கும், எனக்கு மாறு பெய்து, நான் பகாண்டுவந்த ெத்தியத்டத 
ஏற்க மறுத்தவருக் கும் உதாரைமாகும். இடத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.14 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4589 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எனது நிடலயும் என் ெமுதாயத்தாரின் 
நிடலயும் ஒரு மனிதரின் நிடலடய ஒத்திருக்கிறது. அவர் தீ மூட்டினார். விட்டில் பூச்ெிகளும் 
இதர பூச்ெிகளும் அந்தத் தீயில் விழலாயின. (நரக பநருப்பில் விழுவதிலிருந்து உங்கடளத் தடுக்க) 
உங்கள் இடுப்புகடள நான் பிடித்துக்பகாண்டிருக்கி கறன். (ஆனால்), நீங்ககளா (என்டனயும் மீறி) 
நரகத்தில் நுடழந்துபகாண்டிருக்கிறரீ்கள். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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4590 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
எனது நிடல ஒரு மனிதரின் நிடலடய ஒத்திருக்கிறது. அவர் தீ மூட்டினார். அவடரச் சுற்றிலும் 
அது ஒளி வெீியகபாது பநருப்டபச் சுற்றும் விட்டில் பூச்ெிகளும் இதர பூச்ெிகளும் அந்தத் தீயில் 
விழலாயின. அந்த மனிதகரா அவற்டற(த் தீயில் விழ விடாமல்) தடுத்துக் பகாண்டிருந்தார். 
ஆனால், அவடரயும் மீறி அடவ தீயில் விழுகின்றன. இதுதான் எனது நிடலயும் உங்களது 
நிடலயும் ஆகும். (நரக) பநருப்பி(ல் விழுவதி)லிருந்து உங்கடளத் தடுக்க உங்கள் இடுப்புகடள 
நான் பிடித்துக்பகாண்டிருக்கிகறன். "பநருப்பிலிருந்து விலகி வாருங்கள். பநருப்பிலிருந்து விலகி 
வாருங்கள்' என்று பொல்கிகறன். ஆனால், நீங்ககளா என்டனயும் மீறி நரகத்தில் 
நுடழந்துபகாண்டிருக்கிறரீ்கள்.15  
 
4591 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எனது நிடலயும் உங்களின் நிடலயும் 
ஒரு மனிதரின் நிடலடய ஒத்திருக்கிறது. அவர் தீ மூட்டி னார். அதில் பவட்டுக்கிளிகளும் 
விட்டில் பூச்ெிகளும் விழலாயின. அவர் அதி(ல் விழுவதி)லிருந்து அவற்டறத் 
தடுத்துக்பகாண்டிருந்தார். (இவ்வாறுதான்) நரக பநருப்பி(ல் விழுவதி)லிருந்து (உங்கடளத் தடுக்க) 
உங்கள் இடுப்புகடள நான் பிடித்துக்பகாண்டிருக்கிகறன். ஆனால், எனது டகயிலிருந்து நீங்கள் 
நழுவிக்(பகாண்டு பநருப்டப கநாக்கி ஓடிக்)பகாண்டிருக்கிறரீ்கள். இடத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  
 

பாடம் : 7 நபி (ஸல்) அவர்கள் இறுதி இடறத் தூதர் என்பது பற்றிய குறிப்பு.16  
 
4592 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எனது நிடலயும் (எனக்கு முன்பிருந்த) இதர 
இடறத்தூதர்களின் நிடலயும் ஒரு மனிதரின் நிடலடய ஒத்திருக்கிறது. அவர் ஒரு கட்டடத்டத 
கநர்த்தியாகவும் அழகாகவும் கட்டினார். மக்கள் அடதச் சுற்றிப் பார்த்து விட்டு "இடதவிட 
அழகான கட்டடத்டத நாங்கள் கண்டகதயில்டல. இகதா இந்த (மூடலயில் 
டவக்கப்படாமலிருக்கும்) பெங்கடலத் தவிர'' என்று கூறினர். நான்தான் அந்தச் பெங்கலாக 
இருக்கிகறன். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.17  
 
4593 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அபுல்காெிம் (முஹம்மத் - ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: எனது நிடலயும் எனக்கு முன்பிருந்த இடறத்தூதர்களின் நிடலயும் ஒரு மனிதரின் 
நிடலடய ஒத்திருக்கிறது. அவர் கநர்த்தியாகவும் அழகாகவும் முழுடமயாகவும் (பல அடறகள் 
பகாண்ட) இல்லம் ஒன்டறக் கட்டினார். இல்லத்தின் ஒரு மூடலயில் ஒரு பெங்கல் 
அளவிற்குள்ள இடத்டத மட்டும் விட்டுடவத்தார். மக்கள் (வந்து) அடதச் சுற்றிப் பார்க்கலாயினர். 
அந்த இல்லம் அவர்கடளக் கவர்ந்தது. அப்கபாது அவர்கள், "நீர் இந்த இடத்தில் ஒரு பெங்கல் 
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டவத்திருக்கக் கூடாதா? (டவத்திருந் தால்) உமது கட்டடம் முழுடமயடடந்தி ருக்குகம!'' என்று 
கூறினர். நான்தான் அந்தச் பெங்கல் என்று முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
 
4594 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எனது நிடலயும் எனக்கு முன்பிருந்த 
இடறத்தூதர்கள் நிடலயும் ஒரு மனிதரின் நிடலடய ஒத்திருக்கிறது. அவர் ஒரு கட்ட டத்டத 
அழகாகவும் எழிலாகவும் கட்டினார். அதன் ஒரு மூடலயில் ஒரு பெங்கல் டவக்கு மளவுக்கான 
இடத்டத மட்டும் விட்டு டவத் தார். மக்கள் வந்து அடதச் சுற்றிப் பார்த்து விட்டு அவரிடம் 
(அதன் அழகு குறித்து) வியப்புத் பதரிவித்தனர்; "(இந்த இடத் தில்) இந்தச் பெங்கல் 
டவக்கப்பட்டிருந்தால் நன்றா யிருக்குகம!'' என்று கூறினர். நாகன அந்தச் பெங்கல். நாகன இறுதி 
இடறத்தூதர். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் 
வாயிலாகவும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் "எனது நிடலயும் இதர 
இடறத்தூதர்களின் நிடலயும்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  
 
4595 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எனது நிடலயும் இதர இடறத்தூதர்களின் நிடலயும் ஒரு 
வடீ்டடக் கட்டிய மனிதரின் நிடலடய ஒத்திருக்கிறது. அவர் ஒரு பெங்கல் அளவிற்குள்ள 
இடத்டத மட்டும் விட்டுவிட்டு முழுடமயாகவும் நிடறவாகவும் அந்த வடீ்டடக் கட்டி முடித்தார். 
மக்கள் அதனுள் நுடழந்து (பார்டவயிட்டுவிட்டு) வியப்படடந்து, "இந்தச் பெங்கல்லின் இடம் 
மட்டும் (காலியாக) இல்லாதிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும்!'' என்று கூறலாயினர். நாகன 
அந்தச் பெங்கல்லின் இடத்தில் இருக்கிகறன். நாகன நபிமார்களில் இறுதியாக வந்கதன். இடத 
ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள்.18 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிட 
மிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழி யாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "முழுடமயாகவும்' 
என்பதற்குப் பகரமாக "அழகாகவும்' என்று இடம்பபற்றுள் ளது.  
 
பாடம் : 8 உயர்ந்கதான் அல்லாஹ் ஒரு ெமுதா யத்தின்மீது அருள் புரிய விரும்பி னால், அதற்கு 
முன்கப அதன் தூதடரக் டகப்பற்றிக்பகாள்வான்.19  
 
4596 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் உடடய அல்லாஹ் தன் 
அடியார்களில் ஒரு ெமுதாயத்தாருக்கு அருள் புரிய நாடினால், அதற்கு முன்னகர அதன் தூதடரக் 
டகப்பற்றி, அவடர அந்தச் ெமுதாயத்தாருக்கு முன்கப பென்று (தக்க ஏற்பாடுகளுடன்) 
காத்திருக்கச் பெய்கிறான். அல்லாஹ் ஒரு ெமுதாயத்தாடர அழிக்க நாடினால், அந்தச் 
ெமுதாயத்தாரின் தூதர் உயிருடனிருந்து பார்த்துக்பகாண்டிருக்கும்கபாகத அச்ெமுதாயத்தாடர 
கவதடனக்குள்ளாக்கி அழிக்கிறான். அவடர நம்ப மறுத்து அவரது கட்டடளக்கு மாறு 
பெய்யும்கபாது, அவர்கடள அழிப்பதன் மூலம் அவடரக் கண் குளிர்ச்ெி அடடயச் பெய்கிறான். 
இடத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
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பாடம் : 9 நம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு (மறுடம யில் "அல்கவ்ஸர்' எனும்) நீர்த் தடாகம் 
உண்டு  
என்பதும் அதன் ெிறப்புத் தன்டமகளும்.20  
 
4597 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் உங்களுக்கு முன்கப ("அல்கவ்ஸர்') தடாகத்திற்குச் 
பென்று (உங்களுக்கு நீர் புகட்டக்) காத்திருப்கபன். இடத ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.21 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்தப் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் 
நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4598 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் உங்களுக்கு முன்கப ("அல்கவ்ஸர்') தடாகத்திற்குச் 
பென்று (உங்களுக்கு நீர் புகட்டக்) காத்திருப்கபன். யார் (என்னிடம்) வருகிறாகரா அவர் 
(அத்தடாகத்தின் நீடர) அருந்துவார். யார் (அடத) அருந்துகிறாகரா அவருக்கு ஒருகபாதும் தாககம 
ஏற்படாது. (அத்தடாகத்தினருகில்) என்னிடம் ெிலர் வருவார்கள். அவர்கடள நான் 
அறிந்துபகாள்கவன். என்டனயும் அவர்கள் அறிந்துபகாள்வார்கள். பிறகு எனக்கும் அவர்களுக்கும் 
இடடகய தடட ஏற்படுத்தப்படும். இடத ெஹல் பின் ெஅத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த 
ஹதீடஸ ெஹ்ல் (ரலி) அவர்களிட மிருந்து அறிவிக்கும் அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: நான் இந்த ஹதீடஸ அறிவித்துக்பகாண்டி ருந்தகபாது, அடதச் 
பெவியுற்றுக்பகாண்டி ருந்த நுஅமான் பின் அபஅீய்யாஷ் (ரஹ்) அவர்கள் "இவ்வாறு ெஹ்ல் பின் 
ெஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியடத நீங்கள் பெவியுற்றரீ் களா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என் 
கறன். அப்கபாது நுஅமான் (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: அபூெயதீ் (ரலி) அவர்கள் 
பின்வருமாறு கூடுதலாக அறிவித்த டதயும் நான் பெவியுற்கறன்: அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"இவர்கள் என்டனச் கெர்ந்தவர்கள் (என் கதாழர்கள்)'' என்று பொல்வார்கள். அப்கபாது "உங்களுக் 
குப் பின்னால் அவர்கள் பெய்தடத நீங்கள் அறியமாட்டீர்கள்'' என்று கூறப்படும். "அப் கபாது நான், 
எனக்குப் பின்னர் (தமது மார்க் கத்டத) மாற்றிக்பகாண்டவர்கள் பதாடலந்து கபாகட்டும்; 
பதாடலந்து கபாகட்டும்'' என்று கூறுகவன் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.22 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ெஹ்ல் (ரலி) அவர்கள் வழியாக மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடரிலும் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ 
(ரலி) அவர்கள் வழியாக இன்கனார் அறிவிப்பாளர்பதாடரிலும் வந்துள்ளது.  
 
4599 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ("அல்கவ்ஸர்') எனும் எனது தடாகம் 
(பரப்பளவில்) ஒரு மாத காலப் பயைத் பதாடலவு பகாண்ட தாகும். அதன் அடனத்து 
மூடலகளும் ெம அளவு பகாண்டடவயாகும். அதன் நீர் பவள்ளிடயவிட பவண்டமயானதாகும். 
அதன் மைம் கஸ்தூரிடயவிட நறுமைம் வாய்ந்ததாகும். அதன் (விளிம்பிலி ருக்கும்) கூஜாக்கள், 
(எண்ைிக்டகயில்) விண்மீன்கள் கபான்றடவயாகும். யார் அதன் நீடர அருந்து கிறாகரா அவர் 
அதன்பின் ஒருகபாதும் தாகமடடயமாட்டார். இடத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.23 - கமற்கண்ட ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு 
அபமீுடலக்கா (ரஹ்) அவர் கள் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகப் பின்வருமாறு 
பொன்னார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் (எனது "அல்கவ்ஸர்' 
எனும்) தடாகத்தினருகில் இருந்தவாறு உங்க ளில் யார் என்னிடம் வருகிறார்கள் என்படத உற்றுப் 

97

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

நபிமார்களின் சிறப்ப�கள் ஹதீஸ் 4573 - 4746



பார்த்துக்பகாண்டிருப்கபன். அப்கபாது என்டன பநருங்கவிடாமல் ெிலர் பிடிக்கப்படு வார்கள். 
உடகன நான் "இடறவா! (இவர்கள்) என்டனச் கெர்ந்தவர்கள்; என் ெமுதாயத்டதச் கெர்ந்தவர்கள்'' 
என்கபன். அதற்கு "உமக்குப் பின்னால் இவர்கள் பெய்தடத நீர் அறிவரீா? அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! இவர்கள் தம் குதிகால்கள்மீது (தமது படழய மதத்திற்கக) திரும்பிச் 
பென்றுபகாண்கடயிருந்தார்கள்'' என்று கூறப்படும். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான நாஃபிஉ 
பின் உமர் அல்ஜுமஹ ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இதனால்தான் இப்னு அபமீுடலக்கா (ரஹ்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்கவ! நாங்கள் எங்கள் குதிகால் கள்மீது திரும்பிச் பெல்வதிலிருந்தும், நாங்கள் 
எங்கள் மார்க்கம் பதாடர்பாகக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தப் படுவதிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் 
ககாருகிகறாம்'' என்று பிரார்த்திப்பார்கள்.24  
 
4600 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கதாழர்கள் 
முன்னிடலயில் இருந்தபடி கூறினார்கள்: நான் எனது ("அல்கவ்ஸர்' எனும்) தடாகத்தினருகில் 
உங்களில் என்னிடம் வருபவர் யார் என்று எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்கபன். அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! உங்களில் ெிலர் என்னிடம் பநருங்க விடாமல் தடுக்கப்படுவர். அப்கபாது நான் 
"இடறவா! (இவர்கள்) என்டனச் கெர்ந்தவர்கள்; என் ெமுதாயத்டதச் கெர்ந்தவர்கள்'' என்று 
கூறுகவன். அதற்கு இடறவன், "இவர்கள் உமக்குப் பின்னால் பெய்தடத நீர் அறியமாட்டீர். 
இவர்கள் தம் குதிகால்கள்மீது (தம் படழய மதத்திற்கக) திரும்பிச் பென்றுபகாண்கடயிருந்தனர்'' 
என்று கூறுவான்.  
 
4601 நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார் உம்மு ெலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மக்கள் 
("அல்கவ்ஸர்' எனும் ெிறப்புத்) தடாகம் குறித்துக் கூறுவடத நான் ககள்விப் பட்டுவந்கதன். 
ஆனால், அடதப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமி ருந்து எடதயும் நான் 
பெவியுறவில்டல. இந் நிடலயில் ஒரு நாள் என் அடிடமப் பபண் எனக்குத் 
தடலவாரிக்பகாண்டிருந்தாள். அப்கபாது (பள்ளிவாெலின் பொற்பபாழிவு கமடடயிலிருந்து) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மக்ககள!' என்று அடழத்தார்கள். உடகன நான் அந்த 
அடிடமப் பபண்ைிடம், " என்டனவிட்டு (ெிறிது) விலகிக்பகாள்'' என்று பொன்கனன். அதற்கு 
அவள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆண்கடளத்தான் அடழத்தார்கள். பபண்கடள 
அடழக்க வில்டல'' என்று பொன்னாள். அதற்கு நான் "நானும் மக்களில் ஒருவகர'' என்கறன். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் (எனது "அல்கவ்ஸர்' எனும்) 
தடாகத் தினருகில் உங்கடள எதிர்பார்த்துக் காத்திருப் கபன். அங்கு என்னிடம் வருகவாருக்கு ஓர் 
எச்ெரிக்டக! உங்களில் எவரும் வழி தவறிவந்த ஒட்டகம் விரட்டப்படுவடதப் கபான்று (என்டன 
பநருங்கவிடாமல்) என்னிடமிருந்து விரட்டப்பட கவண்டாம். அப்கபாது நான், "ஏன் இவ்வாறு 
(விரட்டுகிறரீ்கள்)?'' என்று ககட்கபன். அதற்கு, "உங்களுக்குப் பின்னால் இவர்கள் புதிது புதிதாக 
(மார்க்கத்தில்) எடதபயல்லாம் உருவாக்கினார்கள் என்பது உங்க ளுக்குத் பதரியாது'' என்று 
பொல்லப்படும். அப்கபாது நான், "பதாடலயட்டும்! (அவர்கள்)'' என்கபன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் உம்மு ெலமா (ரலி) 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் பொற்பபாழிவு கமடட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி "மக்ககள!' என்று 
கூறியடத நான் ககட்கடன். அப்கபாது நான் தடலவாரிக்பகாண்டிருந் கதன். உடகன நான் எனக்குத் 
தடலவாரிவிட்டுக்பகாண்டிருந்த அடிடமப் பபண்ைிடம், தடல முடிடயச் கெர்த்து (பகாண்டட 
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கபாட்டு)விடு என்று பொன்கனன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  
 
4602 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
நாள் புறப்பட்டு வந்து இறந்தவர்களுக்காகத் பதாழுவிப்படதப் கபான்று உஹுதுப் கபார் உயிர்த் 
தியாகிகளுக்காகத் பதாழுதார்கள். பிறகு பொற்பபாழிவு கமடட (மிம்பரு)க் குத் திரும்பிவந்து 
"உங்களுக்காக நிச்ெயம் நான் (மறுடமயில்) காத்திருப்கபன். உங்க ளுக்கு நான் ொட்ெியும் ஆகவன். 
அல்லாஹ் வின் மீதாடையாக! நான் இப்கபாது ("அல்கவ்ஸர்' எனும்) என் தடாகத்டதக் காண் 
கிகறன். எனக்கு "பூமியின் கருவூலத் திறவு ககால்கள்' அல்லது "பூமியின் திறவுககால்கள்' 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! எனக்குப் பின்னால் நீங்கள் (ஏக 
இடறவனுக்கு) இடை கற்பிப்பவர்களாக ஆகிவிடுவரீ்ககளா என்று நான் அஞ்ெ வில்டல. ஆனால், 
உலகச் பெல்வங்களுக்காக நீங்கள் ஒருவகராபடாருவர் கபாட்டியிட்டு (கமாதி)க்பகாள்வரீ்ககளா 
என்றுதான் அஞ்சு கிகறன்'' என்று பொன்னார்கள்.25  
 
4603 உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உஹுதுப் கபார் உயிர்த் தியாகிகளுக்காக (ஜனாஸாத் பதாழுடக) பதாழுவித்தார்கள். பிறகு 
பொற்பபாழிவு கமடட (மிம்பர்) மீகதறி (உடர நிகழ்த்தி)னார்கள். அ(வ்வுடரயான)து 
உயிகராடுள்ளவர்களிடமும் இறந்தவர்களிடமும் (மறுடமப் பயைத்திற்கு) விடட பபறுவது 
கபாலிருந்தது. அவ்வுடரயில் அவர்கள், "நான் ("அல்கவ்ஸர்' எனும் எனது) தடாகத்தினருகில் 
உங்களுக்(கு நீர் புகட்டுவதற்)காகக் காத்திருப்கபன். அத்தடாகத்தின் பரப்பளவு "அய்லா'விலிருந்து 
"ஜுஹ்ஃபா' வடரயுள்ள பதாடலதூரத்டதப் கபான்றதாகும். எனக்குப் பின்னால் நீங்கள் 
இடைடவப்பவர்களாக ஆகிவிடுவரீ்ககளா என்று நான் அஞ்ெவில்டல. ஆனால், உலகத்திற்காக 
நீங்கள் ஒருவகரா படாருவர் கபாட்டியிட்டு, ெண்டடயிட்டுக்பகாண்டு, உங்களுக்கு முன்னிருந்கதார் 
அழிந்தடதப் கபான்று நீங்களும் அழிந்துவிடுவரீ்ககளா என்கற நான் அஞ்சுகிகறன்'' என்று 
பொன்னார்கள். இதுகவ நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடள இறுதியாகச் பொற்பபாழிவு 
கமடட (மிம்பர்)மீது பார்த்த நிகழ்வாக அடமந்தது.  
 
4604 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் உங்களுக்கு முன்கப ("அல்கவ்ஸர்' 
எனும்) தடாகத்திற்குச் பென்று (உங்களுக்கு நீர் புகட்டக்) காத்திருப்கபன். அப்கபாது மக்களில் 
ெிலருக்காக நான் வாதாடுகவன். ஆனால், அதில் நான் கதாற்றுவிடுகவன். அப்கபாது நான் 
"இடறவா! (இவர்கள்) என் கதாழர்கள்; என் கதாழர்கள்'' என்கபன். அதற்கு "உமக்குப் பின்னர் 
இவர்கள் (மார்க்கத்தில்) புதிது புதிதாக என்பனன்ன பெய்தார்கள் என்படத நீர் அறியமாட்டீர்'' என்று 
பொல்லப்படும். இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் "(இவர்கள்) என் கதாழர்கள்; என் கதாழர்கள் (என்கபன்)'' எனும் குறிப்பு 
இடம்பபறவில்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
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ஹுடதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4605 ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "("அல்கவ்ஸர்' எனும்) எனது 
தடாக(த்தின் விொல)மானது, (யமனிலுள்ள) "ஸன்ஆ'விற்கும் மதீனாவிற்கும் இடடகயயான 
பதாடலதூரம் பகாண்டதாகும்'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறக் ககட்கடன் என்று பொன்கனன். 
அப்கபாது முஸ்தவ்ரித் பின் ஷத்தாத் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் "அதன் ககாப்டபகள் குறித்து 
நீங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து பெவியுறவில்டலயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "இல்டல' 
என்கறன். அதற்கு முஸ்தவ்ரித் (ரலி) அவர்கள், "(அல்கவ்ஸர்) தடாகத்தில் டவக்கப்பட்டுள்ள 
ககாப்டபகள் (எண்ைிக் டகயில்) நட்ெத்திரங்கடளப் கபான்று காைப் படும்'' என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பதரிவித்த தாகச் பொன்னார்கள்.26 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் 
அல்குஸாஈ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற் கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்கவ்ஸர்' தடாகத்டதப் பற்றி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி அறிவித்தார்கள் என்று 
இடம்பபற்றுள்ளது. முஸ்த்தவ்ரித் (ரலி) அவர்களின் கூற்றும் அவர்களுக்கு ஹாரிஸா (ரலி) 
அவர்கள் அளித்த பதிலும் இடம்பபறவில்டல.  
 
4606 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களுக்கு எதிரில் (மறுடமயில்) ஒரு 
தடாகம் உள்ளது. (அடத நீங்கள் காண்பரீ்கள்.) அதன் இரு மூடலகளுக்கு இடடகயயுள்ள 
பதாடலதூரம் (அன்டறய "ஷாம்' நாட்டின்) "ஜர்பா' மற்றும் "அத்ருஹ்' ஆகிய நகரங்களுக்கிடடகய 
உள்ள தூரத்டதப் கபான்றதாகும். இடத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களுக்கு எதிரில் (மறுடம நாளில்) ஒரு தடாகம் உள்ளது. (அடத நீங்கள் காண்பரீ்கள்). அது 
(அன்டறய "ஷாம்' நாட்டின்) "ஜர்பா' மற்றும் "அத்ருஹ்' ஆகியவற்றுக்கு இடடகய உள்ளடதப் 
கபான்ற (பதாடலதூரத்டதக் பகாண்ட)தாகும். இடத இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.27 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப் பில் "எனது தடாகம்' எனும் வாெகம் 
இடம்பபற் றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் உடபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் 
ஹஃப்ஸ் (ரஹ்) அவர்கள், பின்வருமாறு கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது: நான் நாஃபிஉ 
(ரஹ்) அவர்களிடம் (அவ்விரு ஊர்களின் தூரத்டதப் பற்றிக்) ககட்கடன். அதற்கு நாஃபிஉ (ரஹ்) 
அவர்கள், "(அவ்விரண்டும்) "ஷாம்' நாட்டிலுள்ள இரு ஊர்களாகும். அவ்விரண்டுக்குமிடடகய 
மூன்று இரவு பயைத் பதாடலவு உள்ளது'' என்று பதிலளித்தார்கள். இப்னு பிஷ்ர் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "மூன்று நாட்கள் பயைத் பதாடலவு உள்ளது'' என்று நாஃபிஉ (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாகக் காைப்படுகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4607 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களுக்கு எதிரில் (மறுடம நாளில்) 
தடாகம் ஒன்று உள்ளது. (அடத நீங்கள் காண் பரீ்கள். அதன் நீளம், அன்டறய ஷாம் நாட்டி 
லுள்ள) "ஜர்பா' மற்றும் "அத்ருஹ்' ஆகியவற் றுக்கிடடகய உள்ள (பதாடலதூரத்)டதப் 
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கபான்றதாகும். அதில் விண்மீன்கடளப் கபான்று ககாப்டபகள் உள்ளன. யார் அங்கு வந்து 
அதிலிருந்து அருந்துகிறாகரா அவருக்கு அதற்குப் பின்னர் ஒருகபாதும் தாககம ஏற்படாது. இடத 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4608 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
(அல்கவ்ஸர் எனும்) அத்தடாகத்தின் ககாப்டபகள் என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 
"முஹம்மதின் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! அதன் ககாப்டபகள் 
(எண்ைிக் டகயானது), கமககமா நிலகவா இல்லாத இரவில் காட்ெியளிக்கும் விண்மீன்களின் 
எண்ைிக்டகடயவிட அதிகமானதாகும். அடவகய பொர்க்கத்தின் ககாப்டபகளாகும். யார் 
அ(த்தடாகத்)தில் அருந்துகிறாகரா அவருக்கு இறுதிவடர தாககம ஏற்படாது. அதில் 
பொர்க்கத்திலிருந்து இரு வடிகுழாய்கள் வழியாக நீர் வந்துகெருகிறது. அதில் அருந்துபவருக்குத் 
தாககம ஏற்படாது. அத்தடாகத்தின் அகலம் அதன் நீளத்டதப் கபான்று (ெம அளவில்) இருக்கும். 
அதன் பதாடலதூரம் (அன்டறய ஷாம் நாட்டிலிருந்த) "அம்மானு'க்கும் "அய்லா'வுக்கும் இடடகய 
யுள்ள பதாடலதூரத்டதக் பகாண்டதாகும். அதன் நீர் பாடலவிட பவண்டமயானது; கதடனவிட 
மதுரமானது'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4609 ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் எனது ("அல் கவ்ஸர்') 
தடாகத்தில் நீர் அருந்தும் பகுதியில் நின்றுபகாண்டு யமன்வாெிகளுக்(கு முன்னு ரிடம 
அளிப்பதற்)காக மற்றவர்கடள விரட்டு கவன். யமன்வாெிகளுக்குத் தண்ைரீ் கிடடப் பதற்காக 
எனது (டகயிலுள்ள) தடியின் மூலம் மற்றவர்கடள அடிப்கபன்'' என்று பொன் னார்கள். அப்கபாது 
நபியவர்களிடம் அத்தடாகத் தின் அகலம் குறித்து வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அது, எனது 
வெிப்பிட(மான மதீனா நகர)த்திலிருந்து "அம்மான்'வடர உள்ள பதாடலவிற்கு அகலமானதாகும்'' 
என்றார்கள். அத்தடாகத்தின் பானம் குறித்து வினவப் பட்டகபாது, "அது, பாடலவிட பவண்டம 
யானது; கதடனவிட இனிடமயானது. பொர்க் கத்திலிருந்து நீளுகின்ற இரு வடிகுழாய்கள் 
அத்தடாகத்திற்குள் பதாடர்ச்ெியாகத் தண்ை ீடரப் பாய்ச்ெிக்பகாண்டிருக்கும். அக்குழாய் களில் 
ஒன்று தங்கத்தாலானது; மற்பறான்று பவள்ளியாலானது'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸவ்பான் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் 
மறுடம நாளில் (அல்கவ்ஸர்) தடாகத்தில் நீர் அருந்தும் பகுதியில் இருப்கபன்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம் 
பபற்றுள்ளன. - (அல்கவ்ஸர்) தடாகம் பதாடர்பான கமற்கண்ட ஹதீஸ், ஸவ்பான் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் முஹம்மத் 
பின் பஷ்ஷார் (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது: நான் எனக்கு இந்த 
ஹதீடஸ அறிவித்த யஹ்யா பின் ஹம்மாத் (ரஹ்) அவர்களிடம், "நீங்கள் இந்த ஹதீடஸ 
அபூஅவானா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத பெவியுற்றரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு யஹ்யா 
(ரஹ்) அவர்கள், "இடத நான் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தும் பெவியுற் றுள்களன்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். உடகன நான், "அது குறித்து நன்கு ெிந்தித்துச் பொல்லுங்கள்'' என்று ககட்கடன். 
அப்கபாது அவர்கள் நன்கு ெிந்தித்துவிட்டு, அவ்வாகற (ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத) எனக்கு 
அறிவித்தார்கள்'' என்று கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

101

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

நபிமார்களின் சிறப்ப�கள் ஹதீஸ் 4573 - 4746



 
4610 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் ("அல்கவ்ஸர்' எனும்) எனது தடாகத் டதவிட்டு, 
ஒட்டகங்களிடமிருந்து அந்நிய ஒட்டகங்கடள விரட்டுவடதப் கபான்று ெில மனிதர்கடள 
விரட்டுகவன். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.28 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4611 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் தடாகத்தின் (பரப்பு) அளவு, யமனி 
லுள்ள "ஸன்ஆ' நகரத்திற்கும் (ஷாம் நாட்டட ஒட்டியிருந்த) "அய்லா' நகரத்திற்கும் இடடகய 
யான (பதாடலதூரத்)டதப் கபான்றதாகும். கமலும், அதில் விண்மீன்களின் எண்ைிக்டக டயப் 
கபான்று (எண்ைற்ற) ககாப்டபகள் இருக்கும். இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.29  
 
4612 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என்னுடனிருந்த என் கதாழர்களில் ெிலர் (மறுடமயில் 
"அல்கவ்ஸர்') தடாகத்துக்கு என்னிடம் வருவார்கள். நான் அவர்கடளப் பார்க்கும்கபாது அவர்கள் 
(நானிருக்கும் பகுதிக்கு) ஏறிவருவர். அப்கபாது என்டனவிட்டு அவர்கள் அப்புறப்படுத்தப்படுவார்கள். 
அப்கபாது நான், "இடறவா! (இவர்கள்) என் அருடமத் கதாழர்கள்; என் அருடமத் கதாழர்கள்'' 
என்கபன். அதற்கு, "உமக்குப் பின்னால் இவர்கள் (புதிது புதிதாக) என்பனன்ன உருவாக்கினார்கள் 
என்படத நீர் அறியமாட்டீர்'' என்று என்னிடம் கூறப்படும்.30 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) 
அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், "அதன் ககாப்டபகள் விண் மீன்களின் (கைக்கிலடங்கா) எண்ைிக்டகயில் 
அடமந்ததாகும்'' என்று கூடுதலாக இடம்பபற் றுள்ளது.  
 
4613 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எனது (அல்கவ்ஸர்) தடாகத்தின் இரு 
கடரகளுக்கிடடயிலான பதாடலதூரம், (யமனி லுள்ள) "ஸன்ஆ'வுக்கும் மதீனாவுக்கும் 
இடடகயயுள்ள பதாடலதூரம் கபான்றதாகும். இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4614 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், (ஸன்ஆவுக்கும் மதீனாவுக்கும் இடடகயயுள்ள பதாடலதூரம் 
கபான்றதா கும்.) அல்லது மதீனாவுக்கும் அம்மானுக்கும் இடடகயயுள்ள பதாடலதூரம் 
கபான்றதாகும் என ஐயப்பாடுடன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அபூ அவானா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "எனது (அல்கவ்ஸர்) தடாகத்தின் இரு கடரகளுக்கும் இடடகயயுள்ள பதாடலதூரம்...' 
என்று காைப்படுகிறது.  
 
4615 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அத்தடாகத்தில் விண்மீன்களின் எண்ைிக்டக அளவுக்குப் 
பபான்னாலும் பவள்ளியாலுமான ககாப்டபகள் காைப்படும். இடத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 
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வந்துள்ளது. அதில், "அதன் ககாப்டபகள் விண்மீன் களின் எண்ைிக்டகடயவிட அதிகமானடவ 
யாகும்'' என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4616 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் உங்களுக்கு முன்கப ("அல்கவ்ஸர்' 
எனும்) அத்தடாகத்தினருகில் உங்களுக்காகக் காத்திருப்கபன். அதன் இரு ஓரங்களுக்கு 
இடடகயயுள்ள தூரம், (யமனிலுள்ள) "ஸன்ஆ'வுக்கும் "அய்லா'வுக்கும் இடடகய உள்ள தூரத்டதப் 
கபான்றதாகும். அதிலுள்ள ககாப்டபகள் (எண்ைிக்டகயில்) விண்மீன் கடளப் கபான்றடவயாகும். 
இடத ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4617 ஆமிர் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் என் அடிடம நாஃபிஉ 
மூலம் ஜாபிர் பின ெமுரா (ரலி) அவர்களுக்கு "தாங்கள் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து பெவியுற்ற ஹதீஸ் ஒன்டற எனக்குத் பதரிவியுங்கள்'' என்று கடிதம் 
எழுதிகனன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் உங்களுக்கு முன்கப 
பென்று (உங்களுக்கு நீர் புகட்டக்) காத்திருப்கபன்' என்று கூறியடதக் ககட்டுள்களன்'' என்று பதில் 
கடிதம் எழுதினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 10 உஹுதுப் கபார் நாளில் நபி (ஸல்) அவர்களுக்காக (வானவர்கள்) ஜிப்ரீல் (அடல), 
மீக்காயலீ் (அடல) ஆகிகயார் (எதிரிகளுடன்) கபாரிட்டது.31  

 
4618 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உஹுதுப் கபாரின்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வலப் பக்கமும் இடப் பக்கமும் பவண்ைிற ஆடடகள் 
அைிந்த இரு மனிதர்கடள -அதாவது ஜிப்ரீல் (அடல), மீக்காயலீ் (அடல) ஆகிகயாடர- நான் 
பார்த் கதன். அதற்கு முன்கபா அதற்குப் பின்கபா அவ்விருவடரயும் நான் பார்த்ததில்டல.32 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4619 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உஹுதுப் கபாரின்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வலப் பக்கமும் இடப் பக்கமும் பவண்ைிற ஆடடகள் 
அைிந்த இரு மனிதர்கடள நான் பார்த்கதன். அவ்விரு மனிதர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்காகக் கடுடமயாகப் கபாரிட்டுக் பகாண்டிருந்தார்கள். அதற்கு முன்கபா அதற்குப் 
பின்கபா அவ்விருவடரயும் நான் பார்த்ததில்டல.33  
 

பாடம் : 11 நபி (ஸல்) அவர்களின் வரீமும் அறப்கபாருக்காக அவர்கள் முன்கன பென்றதும்.  
 
4620 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (குைத்திலும் 
கதாற்றத்திலும்) மக்களிகலகய மிகவும் அழகானவர்களாகவும் மக்களிகலகய அதிகக் பகாடட 
குைம் பகாண்டவர்களாகவும் மக்களிகலகய அதிக வரீமுடடயவர்களாகவும் இருந்தார்கள்.34 ஒரு 
(நாள்) இரவு மதீனவாெிகள், (எதிரிகள் படடபயடுத்து வருவதாகக் ககள்விப்பட்டு) பதீியுற்றார்கள். 
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ெப்தம் வந்த திடெடய கநாக்கி மக்களில் ெிலர் நடந்தனர். (உண்டம நிடல அறிய) அத்திடெடய 
கநாக்கி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்கப பென்றுவிட்டி ருந்தார்கள். பிறகு அவர்கள் 
தமது கழுத்தில் வாடளத் பதாங்கவிட்டபடி அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களது (கெைம் பூட்டப்படாத) 
பவற்றுட லான குதிடரயின்மீது அமர்ந்தவண்ைம் திரும்பி வந்து மக்கடளச் ெந்தித்து, "பதீி 
யடடயாதீர்கள்; பதீியடடயாதீர்கள்'' என்று (மக்கடளப் பார்த்துச்) பொன்னார்கள். பிறகு "(அடல 
வசீும்) கடலாககவ (தங்கு தடடயின்றி ஓடக்கூடியதாககவ) இக்குதிடரடய நாம் கண்கடாம்'' 
அல்லது "இக்குதிடர ஒரு கடலாகும்'' என்று பொன்னார்கள். (அதற்கு முன்னர்) அக்குதிடர 
பமதுவாக ஓடக்கூடியதாககவ இருந்தது.35 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4621 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மதீனாவில் (எதிரிகள் படடபயடுத்து வருவதாக வதந்தி 
பரவி மக்களிடடகய) பதீி ஏற்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களுக்குரிய 
"மன்தூப்' எனப்படும் குதிடர ஒன்டற இரவல் வாங்கி, (உண்டம நிடலடயக் கண்டறிய எதிரிகள் 
வருவதாகச் பொல்லப்பட்ட திடெயில்) அக்குதிடரயிகலறிச் பென்றார்கள். பிறகு திரும்பி வந்து 
"பதீியூட்டும் எடதயும் நாம் காைவில்டல. இக்குதிடரடய (பதாடர்ந்து அடல வசீும்) கடலாககவ 
(தங்குதடடயின்றி ஓடக்கூடியதாககவ) நாம் கண்கடாம்'' என்று பொன்னார்கள்.36 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில், "அபூதல்ஹா 
(ரலி) அவர் களுக்குரிய' என்பதற்குப் பதிலாக "எங்களுக் குரிய குதிடர' ஒன்டற இரவல் 
வாங்கினார்கள் என்று அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 12 மக்களிகலகய நபி (ஸல்) அவர்கள், பதாடர்ந்து வசீும் (மடழக்) காற்டற விட 
அதிகமாகச் பெல்வங்கடள வாரி வழங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள்.  
 
4622 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்களிகலகய பெல்வங்கடள அதிகமாக வாரி வழங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் 
ரமளான் மாதத்தில் கமன்கமலும் அதிகமாக வாரி வழங்குவார்கள். (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அடல) 
அவர்கள் ஒவ்கவார் ஆண்டும் ரமளான் மாதத்தில் (ஒவ்கவார் இரவிலும்) அந்த மாதம் 
முடியும்வடர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளச் ெந்திப்பது வழக்கம். அப்கபாது அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குர்ஆடன ஓதிக்காட்டுவார்கள். அவ்வாறு ஜிப்ரீல் தம்டமச் 
ெந்திக்கும்கபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதாடர்ந்து வசீும் (மடழக்) காற்டறவிட 
அதிகமாகச் பெல்வங்கடள வாரி வழங்குவார்கள்.37 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 13 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், மக்களிகலகய மிகவும் அழகான பண்புகள் 
பகாண்டவர்களாகத் திகழ்ந்தார்கள்.  
 
4623 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க 
ளுக்குப் பத்து ஆண்டுகள் பைிவிடட பெய் கதன். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அவர் கள் 
என்டன (மனம் கவதடனப்படும்படி) "ச்ெீ' என்கறா "இடத ஏன் பெய்தாய்?'' என்கறா, "நீ இப்படிச் 
பெய்திருக்கக் கூடாதா?'' என்கறா எதற் காகவும் அவர்கள் (கடிந்து) பொன்னதில்டல.38 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபுர்ரபஉீ (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "பைிவிடட பெய்பவர் பெய்ய கவண்டிய ஒரு பெயலில் ("ச்ெீ' என்கறா, "இடத ஏன் 
பெய்தாய்?'' என்கறா அவர்கள் ககட்ட தில்டல)'' என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. கமலும், 
"அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக!' எனும் குறிப்பு அதில் இல்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4624 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மதீனாவுக்கு வந்தகபாது (என் தாயாரின் இரண்டாம் கைவர்) அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், எனது 
டகடயப் பிடித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அடழத்துச் பென்று, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! அனஸ் புத்திொலிப் டபயன்; அவன் தங்களுக்குப் பைிவிடட பெய்யட்டும்'' என்று 
பொன்னார்கள். அதன்படி நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஊரிலிருக்கும்கபாதும் 
பயைத்தில் இருக்கும்கபாதும் அவர்களுக்குப் பைிவிடட பெய்துவந்கதன். அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! நான் பெய்த எடதப் பற்றியும் "இடத நீ ஏன் இப்படிச் பெய்தாய்?'' என்கறா, நான் 
பெய்யாமல் விட்ட எடதப் பற்றியும் "இடத நீ ஏன் இப்படிச் பெய் யவில்டல?'' என்கறா அவர்கள் 
என்னிடம் ககட்டதில்டல.39 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4625 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்கு 
ஒன்பது ஆண்டுகள் பைிவிடட பெய்துள்களன்.40 அவர்கள் ஒருகபாதும் என் னிடம் 
"இன்னின்னடத நீ ஏன் பெய்தாய்?'' என்று ககட்டதாக எனக்குத் பதரியவில்டல; அவர்கள் 
எதற்காகவும் என்டன ஒருகபாதும் குடற கூறியதுமில்டல. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4626 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிகலகய 
மிக அழகிய நற்குைம் பகாண்டவராகத் திகழ்ந்தார்கள். அவர்கள் ஒரு நாள் அலுவல் ஒன்றுக்காக 
என்டன அனுப்பினார்கள். அப்கபாது நான் "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நான் கபாகமாட்கடன்'' 
என்று பொன்கனன். ஆனால், என் மனத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்ட அந்த அலுவலுக்குச் 
பெல்ல கவண்டும் என்கற இருந்தது. நான் புறப்பட்டுச் பென்றகபாது, கடடத் பதருவில் 
விடளயாடிக்பகாண்டிருந்த ெிறுவர்கள் ெிலடரக் கடந்து பென்கறன். (அவர்களுடன் கெர்ந்து நானும் 
விடளயாடலாகனன்.) அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்குப் பின்பக்கம் 
(வந்து) எனது பிடரிடயப் பிடித்தார்கள். அவர்கடள நான் பார்த்தகபாது அவர்கள் 
ெிரித்துக்பகாண்டிருந்தார்கள். "அருடம அனகஸ! நான் உத்தரவிட்ட இடத்திற்கு நீ பென்றாயா?'' 
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என்று ககட்டார்கள். நான், "ஆம்; பெல்கிகறன், அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்று பொன்கனன். 
கமலும் அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறி னார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஒன்பது ஆண்டுகள் பைிவிடட பெய்துள் களன். நான் 
பெய்த எடதப் பற்றியும் "இன் னின்னடத நீ ஏன் பெய்தாய்?' என்கறா, நான் பெய்யாமல் 
விட்டுவிட்ட எடதப் பற்றியும் "நீ இன்னின்னடதச் பெய்திருக்கக் கூடாதா?' என்கறா அவர்கள் 
என்னிடம் ககட்டதாக எனக்குத் பதரியவில்டல.  
 
4627 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்களிகலகய மிக அழகிய பண்புகள் பகாண்டவர்களாய்த் திகழ்ந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 14 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எது ககட்கப்பட்டாலும் ஒருகபாதும் 
அவர்கள் "இல்டல' என்று பொன்னதில்டல என்பதும், அவர்கள் தாராளமாக நன்பகாடடகள் 
வழங்கியதும்.  
 
4628 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் எது ககட்கப்பட்டாலும் ஒருகபாதும் அவர்கள் "இல்டல' என்று பொன்னதில்டல.41 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்படிகய ஜாபிர் 
பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியா கவும் 
வந்துள்ளது.  
 
4629 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
இஸ்லாத்டத முன்டவத்து எது ககட்கப்பட்டா லும் அவர்கள் அடதக் பகாடுக்காமல் இருந்த 
தில்டல. இந்நிடலயில் அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து (ககட்டகபாது), இரு மடலகளுக்கு 
இடடகய இருக்கும் (அளவுக்கு அதிகமான) ஆடுகடள அவருக்கு வழங்கினார்கள். அந்த மனிதர் 
தம் ெமுதாயத்தாரிடம் திரும்பிச் பென்று, "என் மக்ககள! நீங்கள் இஸ்லாத்டத 
ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள். ஏபனனில், முஹம்மத் வறுடமடய அஞ்ொமல் தாராளமாக நன்பகா டடகள் 
வழங்குகிறார்'' என்று பொன்னார்.42  
 
4630 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (வந்து) இரு 
மடலகளுக்கிடடகய இருக்கும் (அளவுக்கு அதிகமான) ஆடுகடள (நன்பகாடடயாகக்) ககட்டார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அவற்டறக் பகாடுத்தார்கள். அவர் தம் ெமுதாயத்தாரிடம் பென்று, "என் 
மக்ககள! நீங்கள் இஸ்லாத்டத ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! முஹம்மத் 
அவர்கள் வறுடமடய அஞ்ொமல் தாராளமாக நன்பகாடடகள் வழங்குகிறார்'' என்று கூறினார். 
ஒரு மனிதர் உலக ஆதாயத்திற்காக இஸ் லாத்டத ஏற்றிருந்தாலும், இஸ்லாத்டதத் தழுவிய 
ெிறிது காலத்திற்குள் அவருக்கு இஸ்லாம் இந்த உலகத்டதயும் அதிலிருப்பவற் டறயும்விட 
மிகவும் உவப்பானதாக ஆகி விடும்.  
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4631 இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மக்கா பவற்றிப் கபாருக்குப் புறப்பட்டுச் பென் றார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களும் அவர்களுடனிருந்த முஸ்லிம் களும் புறப்பட்டுச் பென்று ஹுடனன் எனு 
மிடத்தில் ("ஹவாஸின்' குலத்தாருடன்) கபாரிட் டனர். அப்கபாது அல்லாஹ் தனது மார்க்கத் 
திற்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் பவற்றியளித்தான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்டறய 
தினத்தில் ஸஃப்வான் பின் உமய்யாவுக்கு (முதலில்) நூறு ஒட்டகங்கள் பகாடுத்தார்கள். பிறகு 
இன்னும் நூறு ஒட்டகங் கள் பகாடுத்தார்கள். பிறகு கமலும் நூறு ஒட்டகங்கள் பகாடுத்தார்கள். 
(முந்நூறு ஒட்டகங்கடளப் பபற்றுக் பகாண்ட) ஸஃப்வான் பின் உமய்யா, "அல் லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அன்று தாராளமாக) எனக்கு 
வழங்கினார்கள். அப்கபாது அவர்கள் எனக்கு மக்களிகலகய மிகவும் பவறுப்பானவர்களாய் 
இருந்தார்கள். அவர்கள் எனக்கு நன்பகாடடகள் வழங்கிக்பகாண்கட வந்து மக்களிகலகய எனக்கு 
மிகவும் உவப்பானவர்களாய் ஆகிவிட்டார்கள்'' என்று கூறியதாக ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ரஹ்) 
அவர்கள் என்னிடம் பதரிவித்தார்கள்.  
 
4632 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (என்னிடம்), "பஹ்டரனின் நிதி நம்மிடம் வந்தால், நான் உனக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு 
இவ்வளவு தருகவன்'' என்று கூறி, இரு டக கடளயும் அள்ளித் தருவடதப் கபான்று (மூன்று 
முடற) கெர்த்துக்காட்டினார்கள். ஆனால், அந்த நிதி வருவதற்குள் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இறந்துவிட் டார்கள். பின்னர் (ஆட்ெித் தடலவராக வந்த) அபூ பக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் 
அந்த நிதி வந்தது. அப்கபாது பபாது அறிவிப்பாளர் ஒருவரிடம் "எவருக்காவது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஏகதனும் வாக்களித்திருந்தால், அல்லது எவருக்காவது அவர்கள் கடன் தர கவண்டியிருந்தால் 
அவர் நம்மிடம் வரட்டும்'' என்று பபாது அறிவிப்புச் பெய்யும்படி கட்டடளயிட்டார்கள். (அவ்வாகற 
அவர் பபாது அறிவிப்புச் பெய்தகபாது) நான் (அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம்) பென்று, "பஹ்டரனின் 
நிதி நம்மிடம் வந்தால், நான் இவ்வளவு இவ்வளவு இவ்வளவு தருகவன் என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் கூறியிருந்தார்கள்'' என்கறன். அப்கபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
இரு டக நிடறய ஒரு தடடவ அள்ளிக் பகாடுத்து "எண்ைிப்பார்'' என்று பொன்னார்கள். நான் 
எண்ைிப்பார்த்தகபாது ஐநூறு (நாையங்கள்) இருந்தன. பிறகு மீண்டும் "இடதப் கபான்கற, 
இன்னும் இரு மடங்குகளும் பபற்றுக்பகாள்'' என்று பொன்னார்கள்.43 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4633 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் இறந்தகபாது 
(பஹ்டரனின் ஆளுநர்) அலாஉ பின் அல்ஹள்ரமீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து (கலீஃபா) அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களுக்கு (ெிறிது) நிதி வந்தது. அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "யாருக்காவது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கடன் தர கவண்டியிருந்தால், அல்லது நபியவர்களின் தரப்பிலிருந்து யாருக்காவது வாக்குறுதி 
தரப்பட்டிருந்தால் அவர் நம்மிடம் வரட்டும். (அவரது உரிடமடய நாம் நிடறகவற்று கவாம்)'' 
என்று கூறினார்கள் என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற் றுள்ளன.  
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பாடம் : 15 நபி (ஸல்) அவர்கள் குழந்டதகள் மீதும் குடும்பத்தார்மீதும் காட்டிய அன்பும்,  
அவர்களது பைிவும், பைி வின் ெிறப்பும்.  
 
4634 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"எனக்கு இன்றிரவு ஓர் ஆண் குழந்டத பிறந் தது; அவனுக்கு நான் என் தந்டத இப்ராஹமீ் 
(அடல) அவர்களின் பபயடரச் சூட்டிகனன்'' என்று கூறிவிட்டு, அக்குழந் டதடய அபூ டெஃப் 
எனப்படும் பகால்லரின் மடனவியான உம்மு டெஃப் எனும் பபண்மைியிடம் (பாலூட்டுவதற்காக) 
ஒப்படடத்தார்கள். பின்னர் (குழந்டதக்கு உடல்நலக் குடறவு என அறிந்து அடதப் பார்ப்பதற்காகக்) 
குழந்டதயிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பென்ற கபாது அவர்கடளப் பின்பதாடர்ந்து 
நானும் பென்கறன். அபூடெஃபிடம் நாங்கள் பென்றடடந்த கபாது, அவர் தமது உடலடய 
ஊதிக்பகாண்டிருந்தார். வடீு முழுவதும் புடக நிரம்பியிருந்தது. நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு முன்பாக விடரவாகச் பென்று "அபூடெஃகப! (உடலடய ஊதுவடத) நிறுத்துங்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்துள்ளார்கள்'' என்கறன். உடகன அபூடெஃப் (உடலடய 
ஊதுவடத) நிறுத்திவிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குழந்டதடய வாங்கித் 
தம்கமாடு அடைத்துக்பகாண்டுவிட்டு, (பிரார்த்தடனகளில்) அல்லாஹ் நாடிய ெிலவற்டறச் 
பொன்னார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்னிடலயில் குழந்டத 
(இப்ராஹமீ்) மூச்சு வாங்கிக்பகாண்டிருந்தடத நான் கண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் கண்கள் கண் ைடீரச் பொரிந்தன. அப்கபாது அவர்கள், "கண் அழுகின்றது; உள்ளம் 
கவடலப்படுகின்றது. நம் இடறவன் விரும்புவடதத் தவிர கவபறடதயும் நாம் கூறமாட்கடாம். 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இப்ராஹகீம! உம(து பிரிவு)க்காக நாம் கவடலப்படுகிகறாம்'' என்று 
பொன்னார்கள்.44 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4635 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடள 
விட அதிகமாகத் தம் குடும்பத்தாடர கநெிக் கும் ஒருவடர நான் பார்த்ததில்டல. (அல் லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் குழந்டத) இப்ராஹமீ் மதீனாவின் கமட்டுப் பாங்கான கிராமப் பகுதியில் 
பாலூட்டி வளர்க்கப்பட்டு வந்தார். (அங்கிருந்த குழந்டதடயப் பார்ப்பதற்காக) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பெல்லும் கபாது அவர்களுடன் நாங்களும் பெல்கவாம். அவர்கள் வடீ்டுக்குள் 
நுடழவார்கள். அப்கபாது வடீ்டுக்குள் புடக மூட்டப்பட்டிருக்கும். குழந்டதயின் பால்குடித் தந்டத 
(அபூடெஃப்) பகால்லராக இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குழந்டதடய வாங்கி 
முத்தமிட்டுவிட்டுத் திரும்புவார்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான அம்ர் பின் ெயதீ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: குழந்டத இப்ராஹமீ் இறந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இப்ராஹமீ் என் புதல்வர். பால்குடிப் பருவத்தி கலகய இறந்துவிட்டார். அவருக்கு அவரது 
பால்குடித் தவடைடய முழுடமயாக்கும் பெவிலித் தாய்மார்கள் இருவர் பொர்க்கத்தில் 
இருக்கிறார்கள்'' என்று பொன்னார்கள்.45 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4636 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: கிராமவாெிகள் ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்திருந்தனர். அப்கபாது அவர்கள் (மக்களிடம்), "நீங்கள் உங்கள் குழந் டதகடள 
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முத்தமிடுகிறரீ்களா?'' என்று ககட் டனர். மக்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தனர். அதற்கு அந்தக் 
கிராமவாெிகள் "ஆனால், நாங் கள் அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! (குழந்டத கடள) 
முத்தமிடுவதில்டல'' என்று கூறினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
உங்களிடமிருந்து கரு டைடயப் பறித்துவிட்டால், என்னால் என்ன பெய்ய முடியும்?'' என்று 
ககட்டார்கள்.46 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு 
நுடமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உமது உள்ளத்திலிருந்து கருடைடயப் பறித்துவிட் டால், 
(என்னால் என்ன பெய்ய முடியும்)'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டதாக 
இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4637 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் கபரர்) ஹென் (ரலி) 
அவர்கடள முத்தமிடுவடதக் கண்ட அக்ரஉ பின் ஹாபிஸ் (ரலி) அவர்கள், "எனக்குப் பத்து 
குழந்டதகள் இருக்கிறார்கள். அவர்களில் எவடரயும் நான் முத்தமிட்டதில்டல'' என்று 
பொன்னார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "விஷயம் பதரியுமா? கருடை காட்டாதவன் 
கருடை காட்டப்பட மாட்டான்'' என்று பொன்னார்கள்.47 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4638 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்கள்மீது கருடை காட்டாதவருக்கு 
அல்லாஹ் கருடை காட்டமாட்டான். இடத ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.48 இந்த ஹதீஸ் ஏழு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறி 
விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 16 நபி (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாக பவட் கப்பட்டது.49  
 
4639 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
திடரக்குள் இருக்கும் கன்னிப் பபண்டை விடவும் அதிக பவட்கமுடடயவர்களாயிருந் தார்கள். 
அவர்கள் ஏகதனுபமான்டற பவறுத் தால், அந்த பவறுப்டப அவர்களது முகத்தி லிருந்கத நாங்கள் 
அறிந்துவிடுகவாம்.50 கமற்கண்ட ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4640 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: முஆவியா (ரலி) அவர்கள் 
(இராக்கில் உள்ள) கூஃபாவுக்கு வந்தகபாது நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களிடம் 
பென்கறாம். அப்கபாது அவர்கள், அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடள நிடனவுகூர்ந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இயற் டகயாகவும் அருவருப்பாகப் கபசுபவராக 
இருக்கவில்டல; பெயற்டகயாகவும் அருவருப் பாகப் கபசுபவராக இருக்கவில்டல'' என்று 
கூறிவிட்டு, "நற்குைங்கள் வாய்ந்தவகர உங்க ளில் மிகவும் ெிறந்தவர்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பொன்னார்கள் என்றும் பதரிவித்தார்கள்.51 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் உஸ்மான் பின் அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்களது 
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அறிவிப்பில், "அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் முஆவியா (ரலி) அவர்களுடன் 
(இராக்கிலுள்ள) கூஃபா நகருக்கு வந்திருந்தகபாது (அவர்களிடம் நாங்கள் பென்கறாம்)'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 17 நபி (ஸல்) அவர்களின் புன்னடகயும் அழகிய உறவாடலும்  
 
4641 ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்களிடம், 
"நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது அடவயில் அமர்ந்திருக்கிறரீ்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்; அதிகமாககவ (அமர்ந்திருக்கிகறன்). அவர்கள் சுப்ஹுத் 
பதாழுடகடய முடித்தபின் சூரியன் உதயமாவதற்குமுன் தாம் பதாழுத இடத்திலிருந்து 
எழுந்திருக்கமாட்டார்கள். சூரியன் உதயமான பின்கப (அங்கிருந்து) எழுவார்கள். அப்கபாது மக்கள் 
அறியாடமக் காலத்தில் நடந்த விஷயங்கள் பற்றிப் கபெிச் ெிரித்துக்பகாண்டிருப்பார்கள். (அடதக் 
ககட்டு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்ன டகத்துக்பகாண்டிருப்பார்கள்'' என்று கூறி 
னார்கள்.52  
 
பாடம் : 18 பபண்கள்மீது நபி (ஸல்) அவர்கள் காட்டிய அன்பும், பபண்களின் வாக னங்கடள 
பமதுவாகச் பெலுத்துமாறு ஒட்டககவாட்டிக்கு நபியவர்கள் கட்டடளயிட்டதும்.  
 
4642 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஒரு பயைத்தில் இருந்தார்கள். அவர்களுடன் அவர்களுடடய கறுப்பு நிற அடிடமயான "அன்ஜஷா' 
எனப்படுபவரும் இருந்தார். அவர் பாட்டுப் பாடி (ஒட்டகத்டத விடரந்கதாடச் 
பெய்து)பகாண்டிருந்தார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்ஜஷா! நிதானமாக 
ஓட்டிச் பெல். (ஒட்டகத்தின் கமலுள்ள) கண்ைாடிக் குடுடவகடள (பபண்கடள) உடடத்துவிடாகத'' 
என்று பொன்னார்கள்.53 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4643 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு பயைத்தில்) நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் 
துடைவியரிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது "அன்ஜஷா' எனப்படும் ஒட்டககவாட்டி ஒருவர், 
துடைவியர் அமர்ந்திருந்த ஒட்டகங் கடள (பாட்டுப்பாடி விடரவாக) ஓடச்பெய்து 
பகாண்டிருந்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குக் ககடுதான் அன்ஜஷா! நிதானமாக 
ஓட்டிச் பெல். (ஒட்டகச் ெிவிடகக் குள் இருக்கும்) கண்ைாடிக் குடுடவகடள (பபண்கடள) 
உடடத்துவிடாகத'' என்று பொன்னார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூகிலாபா (ரஹ்) 
அவர்கள் (இராக்வாெி களிடம்), "(இங்கு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
வார்த்டதடயக் கூறியுள்ளார் கள். அடதகய உங்களில் ஒருவர் பொல்லியி ருந்தால், அதற்காக 
அவடர நீங்கள் டநயாண்டி பெய்திருப்பரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள்.54 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4644 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தாயார்) உம்மு சுடலம் (ரலி) 
அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியருடன் (ஒரு பயைத்தில்) இருந்தார்கள். அப்கபாது 
அவர்கள் அமர்ந்திருந்த ஒட்டகங்கடள ஒட்டககவாட்டி ஒருவர் (பாட்டுப்பாடி விடரவாக) 
ஓட்டிக்பகாண்டிருந்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (அந்த ஒட்டககவாட்டியிடம்), "அன்ஜஷா! 
பமதுவாக ஓட்டிச் பெல். கண்ைாடிக் குடுடவகடள (பபண்கடள) உடடத்துவிடாகத'' என்று 
பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4645 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க ளுக்கு (அன்ஜஷா 
எனப்படும்) "அழகிய குரல் வளத்துடன் பாட்டுப்பாடி ஒட்டககமாட்டுபவர்' ஒருவர் இருந்தார். (அவர் 
ஒரு முடற ஒட்டகத் தில் பபண்கள் இருக்க, பாடிக்பகாண்டிருந்த கபாது) அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நிதானம், அன்ஜஷா! கண்ைாடிக் குடுடவகடள -அதாவது 
பமன்டமயான பபண்கடள- உடடத்துவிடாகத'' என்று பொன்னார்கள்.55 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"அழகிய குரல் வளத்துடன் பாட்டுப்பாடி ஒட்டககமாட்டுபவர்' எனும் குறிப்பு இல்டல.  
 
பாடம் : 19 நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்களுடன் பநருங்கிப் பழகியதும் மக்கள் அவர்களிடமிருந்து 
வளம் ("பரக்கத்') பபற்றதும்.56  
 
4646 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அதிகாடலத் பதாழுடகடய பதாழுது முடித்ததும் மதீனாவின் பைியாளர்கள் தண்ைரீுள்ள 
பாத்திரங்கடளக் பகாண்டுவருவார்கள். பகாண்டுவரப்படும் ஒவ்பவாரு பாத்திரத்தினுள்ளும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது டகடய மூழ்கச் பெய்வார்கள். ெில கவடளகளில் 
குளிரான காடல கநரங்களிலும் அடதக் பகாண்டு வருவார்கள். அப்கபாதும் அதனுள்கள டகடய 
மூழ்கச் பெய்வார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4647 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தடலடய 
நாவிதர் ஒருவர் மழித்துக்பகாண்டி ருக்கும்கபாது நான் பார்த்துள்களன். அப்கபாது நபித்கதாழர்கள், 
ஒரு முடியாயினும் (தங்களில்) ஒருவரது டகயில்தான் விழ கவண்டும் என்ற கநாக்கத்துடன் 
அவர்கடளச் சுற்றி வந்துபகாண்டிருந்தார்கள்.  
 
4648 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மனநிடல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பபண் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகர! எனக்குத் தங்களிடம் ஒரு கதடவ உள்ளது. (ஒரு விஷயம் 
பற்றி ககட்க கவண்டும்)'' என்று கூறினாள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இன்ன மனிதரின் தாகய! எந்தத் பதருவுக்கு நான் வர கவண்டும் என நீ விரும்புகிறாய்; பொல். 
உனது கதடவடய நான் நிடறகவற்றிடவக்கிகறன்'' என்று கூறிவிட்டு, அவள் தமது கதடவடய 
முடித்துக்பகாள்ளும்வடர (மக்கள் நடமாட்டமுள்ள ஒரு பதருவில்) அவளுடன் தனியாக(ப் 
கபெிக்பகாண்டு) நின்றிருந்தார்கள்.  
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பாடம் : 20 நபி (ஸல்) அவர்கள் குற்றங்களிலிருந்து பவகு பதாடலவில் விலகியிருந்ததும், 
அனுமதிக்கப்பபற்ற பெயல்களில் எளிதானடதகய அவர்கள் கதர்வு பெய்ததும், அல்லாஹ்வின் 
புனிதச் ெட்டங்கள் ெீர்குடலக்கப்படும்கபாது அல்லாஹ்வின் ொர்பாக மக்கடள அவர்கள் 
தண்டித்ததும்.57  
 
4649 நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: இரண்டு 
விஷயங்களில் விரும்பியடதத் கதர்வு பெய்துபகாள்ளும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு விருப்ப உரிடம வழங்கப்பபற்றால், அவர்கள் அவ்விரண்டில் எளிதானடதகய -அது 
பாவமான விஷயமாக இல்லாதிருக்கும்பட்ெத்தில்- (எப்கபாதும்) கதர்வு பெய்வார்கள். அது 
பாவமான விஷயமாக இருந்தால், மக்களிகலகய அவர்கள்தான் அதிலிருந்து (விலகி) பவகு 
பதாடலவில் நிற்பார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக் காக (எதிலும் யாடரயும் 
ஒரு கபாதும்) பழி வாங்கியதில்டல; இடறவனின் புனித(ச் ெட்ட)ம் ஏதும் ெீர்குடலக்கப்பட்டு, 
அதற்குப் பதிலாக அல்லாஹ்வின் ொர்பாகத் தண்டிக்க கவண்டு பமன்று இருந்தாகல தவிர 
(அப்கபாது மட்டுகம பழிவாங்குவார்கள்).58 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது.  
 
4650 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒன்டறவிட மற்பறான்று எளிதானதாக இருக்கும் 
இரண்டு விஷயங்களில் விரும்பியடதத் கதர்வு பெய்துபகாள்ளும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு விருப்ப உரிடம வழங்கப் பபற்றால், அவர்கள் அவ்விரண்டில் எளிதானடதகய -அது 
பாவமான விஷயமாக இல்லாதிருக்கும் பட்ெத்தில்- (எப்கபாதும்) கதர்வு பெய்வார்கள். அது 
பாவமான விஷயமாக இருந்தால், மக்களிகலகய அவர்கள்தான் அதிலிருந்து (விலகி) பவகு 
பதாடலவில் நிற்பார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்து கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "அவ்விரண்டில் எளிதான டதகய 
கதர்வு பெய்வார்கள்'' என்பதுவடரகய இடம்பபற்றுள்ளது. அதற்குப் பிறகுள்ள குறிப்புகள் 
இடம்பபறவில்டல.  
 
4651 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
டகயால் எடதயும் எப்கபாதும் அடித்த தில்டல; எந்தப் பபண்டையும் எந்த ஊழிய டரயும் 
அடித்ததில்டல; அல்லாஹ்வின் பாடதயில் (கபார் பெய்யும்கபாகத) தவிர. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (பொல்லாகலா பெயலாகலா) தம்டமப் புண் படுத்திய எவடரயும் அவர்கள் 
எப்கபாதும் பழிவாங்கியதில்டல; இடறவனின் புனித(ச் ெட்ட)ம் ஏதும் ெீர்குடலக்கப்பட்டு, அதற்குப் 
பதிலாக இடறவனின் ொர்பாக அவர்கள் நடவடிக்டக எடுத்தாகல தவிர (அப்கபாது மட்டுகம 
பழிவாங்குவார்கள்). - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அந்த அறிவிப்பாளர்களில் ெிலர் 
கவறுெிலடரவிடக் கூடுதலான தகவல்கடள அறிவித்துள்ளனர். 
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 பாடம் : 21 நபி (ஸல்) அவர்களின் கமனியில் கமழ்ந்த நறுமைமும்,  
அவர்களது உள்ளங் டகயின் பமன்டமயும், அவர்கள் பதாட்டுத் தடவியதால் ஏற்பட்ட வளமும்.  
 
4652 ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் முதல்பதாழுடக (லுஹ்ர்) பதாழுகதன். பிறகு அவர்கள் தம் வடீ்டாரிடம் 
பென்றார்கள். அவர்களுடன் நானும் பென்கறன். அப்கபாது அவர்களுக்கு எதிகர ெிறுவர்கள் ெிலர் 
வந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அச்ெிறுவர்களின் கன்னங்கடள ஒவ்பவாருவ 
ராகத் தடவினார்கள். என் கன்னங்களிலும் தடவினார்கள். அவர்களது கரத்திலிருந்து "குளிர்ச்ெிடய' 
அல்லது "நறுமைத்டத' நான் உைர்ந்கதன். அவர்கள் தமது டகடய நறு மைப் டபயிலிருந்து 
அப்கபாதுதான் எடுத்தடதப் கபான்றிருந்தது.  
 
4653 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களது (உடல்) 
வாெடனடயவிட நறுமைமிக்க "அம்படர'கயா கஸ்தூரிடயகயா கவபறந்த நறுமைப் 
பபாருடளகயா நுகர்ந்தகதயில்டல; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உள்ளங்டகடயவிட 
பமன்டமயான அலங் காரப் பட்டடகயா ொதாரைப் பட்டடகயா நான் பதாட்டதில்டல. இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4654 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒளிரும் 
பவண்ைிறம் பகாண்டவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களின் வியர்டவத் துளி கள் முத்துகடளப் 
கபான்றிருந்தன. அவர்கள் நடந்தால் (பள்ளத்தில் இறங்குவடதப் கபான்று முன்பக்கம்) ொய்ந்து 
நடப்பார்கள். அவர்களது உள்ளங்டகடயவிட பமன்டமயான அலங்காரப் பட்டடகயா ொதாரைப் 
பட்டடகயா நான் பதாட்ட தில்டல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது (உடல்) 
வாெடனடயவிட சுகந்தமான கஸ்தூரி டயகயா "அம்படர'கயா நான் நுகர்ந்தகதயில்டல.  
 

பாடம் : 22 நபி (ஸல்) அவர்களது வியர்டவயின் நறுமைமும் அதன்மூலம் வளம் (பரக்கத்) 
ஏற்பட்டதும்.  
 
4655 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், எங்களது வடீ்டுக்கு 
வந்து மதிய ஓய்பவடுத்தார்கள். அப்கபாது அவர்களது உடலில் வியர்டவ ஏற்பட்டது. என் தாயார் 
(உம்மு சுடலம் (ரலி)) அவர்கள் ஒரு கண்ைாடிக் குடுடவயுடன் வந்து வியர்டவத் துளிகடள 
அந்தக் குடுடவயில் கெகரிக்கலானார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் உறக்கத்திலிருந்து விழித் பதழுந்து, 
"உம்மு சுடலகம! என்ன பெய்து பகாண்டிருக்கிறாய்?'' என்று ககட்டார்கள். என் தாயார், "இது 
தங்களது வியர்டவ. இடத எங்கள் நறுமைப் பபாருளில் கெர்க்கிகறாம். இது நல்ல வாெடனப் 
பபாருட்களில் ஒன்றா கும்'' என்று பொன்னார்கள்.  
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4656 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (என் தாயார்) உம்மு 
சுடலம் (ரலி) அவர்களின் இல்லத்துக்கு வந்து, அங்கு உம்மு சுடலம் (படுத்து) இராதகபாது 
அவர்களது விரிப்பில் படுத்து உறங்குவார்கள். ஒரு நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்து உம்மு 
சுடலமின் விரிப்பில் படுத்துறங்கினார்கள். அப்கபாது அங்கு வந்த உம்மு சுடலம் (ரலி) 
அவர்களிடம், "இகதா நபி (ஸல்) அவர்கள் உங்கள் வடீ்டில் உங்கள் விரிப்பில் உறங்கிக் 
பகாண்டிருக்கிறார்கள்'' என்று பொல்லப் பட்டது. உடகன உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள் வந்(து 
பார்த்)தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு வியர்த்தி ருந்தது. அவர்களது வியர்டவ, படுக்டகயில் ஒரு 
துண்டுத் கதாலில் திரண்டிருந்தது. உடகன உம்மு சுடலம், தமது நறுமைப் பபட்டிடயத் திறந்து, 
அந்த வியர்டவத் துளிகடளத் துடடத்து தமது கண்ைாடிக் குடுடவபயான்றில் அடதப் பிழிந்து 
கெகரிக்கலானார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் திடுக் கிட்டு விழித்து, "உம்மு சுடலகம! என்ன 
பெய்கிறாய்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அதன் வளத்டத எங்கள் 
குழந்டதகளுக்காக எதிர்பார்க்கிகறாம். (அதனால் தான் அடதச் கெகரிக்கிகறாம்)'' என்று 
கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் "நீ பெய்தது ெரிதான்'' என்று பொன்னார்கள்.  
 
4657 உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் வடீ்டுக்கு மதிய 
ஓய்பவடுப்பதற்காக வருவார்கள். அப்கபாது அவர்களுக்காக நான் கதால் விரிப்பு ஒன்டற 
விரிப்கபன். அந்த விரிப்பில் நபி (ஸல்) அவர்கள் மதிய ஓய்பவடுப்பார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களது 
உடலில் அதிகமாக வியர்டவ ஏற்படும். அப்கபாது நான் அவர்களது வியர்டவத் துளிகடள எடுத்து 
வாெடனப் பபாருட்களிலும் கண்ைாடிக் குடுடவகளிலும் கெகரிப்கபன். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உம்மு சுடலகம! என்ன இது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான் "தங் களது 
வியர்டவத் துளிகடள எனது நறுமைப் பபாருளில் கெர்க்கிகறன்'' என்று கூறுகவன்.59  
 
பாடம் : 23 நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு கவத அறி விப்பு (வஹ)ீ வரும்கபாது குளிர் காலத்திலும் 
வியர்டவ ஏற்பட்டது.60  
 
4658 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக் குக் 
குளிரான காடல கநரங்களிலும் கவத அறிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப்படும். பிறகு (அவர் கடள விட்டு 
அந்நிடல விலகும்கபாது) அவர் களது பநற்றியிலிருந்து வியர்டவத் துளிகள் வழியும்.  
 
4659 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: ஹாரிஸ் பின் ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம், "தங்களுக்கு கவத அறிவிப்பு (வஹ)ீ எப்படி வருகின்றது?'' என்று ககட்டார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "ெில கநரங்களில் மைிகயா டெடயப் கபான்று எனக்கு கவத அறிவிப்பு வரும். 
அவ்வாறு வருவது எனக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கும். பிறகு அச்பெய்திடய நான் 
மனனமிட்டுக்பகாண்ட நிடலயில் அந்நிடல என்டன விட்டு விலகிவிடும். இன்னும் ெில 
கநரங்களில், வானவர் ஒருவர் மனித உருவில் என்னிடம் வ(ந்து பெய்திகடளத் த)ருவார். அவர் 
கூறுவடத நான் நிடனவிலிருத்திக்பகாள்கவன்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.61 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

114

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

நபிமார்களின் சிறப்ப�கள் ஹதீஸ் 4573 - 4746



4660 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு கவத 
அறிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப்பபறும்கபாது, அவர்களுக்கு மிகுந்த ெிரமம் ஏற்படும்; அவர்களது முகம் 
ொம்பல் நிறத்திற்கு மாறிவிடும்.  
 
4661 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தமக்கு கவத 
அறிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப்பபறும்கபாது, தமது தடலடயத் தாழ்த்திக்பகாள்வார்கள். நபித் 
கதாழர்களும் தம் தடலடயத் தாழ்த்திக்பகாள் வார்கள். அந்நிடல விலக்கப்பட்டதும் தமது 
தடலடய உயர்த்துவார்கள்.  
 
பாடம் : 24 நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது தடலமுடிடய வகிபடடுக்காமல் பநற்றியில் பதாங்க 
விட்டதும், வகிபடடுத்து வாரிவிட்டதும்.62  
 
4662 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கவதக்காரர்கள் (யூத, கிறித்தவர்கள்) தமது 
தடலமுடிடய (வகிபடடுத்து வாரிவிடாமல் பநற்றியில்) பதாங்கவிட்டுவந்தனர். 
இடைடவப்பாளர்கள் தம் தடலமுடிடய வகிபடடுத்துப் பிரித்துவந்த னர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமக்கு இடறக்கட்டடள விதிக்கப்படாத விஷ யங்களில் கவதக்காரர்களுக்கு 
ஒத்துப் கபாவடதகய விரும்பிவந்தார்கள். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(முதலில்) முன்தடல முடிடய பநற்றியில் பதாங்கவிட்டுவந்தார்கள். பிற்காலத்தில் அடத 
வகிபடடுத்து (வாரி)விட்டார்கள்.63 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னுஅப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 25 நபி (ஸல்) அவர்களின் உருவத் கதாற்றமும் அவர்கள் அழகிய முக அடமப்புக் 
பகாண்டவர்களாய் இருந்தார்கள் என்பதும்.  
 
4663 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நடுத்தர உயரமுள்ள மனிதராகவும் (பரந்த முதுகும், விரிந்த மார்பும் அடமந்து) இரு 
கதாள்களுக்கிடடகய அதிக இடடபவளி உள்ளவர்களாகவும் இருந்தார்கள். இரு காதுகளின் 
கொடனடய எட்டும் அளவுக்குத் தடலமுடி பகாண்டவர்களாகவும் இருந்தார்கள். அவர்கள் ெிவப்பு 
நிற அங்கி அைிந்திருந்தார்கள். (அந்த ஆடடயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளவிட 
அழகான எவடரயும் எப்கபாதும் நான் கண்டகதயில்டல.64 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4664 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடள 
விட நீண்ட முடிடவத்து, ெிவப்பு நிற அங்கி அைிந்திருந்த அழகான ஒருவடர நான் 
கண்டகதயில்டல. அவர்களது தடலமுடி கதாள்கடளத் பதாட்டுக்பகாண்டிருந்தது. (விரிந்த 
முதுகும் பரந்த மார்பும் பகாண்டு) அவர்கள் இரு கதாள்களுக்கிடடகய அதிக இடடபவளி 
உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் அதிக உயரமுடடயவராகவும் இருக்கவில்டல; 

115

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

நபிமார்களின் சிறப்ப�கள் ஹதீஸ் 4573 - 4746



குட்டடயானவராகவும் இருக் கவில்டல. (நடுத்தர உயரமுடடயவராககவ இருந்தார்கள்). இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூகுடரப் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (அதிகமான) தடலமுடி இருந்தது'' என்று 
காைப்படுகிறது.  
 
4665 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்களிகலகய மிக அழகான முகம் உடடயவர்களாகவும் அழகான உருவ அடமப்புக் 
பகாண்டவர்களாகவும் இருந்தார்கள். அவர்கள் ஒகரயடியாக உயரமானவராகவும் இருக்கவில்டல; 
குட்டடயானவராகவும் இருக்கவில்டல.65  
 

பாடம் : 26 நபி (ஸல்) அவர்களது தடலமுடியின் நிடல.  
 
4666 கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தடலமுடி எப்படி இருந்தது?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "அவர்களது தடலமுடி, அடலயடலயானதாக இருந்தது. சுருள் முடியாகவும் இல்டல; 
படிந்த முடியாகவும் இல்டல. அது அவர்களது காது மடல்களுக்கும் கதாளுக்கும் இடடகய 
பதாங்கிக்பகாண்டிருந்தது'' என்று பதிலளித்தார்கள்.66  
 
4667 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தடலமுடி 
(ெில கவடளகளில்) அவர்களின் கதாள்கடளத் பதாட்டுக்பகாண்டிருந்தது.67 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4668 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தடலமுடி 
(ெில கவடளகளில்) இரு காது மடல் களின் பாதிவடர இருந்தது. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 27 நபி (ஸல்) அவர்களின் வாய், கண் கள், குதிகால்கள் ஆகியவற்றின் நிடல.  
 
4669 ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விொலமான 
வாயும் விரிந்த கண்ணும் பமலிந்த குதிகால் களும் உடடயவர்களாக இருந்தார்கள்'' என்று ஜாபிர் 
பின் ெமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியடதத் தாம் ககட்டதாக ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் 
பதரிவித்தார்கள். நான் ெிமாக் (ரஹ்) அவர்களிடம், "விொலமான வாய் ("ளலீஉல் ஃபம்') என்றால் 
என்ன?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள் "பபரிய வாய்'' என்றார்கள். "விரிந்த கண் ("அஷ்கலுல் ஐன்') 
என்றால் என்ன?'' என்று ககட்டதற்கு "நீளமான கண் பிளவு'' என்றார்கள். "பமலிந்த குதிகால்கள் 
("மன்ஹூசுல் அகிப்') என்றால் என்ன?'' என்று ககட்டதற்கு, "குதிகாலில் ெிறிதளவு ெடதப்பற்று 
காைப் படுவது' என்று பதிலளித்தார்கள்.68 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 28 நபி (ஸல்) அவர்கள் பவண்ைிறம் பகாண்டவராகவும் கடளயான முக 
முடடயவராகவும் இருந்தார்கள்.  
 
4670 ெயதீ் பின் இயாஸ் அல்ஜுடரரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அபுத்துஃடபல் (ரலி) 
அவர்களிடம், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளப் பார்த்திருக்கிறரீ்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்; அவர்கள் பவண்ைிறம் பகாண்டவர்களாகவும் கடளயான 
முகமுடடயவராகவும் இருந்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் 
(ஆகிய நான்) கூறுகிகறன்: அபுத்துஃடபல் (ரலி) அவர்கள் (ஹிஜ்ரீ) நூறாம் ஆண்டில் இறந்தார்கள்; 
அவர்ககள நபித்கதாழர் களில் இறுதியாக இறந்தவர் ஆவார்.69  
 
4671 ெயதீ் பின் இயாஸ் அல்ஜுடரரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (நபித்கதாழர்களில் இறுதியாக 
உயிர் வாழ்ந்த) அபுத்துஃடபல் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடள நான் 
பார்த்திருக்கிகறன்; இந்தப் பூமியின்மீது அவர்கடளப் பார்த்தவர் என்டனத் தவிர கவபறந்த 
மனிதரும் (இப்கபாது உயிருடன்) இல்டல'' என்று கூறினார்கள். அவர்களிடம் நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடள எவ்வாறு கண்டீர் கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு, 
"அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பவண்ைிறம் பகாண்டவர்களாகவும் கடளயான 
கதாற்றமு டடயவராகவும் நடுத்தரமான உடல்வாகு பகாண்டவராகவும் இருந்தார்கள்'' என்று பதில 
ளித்தார்கள்.70  
 

பாடம் : 29 நபி (ஸல்) அவர்களின் தடலயிலி ருந்த நடரமுடி.71  
 
4672 முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது நடர முடிக்குச்) ொயம் பூெியதுண்டா?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது தடலயில் நடர 
எடதயும் பார்க்கவில்டல; இவ்வளவு தவிர'' என்று கூறினார்கள். (அடவ மிகவும் குடறவானடவ 
என்படதப் கபான்று அறிவிப்பாளர் டெடக பெய்தார் என இப்னு இத்ரீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.) கமலும் அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) ஆகிகயார் தம் நடரமுடிக்கு மருதாைி 
இடலயாலும் "கத்தம்' (யமன் நாட்டு மூலிடகச்) பெடியின் இடலயாலும் ொயமிட்டுவந்தனர்'' 
என்றும் அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்.72 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4673 முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்களி டம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தடலமுடிக்குச்) ொயம் பூெியிருந்தார்களா?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ொயம் பூசுகின்ற அளவுக்கு (நடர முடிகள்) அவர்க ளுக்கு 
இல்டல. அவர்களது தாடியில் மட்டுகம ெில பவள்டள முடிகள் இருந்தன'' என்று கூறினார்கள். 
அவர்களிடம், "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ொயம் பூெியிருந்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு, "ஆம்; 
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மருதாைி இடலயாலும் "கத்தம்' (யமன் நாட்டு மூலிடகச்) பெடியின் இடலயாலும் (ொயம் 
பூெியிருந்தார்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 
4674 முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்களி டம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ொயம் பூெியிருந்தார்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு, "ஒரு ெில நடரமுடிகடளகய கண்டார்கள். (எனகவ, ொயம் பூெவில்டல)'' 
என்று அனஸ் பதிலளித்தார்கள்.  
 
4675 ஸாபித் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடம், 
"நபி (ஸல்) அவர்கள் (தமது நடரமுடிக்குச்) ொயம் பூெியதுண்டா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்களது தடலயிலிருந்த பவள்டள முடிகடள நான் நிடனத்திருந்தால் 
எண்ைிக் கைக்பகடுத்திருக்க முடியும். நபி (ஸல்) அவர்கள் ொயம் பூெியதில்டல. (ஆனால்,) 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் மருதாைி இடலயாலும் "கத்தம்' (யமன் நாட்டு மூலிடகச்) பெடியின் 
இடலயாலும் ொயம் பூெியிருந்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்களும் மருதாைி இடலயால் நன்கு 
ொயம் பூெியிருந்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள்.73  
 
4676 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒருவர் தம் தடலயிலும் தாடியிலும் 
உள்ள நடரமுடிகடளப் பிடுங்குவது பவறுக்கப்பட்டதாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(நடரமுடிக்குச்) ொயம் பூெியதில்டல. அவர்களது (கீழுதட்டின் அடியிலுள்ள) குறுந்தாடியிலும் 
பநற்றிப் பபாட்டுகளிலுள்ள முடியிலும்தான் பவண்டம இருந்தது. தடலயில் ஆங்காங்கக ஒரு 
ெில முடிககள நடரத்திருந்தன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடரிலும் 
வந்துள்ளது.  
 
4677 அபூஇயாஸ் முஆவியா பின் குர்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், 
"நபி (ஸல்) அவர்களது (தடலயில்) நடரமுடி இருந்ததா?'' என்பது பற்றிக் ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள், "அவர்கடள அல்லாஹ் நடரமுடி யால் அலங்ககாலப்படுத்தவில்டல'' என்று 
பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4678 அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஜுடஹஃபா (ரலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது (முகத்தில்) இந்த இடத்தில் பவள்டள முடி இருந்தடத 
நான் கண்கடன்'' என்று கூறினார்கள். (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஸுடஹர் பின் 
முஆவியா (ரஹ்) அவர்கள் தமது விரல் ஒன்டறத் தமது கீழுதட்டிலுள்ள குறுந்தாடியின் மீது 
டவத்து டெடக பெய்து காட்டினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம், "அன்டறய தினம் நீங்கள் யாடரப் 
கபான்று இருந்தீர்கள்? (அன்று உங்களுக்கு என்ன வயதிருக்கும்)?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அபூஜுடஹஃபா (ரலி) அவர்கள், "அப்கபாது நான் அம்புக்கு இறகு பபாருத்துகவன். (இது 
கபான்றவற்டறச் பெய்யும் அளவுக்கு விவரமுடடய வயதுள்ளவனாக இருந்கதன்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.74 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4679 அபூஜுடஹஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளப் 
பார்த்திருக்கிகறன். அவர்கள் பவண்ைிறமுடடயவர்களாகவும் முதுடம அடடந்தவர்களாகவும் 
இருந்தார்கள். (நபியவர்களின் கபரர்) ஹென் பின் அலீ (ரலி) அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
(கதாற்றத் தில்) ஒத்திருப்பார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஜுடஹஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
"பவண்ைிறமுடடயவர்களாக வும் முதுடம அடடந்தவர்களாகவும் இருந் தார்கள்'' எனும் குறிப்பு 
இடம்பபறவில்டல.  
 
4680 ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்களிடம் நபி 
(ஸல்) அவர்களின் நடரமுடி பற்றிக் ககட்கப் பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "நபியவர்கள் தமது 
தடலயில் எண்பைய் கதய்த்திருந்தால் அவர் களது தடலயிலிருந்து ஒருெில நடரமுடிகூடத் 
பதன்படாது; அவர்கள் எண்பைய் கதய்த் திருக்காவிட்டால் ெில நடரமுடி பதன்படும்'' என்று 
பொன்னார்கள்.  
 
4681 ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தடல மற்றும் தாடியின் முன்பகுதி பழுப்கபறி 
(பவண்டமயாகி) இருந்தது. அவர்கள் தடலக்கு எண்பைய் கதய்த் திருந்தால் அந்த பவண்டம 
பதன்படாது. அவர்கள் (எண்பைய் கதய்க்காமல்) பரட்டட தடலயுடன் இருந்தால் அந்த பவண்டம 
பதன்படும். அவர்களது தாடியில் அதிகமான முடிகள் இருந்தன'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது 
(அங்கிருந்த) ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகம் வாடளப் கபான்று 
(மின்னிக்பகாண்டு நீண்டதாக) இருந்ததா?'' என்று ககட்டார். ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்கள் 
(அடத மறுத்து), "இல்டல; அவர்களது முகம் சூரியடனப் கபான்றும் ெந்திரடனப் கபான்றும் 
இருந்தது; வட்டமானதாக இருந்தது. அவர்களது முதுகில் கதாள்பட்டட அருகில் நபித்துவ 
முத்திடரடய நான் கண்கடன். அது புறா முட்டட கபான்று அவர்களது உடலின் நிறத்தி கலகய 
இருந்தது'' என்று கூறினார்கள்.  
 

பாடம் : 30 நபி (ஸல்) அவர்களது உடலில் நபித் துவ முத்திடர இருந்தது என்பதற் கான 
ொன்றும்,  
அதன் தன்டமயும், அவர்களது உடலில் அது அடமந் திருந்த இடமும்.75  
 
4682 ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
முதுகில் (நபித்துவ) முத்திடர இருந்தடத நான் பார்த்கதன். அது புறா முட்டட கபான்று இருந்தது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் 
பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4683 ொயிப் பின் யஸீத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என்டன என் தாயின் ெககாதரி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அடழத்துச் பென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் 
ெககாதரி மகன் (பாதங்களில்) கநாய் கண்டுள்ளான்'' என்று பொன்னார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அன்புடன்) என் தடலடய வருடிக் பகாடுத்து, என் வளத்திற்காகப் 
பிரார்த்தித்தார்கள். பின்னர் அங்கத் தூய்டம (உளூ) பெய்தார்கள். அவர்கள் அங்கத் தூய்டம 
பெய்(து மிச்ெம் டவத்)த தண்ைரீில் நான் ெிறிது குடித்கதன். பிறகு நான் அவர்களுடடய 
முதுகுக்குப் பின்கன நின்கறன். அப்கபாது அவர்களுடடய கதாள்களுக்கிடடகய இருந்த நபித்துவ 
முத்திடரடய நான் பார்த்கதன். அது மைவடறத் திடரயில் பபாருத்தப்படுகின்ற பித்தாடனப் 
கபான்றிருந்தது.76 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4684 ஆஸிம் பின் சுடலமான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் ெர்ஜிஸ் (ரலி) 
அவர்கள், "நான் நபி (ஸல்) அவர்கடளப் பார்த்கதன். அவர்களுடன் "பராட்டி இடறச்ெி' அல்லது 
"தக்கடி உைவு' ொப்பிட்கடன்'' என்று கூறினார்கள். அவர்களிடம் நான், "உங்களுக்காக நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் பிரார்த்தித்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் 
பின் ெர்ஜிஸ் (ரலி) அவர்கள், "ஆம்; உங்களுக்கும்தான் (பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் 
பிரார்த்தித்தார்கள்)'' என்று கூறி விட்டு, "(நபிகய!) உம்முடடய பாவத்திற்காக வும் இடறநம்பிக்டக 
பகாண்ட ஆண்களுக் காகவும் பபண்களுக்காகவும் நீர் பாவமன்னிப் புக் ககாருவரீாக'' (47:19) எனும் 
இந்த வெனத்டத ஓதிக்காட்டினார்கள். கமலும் கூறினார்கள்: பிறகு நான் நபி (ஸல்) 
அவர்க(ளுடடய முதுகு)க்குப் பின்கன சுற்றிவந் கதன். அப்கபாது அவர்களுடடய இரு 
கதாள்பட்டடகளுக்கிடடகய இடப் பக்கத் கதாளின் கமற் புறத்தில் டக முஷ்டிடயப் கபான்று 
(துருத்திக்பகாண்டும்) பகாப்புளங்கடளப் கபான்று தழும்பாகவும் உள்ள நபித்துவ முத்திடரடயக் 
கண்கடன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 31 நபி (ஸல்) அவர்களின் உடலடமப்பும் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்பபற்றதும் 
அவர்களின் வயதும். 
 
4685 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பவளிப்படடயாகத் பதரியும் அளவுக்கு மிக உயரமான வர்களாகவும் இல்டல; 
குட்டடயானவர்களாகவும் இல்டல. சுத்த பவள்டள நிறமுடடயவர்களாகவும் இல்டல; மாநிறம் 
பகாண்டவர்களாகவும் இல்டல; கடும் சுருள் முடியுடடயவர்களாகவும் இல்டல; (பதாங்கலான) 
படிந்த முடிவுடடயவர்களாகவும் இல்டல. நாற்பதாவது வயதின் பதாடக்கத்தில் அவர்கடள 
அல்லாஹ் தன் தூதராக அனுப்பினான். அதன் பிறகு, அவர்கள் மக்கா நகரில் பத்து ஆண்டு களும் 
மதீனா நகரில் பத்து ஆண்டுகளும் தங்கியிருந்தார்கள். அறுபதாம் வயதின் பதாடக்கத்தில் அவர் 
கடள இடறவன் இறக்கச் பெய்தான். அப்கபாது அவர்களுடடய தடலயிலும் தாடியிலும் இருபது 
பவள்டள முடிகள்கூட இல்டல.77 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் "அவர்கள் 
ஒளிரக்கூடியவர் களாக இருந்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம் பபற்றுள்ளது.  
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பாடம் : 32 நபி (ஸல்) அவர்கள் இறந்தகபாது அவர்களுக்கு வயது எத்தடன?  
 
4686 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமது அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் இறந்தார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் அறுபத்து மூன்றாம் 
வயதில் இறந்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்களும் அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் இறந்தார்கள்.  
 
4687 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் இறந்தார் கள்.78 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 33 நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிலும் மதீனாவிலும் எத்தடன ஆண்டுகள் 
தங்கியிருந்தார்கள்?  
 
4688 அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) 
அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (நபியாக் கப்பட்ட பின்னர்) மக்காவில் எத்தடன ஆண்டுகள் 
தங்கியிருந்தார்கள்?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு அவர்கள் "பத்து ஆண்டுகள்' என்று 
பதிலளித்தார்கள். நான், "ஆனால், பதிமூன்று ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தார்கள் என்று இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்'' என்று பொன்கனன். - அம்ர் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாவது: நான் உர்வா (ரஹ்) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (நபியாக்கப்பட்ட பின்பு) 
மக்காவில் எத்தடன ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "பத்து 
ஆண்டு கள்' என்று பதிலளித்தார்கள். "ஆனால், பத்துக்கும் கமற்பட்ட ஆண்டுகள் 
தங்கியிருந்தார்கள் என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்ககள?'' என்று நான் 
ககட்கடன். அப்கபாது உர்வா (ரஹ்) அவர்கள், "அவர்கடள அல்லாஹ் மன்னிப்பானாக!'' என்று பாவ 
மன்னிப்பு கவண்டிப் பிரார்த்தித்துவிட்டு, "இப்னு அப்பாஸ், அந்த (அபூடகஸ் என்ற) கவிஞரின் 
வரிகளிலிருந்கத அடத எடுத்துடரக்கிறார்'' என்று பொன்னார்கள்.79  
 
4689 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்காவில் பதிமூன்று ஆண்டுகள் வாழ்ந் தார்கள். தமது அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் 
இறந்தார்கள்.80 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4690 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக்கு 
கவத அறிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப் பட்டுக்பகாண்டிருந்த நிடலயில் மக்காவில் பத்தாண்டுகள் 
தங்கியிருந்தார்கள். (புலம் பபயர்ந்தபின்) மதீனாவில் பத்தாண்டுகள் இருந்தார்கள். தமது அறுபத்து 
மூன்றாம் வயதில் இறந்தார்கள்.81  
 
4691 அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நான் அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா 
பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந் கதன். அப்கபாது அ(ங்கிருந்த)வர்கள், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வயது பற்றிப் கபெிக்பகாண்டனர். ெிலர், "அபூபக்ர் (ரலி) 
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அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளவிட அதிக வயதுடடயவராக இருந்தார்கள்'' 
என்று கூறினர். அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தம் அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் இறந்தார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் அறுபத்து மூன்று 
வயதில் இறந்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் அறுபத்து மூன்றாம் வயதில் பகால்லப்பட்டார்கள்'' 
என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அங்கிருந்த மக்களில் ஆமிர் பின் ெஅத் (ரஹ்) எனப்படும் ஒருவர் 
கூறினார்: ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் பின் வருமாறு எங்களிடம் கூறினார்கள்: (ஒரு 
முடற) நாங்கள் முஆவியா (ரலி) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது அ(ங்கிருந்த)வர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடடய வயது பற்றிப் கபெிக் பகாண்டனர். அப்கபாது 
முஆவியா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது அறுபத்து மூன்றாம் 
வயதில் இறந்தார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் அறுபத்து மூன்று வயதில் இறந்தார்கள். உமர் 
(ரலி) அவர்கள் அறுபத்து மூன்று வயதில் பகால்லப்பட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள்.  
 
4692 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முஆவியா (ரலி) அவர்கள் 
(மக்களிடடகய) உடரயாற்றும்கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது அறுபத்து 
மூன்றாம் வயதில் இறந்தார்கள். அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) ஆகிகயாரும் அறுபத்து மூன்றாம் 
வயதிகலகய இறந்தனர். நானும் அறுபத்து மூன்றாம் வயதிகலகய (இறக்க கவண்டும் என 
எதிர்பார்க்கிகறன்)'' என்று கூறினார்கள்.82 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 
4693 பனூ ஹாஷிம் குலத்தாரின் முன்னாள் அடிடமயான அம்மார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறக்கும்கபாது 
அவர்களுக்கு எத்தடன வயது நடந்துபகாண்டிருந்தது?'' என்று ககட்கடன். "ஒரு கூட்டத்தில் உள்ள 
உம்டமப் கபான்ற ஒருவருக்கு இந்த விவரம்கூட பதரியாமலி ருக்கும் என்று நான் கருதவில்டல'' 
என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். நான், "இடதப் பற்றி மக்களிடம் நான் ககட்டு 
விட்கடன். ஆனால், அவர்கள் மாறுபட்ட கருத்டத என்னிடம் பதரிவித்தார்கள். ஆககவ, அதில் 
தங்களது கருத்டத அறிய விரும்பிகனன்'' என்று பொன்கனன். உடகன இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள், "நீர் எண்ைிக் கைக்கிடுவாயா?'' என்று ககட் டார்கள். நான் "ஆம்'' என்கறன். "நாற்பது 
வயதிலிருந்து பதாடங்குவரீாக. நாற்பதாவது வயதில் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்பபற்றார் கள். 
பதிடனந்து ஆண்டுகள் மக்காவில் (ெில கவடள எதிரிகடளப் பற்றிய) பயமின்றியும் (ெில கவடள) 
பயத்துடனும் இருந்தார்கள். மதீனாவிற்குப் புலம்பபயர்ந்ததிலிருந்து பத்தாண்டுகள் 
தங்கியிருந்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள்.83 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4694 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
அறுபத்து ஐந்தாம் வயதில் இறந்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4695 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(நபித்துவத்துக்குப்பின்) மக்காவில் பதிடனந்து ஆண்டுகள் தங்கினார்கள். (அங்கு வானவர்) 
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யாடரயும் (கநரடியாகப்) பார்க்காமல் பவறும் (அெரீரி) ெப்தத்டதக் ககட்டுக்பகாண்டும் (வானவரின்) 
ஒளிடயப் பார்த்துக்பகாண்டும் ஏழு ஆண்டுகள் இருந்தார்கள். கமலும், எட்டு ஆண்டுகள் கவத 
அறிவிப்பு (குர்ஆன்) அருளப்பட்டுக்பகாண்டிருந்த நிடலயில் இருந்தார்கள். (புலம்பபயர்ந்தபின்) 
மதீனாவில் பத்தாண்டுகள் தங்கியிருந்தார்கள்.  
 

பாடம் : 34 நபி (ஸல்) அவர்களின் பபயர்கள்84  
 
4696 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் "முஹம்மத்' (புகழப்பட்டவர்) ஆகவன். நான் 
"அஹ்மத்' (இடறவடன அதிகமாகப் புகழ்பவர்) ஆகவன். நான் "மாஹ'ீ (அழிப்பவர்) ஆகவன்; என் 
மூலம் (ஏக) இடறமறுப்பு அழிக்கப்படுகிறது. நான் "ஹாஷிர்' (ஒன்றுதிரட்டுபவர்) ஆகவன்; மக்கள் 
எனக்குப் பின்னால் ஒன்றுதிரட்டப்படுவார்கள். நான் "ஆகிப்' (இறுதியானவர்) ஆகவன்; எனக்குப் 
பின் எந்த இடறத்தூதரும் இல்டல. இடத ஜுடபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.85 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4697 ஜுடபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"எனக்கு (ஐந்து) பபயர்கள் உள்ளன. நான் "முஹம்மத்' (புகழப்பட்டவர்) ஆகவன். நான் "அஹ்மத்' 
(இடறவடன அதிகமாகப் புகழ் பவர்) ஆகவன். நான் "மாஹ'ீ (அழிப்பவர்) ஆகவன்; என் மூலம் 
அல்லாஹ் (ஏக) இடற மறுப்டப அழிக்கின்றான். நான் "ஹாஷிர்' (ஒன்றுதிரட்டுபவர்) ஆகவன்; 
மக்கள் என் பாதங்களுக்குக் கீகழ (என் தடலடமயில்) ஒன்றுதிரட்டப்படுவார்கள். நான் "ஆகிப்' 
(இறுதியானவர்) ஆகவன்; எனக்குப் பிறகு கவபறந்த இடறத்தூதரும் இல்டல'' என்று கூறினார்கள். 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் "ரஊஃப்' (கபரன்புடடயவர்) என்றும் "ரஹமீ்' (இரக்க முடடயவர்) என்றும் 
பபயர் சூட்டியுள்ளான். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுடபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் உடகல் பின் காலித் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடம் "ஆகிப்' என்றால் என்ன? என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "தமக்குப் பிறகு கவபறந்த இடறத்தூதரும் இல்லாதவர்' என்று 
பதிலளித்தார்கள்'' என இடம்பபற்றுள்ளது. மஅமர், உடகல் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில், "(என் 
மூலம் ஏக இடற)மறுப்பாளர்கடள (அல்லாஹ் அழிக்கிறான்)'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. ஷுஐப் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "இடறமறுப்டப (அழிக்கிறான்)'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4698 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமக்குப் பல பபயர்கள் இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டார்கள். "நான் "முஹம்மத்' (புகழப்பட்டவர்), 
"அஹ்மத்' (இடறவடன அதிகமாகப் கபாற்றுபவர்), "முகஃப்ப'ீ (இறுதியானவர்), "ஹாஷிர்' 
(ஒன்றுதிரட்டுபவர்), "நபிய்யுத் தவ்பா' (பாவமன்னிப்புடன் வந்த தூதர்), "நபிய்யுர் ரஹ்மத்' 
(இரக்கத்துடன் நடந்துபகாள்ளுமாறு கபாதிக்க வந்த தூதர்) ஆகவன்'' என்று கூறினார்கள்.  
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பாடம் : 35 நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்டவ மிகவும் அறிந்திருந்ததும் அவடன மிகவும் அஞ்ெி 
நடந்ததும்.  
 
4699 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
பெயடலத் தாமும் பெய்துவிட்டு (மற்றவர் களுக்கும்) அடதச் பெய்ய அனுமதி அளித் தார்கள். 
இச்பெய்தி நபித்கதாழர்களில் ெிலருக்கு எட்டியகபாது, அடத விரும்பாத டதப் கபான்று அடதச் 
பெய்வதிலிருந்து அவர்கள் தவிர்ந்துபகாண்டனர். இச்பெய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு எட்டியகபாது (மக்களிடடகய) நின்று உடரயாற்றினார்கள். அப்கபாது "ெிலருக்கு 
என்ன கநர்ந்தது? நான் ஒன்டறச் பெய்வதற்கு அனுமதியளித்த பெய்தி அவர்களுக்கு எட்டியும்கூட 
அடத அவர்கள் பவறுத்து, அடதச் பெய்வதிலிருந்து தவிர்ந்துபகாள் கிறார்களாகம! அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! நான் அவர்கடளபயல்லாம்விட அல்லாஹ்டவ மிகவும் அறிந்தவன்; அவடன 
மிகவும் அஞ்ெி நடப்பவன் ஆகவன்'' என்று பொன்னார்கள்.86 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4700 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒன்டறச் 
பெய்வதற்கு (மக்களுக்கு) அனுமதி யளித்தார்கள். மக்களில் ெிலர் அடதச் பெய் வதிலிருந்து 
தவிர்ந்துபகாண்டனர். (அடதச் பெய்வடத பவறுத்தனர்.) இச்பெய்தி நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
எட்டியகபாது, அவர்கள் ககாபப்பட்டார்கள். எந்த அளவுக்பகன்றால் ககாபம் அவர்களது முகத்தில் 
பவளிப்பட்டது. பிறகு, "ெிலருக்கு என்ன கநர்ந்தது? எனக்கு அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு 
விஷயத்டத பவறுக்கிறார்களாகம! அல்லாஹ் வின் மீதாடையாக! நான் அவர்கடளபயல் 
லாம்விட அல்லாஹ்டவ மிகவும் அறிந்தவன்; அவடன மிகவும் அஞ்ெி நடப்பவன் ஆகவன்'' 
என்று பொன்னார்கள்.  
 

பாடம் : 36 நபி (ஸல்) அவர்கடளப் பின்பற்றி நடப்பது கடடமயாகும்.  
 
4701 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுடபர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மதீனாவாெிகள், தம் 
கபரீச்ெந்கதாப்புகளுக்கு நீர் பாய்ச்ெ பயன்படுத்திவந்த "ஷிராஜுல் ஹர்ரா' எனும் கால்வாய் 
பதாடர்பாக அன்ொரிகளில் ஒருவர் (என் தந்டத) ஸுடபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) அவர்களுடன் 
தகராறு பெய்தார். அந்த அன்ொரித் கதாழர், "மடடடயத் திறந்துவிடுங்கள்; தண்ைரீ் பாயட்டும்!'' 
என்று பொன்னார். ஸுடபர் (ரலி) அவர்கள், (மடடடயத் திறந்துவிட) மறுத்து விட்டார்கள். 
(இடதயடுத்து) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வழக்டகக் பகாண்டுபென்றனர். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஸுடபர் (ரலி) அவர்களிடம், "ஸுடபகர! (உங்கள் 
கதாப்புக்கு) நீர் பாய்ச்ெிவிட்டு, பிறகு உங்கள் பக்கத்துத் கதாப்புக்காரருக்குத் தண்ைடீரத் 
திறந்துவிடுங்கள்'' என்று பொன்னார்கள். உடகன அந்த அன்ொரித் கதாழர் ககாபம் பகாண்டு, "அவர் 
உங்கள் அத்டத மகன் என்பதாலா (அவர் முதலில் நீர் பாய்ச்ெிக்பகாண்டு, பிறகு எனக்குத் 
திறந்துவிடும்படி அவருக்குச் ொதகமாகத் தீர்ப்புக் கூறுகிறரீ்கள்)?'' என்று ககட்டார். இடதக் ககட்டு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் முகம் (ககாபத்தால்) நிறம் மாறிவிட்டது. அவர்கள் (என் 
தந்டதயிடம்), "ஸுடபகர! நீங்கள் உங்கள் மரங்களுக்கு நீர் பாய்ச்சுங்கள். பிறகு வரப்புகள் 
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எட்டும்வடர தண்ைடீர (மடட கட்டி)த் கதக்கி நிறுத்திவிடுங்கள்'' என்று பொன்னார்கள். ஸுடபர் 
(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! "உம்முடடய இடறவன் 
மீதாடையாக! அவர்கள் தமக்கி டடகய ஏற்பட்ட வழக்கில் உம்டம நீதிபதி யாக்கி, பின்னர் நீர் 
வழங்குகின்ற தீர்ப்பால் தம் உள்ளங்களில் அவர்கள் எந்த அதிருப்தியும் பகாள்ளாமல் (அதற்கு) 
முழுடமயாகக் கட்டுப் படாத வடர நம்பிக்டக பகாண்டவர்களாக ஆகமாட்டார்கள்'' (4:65) எனும் 
இடறவெனம் இந்த விவகாரத்தில்தான் அருளப்பபற்றது என்று நான் எண்ணுகிகறன்.87 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 37 நபி (ஸல்) அவர்கடளக் கண்ைியப்படுத்துவதும், அவர்களிடம் கதடவயற்ற 
விஷயங்கள் அல்லது மார்க்க விதிகளுக்குத் பதாடர்பில்லாதடவ மற்றும் நிகழாத விஷயங்கள் 
உள்ளிட்டடவ குறித்து அதிகமாகக் ககள்விகள் ககட்காமலிருப் பதும்.88  
 
4702 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் எடத(ச் பெய்ய கவண்டாபமன) 
உங்களுக்குத் தடட பெய்துள்களகனா அதிலிருந்து நீங்கள் விலகிக்பகாள்ளுங்கள். நான் எடத(ச் 
பெய்யுமாறு) உங்களுக்குக் கட்டடளயிட்டுள்களகனா அடத உங்களால் இயன்ற வடர 
பெய்யுங்கள். ஏபனனில், உங்களுக்குமுன் வாழ்ந்தவர்கடள அழித்தபதல்லாம் அவர்கள் தம் 
இடறத்தூதர் களிடம் அதிகமாகக் ககள்வி ககட்டதும் அவர்களுடன் கருத்து கவறுபாடு பகாண் 
டதும்தான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.89 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4703 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஏழு அறி 
விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "நான் எடத(ச் பெய்யுங்கள் என்கறா 
பெய்ய கவண்டாபமன்கறா ஒன்றும் கூறாமல்) உங்களு(டடய முடிவு)க்கு விட்டு விட்கடகனா 
அடத(ப் பற்றி எதுவும் ககட் காமல்) நீங்களும் விட்டுவிடுங்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில், "உங்களிடம் (உங்களது முடிவுக்கு) 
எது விடப்பட்டுள்ளகதா (அடதப் பற்றி எதுவும் ககட்காமல் நீங்களும் விட்டு விடுங்கள்). ஏபனனில், 
உங்களுக்குமுன் வாழ்ந்தவர்கள் அழிந்தபதல்லாம்...'' என்று (ெிறிது கவறுபாட்டுடன்) 
காைப்படுகிறது.  
 
4704 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் முஸ்லிம்களுக்குத் தடட 
விதிக்கப்படாத ஒன்டறப் பற்றி (என்னிடம்) ககள்வி ககட்டு, அவர் ககள்வி ககட்ட 
காரைத்தாகலகய அது முஸ்லிம்களுக்குத் தடட பெய்யப்பட்டுவிடுமானால், அவர்தான் 
முஸ்லிம்களிகலகய முஸ்லிம்க ளுக்குப் பபரும் குற்றம் இடழத்தவர் ஆவார். இடத ெஅத் பின் 
அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.90  
 
4705 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் தடட விதிக்கப்படாத ஒன்டறப் 
பற்றிக் ககள்வி ககட்டு, அவர் ககள்வி ககட்ட காரைத்தாகலகய மக்களுக்கு அது (இடறவ னால்) 
தடட பெய்யப்பட்டுவிடுமானால், அவர் தான் முஸ்லிம்களிகலகய முஸ்லிம்களுக்குப் 
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பபருங்குற்றம் இடழத்தவர் ஆவார். இடத ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுஃப்யான் பின் உடயனா (ரஹ்) அவர்கள் (இந்த ஹதீடஸ 
அறிவிக்கும்கபாது,) "பிஸ்மில் லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ் என்படத நான் மனனமிட்டுள்ளடதப் 
கபான்று இந்த ஹதீடஸ நான் (நன்கு) மனனமிட்டுள்களன்'' என்று கூறியதாகவும் காைப்படுகிறது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் 
பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 
"அந்த மனிதர் (தடட பெய்யப்படாத) ஒன்டறப் பற்றிக் ககட்டார்; அடதப் பற்றி துருவித் துருவி 
வினவினார்'' என்று கூடுதலாக இடம் பபற்றுள்ளது.  
 
4706 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு, 
தம் கதாழர்கள் (ஒன்டறக் குறித்து அதிருப்தியாகப்) கபெியது பதாடர்பாகத் தகவல் கிடடத்தது. 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உடர நிகழ்த்தினார்கள். (அதில்) அவர்கள், "(ெற்று 
முன்னர்) எனக்குச் பொர்க்கமும் நரகமும் காட் டப்பட்டன. இந்த நாடளப் கபான்று கவபறந்த 
நாளிலும் நல்லடதயும் பகட்டடதயும் நான் கண்டகதயில்டல. நான் அறிகின்றவற்டற நீங்கள் 
அறிந்தால், நீங்கள் குடறவாகச் ெிரிப் பரீ்கள்; அதிகமாக அழுவரீ்கள்'' என்று குறிப் பிட்டார்கள். 
அடதவிட (மனகவதடன அளித்த) கடின மான ஒரு நாள் நபித்கதாழர்களுக்கு வந்த தில்டல. 
அவர்கள் தம் முகங்கடள மூடிக் பகாண்டு ெப்தமிட்டு அழுதனர். உடகன உமர் (ரலி) அவர்கள் 
எழுந்து, "அல்லாஹ்டவ (மட்டுகம) இடறவனாகவும் இஸ்லாத்டத மார்க்கமாகவும் முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்கடள இடறத்தூதராகவும் நாங்கள் மனப் பூர்வமாக ஏற்கறாம்'' என்று கூறினார்கள். 
அ(ங்கிரு)ந்த மனிதர் (ஒருவர்) எழுந்து, "என் தந்டத யார்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இன்ன மனிதர்தான் உம்முடடய தந்டத'' என்று பொன் னார்கள். அப்கபாதுதான் 
"இடறநம்பிக்டக பகாண்கடாகர! நீங்கள் ெில விஷயங்கள் குறித்துக் ககள்வி எழுப்பாதீர்கள். அடவ 
உங்களுக்கு பவளிப்படுத்தப்பட்டால் உங்களுக்கு வருத்தம் தரும்'' (5:101) எனும் இடறவெனம் 
அருளப்பபற்றது.91 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4707 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் 
தந்டத யார்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ன மனிதர்தான் 
உம்முடடய தந்டத'' என்று கூறினார்கள். கமலும், (அடதபயாட்டிகய) "இடறநம்பிக்டக 
பகாண்கடாகர! நீங்கள் ெில விஷயங்கள் குறித்துக் ககள்வி எழுப்பாதீர்கள். அடவ உங்களுக்கு 
பவளிப்படுத்தப்பட்டால் உங்களுக்கு வருத்தம் தரும்'' (5:101) எனும் இடறவெனம் முழுடமயாக 
அருளப்பபற்றது. 
 
 4708 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) சூரியன் (நடுவானிலிருந்து) 
ொய்ந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது இல்லத்திலிருந்து) புறப்பட்டு வந்து 
மக்களுக்கு லுஹ்ர் பதாழுடக பதாழுவித்தார்கள். (பதாழுடக முடிந்து) ெலாம் பகாடுத்ததும் 
பொற்பபாழிவு கமடட (மிம்பர்) மீகதறி யுக முடிவு நாள் பற்றிக் குறிப்பிட்டார்கள். அந்த நாளுக்கு 
முன்பாக பயங்கரமான ெம்பவங்கள் பல நிகழும் என்றும் குறிப்பிட்டார்கள். பிறகு "எடதப் 
பற்றிகயனும் யாகரனும் என்னிடம் ககட்க விரும்பினால் அவர் என்னிடம் ககட்க லாம். 
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அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இந்த இடத்தில் நான் இருக்கும்வடர நீங்கள் எடதப் பற்றிக் 
ககட்டாலும் அடதப் பற்றி உங்களுக்கு நான் பதரிவிக்காமலிருக்கமாட்கடன்'' என்றும் 
பொன்னார்கள்.92 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியடதக் ககட்டு மக்கள் 
அதிகமாக அழுதனர்.93 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ககளுங்கள் என்னிடம்'' என்று 
அடிக்கடி பொல்லிக்பகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் ஹுதாஃபா (ரலி) அவர்கள் 
எழுந்து, "என் தந்டத, யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"உம்மு டடய தந்டத ஹுதாஃபாதான்'' என்று கூறிவிட்டு, "ககளுங்கள் என்னிடம்'' எனத் திரும்பத் 
திரும்பச் பொன்னார்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இந்நிடலடயக் கண்ட) உமர் 
(ரலி) அவர்கள் மண்டி யிட்டு அமர்ந்து, "அல்லாஹ்டவ இடறவனாகவும் இஸ்லாத்டத 
மார்க்கமாகவும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கடள இடறத்தூதர் எனவும் நாங்கள் மனப்பூர்வமாக 
ஏற்கறாம்'' என்று கூறினார்கள். இவ்வாறு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பமௌனமானார்கள். பின்னர், "(நீங்கள் விரும் பாதடவ நிகழும் நாள்) 
பநருங்கிவிட்டது. முஹம்மதின் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! ெற்று 
முன்னர் (நான் பதாழுதுபகாண்டிருந்தகபாது) இந்தச் சுவரி(ன் திடெயி)ல் எனக்குச் பொர்க்கமும் 
நரகமும் காட்டப்பட்டன. இந்த நாடளப் கபான்று (கவபறந்த நாளிலும்) நல்லடதயும் பகட்டடத 
யும் நான் கண்டகதயில்டல'' என்று பொன் னார்கள். உடபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் 
உத்பா (ரஹ்) அவர்கள் தம்மிடம் கூறியதாக இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு 
ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் பின் வருமாறு கூறுகிறார்கள்: அப்துல்லாஹ் பின் 
ஹுதாஃபா (ரலி) அவர்கள் (தம் தந்டத யார் என்று வினவிய தால் அவருடடய) தாயார், 
அப்துல்லாஹ் பின் ஹுதாஃபா (ரலி) அவர்களிடம், "உன்டனவிட பபற்ற தாடயப் புண்படுத்திய 
ஒரு மகடனப் பற்றி ஒருகபாதும் நான் ககள்விப்பட்டகதயில்டல. அறியாடமக் காலப் பபண்கள் 
பெய்யும் பாவச் பெயல்களில் ஒன்டற உன் தாயும் பெய்திருக்க, அவடள நீ மக்கள்முன் 
அம்பலப்படுத்தினால் (அவளுக்கு அவமானம் ஏற்படாது என) நீ அச்ெமற்று இருப்பாயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் ஹுதாஃபா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்டன ஒரு கறுப்பு அடிடமயுடன் 
இடைத்து (அவர்தான் உன் தந்டத என்று) கூறியிருந்தாலும் நிச்ெயமாக அவகராடு என்டன நான் 
இடைத்துக்பகாண்டிருப்கபன். (அவருடடய பிள்டள என்று என்டனப் பற்றிச் 
பொல்லிக்பகாள்ளகவ பெய்கவன்)'' என்று கூறினார்கள்.94 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4709 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மக்களில் ெிலர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
(அவர்களுக்குப் பிடிக்காத) ெில விஷயங்கள் குறித்து வற்புறுத்தி ககள்வி ககட்டுவந்தனர். ஆககவ, 
ஒரு நாள் அவர்கள் (தமது இல்லத்தி லிருந்து) புறப்பட்டு வந்து பொற்பபாழிவு கமடட (மிம்பர்) 
மீகதறி, "ககளுங்கள் என்னிடம்; (இன்று) நீங்கள் என்னிடம் எடதப் பற்றிக் ககட்டாலும் அடதப் 
பற்றி நான் உங்க ளுக்குத் பதளிவுபடுத்தாமல் இருக்கப்கபாவ தில்டல'' என்று (ககாபத்துடன்) 
கூறினார்கள். இவ்வாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியடதக் ககட்டு மக்கள் வாய் மூடி 
அடமதியாகிவிட்ட னர். நபியவர்கள் ஏகதா அொதாரை நிடல யில் இருக்கலாம் என்று மக்கள் 
பயந்து விட்டனர். அப்கபாது நான் வலப் பக்கமும் இடப் பக்கமும் திரும்பிப் பார்க்கத் 
தடலப்பட்டகபாது, (அங்கிருந்த) ஒவ்பவாருவரும் தமது ஆடடயால் தடலடயச் சுற்றிப் 
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கபார்த்தியபடி அழுதுபகாண்டிருந்தனர். அப்கபாது அந்தப் பள்ளிவாெலில் இருந்த ஒரு மனிதர் 
கபெத் பதாடங்கினார். அம்மனிதர் பிறருடன் வழக்காடும்கபாது, அவருடடய தந்டதயல்லாத 
மற்பறாருவரின் மகன் என அடழக்கப்பட்டுவந்தார். அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் தந்டத 
யார்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உன் தந்டத ஹுதாஃபாதான்'' என்று 
பொன்னார்கள். பிறகு (நபியவர்களின் நிடலடயக் கண்ட) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், 
குழப்பங்களின் தீடமயிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாரியபின் "நாங்கள் அல்லாஹ்டவ 
(மட்டுகம) இடறவனாகவும் இஸ்லாத்டத மார்க்க மாகவும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கடள 
இடறத்தூதர் எனவும் மனநிடறவுடன் ஏற்கறாம்'' என்று கூறலானார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நன்டமயிலும் தீடமயிலும் இன்டறய தினத்டதப் கபான்று எந்த நாடளயும் 
ஒருகபாதும் நான் கண்டதில்டல. எனக்கு (இன்று) பொர்க்கமும் நரகமும் காட்டப்பட் டன. 
அவற்டற (மிஹ்ராபின்) இந்தச் சுவருக்கு அப்பால் நான் கண்கடன்'' என்று பொன்னார்கள்.95 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4710 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பிடிக்காத ெில 
விஷயங்கள் குறித்து அவர்களிடம் வினவப் பட்டது. இவ்வாறு அதிகமாக வினவப்பட்ட கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ககாபமடடந்து விட்டார்கள். பிறகு மக்களிடம், "நீங்கள் விரும்பிய எடதப் பற்றி 
கவண்டுமானாலும் என்னிடம் ககளுங்கள்'' என்று பொன்னார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் "என் 
தந்டத யார்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உம்முடடய தந்டத ஹுதாஃபா 
தான்'' என்று கூறினார்கள். மற்பறாருவர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் தந்டத யார்?'' 
என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "டஷபாவின் முன்னாள் அடிடம யாயிருந்த 
ொலிம்தான் உம்முடடய தந்டத'' என்று பொன்னார்கள். (இக்ககள்வியால்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது முகத்தில் பதன்பட்ட ககாபத்டதக் கண்ட உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! நாங்கள் அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாருகிகறாம்'' என்று கூறினார்கள்.96 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 38 நபி (ஸல்) அவர்கள் (விவொயம் கபான்ற) உலக நடடமுடறகள் பதாடர்பாக 
ஆகலாெடன என்ற முடறயில் குறிப்பிட்டடவ தவிர, மார்க்க விஷயங்களில் அவர்கள் கூறிய 
அடனத்துக்கும் கட்டுப்படுவது கடடமயாகும்.97  
 
4711 தல்ஹா பின் உடபதில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கபரீச்ெ மரங்களின் உச்ெியில் 
இருந்து பகாண்டிருந்த (மதீனாவாெிகள்) ெிலடரக் கடந்து பென்ற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் நானும் பென்கறன். அப்கபாது, "இவர்கள் என்ன பெய்துபகாண்டிருக்கிறார் கள்?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "பபண் மரங்களுடன் ஆண் மரங்கடள இடைத்து ஒட்டுச் 
கெர்க்டக பெய்து (பபண் மரங்கடள) சூல் பகாள்ளச் பெய்கின்றனர்'' என்று கூறினர். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதனால் பயகனதும் ஏற்படும் என்று நான் கருதவில்டல'' 
என்று பொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியடதப் பற்றி (மதீனா 
விவொயிகளிடம்) பதரிவிக்கப்பட்டகபாது, அவர்கள் ஒட்டுச் கெர்க்டக பெய்வடத விட்டுவிட்டனர். 
(அந்த ஆண்டில் அவர்களுக்கு மகசூல் பாதிக்கப்பட்டது.) இது குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களிடம் பதரிவிக்கப்பட்டது. அப்கபாது, "அ(வ்வாறு பெய்வ)தனால் அவர்களுக்குப் பயன் 
ஏற்படுமானால் அவ்வாறு பெய்துபகாள்ளட்டும். நான் எனது யூகத்டதகய பதரிவித்கதன். யூகத்டத 
பதரிவித்தடதடவத்து என்மீது குற்றம் ொட்டா தீர்கள். ஆயினும், நான் உங்களிடம் 
அல்லாஹ்டவப் பற்றி ஏகதனும் பொன்னால் அடத நீங்கள் கடடப்பிடியுங்கள். ஏபனனில், நான் 
வல்லடமயும் மாண்பும் உடடய அல்லாஹ்டவப் பற்றி பபாய்யுடரக்கமாட்கடன்'' என்று 
பொன்னார்கள்.98 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4712 ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்த 
கபாது மதீனாவாெிகள் கபரீச்ெ மரங்கடள ஒட்டுச் கெர்க்டக பெய்துபகாண்டிருந்தனர். தாங்கள் 
கபரீச்ெ மரங்கடள சூல் பகாள்ளச் பெய்வதாக அவர்கள் கூறினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் 
என்ன பெய்துபகாண்டிருக்கிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார் கள். மக்கள் "(வழக்கமாக) இவ்வாகற நாங்கள் 
பெய்துவருகிகறாம்'' என்று கூறினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் இவ்வாறு பெய்யாவிட்டால் 
நன்றாயிருந்திருக்கலாம்'' என்று பொன்னார் கள். ஆககவ, அவர்கள் அ(வ்வாறு பெய் வ)டத 
விட்டுவிட்டனர். அந்த வருடத்தில் கனிகள் "உதிர்ந்துவிட்டன' அல்லது "குடறந்து விட்டன'. 
அடதப் பற்றி மக்கள் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் பதரிவித்தனர். அப்கபாது அவர்கள், "நான் ஒரு 
மனிதகன; உங்கள் மார்க்க விஷயத்தில் நான் உங்களுக்கு ஏகதனும் கட்டடளயிட்டால் அடத 
நீங்கள் கடடப்பிடியுங்கள். (உலக விவகாரத் தில்) பொந்தக் கருத்தாக உங்களுக்கு நான் ஏகதனும் 
கட்டடளயிட்டால் நானும் ஒரு மனிதகன'' என்று பொன்னார்கள். (இவ்வாகற பொன்னார்கள்) 
அல்லது இடதப் கபான்று பொன்னார்கள் என அறிவிப்பாளர் இக்ரிமா (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
அஹ்மத் பின் ஜஅஃபர் அல்மஅகரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஆககவ, (அந்த ஆண்டில்) 
கனிகள் உதிர்ந்துவிட்டன'' என்று ஐயப்பாடின்றி உறுதியாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4713 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் கபரீச்ெ மரங்களுக்கு மகரந்தச் 
கெர்க்டக பெய்துபகாண்டிருந்த மக்கடளக் கடந்து பென்றார்கள். அப்கபாது, "நீங்கள் (இவ்வாறு) 
பெய்யாமலிருந்தால் நன்றா யிருக்குகம!'' என்று பொன்னார்கள். ஆககவ, (அவர்கள் மகரந்தச் 
கெர்க்டக பெய்வடத விட்டுவிட்டனர். அதனால் அந்த மகசூலில்) நன்றாகக் கனியாத தாழ்ந்த ரகக் 
காய்ககள காய்த்தன. அப்கபாது அவர்கடளக் கடந்து நபி (ஸல்) அவர்கள் பென்றகபாது, "உங்கள் 
(கபரீச்ெ) மரங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட் டார்கள். மக்கள், "நீங்கள் இப்படி இப்படிச் 
பொன்னரீ்கள். (அதனால் நாங்கள் மகரந்தச் கெர்க்டக பெய்வடத விட்டுவிட்கடாம். அதனால் இந்த 
நிடல ஏற்பட்டுவிட்டது)'' என்று கூறினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் உலக விவகாரங்கள் பற்றி 
(என்டனவிட) நீங்ககள நன்கு அறிந்தவர்கள்'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. இகத ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 39 நபி (ஸல்) அவர்கடளப் பார்த்தல், அவர்கடளப் பார்க்க கவண்டுபமன ஆடெப் 
படல் ஆகியவற்றின் ெிறப்பு.  
 
4714 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
முஹம்மதின் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! நிச்ெயமாக உங்களிடம் ஒரு 
நாள் வரும். (அன்று) என்டன நீங்கள் காை இயலாது. (நான் இறந்துகபாயிருப்கபன்.) ஆனால், 
உங்களில் ஒருவர் (அன்று ெிறிது கநரம்) என்டனப் பார்ப்ப(தற்கு வாய்ப்புக் கிடடப்ப)தா னது, 
அவருடடய குடும்பத்தாடரயும் பெல்வங் கள் அடனத்டதயும்விட அவருக்கு மிகவும் 
விருப்பமானதாக இருக்கும்.99 அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறு கிறார்கள்: என்டனப் 
பபாறுத்தவடர இந்த ஹதீஸின் பபாருளாவது: அவர்களுடன் என்டனயும் அவர் பார்ப்பதானது, 
அவருடடய குடும்பத்தா டரயும் பெல்வங்கடளயும்விட அவருக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக 
இருக்கும். இந்த ஹதீஸின் வாெகங்கள், முன் பின்னாக இடம்பபற்றுள்ளது என்பகத என் 
கருத்தாகும்.  
 

பாடம் : 40 (இடறத்தூதர்) ஈொ (அடல) அவர்களின் ெிறப்புகள்100  
 
4715 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் மர்யமின் டமந்தருக்கு (ஈொவுக்கு) 
மிகவும் பநருக்கமானவன் ஆகவன். நபிமார்கள் அடனவரும் தந்டதவழிச் ெககாதரர்கள் ஆவர். 
எனக்கும் ஈொ அவர்களுக்குமிடடகய கவறு எந்த இடறத்தூதரும் இல்டல. இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.101  
 
4716 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் ஈொ (அடல) அவர்களுக்கு மிகவும் 
பநருக்கமானவன் ஆகவன். நபிமார்கள் அடனவரும் தந்டதவழிச் ெககாதரர்கள் ஆவர். எனக்கும் 
ஈொ அவர்களுக்குமிடடகய கவபறந்த இடறத்தூதரும் இல்டல. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4717 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் 
இம்டமயிலும் மறுடமயிலும் மர்யமின் டமந்தர் ஈொ அவர்களுக்கு மக்களிகலகய மிகவும் 
பநருக்கமானவன் ஆகவன்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது "அது எப்படி, அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' 
என்று மக்கள் ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நபிமார்களின் 
அன்டனயர்கள் (கவறுபட்ட) பலராய் இருந் தாலும் அவர்கள் அடனவரும் தந்டதவழிச் 
ெககாதரர்கள் ஆவர். அவர்கள் அடனவரது மார்க்க மும் ஒன்கற. எங்கள் (இருவர்) இடடகய எந்த 
இடறத்தூதரும் இல்டல'' என்று பொன்னார்கள்.  
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4718 ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "(புதிதாகப்) பிறக்கும் குழந்டத 
எதுவாயினும் அடத டஷத்தான் தீண்டாமல் இருப்பதில்டல. டஷத்தான் தீண்டுவதால் குழந்டத 
வறீிட்டழு கிறது; மர்யமின் புதல்வடரயும் அவருடடய தாயார் மர்யடமயும் தவிர'' என்று 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் பொன்னார்கள். 
பிறகு அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் விரும்பினால், "இந்தக் குழந்டதடய யும் இதன் 
வழித்கதான்றல்கடளயும் விரட்டப் பட்ட டஷத்தானிடமிருந்து பாதுகாக்குமாறு உன்னிடம் நான் 
ககாருகிகறன் (என இம்ரா னின் துடைவியார் இடறவடன கவண்டி னார்)' (3:36) எனும் 
இடறவெனத்டத ஓதிக் பகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள்.102 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் "குழந்டத பிறக்கும்கபாகத டஷத்தான் அடதத் தீண்டுகிறான். டஷத்தான் 
தீண்டுவதால் குழந்டத வறீிட்டழுகிறது'' என்று (ெிறு வித்தியாெத்துடன்) இடம்பபற்றுள்ளது. ஷுஐப் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("டஷத்தான் தீண்டுவதால்' என்படதக் குறிக்க "மிம் மஸ்ஸத்திஷ் 
டஷத்தான்'' என்பதற்குப் பகரமாக) "மிம் மஸ்ஸிஷ் டஷத்தான்' என்று (ெிறிய மாற்றத்துடன்) 
காைப்படுகிறது.  
 
4719 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆதமின் மகன் (மனிதன்) 
ஒவ்பவாருவடரயும், தாய் வயிற்றிலிருந்து அவன் பிறக்கும் நாளில் டஷத்தான் தீண்டகவ 
பெய்கிறான்; மர்யடமயும் அவருடடய புதல்வடரயும் தவிர. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 
 4720 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: டஷத்தான் தீண்டுவதாகலகய குழந்டத 
பிறக்கும்கபாது வறீிட்டழுகிறது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 
4721 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
மர்யமின் புதல்வர் (ஈொ (அடல) அவர் கள்), ஒரு மனிதர் திருடிக்பகாண்டிருப்படதக் கண்டார்கள். 
அவனிடம், "நீ திருடினாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவன், "யாடரத் தவிர கவறு இடறவன் 
இல்டலகயா அ(ந்த ஏக இடற)வன் மீதாடையாக! இல்டல (நான் திருடவில்டல)'' என்றான். 
உடகன ஈொ (அடல) அவர்கள், "அல்லாஹ்டவ (முன்னிறுத்தி ெத்தியமிட்டு அவன் கூறுவதால் 
அவன் கூறியடத) நான் நம்பிகனன். (திருடுவடதப் கபான்று நானாககவ எண்ைிக்பகாண்டதால்) 
என்டன நான் நம்ப மறுக்கிகறன்'' என்று கூறினார்கள்.103  
 

பாடம் : 41 இடறயன்பர் இப்ராஹமீ் (அடல) அவர்களின் ெிறப்புகள்104  
 
4722 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "படடப்பினங்களிகலகய மிகவும் ெிறந்தவகர!'' என்று அடழத்தார். அப்கபாது 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அது இப்ராஹமீ் (அடல) அவர்கள்தான்'' என்று 
பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர...' என்று கூறினார்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற் 
றுள்ளன. - கமற்கண்ட அகத ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் 
பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4723 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நபி இப்ராஹமீ் (அடல) அவர்கள் தமது 
எண்பதாவது வயதில் வாய்ச்ெியினால் விருத்த கெதனம் பெய்துபகாண்டார்கள். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.105  
 
4724 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (இறந்துவிட்டவற்றுக்கு அல்லாஹ் 
எப்படி உயிரூட்டுகிறான் என்ற ெந்கதகம் இடறத்தூதர் களுக்கு வருவதாயிருந்தால்) நாகம 
இப்ராஹமீ் (அடல) அவர்கடளவிடவும் ெந்கதகம் பகாள்ள அதிகத் தகுதியுடடயவர்கள் ஆகவாம். 
(ஆககவ, ெந்கதகப்பட்டு அவர்கள் அப்படிக் ககட்கவில்டல.) இப்ராஹமீ் (அடல) அவர்கள், "என் 
இடறவா! இறந்கதாடர நீ எவ்வாறு உயிர்ப்பிக்கிறாய் என்படத எனக்குக் காண்பிப்பாயாக'' என்று 
ககட்ட கபாது, "(அடத) நீர் நம்பவில்டலயா?'' என (அல்லாஹ்) ககட்டான். அதற்கு அவர் 
"அவ்வாறன்று (நம்பியிருக்கிகறன்); எனினும், எனது உள்ளம் நிம்மதியடடவதற்காககவ 
(ககட்கிகறன்)'' என்று கூறினார். (2:260) லூத் (அடல) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கருடை 
காட்டுவானாக! அவர்கள் வலுவான ஓர் ஆதரவாளனிடகம தஞ்ெம் புகுபவர்களாக இருந்தார்கள்.106 
யூசுஃப் (அடல) அவர்கள் ெிடறயில் கழித்த அளவுக்கு நீண்ட காலத்டத நான் கழிக்க 
கநர்ந்திருந்தால், (விடுதடலயளிக்க) அடழத்தவரிடம் (அவரது அடழப்டப ஏற்று விடுதடலயாகிச் 
பெல்ல) நான் ஒப்புக்பகாண்டிருப்கபன்.107 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.108 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பா ளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4725 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "லூத் (அடல) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
பாவமன்னிப்பு அருள்வானாக. வலுவான ஓர் ஆதரவாளனிடகம அவர்கள் தஞ்ெம் புகுந்தார்கள்'' 
என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.109  
 
4726 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறத்தூதர் இப்ராஹமீ் (அடல) 
அவர்கள் மூன்று பபாய்கடளத் தவிர கவறு பபாய் எதுவும் ஒருகபாதும் கபெியதில்டல. அவற்றில் 
இரண்டு அல்லாஹ்வின் (மார்க்கத் தின் நலன் காக்கும்) விஷயத்தில் பொன்னடவ யாகும். அடவ: 
1. (இடைடவக்கும் திருவிழாவுக்கு இப்ராஹமீ் (அடல) அவர்கடள மக்கள் அடழத்தகபாது) "நான் 
கநாயுற்றிருக்கிகறன்'' என்று (அதில் கலந்துபகாள்ளாமல் தவிர்ப்பதற்காகக்) கூறியது. 2. 
(ெிடலகடள உடடத்துப் பபரிய ெிடலயின் கதாளில் ககாடரிடய மாட்டிவிட்டு, மக்கள் "இப்படிச் 
பெய்தது யார்?' என்று ககட்டகபாது) "ஆயினும், இவர்களில் பபரியதான ெிடலதான் இடதச் 
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பெய்தது'' என்று கூறியது. 3. இன்பனாரு பபாய் (தம் துடைவி) ொரா விஷயத்தில் அவர்கள் 
பொன்னதாகும்: (அதன் விவரம் வருமாறு:) (ஒரு நாள்) இப்ராஹமீ் (அடல) அவர்கள் (தம் 
துடைவியார்) ொரா (அடல) அவர்களுடன் பகாடுங்ககால் மன்னர்களில் ஒருவனுடடய 
நாட்டுக்குச் பென்றார்கள். ொரா (அடல) அவர்கள் மக்களிகலகய மிகவும் அழகிய பபண்மைியாக 
இருந்தார்கள். அப்கபாது இப்ராஹமீ் (அடல) அவர்கள் ொரா அவர்களிடம், "இந்தக் பகாடுங்ககால் 
மன்னன், நீ என் துடைவி என அறிந்து பகாண்டால் உன்டன என்னிடமிருந்து 
டகப்பற்றிக்பகாள்வான். (நீ யார் என) அவன் உன்னிடம் ககட்டால் "நீ என் ெககாதரி' என்று 
கூறிவிடு. ஏபனனில், இஸ்லாத்தில் நீ என் ெககாதரிதான். கமலும், பூமியில் உன்டனயும் 
என்டனயும் தவிர முஸ்லிம்கள் கவபறவரும் இருப்பதாக நான் அறியவில்டல'' என்று 
கூறினார்கள். பிறகு அவர்கள் அந்த நாட்டுக்குள் நுடழந்தகபாது, அந்த மன்னனுக்கு கவண்டிய 
வர்களில் ஒருவன் ொரா அவர்கடளப் பார்த்து விட்டு மன்னனிடம் பென்று, "(மன்னா!) உங்கள் 
நாட்டுக்குப் பபண்பைாருத்தி வந்துள்ளாள். உங்களுக்குரியவளாக இருப்படதத் தவிர கவபறதுவும் 
அவளுக்குத் தகாது'' என்று பொன்னான். ஆககவ, மன்னன், ொரா அவர்க ளிடம் ஆளனுப்பினான். 
ொரா அவனிடம் பகாண்டுபெல்லப்பட்டார்கள். அப்கபாது இப்ராஹமீ் (அடல) அவர்கள் 
பதாழுவதற்காக நின்றுபகாண்டார்கள். ொரா மன்னனி டம் பென்றகபாது, அவன் தன்டனக் 
கட்டுப்படுத்திக்பகாள்ளாமல் ொராடவ கநாக்கித் தனது டகடய நீட்டினான். உடகன அவனது டக 
(வலிப்பு கநாயால்) கடுடமயாக இழுத்துக்பகாண்டது. உடகன அவன் ொரா அவர்களிடம், 
"அல்லாஹ்விடம் (என் டககடள) விடுவிக்கும்படி எனக்காகப் பிரார்த்தடன பெய். நான் உனக்குத் 
தீங்கிடழக்கமாட்கடன்'' என்று பொன்னான். அவ்வாகற அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். (அவன் 
குைமடடந்ததும்) மீண்டும் அவன் (அவர் கடள கநாக்கி) டகடய நீட்டினான். அப்கபாது 
முன்டபவிடக் கடுடமயாக அவனுடடய டக இழுத்துக்பகாண்டது. அவன் முன்பு கபான்கற 
மீண்டும் (பிரார்த்திக்கும்படி) கூறினான். அவ்வாகற ொராவும் பிரார்த்தித்தார்கள். (குைமடடந்ததும்) 
மறுபடியும் அவன் டகடய நீட்டியகபாது முந்டதய இரு தடடவகள் இழுத்துக்பகாண்டடதவிட 
மிகக் கடுடமயாக அவனது டக இழுத்துக்பகாண்டது. அப்கபாது அவன் எனது டகடய விடும்படி 
அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தடன பெய். உனக்கு அல்லாஹ்கவ ொட்ெி. (இனி) உனக்கு நான் 
தீங்கிடழக்கமாட்கடன்'' என்று கூறினான். அவ்வாகற ொரா அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். அவனது 
டக விடுவிக்கப்பட்டது. ொராடவ அடழத்து வந்தவடன மன்னன் அடழத்து, "நீ ஒரு மனுஷிடய 
என்னிடம் பகாண்டுவரவில்டல. ஒரு டஷத்தாடனகய என்னிடம் பகாண்டுவந்துள்ளாய். இவடள 
எனது நாட்டிலிருந்து பவளிகயற்றி விடு. இவளுக்கு ஹாஜர் எனும் (அடிடமப்) பபண்டை 
அன்பளிப்பாகக் பகாடுத்துவிடு'' என்று கூறினான். ொரா தம்டம கநாக்கி நடந்துவருவடத 
இப்ராஹமீ் (அடல) அவர்கள் கண்டகபாது (பதாழுடகடய முடித்துத்) திரும்பினார்கள். அவரிடம் 
"என்ன நடந்தது?'' என்று ககட்டார் கள். ொரா அவர்கள், "நல்லகத நடந்தது. அத் தீயவனின் டகடய 
இடறவன் தடுத்துவிட் டான். ஒரு பைியாளடரயும் பகாடுத்தான்'' என்று பொன்னார்கள். இதன் 
அறிவிப்பாளரான அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: "மாஉஸ் ஸமாஉ' (வான் மடழ) 
குலத்தாகர! அவர் (ஹாஜர்)-தான் உங்கள் தாயார்.110  
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பாடம் : 42 மூொ (அடல) அவர்களின் ெிறப்பு கள்111  
 
4727 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பனூ இஸ்ராயலீ் ெமுதாயத்தார் ஒருவர் மற்றவரது பவட்கத்தலத்டதப் பார்த்துக்பகாண்டு 
நிர்வாை மாககவ குளிப்பார்கள்; மூொ (அடல) அவர்கள் தனியாககவ குளிப்பார்கள். ஆககவ, 
இஸ்ர கவலர்கள், "இடறவன் மீதாடையாக! மூொவுக்கு விடரவகீ்கம் உள்ளது. எனகவதான், 
அவர் நம்முடன் கெர்ந்து குளிப்பதில்டல'' என்று (குடற) கூறினர். ஒரு முடற மூொ (அடல) 
அவர்கள் குளிப்பதற்குச் பென்றார்கள்; அப்கபாது ஆடடடய(க் கழற்றி) ஒரு கல்மீது டவத்தார் கள். 
அவர்களது ஆடடகயாடு அந்தக் கல் ஓடியது. மூொ (அடல) அவர்கள் அந்தக் கல்டலப் 
பின்பதாடர்ந்து "கல்கல! எனது ஆடட! கல்கல! எனது ஆடட! என்று ெப்த மிட்டுக்பகாண்டு 
கவகமாக ஓடினார்கள். இறுதியில் இஸ்ரகவலர்கள் (இருந்த பகுதிக்கு வந்தகபாது அவர்கள்) மூொ 
(அடல) அவர்களின் பவட்கத்தலத்டதப் பார்த்துவிட்டு, "இடறவன் மீதாடையாக! மூொவுக்கு 
எந்தக் குடறயுமில்டல'' என்று கூறினர். பின்னர் அந்தக் கல் அப்படிகய நின்றது. அதற்குள் 
அடனவரும் மூொ (அடல) அவர் கடள (நன்கு) பார்த்துவிட்டனர். பின்னர் மூொ (அடல) அவர்கள் 
தமது ஆடடடய எடுத்துக் பகாண்டு (தமது டகயிலிருந்த தடியால்) கல்டல அடிக்கலானார்கள். 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! மூொ (அடல) 
அவர்கள் அந்தக் கல்மீது அடித்ததால் அதன்மீது ஆகறா ஏகழா வடுக்கள் ஏற்பட்டன.112  
 
4728 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மூொ (அடல) அவர்கள் மிகவும் 
பவட்கப்படுகின்ற மனிதராக இருந்தார்கள். ஆககவ, நிர்வாை மாக அவர்கள் 
காைப்படகவமாட்டார்கள். எனகவ, பனூ இஸ்ராயலீ் ெமுதாயத்தார் "மூொவுக்கு விடரவகீ்கம் 
உள்ளது'' என்று கூறிக்பகாண்டனர். இந்நிடலயில் மூொ (அடல) அவர்கள் ஒரு குட்டடயில் 
குளித்துக்பகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் தமது ஆடடடய ஒரு கல்மீது டவத்தார்கள். 
அந்தக் கல் (ஆடடகயாடு) விடரந் கதாடலாயிற்று. மூொ (அடல) அவர்கள் தமது தடியால் அடத 
அடித்துக்பகாண்டு, "கல்கல! எனது ஆடட!' "கல்கல! எனது ஆடட!' என்று கூறிக்பகாண்கட அடத 
விரட்டிக்பகாண்டு ஓடினார்கள். இறுதியில் அந்தக் கல் பனூ இஸ்ராயலீ் ெமுதாயத்தின் 
பிரமுகர்கள் இருக்குமிடத்திற்குச் பென்று நின்றது. (இது குறித்கத) "நம்பிக்டக பகாண்கடாகர! 
மூொவுக்குத் பதால்டல தந்தவர்கடளப் கபான்று நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள். அவர்கள் (இட்டுக் 
கட்டிக்) கூறியவற்றிலிருந்து மூொ தூய்டம யானவர் என்று அல்லாஹ் நிரூபித்துவிட் டான். 
கமலும், அவர் அல்லாஹ்விடம் கண்ைியத்திற்குரியவராக இருந்தார்'' (33:69) எனும் இடறவெனம் 
அருளப்பபற்றது.113  
 
4729 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: "மலக்குல் மவ்த்' (உயிடர எடுத்துச்பெல்ல 
வரும் வானவர்) மூொ (அடல) அவர்களிடம் அனுப்பப்பட்டார். தம்மிடம் வானவர் வந்த கபாது, 
மூொ (அடல) அவர்கள் அவடர (முகத்தில்) அடறந்து, அவரது கண்டைப் பறித்துவிட்டார்கள். 
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உடகன அந்த வானவர் தம் இடறவனிடம் திரும்பிச் பென்று "மரைத்டத விரும்பாத ஓர் 
அடியாரிடம் என்டன நீ அனுப்பிவிட்டாய்!'' என்று கூறினார். அந்த வானவருக்கு மீண்டும் 
கண்டைக் பகாடுத்த இடறவன், "நீர் அவரிடம் திரும்பிச் பென்று அவரது டகடய ஒரு காடள 
மாட்டின் முதுகின்கமல் டவக்கச் பொல்வரீாக. (அதன் முதுகிலுள்ள முடிகளில் எந்த அளவுக்கு) 
அவரது டக மடறக்கின்றகதா அதில் ஒவ்பவாரு முடிக்குப் பகரமாக ஓர் ஆண்டு இந்த உலகில் 
வாழ அவருக்கு அனுமதி உண்டு' என்று பொல்வரீாக'' என்றான். (அவ்வாகற அந்த வானவர் மூொ 
(அடல) அவர்களிடம் கூறியகபாது) மூொ (அடல) அவர்கள், "இடறவா! (அத்தடன காலம் வாழ்ந்து 
முடித்த) பிறகு என்ன நடக்கும்?'' என்று ககட்டார்கள். இடறவன் "மரைம்தான்'' என்று 
பதிலளித்தான். மூொ (அடல) அவர்கள், "அப்படிபயன்றால், இப்கபாகத (என் உயிடர 
எடுத்துக்பகாள்)'' என்று கூறிவிட்டு, (டபத்துல் மக்திஸ் எனும்) புனித பூமிக்கு பநருக்கமாக, 
அங்கிருந்து கல்பலறி தூரத்தில் தமது அடக்கத்தலம் அடமய கவண்டுபமன அல்லாஹ்விடம் 
கவண்டினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இடத எடுத்துடரத்தகபாது), "நான் அந்த 
இடத்தில் இருந்தால் பெம்மைற்குன்றின் கீகழ ொடலகயாரத்தில் அவர் அடக்கப்பட்டிருக்கும் 
இடத்டத உங்களுக்குக் காட்டியிருப்கபன்'' என்று பொன்னார்கள்.114 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4730 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்றில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"மலக்குல் மவ்த்' (உயிடர எடுத்துச்பெல்ல வரும் வானவர்) மூொ (அடல) அவர்களிடம் வந்து, 
உங்கள் இடறவன் (உங்கள் உயிடர எடுத்து வருமாறு உத்தரவிட்டுள்ளான். அவனது) 
உத்தரவுக்குப் பைியுங்கள்'' என்று கூறினார். உடகன மூொ (அடல) அவர்கள் வான வடர 
(முகத்தில்) அடறந்து, அவரது கண்டைப் பபயர்த்துவிட்டார்கள். அந்த வானவர் இடற வனிடம் 
திரும்பிச் பென்று, "மரைத்டத விரும்பாத உன் அடியார் ஒருவரிடம் என்டன நீ அனுப்பிவிட்டாய்! 
அவர் எனது கண்டைப் பறித்துவிட்டார்'' என்று கூறினார். அவருக்கு மீண்டும் கண்டை வழங்கிய 
இடறவன், "நீர் என் அடியாரிடம் திரும்பிச் பென்று, நீங்கள் உயிர்வாழத்தாகன விரும்புகிறரீ்கள்? 
அவ்வாறு நீங்கள் (இன்னும் நீண்ட நாட்கள்) உயிர்வாழ விரும்பினால், ஒரு காடள மாட்டின் 
முதுகின்கமல் டகடய டவயுங்கள்; (அதன் முதுகிலுள்ள முடி களில்) உங்களது டக மடறக்கும் 
அளவுக்கு ஒவ்பவாரு முடிக்குப் பகரமாக ஓர் ஆண்டு (இந்த உலகில்) நீங்கள் வாழலாம்'' என்று 
பொல்வரீாக என்று கூறினான். (அவ்வாகற அந்த வானவர் திரும்பிச் பென்று மூொ (அடல) 
அவர்களிடம் கூறியகபாது) மூொ (அடல) அவர்கள், "(அத்தடன காலம் வாழ்ந்து முடிந்த) பிறகு 
என்ன நடக்கும்?'' என்று ககட்டார் கள். வானவர், "பிறகு நீங்கள் மரைிக்கத்தான் கவண்டும்'' 
என்றார். மூொ (அடல) அவர்கள், "அப்படியானால் இப்கபாகத விடரவாக (என் உயிடர 
எடுத்துக்பகாள். இடறவா! டபத்துல் மக்திஸ் எனும் புனித பூமியிலிருந்து கல்பலறி தூரத்தில் 
என்டன இறக்கச் பெய்து (அங்கககய அடக்கம் பெய்து)விடு'' என்று கவண்டினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நான் (இப்கபாது) அந்த இடத்தில் இருந்தால், பெம்மைற்குன்றின் 
கீகழ ொடலகயாரமாக அவர் அடக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்டத உங்களுக்குக் காட்டியிருப்கபன். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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4731 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: யூதர் ஒருவர் (ெந்டதயில்) தமது ெரக்டக 
எடுத்துக் காட்டியகபாது, அவருக்குப் "பிடிக் காத' அல்லது "அவர் விரும்பாத' (குடறந்த) விடல 
அவருக்குக் பகாடுக்கப்பட்டது. (அறிவிப்பாளர் அப்துல் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்களின் ஐயம்.) அப்கபாது 
அந்த யூதர், "மனிதர்கள் அடனவடரயும்விட (ெிறந்தவராக) மூொடவத் கதர்ந்பதடுத்தவன் 
மீதாடையாக! இல்டல (இந்த விடல கட்டுப்படியாகாது)'' என்று கூறினார். இடத அன்ொரி 
(முஸ்லிம்)களில் ஒருவர் ககட்டுவிட்டார். உடகன அந்த யூதடர முகத்தில் அடறந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நமக்கிடடகய வாழ்ந்து பகாண்டிருக்க, "மனிதர்கள் 
அடனவடரயும் விட மூொடவத் கதர்ந்பதடுத்தவன்மீது ெத்திய மாக! என்றா நீ கூறுகிறாய்?'' 
என்று ககட்டார். உடகன அந்த யூதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பென்று, 
"அபுல்காெிகம! (ெிறு பான்டம மக்களான எங்கள் உயிர், உடடடம, மானத்டதப் பாதுகாப்பதாக 
எங்களிடம் நீங்கள் வாக்கு றுதி அளித்திருக்கும் அடிப்படடயில்) எனக்கு நீங்கள் பபாறுப்கபற்று 
ஒப்பந்தம் பெய்து தந்திருக்கிறரீ் கள். இன்ன மனிதர் எனது முகத்தில் அடறந்துவிட்டார்'' என்று 
கூறினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த முஸ்லிமிடம்), "நீ ஏன் இவரது முகத்தில் 
அடறந்தாய்?'' என்று ககட்டார்கள். "(அல்லாஹ்வின் தூதகர!), தாங்கள் எங்களிடடகய வாழ்ந்து 
பகாண்டிருக்ககவ இவர் மனிதர்கள் அடனவடரயும்விட மூொடவத் கதர்ந்பதடுத்தவன் மீதாடை 
யாக!' என்று (மூொ (அடல) அவர்கடளச் ெிறப்பித்துக்) கூறினார்'' என்றார். உடகன அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககாபப்பட்டார்கள். எந்த அளவுக்பகன்றால், ககாபக்குறி அவர்களது 
முகத்தில் பதன்பட்டது. பிறகு கூறினார்கள்: இடறத்தூதர்களுக்கிடடகய ("ஒருவர் மற்றவடரவிடச் 
ெிறந்தவர்' என்று) ஏற்றத்தாழ்வு பாராட்டாதீர்கள். ஏபனனில், (மறுடம நாளில்) எக்காளம் ("ஸூர்') 
ஊதப்படும். உடகன வானங்களில் இருப்பவர்களும் பூமியில் இருப்பவர் களும் 
மூர்ச்டெயடடந்துவிடுவார்கள்; அல்லாஹ் நாடியவர்கடளத் தவிர. பிறகு மற்பறாரு முடற 
எக்காளம் ஊதப் படும். அப்கபாது (உயிர் பகாடுத்து) எழுப்பப்படுபவர்களில் நான்தான் முதல் 
ஆளாக இருப்கபன். அந்த கவடளயில் மூொ (அடல) அவர்கள் இடற அரியடைடயப் 
பிடித்துக்பகாண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் "தூர் ெினாய்' (மடலயில் இடறவடனச் ெந்தித்த) நாளில் 
மூர்ச்டெயாகி விழுந்தது கைக்கி பலடுக்கப்(பட்டு, அங்கு அவருக்கு விதிவிலக்கு 
அளிக்கப்)பட்டதா? அல்லது எனக்கு முன்கப அவர் (மயக்கம் பதளிவிக்கப் பட்டு) 
எழுப்பப்பட்டுவிட்டாரா?' என்பது எனக்குத் பதரியாது. கமலும், யூனுஸ் பின் மத்தா (அடல) 
அவர்கடளவிட ஒருவர் ெிறந்தவர் என்று நான் ஒருகபாதும் கூற மாட்கடன்.11 5 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
4732 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு யூதரும் ஒரு முஸ்லிமும் 
ஒருவடரபயாருவர் திட்டிக்பகாண்டனர். அந்த முஸ்லிம், "உலகத்தார் அடனவடரவிடவும் 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு கமன்டம அளித்தவன் மீதாடை யாக!'' என்று (ஏகதா ஒரு 
விஷயத்தில் ெத்தியமிட்டுக்) கூறினார். அதற்கு (பதிலாக) அந்த யூதர், "உலகத்தார் 
அடனவடரவிடவும் மூொ (அடல) அவர்களுக்கு கமன்டம அளித்தவன் மீதாடை யாக!'' என்று 
கூறினார். அடதக் ககட்டு (ககாபம் பகாண்ட) அந்த முஸ்லிம் டகடய ஓங்கி யூதரின் முகத்தில் 
அடறந்து விட்டார். உடகன அந்த யூதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, தமக்கும் 
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அந்த முஸ்லிமுக்கும் இடடகய நடந்தடதத் பதரிவித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (அந்த முஸ்லிடம வரவடழத்து), "மூொடவவிட என்டனச் ெிறப்பாக்கி (உயர்த்திப் 
கபெி)விடாதீர்கள். ஏபனனில், மக்கள் அடனவரும் (மறுடம நாளில்) மூர்ச்டெயாகிவிடுவார்கள். 
நாகன முதலாவதாக மயக்கம் பதளிந்து எழுகவன். அப்கபாது மூொ (அடல) அவர்கள் இடற 
அரியடையின் ஓரத்டதப் பிடித்துக்பகாண்டி ருப்பார்கள். மக்ககளாடு கெர்ந்து அவரும் 
மூர்ச்டெயாகி, பிறகு எனக்கு முன்பாககவ மயக்கம் பதளிந்துவிட்டிருப்பாரா? அல்லது அவருக்கு 
மட்டும் இடறவன் (மூர்ச்டெயடட வதிலிருந்து) விதிவிலக்கு அளித்திருப்பானா என்பது எனக்குத் 
பதரியாது'' என்று கூறினார் கள்.116 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4733 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "ஒரு முஸ்லிமும் ஒரு யூதரும் 
ஒருவடரபயாருவர் திட்டிக்பகாண்டனர்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  
 
4734 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "யூதர் ஒருவர் (ஒரு முஸ்லிமிடம்) 
முகத்தில் அடற வாங்கிக்பகாண்டு நபி (ஸல்) அவர் களிடம் வந்தார்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற காைப்படுகின்றன. 
ஆயினும், அதில் "மூர்ச்டெயடடந்துவிட்டவர்களில் மூொ (அடல) அவர்கள் (முதலாவதாக) 
மூர்ச்டெ பதளிந்து (எழுந்து)விட்டார்களா? அல்லது தூர் ெினாய் மடலயில் (இடறவடனப் பார்க்க 
முற்பட்டகபாது) அடடந்த மூர்ச்டெக்குக் பகரமாக அத்கதாடு கபாதுபமன விடப்பட்டார்களா என்பது 
எனக்குத் பதரியாது'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக (ெிறு கவறுபாட்டுடன்) காைப் 
படுகிறது.  
 
4735 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறத்தூதர்களுக்கிடடகய ("ஒருவர் 
மற்றவடரவிடச் ெிறந்தவர்' என) ஏற்றத்தாழ்வு கற்பிக்காதீர்கள். இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4736 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் (மக்காவிலிருந்து டபத்துல் மக்தி 
ஸுக்கு) அடழத்துச் பெல்லப்பட்ட இரவில் பெம்மைற்குன்றின் அருகில் மூொ (அடல) 
அவர்களிடம் பென்கறன். அப்கபாது அவர்கள் தமது அடக்கத்தலத்தினுள் நின்று 
பதாழுதுபகாண்டிருந்தார்கள். இடத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஹத்தாப் பின் காலித் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "மூொ (அடல) அவர்கடளக் கடந்து பென்கறன்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
4737 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "நான் மூொ (அடல) அவர்கடளக் கடந்து 
பென்கறன். அப்கபாது அவர்கள் தமது அடக்கத்தலத்தினுள் பதாழுதுபகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது. ஈொ பின் யூனுஸ் (ரஹ்) 
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அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் (மக்காவிலிருந்து டபத்துல் மக்திஸுக்கு) அடழத்துச்பெல்லப்பட்ட 
இரவில் கடந்து பென்கறன்'' என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 43 யூனுஸ் (அடல) அவர்கள் பற்றிய குறிப்பும், "நான் யூனுஸ் பின் மத்தா 
அவர்கடளவிடச் ெிறந்தவன்'' என்று (என்டனப் பற்றிக்) கூறுவது எந்த அடியாருக்கும் தகாது'' 
என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதும்.117  
 
4738 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "என் அடியார் ஒருவர் (தம்டமப் பற்றி) நான் யூனுஸ் பின் 
மத்தா அவர்கடளவிடச் ெிறந்தவன் என்று கூறுவது அவருக்குத் தகாது'' என்று அல்லாஹ் 
கூறினான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.118 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4739 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "யூனுஸ் பின் மத்தா 
அவர்கடளவிட நான் ெிறந்தவன் என்று (என்டனப் பற்றிக் கூறுவது) எந்த அடியாருக்கும் தகாது'' 
என்று கூறினார்கள். இவ்வாறு யூனுஸ் (அடல) அவர்கடள, அவர்களுடடய தந்டதயுடன் 
இடைத்து (மத்தாவின் மகன் யூனுஸ் என்று) நபி (ஸல்) அவர்கள் பொன்னார்கள்.119 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 44 யூசுஃப் (அடல) அவர்களின் ெிறப்பு கள்120  
 
4740 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! மக்களில் மிகவும் கண்ைியத்திற்குரி யவர் யார்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "மனிதர்களிகலகய இடறவடன அதிகமாக அஞ்சுபவர்தான்'' என்று பதிலளித் தார்கள். 
உடகன மக்கள், "நாங்கள் தங்களிடம் இடதப் பற்றிக் ககட்கவில்டல'' என்று கூறினர். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அப்படிபயன்றால், இடறவனின் உற்ற நண்பர் (இப்ராஹமீ்) உடடய புதல்வரான 
இடறத்தூதர் (இஸ்ஹாக்) உடடய புதல்வரான இடறத்தூதர் (யஅகூப்) உடடய புதல்வ ரான 
இடறத்தூதர் யூசுஃப் (அடல) அவர்கள்தான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். மக்கள், "இடதப் பற்றி யும் 
நாங்கள் தங்களிடம் ககட்கவில்டல'' என்று கூறினர். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள், "அரபியரின் 
மூலகங்கள் (எனப்படும் அரபியர் பரம்படரகள்) குறித்தா என்னிடம் ககட்கிறரீ்கள்? அறியாடமக் 
காலத்தில் மக்களில் ெிறந்தவர்களாயிருந்தவர்கள் தான் இஸ்லாத்டத ஏற்ற பின்பும் 
ெிறந்தவர்களாயிருப்பார்கள்; அவர்கள் மார்க்க ஞானத்டதப் பபற்றுக்பகாண்டால்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.121 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 45 ஸகரிய்யா (அடல) அவர்களின் ெிறப்புகள்122  
 
4741 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஸகரிய்யா (அடல) அவர்கள் தச்சுத் 
பதாழில் பெய்பவராக இருந்தார்கள்.123 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: 
பாடம் : 46 களிர் (அடல) அவர்களின் ெிறப்பு கள்124  
 
4742 ெயதீ் பின் ஜுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், 
"(களிர் (அடல) அவர்கடளச் ெந்தித்த) மூொ, இஸ்ரகவலர்களுக்கு நபியாக அனுப்பப்பபற்ற மூொ 
(அடல) அவர்கள் அல்லர்; அவர் கவறு ஒரு மூொ என்று நவ்ஃப் அல்பிகாலீ கூறுகிறாகர?'' என்று 
ககட்கடன்.125 அதற்கு அவர்கள், "இடறவனின் விகராதி (யான அவர்) பபாய்யுடரக்கிறார். 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியடதத் தாம் ககட்டதாக உடப பின் கஅப் (ரலி) 
அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியடத நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள்: (ஒரு முடற) மூொ (அடல) 
அவர்கள் பனூ இஸ்ராயலீ் மக்களிடடகய நின்று உடரயாற்றிக் பகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது 
அவர்களிடம் "மக்களிகலகய மிகவும் அறிந்தவர் யார்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு மூொ 
(அடல) அவர்கள் "(என்டனப் பபாறுத்தவடரயில்) நாகன அறிந்தவன்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். 
"இது பற்றி அல்லாஹ்கவ நன்கறிந்தவன்'' என்று அவர்கள் (கூறியிருக்க கவண்டும்; ஆனால், 
அவ்வாறு அவர்கள்) கூறவில்டல. இதனால் அல்லாஹ், மூொ (அடல) அவர்கடளக் கண்டித்து, 
"இரு கடல்கள் ெங்கமிக்கும் இடத்தில் என் அடியார்களில் ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் உம்டமவிட 
அதிகமாக அறிந்தவர்'' என்று அவர்களுக்கு (வஹ)ீ அறிவித்தான். அதற்கு மூொ (அடல) அவர்கள், 
"என் இடறவா! அவடரச் ெந்திப்பதற்கு எனக்கு வழி எப்படி?'' என்று ககட்டார்கள். "நீங்கள் ஒரு 
கூடடயில் ஒரு மீடன எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள். (அப்படிகய கடகலாரமாக நடந்து பயைம் 
பெய்யுங்கள்.) நீங்கள் எங்கக அந்த மீடனத் தவறவிடுகிறரீ்ககளா அங்குதான் அவர் இருப்பார்'' 
என்று அல்லாஹ் பொன்னான். (அவ்வாகற) மூொ (அடல) அவர்களும் அவர்களுடடய 
உதவியாளர் யூஷஉ பின் நூன் அவர்களும் நடந்தனர். மூொ (அடல) அவர்கள் ஒரு கூடடயில் 
மீடன எடுத்துக்பகாண்டு தம் உதவியாளருடன் நடந்து (இரு கடல்கள் ெங்கமிக்கும் இடத்திற்கு 
அருகிலிருந்த) அந்தப் பாடறக்கு வந்து கெர்ந்தனர். அங்கு இருவரும் உறங்கினர். கூடடயிலிருந்த 
அந்த மீன், கூடடயிலி ருந்து குதித்து பவளிகயறிக் கடலில் விழுந் தது. அப்கபாது மீனுக்காக 
நீகராட்டத்டத அல்லாஹ் தடுத்துவிடகவ, மீடனச் சுற்றி ஒரு வடளயம் கபால் நீர் ஆகிவிட்டது. 
அது அந்த மீனுக்குச் சுரங்கம் கபால் ஆனது. அது மூொ (அடல) அவர்களுக்கும் அவர்களு டடய 
உதவியாளருக்கும் பபரும் வியப்பாக அடமந்தது. பிறகு எஞ்ெிய பகலிலும் இரவிலும் அவர்கள் 
இருவரும் நடந்தனர். மூொ (அடல) அவர்களின் (பயைத்) கதாழர் மீடனப் பற்றி மூொ (அடல) 
அவர்களுக்குத் பதரிவிக்க மறந்துவிட்டார். (இரண்டாம் இரவு முடிந்து) காடல கவடளயானகபாது 
மூொ (அடல) அவர்கள் தம் உதவியாளரிடம், "நமது காடல உைடவக் பகாண்டுவருக. நாம் 
இந்தப் பயைத்தில் மிகவும் கடளப்பு அடடந்துவிட்கடாம்'' (18:62) என்று பொன்னார்கள். தமக்குக் 
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கட்டடளயிடப்பட்ட இடத்டதக் கடக்கும்வடர மூொ (அடல) அவர்களுக்குக் கடளப்பு 
ஏற்படவில்டல. யூஷஉ பின் நூன், "நாம் அப்பாடறயில் ஒதுங்கியகபாது கவனித்தீர்களா? (அங்கு 
தான்) நான் மீடன மறந்துவிட்கடன். அடத (உங்களிடம்) கூறவிடாமல் டஷத்தான் என்டன 
மறக்கச் பெய்துவிட்டான். அது கடலில் தனது பாடதடய ஆச்ெரியமான முடறயில் 
அடமத்துக்பகாண்டது'' (18:63) என்று கூறினார். அதற்கு மூொ (அடல) அவர்கள் "அதுதான் நாம் 
கதடிவந்த இடம்'' என்று கூறினார்கள். உடகன அவர்கள் இருவரும் தம் அடிச்சுவடுகடளப் 
பின்பற்றி வந்த வழிகய திரும்பினார்கள். இறுதியில் அந்தப் பாடறக்கு இருவரும் 
வந்துகெர்ந்தார்கள். அங்கு தம்டம முழுவதுமாக ஆடடயால் மூடிக்பகாண்ட ஒரு மனிதடர 
(களிடர)க் கண்டார்கள். அவருக்கு மூொ (அடல) அவர்கள் முகமன் (ெலாம்) கூற, அம்மனிதர், 
"உங்களுடடய (இந்த) வட்டாரத்தில் (அறியப்படாத) ெலாம் (உங்களுக்கு மட்டும்) எவ்வாறு 
(பதரியும்? நீங்கள் யார்)?'' என்று ககட்டார். அதற்கு மூொ (அடல) அவர்கள், "நான்தான் மூொ'' 
என்று பதிலளித்தார்கள். அம்மனிதர், "இஸ்ரகவலர்களின் (இடறத்தூதரான) மூொவா?'' என்று 
ககட்டார். மூொ (அடல) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். அவர், "அல்லாஹ் உங்களுக்குக் 
கற்றுக் பகாடுத்த ஓர் அறிவு உங்களிடம் உள்ளது. அடத நான் அறியமாட்கடன். அல்லாஹ் 
எனக்குக் கற்றுத் தந்த ஓர் அறிவு என்னிடம் உள்ளது. அடத நீங்கள் அறியமாட்டீர்கள்'' என்று 
கூறினார். அதற்கு மூொ (அடல) அவர்கள், "உமக் குக் கற்றுத் தரப்பட்டுள்ள நல்லறிடவ நீர் 
எனக்குக் கற்றுத் தருவதற்காக நான் உம்டமப் பின்பதாடரலாமா?'' என்று அவரிடம் ககட் டார்கள். 
அதற்கு அம்மனிதர், "என்னுடன் பபாறு டமயாக இருக்க உங்களால் முடியாது; உங்க ளுக்குத் 
பதரியாத விஷயத்தில் உங்களால் எவ்வாறு பபாறுடமயாக இருக்க இயலும்?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு மூொ (அடல) அவர்கள், "அல்லாஹ் நாடினால் என்டனப் பபாறுடமயா ளனாகக் காண்பரீ். 
உமது எந்தக் கட்டடளக் கும் நான் மாறு பெய்யமாட்கடன்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு களிர் 
அவர்கள், "நீங்கள் என்டனப் பின்பதாடர்வதானால், நானாக எந்த ஒரு விஷயத் டதப் பற்றியும் 
உங்களுக்குச் பொல்லாதவடரயில் நீங்கள் என்னிடம் (அடதப் பற்றி ஏன், எதற்கு என்று விளக்கம்) 
ககட்கக் கூடாது'' என்று பொன்னார். மூொ (அடல) அவர்கள் "ஆம் (அப்படிகய பெய்கிகறன்)'' என்று 
(ெம்மதம்) பதரிவித்தார்கள். பிறகு களிர் (அடல) அவர்களும் மூொ (அடல) அவர்களும் 
கடகலாரமாக நடந்தனர். அப்கபாது மரக்கலம் ஒன்று அவர்கடளக் கடந்துபென்றது. அப்கபாது 
அவர்கள் இருவரும் தங்கடள ஏற்றிச் பெல்லுமாறு மரக்கலக்காரர்களிடம் ககாரினர். (ஏடழகளான 
மரக்கல உரிடமயாளர் கள்) களிர் (அடல) அவர்கடள அடடயாளம் கண்டுபகாண்டு, கட்டைம் 
ஏதுமின்றி அவர்களிரு வடரயும் மரக்கலத்தில் ஏற்றிக்பகாண்டனர். (அவர்களிருவரும் 
ஏறியமர்ந்ததும்) களிர் அவர்களின் கவனம் மரக்கலத்தின் (அடித்தளப்) பலடககளில் ஒன்டற 
கநாக்கிச் பென்றது. உடகன அடதக் கழற்றி (அந்த இடத்தில் முடளக்குச்ெி ஒன்டற 
அடறந்து)விட்டார்கள். உடகன மூொ (அடல) அவர்கள், "கட்டைம் இல்லாமகலகய நம்டம 
ஏற்றிக்பகாண்ட மக்களின் மரக்கலத்டத கவண்டுபமன்கற ஓட்டட கபாடுகிறரீ்ககள? இதில் 
உள்ளவர்கடள மூழ்கடிக்கவா (இப்படிச் பெய்தீர்கள்)? நீங்கள் பபரியகதார் (அபாயமான) 
காரியத்டதச் பெய்துவிட்டீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு களிர் "என்னுடன் உங்களால் 
பபாறுடமயாக இருக்க முடியாது என்று உங்களிடம் நான் கூறவில்டலயா?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு மூொ (அடல) அவர்கள், "நான் மறந்ததற்காக என்டனத் தண்டித்துவிடாதீர்கள். என் 
விஷயத்தில் ெிரமத்டத ஏற்படுத்திவிடாதீர்கள்'' என்று பொன்னார்கள். பிறகு இருவரும் 
மரக்கலத்திலிருந்து இறங்கி, கடகலாரமாக நடந்துபகாண்டிருந்த கபாது, ெிறுவன் ஒருவன் மற்றச் 
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ெிறுவர்க ளுடன் விடளயாடிக்பகாண்டிருந்தான். உடகன களிர் (அடல) அவர்கள் அச்ெிறு வனின் 
தடலடயப் பிடித்துத் தமது கரத்தால் திருகிக் பகான்றுவிட்டார்கள். உடகன மூொ (அடல) 
அவர்கள் களிர் அவர்களிடம், "எந்த உயிடரயும் பகால்லாத, ஒரு பாவமும் அறியாத உயிடரக் 
பகான்றுவிட்டீகர! தகாத காரியத் டதச் பெய்துவிட்டீகர!'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு களிர், 
"நீங்கள் என்னுடன் பபாறு டமயாக இருக்க முடியாது என்று (முன்கப) உங்களிடம் நான் 
கூறவில்டலயா?'' என்று ககட்டார். (அறிவிப்பாளர்) கூறுகிறார்: இம்முடற களிர் (அடல) அவர்கள் 
பொன்னது, முதல் முடற பொன்னடதவிடக் கடுடமயானதாகும்.126 பிறகு மூொ (அடல) 
அவர்கள், "இதற்குப் பிறகு நான் உங்களிடம் ஏதாவது (விளக்கம்) ககட்டால் என்டன உம்முடன் 
கெர்த்துக்பகாள்ள கவண்டாம். (இரு முடற) நான் கூறிய ெமாதானத்டத ஏற்றுக் பகாண்டுவிட்டீர்'' 
என்று பொன்னார்கள். பதாடர்ந்து இருவரும் நடந்து, முடிவில் ஒரு கிராமத்தாரிடம் வந்து 
அவர்களிடம் உைவு ககட்டார்கள். அவ்விருவருக்கும் விருந்தளிக்க அவர்கள் மறுத்துவிட்டனர். 
அங்கு கீகழ விழலாமா என கயாெித்துக்பகாண்டிருந்த -ொய்ந்த நிடலயில் இருந்த- ஒரு சுவடரக் 
கண்டார்கள். உடகன அம்மனிதர் இவ்வாறு தமது கரத்தால் அடத(த் தூக்கி) நிறுத்தினார். அப்கபாது 
மூொ (அடல) அவர்கள், "இவர்களிடம் நாம் வந்து (உைவு ககட்டு)ம் இவர்கள் நம்டம 
உபெரிக்கவில்டல; உைவளிக்கவுமில்டல. (அவ்வாறிருந்தும் விழவிருந்த அவர்களது சுவடரத் 
தூக்கி நிறுத்திவிட்டீர்கள்.) நீங்கள் நிடனத்திருந்தால் இதற்குக் கூலி பபற்றிருக்கலாகம!'' 
என்றார்கள். களிர் (அடல) அவர்கள், "இதுகவ நானும் நீங்களும் பிரிய கவண்டிய கநரம். 
உங்களால் பபாறுடமயாக இருக்க முடியாத (இம்மூன்று) பெயல்களுக்கான விளக்கத்டத 
உங்களுக்கு (இப்கபாது) கூறுகிகறன்'' என்று கூறினார்கள். (இந்நிகழ்ச்ெிடய கூறிக்பகாண்டிருந்த) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மூொ (அடல) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கருடை 
புரியட்டும். அவர் பபாறுடமயாக இருந்திருப் பாரானால், அவ்விருவர் பற்றிய (இன்னும்) பல 
தகவல்கள் நமக்கு எடுத்துடரக்கப்பட்டிருக் குகம என்று நான் ஆடெப்பட்டதுண்டு'' என்று 
கூறினார்கள். கமலும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முதல் தடடவ மூொ (அடல) 
அவர்கள் பபாறுடமயிழந்தது மறதியினா லாகும்'' என்றும் கூறினார்கள். (பதாடர்ந்து அந்த 
நிகழ்ச்ெிடயக்) கூறினார்கள்: (அப்கபாது) ெிட்டுக் குருவிபயான்று வந்து மரக்கலத்தின் 
விளிம்பின்மீது விழுந்தது. பிறகு (தனது அலகால்) கடலில் ஒரு முடற பகாத்தி (நீர் அருந்தி)யது. 
அப்கபாது மூொ (அடல) அவர்களிடம் களிர், "உம்முடடய அறிவும் என்னுடடய அறிவும் 
அல்லாஹ்வின் அறிகவாடு ஒப்பிடுடகயில், இந்தச் ெிட்டுக் குருவி (தனது அலகால்) இந்தக் 
கடலிலிருந்து எடுத்த (நீரின்) அளவுதான் (நம் அறிவு உள்ளது)'' என்று கூறினார்கள். இதன் 
அறிவிப்பாளரான ெயதீ் பின் ஜுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள், (இந்நிகழ்ச்ெி பற்றிக் கூறும் 18:79ஆவது வெனத்தின் மூலத்டத) "வ கான அமாமஹும் 
மலிக்குன் யஃகுது குல்ல ெஃபனீத்தின் ஸாலிஹத்தின் ஃகஸ்பா'' என்று ஓதுவார்கள். (பபாருள்: 
அவர்களுக்கு முன்கன ஒரு மன்னன் ஆளும் பகுதி இருந்தது. அவன் பழுதில்லாத நல்ல 
மரக்கலங்கள் ஒவ்பவான்டறயும் அபகரித்துக்பகாண்டிருந்தான்.) கமலும், (18:80ஆவது வெனத்தின் 
மூலத்டத) "வ அம்மல் ஃகுலாமு ஃப கான காஃபிரன்'' என்று ஓதுவார்கள். (பபாருள்: அச்ெிறுவன் 
இடறமறுப்பாளனாக இருந்தான்.)127 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4743 ெயதீ் பின் ஜுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், 
"(கபச்ொளர்) நவ்ஃப் அல்பிகாலீ என்பார் கல்விடயத் கதடிச் பென்ற மூொ, பனூ இஸ்ரா யலீ் 
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ெமுதாயத்தின் (இடறத்தூதராக நியமிக்கப் பபற்ற) மூொ அல்லர் என்று கூறுகிறாகர?'' எனக் 
ககட்கப்பட்டது. அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம், "ெயகீத! அவ்வாறு அவர் 
கூறியடத நீங்கள் பெவியுற்றரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கறன். இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்கள் "நவ்ஃப் பபாய்யுடரக்கிறார்'' என்று கூறிவிட்டு, உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாகப் பின் வருமாறு கூறினார்கள்:  
 
4744 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மூொ (அடல) அவர்கள் தம் (பனூ 
இஸ்ரா யலீ் ெமுதாய) மக்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கிய அருட்பகாடடகடளயும் 
கொதடனகடளயும் நிடனவூட்டி (அறிவுடர கூறி)க்பகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது "இந்தப் பூமியில் 
என்டனவிடச் "ெிறந்த' அல்லது "நன்கறிந்த' மனிதர் கவபறவரும் இல்டல'' என்று கூறினார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ், "உம்டமவிடச் ெிறந்தவடர, அல்லது உம்டம விட அதிக ஞானம் 
உள்ளவடர நான் அறிகவன்'' என அறிவித்தான்; "இந்தப் பூமியில் ஒரு மனிதர் இருக்கிறார். அவர் 
உம்டமவிட அதிகம் அறிந்தவர்'' என்று கூறினான். மூொ (அடல) அவர்கள் "இடறவா! அவடர 
எனக்கு அறிவித்துக்பகாடு'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம், "உப்பிட்ட மீபனான்டறப் 
பயை உைவாக எடுத்துக்பகாண்டு (கடகலார மாகச்) பெல்வரீாக. அந்த மீடன எந்த இடத்தில் 
நீங்கள் தவறவிடுவரீ்ககளா அங்கு அவர் இருப்பார்'' என்று கூறப்பட்டது. அவ்வாகற மூொ (அடல) 
அவர்களும் அவர்களுடடய உதவியாளரும் (கடகலாரமாக) நடந்து பென்று அந்தப் பாடறடய 
அடடந்தனர். மூொ (அடல) அவர்கள் பாடத மாறி (தம் உதவியாளடர) விட்டுச் 
பென்றுவிட்டார்கள். அப்கபாது (உதவியாளரின் கூடடயிலிருந்த) மீன் குதித்துத் தண்ைரீில் 
விழுந்துவிட்டது. அது பென்ற நீர்த்தடம் இடையாமல் வடளயம் கபான்று மாறிவிட்டது. 
அப்கபாது அவர்களுடடய உதவியாளர், "நான் இடறத்தூதரிடம் பென்று, இடதப் பற்றி பதரிவிக்க 
கவண்டாமா?'' என்று கூறிக்பகாண்டு, (மூொ (அடல) அவர்களிடம்) பென்றார். ஆனால், (அடதக் 
கூறவிடாமல்) அவருக்கு மறதி ஏற்படுத்தப்பட்டது. அந்த இடத்டதவிட்டு அவர்கள் இரு வரும் 
கடந்து பென்றதும், மூொ (அடல) அவர் கள் "நமது காடல உைடவக் பகாண்டுவாரும்! இந்தப் 
பயைத்தில் நாம் கடளப்படடந்து விட்கடாம்'' என்று கூறினார்கள். அந்த இடத்டதக் கடக்கும்வடர 
அவர்கள் இருவருக்கும் கடளப்பு ஏற்படவில்டல. அந்த இடத்டதக் கடந்ததும் உதவியாளர் (மீன் 
தப்பிச் பென்றுவிட்டடதப் பற்றி) நிடனத்தார். "கவனித்தீர்களா? நாம் அந்தப் பாடற அருகில் 
ஒதுங்கியகபாது அந்த மீடன நான் மறந்துவிட்கடன். அடதப் பற்றிக் கூறவிடா மல் டஷத்தான் 
என்டன மறக்கடவத்துவிட் டான். அது கடலில் ஆச்ெரியமான முடறயில் தனது வழித்தடத்டத 
அடமத்துச் பென்றது'' என்று கூறினார். மூொ (அடல) அவர்கள், "அதுதான் நாம் கதடிவந்த இடம்'' 
என்று கூறியபடி, தம் அடிச்சுவடு கடளப் பின்பற்றி வந்த வழிகய அவ்விருவரும் திரும்பினர். 
அப்கபாது அந்த மீன் குதித்கதாடிய இடத்டத உதவியாளர் காண்பித்தார். மூொ (அடல) அவர்கள், 
"இதுதான் எனக்குச் பொல்லப்பட்ட இடமாகும்'' என்று கூறிவிட்டு, அவடரத் கதடிக்பகாண்டு 
பென்றார்கள். அங்கு ஆடடயால் கபார்த்தியபடி "பிடரியின் மீது' அல்லது "நடுப் பிடரியின் மீது' 
மல்லாந்து களிர் (அடல) அவர்கள் படுத்திருந்தார்கள். மூொ (அடல) அவர்கள் "உங்களுக்குச் ொந்தி 
உண்டாகட்டும்'' என்று பொன்னார்கள். உடகன களிர் அவர்கள் தமது முகத்திலிருந்து ஆடடடய 
விலக்கி "வ அடலக்குமுஸ் ஸலாம்' என்று பதில் ெலாம் பொல்லிவிட்டு, "நீங்கள் யார்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு மூொ (அடல) "நான்தான் மூொ'' என்றார்கள். களிர் அவர்கள், "எந்த மூொ?'' 
என்று ககட்டார்கள். மூொ (அடல) அவர்கள், "பனூ இஸ்ராயலீ் (ெமுதாய மக்களுக்கு 
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இடறத்தூதராக நியமிக்கப்பபற்ற) மூொ'' என்று பதிலளித்தார்கள். "எதற்காக வந்துள்ளரீ்கள்?'' என்று 
களிர் அவர்கள் ககட்க, "உங்களுக்குக் கற்றுத் தரப்பட்டுள்ள அறிவிலிருந்து எனக்கும் (ெிறிது) 
நீங்கள் கற்றுத் தருவதற்காக நான் (உங்களிடம்) வந்துள்களன்'' என்று மூொ (அடல) அவர்கள் 
கூறினார்கள். அதற்கு களிர் (அடல) அவர்கள், "என்னுடன் உங்களால் பபாறுடமயாக இருக்க 
இயலாது. உங்களுக்கு ஞானமில்லாத ஒரு விஷயத்தில் உங்களால் எவ்வாறு பபாறுடமயாக 
இருக்க முடியும்? எடதச் பெய்ய கவண்டுபமன எனக்குக் கட்டடளயிடப்பட்டுள்ளகதா அடத நான் 
பெய்வடத நீங்கள் கண்டால், உங்களால் பபாறுடமயாக இருக்க முடியாது'' என்று கூறினார். 
அதற்கு மூொ (அடல) அவர்கள், "அல்லாஹ் நாடினால் என்டனப் பபாறுடம யாளனாக நீங்கள் 
காண்பரீ்கள். உங்களின் எந்தக் கட்டடளக்கும் நான் மாறு பெய்யமாட் கடன்'' என்று கூறினார்கள். 
"நீங்கள் என்டனப் பின்பதாடர்ந்து வருவதாயிருந்தால், எடதப் பற்றியும் நானாக (விளக்கம்) 
பொல்லாத வடர அடதப் பற்றி என்னிடம் நீங்கள் (விளக்கம்) ககட்கக் கூடாது'' என்று களிர் 
(அடல) அவர்கள் பொன்னார்கள். பிறகு இருவரும் (கடகலாரமாக) நடந்து பென்று ஒரு 
மரக்கலத்தில் ஏறினர். அப்கபாது களிர் (அடல) அவர்கள் கவண்டுபமன்கற அந்த மரக்கலத்தில் 
ஓட்டட கபாட்டார்கள். உடகன மூொ (அடல) அவர்கள், "இதில் உள்ளவர்கடள மூழ்கடிக்கவா 
ஓட்டட கபாடுகிறரீ்? நீங்கள் மாபபரும் (அபாயமான) பெயடலயன்கறா பெய்து விட்டீர்கள்?'' என்று 
களிரிடம் ககட்டார்கள். அதற்கு களிர் அவர்கள், "உங்களால் என்னுடன் பபாறுடமயாக இருக்க 
இயலாது என்று நான் பொல்லவில்டலயா?'' என்று ககட்டார்கள். மூொ (அடல) அவர்கள், "நான் 
மறந்துவிட்டடத டவத்து என்டனத் தண்டித்துவிடாதீர்கள். என் விஷயத்தில் ெிரமத்டதக் 
பகாடுத்துவிடாதீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். பதாடர்ந்து இருவரும் நடந்தார்கள்; 
விடளயாடிக்பகாண்டிருந்த ெிறுவர்கடளச் ெந்தித்தார்கள். உடகன களிர் அவர்கள் கயாெிக்காமல் 
பென்று, அவர்களில் ஒரு ெிறுவடனக் பகான்றுவிட்டார்கள். அடதக் கண்டு மூொ (அடல) 
அவர்கள், பபரிதும் திடுக்குற்றார்கள்; பவறுப்படடந்தார்கள். எந்தப் பாவமும் அறியாத, எந்த 
உயிடரயும் பகால்லாத உயிடரக் பகான்றுவிட்டீர்ககள? தகாத காரியத்டதச் பெய்துவிட்டீர்ககள?'' 
என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நிகழ்ச்ெிடயச் பொல்லிக்பகாண்கட) 
இந்த இடத்திற்கு வந்தகபாது "நம்மீதும் மூொ அவர்கள் மீதும் அல்லாஹ்வின் கருடை 
பபாழியட்டும். மூொ (அடல) அவர்கள் மட்டும் அவெரப்பட்(டுக் ககள்வி ககட்)டிருக்காவிட்டால் 
இன்னும் (அரிய) விந்டத(யான பல காட்ெி)கடளக் கண்டிருப்பார். ஆயினும், (இவ்வாறு ககட்ட) 
மூொ (அடல) அவர்கடள, தம் கதாழர் (களிர்) முன்பாக நாைம் கவ்விக்பகாண்டது'' என்றார்கள். 
மூொ (அடல) அவர்கள் "இதற்குப் பிறகு ஏகதனும் உங்களிடம் நான் ககட்டால் உங்க ளுடன் 
என்டனச் கெர்த்துக்பகாள்ளாதீர். என் னிடமிருந்து (இரு முடற) ெமாதானத்டத ஏற்றுக்பகாண்டீர்'' 
என்று கூறினார்கள். மூொ (அடல) அவர்கள் பபாறுடமயாக இருந்திருந்தால், 
ஆச்ெரியமானவற்டறக் கண்டி ருப்பார்கள். -(பபாதுவாககவ) நபி (ஸல்) அவர் கள் நபிமார்கள் 
எவடரப் பற்றியாவது கபச் பெடுத்தால் "நம்மீதும் என்னுடடய இன்ன ெககாதரர்மீதும் 
அல்லாஹ்வின் கருடை பபாழி யட்டும்'' என்று முதலில் தமக்காகவும் பிறகு அந்த நபிக்காகவும் 
பிரார்த்திப்பார்கள்- நம் மீதும் அல்லாஹ்வின் கருடை பபாழியட்டும். பதாடர்ந்து அவர்கள் 
இருவரும் நடந்து, அற்பக் குைமுடடய ஒரு கிராமவாெிகளிடம் வந்தனர். அந்த மக்கள் கூடும் 
இடங்களுக்குச் பென்று உைவு ககட்டுச் சுற்றிவந்தனர். அவ்விருவருக்கும் விருந்தளிக்க அவர்கள் 
மறுத்து விட்டனர். அப்கபாது அங்கு விழுந்துவிடலாமா என்று கயாெித்துக்பகாண்டிருந்த ஒரு 
சுவடரக் கண்டனர். உடகன களிர் அடதத் தூக்கி நிறுத்தினார்கள். அடதக் கண்ட மூொ (அடல) 
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அவர்கள், "நீர் நிடனத் திருந்தால் இதற்குக் கூலிடயப் பபற்றிருக்கலாகம?'' என்று கூறினார்கள். 
களிர், "இதுகவ எனக்கும் உமக்குமிடடகய பிரியும் கநரமாகும்'' என்று கூறி, மூொவின் ஆடடடயப் 
பிடித்தார். கமலும், உம்மால் பபாறுடமயாக இருக்க முடியாதவற்றுக்கான விளக்கத்டத உமக்குக் 
கூறுகிகறன். அந்த மரக்கலம் கடலில் பதாழில் பெய்யும் ஏடழகள் ெிலருக்குரியது...'' என்று 
பதாடங்கி, வெனத்தின் (18:79) இறுதிவடர பொல்லிக்காட்டினார்கள். அந்த மரக்கலத்டத 
அபகரித்துக்பகாள்பவன் வந்து, ஓட்டடயான நிடலயில் மரக்கலத்டதக் கண்டால் அடத 
விட்டுவிடுவான். பிறகு அவர்கள் மூங்கில் கழியால் (ஓட்டடடய அடடத்து) அடதப் பழுது 
பார்த்துவிடுவார்கள். அந்தச் ெிறுவகனா, படடக்கும்கபாகத "இடறமறுப்பாளன்' என (இடறவனால்) 
தீர்மானிக்கப்பட்டு படடக்கப்பட்டான். அவனுடடய பபற்கறார் அவன்மீது மிகுந்த பாெம் 
டவத்திருந்தனர். அவன் பருவ வயடத அடடந்தால் அவ்விருவடரயும் தவறான வழியிலும் 
இடறமறுப்பிலும் தள்ளிவிடு வான். (இடறவன் கூறுகிறான்:) "அவ்விருவரின் இடறவன் 
அவனுக்குப் பதிலாக அவடனவிடச் ெிறந்த தூய்டமயான பநருங்கி உறவாடக்கூடிய குழந்டதடய 
மாற்றாக வழங்குவான்'' என நிடனத் கதாம். (18:81) அந்தச் சுவர், அந்நகரத்தில் உள்ள இரண்டு 
அநாடதச் ெிறுவர்களுக்கு உரியதாகும். அதற்குக் கீகழ அவ்விருவருக்கும் உரிய புடதயல் 
இருந்தது என்று அந்த வெனத்தின் (18:82) இறுதிவடர பொல்லிக்காட்டினார்கள்.128 இடத உடப 
பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் 
பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4745 உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 18:77ஆவது வெனத் தின் 
மூலத்தில் ("லத்தகத்த அடலஹி அஜ்ரா' என்பதற்குப் பகரமாக) "லதகித்த அடலஹி அஜ்ரா' என்று 
ஓதினார்கள். (ஓதல் மாறுபட்டா லும் பபாருள் ஒன்கற: இதற்குக் கூலிடயப் பபற்றிருக்கலாகம!)  
 
4746 உடபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
"மூொ (அடல) (அவர்கள் ெில ஞானங்கடளக் கற்றுக்பகாள்வதற்காக ஓர் அடியாடரத் கதடிச் 
பென்றார்கள் என அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்ற) அவர்களுடடய அந்தத் கதாழர் யார்? அவர் "களிர்' 
அவர்கள்தானா என்பது பதாடர்பாக இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களும் ஹுர்ரு பின் டகஸ் பின் 
ஹிஸ்ன் அல்ஃபஸாரீ என்பாரும் கருத்து கவறுபாடு பகாண்டு வழக்காடிக்பகாண்டனர். இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "அவர் களிர் (அடல) அவர்கள்தான்'' என்றார்கள். அப்கபாது உடப பின் 
கஅப் அல்அன் ொரீ (ரலி) அவர்கள் அவ்வழியாகச் பென்றார் கள். அவர்கடள இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர் கள் அடழத்து, "அபுத்துஃடபல் அவர்ககள! இங்கக வாருங்கள். நானும் என்னுடடய 
இந்தத் கதாழரும் மூொ (அடல) அவர்கள் யாடரச் ெந்திக்கச் பெல்வதற்கு இடறவனிடம் வழி 
ககட்டார்ககளா அந்தத் கதாழர் யார் என்பது பதாடர்பாக வழக்காடிக்பகாண்கடாம். அவரது நிடல 
குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பொல்ல நீங்கள் ககட்டிருக்கி றரீ்களா?'' என்று 
வினவினார்கள். உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் (பின் வருமாறு) பதிலளித்தார்கள்: (ஆம்;) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பொல்ல நான் ககட்டிருக்கிகறன்: பனூ இஸ்ராயலீ் 
மக்களின் ஒரு கூட்டத்தாரிடடகய மூொ (அடல) அவர்கள் இருந்தகபாது, அவர்களிடம் ஒரு 
மனிதர் வந்து, "உங்கடளவிட அறிந்தவர் எவரும் இருப்பது உங்களுக்குத் பதரியுமா?'' என்று 
ககட்க, மூொ (அடல) அவர்கள், "இல்டல (என்டனவிட அறிந்தவர் எவரும் இருப்பதாகத் 
பதரியவில்டல)'' என்று பொன்னார்கள். உடகன மூொ (அடல) அவர்களுக்கு, "இருக்கிறார்; 
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அவர்தான் நம் அடியார் களிர் ஆவார்'' என்று அல்லாஹ் (வஹ)ீ அறிவித்தான். அப்கபாது மூொ 
(அடல) அவர்கள் களிர் அவர்கடளச் ெந்திக்க வழி ககட்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ் மீன் 
ஒன்டற அவர்களுக்கு அடடயாளமாக ஆக்கி, "நீர் எந்த இடத்தில் மீடனத் தவற விடுகிறகீரா 
அந்த இடத்திலிருந்து (வந்த வழிகய) திரும்பிச் பெல்லும். அங்கு களிடரச் ெந்திப்பரீ்'' என்று 
அவரிடம் கூறப்பட்டது. அவ்வாகற மூொ (அடல) அவர்கள் அல்லாஹ் நாடிய தூரம்வடர (தம் 
உதவியாளருடன்) நடந்தார்கள். பிறகு தம் ஊழியரிடம் "நமது காடல உைடவக் பகாண்டுவாரும்'' 
என்று கூறினார்கள். அதற்கு மூொ (அடல) அவர்களின் உதவியாளர், "கவனித்தீர்களா! நாம் அந்தப் 
பாடறயில் ஒதுங்கியகபாது அந்த மீடன நான் மறந்துவிட்கடன். அடதக் கூறவிடாமல் 
டஷத்தான்தான் என்டன மறக்கச் பெய்துவிட்டான்'' என்று கூறினார். மூொ (அடல) அவர்கள், 
"அதுதான் நாம் கதடிவந்த இடம்'' என்று தம் உதவியாளரிடம் பொல்ல, இருவரும் தம் 
அடிச்சுவடுகடளப் பின்பற்றி வந்தவழிகய திரும்பிச் பென்றார்கள். அங்கக களிர் (அடல) 
அவர்கடளக் கண்டார்கள் (18:63-65). பின்னர் அவ்விருவர் பதாடர்பாக அல்லாஹ் தனது கவதத்தில் 
எடுத்துடரத்த நிகழ்ச்ெிகள் நடடபபற்றன. யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மூொ (அடல) 
அவர்கள் கடலில் அந்த மீன் ஏற்படுத்திச் பென்ற வழித்தடத்டதப் பின்பதாடர்ந்து 
பென்றுபகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  
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அத்தியாயம் - 44 : நபித்கதாழர்களின் ெிறப்புகள்1 

     4747 - 4978 
 

 

பாடம் : 1 அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தகீ் (ரலி) அவர் களின் ெிறப்புகள்2  

 

4747 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் 
கூறினார்கள்: நாங்கள் (இருவரும் "ஸவ்ர்' எனும்) குடகயில் (ஒளிந்துபகாண்டு) இருந்த கபாது, 

(எங்கடளத் கதடிக்பகாண்டிருந்த) இடைடவப்பாளர்களின் கால் பாதங்கடள எங்கள் தடலக்கு 

அருகில் நான் கண்கடன். உடகன நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இவர்களில் ஒருவன் தன் கால் 
பாதங்கடளக் கண்டால் அவற்றுக்குக் கீகழ (ஒளிந்திருக்கும்) நம்டமப் பார்த்துவிடுவான்'' என்று 
(அச்ெத்து டன்) பொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூபக்ர் அவர்ககள! 
தம்முடன் மூன்றாமவனாக அல்லாஹ்கவ இருக்கும் இருவடரப் பற்றி என்ன கருதுகின்றரீ்?'' என்று 
ககட்டார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4748 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(இறப்பதற்குமுன் கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது) பொற் பபாழிவு கமடட (மிம்பர்) மீதமர்ந்து 

(உடரயாற்றுடகயில் பின்வருமாறு) பதரிவித்தார்கள்: "அல்லாஹ் தன் அடியார் ஒருவருக்கு 
அலங்காரமான இவ்வுலக வாழ்வு, அல்லது தன்னிடமுள்ள (மறுடமப் பபரு)வாழ்வு ஆகிய 
இரண்டில் ஒன்டறத் கதர்ந்பதடுத்துக் பகாள்ள வாய்ப்பளித்தான். அந்த அடியார் 
அல்லாஹ்விடமிருப்படதகய கதர்ந்பதடுத்து விட்டார்'' என்று கூறினார்கள். இடதக் ககட்டு அபூபக்ர் 
(ரலி) அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் அழுதார்கள். (அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடள கநாக்கி) 
"தங்க ளுக்கு எங்கள் தந்டதயரும் அன்டனயரும் அர்ப்பைமாகட்டும்'' என்று பொன்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தான் இப்படி வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டவராவார். அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள்தான் எங்களில் அல்லாஹ்வின் தூதடரப் பற்றி அதிகம் அறிந்தவராக இருந்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தமது பெல்வத்தாலும் கதாழடமயாலும் எனக்குப் கபருப 
காரம் பெய்தவர் அபூபக்ர் அவர்கள்தான். நான் (என் ெமுதாயத்தாரில் ஒருவடர) உற்ற நண்பராக 
ஆக்கிக்பகாள்வதாக இருந்தால், அபூபக்டரகய உற்ற நண்பராக ஆக்கிக்பகாண்டிருப்கபன்; எனினும், 

இஸ்லாமிய ெககாதரத்துவகம கபாதுமானதாகும். (எனது) இந்தப் பள்ளிவாெலில் உள்ள 
வாெல்களில் அபூபக்ர் வாெடலத் தவிர மற்றடவ விட்டுடவக்கப்பட கவண்டாம்'' என்று 

கூறினார்கள்.4 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்களிடடகய உடரயாற்றி னார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. 
 

4749 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவடர (என்) உற்ற கதாழராக ஆக்கிக் 
பகாள்வதாயிருந்தால் அபூபக்ர் அவர்க டளகய (என்) உற்ற கதாழராக ஆக்கிக்பகாண் டிருப்கபன்; 
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எனினும், அவர் என் (பகாள்டகச்) ெககாதரரும் என் கதாழரும் ஆவார். வல்ல டமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ் உங்கள் கதாழடர (அதாவது என்டனத் தனது) உற்ற கதாழராக 
ஆக்கிக்பகாண்டான். இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
 

 4750 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் என் ெமுதாயத்தாரில் ஒருவடர (என்) உற்ற 
கதாழராக ஆக்கிக்பகாள்வதாயி ருந்தால், அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கடளகய (என்) உற்ற கதாழராக 

ஆக்கிக்பகாண்டிருப்கபன். இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4751 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் ஒருவடர (என்) உற்ற கதாழராக 
ஆக்கிக்பகாள்வதாயிருந்தால், அபூகுஹாஃபா வின் புதல்வர் (அபூபக்ர்) அவர்கடளகய (என்) உற்ற 
கதாழராக ஆக்கிக்பகாண்டிருப்கபன். இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4752 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இந்த பூமியில் உள்களாரில் ஒருவடர (என்) உற்ற 
கதாழராக ஆக்கிக்பகாள்வதாயிருந்தால், அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வடரகய என் உற்ற கதாழராக 

ஆக்கிக்பகாண்டிருப்கபன். எனினும், உங்கள் கதாழர் (ஆகிய நான்) அல்லாஹ்வின் உற்ற கதாழன் 
ஆகவன். இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4753 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கவனியுங்கள்! நான் ஒவ்பவாரு 
நண்பனின் நட்பிலிருந்தும் விலகிக்பகாள்கிகறன் (இடற வனுக்கு மட்டுகம உற்ற கதாழனாக 
இருக்க விரும்புகிகறன்). (யாகரனும்) ஒருவடர நான் (என்) உற்ற கதாழராக ஆக்கிக்பகாள்வதாயி 
ருந்தால், அபூபக்ர் அவர்கடளகய என் உற்றத் கதாழராக ஆக்கியிருப்கபன். உங்கள் கதாழர் (ஆகிய 
நான்) அல்லாஹ்வின் உற்ற கதாழன் ஆகவன். இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4754 அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"தாத்துஸ் ஸலாஸில்' எனும் படடப் பிரிவுக்கு (தளபதி யாக்கி) என்டன அனுப்பிடவத்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்களிடம் நான் பென்று, "மக்களிகலகய உங்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவர் யார்?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆயிஷா' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "ஆண்களில் (மிகவும் 

பிரியமான வர் யார்)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆயிஷாவின் தந்டத (அபூபக்ர்)' என்று 
பதிலளித் தார்கள். "பிறகு யார்?'' என்று ககட்டதற்கு, "(பிறகு) உமர்'' என்று கூறிவிட்டு, கமலும் 
பலருடடய பபயர்கடளக் குறிப்பிட்டார்கள்.5  

 

4755 இப்னு அபமீுடளக்கா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் பிரதிநிதியாக ஒருவடர ஆக்குவதாயிருந்தால் யாடர 
ஆக்கியிருப்பார்கள்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கடள (ஆக்கியிருப்பார்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். "அபூபக்ருக்குப் பிறகு யாடர?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு "உமர் (ரலி) அவர்கடள'' என்று பதிலளித்தார்கள். "உமருக்குப் பிறகு யாடர?'' 
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என்று ககட்கப் பட்டகபாது, "ஆபூஉடபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கடள'' என்று கூறிவிட்டு 
அத்கதாடு நிறுத்திக்பகாண்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 4756 ஜுடபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு பபண்மைி அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் எடதகயா ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் 
பபண்டைத் திரும்பவும் தம்மிடம் வரும்படி கட்டடளயிட்டார்கள். அந்தப் பபண், "நான் வந்து 
தங்கடளக் காை (முடிய)வில்டலபயன்றால்...?'' என்று ககட்டார். -அறிவிப்பாளர் முஹம்மத் பின் 

ஜுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: என் தந்டத கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இறந்துவிட்டால் (என்ன பெய்வது?) என்பதுகபால் அப்பபண் ககட்டார்- அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்டனக் காை முடியாவிட்டால் அபூபக்ரிடம் பெல்'' என்று பதில் 
பொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுடபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ஒரு பபண்மைி வந்து, எடதப் பற்றிகயா கபெினார். அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஏகதா கட்டடளயிட்டார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது.6 மற்ற விஷயங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  
 

4757 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் இறுதி 
நாட்களில்) கநாயுற்றிருந்தகபாது, "உன் தந்டத (அபூபக்ர்) அவர்கடளயும் உன் ெககாதரடரயும் 
என்னிடம் அடழத்துவா. நான் மடல் ஒன்டற எழுதித்தருகிகறன். ஏபனன் றால், (தாகம கலீஃபாவாக 
ஆக கவண்டு பமன) எவரும் ஆடெப்படகவா, "நாகன (அதற்குத்) தகுதியானவன்' என்று யாரும் 

பொல்லிவிடகவாகூடும் என நான் அஞ்சுகி கறன். (ஆனாலும், அவ்வாறு கவபறாருவர் 

முன்னிறுத்தப்பட்டாலும்) அபூபக்டரத் தவிர கவபறவடரயும் அல்லாஹ்வும் இடறநம்பிக் 
டகயாளர்களும் மறுத்துவிடுவர்'' என்று பொன்னார்கள்.7  

 

4758 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (எங்களிடம்), "இன்று உங்களில் கநான்பு கநாற்றிருப்பவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "நான்' என்றார்கள். "இன்டறய தினம் உங்களில் ஜனாஸாடவ (பிகரதம்) 
பின்பதாடர்ந்து பென்றவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "நான்' என்றார்கள். 
"இன்டறய தினம் ஓர் ஏடழக்கு உைவளித்தவர் உங்களில் யார்?'' என்று அவர்கள் ககட்க, அதற்கும் 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் "நான்' என்றார்கள். "இன்டறய தினம் ஒரு கநாயாளிடய உடல் நலம் 
விொரித்தவர் உங்களில் யார்?'' என்று ககட்க, அதற்கும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்ககள "நான்' என்றார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இடவ அடனத்தும் ஒரு மனிதரில் ஒன்று 
கெர்ந்தால், அவர் பொர்க்கத்தில் நுடழயாமல் இருப்பதில்டல'' என்றார்கள்.8  

 

4759 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "(இஸ்ரகவலர்களில்) ஒரு மனிதர் தமது மாட்டின் 
மீது சுடமகடள ஏற்றிவிட்டு, அடத ஓட்டிக்பகாண்டு பென்றார். அப்கபாது அது அவடரத் திரும்பிப் 
பார்த்துப் கபெியது. "நான் இதற்காக (சுடம சுமப்பதற்காக)ப் படடக்கப்பட வில்டல; மாறாக, நான் 
(நிலத்டத) உழுவதற் காகத்தான் படடக்கப்பட்டுள்களன்'' என்று கூறிற்று என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். உடகன மக்கள், "அல்லாஹ் தூயவன்'' என்று வியப்புடனும் 
அதிர்ச்ெியுடனும் கூறிவிட்டு, "மாடு கபசுமா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள், "நானும் அபூபக்ரும் உமரும் இடத நம்புகிகறாம்'' என்று பொன்னார்கள். கமலும், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இஸ்ரகவலர்களில்) ஓர் ஆட்டு இடடயர் தம் ஆடுகடள 
கமய்த்துக்பகாண்டி ருந்தார். அப்கபாது ஓநாய் ஒன்று அவற்றின் மீது பாய்ந்து ஓர் ஆட்டடக் 
கவ்விச் பென்றது. உடகன அந்த இடடயர் அடதத் துரத்திச் பென்று ஓநாயிடமிருந்து அந்த 
ஆட்டட விடுவித்தார். அப்கபாது அந்த ஓநாய் அவடரத் திரும்பிப் பார்த்து, "பகாடிய விலங்குகள் 
ஆதிக்கம் பெலுத்தும் (யுக முடிவு) நாளில் இந்த ஆட்டுக்கு (பபாறுப்பாளர்) யார்? அன்று என்டனத் 
தவிர கவபறந்தப் பபாறுப்பாளனும் இருக்கமாட்டாகன!'' எனக் கூறிற்று என்று பொன்னார்கள். 
உடகன மக்கள் "அல்லாஹ் தூயவன்'' என்று (வியந்து) கூறினர். அப்கபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நானும் அபூபக்ரும் உமரும் இடத நம்புகிகறாம்'' என்று பொன்னார்கள்.9 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஆடு 
மற்றும் ஓநாய் பற்றிய நிகழ்ச்ெி இடம்பபற்றுள்ளது. மாட்டடப் பற்றிய நிகழ்ச்ெி காைப்படவில்டல. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் 

பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் மாடு, ஆடு ஆகியடவ பற்றிய குறிப்பு 
இடம்பபற்றுள்ளது. கமலும், "நானும் அபூபக்ரும் உமரும் இடத நம்புகிகறாம் என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்கபாது அவர்கள் இருவரும் அந்த இடத்தில் 

இருக்கவில்டல'' என்று (ெற்று கூடுதலான தகவலு)ம் காைப்படுகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 2 உமர் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்10  

 

4760 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் 
(இறந்தவுடன்) கட்டிலில் கிடத்தப் பட்டிருந்தார்கள். அப்கபாது மக்கள் அவடரச் சூழ்ந்துபகாண்டு 

பிரார்த்திக்கவும் பாராட்டவும் பெய்தனர். பிகரதம் எடுக்கப்படுவதற்கு முன்பாக அவருக்காக இறுதித் 
பதாழுடக (ஜனாஸா பதாழுடக) பதாழுதனர். அவர்களி டடகய நானும் இருந்கதன். அப்கபாது ஒரு 
மனிதர் எனக்குப் பின் னாலிருந்து என் கதாடளப் பிடித்து என்டனத் திடுக்கிடச் பெய்தார். 
(யாபரன்று) நான் திரும்பிப் பார்த்தகபாது, அவர் அலீ (ரலி) அவர்கள்தான். அவர்கள் "உமர் 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கருடை புரிவானாக!'' என்று பிரார்த்தித்து விட்டு, "(உமகர!) உயரிய 
நற்பெயலுடன் நான் அல்லாஹ்டவச் ெந்திப்பதற்கு முன்மாதிரியாக, நான் விரும்பி ஏற்கத் தக்கவர் 
யாரும் உங்களுக்குப் பின்னால் இல்டல. (நீங்கள்தான் அதற்குத் தகுதியான மனிதர்.) 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! உங்கடள உங்களுடடய இரு கதாழர்களுடன்தான் அல்லாஹ் 

இருக்கச் பெய்வான் (அதாவது நபி (ஸல்), அபூபக்ர் (ரலி) ஆகிகயாருடன் நீங்கள் அடக்கம் பெய் 
யப்படுவரீ்கள்) என்கற நான் எண்ைியிருந் கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நானும் 
அபூபக்ரும் உமரும் வந்கதாம்'. என்றும், "நானும் அபூபக்ரும் உமரும் உள்கள பென்கறாம்' என்றும், 

"நானும் அபூபக்ரும் உமரும் பவளியில் புறப்பட்கடாம்' என்றும் பொல்வடத நான் அதிகமாகச் 

பெவியுற்றிருக்கிகறன். அதனால்தான் உங்கடள உங்கள் இரு கதாழர்களுடன்தான் (அல்லாஹ்) 
அடங்கச் பெய்வான் என்று நான் எதிர்பார்க்கிகறன் அல்லது எண்ணுகிகறன்'' என்று கூறினார்கள்.11 
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இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
4761 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் 
தூங்கிக்பகாண்டிருந்தகபாது, (கனவில்) மக்கள் (பல விதமான) ெட்டடகடள அைிந்தவர்களாக 
எனக்குக் காட்டப்பட்டார்கள். அவற்றில் மார்டப எட்டக்கூடிய அளவு (ெட்டடகளு)ம் இருந்தன; 

மார்டப எட்டாத டவயும் இருந்தன. உமர் பின் அல்கத்தாப் (தடரயில்) இழுத்துக் பகாண்கட 
பெல்லும் அளவுக்குகு முழுநீளச் ெட்டடபயான்டற அைிந்தவராக என்டனக் கடந்து பென்றார்'' 

என்று கூறினார்கள். மக்கள், "இதற்குத் தாங்கள் என்ன விளக்கம் கண்டீர்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதகர?'' என்று ககட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அந்தச் ெட்டடகள்) அவர்களது 
மார்க்கத்டத (மார்க்க உைர்டவயும் பெயல் பாடுகடளயும்) குறிக்கும்'' (என விளக்கம் கண்கடன்) 
என்று பதிலளித்தார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4762 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நான் உறங்கிக்பகாண்டிருந்தகபாது (கனவில்) ககாப்டப ஒன்று என்னிடம் பகாண்டுவரப்படுவடதப் 
கபான்று கண்கடன். அதில் பால் இருந்தது. நான் அதிலிருந்த பாடல (தாகம் தைியும் அளவுக்கு) 
அருந்திகனன். எந்த அளவுக்பகன்றால், (வயிறு நிடறந்து) அது என் நகக் கண்கள் வழிகய 
பவளிகயறி வருவடதக் கண்கடன். பின்னர் மீதிடய உமர் பின் அல்கத்தாபுக்குக் பகாடுத்கதன்'' 

என்று கூறினார்கள். மக்கள், "இதற்குத் தாங்கள் என்ன விளக்கம் கண்டீர்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதகர?'' என்று ககட்க, அதற்கு அவர்கள், "அறிவு' என்று பதிலளித்தார்கள்.13 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4763 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் உறங்கிக்பகாண்டிருந்தகபாது 
(கனவில்) என்டன, வாளி பதாங்கிக்பகாண்டி ருந்த ஒரு கிைற்றின் அருகில் கண்கடன். 
அதிலிருந்து அல்லாஹ் நாடிய அளவுக்கு(த் தண்ைரீ்) இடறத்கதன். பிறகு அபூகுஹாஃபாவின் 
புதல்வர் (அபூ பக்ர்) அவர்கள் அடத வாங்கி அதன் மூலம் "ஒரு வாளி நீடர' அல்லது "இரண்டு 
வாளிகள் நீடர' இடறத்தார். அவர் இடறத்தகபாது கொர்வு பதரிந்தது.14 -அல்லாஹ் அவருக்கு 
மன்னிப்பருள் வானாக.- பிறகு அது மிகப் பபரிய வாளியாக மாறியது. அப்கபாது அடத கத்தாபின் 
புதல்வர் (உமர்) அவர்கள் வாங்கினார். உமர் பின் அல்கத்தாப் இடறத்தடதப் கபான்று இடறக்கின்ற 
(வலிடம மிக்க) அபூர்வத் தடலவர் ஒருவடர நான் மக்களில் பார்க்கவில்டல. மக்கள் (தங்கள் 
ஒட்டகங்களுக்கு நீர் புகட்டி, நீர்நிடலயருகக அவற்றின்) ஓய்விடத்தில் கட்டிடவக்கும் அளவுக்கு 

(அவர் நீர் இடறத்தார்).15 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.16 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வர் 
(அபூபக்ர்) நீர் இடறப்படதக் கண்கடன்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  
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4764 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் உறங்கிக்பகாண்டிருக்டகயில் 
(கனவில்) ஒரு நீர்த் தடாகத்தின் அருகில் நான் இருந்துபகாண்டு, நீர் இடறத்து மக்களுக்குப் 
புகட்டிக்பகாண்டிருக்கக் கண்கடன். அப்கபாது அபூபக்ர் என்னிடம் வந்து எனக்கு ஓய்வளிப் பதற்காக 
என் கரத்திலிருந்த அந்த வாளிடய வாங்கி, இரண்டு வாளிகள் தண்ைரீ் இடறத் தார். அவர் 
இடறத்தகபாது (ெற்று) கொர்வு பதன்பட்டது. -அவருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு அருள்வானாக- பிறகு 
கத்தாபின் புதல்வர் (உமர்) வந்தார். அவர் அபூபக்ர் அவர்களிடமிருந்து (அந்த வாளிடய) வாங்கி, 
மக்கள் (தாகம் தீரத் தாங்களும் அருந்தி, தம் ஒட்டகங்களுக்கும் புகட்டிவிட்டுத்) திரும்பிச் 
பெல்லும்வடர இடறத்துக்பகாண்கடயிருந்தார். அவடரப் கபான்று இடறக்கின்ற பலொலியான ஒரு 
மனிதடர நான் ஒருகபாதும் பார்க்கவில்டல. அப்கபாதும் தடாகம் நிரம்பி வழிந்துபகாண்டிருந்தது. 
இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 

4765 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (கனவில்) நான் சுற்றுச் சுவர் இல்லாத 
ஒரு கிைற்றுக்கு அருகிலிருந்த வாளியால் தண்ைரீ் இடறப்படதப் கபான்று எனக்குக் 
காட்டப்பட்டது. அப்கபாது அபூபக்ர் அவர்கள் வந்து ஒரு வாளி நீடர அல்லது இரண்டு வாளிகள் 
நீடர (ெற்று) கொர்வான நிடலயில் இடறத்தார். அவருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு அருள்வானாக. 
பிறகு உமர் பின் அல்கத்தாப் வந்து இடறத்தார். உடகன அந்த வாளி மிகப் பபரிய வாளி யாக 
மாறியது. (அவர் வலுவுடன் பல வாளிகள் தண்ைரீ் இடறத்தார்.) அவடரப் கபான்று 
பெம்டமயாகவும் உறுதியாகவும் பெயல்படக் கூடிய புத்திொலியான ஒரு (அபூர்வத்) தடலவடர 
நான் கண்டதில்டல. மக்கள் தாகம் தீர்ந்து, (தம் ஒட்டகங்களுக்கும் நீர் புகட்டி, நீர் நிடலயருகக 
அவற்றின்) ஓய்விடத்தில் கட்டி டவக்கும் அளவுக்கு (அவர் நீர் இடறத்தார்). இடத அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.17 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - அபூபக்ர் (ரலி), உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) ஆகிகயாடர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கனவில் கண்டதாகக் கூறிய கமற்கண்ட ஹதீஸ், அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.18  

 

4766 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நபி (ஸல்) அவர்கள், "(கனவில்) நான் 
பொர்க்கத்தினுள் நுடழந்கதன். அங்கு ஒரு "வடீ்டட' அல்லது "மாளிடகடயக்' கண்கடன். "இது 
யாருக்குரியது?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள் (வானவர்கள்), "(இது) உமர் பின் அல்கத்தாப் 

அவர்களுக்குரியது'' என்று பதிலளித்தார்கள். அந்த மாளிடகக்குள் நான் பெல்ல நிடனத்கதன். 
ஆனால், (உமகர!) உமது தன்மான உைர்வு என் நிடனவுக்கு வந்தது. (ஆககவ, உள்கள பெல்லாமல் 
திரும்பி வந்துவிட்கடன்)'' என்று கூறினார்கள். அடதக் ககட்டு உமர் (ரலி) அவர்கள் அழுதார்கள். 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! தங்களிடமா தன்மானத்டதக் காட்டுவது?'' என்று ககட்டார்கள்.19 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிட மிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4767 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் தூங்கிக்பகாண்டிருந்தகபாது 
(கனவில்) என்டனச் பொர்க்கத்தில் கண்கடன். அங்கிருந்த மாளிடக ஒன்றின் ஓரத்தில் ஒரு பபண் 
அங்கத் தூய்டம (உளூ) பெய்துபகாண் டிருந்தாள். அப்கபாது நான், "இந்த மாளிடக யாருக்குரியது?'' 

என்று ககட்கடன். அவர்கள் (வானவர்கள்), "உமர் பின் அல்கத்தாபுக்குரி யது'' எனப் பதிலளித்தனர். 
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(அந்த மாளிடகக் குள் நான் பெல்ல நிடனத்கதன்.) உமரின் தன்மான உைர்வு என் நிடனவுக்கு 
வந்தது. உடகன அங்கிருந்து திரும்பிவந்துவிட்கடன். இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இ(வ்வாறு அவர்கள் கூறிய)டதக் ககட்டு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அழுதார்கள். அந்த அடவயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுடன் நாங்கள் அடனவரும் 
இருந்கதாம். பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள், "என் தந்டத தங்களுக்கு அர்ப்பைமாகட்டும்! தங்களிடமா 
நான் தன்மான உைர்டவக் காட்டுகவன், அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்று ககட்டார் கள்.20 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் 

பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4768 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களி(ன் வடீ்டுக்குள் பெல்ல அவர்களி) டம் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் 
அனுமதி ககட்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களு டடய 
துடைவியரான) குடறஷிப் பபண்கள் உரத்த குரலில் (குடும்பச் பெலவுத் பதாடகடய உயர்த்தித் 

தரும்படி ககட்டு) கபச்டெ வளர்த் துக்பகாண்டிருந்தனர். உமர் (ரலி) அவர்கள் அனுமதி ககட்ட 
கபாது அப்பபண்கள் அவெர அவெரமாகத் தம் பர்தாக்கடள அைிந்துபகாண்டனர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதி அளித்தவுடன் உமர் (ரலி) அவர்கள் உள்கள பென்றார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிரித்துக்பகாண்டிருந்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! தங்கடள அல்லாஹ் (வாழ்நாள் முழுவதும்) ெிரித்தபடி (மகிழ்ச்ெி யுடன்) 
இருக்கச் பெய்வானாக'' என்று பொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உமகர!) 
இந்தப் பபண்கடளக் கண்டு நான் வியப்படடகி கறன். என்னிடம் (ெகஜமாக) இருந்த இவர்கள் 
உம்முடடய குரடலக் ககட்டதும் அவெர அவெரமாகப் பர்தா அைிந்துபகாண்(டு உள்கள 
பென்றுவிட்)டார்கள்'' என்று பொன்னார்கள். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "இவர்கள் (எனக்கு 
அஞ்சுவடதவிட) அதிகமாக அஞ்ெத் தாங்கள் தான் தகுதியுடடயவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' 
என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு, "தமக்குத் தாகம படகவர்களாகிவிட்ட பபண்ககள! அல்லாஹ்வின் 
தூதருக்கு அஞ்ொமல் எனக்கா நீங்கள் அஞ்சு கிறரீ்கள்?'' என்று உமர் (ரலி) அவர்கள் ககட்டார்கள். 
அப்பபண்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதருடன் ஒப்பிடும்கபாது நீங்கள் கடின ெித்தமுடடயவராகவும் 
கடுடம காட்டக்கூடியவராகவும் இருக்கிறரீ்கள்'' என்று பதிலளித்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "என் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்திய மாக! (உமகர!) நீங்கள் ஓர் அகன்ற 
பாடதயில் பென்றுபகாண்டிருக்டகயில் உங்கடள டஷத்தான் எதிர்பகாண்டால், நீங்கள் வரும் 
பாடதயல்லாத கவறு பாடதயில் அவன் பென்றுவிடுவான்'' என்று பொன்னார்கள்.21 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
வாயிலாக மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடரிலும் வந்துள்ளது. அதில், "உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் வந்தகபாது, அவர்களுக்கு அருகில் 
(அவர்களுடடய துடைவியரான) பபண்கள் அவர்களிடம் உரத்த குரலில் கபெிக்பகாண்டி ருந்தனர். 
உமர் (ரலி) அவர்கள் அனுமதி ககட்டகபாது அவர்கள் அவெர அவெரமாகப் பர்தா அைிந்து 

(எழுந்து)பகாண்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. 
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 4769 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: "உங்களுக்கு முன்பிருந்த ெமுதாயங்களில் 
அகத்தூண்டல் மூலம் (உண்டமகள்) அறிவிக்கப்பட்டவர்கள் இருந்துள்ளார்கள். என் ெமுதாயத் 
தாரில் அத்தடகயவர் யாகரனும் இருந்தால், அவர்களில் உமர் பின் அல்கத்தாப் ஒருவராக 
இருப்பார்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிவந்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான 
அப்துல்லாஹ் பின் வஹ்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (இந்த ஹதீஸின் மூலத்தில் 
இடம்பபற்றுள்ள) "முஹத்தஸூன்' எனும் பொல்லுக்கு "அகத்தூண்டல் மூலம் 
அறிவிக்கப்பட்டவர்கள்' என்பது பபாருளாகும்.22 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4770 உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மூன்று விஷயங்களில் நான் என் இடற வனுக்கு 
இடெவான கருத்துக் பகாண்கடன். அடவ: 1. மகாமு இப்ராஹமீ் விஷயத்தில், 2. பர்தா விஷயத்தில், 

3. பத்ருப் கபாரில் பிடிக்கப்பட்ட டகதிகள் விஷயத்தில்.23  

 

4771 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நயவஞ்ெகர்களின் தடலவர்) அப்துல் 
லாஹ் பின் உடப இறந்தகபாது, அவருடடய புதல்வர் அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் 
உடப (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, தம் தந்டதக் குப் பிகரத 
ஆடட (கஃபன்) அைிவிப்பதற் காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெட்டடடயத் 
தருமாறு ககாரினார்.24 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ெட்டடடய அவரிடம் 
பகாடுத்தார்கள். பிறகு அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் தம் தந்டதக்கு இறுதித் பதாழுடகடய 

முன்னின்று நடத்தும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கவண்டினார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு (ஜனாஸாத் பதாழுடக)த் பதாழுவிக்க எழுந்தார்கள். உடகன உமர் 
(ரலி) அவர்கள் எழுந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஆடடடயப் பிடித்துக்பகாண்டு, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! (நயவஞ்ெகரான) இவருக்குத் பதாழுடக நடத்த கவண்டா பமன 
அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தடட விதித்திருக்க, இவருக்கா பதாழுவிக்கப் கபாகிறரீ்கள்!'' என்று 
ககட்டார்கள்.25 அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(பாவமன்னிப்புக் ககாரவும் ககாரா 

மலிருக்கவும்) எனக்கு அல்லாஹ் உரிடம யளித்துள்ளான்'' என்று கூறிவிட்டு, "(நபிகய!) 
அவர்களுக்காக நீர் பாவமன்னிப்புக் ககாரும்! அல்லது அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாராமல் 
இரும்! அவர்களுக்காக நீர் எழுபது தடடவ பாவமன்னிப்புக் ககாரினாலும் அவர் கடள அல்லாஹ் 
ஒருகபாதும் மன்னிக்க மாட்டான்' (9:80) என்று கூறுகின்றான். நான் எழுபது தடடவடயவிட 
அதிகமாக (இவருக்காகப்) பாவமன்னிப்புக் ககாருகவன்'' என்று பொன்னார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், 

"இவர் நயவஞ்ெகராயிற்கற!'' என்று பொன்னார்கள். இருந்தும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவருக்கு (ஜனாஸாத்) பதாழுடகடய முன்னின்று நடத்தினார்கள். அப்கபாது வல்லடமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் "அவர்களில் இறந்துவிட்ட எவருக்காகவும் ஒருகபாதும் நீர் பதாழுடக 
நடத்தாதீர்! அவரது ெமாதி அருகிலும் நிற்காதீர்'' (9:84) எனும் வெனத்டத அருளினான்.26 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "ஆககவ, அவர்களுக்காக ஜனாஸாத் பதாழுவிப்படத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
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பாடம் : 3 உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்.27  

 

4772 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எனது வடீ்டில் தமது "பதாடடகளி லிருந்து' அல்லது "கடைக்கால்களிலிருந்து' (ெற்று துைி) 
விலகியிருந்த நிடலயில் ஒருக் களித்துப் படுத்திருந்தார்கள். அப்கபாது (என் தந்டத) அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் உள்கள வர அனுமதி ககட்டார்கள். அப்படிகய படுத்தி ருந்த நிடலயில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் அவர்களுக்கு அனுமதி யளித்தார்கள். அவர்கள் (வந்து) 
கபெிக்பகாண்டிருந்தார்கள். பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் உள்கள வர அனுமதி ககட்டார்கள். 
அவர்களுக்கும் உள்கள வர அனுமதியளித்தார்கள். அப்கபாதும் அகத நிடலயி கலகய 
(படுத்துக்பகாண்டு) இருந்தார்கள். உமர் அவர்களும் (வந்து) கபெிக்பகாண்டிருந்தார்கள். பிறகு 
உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் உள்கள வர அனுமதி ககட்டகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (எழுந்து) உட்கார்ந்து தமது ஆடடடய ஒழுங்குபடுத்தினார்கள். - (இந்த இடத்தில்) 
அறிவிப்பாளர் முஹம்மத் பின் அபஹீர்மலா, "(இதுபவல்லாம்) ஒகர நாளில் நடந்தது என நான் 
பொல்ல (வர)வில்டல'' என்று கூறுகிறார்கள்.- உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் உள்கள வந்து 
கபெிக்பகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் புறப்பட்டுச் பென்றதும் நான், "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் உள்கள 
வந்தகபாது அவருக்காக நீங்கள் அடெய வில்டல; அவர்கடளப் பபாருட்படுத்த வில்டல. 
(ெகஜமாககவ இருந்தீர்கள்.) பிறகு உமர் அவர்கள் உள்கள வந்தார்கள். அப்கபா தும் நீங்கள் 

அவர்களுக்காக அடெயவில்டல; பபாருட்படுத்தவில்டல. பிறகு உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் உள்கள 
வந்தகபாது (மட்டும்) நீங்கள் (எழுந்து) உட்கார்ந்து உங்கள் ஆடடடயச் ெரி பெய்துபகாண்டீர்கள். 
(ஏன் அவ்வாறு பெய்தீர்கள்?)'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"எவடரக் கண்டு வானவர்கள் நாைம் பகாள்கிறார்ககளா அவடரக் கண்டு நான் நாைம் பகாள்ள 
கவண்டாமா!'' என்று ககட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் பன்னிபரண்டு அறிவிப்பா ளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

4773 நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) மற்றும் உஸ்மான் (ரலி) ஆகிகயார் 
கூறியதாவது: (ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எனது கம்பளியாடடடயப் கபார்த்தியபடி தமது விரிப்பில் ஒருக்களித்துப் 

படுத்திருந்தகபாது, அபூ பக்ர் (ரலி) அவர்கள் உள்கள வர அனுமதி ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அகத நிடலயில் (படுத்துக்பகாண்டு) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்கு உள்கள வர 
அனுமதியளித் தார்கள். அவர்கள் உள்கள வந்து தமது அலுவடல(ப் பற்றி கபெி) முடித்துக்பகாண்டு 
பிறகு திரும்பிச் பென்றார்கள். பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் உள்கள வர அனுமதி ககட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அகத நிடலயில் (படுத்துக்பகாண்கட) உமர் (ரலி) 
அவர்களுக்கு உள்கள வர அனுமதி யளித்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் உள்கள வந்து தமது 

அலுவடல(ப் பற்றி கபெி) முடித்துக்பகாண்டு பிறகு திரும்பிச் பென்றார்கள். உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பிறகு நான் வந்து உள்கள நுடழய அவர்களிடம் அனுமதி ககட்கடன். 
உடகன அவர்கள் (எழுந்து) அமர்ந்துபகாண்டார்கள். கமலும் (தம் துடைவி யார்) ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடம், "உனது ஆடடடய எடுத்து நன்கு அைிந்துபகாள்'' என்று கூறினார்கள். நான் 
அவர்களிடம் எனது அலுவடல முடித்துக்பகாண்டு திரும்பிச் பென்கறன். அப்கபாது ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அபூபக்ர், உமர் ஆகிகயாருக்காக அடெயாத நீங்கள் உஸ்மான் 
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அவர்களுக்காக ஆடிப்கபாய்விட்டீர்ககள!'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உஸ்மான் நாைம் மிகுந்த மனிதர். நான் அகத நிடலயில் இருந்துபகாண்டு அவருக்கு 
உள்கள வர அனுமதியளித்தால், அவர் தமது கதடவடய என்னிடம் பதரிவிக் காமகலகய 
கபாய்விடுவாகரா என்று நான் அஞ்ெிகனன்'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - ஆயிஷா (ரலி) மற்றும் உஸ்மான் (ரலி) ஆகிகயார் 
அறிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், 

"அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உள்கள வர அனுமதி 
ககட்டார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் 
கபான்கற இடம் பபற்றுள்ளன. 
 

 4774 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மதீனாவின் கதாட்டங்களில் ஒன்றில், தம்மிடமிருந்த குச்ெிடயத் தண்ைரீிலும் களிமண்ைிலும் 
ஊன்றியபடி ொய்ந்து அமர்ந்திருந்தார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் (வந்து கதாட்டத்தின் 
வாயிற்கதடவத்) திறக்கும்படி ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருக்காகக் 

கதடவத் திறப்பரீாக; அவருக்குச் பொர்க்கம் கிடடக்கவிருக்கிறது என்று நற்பெய்தி பொல்வரீாக'' 

என்று பொன்னார்கள். (நான் வாயிற்கதடவத் திறந்கதன்.) அங்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு வாயிற்கதடவத் திறந்துவிட்டு, அவர்களுக்குச் பொர்க்கம் 
கிடடக்கவிருப்பதாக நற்பெய்தி பொன்கனன். பிறகு மற்பறாரு மனிதர் (வந்து வாயிற்கதடவத்) 
திறக்கும்படி ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவருக்குக்) கதடவத் திறப்பரீாக; 

அவருக்குச் பொர்க்கம் கிடடக்கவிருக்கிறது என்று நற்பெய்தி கூறுவரீாக'' என்று பொன்னார்கள். 
நான் பென்று பார்த்தகபாது, அங்கு உமர் (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களுக்குக் கதடவத் 
திறந்துவிட்டு, அவர்களுக்குச் பொர்க்கம் கிடடக்கவிருப்பதாக நற்பெய்தி பொன்கனன். பிறகு 
இன்பனாரு மனிதர் (வந்து கதடவத்) திறக்கும்படி ககட்டார். அப்கபாது (ொய்ந்து பகாண்டிருந்த) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எழுந்து கநராக) அமர்ந்து, "அவருக்கு வாயிற்கதடவத் 
திறப்பரீாக; (அவருக்கு) கநரவிருக்கும் துன்பத்டதயடுத்து அவருக்குச் பொர்க்கம் 
கிடடக்கவிருப்பதாக நற்பெய்தி கூறுவரீாக'' என்று பொன்னார்கள். நான் பென்று (பார்த்தகபாது) 
அங்கு உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். நான் கதடவத் திறந்துவிட்டு, 

அவருக்குச் பொர்க்கம் கிடடக்கவிருப்பதாக நற்பெய்தி பொன்கனன். கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (அவருக்குத் துன்பம் கநர விருப்பதாகவும் அடதயடுத்து அவருக்குச் பொர்க்கம் 

கிடடக்கவிருப்பதாகவும்) கூறியடத யும் பொன்கனன். அப்கபாது உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள், 

"இடறவா! எனக்குப் பபாறுடமடய வழங்கு வாயாக!'' அல்லது "(எனக்கு கநரவிருக்கும் 
அத்துன்பத்தின்கபாது) அல்லாஹ்கவ உதவி புரிபவன் ஆவான்'' என்று கூறினார்கள்.28 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு கதாட்டத்திற்குள் 

நுடழந்துவிட்டு, அதன் வாெலில் காவலுக்கு நிற்கும்படி என்டனப் பைித்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  
 

4775 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் என் வடீ்டில் அங்கத் தூய்டம 
(உளூ) பெய்துவிட்டுப் புறப்பட்கடன். (அப்கபாது எனக்குள்) "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கடள விட்டுப் பிரியாமல் அவர்களுடகனகய இன்று (முழுவதும்) இருப்கபன்'' என்று 

பொல்லிக்பகாண்கடன். நான் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலுக்கு வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் குறித்துக் ககட்கடன். அப்கபாது மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்தப் 
பக்கம்தான் கபானார்கள்'' என்று கூறினர். நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் பென்ற 
திடெயில்) அவர்கடளப் பின் பதாடர்ந்து (இந்த வழியாகச் பென்றார்களா என்று) விொரித்தபடி 
பென்கறன். இறுதியில் ("குபா'வுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு கதாட்டமான) "பிஃரு அரீசு'க்குச் பென்று 
அதன் தடல வாெலில் அமர்ந்கதன். அதன் கதவு கபரீச்ெ மட்டடயால் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது இயற்டகக் கடடன நிடறகவற்றிக் பகாண்டு அங்கத் 
தூய்டம (உளூ) பெய்தார் கள். உடகன நான் அவர்களிடம் எழுந்து பென்கறன். அவர்கள் (பிஃரு) 
அரீஸ் (எனும் அத்கதாட்டத்திலுள்ள) கிைற்றின் மீது அதன் சுற்றுச் சுவருக்கு நடுகவ தம் 
கடைக்கால்கள் இரண்டடயும் திறந்து கிைற்றுக்குள் பதாங்க விட்டபடி அமர்ந்திருந்தார்கள். நான் 
அவர்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) பொல்லிவிட்டுத் திரும்பிச் பென்று வாெலருகக அமர்ந்து 
பகாண்கடன். நான் (எனக்குள்) "இன்று நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
வாயிற்காவல னாக இருப்கபன்'' என்று பொல்லிக்பகாண்கடன். அப்கபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
வந்து கதடவத் தள்ளினார்கள். நான் "யார் அது?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள், "(நான்தான்) அபூபக்ர் 
(வந்துள்களன்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். உடகன நான் "ெற்றுப் பபாறுங்கள்'' என்று பொல்லிவிட்டு 

(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) பென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இகதா அபூபக்ர் 
அவர்கள் (வந்து தங்களிடம் உள்கள வர) அனுமதி ககட்கிறார்கள்'' என்று பொன்கனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருக்கு அனுமதி பகாடுங்கள். கமலும், அவர் 
பொர்க்கவாெி என்று நற்பெய்தி பொல்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். நான் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கடள 
கநாக்கிச் பென்று அவர்களிடம் "உள்கள வாருங்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நீங்கள் 
பொர்க்கவாெி என்று நற்பெய்தி அறிவிக்கிறார்கள்'' என்று பொன்கனன். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
உள்கள வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு வலப் பக்கத்தில் அவர்களுடன் 
கிைற்றின் சுற்றுச் சுவரில் அமர்ந்துபகாண்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பெய்தடதப் 
கபான்கற, தம் கால்கள் இரண்டடயும் கிைற்றில் பதாங்கவிட்டு, கடைக்கால்கடளத் திறந்துபகாண் 
டார்கள். பிறகு நான் திரும்பிச் பென்று (வாெலில்) அமர்ந்துபகாண்கடன். நான் (முன்கப) என் 
ெககாதர(ர் ஒருவ)டர அங்கத் தூய்டம (உளூ) பெய்துபகாண்டு என்னுடன் வந்து 

கெர்ந்துபகாள்ளும்படி பொல்லி, விட்டுவிட்டு வந்திருந்கதன். ஆககவ (எனக்குள்), "அல்லாஹ் இன்ன 
மனிதருக்கு (அதாவது என் ெககாதரருக்கு) நன்டமடய நாடியிருந்தால் அவடர (இங்கு) வரச்பெய் 
வான்'' என்று பொல்லிக்பகாண்கடன். அப்கபாது ஒரு மனிதர் கதடவ அடெக் கிறார். நான் "யார் 
அது?'' என்று ககட்கடன். வந்தவர், "(நான்தான்) உமர் பின் அல்கத்தாப் (வந்துள்களன்)'' என்று 

பொன்னார். நான் "ெற்றுப் பபாறுத்திருங்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் பென்று அவர்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) கூறி, "இகதா, உமர் அவர்கள் வந்து 
(தங்களிடம் உள்கள வர) அனுமதி ககட்கிறார்கள்'' என்று பொன்கனன். "அவருக்கு அனுமதி 
தாருங்கள்; அவர் பொர்க்கவாெி என்று நற்பெய்தி கூறுங் கள்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பொன்னார்கள். நான் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் பென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அனுமதியளித்து விட்டார்கள்; நீங்கள் பொர்க்கவாெி என்று உங்களுக்கு நற்பெய்தி 
கூறுகிறார்கள்'' என்று பொன்கனன். அவர்கள் உள்கள வந்து கிைற்றின் சுற்றுச் சுவரில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இடப் பக்கம் அமர்ந்துபகாண்டு தம் இரு கால்கடளயும் 
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கிைற்றுக்குள் பதாங்கவிட்டுக்பகாண்டார்கள். பிறகு நான் திரும்பிச் பென்று (வாெலருகக) 
அமர்ந்துபகாண்கடன். "அல்லாஹ் இன்ன மனித ருக்கு (என் ெககாதரருக்கு) நன்டமடய 
நாடியிருந்தால் அவடர (இங்கு) வரச்பெய்வான்'' என்று (முன்பு கபாலகவ எனக்குள்) 
கூறிக்பகாண்கடன். அப்கபாது ஒரு மனிதர் வந்து கதடவ அடெத்தார். நான் "யார் அது?'' என்று 

ககட்கடன். அவர், "(நான்தான்) உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (வந்திருக்கிகறன்)'' என்று பதிலளித்தார். 
அப்கபாது நான், "ெற்றுப் பபாறுங்கள்'' என்று பொல்லிவிட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் பென்று (உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் வந்திருக்கும்) பெய்திடய அறிவித்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருக்கு அனுமதி பகாடுங்கள். அவர் பொர்க்கவாெி என்ற 
நற்பெய்திடய அவரிடம் கூறுங்கள். அத்துடன் அவருக்குத் துன்பம் கநரவிருக்கிறது (என்ற 

பெய்திடயயும் பொல்லுங்கள்)'' என்று பொன்னார்கள். அவ்வாகற நான் (உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்களிடம்) பென்று அவர்களிடம், "உள்கள வாருங்கள். உங்களுக்குச் பொர்க்கம் 
கிடடக்கவிருப்பதாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நற்பெய்தி கூறுகிறார்கள். அத்துடன் 
உங்களுக்குத் துன்பம் கநரவிருக்கிறது என்ற பெய்திடயயும் பொன்னார் கள்'' என்று கூறிகனன். 
அவர்கள் உள்கள வந்து (பார்த்தகபாது) சுற்றுச் சுவர் நிரம்பிவிட்டிருப்படதக் கண்டார் கள். ஆககவ, 

மற்பறாரு பக்கத்தில் அவர்கள் (மூவருக்கும்) எதிகர அமர்ந்துபகாண்டார்கள். இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷரீக் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (இந்த 
ஹதீடஸ எனக்கு அறிவித்த) ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ரஹ்) அவர்கள், "நான் (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் உமர் (ரலி) அவர் களும்) ஒகர சுவரில் 
அடுத்தடுத்து அமர்ந்தி ருந்த நிடலடயயும் உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் எதிர் சுவரில் தனிகய 
அமர்ந்திருந்த நிடலடய யும் (தற்கபாது) அவர்களின் அடக்கத்தலங்கள் அடமந்திருக்கும் 
நிடலடயக் குறிப்பதாக விளக்கம் கண்கடன்'' என்று கூறினார்கள்.29 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ 
அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடரிலும் வந்துள்ளது. அதில், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடள நாடி நான் புறப்பட்கடன். அவர்கள் கதாட்டங் கள் உள்ள 
பகுதிக்குச் பென்றுள்ளதாக அறிந்கதன். அவர்கடளப் பின்பதாடர்ந்து பென்றதில், ஒரு 
கதாட்டத்திற்குள் அவர்கள் பென்றிருப்படதக் கண்கடன். அங்கு கிைற்றின் சுற்றுச் சுவரில் 
அமர்ந்து, தம் கடைக்கால்கடளத் திறந்து, கிைற்றுக்குள் பதாங்கவிட்டிருந்தார்கள்'' என அபூமூொ 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. அவர்களின் அடக்கத்தலங்கள் பற்றிய குறிப்பு அதில் 
இடம்பபறவில்டல. இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷரீக் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாவது: எனக்கு இந்த ஹதீடஸ அறிவித்த ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ரஹ்) 
அவர்கள், "அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் இந்த இடத்தில்தான் எனக்கு இடத 

அறிவித்தார்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, அங்கிருந்த ககாட்டடயின் ஓர் ஓரத்டதச் சுட்டிக்காட்டினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கவறு இரு அறி 
விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மதீனாவில் இருந்த ஒரு கதாட்டத்துக்குத் தமது (இயற்டகத்) கதடவக் காகச் 
பென்றார்கள். அப்கபாது அவர்கடளப் பின்பதாடர்ந்து பென்கறன்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற் றுள்ளன. கமலும், 

"அவர்கள் மூவருடடய அடக்கத் தலங்கள் இந்த இடத்தில் ஒன்றாக இருப்படத யும் உஸ்மான் 
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(ரலி) அவர்களின் அடக்கத் தலம் தனியாக (மற்கறார் இடத்தில்) அடமந்தி ருப்படதயும் குறிப்பதாக 
விளக்கம் கண்கடன்'' எனும் குறிப்பும் இடம்பபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 4 அலீ பின் அபீதாலிப் (ரலி) அவர்க ளின் ெிறப்புகள்30  

 

4776 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அலீ (ரலி) அவர்களிடம், "(நபி) மூொவிடம் (நபி) ஹாரூனுக்கு இருந்த அந்தஸ்தில் என்னிடம் 
நீங்கள் இருக்கிறரீ்கள். எனினும், எனக்குப் பிறகு எந்த நபியும் இல்டல'' என்று பொன்னார்கள்.31 

(இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறு கிறார்கள்: 
(ெஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக ஆமிர் பின் ெஅத் (ரஹ்) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்த) இந்த 
ஹதீடஸ நான் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கநரடியாகச் பெவியுற 
விரும்பிகனன். ஆககவ, நான் ெஅத் (ரலி) அவர்கடளச் ெந்தித்து, எனக்கு ஆமிர் (ரஹ்) அவர்கள் 

அறிவித்த ஹதீடஸ அவர்களிடம் எடுத்து டரத்கதன். அப்கபாது ெஅத் (ரலி) அவர்கள் "நான் இடத 
(நபியவர்களிடமிருந்து) பெவியுற்கறன்'' என்று கூறினார்கள். ''நீங்கள் இடதச் பெவியுற்றரீ் களா?'' 

என்று ககட்கடன். அப்கபாது ெஅத் (ரலி) அவர்கள் தம் இரு விரல்கடளத் தம் காதுக்குள் டவத்து 
"ஆம் (நான்தான் பெவியுற்கறன்); இல்லாவிட்டால் இவ்விரண்டும் பெவிடாகப் கபாகட்டும்!'' என்று 

கூறினார்கள்.32 இந்த ஹதீஸ் எட்டு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4777 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: தபூக் கபாரின்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கடள (தாம் திரும்பிவரும்வடர தமக்குப்) 
பிரதிநிதியாக நியமித்தார்கள். அப்கபாது அலீ (ரலி) அவர்கள், "குழந்டதகடளயும் பபண்கடளயும் 

கவனித்துக்பகாள்வதற்காகவா என்டன விட்டுச்பெல்கிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மூொவிடம் ஹாரூனுக்கு இருந்த அந்தஸ்தில் என்னிடம் 
நீங்கள் இருப்படத விரும்பவில்டலயா? ஆயினும், (ஒரு கவறு பாடு யாபதனில்) எனக்குப் பிறகு 
எந்த நபியும் இல்டல'' என்று பொன்னார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4778 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ரலி) 
அவர்கள் (அலீ (ரலி) அவர்கடள விமர்ெிக்கு மாறு) எனக்கு உத்தரவிட்டார்கள். "நீர் அபுத்துராப் (அலீ) 
அவர்கடள ஏெ மறுப்பதற்கு என்ன காரைம்?'' என்று முஆவியா (என்னிடம்) ககட்டார்கள். அதற்கு 

நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ரலி) அவர்கடளப் பார்த்துச் பொன்ன மூன்று 
விஷயங்கடள நான் (இன்றும்) நிடனத்துப்பார்க்கிகறன். எனகவ, அலீ (ரலி) அவர்கடள நான் 
ஒருகபாதும் ஏெமாட்கடன். அந்த மூன்றில் ஒன்று என்னிடம் இருப்பதுகூட, (அரிய பெல்வமான) 
ெிவப்பு ஒட்டகம் எனக்குக் கிடடப்படதவிட மிகவும் உவப்பானதாகும். (அந்த மூன்று விஷயங்கள் 
வருமாறு:) 1. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தபூக் எனும்) ஒரு கபாருக்காகப் புறப்பட்டுச் 
பென்ற கபாது, (மதீனாவில்) அலீ (ரலி) அவர்கடளத் தம் பிரதிநிதியாக விட்டுச்பென்றார்கள். 
அப்கபாது அலீ (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! பபண்கடளயும் குழந்டதகடளயும் 
கவனித்துக் பகாள்வதற்காகவா என்டன விட்டுச்பெல்கிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இடறத்தூதர்) மூொவிடம் ஹாரூனுக்கு இருந்த 

அந்தஸ்தில் என்னிடம் நீங்கள் இருப்படத விரும்பவில்டலயா? ஆயினும், (ஒரு கவறுபாடு 
யாபதனில்,) எனக்குப்பின் நபித்துவம் இல்டல'' என்று கூறினார்கள். 2. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் டகபர் கபார் நாளில், "நான் (இஸ்லாமியச் கெடனயின்) பகாடிடய ஒரு மனிதரிடம் 
பகாடுக்கப்கபாகிகறன். அவர் அல்லாஹ்டவ யும் அவனுடடய தூதடரயும் கநெிக்கிறார்; அவடர 
அல்லாஹ்வும் அவனுடடய தூதரும் கநெிக்கிறார்கள்'' என்று கூறினார்கள். (அந்த மனிதர் நாமாக 
இருக்க கவண்டும் என்ற ஆடெயில்) நாங்கள் எங்கள் தடலடய (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு முன்னால்) உயர்த்திக்காட்டிகனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அலீ அவர்கடள என்னிடம் அடழத்து வாருங்கள்'' என்று பொன்னார்கள். அப்கபாது அலீ (ரலி) 
அவர்கள் அடழத்து வரப்பட்டார்கள். அப்கபாது அவர்களுக்குக் கண்வலி ஏற்பட்டிருந்தது. அவர்களது 

கண் ைில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உமிழ்ந்து (கண்வலிடயக் குைப்படுத்தி விட்டு), 
பகாடிடய அவர்களிடம் பகாடுத்தார்கள். அவர்களுக்கு அந்தப் கபாரில் அல்லாஹ் பவற்றி 
யளித்தான். 3. "வாருங்கள். எங்கள் பிள்டளகடளயும் உங்கள் பிள்டளகடளயும் அடழப்கபாம்...'' (3:61) 

எனும் இந்த வெனம் அருளப்பபற்றகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ரலி), 
ஃபாத்திமா (ரலி), ஹென் (ரலி), ஹுடென் (ரலி) ஆகிகயாடர அடழத்து, "இடறவா! இவர்கள்தான் 
என் குடும்பத்தார்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ரலி) அவர்களிடம், 

"மூொவிடம் ஹாரூனுக்கு இருந்த அந்தஸ்தில் என்னிடம் நீங்கள் இருப்படத விரும்பவில்டலயா?'' 

என்று ககட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 4779 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் டகபர் 
கபார் நாளில், "நான் (இஸ்லாமியச் கெடனயின்) இந்தக் பகாடிடய ஒரு மனிதரிடம் 
தரப்கபாகிகறன். அவர் அல்லாஹ்டவயும் அவனுடடய தூதடரயும் கநெிக்கிறார். அவருடடய 
கரங்களில் அல்லாஹ் (இந்தப் கபாரில்) பவற்றிடய அளிப்பான்'' என்று பொன்னார்கள். உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அன்டறய நாடளத் தவிர கவபறப்கபாதும் நான் 
தடலடமப் பபாறுப்டப விரும்பியதில்டல. அதற்காக நான் அடழக்கப் பட கவண்டும் என்று 
எதிர்ப்பார்த்தவனாக நான் தடலடய உயர்த்திக்காட்டிகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கடள அடழத்து, அவர்களிடம் அந்தக் பகாடிடயக் 
பகாடுத்தார்கள். கமலும், "திரும்பிப் பார்க்காமல் பெல்லுங் கள் அல்லாஹ் உங்கள் மூலம் 

பவற்றியளிப் பான்'' என்று பொன்னார்கள். உடகன அலீ (ரலி) அவர்கள் ெிறிது தூரம் பென்று 
நின்றுபகாண்டு திரும்பிப் பார்க்காம கலகய, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! எந்த அடிப் படடயில் நான் 
மக்களுடன் கபாரிட கவண்டும்?'' என்று உரத்த குரலில் ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ் டவத் தவிர கவறு இடறவனில்டல என்றும் முஹம்மத் (ஆகிய நான்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆகவன் என்றும் அவர்கள் உறுதியளிக்கும்வடர அவர்களுடன் கபாரிடுவரீாக. 
அதற்கு அவர்கள் இைங்கிவிட்டால், உரிய காரைம் இருந்தால் தவிர அவர்கள் உங்களிடமிருந்து 
தம் உயிர்கடளயும் உடடடமகடளயும் காத்துக்பகாள்வார்கள். (மனத்டதப் பபாறுத்தவடர) 
அவர்களது விொரடை அல்லாஹ்விடகம உள்ளது'' என்று பொன்னார்கள்.  
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4780 ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் டகபர் 
கபார் நாளில் "நான் (இஸ்லாமியச் கெடனயின்) இந்தக் பகாடிடய ஒரு மனிதரிடம் 
தரப்கபாகிகறன். அவருடடய கரங்களால் அல்லாஹ் பவற்றி யளிப்பான். அல்லாஹ்டவயும் 
அவனுடடய தூதடரயும் அவர் கநெிக்கிறார்; அவடர அல்லாஹ் வும் அவனுடடய தூதரும் 
கநெிக்கின்றனர்'' என்று கூறினார்கள். அந்தக் பகாடி தம்மில் யாரிடம் தரப்படும் என்ற 
கயாெடனயில் மக்கள் அந்த இரபவல்லாம் மூழ்கியிருந்தனர். மறுநாள் காடலயில் அவர்களில் 
ஒவ்பவாருவரும் அது தம்மிடகம தரப்பட கவண்டுபமன்று ஆடெப்பட்டவர்களாக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அலீ பின் 
அபதீாலிப் எங்கக?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அவருக்குக் கண் வலி 
ஏற்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவடர அடழத்து 
வரும்படி) அவரிடம் ஆளனுப்புங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அலீ (ரலி) அவர்கள் அடழத்து 

வரப்பட்டகபாது, அவருடடய கண்களில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது உமிழ்நீடர 
உமிழ்ந்து அவருக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். உடகன அவரது கண் அதற்குமுன் வலி எதுவுகம 
இல்லாதிருந்தடதப் கபான்று குைமாகிவிட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

அலீ (ரலி) அவர்களிடம் அந்தக் பகாடிடயக் பகாடுத்தார்கள். அப்கபாது அலீ (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! நம்டமப் கபான்று அவர்களது (ஒகர இடறவடன ஏற்றுப் பைிபவர்களாய்) 
ஆகும்வடர நான் அவர்களுடன் கபாரிடுகவன்'' என்று பொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீங்கள் நிதானமாகச் பென்று அவர்களுடடய களத்தில் இறங்குங்கள். பிறகு அவர்கடள 
இஸ்லாத்திற்கு அடழத்து, (அடத அவர்கள் ஏற்கும்பட்ெத்தில்) அவர்கள்மீது விதியாகின்ற, 

இடறவனுக்குச் பெய்ய கவண்டிய கடடமகடள அவர்களுக்கு எடுத்து டரயுங்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! உங்கள்மூலம் ஒகரபயாருவருக்கு அல்லாஹ் நல்வழி யளிப்பது, (அரிய 
பெல்வமான) ெிவப்பு ஒட்டகங்கள் உமக்குக் கிடடப்படதவிடச் ெிறந்ததாகும்'' என்று பொன்னார்கள்.34 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4781 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அலீ (ரலி) அவர்கள் டகபர் 
கபாரின்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (கபாருக்குச்) பெல்லாமல் 
பின்தங்கிவிட்டிருந்தார்கள். அவர்களுக்குக் கண் வலி ஏற்பட்டிருந்தது. அப்கபாது அவர்கள் "நான் 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (கபாருக்குச்) பெல்லாமல் பின்தங்கிவிட்கடகன!'' என்று 
(வருத்தத்துடன்) கூறிவிட்டுப் புறப்பட்டுச் பென்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுடன் 

கெர்ந்துபகாண்டார்கள். எந்த நாளின் காடலப் பபாழுதில் டகபடர அல்லாஹ் 
பவற்றிபகாள்ளச்பெய்தாகனா அதற்கு முந்டதய மாடல கநரம் வந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நாடள "(முஸ்லிம்களின்) பகாடிடய ஒரு மனிதரிடம் தரப்கபாகிகறன்'; அல்லது 
"ஒரு மனிதர் (முஸ்லிம்களின்) பகாடிடயப் பிடித்தி ருப்பார்'. "அவடர அல்லாஹ்வும் அவனுடடய 

தூதரும் கநெிக்கிறார்கள்'; அல்லது "அல்லாஹ் டவயும் அவனுடடய தூதடரயும் அவர் 

கநெிக்கிறார்'. அவருக்கு அல்லாஹ் பவற்றி யளிப்பான்'' என்று கூறினார்கள். நாங்கள் எதிர்பார்க்காத 
நிடலயில் அலீ (ரலி) அவர்கள் (வந்து) எங்களுடன் இருந்தார்கள். அப்கபாது மக்கள், "இகதா அலீ 
(வந்துவிட்டார்)'' என்று பொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தக் பகாடிடய 
அலீ (ரலி) அவர்களிடகம பகாடுத்தார்கள். அவர்களுக்கக அல்லாஹ் பவற்றியளித்தான்.35  
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4782 யஸீத் பின் ஹய்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நானும் ஹுடஸன் பின் ெப்ரா (ரஹ்), 
உமர் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) ஆகிகயாரும் டஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடம் பென்கறாம். 
நாங்கள் அவர்கள் அருகில் அமர்ந்தகபாது, அவர்களிடம், ஹுடஸன் பின் ெப்ரா (ரஹ்) அவர்கள், 

"டஸத் அவர்ககள! தாங்கள் பல்கவறு நன்டமகடளச் ெந்தித்துள்ளரீ்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கடளக் கண்டுள்ளரீ்கள். அவர்களிடமிருந்து ஹதீஸ்கடளக் ககட்டுள்ளரீ்கள். 
அவர்களுடன் கெர்ந்து அறப்கபார்களில் கலந்துபகாண்டுள்ளரீ்கள். அவர்களுக்குப் பின்னால் 
பதாழுதுள்ளரீ்கள். டஸகத! தாங்கள் பல்கவறு நன்டமகடளச் ெந்தித்துள்ளரீ்கள். டஸகத! தாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து பெவியுற்ற ஹதீடஸ எங்களுக்கு அறிவியுங்கள்'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு டஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர் கள், "என் ெககாதரர் புதல்வகர! 
அல்லாஹ் வின் மீதாடையாக! எனக்கு வயது அதிகமாகி விட்டது; எனது காலம் கழிந்துவிட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிட மிருந்து நான் மனனமிட்ட ெில ஹதீஸ்கடள நான் 
மறந்துவிட்கடன். ஆககவ, நான் உங்க ளுக்கு அறிவிப்படத ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள். நான் 
அறிவிக்காதவற்டறப் பற்றி என்னிடம் ககட்டு என்டனச் ெிரமப்படுத்தாதீர்கள்'' என்று கூறிவிட்டுப் 
பின்வருமாறு பொன்னார்கள்: ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவுக்கும் 
மதீனாவுக்கும் இடட யிலுள்ள "கும்மு' எனும் நீர்நிடலயருகக எங்களிடடகய நின்று 

உடரயாற்றிக்பகாண்டி ருந்தார்கள்.36 அப்கபாது அவர்கள் அல்லாஹ்டவப் கபாற்றிப் புகழ்ந்து, 

(இடறவடனயும் இறுதி நாடளயும்) நிடனவூட்டி அறிவுடர கூறினார்கள். பிறகு, 

"இடறவாழ்த்துக்குப்பின்! மக்ககள! கவனியுங்கள். நானும் ஒரு மனிதகன. (என் உயிடரக் 
டகப்பற்றும்) என் இடறவனின் தூதர் வரும் காலம் பநருங்கிவிட்டது. அவரது அடழப்டப நான் 

ஏற்றுக்பகாள்கவன். நான் உங்களிடடகய கனமான இரண்டு பபாருட் கடள விட்டுச்பெல்கிகறன். 
அவற்றில் ஒன்று அல்லாஹ்வின் கவதமாகும். அதில் நல்வழியும் கபபரா ளியும் உள்ளது. ஆககவ, 

அல்லாஹ்வின் கவதத்டத ஏற்று அடதப் பலமாக பற்றிக்பகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறி, 
அல்லாஹ்வின் கவதத்தின்படி வாழுமாறு தூண்டினார்கள்; அதில் ஆர்வமும் ஊட்டி னார்கள். பிறகு, 

"(மற்பறான்று) என் குடும்பத்தார் ஆவர். என் குடும்பத்தார் விஷயத்தில் (அவர்களின் 
உரிடமகடளயும் கண்ைியத்டதயும் கபணுமாறு) உங்களுக்கு நான் அல்லாஹ்வின் பபயரால் 
நிடன வூட்டுகிகறன். என் குடும்பத்தார் விஷயத்தில் (அவர்களின் உரிடமகடளயும் 
கண்ைியத்டதயும் கபணுமாறு) உங்களுக்கு நான் அல்லாஹ்வின் பபயரால் நிடனவூட்டுகிகறன். 
என் குடும்பத்தார் விஷயத்தில் (அவர்களுடடய உரிடமகடளயும் கண்ைியத்டதயும் கபணுமாறு) 
உங்களுக்கு நான் அல்லாஹ்வின் பபயரால் நிடனவூட்டுகிகறன்'' என்று (மூன்று முடற) 
கூறினார்கள். அப்கபாது டஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடம் ஹுடஸன் பின் ெப்ரா (ரஹ்) 
அவர்கள், "டஸகத! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடடய குடும்பத்தார் யார்? நபியவர்களின் 
துடைவியர் அவர்களின் குடும்பத்டதச் கெர்ந்தவர்கள் இல்டலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
டஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள், "நபியவர்களின் துடைவியரும் அவர்களின் குடும்பத்தாரில் 
அடங்குவர். ஆயினும், நபியவர்களுக்குப்பின் யாருக்குத் தர்மம் பகாடுப்பது தடட பெய்யப்பட்டுள் 
ளகதா அவர்ககள அவர்களுடடய குடும்பத் தார் ஆவர்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு ஹுடஸன் 
பின் ெப்ரா (ரஹ்) அவர்கள் "அவர்கள் யார்?'' என்று ககட் டார்கள். அதற்கு டஸத் (ரலி) அவர்கள், 

"அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களின் குடும்பத் தாரும், அகீல் பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர் களின் 
குடும்பத்தாரும், ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களின் குடும்பத்தாரும், அப்பாஸ் பின் அப்தில் 
முத்தலிப் (ரலி) அவர்களின் குடும்பத்தாருகம (நபியவர்களின் குடும்பத்தார் ஆவர்)'' என்று 
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பதிலளித்தார்கள். ஹுடஸன் பின் ெப்ரா (ரஹ்) அவர்கள், "தர்மம் பபறுவது இவர்கள் 
அடனவருக்கும் தடட பெய்யப்பட்டுள்ளதா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு டஸத் பின் அர்கம் (ரலி) 
அவர்கள், "ஆம்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் டஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் டஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "(அவற்றில் ஒன்று) அல்லாஹ்வின் கவதமாகும். அதில் நல்வழியும் கபபராளியும் 
உள்ளது. யார் அடதப் பபற்று அதடனக் கடடப்பிடிக்கிறாகரா அவர் கநர்வழியில் இருப்பார். யார் 
அடதத் தவறவிடுகிறாகரா அவர் வழிதவறிவிட்டார்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது. 
 

4783 கமற்கண்ட ஹதீஸ் யஸீத் பின் ஹய்யான் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் டஸத் பின் அர்கம் (ரலி) 
அவர்களிடம் பென்று, "தாங்கள் பல நன்டம கடளக் கண்டுள்ளரீ்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் கதாழடமடயப் பபற்றரீ் கள். அவர்களுக்குப் பின்னால் பதாழுதுள்ளரீ் கள்' என்று 
கூறிகனாம்'' என ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகி, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற பதாடர்கிறது. 
ஆயினும் அதில், "கவனியுங்கள். நான் உங்களிடடகய கனமான இரண்டு பபாருட் கடள 

விட்டுச்பெல்கிகறன். அவற்றில் ஒன்று வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் கவத மாகும். 
அது அல்லாஹ்வின் கயிறாகும். அடதப் பின்பற்றுபவர் நல்வழியில் இருப்பார். அடதக் 
டகவிடுபவர் தவறான வழியில் இருப்பார்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது. கமலும் இதில், "நபியவர்களின் குடும்பத்தார் யார்? அவர்களுடடய 
துடைவியரா?'' என்று நாங்கள் ககட்கடாம். அதற்கு டஸத் (ரலி) அவர்கள், "இல்டல; 

அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! ஒரு பபண் ஓர் ஆணுடன் குறிப்பிட்ட ெில காலம் (மடனவியாக) 
இருப்பாள். பின்னர் அவடள அவன் மைவிலக்குச் பெய்துவிட்டால், அவள் தன் தந்டதயிடகமா 
அல்லது தன் குடும்பத்தா ரிடகமா திரும்பிச் பென்றுவிடுவாள். நபியவர்களுடடய குடும்பத்தார் 
அவர்களுடடய மூல உறவினரும் அவர்களுக்குப்பின் தர்மம் பபறுவது தடட பெய்யப்பட்ட 
அவர்களுடடய தந்டத வழி உறவினர்களுகம ஆவர் என்று பதிலளித்தார்கள்'' என்றும் 
இடம்பபற்றுள்ளது.37  

 

4784 ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மர்வான் பின் ஹகம் குடும்பத்டதச் கெர்ந்த 
ஒரு மனிதர் மதீனாவின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார். அவர் என்டன அடழத்து அலீ (ரலி) 
அவர்கடள ஏசுமாறு உத்தர விட்டார். ஆனால், நான் மறுத்துவிட்கடன். அவர் என்னிடம், "நீர் 
(இதற்கு உடன்படாமல்) மறுப்பதாயிருந்தால், "அல்லாஹ் அபுத்துராடப ெபிக்கட்டும்! என்று 

கூறுவரீாக'' என்று பொன்னார். அதற்கு நான், "(தம் பபயர்களில்) "அபுத் துராப்' (மண்ைின் தந்டத) 
எனும் பபயடரவிட கவபறந்தப் பபயரும் அலீ (ரலி) அவர்க ளுக்கு விருப்பமானதாக 

இருக்கவில்டல; அப்பபயர் கூறி அடழக்கப்படும்கபாது அவர்கள் பபரிதும் மகிழ்வார்கள்'' என்று 
பொன்கனன். அதற்கு அந்த ஆளுநர், "அந்தக் கடதடய எமக்குச் பொல்வரீாக. ஏன் அபுத்துராப் என 
(அலீ) பபயர் சூட்டப்பபற்றார்?'' என்று என்னிடம் ககட்டார். நான் பின்வருமாறு பதிலளித்கதன்: (ஒரு 
நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் புதல்வி) ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் 
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இல்லத்துக்கு வந்தார்கள். அப்கபாது (மருமகன்) அலீ அவர்கள் வடீ்டில் இல்டல. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன் பபரிய தந்டதயின் புதல்வர் (உன் கைவர்) எங்கக?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் "எனக்கும் அவருக்குமிடடகய ஒரு ெின்ன பிரச்ெிடன 
ஏற்பட்டுவிட்டது. ஆககவ, அவர் ககாபித்துக்பகாண்டு என்னிடம் மதிய ஓய்வு எடுத்துக் 
பகாள்ளாமல் பவளிகய பென்றுவிட்டார்'' என்று பதிலளித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதரிடம், "அவர் எங்கக என்று பார்'' என்று பொன்னார்கள். அவர் (பென்று 
கதடிவிட்டு) வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அவர் பள்ளிவாெலில் உறங்கிக்பகாண்டிருக்கிறார்'' என்று 
பொன்னார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீயிடம் (பள்ளிவாெலுக்கு) வந்தார்கள். 
அப்கபாது அலீ (ரலி) அவர்கள் தமது கமனியிலிருந்து கமல்துண்டு கீகழ விழுந்து கிடக்க, உடம்பில் 
மண் படிந்த நிடலயில் ஒருக்களித்துப் படுத்திருந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அந்த மண்டை அவர்களின் உடலிலிருந்து துடடத்துக்பகாண்கட, "அபுத்துராப்! (மண்ைின் 

தந்டதகய!) எழுங்கள். அபுத்துராப்! (மண்ைின் தந்டதகய!) எழுங்கள்'' என்று (இரண்டு முடற) 
கூறினார்கள்.38  

 

பாடம் : 5 ெஅத் பின் அபீவக்காஸ் (ரலி) அவர் களின் ெிறப்பு39 

 

 4785 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவுக்கு 
வந்த புதிதில்) ஓர் இரவில் கண் விழித்திருந்தார்கள். பின்னர் (ஒரு நாள்), "இரவில் என்டனக் 
காவல் காப்பதற்கு என் கதாழர்களில் தகுதியான ஒருவர் கவண்டுகம?'' என்று கூறினார்கள். 
அப்கபாது நாங்கள் ஆயுதத்தின் ஓடெடயக் ககட்கடாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"யார் அது?'' என்று ககட்டார்கள். வந்தவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (நான்தான்) ெஅத் பின் அபவீக் 
காஸ், தங்கடளக் காவல் காப்பதற்காக வந்கதன்'' என்று கூறினார். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், நான் அவர்களது குறட்டடச் ெப்தத்டதக் ககட்குமளவுக்கு (நிம்மதியாக) 
உறங்கினார்கள்.40  

 

4786 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு 
வந்த புதிதில் ஓர் இரவில் கண் விழித்திருந்தார்கள். பின்னர் (ஒரு நாள்), "இரவில் எனக்குக் காவல் 

இருப்பதற்கு என் கதாழர்களில் தகுதியான ஒருவர் இருக்க கவண்டுகம!'' என்று கூறினார்கள். 
இவ்வாகற நாங்கள் இருக்கும்கபாது ஆயுதத்தின் ஓடெடயக் ககட்கடாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "யார் அது?'' என்று ககட்டார்கள். வந்தவர், "(நான் தான்) ெஅத் பின் அபவீக்காஸ்'' 

என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எதற்காக வந்தீர்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
ெஅத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏதும் (ஆபத்து) கநர்ந்துவிடுகமா 
என்று நான் அஞ்ெிகனன். அவர்கடளக் காவல் காப்பதற்காக வந்கதன்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
அவருக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு (நிம்மதியாக) 
உறங்கினார்கள்.41 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "யார் அது?'' என்று நாங்கள் ககட்கடாம் 
எனக் காைப்படுகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது. அதில், "ஓர் இரவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் (உறங்காமல்) கண் விழித்திருந் தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  
 

4787 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் பபற்கறார் 
இருவடரயும் ஒன்றுகெர்த்து ெஅத் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கடளத் தவிர கவறு யாருக்காகவும் 

(அர்ப்பைிப்பதாகக்) கூறிய தில்டல. ஏபனனில், உஹுதுப் கபார் நாளில் "ெஅகத! அம்பபய்யுங்கள். 
என் தந்டதயும் தாயும் உங்களுக்கு அர்ப்பைமாகட்டும்'' என்று ெஅத் (ரலி) அவர்களிடம் 
கூறலானார்கள்.42 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிட மிருந்கத கமலும் ஆறு 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4788 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உஹுதுப் கபாரின்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், எனக்காகத் தம் பபற்கறார் இருவடரயும் ஒன்று கெர்த்து ("என் தந்டதயும் 
என் தாயும் உங்களுக்கு அர்ப்பை மாகட்டும்'' என்று) கூறி (கபார் புரிய உற்ொக மூட்டி)னார்கள்.43 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் உஹுதுப் கபாரின் கபாது எனக்காகத் தம் பபற்கறார் இருவடர 
யும் ஒன்றுகெர்த்து (அர்ப்பைிப்பதாக)க் கூறி னார்கள். இடைடவப்பாளர்களில் ஒருவன் 

முஸ்லிம்கடள (பநருப்பு கபால) தாக்கிக் பகாண்டிருந்தான். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம், "அம்பபய்யுங்கள். என் தந்டதயும் தாயும் உங்களுக்கு அர்ப்பைமாகட் டும்!'' என்று கூறி 
(உற்ொகமூட்டி)னார்கள். நான் முடன பபாருத்தப்படாத அம் பபான்டற எடுத்து அவனது 
விலாப்புறத்தில் தாக்கிகனன். அவன் கீகழ விழுந்தான். அவனது (ஆடட விலகி) மடறவிடங்கள் 
பவளிகய பதரிந்தன. (எதிரி வழீ்த்தப்பட்ட டதக் கண்ட) நபி (ஸல்) அவர்கள், தம் கடட 

வாய்ப்பற்கள் பதரிய ெிரித்தடத நான் கண்கடன்.  
 

4789 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் விஷயத்தில் குர்ஆனின் ெில 
வெனங்கள் அருளப்பபற்றன. (அடவ வருமாறு:) (என் தாயார்) உம்மு ெஅத், நான் எனது 
(இஸ்லாமிய) மார்க்கத்டத நிராகரிக்காத வடர என்னுடன் கபெமாட்கடன்; உண்ைமாட்கடன்; 

பருகமாட்கடன் என்று ெத்தியம் பெய்துவிட்டார். கமலும், அவர் "உன் பபற்கறாரிடம் நீ நல்ல 
முடறயில் நடந்துபகாள்ளுமாறு அல்லாஹ் உன்டன அறிவுறுத்தியுள் ளான் என்று நீ கூறுகிறாய். 
நான் உன் தாய். நான்தான் இவ்வாறு (மார்க்கத்டதக் டகவிடுமாறு) கட்டடளயிடுகிகறன். (அதற்கு 
நீ கட்டுப்பட கவண்டும்)'' என்று கூறினார்.44 இவ்வாறு என் தாயார் மூன்று நாட்கள் (உண்ைாமலும் 
பருகாமலும்) இருந்து பெியால் மயக்க முற்றுவிட்டார். அப்கபாது அவருடடய உமாரா எனப்படும் 
ஒரு மகன் எழுந்து அவருக்குக் குடிப்ப தற்குத் தண்ைரீ் பகாடுத்தார். அப்கபாது என் தாயார் 
எனக்பகதிராகப் பிரார்த்தித்தார். அப்கபாதுதான், வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் 
குர்ஆனில், "மனிதனுக்கு, அவனுடடய பபற்கறார் குறித்து நாம் அறிவுறுத்தியுள்களாம்'' என்று 
பதாடங்கி, "உனக்கு அறிவு இல்லாத ஒன்டற எனக்கு இடையாக ஆக்கும்படி அவ்விருவரும் உன் 
டனக் கட்டாயப்படுத்தினால் அவர்களுக்குக் கட்டுப்படாகத. இவ்வுலகில் அவர்களிடம் அழகிய 
முடறயில் கதாழடமகயாடு நடந்து பகாள்'' (31:14,15) என்பதுவடரயிலான வெனங் கடள 
அருளினான். அடுத்து (ஒரு கபாரில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு மிகப் பபரிய 
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அளவில் கபார்ச் பெல்வங்கள் கிடடத்தன. அவற்றில் வாள் ஒன்றும் இருந்தது. அடத நான் 
எடுத்துக்பகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "இந்த வாடள எனக்குப் கபார்ச் 
பெல்வத்தின் ெிறப்புப் பரிொ கத் தாருங்கள். எனது நிடல குறித்துத் தாங்கள் அறிந்கத உள்ளரீ்கள்'' 

என்று பொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்) "அடத எடுத்த 
இடத்திகலகய மறுபடியும் டவத்துவிடுவரீாக'' என்று பொன்னார்கள். நான் பென்று கபார்ச் பெல்வக் 
குவியலில் அடத டவக்க முற்பட்டகபாது, என் மனம் என்டன இடித்துப் கபெியது. அடத (அங்கு 
டவக்காமல்) மறுபடியும் நாகன எடுத்துக்பகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "இடத எனக்குக் பகாடுத்துவிடுங்கள்'' என்று பொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கடுடமயான குரலில் என்னிடம், "எடுத்த இடத்திகலகய மறுபடியும் அடத டவத்து 
விடுங்கள்'' என்று பொன்னார்கள். அப்கபாதுதான் வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் 
"கபார்க்களத்தில் எதிரிகளிடம் டகப் பற்றப்படும் பபாருட்கடளப் பற்றி (நபிகய!) உம்மிடம் அவர்கள் 

ககட்கின்றனர்...'' (8:1) என்று பதாடங்கும் வெனத்டத அருளினான். அடுத்து ("விடடபபறும்' 

ஹஜ்ஜின்கபாது) நான் கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்கதன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்கடள 
அடழத்து வருமாறு) ஆளனுப்பிகனன். அவர்கள் என்னிடம் வந்த கபாது நான், "என் பெல்வங்கள் 
முழுவடதயும் நான் நாடிய விதத்தில் (அறவழியில்) பங்கிட்டுவிட என்டன அனுமதியுங்கள்'' என்று 
ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள் (கவண்டாபமன்று) மறுத்துவிட்டார்கள். "அவ்வாறாயின், (அதில்) 
பாதிடய யாவது (தர்மம் பெய்கிகறன்)?'' என்று நான் ககட்கடன். அதற்கும் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
மறுத்து விட்டார்கள். "அவ்வாறாயின், மூன்றில் ஒரு பகுதிடய (தர்மம் பெய்துவிடுகிகறன்)?'' என்று 
ககட் கடன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அடமதியாக இருந்(து அடர மனதுடன் 
ெம்மதித்)தார்கள். அதன் பின்னகர மூன்றில் ஒரு பகுதி(டய மரை ொெனம் பெய்வது) 
அனுமதிக்கப்பட்டது. அடுத்து (ஒரு முடற) நான் அன்ொரிகள் மற்றும் முஹாஜிர்கள் ெிலர் இருந்த 

இடத்திற்கு வந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், "வாரும்! நாங்கள் உமக்கு உண்பதற்கு உைவும் பருகு 
வதற்கு மதுவும் தருகிகறாம்'' என்று கூறினர். -இது மது தடட பெய்யப்படுவதற்குமுன் நடடபபற்ற 
நிகழ்வாகும்.- அவ்வாகற நான் ஒரு கதாட்டத்திற்கு அவர்களிடம் பென்கறன். அங்கு அவர்களுக்கு 
அருகில் பபாரிக்கப் பட்ட ஒட்டக இடறச்ெியும் ஒரு கதால் டபயில் மதுவும் இருந்தது. 
அவர்களுடன் கெர்ந்து நான் அந்த இடறச்ெிடய உண்கடன்; (மதுடவப்) பருகிகனன். அப்கபாது 
அவர்களிடடகய முஹாஜிர் கள் மற்றும் அன்ொரிக(ளின் ெிறப்புக)ள் குறித்துப் கபெப்பட்டது. 
அப்கபாது நான் "அன் ொரிகடளவிட முஹாஜிர்ககள ெிறந்தவர்கள்'' என்று பொன்கனன். அப்கபாது 
ஒருவர் ஒட்ட கத்தின் தாடடபயலும்பு ஒன்டற எடுத்து என்டன அடித்துவிட்டார்; எனது மூக்கில் 
காயகமற்பத்திவிட்டார். உடகன நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து நடந்தடத 
அவர்களிடம் பதரிவித்கதன். அப்கபாதுதான் வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் என் 
விஷயத்தில் மது பதாடர்பாக "இடறநம்பிக்டக பகாண்கடாகர! மது, சூது, நட்டுடவக்கப்பட்ட (ெிடல 

கபான்ற)டவ, (குறி பார்க்கும்) அம்புகள் ஆகியடவ டஷத்தானின் அருவருக்கத் தக்க பெயலாகும்'' 

(5:90) என்று பதாடங்கும் வெனத்டத அருளினான். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

4790 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "என் பதாடர்பாக நான்கு 
இடறவெனங்கள் அருளப்பபற்றன...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகி, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் 
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கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளது. இவற்றில் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மக்கள் என் 
தாயாருக்கு உைவளிக்க விரும்பினால், ஒரு குச்ெிடய அவரது வாய்க்குள் நுடழத்து (அவடர வாய் 
மூடாமல் தடுத்து) அதில் உைடவப் கபாடுவார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. கமலும், 

அவரது அறிவிப்பில், "(விருந்தின் கபாது ககாபமுற்ற அந்த மனிதர்) தாடட பயலும்டப எடுத்து 
எனது மூக்கில் அடித்து மூக்டகக் கிழித்துவிட்டார்'' என்று ெஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகவும், 

"ெஅத் (ரலி) அவர் களின் மூக்கு பிளவுற்றதாககவ இருந்தது'' என்றும் இடம்பபற்றுள்ளது.  
 

4791 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர் கள் கூறியதாவது: என் விஷயத்திகலகய, "(நபிகய!) தம் 
இடறவனின் உவப்டப நாடி காடலயிலும், மாடலயிலும் அவடன அடழப்பவர்கடள நீர் 
விரட்டாதீர்'' (6:52) எனும் இடறவெனம் அருளப்பபற்றது. ஆறு கபர் பதாடர்பாககவ கமற்கண்ட 
வெனம் அருளப்பபற்றது. அவர்களில் நானும் இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களும் அடங்கு கவாம். 
இடைடவப்பாளர்(களில் தம்டம உயர்வாகக் கருதிக்பகாண்டவர்)கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், 

"இ(ந்தச் ொமானிய எளிய)வர்கடளயா நீர் பநருக்கத்தில் டவத்திருக்கிறரீ்?'' என்று ககட்டனர். 
 

 4792 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ஆறு கபர் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது இடைடவப்பாளர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் "இவர்கடள 
விரட்டிவிடுங்கள்; எங்கள்மீது அவர்களுக்குத் துைிச்ெல் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது'' என்று கூறினர். 
நானும் இப்னு மஸ்ஊதும் ஹுடதல் குலத்தாரில் ஒருவரும் பிலாலும் நான் பபயர் குறிப்பிட 

(விரும்ப)ôத இன்னும் இரு மனிதர்களுகம அந்த ஆறு கபர்.45 (இடைடவப்பாளர்கள் இவ்வாறு 
கூறியதும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது மனதில் (இடைடவப்பாளர்களின் கூற்றுக்கு 
ஆதரவான) அல்லாஹ் நாடிய ஓர் எண்ைம் ஏற்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமக்குள் (அவர்கள் பொல்வது ெரியாயிருக்குகமா) என்று நிடனத்தார்கள். அப்கபாது வல்லடமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் "(நபிகய!) தம் இடறவனின் உவப்டப நாடி காடலயிலும் மாடலயிலும் 
அவடன அடழப்பவர்கடள நீர் விரட்டாதீர்...'' (6:52) எனும் வெனத்டத அருளினான்.  
 

பாடம் : 6 தல்ஹா (ரலி), ஸுடபர் (ரலி) ஆகிகயா ரின் ெிறப்புகள்46  

 

4793 தல்ஹா (ரலி) அவர்களும் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களும் கூறியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இடைடவப்பாளர்களுடன்) கபாரிட்ட அந்த நாட்களில் 
ஒன்றில் அவர்களுடன் எங்கள் இருவடர யும் தவிர கவபறவரும் இருக்கவில்டல.47 இடத 
அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் தல்ஹா (ரலி), ெஅத் (ரலி) ஆகிய இருவரிடகம 
கநரடியாகக் ககட்டு அறிவிக்கிறார்கள்.48 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

4794 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அகழ்ப் கபாரின்கபாது ("இன்டறய இரவில் தனியாகச் பென்று எதிரிகள் என்ன பெய்து 
பகாண்டிருக்கிறார்கள் என உளவு பார்ப்பதற்கு முன்வருபவர் யார்?' என்று தம் கதாழர் களுக்கு) 
அடழப்பு விடுத்தார்கள். ஸுடபர் (ரலி) அவர்கள் அதற்கு முன்வந்தார்கள். மீண்டும் மக்களிடடகய 
அடழப்பு விடுத்த கபாது (மீண்டும்) ஸுடபர் (ரலி) அவர்ககள முன்வந்தார்கள். மீண்டும் 
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மக்களிடடகய அடழப்பு விடுத்தகபாது அப்கபாதும் ஸுடபர் (ரலி) அவர்ககள முன்வந்தார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒவ்கவார் இடறத்தூதருக்கும் (தனிப்பட்ட) 
உதவியாளர் ஒருவர் உண்டு; எனது (தனிப்பட்ட) உதவியாளர் ஸுடபர் ஆவார்'' என்று 
கூறினார்கள்.49 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில் லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 

மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 4795 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுடபர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அகழ்ப் கபாரின்கபாது நானும் 
உமர் பின் அபெீலமா (ரலி) அவர்களும் பபண்களுடன் (அவர்க ளுக்குப் பாதுகாப்பாக) "ஹஸ்ஸான்' 

ககாட்டடயில் இருந்கதாம். அப்கபாது உமர் பின் அபெீலமா ஒரு முடற எனக்காகத் தடலடயத் 
தாழ்த்துவார். நான் (எதிரிகளின் திடெயில்) பார்ப்கபன். மறுமுடற நான் தடலடயத் 

தாழ்த்திக்பகாள்கவன். உமர் பின் அபெீலமா (எதிரிகளின் திடெயில்) பார்ப்பார். என் தந்டத 
(ஸுடபர்) அவர்கள் குதிடர மீதமர்ந்து பனூ குடறழா (யூதர்கடள) கநாக்கி ஆயுதத் துடன் கடந்து 
பென்றகபாது, அவர்கடள நான் அறிந்துபகாண்கடன். அப்துல்லாஹ் பின் உர்வா பின் அஸ் ஸுடபர் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் பின்வருமாறு காைப்படுகிறது: பின்னர் (ஒரு முடற) அடதப் பற்றி 
நான் என் தந்டதயிடம் கபெியகபாது, "அன்பு மககன! அப்கபாது என்டன நீ பார்த்தாயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கறன். கவனமாகக் ககள்: அல்லாஹ்வின் மீதாடை யாக! அன்டறய 
தினம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்காகத் தம் பபற்கறார் இருவடரயும் 
ஒன்றுகெர்த்து, "என் தந்டதயும் என் தாயும் உங்களுக்கு அர்ப்பைம்'' என்று கூறினார்கள் 

என்றார்கள்.50 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ் ஸுடபர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அகழ்ப் கபார் தினத்தன்று நானும் உமர் பின் அபெீலமா (ரலி) 
அவர்களும் பபண்கள் - அதாவது நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியர்- இருந்த ககாட்டடயில் 

இருந்கதாம்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் 
கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. அதில் அப்துல்லாஹ் பின் உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் பதரிவித்த பெய்தி 
இடம்பபறவில்டல. ஹிஷாம் பின் உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பிகலகய 
அந்தக் குறிப்பு இடடயில் கெர்க்கப்பட்டுள்ளது.  
 

4796 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி), உஸ்மான் (ரலி), அலீ (ரலி), தல்ஹா (ரலி), ஸுடபர் (ரலி) 
ஆகிகயாரும் "ஹிரா' மடலமீது இருந்தார்கள். அப்கபாது அந்தப் பாடற அடெந்தது. அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அடமதியாக இரு. உன்மீது நபியும் ஸித்தீக்கும் 

ஷஹதீு(களு)கம இருக்கின்றனர்'' என்று கூறினார்கள்.51 - அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹிரா' மடலமீது இருந்தகபாது 
மடல அடெந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹிராகவ! அடமதி யாக இரு. 
உன்மீது நபியும் ஸித்தீக்கும் ஷஹதீு(களு)கம இருக்கின்றனர்'' என்று பொன்னார்கள். அப்கபாது 
மடலமீது நபி (ஸல்) அவர்கள், அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி), உஸ்மான் (ரலி), அலீ (ரலி), தல்ஹா (ரலி), 
ஸுடபர் (ரலி), ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) ஆகிகயார் இருந்தனர். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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4797 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: என்னிடம் (என் ெிற்றன்டன) 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாடை யாக! உன் பபற்கறார் "தமக்கு (கபாரில்) காயம் 
ஏற்பட்ட பிறகும் அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கும் (அவன்) தூதருக்கும் பெவிொய்த்தார்கள்' (3:172) 

என்பதில் அடங்குவர்'' என்று கூறினார்கள்.52 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கடளயும் ஸுடபர் (ரலி) அவர்கடளயும் 
கருத்தில் பகாண்கட ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அவ்வாறு கூறினார்கள்'' எனக் கூடுதலாக 

இடம்பபற்றுள்ளது.  
 

4798 உர்வா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: என்னிடம் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் உன் பபற்கறார், 

"தமக்கு (கபாரில்) காயம் ஏற்பட்ட பிறகும் அல்லாஹ்வுக்கும் (அவன்) தூதருக் கும் 
பெவிொய்த்தார்கள்'' (3:172) எனும் இடற வெனத்தில் அடங்குவர் என்று கூறினார்கள். 
 பாடம் : 7 அபூஉடபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்.53  

 

4799 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒவ்பவாரு ெமுதாயத்துக்கும் (அதன்) 
நம்பிக்டகக்குரியவர் ஒருவர் உண்டு. ெமுதாயகம! நமது நம்பிக்டகக்குரியவர் அபூ உடபதா பின் 
அல்ஜர்ராஹ் அவர்கள்தான். இடத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள்.54 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4800 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: யமன் (ஏமன்)வாெிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "எங்களுக்கு நபிவழி டயயும் இஸ்லாத்டதயும் கற்றுக்பகாடுப்பதற்காக 
எங்களுடன் ஒரு மனிதடர அனுப்பிடவயுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூஉடபதா (ரலி) அவர்களின் டகடயப் பிடித்து, "(இகதா) இவர் இந்தச் 
ெமுதாயத்தின் நம்பிக்டகக்குரியவர் ஆவார். (இவடர அடழத்துச் பெல்லுங்கள்)'' என்று 
கூறினார்கள்.  
 

4801 ஹுடதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நஜ்ரான் (யமன்)வாெிகள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ் வின் தூதகர! நம்பிக்டகக்குரிய 
மனிதர் ஒருவடர எங்களுடன் அனுப்பிடவயுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நம்பகத் தன்டமயில் மிகவும் முடற கயாடு நடந்துபகாள்ளும் 
நம்பிக்டகயாளர் (அமீன்) ஒருவடர உங்களுடன் நான் உறுதி யாக அனுப்புகவன்'' என்று 
பொன்னார்கள். அப்கபாது மக்களில் பலர் (அந்த "அமீன்' எனும் பபயருடன் அடழப்பாளராய்ச் 
பெல்லும் ெிறப்பு தமக்குக் கிட்டாதா என) தடலடய உயர்த்தி (கபரார்வம்) காட்டினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூஉடபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கடள 
அனுப்பிடவத்தார்கள்.55 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஹுடதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 பாடம் : 8 ஹென் மற்றும் ஹுடென் (ரலி) ஆகிகயாரின் ெிறப்புகள்56  

 

4802 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் கபரர்) ஹென் (ரலி) 
அவர்கள் குறித்து, "இடறவா! நான் இவடர கநெிக்கிகறன். இவடரயும் இவடர கநெிப்பவர்கடளயும் 
நீ கநெிப்பாயாக'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள்.57  

 

4803 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுடன் 
ஒரு பகல் கவடளயில் புறப்பட்டுச் பென்கறன். அவர்கள் என்னுடன் கபெ வில்டல; நானும் 
அவர்களுடன் கபெவில்டல. (பமௌனமாக நடந்கதாம்.) "பனூ டகனுகா' கடடவதீி வந்தது. பிறகு 
அங்கிருந்து திரும்பி (தம் புதல்வி) ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் குடிடெக்கு வந்து, "இங்கக அந்தப் 
பபாடிப் டபயன் (அதாவது ஹென்) இருக்கிறானா? இங்கக அந்தப் பபாடிப் டபயன் இருக்கிறானா?'' 

என்று ககட்டார்கள். ஹெனின் தாயார், அவடர நீராட்டி நறு மை மாடலடய அைிவிப்பதற்காககவ 

தாமதப்படுத்துகிறார் என்கற நாங்கள் எண்ைிகனாம். நீண்ட கநரம் கடந்திருக்கவில்டல. அதற்குள் 
குழந்டத (ஹென்) ஓடிவந்தார். உடகன நபியவர்களும் அவரும் ஒருவடரபயாருவர் 
கட்டியடைத்துக்பகாண்டனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! நான் 
இவடர கநெிக்கிகறன். இவடரயும் இவடர கநெிப்பவர்கடளயும் நீ கநெிப்பாயாக'' என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள்.58 

 

 4804 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் கதாள்மீது ஹென் 
பின் அலீ (ரலி) அவர்கள் அமர்ந்திருப்படத நான் கண்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! நான் 
இவடர கநெிக்கிகறன். நீயும் இவடர கநெிப்பாயாக'' என்று பிரார்த்தித்துக்பகாண்டிருந்தார்கள்.59  

 

4805 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் 
கபரர்) ஹென் பின் அலீ (ரலி) அவர்க டளத் தமது கதாள்மீது டவத்துக்பகாண்டு, "இடறவா! நான் 
இவடர கநெிக்கிகறன். நீயும் இவடர கநெிப்பாயாக'' என்று கூறிக்பகாண்டி ருந்தடத நான் 
கண்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4806 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்கடளயும் (அவர் 
களுடடய கபரர்களான) ஹென், ஹுடென் (ரலி) ஆகிகயாடரயும் அவர்களது கறுப்பு பவள்டளக் 
ககாகவறு கழுடதயில் ஏற்றி அடழத்து வந்து, நபி (ஸல்) அவர்களின் இல்லத்திற்குக் 
பகாண்டுவந்து கெர்த்கதன். இகதா இவர் (நபிக்கு) முன்பக்கத்திலும் இகதா இவர் (நபிக்கு) 
பின்பக்கத்திலும் இருந்தனர். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 9 நபி (ஸல்) அவர்கருடடய குடும்பத்தாரின் ெிறப்புகள்60  

 

4807 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் காடலயில் நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒட்டகச் 
கெைத்தின் உருவம் பபாறிக்கப்பட்ட கறுப்பு நிற கம்பளிப் கபார்டவ அைிந்து பகாண்டு 

புறப்பட்டார்கள். அப்கபாது (அவர் களுடடய கபரர்) ஹென் பின் அலீ (ரலி) அவர்கள் வந்தார்கள். 
உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹென் (ரலி) அவர்கடள (தமது கபார்டவக்குள்) 
நுடழத்துக்பகாண்டார்கள்; பிறகு ஹுடென் (ரலி) அவர்கள் வந்தகபாது அவர்களும் (கபார்டவக்குள்) 
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நபி (ஸல்) அவர் களுடன் நுடழந்துபகாண்டார்கள்; பிறகு (மகள்) ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் 
வந்தகபாது, அவர்கடள யும் (கபார்டவக்குள்) நுடழத்துக்பகாண்டார்கள். பிறகு (மருமகனும் தமது 
வடீ்டில் வளர்ந்தவருமான) அலீ (ரலி) அவர்கள் வந்தகபாது அவர்கடளயும் கபார்டவக்குள் 

நுடழத்துக்பகாண்டார்கள். பிறகு, "இவ்வடீ்டாராகிய உங்கடளவிட்டு அசுத்தத்டத நீக்கவும், உங்கடள 

முழுடமயாகப் பரிசுத் தப்படுத்தவுகம அல்லாஹ் விரும்புகிறான்'' (33:33) எனும் இடறவெனத்டத 
ஓதிக்காட்டினார்கள்.61 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 10 டஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி), உொமா பின் டஸத் (ரலி) ஆகிகயாரின் ெிறப்புகள்62  

 

4808 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "வளர்ப்புப் புதல்வர்கடள அவர்களின் 
பொந்தத் தந்டதயுடன் கெர்த்கத அடழயுங்கள்; அதுகவ அல்லாஹ்விடம் நீதியானது'' (33:5) எனும் 
இடறவெனம் அருளப்படும்வடர, நாங் கள் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களால் 

வளர்க்கப்பட்ட) டஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) அவர்கடள, டஸத் பின் முஹம்மத் (முஹம் மதின் 
புதல்வர் டஸத்) என்கற அடழத்துவந் கதாம்.63 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4809 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்கடளத் தளபதி யாக்கி (ஷாம் நாட்டுக்கு) ஒரு படடப் பிரிடவ 
அனுப்பினார்கள். மக்களில் ெிலர் (இளம் வய டதக் காரைம் காட்டி) உொமா (ரலி) அவர் களின் 
தடலடமடயக் குடற கூறினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிடடகய) 
நின்று, "(இப்கபாது) இவரது தடலடமடய நீங்கள் குடற கூறுகி றரீ்கள் என்றால், (இது ஒன்றும் 

புதிதல்ல.) இதற்கு முன்பு (மூத்தா கபாரின்கபாது) இவரு டடய தந்டத (டஸத்-ரலி)யின் 
தடலடமடய யும்தான் நீங்கள் குடற கூறிக்பகாண்டிருந் தீர்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! 
அவர் (டஸத்) தடலடமப் பபாறுப்புக்கு தகுதியான வராககவ இருந்தார். கமலும், அவர் மக்களி 
கலகய எனக்கு மிகவும் விருப்பமானவராகவும் இருந்தார். அவருக்குப்பின் மக்களிகலகய இவர் 
(உொமா) என் அன்புக்குரியவர் ஆவார்'' என்று கூறினார்கள்.64 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4810 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பொற்பபாழிவு கமடட (மிம்பர்)மீது இருந்த படி, "(இப்கபாது) இவரது 
தடலடமடயக் குடற கூறுகிறரீ்கள் என்றால், (இது ஒன்றும் புதிதல்ல!) இவருக்குமுன் இவருடடய 
தந்டத (டஸத்) அவர்களின் தடலடமடயயும் நீங்கள் குடற கூறிக் பகாண்டிருந்தீர்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அவர் அதற்குத் தகுதியானவராககவ இருந்தார். அல்லாஹ்வின் 

மீதாடையாக! அவர் மக்களிகலகய எனக்கு மிகவும் பிரியமானவராக இருந்தார். அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! இவரும் அதற்குத் தகுதியானவகர. அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அவருக்குப்பின் 
(அவருடடய புதல்வரான) இவர் மக்களிகலகய எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் ஆவார். இவர் 
பதாடர் பாக உங்களுக்கு நான் அறிவுறுத்த விரும்பு கிகறன். ஏபனனில், இவர் உங்களில் தகுதி 
யானவர்களில் ஒருவராவார்'' என்று உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்கடளக் குறித்துக் கூறினார்கள்.  
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பாடம் : 11 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்65  

 

4811 அப்துல்லாஹ் பின் அபமீுடளக்கா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுடபர் (ரலி) அவர்களிடம் அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்கள், "நானும் நீங்களும் 
இப்னு அப்பாஸும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) (அவர்கள் ஒரு பயைத்டத முடித்துத் 
திரும்பியகபாது) அவர்கடள எதிர்பகாண்டு வரகவற்கச் பென்றடத நீங்கள் நிடனவில் 
டவத்திருக்கிறரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுடபர் (ரலி) அவர்கள், 

"ஆம்'' என்றார்கள். அப்கபாது (அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்கள்), "அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் எங்கடள (என்டனயும் இப்னு அப்பாடஸயும்) வாகனத்தில் ஏற்றிக்பகாண்டார்கள்; 

உங்கடள விட்டுவிட்டார் கள்'' என்று கூறினார்கள்.66 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அப ீ
முடளக்கா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
4812 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பயைத்டத முடித்துக்பகாண்டு (ஊருக்குள்) வரும்கபாது, அவர்களுடடய குடும்பத்துச் 
ெிறுவர்களால் அவர்கள் எதிர்பகாண்டு வர கவற்கப்படுவார்கள். இவ்வாறு ஒரு முடற அவர்கள் 
ஒரு பயைத்திலிருந்து வந்தகபாது நான் முந்திக்பகாண்டு அவர்களிடம் பென் கறன். உடகன 
அவர்கள் என்டன (தமது வாக னத்தில்) முன்பக்கத்தில் ஏற்றிக்பகாண்டார்கள். பிறகு ஃபாத்திமா 
(ரலி) அவர்களின் இரு புதல்வர்களில் ஒருவர் அங்கு பகாண்டுவரப் பட்டார். அவடரத் தமக்குப் 
பின்பக்கத்தில் ஏற்றிக்பகாண்டார்கள். நாங்கள் மூவரும் ஒகர வாகனத்தில் அமர்ந்தவாறு 
மதீனாவிற்குள் நுடழந்கதாம். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4813 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
பயைத்திலிருந்து திரும்பி (ஊருக்குள்) வரும்கபாது, (அவர்களுடடய குடும்பத்துச் ெிறுவர்களான) 
நாங்கள் அவர்கடள எதிர்பகாண்டு வரகவற்கபாம். இவ்வாறு ஒரு முடற நானும் ஹென் அல்லது 
ஹுடென் ஆகிகயாரில் ஒருவரும் அவர்கடள எதிர்பகாண்டு வரகவற்றகபாது, எங்களில் 
ஒருவடரத் தமக்கு முன்பக்கத்திலும் மற்பறாருவடரப் பின்பக்கத்திலும் தமது வாகனத்தில் 

ஏற்றிக்பகாண்டார்கள். நாங்கள் (மூவரும் ஒகர வாகனத்தில் அமர்ந்தபடி) மதீனாவிற்குள் 
நுடழந்கதாம்.  
 

4814 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்டனத் தமது வாகனத்தில் தமக்குப் பின்னால் ஏற்றிக்பகாண்டு ஒரு 
விஷயத்டத இரகெியமாக என்னிடம் பொன்னார்கள். அடத நான் மக்களில் யாரிடமும் 
பொல்லமாட்கடன்.  
 

பாடம் : 12 இடறநம்பிக்டகயாளர்களின் அன்டன கதஜீா (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்67  

 

4815 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உலகின் (அன்டறய) பபண்களிகலகய 

ெிறந்தவர் மர்யம் பின்த் இம்ரான் ஆவார். (இன்று) உலகப் பபண்களிகலகய ெிறந்தவர் கதீஜா பின்த் 
குடவலித் ஆவார்.68 இடத அலீ (ரலி) அவர்கள் கூஃபா நகரில் குறிப்பிட்டதாக அப்துல்லாஹ் பின் 

ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் எட்டு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
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வந்துள்ளது. இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூகுடரப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இடதக் கூறியகபாது அறிவிப்பாளர் வகீஉ (ரஹ்) அவர்கள் வானத்டதயும் பூமிடயயும் கநாக்கி 
(இம்டமயிலும் மறுடமயிலும் ெிறந் தவர்) என்று டெடக பெய்தார்கள்.  
 

4816 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆண்களில் பலகபர் முழுடம பபற்றிருக் 
கிறார்கள். ஆனால், பபண்களில் இம்ரானின் புதல்வி மர்யடமயும், ஃபிர்அவ்னின் துடை வியார் 
ஆெியாடவயும் தவிர கவபறவரும் முழுடம பபறவில்டல. மற்றப் பபண்கடள விட 
ஆயிஷாவுக்கு இருக்கும் ெிறப்பானது, எல்லா வடக உைவுகடளயும்விட "ஸரீத்' (தக்கடி) எனும் 
உைவுக்கு இருக்கும் ெிறப்டபப் கபான்றதாகும். இடத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.69 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 4817 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (ஒரு முடற) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (வானவர்) 
ஜிப்ரீல் (அடல) அவர்கள் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இகதா! கதீஜா தம்மு டன் குழம்பு, 

அல்லது உைவு, அல்லது குடி பானம் உள்ள பாத்திரத்டத எடுத்துக்பகாண்டு உங்கடள கநாக்கி 
வந்துபகாண்டிருக்கிறார். அவர் உங்களிடம் வந்தவுடன் அவருக்கு அவருடடய இடறவனின் 
தரப்பிலிருந்தும் என் தரப்பிலிருந்தும் முகமன் (ெலாம்) கூறி, அவருக்குச் பொர்க்கத்தில் கூச்ெல் 
குழப்பகமா கடளப்கபா காை முடியாத முத்து மாளிடக ஒன்று தரப்படவிருப்பதாக நற்பெய்தி 
பொல்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள்.70 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "என் தரப்பிலிருந்தும்' எனும் 

பொற்பறாடர் இடம்பபறவில்டல.  
 

4818 இஸ்மாயலீ் பின் அபகீாலித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் பின் 
அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கதீஜா (ரலி) அவர்களிடம், 

அவருக்குச் பொர்க்கத்தில் முத்து மாளிடக ஒன்று கிடடக்கவிருப்பதாக நற்பெய்தி 
கூறிவந்தார்களா?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ரலி) அவர்கள், "ஆம்; 

பொர்க்கத்தில் கூச்ெல் குழப்பகமா கடளப்கபா இல்லாத முத்து மாளிடக ஒன்று அவர்களுக்குக் 

கிடடக்க விருப்பதாக நற்பெய்தி பொன்னார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.71 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அறிவிப் 
பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4819 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கதீஜா பின் 
குடவலித் (ரலி) அவர்களுக்குச் பொர்க்கத்தில் மாளிடக ஒன்று கிடடக்க விருப்பதாக நற்பெய்தி 
பொன்னார்கள்.  
 

4820 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (தன்மான உைர்ச்ெியால்) கதீஜா (ரலி) அவர்களின் மீது 
நான் டவராக்கியம் பகாண்டடதப் கபான்று (நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியரில்) எந்தத் 
துடைவியரின் மீதும் நான் டவராக்கியம் பகாண்டதில்டல. ஏபனனில், கதீஜா (ரலி) அவர்கடள 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (அடிக்கடி) நிடனவுகூர்வடத நான் ககட்டுவந்கதன். -என்டன நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மைம் புரிந்து பகாள்வதற்கு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்கப கதீஜா 
இறந்துவிட்டிருந்தார்.- கமலும், முத்து மாளிடக ஒன்று பொர்க்கத்தில் கதீஜாவுக்கு கிடடக்கவுள்ளது 
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என்று அவர்களுக்கு நற்பெய்தி பொல்லும்படி நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அவர்களுடடய இடறவன் 
கட்டடளயிட்டிருந் தான். நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆட்டட அறுத்து (அதன் இடறச்ெியில் ெிறிதளடவ) 
கதீஜா (ரலி) அவர் களின் கதாழியருக்கு அன்பளிப்பாகக் பகாடுத்தனுப்புவார்கள்.72  

 

4821 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: கதீஜா (ரலி) அவர்கள்மீது நான் டவராக்கி யம் 
பகாண்டடதப் கபான்று நபி (ஸல்) அவர் களின் கவபறந்த துடைவியர்மீதும் டவராக் கியம் 
பகாண்டதில்டல. அவர்கடள நான் ெந்தித்ததில்டல. நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆட்டட அறுத்தால், 

"கதீஜாவின் கதாழியருக்கு இடதக் பகாடுத்தனுப்புங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். ஒரு நாள் நான் 
டவராக்கியம் பகாண்டு, "(பபரிய) கதீஜா!'' என்று நபி (ஸல்) அவர்களி டம் கூறிகனன். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர் கள், "(நான் என்ன பெய்ய?) அவர்மீது எனக்கு அன்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுவிட்டகத!'' என்று 
பொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஆட்டட அறுக்கும் பெய்தி வடரகய 
இடம்பபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ள விவரங்கள் இடம்பபறவில்டல.  
 

4822 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நான் கதீஜா (ரலி) அவர்கள்மீது டவராக்கி யம் 
பகாண்டடதப் கபான்று, நபி (ஸல்) அவர் களின் கவபறந்த துடைவியர்மீதும் டவராக்கி யம் 
பகாண்டதில்டல. ஏபனனில், நபி (ஸல்) அவர்கள் கதீஜா அவர்கடளப் பற்றி அடிக்கடி நிடனவு 

கூர்ந்துவந்தார்கள். ஆனால், நான் கதீஜா அவர்கடளப் பார்த்தகத கிடடயாது.  
 

4823 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கதீஜா (ரலி) அவர்கள் இறக்கும்வடர நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கவறு யாடரயும் மைமுடிக்கவில்டல. 
 

 4824 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கதீஜா (ரலி) அவர்களின் (இறப்புக்குப்பின் 
அவர்களுடடய) ெககாதரி ஹாலா பின்த் குடவலித் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வர அனுமதி ககட்டார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கதீஜா 
அவர்கடளப் கபான்ற குரலில் ஹாலாவும் அனுமதி ககட்ட காரைத்தால்) கதீஜா (ரலி) அவர்கள் 
அனுமதி ககட்கும் விதத்டத நிடனவு கூர்ந்து மகிழ்ச்ெியால் (உைர்ச்ெிவெப்பட்டு) "இடறவா! இவர் 
ஹாலா பின்த் குடவலித்'' என்று கூறினார்கள். உடகன நான் கராஷமடடந்து, "எப் கபாகதா 
இறந்துவிட்ட தாடடகள் ெிவந்த ஒரு குடறஷி மூதாட்டிடய ஏன் (எப்கபாது பார்த்தா லும்) 
நிடனவுகூர்கிறரீ்கள்? அவருக்குப் பதிலாக (பருவத்தாலும் அழகாலும்) அவடர விடச் ெிறந்த 
மடனவிடய உங்களுக்கு அல்லாஹ் பகாடுத்துவிட்டாகன! (அப்படி யிருக்க இன்னும் ஏன் 
அவடரகய நிடனத்துக் பகாண்டிருக்கிறரீ்கள்?)'' என்று ககட்கடன்.73  

 

பாடம் : 13 ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் ெிறப்பு74  

 

4825 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: மூன்று இரவுகள் உன்டன நான் கனவில் கண்டுள்களன். வானவர் ஒருவர் உன்டனப் 
பட்டுத் துைிபயான்றில் என்னிடம் எடுத்து வந்து, "இவர் உங்கள் மடனவி'' என்று கூறுகிறார். 
அப்கபாது நான் உன் முக்காட்டுத் துைிடய விலக்கிப் பார்த்கதன். அதில் இருந்தது நீதான். 
அப்கபாது நான் "இ(க்கனவான)து அல்லாஹ்வின் தரப்பிலிருந்து வந்ததாயின், இடத அல்லாஹ் 
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நனவாக்குவான்'' என்று கூறலாகனன்.75 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4826 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"எப்கபாது நீ என்மீது திருப்தியுடன் இருக்கிறாய்; எப்கபாது நீ என்மீது ககாபத் துடன் இருக்கிறாய் 

என்று நான் நன்றாக அறிந்துடவத்துள்களன்'' என்று பொன் னார்கள். அதற்கு நான், "எப்படி நீங்கள் 
அறிந்து பகாள்வரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "என்மீது நீ திருப்தியுடன் இருக்கும் 
கபாது (நீ கபெினால்), "இல்டல; முஹம்மதின் அதிபதிமீது ெத்தியமாக!' என்று கூறுவாய். என்மீது 

ககாபமாய் இருந்தால், "இல்டல; இப்ராஹமீ் (அடல) அவர்களுடடய அதிபதிமீது ெத்தியமாக! என்று 
கூறுவாய்'' என்று பொன்னார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! ஆம் (உண்டமதான்), 
அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் தங்களது பபயடரத்தான் ககாபித்துக்பகாள்கவன் (தங்கள்மீதன்று)'' 
என்று கூறிகனன்.76 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாக வும் 
வந்தள்ளது. அதில், "இல்டல; இப்ராஹமீ் (அடல) அவர்களின் அதிபதிமீது ெத்தியமாக!'' 
என்பதுவடரகய இடம்பபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ளடவ இடம்பபறவில்டல.  
 

4827 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்கு 
அருகில் பபாம்டமகள் டவத்து விடளயாடுகவன். என் கதாழியர் என்னிடம் (விடளயாட) 
வருவார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளக் கண்டதும் என் கதாழியர் (பயந்துகபாய்) 
ஒளிந்துபகாள்வார் கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் கதாழியடர 
(என்னுடன் கெர்ந்து விடளயாட) என்னிடம் அனுப்பிடவப் பார்கள்.77 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா 
(ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் நபி (ஸல்) அவர்களது இல்லத்தில் 
பபாம்டமகள் ("பனாத்') டவத்து விடளயாடுகவன்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  
 

4828 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: மக்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் 
வடீ்டில் தங்கும் முடற நாடளகய, தம்முடடய அன்பளிப்புகடள (அவர்களுக்கு) வழங்குவதற்காகத் 

கதர்ந்பதடுத்துவந்தார்கள். அதன் மூலம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உவப்டபப் பபற 
விரும்பிகய அப்படிச் பெய்தனர்.78  

 

4829 நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துடைவியர் நபியவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கடள (ஒரு முடற) 
நபியவர்களிடம் அனுப்பிடவத்தார்கள். ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களி டம் வந்து, 

உள்கள வர அனுமதி ககட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னுடன் எனது கபார்டவக்குள் 
படுத்திருந்தார்கள். ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களுக்கு உள்கள வர அனுமதி யளித்தார்கள். ஃபாத்திமா 
(ரலி) அவர்கள் (உள்கள வந்து), "அல்லாஹ்வின் தூதகர! தங்கள் துடைவியர் அபூகுஹாஃபாவின் 
புதல்வர் (அபூபக்ர்) உடடய மகள் (ஆயிஷா) விஷயத் தில் (தாங்கள் அன்பு காட்டுவடதப் கபான்கற 
பிற துடைவியரிடமும் அன்பு காட்டி) நீதி யுடன் நடந்துபகாள்ளும்படி ககட்டு என்டனத் 
தங்களிடம் அனுப்பிடவத்துள்ளார்கள்'' என்று கூறினார். நான் அடமதியாக இருந்கதன். நபி (ஸல்) 
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அவர்கள், "என் அன்பு மககள! நான் கநெிப்படத நீயும் கநெிப்பாய் அல்லவா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அவர்கள், "ஆம் (தாங்கள் கநெிப்படத நானும் கநெிக்கிகறன்)'' என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (என்டனக் காட்டி) "அப்படியானால், இவடர கநெிப்பாயாக'' என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இவ்வாறு கூறியடதக் ககட்டு ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துடைவியரிடம் திரும்பிச் பென்று, தாம் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பொன்னடதயும் அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அளித்த பதிடலயும் பதரிவித்தார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியர், 

எங்களுக்கு நீங்கள் எந்த நன்டமயும் பெய்து விட்டதாக நாங்கள் கருதவில்டல. ஆககவ, (மீண்டும்) 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் திரும்பிச் பென்று, "தங்கள் துடைவியார் அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வர் 

(அபூபக்ர்) உடடய மகள் (ஆயிஷா) விஷயத் தில் நீதியுடன் நடந்துபகாள்ளும்படி ககட்கிறார்கள்'' 

என்று கூறுமாறு பொன்னார்கள். அதற்கு ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! 
(இனி) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் பதாடர்பாக நான் நபியவர்களிடம் ஒருகபாதும் கபெமாட்கடன்'' 

என்று கூறி (மறுத்து) விட்டார்கள். ஆககவ, நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியர் தங்களில் 
ஒருவரான டஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்கடள அனுப்பிடவத்தார்கள். டஸனப் 
அவர்கள்தான் நபியவர்களின் துடைவியரில் நபியவர்களிடம் அந்தஸ்து பபற்றிருந்த விஷயத்தில் 
எனக்குப் கபாட்டியாக இருந்தவராவார். மார்க்க ஈடுபாட்டிலும் இடறவடன அஞ்ெி நடப்பதிலும் 

உண்டம கபசுவதிலும் உறவுகடள அனுெரிப்பதிலும் தாராளமாகத் தானம் வழங்குவதிலும் 

இடறபநருக்கத்டதயும் வாய்டமடயயும் தரும் நற்பெயல்களில் தம்டமத் தீவிரமாக 

ஈடுபடுத்திக்பகாள்வதிலும் டஸனப் அவர்கடளவிடச் ெிறந்த ஒரு பபண்டை நான் ஒருகபாதும் 
கண்டதில்டல. ஆயினும், அவர் விடரவாகக் ககாபப்படக்கூடியவராக இருந்தார். அகத கவகத்தில் 
ககாபம் தைியக்கூடியவராகவும் இருந்தார். அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து உள்கள நுடழய 
அனுமதி ககட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் கபார்டவக்குள் என்னுடன் இருந்தார்கள். 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் தம்மிடம் வந்தகபாது இருந்த நிடல யிகலகய அப்கபாதும் நபியவர்கள் 

இருந்தார் கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் டஸனப் (ரலி) அவர்களுக்கு உள்களவர அனுமதியளித் 
தார்கள். டஸனப் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! தாங்கள் அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வர் 

(அபூபக்ர்) உடடய புதல்வி (ஆயிஷா) விஷயத்தில் (அவரிடம் அன்பு காட்டுவடதப் கபான்கற 
தங்களிடமும் அன்புகாட்டி) நீதியுடன் நடந்துபகாள்ளுமாறு ககட்டு என்டனத் தங்க ளிடம் 
தங்களுடடய துடைவியர் அனுப்பியுள்ளார்கள்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு டஸனப் என்டன 
எல்டலமீறி ஏெினார். நான் (அவருக்குப் பதில் பொல்ல) நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு 
அனுமதியளிக்கிறார்களா எனக் காத்திருந்கதன். கண் ொடடயாவது பெய்கிறார் களா என்று 
எதிர்பார்த்கதன். ஆனால், டஸனப் அவர்கள் பதாடர்ந்து ஏெிக்பகாண்கடகபாக அவருக்கு நான் 
பதிலடி பகாடுப்படத நபி (ஸல்) அவர்கள் பவறுக்கமாட்டார்கள் என நான் அறிந்து பகாண்கடன். 
நான் அவருக்குப் பதில் பொல்ல ஆரம்பித்து, அவடர வாயடடக்கச் பெய்ய நீண்ட கநரம் 
பிடிக்கவில்டல. அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் புன்னடகத்தபடிகய "இவள் அபூபக்ரின் 
மகளாயிற்கற!'' என்று கூறினார்கள்.79 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், அதில் "நான் அவருக்குப் பதில் பொல்ல ஆரம்பித்து, 

பவகுவிடரவி கலகய அவடர முற்றாக அடக்கிவிட்கடன்'' என்று ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
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4830 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மரைப் 
படுக்டகயில் இருந்தகபாது) என்னி டம் தங்கும் நாள் தள்ளிப்கபாவதாக எண்ைிக் பகாண்டு, "இன்று 
நான் எங்கிருப்கபன்? நாடள நான் எங்கிருப்கபன்?'' என்று ககட்டுக்பகாண் டிருந்தார்கள். எனது 

முடறநாளில் எனது நுடரயரீலு(ள்ள பகுதி)க்கும் காடறபயலும் பு(ள்ள பகுதி)க்கும் நடுவில் 
(அவர்கள் தடல ொய்ந்திருந்த நிடலயில்) அவர்களின் உயிடர அல்லாஹ் டகப்பற்றினான்.80  

 

4831 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறப்பதற்கு 
முன்பு அவர்கள் என் பநஞ்ெின் மீது தம்டமச் ொய்த்தபடி இருக்க, அவர்கள் (வாய்) பக்கம் நான் 
காது தாழ்த்திக் ககட்டுக்பகாண்டிருந்த கபாது, அவர்கள் "இடறவா! என்டன மன்னித்து, எனக்குக் 
கருடை புரிவாயாக! (பொர்க்கத்தில்) என்டன (உயர்ந்த) கதாழர்களுடன் கெர்த்தருள்வாயாக'' என்று 
பிரார்த்திப்படத நான் பெவியுற்கறன்.81 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர் கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4832 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: "உலக வாழ்வு, மறுடம வாழ்வு ஆகிய இரண்டில் தாம் 
விரும்பியடதத் கதர்ந்பதடுத் துக்பகாள்ளும் வாய்ப்பு வழங்கப்படாமல் எந்த இடறத்தூதரும் 
இறப்பதில்டல'' என்று (நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறுவடத) நான் பெவியுற்று வந்கதன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எந்த கநாயில் இறந் தார்ககளா அந்த கநாயின்கபாது அவர்களின் பதாண்டட 
கட்டிக்பகாண்டுவிட (கம்மிய, கர கரப்பான குரலில்), "அல்லாஹ்வின் அருள் பபற்ற இடறத்தூதர்கள், 

உண்டமயாளர்கள், உயிர்த் தியாகிகள், நல்லவர்கள் ஆகிகயாரு டன் இருப்பார்கள். இவர்கள்தான் 
மிகச் ெிறந்த நண்பர்கள் ஆவர்'' (4:69) எனும் இடறவெனத் டதக் கூறுவடத நான் ககட்கடன். ஆககவ 
"இம்டம மறுடம ஆகிய இரண்டிபலான்டறத் கதர்வு பெய்யும் வாய்ப்பு இப்கபாது அவர்களுக்கும் 
வழங்கப்பட்டுவிட்டது'' என்று நான் எண்ைிக்பகாண்கடன்.82 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4833 நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆகராக்கியமானவர்களாய் இருந்தகபாது, "பொர்க்கத்தில் தமது இருப்பிடம் 
காட்டப்பட்டு, பிறகு (இன்னும் ெில காலம் உயிர்வாழ்வதற்கு) வாய்ப்பளிக்கப்படாத வடர எந்த 
இடறத் தூத(ரின் உயி)ரும் டகப்பற்றப்படவில்டல'' என்று கூறுவார்கள். பிறகு அவர்களுக்கு கநாய் 
கண்டு, அவர் கள் தமது தடலடய எனது மடிமீது டவத்தி ருந்த நிடலயில் ெிறிது கநரம் 
மயக்கமுற்றார் கள். பிறகு அவர்களுக்கு மயக்கம் பதளிந்த கபாது வடீ்டின் கூடரடய கநாக்கி 
அவர் களின் பார்டவ நிடலகுத்தி நின்றது. பிறகு, "இடறவா! (பொர்க்கத்தில்) உயர்ந்த கதாழர்க 
ளுடன் (என்டனச் கெர்த்தருள்)'' என்று பொன் னார்கள். அப்கபாது நான், "அவர்கள் (இப் கபாது) 
நம்முடன் இருப்படத விரும்பவில்டல; (மறுடமப் பபருவாழ்டவத் கதர்ந்பதடுத்துக் 

பகாண்டுவிட்டார்கள்)'' என்று (மனதிற்குள்) கூறிக்பகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஆகராக்கியமானவர்களாய் இருந்தகபாது, "பொர்க்கத்தில் தமது இருப்பிடம் காட்டப்பட்டுப் 
பிறகு (இன்னும் ெில காலம் உயிர் வாழ்வதற்கு) வாய்ப்பளிக்கப்படாத வடர எந்த இடறத்தூத(ரின் 
உயி)ரும் டகப்பற்றப்படவில்டல'' என்று அவர்கள் கூறிய பொல் இதுதான் என நான் 

புரிந்துபகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபெிய இறுதி வார்த்டத 
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"அல்லாஹும்மர் ரஃபகீ்கல் அஃலா' (இடறவா! உயர்ந்த கதாழர்களுடன் என்டனயும் கெர்த்தருள்) 
என்பதாககவ இருந்தது. இடத அறிஞர்கள் பலர் கூடியிருந்த அடவயில் ெயதீ் பின் அல்முெய்யப், 

உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) ஆகிகயார் அறிவித்தனர்.83  

 

4834 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பயைம் 
கமற்பகாள்ள விரும்பினால் தம் துடைவியரிடடகய ெீட்டுக் குலுக்குவார்கள். (யாருûடடய பபயர் 
வருகிறகதா அவடரத் தம்முடன் அடழத்துச் பெல்வார்கள்.) (ஒரு முடற) எனது பபயரும் 
ஹஃப்ஸாவின் பபயரும் (குலுக்கலில்) வந்தன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களு டன் 
நாங்கள் இருவரும் புறப்பட்டுச் பென் கறாம். இரவு கநரப் பயைத்தில் அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்னுடன் கபெிக் பகாண்கடவருவார்கள். (ஒரு நாள்) ஹஃப்ஸா என்னிடம், 

"இன்றிரவு நீங்கள் எனது ஒட்டகத் தில் பயைம் பெய்துபாருங்கள்; நான் உங்களது ஒட்டகத்தில் 
பயைம் பெய்துபார்க்கிகறன்'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ெரி'' என்று (ெம்மதம்) கூறிகனன். ஆககவ, 

நான் ஹஃப்ஸாவின் ஒட்டகத் தில் ஏறிக்பகாண்கடன்; ஹஃப்ஸா எனது ஒட்டகத்தில் 
ஏறிக்பகாண்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நான் முதலில் ஏறிவந்த) எனது 
ஒட்டகத்டத கநாக்கி வந்தார்கள். அதில் ஹஃப்ஸா இருந்தார். அவருக்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் முகமன் (ெலாம்) பொன்னார்கள். பிறகு அவருடன் பயைத்டதத் பதாடர்ந்தார்கள். 
(பயைத்தின் இடடகய) அவர்கள் ஓர் இடத்தில் இறங்கித் தங்கினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கடளக் காைாமல் அவர்கடள நான் கதடிகனன். (தன்மான உைர்வினால்) 
எனக்கு கராஷம் ஏற்பட்டது. அவர்கள் இறங்கிய அந்த கநரம் நான் எனது இரு கால்கடளயும் 
"இத்கிர்' புற்களுக்கிடடகய (புகுத்தி) டவத்துக்பகாண்டு, "இடறவா! ஒரு கதடளகயா அல்லது 
பாம்டபகயா என்மீது ஏவிவிடு! அது என்டனத் தீண்டட்டும்'' என்று பொன்கனன். (இப்படி என்டன 
நாகன கடிந்து பகாள்ளத்தான் முடிந்தகத தவிர,) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடள 

(ஹஃப்ஸாவுடன் தங்கியதற்காக) என்னால் ஒன்றும் பொல்ல முடியவில்டல.84 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4835 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (உலகின் மற்ற) பபண்கடளக் காட்டிலும் 
ஆயிஷாவுக்கு இருக்கும் ெிறப்பானது, (மற்ற) உைவுகடளக் காட்டிலும் "ஸரீத்' (தக்கடி) எனும் 
உைவுக்கு இருக்கும் ெிறப்டபப் கபான்றதாகும். இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.85 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4836 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு நாள்) என்னி டம், "(இகதா 
வானவர்) ஜிப்ரீல் உனக்கு முகமன் (ெலாம்) கூறுகிறார்'' என்று பொன்னார் கள். நான் "வ 
அடலஹிஸ் ஸலாம் வ ரஹ்மத் துல்லாஹி'' (அவர்மீதும் ொந்தியும் இடறவ னின் கருடையும் 

உண்டாகட்டும்) என்று (பதில் ெலாம்) பொன்கனன்.86 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கவகறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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4837 நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு நாள் என்னிடம்) "ஆயிஷ்! இகதா (வானவர்) ஜிப்ரீல் உனக்கு ெலாம் 
உடரக்கின்றார்'' என்று பொன்னார்கள். நான் "வ அடலஹிஸ் ஸலாம் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி'' 
(அவர்மீதும் ொந்தியும் இடறவனின் கருடையும் உண்டாகட்டும்) என்று (பதில் ெலாம்) 
பொன்கனன். நான் பார்க்க முடியாதடத அவர்கள் பார்க்கிறார் கள்.87  

 

பாடம் : 14 "உம்மு ஸர்உ' எனும் பபண்டைப் பற்றிய பெய்தி.  
 

4838 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (முற்காலத்தில்) பதிபனான்று பபண்கள் (ஓரிடத்தில் 
கூடி) அமர்ந்துபகாண்டு ஒவ்பவா ருவரும் தத்தம் கைவர் குறித்த பெய்திகளில் எடதயும் 
மூடிமடறக்காமல் (உள்ளடத உள்ளபடி) உடரப்பபதன உறுதிபமாழியும் தீர்மானமும் 
எடுத்துக்பகாண்டனர். முதலாவது பபண் கூறினார்: என் கைவர் (உயரமான) மடலச் ெிகரத்தில் 

டவக்கப்பட்டுள்ள மிகவும் இடளத்துப்கபான ஒட்டகத்தின் இடறச்ெிக்கு நிகரானவர். (இடளத்த 
ஒட்டகத்தின் இடறச்ெியாயினும் அடத எடுக்க) கமகல பெல்லலாம் என்றால், (அந்த மடலப் 
பாடத) சுலபமானதாக இல்டல. (ெிரமத்டதத் தாங்கி) கமகல ஏற (அது ஒன்றும்) பகாழுத்த 
(ஒட்டகத்தின்) இடறச்ெியு மில்டல.88 இரண்டாவது பபண் கூறினார்: நான் என் கைவர் பற்றிய 
பெய்திகடள அம்பலப்படுத்தப் கபாவதில்டல. (அப்படி அம்பலப்படுத்த முயன்றாலும்) அவடரப் 
பற்றிய பெய்திகடள ஒன்றுகூட விடாமல் பொல்ல முடியுமா என்ற அச்ெமும் எனக்கு உண்டு. 
அவ்வாறு கூறுவதானாலும் அவரது பவளிப்படடயான மற்றும் அந்தரங்கமான குற்றங்கடளத்தான் 

கூற கவண்டியதிருக்கும். மூன்றாவது பபண் கூறினார்: என் கைவர் மிகவும் உயரமான மனிதர். 
அவடரப் பற்றி நான் (ஏகதனும்) கபெி (அது அவரது காதுக்கு எட்டி)னால் நான் விவாகரத்துச் 

பெய்யப்பட்டு விடுகவன்; (அகத கநரத்தில் அவடரப் பற்றி எதுவும் கபொமல்) நான் 

பமௌனமாயிருந்தால் அந்தரத்தில் விடப்படுகவன். (என்னுடன் நல்லபடியாக வாழவுமாட்டார்; 

என்டன விவா கரத்தும் பெய்யமாட்டார்.) நான்காவது பபண் கூறினார்: என் கைவர் (மக்கா 
உள்ளிட்ட) "திஹாமா' பகுதியின் இரவு கநரத்டதப் கபான்றவர் (இதமானவர்). (அவரி டம்) கடும் 
பவப்பமும் இல்டல; கடுங்குளிருமில்டல. (அவடரப் பற்றி எனக்கு) அச்ெமும் இல்டல; (என்டனப் 
பற்றி அவரும்) துச்ெமாகக் கருதியதுமில்டல. ஐந்தாவது பபண் கூறினார்: என் கைவர் (வடீ்டுக்குள்) 
நுடழந்தால், ெிறுத்டதயாகிவிடுவார். பவளிகய கபானால் ெிங்கமாகிவிடுவார். (வடீ்டினுள்) தாம் 

கண்டுபிடித்த (குடறபாடுகள் முதலிய)டவ பற்றி எதுவும் ககட்கமாட்டார்.89 ஆறாவது பபண் 
கூறினார்: என் கைவர் உண்டாலும் வாரி வழித்து உண்டுவிடுகிறார். குடித்தாலும் மிச்ெம் மீதி 
டவக்காமல் குடித்துவிடுகிறார். படுத்தாலும் (விலகி) சுருண்டு கபாய்ப் படுத்துக்பகாள்கிறார். என் 
ெஞ்ெலத்டத அறிய தம் டகடயக்கூட அவர் (என் ஆடடக்குள்) நுடழப்பதில்டல.90 ஏழாவது பபண் 
கூறினார்: என் கைவர் "விவரமில்லாதவர்' அல்லது "ஆண்டமயில்லா தவர்'; ெற்றும் 
விகவகமில்லாதவர். எல்லா கநாய்களும் (குடறகளும்) அவரிடம் உண்டு. (அவரிடம் கபெினால் 
உன்டன ஏசுவார். ககலி பெய்தால்) உன் தடலடயக் காயப்படுத்துவார். (ககாபம் வந்துவிட்டால்) 
உன் உடடலக் காயப் படுத்துவார். அல்லது இரண்டடயும் பெய்வார். எட்டாவது பபண் கூறினார்: 
என் கைவர் முகர்வதற்கு மரிக்பகாழுந்டதப் கபான்று மைக்கக்கூடியவர்; பதாடுவதற்கு முயடலப் 
கபான்ற (மிருதுவான கமனி உடடய)வர். ஒன்பதாவது பபண் கூறினார்: என் கைவர் (அவடர நாடி 
வருகவாடரக் கவரும் வடகயில்) உயரமான தூண்(கள் பகாண்ட மாளிடக) உடடயவர். நீண்ட 
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வாளுடற பகாண்ட (உயரமான)வர். (விருந்தினருக்கு ெடமத்துப் கபாட்டு வடீ்டு முற்றத்தில்) 
ொம்படல நிடறத்து டவத்திருப்பவர். (மக்கள் அவடரச் ெந்திப்பதற்கு வெதியாக) ெமுதாயக் 

கூடத்திற்கு அருகிகலகய வடீ்டட அடமத்திருப்பவர். பத்தாவது பபண் கூறினார்: என் கைவர் 
பெல்வந்தர். எத்துடை பபரும் பெல்வந்தர் பதரியுமா? எல்லா பெல்வந்தர்கடளயும்விட கமலான 
பெல்வந்தர். அவரிடம் ஏராளமான ஒட்டகங்கள் உள்ளன. (அவற்டற அறுத்து விருந்தினருக்குப் 
பரிமாறுவதற்கு வெதியாகப்) பபரும்பாலும் அடவ பதாழுவங் களிகலகய இருக்கும். (விருந்தினர் 
வராத ெில நாட்களில் மட்டும்) குடறவாககவ கமய்ச்ெலுக்கு விடப்படும். (விருந்தினர் வருடகடய 
முன்னிட்டு மகிழ்ச்ெியில் ஒலிக்கப்படும்) குழகலாடெடய அந்த ஒட்டகங்கள் ககட்டுவிட்டால், தாம் 
அழிந்கதாம் என அடவ உறுதி பெய்துபகாள்ளும். பதிபனான்றாவது பபண் (அவர்தான் உம்மு 
ஸர்உ) கூறினார்: என் கைவர் (பபயர்) அபூஸர்உ. அபூஸர்உ எத்தடகயவர் பதரியுமா? 

ஆபரைங்கடள அவர் என் காதுகளில் ஊஞ்ெலாடச் பெய்தி ருக்கிறார். (ஆடெயாடெயாக 
உைவளித்து) என் புஜங்கடளக் பகாழுக்கச் பெய்துள்ளார். அவர் என்டனப் பூரிப்படடயச் 
பெய்திருக்கிறார். என் மனம் நிடறந்திருக்கிறது. ஒரு மடலக் குடகயில் (அல்லது "ஷிக்' 

எனுமிடத்தில்) ெிறிய ஆட்டு மந்டதயுடன் (திரிந்துபகாண்டு) இருந்த குடும்பத்தில் என்டனக் கண்ட 
அவர், என்டன (மடனவியாக ஏற்று) குதிடரகளும் ஒட்டகங்களும் உள்ள, தானியக் களஞ்ெியமும் 
கால்நடடச் பெல்வங்களின் அரவமும் நிடறந்த (அவரது பண்டை) வடீ்டில் என்டன வாழச் 
பெய்தார். நான் அவரிடம் (சுதந்திரமாகப்) கபசு கவன்; நான் அலட்ெியப்படுத்தப்பட்டதில்டல. நான் 
தூங்கினாலும் (நிம்மதியாக) முற்பகல் வடர தூங்குகிகறன். (என் தூக்கத்டத யாரும் 
கடலப்பதில்டல.) நான் (உண்டாலும்) பருகினா லும் பபருமிதப்படும் அளவுக்கு (உண்ணு கிகறன்) 
பருகுகிகறன். (என் கைவரின் தாயார்) "உம்மு அபஸீர்உ' எத்தடகயவர் பதரியுமா? அவரது வடீ்டுத் 

தானியக் களஞ்ெியம் (எப்கபாதும்) கனமாககவ இருக்கும். அவரது வடீு விொலமானதாககவ 
இருக்கும். (என் கைவரின் புதல்வர்) "இப்னு அப ீஸர்உ' எத்தடகயவர் பதரியுமா? அவரது படுக்டக 
உருவப்பட்ட ககாடரடயப் கபான்று (அல்லது உடறயிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட வாடளப் கபான்று 
பமல்லியதாக) இருக்கும். (கச்ெிதமான உடலடமப்பு உள்ளவர்.) ஓர் ஆட்டுக் குட்டியின் ெப்டப 
(இடறச்ெி) அவரது வயிடற நிடறத்துவிடும். (அந்த அளவுக்குக் குடறவாக உண்ணுபவர்.) (என் 
கைவரின் புதல்வி) பின்த் அபஸீர்உ எத்தடகயவர் பதரியுமா? தம் தாய் தந்டதக்கு அடங்கி 
நடப்பவர். (கட்டான உடல்வாகு பகாண்ட) அவரது ஆடட நிடறவானதாக இருக்கும். அண்டட 
வடீ்டுக்காரி அவடரக் கண்டு பபாறாடம பகாள்வாள். (என் கைவர்) அபூஸர்உ உடடய 
பைிப்பபண் எத்தடகயவர் பதரியுமா? அவள் எங்கள் (இரகெியச்) பெய்திகடள அறகவ 
பவளியிடுவதில்டல. வடீ்டிலுள்ள உைவுப் பபாருட்கடளச் கெதப் படுத்துவதுமில்டல. வடீ்டில் 
குப்டபகூளங்கள் கெர விடுவதுமில்டல. (அவ்வளவு நம்பிக்டக யானவள்; பபாறுப்பு மிக்கவள்; 

தூய்டம விரும்பி.) (ஒரு நாள்) பால் பாத்திரங்களில் (கமார் கடடந்து) பவண்பைய் எடுக்கப்படும் 

(வெந்த கால அதிகாடல) கநரம் (என் கைவர்) "அபூஸர்உ' பவளிகய பென்றார். (வழியில்) ஒரு 
பபண்டைச் ெந்தித்தார். அவளுடன் ெிறுத்டதகள் கபான்ற அவளுடடய இரு குழந்டதகள் 
இருந்தன. அந்தக் குழந்டதகள் அவளது இடுப்புக்குக் கீகழ (மடியில்) இருந்து இரு 
மாதுளங்கனிகடளத் பதாட்டு விடளயாடிக்பகாண்டிருந்தனர். ஆககவ, (அவளது கட்டழகில் 
மனûடதப் பறி பகாடுத்து) என்டன மைவிலக்குச் பெய்துவிட்டு, அவடள மைமுடித்துக்பகாண்டார். 
அவருக்குப் பின்னர் இன்பனாரு நல்ல மனிதருக்கு நான் வாழ்க்டகப்பட்கடன். அவர் அதி 
விடரவாகச் பெல்லும் குதிடரயில் ஏறி, (பஹ்டரன் நாட்டிலுள்ள) "கத்து' எனும் இடத்டதச் கெர்ந்த 
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ஈட்டிபயான்டறப் பிடித்துக்பகாண்டு புறப்பட்டுச் பென்றார். மாடலயில் வடீு திரும்பியகபாது, 

ஏராளமான கால்நடடகடள என்னிடம் பகாண்டுவந்தார். ஒவ்பவாரு கால்நடடயிலிருந்தும் ஒரு 
கஜாடிடய எனக்கு வழங்கினார். "(இவற்டற அறுத்து) உம்மு ஸர்உகவ! (நன்றாக) நீயும் ொப்பிடு; 

உன் தாய் வடீ்டாருக்கும் ொப்பிடக் பகாடு'' என்றார். (ஆனாலும்) அவர் எனக்கு (அன்புடன்) வழங்கிய 
அடனத்துப் பபாருள்கடளயும் ஒன்றாய்க் குவித்தாலும், (என் முதல் கைவ ரான) அபூஸர்உவின் 
ெின்னஞ்ெிறு பாத்திரத் தின் அந்தஸ்டதக்கூட அடவ எட்டா. (ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்:) (என்னருடமக் கைவரான) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), 
"(ஆயிஷாகவ!) உம்மு ஸர்வுக்கு அபூஸர்உ எப்படிகயா அப்படிகய உனக்கு நானும் (ெிறிடதக் 
பகாடுத்தாலும் ெிறப்பாகக் பகாடுக்கும் அன்பான கைவராக) இருப்கபன்'' என்றார்கள்.91 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், ஏழாவது பபண் 
"(என் கைவர்) ஆண்டமயில்லாதவர்'' என்று மட்டும் கூறியதாக இடம் பபற்றுள்ளது; (அல்லது 
விவரமில்லாதவர் எனும்) ஐயப்பாடு இடம்பபறவில்டல. (அபூஸர்உவின் புதல்வி குறித்து) "அவள் 
கமலாடட பவறுடமயானவள்; (அவளுடடய கைவரின்) துடைவியரிகலகய கமலானவள்; 

அவளுடடய ெக்களத்தியடர மலடியாக்கிவிட்டாள்'' என்று காைப்படுகிறது. (அபூஸர்உவின் 
பைிப்பபண் குறித்து) "அவள் (உைவுப் பபாருட்கடள) கெதப்படுத்துவதில்டல'' என்படதக் குறிக்க 
("வலா துனக்கிஸு' என்பதற்குப் பதிலாக) "வலா தன்குஸு மீரத்தனா தன்கீஸா' என்று 
காைப்படுகிறது. "(என் இரண்டாம் கைவர்) இடறச்ெிக்காக அறுக்கப்படும் ஒவ்பவாரு 

கால்நடடயிலிருந்தும் ஒரு கஜாடிடய எனக்கு வழங்கினார்'' என்று "உம்மு ஸர்உ' கூறியதாக 
இடம்பபற்றுள்ளது. 
 

 பாடம் : 15 நபி (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் ெிறப்பு கள்92  

 

4839 மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பொற்பபாழிவு கமடட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி, "ஹிஷாம் பின் அல்முஃகீரா ககாத்திரத்தார், 

தங்கள் (உறவினரான அபூ ஜஹ்லுடடய) மகடள அலீ பின் அபதீாலிப் அவர்களுக்கு 
மைமுடித்துடவக்க (என்னி டம்) அனுமதி ககாரினர். அவர்களுக்கு நான் அனுமதியளிக்கமாட்கடன். 
மீண்டும் அவர்களுக்கு நான் அனுமதியளிக்கமாட்கடன். மீண்டும் அவர் களுக்கு நான் 

அனுமதியளிக்கமாட்கடன். (எத்தடன முடற ககட்டாலும் அனுமதியளிக்கமாட்கடன்.) அலீ பின் 
அபதீாலிப் அவர்கள் என் மகடள (ஃபாத்திமாடவ) மைவிலக்குச் பெய்துவிட்டு, அவர்களுடடய 
மகடள மைமுடித்துக்பகாள்ள விரும்பினாகல தவிர (அவர்களுக்கு நான் அனுமதி 
வழங்கமாட்கடன்). என் மகள் (ஃபாத்திமா), என்னில் ஒரு பகுதியாவார். அவடர பவறுப்படடயச் 
பெய்வது என்டன பவறுப்படடயச் பெய்வதாகும். அவடர மனகவதடனப்படுத்துவது என்டன 
மனகவதடனப்படுத்துவதாகும்'' என்று பொன்னார்கள்.93 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4840 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (என் மகள்) ஃபாத்திமா என்னில் ஒரு 
பகுதியாவார்; அவடர மனகவதடனப்படுத்து வது என்டன மனகவதடனப்படுத்துவதாகும். இடத 
மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
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4841 அலீ பின் அல்ஹுடென் (டஸனுல் ஆபிதீன் - ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (எங்கள் 
தந்டத) ஹுடென் பின் அலீ (ரலி) அவர்கள் பகால்லப்பட்ட காலத்தில் யஸீத் பின் 
முஆவிடயôடவச் ெந்தித்துவிட்டு, மதீனாவுக்கு வந்கதாம்.94 அங்கு என்டன மிஸ்வர் பின் மக்ரமா 
(ரலி) அவர்கள் ெந்தித் தார்கள். அப்கபாது அவர்கள், "என்னிடம் தங்க ளுக்குத் கதடவ 
ஏதுமிருக்கிறதா? அடத நிடறகவற்றிட எனக்குக் கட்டடளயிடுகிறரீ்களா? (நான் நிடறகவற்றித்தர 

ஆயத்தமாயிருக்கிகறன்)'' என்று ககட்டார்கள். நான் அவர்களிடம், "அப்படி ஏதுமில்டல'' என்று 
பதிலளித்கதன். மிஸ்வர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வாடள 
என்னிடம் பகாடுக்கி றரீ்களா? ஏபனனில், அந்த (பனூ உமய்யா) கூட்டத்தார் தமது அதிகாரத்டதப் 
பயன்படுத்தி உங்களிட மிருந்து அந்த வாடளப் பறித்துக்பகாள்வார்ககளா என்று நான் 
அஞ்சுகிகறன். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நீங்கள் அடத என்னிடம் பகாடுத்தால் என் உயிர் 
கபாகும்வடர ஒருகபாதும் அது அவர்களிடம் கபாய்ச் கெராது'' என்று கூறினார்கள்.95 (பிறகு 
பின்வரும் ெம்பவத்டத விவரிக்கலா னார்கள்:) ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் (தம் துடைவியாக) 
இருக்கும்கபாகத, அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள் அபூஜஹ்லுடடய மகடள (மைந்து பகாள்ளப்) 
பபண் கபெினார்கள். (இது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் காதுக்கு எட்டிய கபாது) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அது குறித்து மக்களிடம் தமது இந்த மிம்பரில் (நின்றபடி) 
உடரயாற்றியடத நான் பெவியுற் கறன். -அப்கபாது நான் பருவ வயடத அடடந்துவிட்டிருந்கதன்.- 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(என் மகள்) ஃபாத்திமா என்னில் ஒரு பகுதி யாவார். அவர் 
தனது மார்க்க விவகாரத்தில் கொதடனக்குள்ளாக்கப்படுவார் என்று நான் அஞ்சுகிகறன்'' என்று 
கூறிவிட்டு, பனூ அப்தி ஷம்ஸ் குலத்டதச் கெர்ந்த தம்முடடய மருமகன் ஒருவடர ("அபுல்ஆஸ் 
பின் ரபஆீ') பற்றிக் குறிப்பிட்டார்கள்; அவர் (அவருடடய மாமனாரான) தம்முடன் நல்ல மருமகனாக 

நடந்துபகாண்டடதப் பாராட்டினார்கள்: அப்கபாது அவர்கள், "அவர் என்னிடம் கபெி னார். (கபெியபடி) 
வாய்டமயுடன் நடந்துபகாண்டார். எனக்கு வாக்குறுதியளித்தார்; அடத எனக்கு 
நிடறகவற்றித்தந்தார்.96 கமலும், நான் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்டற தடட பெய்யக்கூடியவன் 
அல்லன்; தடட பெய்யப் பட்ட ஒன்டற அனுமதிக்கக்கூடியவனும் அல்லன். (அலீ இரண்டாவது 
பபண்டை மைந்து பகாள்வடத நான் தடுக்க முடியாது.) ஆயினும், அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! 
இடறத்தூதரின் மகளும் இடற விகராதியின் (அபூ ஜஹ்லின்) மகளும் ஒகர இடத்தில் (ஒகர 
நபருடடய மைபந்தத்தில்) ஒருகபாதும் ஒன்றுகெர முடியாது'' என்று கூறினார்கள்.97  

 

4842 மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கள், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் தம்மிடம் 
(மடனவியாக) இருக்ககவ, அபூஜஹ்லுடடய மகடள (இரண்டாம் தாரமாக மைம் புரிந்துபகாள்ள)ப் 
பபண் கபெினார்கள். அடதப் பற்றிக் ககள்விப்பட்ட ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "(தந்டதகய!) நீங்கள் உங்களுடடய புதல்வியருக்காக (அவர்கள் 
மனகவதடனக்கு உள்ளாக்கப்படும்கபாது) ககாபப்படமாட்டீர்கள் என்று உங்கள் ெமுதா யத்தார் 
கபெிக்பகாள்கின்றனர். இகதா (உங்கள் மருமகன்) அலீ அபூஜஹ்லுடடய மகடள 
மைக்கவிருக்கிறார்'' என்று பொன்னார்கள். இடதபயாட்டி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(உடரயாற்ற) எழுந்தார்கள். அவர்கள் ஏகத்துவ உறுதிபமாழி கூறி (இடறவடனப் புகழ்ந்து)விட்டு, 

"இடறவாழ்த் துக்குப்பின்! (என் மூத்த மகள் டஸனடப) அபுல்ஆஸ் பின் அர்ரபஉீக்கு நான் மை 
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முடித்துடவத்கதன். அவர் என்னிடம் (தம் மடனவிடய மதீனாவுக்கு அனுப்பிடவப்பதாக 

வாக்களித்துப்) கபெினார்; (கபெியபடி) வாய்டம யுடன் நடந்துபகாண்டார். முஹம்மதின் மகள் 
ஃபாத்திமா என்னில் ஒரு பகுதியாவார். (அபூ ஜஹ்லின் குடும்பத்தாராகிய) அவர்கள் என் மகடள 
(அவருடடய மார்க்க விஷயத்தில்) குழப்பிவிடுவடதகய நான் பவறுக்கிகறன். அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! அல்லாஹ்வின் தூதருûடடய மகளும் அல்லாஹ்வின் படகவ னுடடய மகளும் 
ஒகர மனிதரிடம் (அவரது மைபந்தத்தில்) ஒருகபாதும் ஒன்றுகெர முடியாது'' என்று கூறியடத 
நான் ககட்கடன். பிறகு அலீ (ரலி) அவர்கள் (அபூஜஹ்லுடடய மகடளப்) பபண் கபசுவடத 
(பதாடராமல்) விட்டு விட்டார்கள்.98 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 4843 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மரைப் 
படுக்டகயில் இருந்தகபாது) தம் புதல்வி ஃபாத்திமாடவ அடழத்து, அவரிடம் ஏகதா இரகெியமாகச் 
பொன்னார்கள். அடதக் ககட்டு ஃபாத்திமா அழுதார். மீண்டும் ஏகதா இரகெியமாகச் பொன்னார்கள். 
(அடதக் ககட்டவுடன்) ஃபாத்திமா ெிரித்தார். நான் ஃபாத்திமாவிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உங்களிடம் ஏகதா இரக ெியமாகச் பொல்ல, அடதக் ககட்டு நீங்கள் அழுதீர்கள். பிறகு 
உங்களிடம் ஏகதா இரகெிய மாகச் பொன்னார்கள். அப்கபாது நீங்கள் ெிரித் தீர்ககள, அது என்ன?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு ஃபாத்திமா, "என்னிடம் இரகெிய மாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (இந்த கநாயிகலகய) தாம் இறக்கவிருப்பதாகத் பதரிவித்தார்கள். ஆககவ, நான் அழுகதன். 
பிறகு அவர்களின் குடும்பத்தாரில் முதலாவதாக அவர் கடளத் பதாடர்ந்து (இடறவனிடம்) 
பெல்லவிருப்பது நான்தான் என்று இரகெியமாகச் பொன்னார்கள். அதனால் நான் (மகிழ்ச்ெியடடந்து) 
ெிரித்கதன்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.99 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4844 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியரில் ஒருவர்கூட 
விடுபடாமல் அடனவரும் நபி (ஸல்) அவர் (களின் இறப்பு பநருங்கியகபாது அவர்)களுக்கு அருகில் 
இருந்கதாம். அப்கபாது (நபியவர்களின் புதல்வி) ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் நடந்துவந்தார்கள். 
அவரது நடட ெிறிதும் பிெகாமல் அப்படிகய நபி (ஸல்) அவர்களின் நடடடயப் கபான்கற இருந்தது. 
ஃபாத்திமாடவக் கண்டதும் நபி (ஸல்) அவர்கள், "என் மககள! வருக!'' என்று வரகவற்றார்கள். பிறகு 
அவடர "தமது வலப் பக்கத்தில்' அல்லது "இடப் பக்கத்தில்' அமர்த்திக்பகாண்டார்கள். பிறகு 
அவரிடம் ஏகதா இரகெியமாகச் பொன்னார்கள். அடதக் ககட்டகபாது ஃபாத்திமா பலமாக அழுதார். 
அவருடடய பதற்றத்டதக் கண்ட நபி (ஸல்) அவர்கள் இரண்டாவது முடறயாக அவரிடம் ஏகதா 

இரகெியமாகச் பொன்னார்கள். அப்கபாது அவர் ெிரித்தார். அப்கபாது அவரிடம் நான், "அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துடைவி யடர விட்டுவிட்டு உங்களிடம் மட்டும் ஏகதா 
இரகெியமாகச் பொன்னார்கள். பிறகு நீங்கள் அழுதீர்ககள?'' என்று ககட்கடன். பின்னர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்தகபாது ஃபாத்திமாவிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உங்க ளிடம் என்ன பென்னார்கள்?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு ஃபாத்திமா, 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரகெியமாகச் பொன் னடத நான் பவளிப்படுத்த 
விரும்பவில்டல'' என்று கூறிவிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்தகபாது 
ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களிடம் நான், "உங்கள்மீது எனக்குள்ள உரிடமடய முன்டவத்து 
நம்பிக்டகயுடன் ககட்கிகறன். அந்த இரகெியம் என்னபவன்று நீங்கள் பொல்லிகய ஆககவண்டும்'' 
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என்கறன். ஃபாத்திமா, "ெரி! இப்கபாது (அடதத் பதரிவிக்கிகறன்)'' என்று கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு 
பதரிவித்தார்: முதலாவது முடற என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரகெியம் 

பொன்னகபாது (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: எனக்கு (வானவர்) ஜிப்ரீல் ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஓரிரு 
முடற குர்ஆடன ஓதிக்காட்(டி நிடனவூட்)டுவார். ஆனால், அவர் இந்த முடற இரண்டு தடடவ 
ஓதிக் காட்டினார். (இதிலிருந்து) என் இறப்பு பநருங்கிவிட்டதாககவ நான் கருதுகிகறன். ஆககவ, நீ 
அல்லாஹ்டவ அஞ்ெிக்பகாள். பபாறுடமயுடன் இரு. நான் உனக்கு முன்னால் நல்லபடியாக 
(இவ்வுலடகவிட்டு) பென்றுவிடுகவன். ஆககவதான், உங்கள் முன்னிடலயில் நான் அவ்வாறு 
அழுகதன். எனது பதற்றத்டதக் கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரண்டாவது 
முடறயாக, "ஃபாத்திமா! "இடறநம்பிக்டகயுள்ள பபண்களுக்கு' அல்லது "இந்தச் ெமுதாயத்தின் 
பபண்களுக்கு' தடலவியாக இருக்க நீ விரும்பவில் டலயா?'' என்று இரகெியமாகக் ககட்டார்கள். 
ஆககவதான், உங்கள் முன்னிடலயில் அவ்வாறு ெிரித்கதன்.100  

 

4845 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியரில் ஒருவர்கூட 
விடுபடாமல் (நாங்கள்) அடன வரும் (நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு இறப்பு 
பநருங்கிக்பகாண்டிருந்தகபாது) அவர்களுக்கு அருகில் இருந்கதாம். அப்கபாது ஃபாத்திமா (ரலி) 
அவர்கள் (தம் தந்டதடய கநாக்கி) நடந்துவந்தார். அவரது நடட அப்படிகய நபி (ஸல்) அவர்களின் 
நடடடயப் கபான்கற இருந்தது. அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "வருக! என் மககள!'' என்று 
அடழத்து, தமக்கு வலப் பக்கத்தில் அல்லது இடப் பக்கத்தில் அமர்த்திக்பகாண் டார்கள். பிறகு 
ஃபாத்திமாவிடம் இரகெியமாக ஏகதா ஒரு விஷயத்டதச் பொன்னார்கள். அடதக் ககட்டதும் 
ஃபாத்திமா அழுதார். பிறகு அவரிடம் இரகெியமாக ஏகதா (இன்பனாரு விஷயத்டதச்) 
பொன்னார்கள். அடதக் ககட்டதும் அவர் ெிரித்தார். நான் அவரிடம் "ஏன் அழுதீர்கள்?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர் "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பொன்ன இரகெியத்டத நான் 
பவளிப்படுத்த விரும்பவில்டல'' என்று கூறினார். அப்கபாது நான், "இன்டறய தினத்டதப் கபான்று 
துக்கம் அண்டிய ஒரு மகிழ்ச்ெிடய (எப்கபாதும்) நான் பார்த்ததில்டல'' என்று பொல்லிவிட்டு, 

அழுதுபகாண்டிருந்த அவரிடம், "எங்கடள விட்டு உங்களிடம் மட்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஏகதா பொன்னார்கள். (அடதக் ககட்டு) பிறகு நீங்கள் அழுகிறரீ்ககள! (அப்படி) அவர்கள் 
என்ன பொன்னார்கள்?'' என்று (மீண்டும்) ககட்கடன். அப்கபாதும் அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இரெியமாகச் பொன்னடத நான் பவளிப்படுத்த விரும்பவில்டல'' என்று கூறிவிட்டார். 
இறுதியில் நபி (ஸல்) அவர்கள் இறந்தபின் ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களிடம் அது குறித்துக் 
ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள் கூறினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "(வானவர்) ஜிப்ரீல் 
என்டன ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஒரு முடற குர்ஆடன ஓதச் பெய்துவந்தார். இந்த ஆண்டு மட்டும் 
என்டன இரு முடற ஓதச் பெய்தார். என் வாழ்நாள் முடிவடடயும் கநரம் வந்துவிட்ட(டதக் 
குறிப்ப) தாககவ அடத நான் கருதுகிகறன். என் குடும்பத்தாரில் என்டன முதலில் 
வந்தடடயப்கபாவது நீதான். நான் உனக்கு முன்னால் நல்லபடியாக (இவ்வுலடக விட்டு) 
பென்றுவிடுகவன்'' என்று கூறினார்கள். ஆககவ, நான் அழுகதன். பிறகு என்னிடம் 
"இடறநம்பிக்டகயுள்ள பபண்களுக்கு' அல்லது "இந்தச் ெமுதாயத்தின் பபண்களுக்கு'த் தடலவியாக 
இருக்க நீ விரும்பவில்டலயா என்று இரகெியமாகக் ககட்டார்கள். அதற்காக நான் ெிரித்கதன். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 16 இடறநம்பிக்டகயாளர்களின் அன்டன உம்மு ெலமா (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்101  

 

4846 அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ெல்மான் அல்ஃபாரிெீ (ரலி) அவர்கள், 

"உங்களால் இயன்றால் கடடத்பதருவுக்குள் நுடழயும் முதல் ஆளாகவும் அடதவிட்டு 
பவளிகயறும் இறுதி ஆளாகவும் இருக்காதீர்கள். ஏபனனில், கடடத் பதருகவ டஷத்தானின் கபார்க் 
களமாகும். அங்குதான் டஷத்தான் (முகாமிட்டு) தனது கெடனயின் பகாடிடய நட்டுடவக்கிறான்'' 

என்று கூறினார்கள். இந்தத் தகவல் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அபூஉஸ்மான் 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: கமலும் (பின்வருமாறும்) எனக்குச் பெய்தி எட்டியது: நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் (அவர்களுடடய துடைவி) உம்மு ெலமா (ரலி) அவர்கள் இருந்தகபாது, (வானவர்) 
ஜிப்ரீல் (அடல) அவர்கள் (ஒரு மனிதரின் கதாற்றத்தில்) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து 
கபெிக்பகாண்டிருந் தார்கள். பிறகு எழுந்து (பென்று)விட்டார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
உம்மு ெலமா (ரலி) அவர்களிடம் "இவர் யார் (பதரி யுமா)?'' என்கறா, அல்லது இது கபான்ற 
கவபறாரு வார்த்டதடயக் கூறிகயா ககட்டார் கள். உம்மு ெலமா (ரலி) அவர்கள், "இவர் 
(தங்களுடடய கதாழர்) திஹ்யா'' என்று பதிலளித்தார்கள். (நபி (ஸல்) அவர்கள் ஏதும் கூறாமல் 
எழுந்து பென்றுவிட்டார்கள்.) உம்மு ெலமா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! நபி (ஸல்) அவர்கள், நாங்கள் கபெிக்பகாண்ட விஷயம் குறித்து (மக்களிடடகய) 
நிகழ்த்திய உடரடய நான் பெவியுறும் வடர அ(ப்கபாது வந்த)வர் திஹ்யா (ரலி) அவர்கள்தான் 

என்கற நிடனத்திருந்கதன். (அந்த உடர டயக் ககட்ட பின்புதான் அவர் திஹ்யாவின் உருவில் 
வந்த வானவர் ஜிப்ரீல் என்று நான் விளங்கிக் பகாண்கடன்.) (அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) 
சுடலமான் பின் தர்கான் அத்டதமீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் (இந்தச் பெய்திடய எனக்கு 
அறிவித்த) அபூஉஸ்மான் (ரஹ்) அவர்களிடம், "இந்த ஹதீடஸத் தாங்கள் யாரிடமிருந்து 
பெவியுற்றரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள், "உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து'' என்று 

பதிலளித்தார்கள்.102 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 17 இடறநம்பிக்டகயாளர்களின் அன்டன டஸனப் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்103  

 

4847 இடறநம்பிக்டகயாளர்களின் அன்டன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துடைவியரான எங்களிடம்), "(என் மரைத்திற்குப்பின்) 
உங்களில் டக நீள மானவகர என்னிடம் முதலில் வந்து கெரு வார்'' என்று கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துடைவியர் (ஒரு குச்ெிடய எடுத்து), தங்களில் டக 
நீளமானவர் யார் என்று அளந்துபார்க்கலாயினர். (உண் டமயில்) எங்களில் டஸனப் (ரலி) 
அவர்ககள டக நீளமானவராய் இருந்தார். ஏபனனில், அவர்தான் டகத்பதாழில் பெய்து, (அதிகமாக) 
தர்மம் பெய்யக்கூடியவராக இருந்தார்.104 

 

பாடம் : 18 உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்105  

 

4848 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்களிடம் (அவர்களது இல்லத்திற்குச்) பென்றார்கள். அவர்களுடன் நானும் 

பென்கறன். உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு 
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பாத்திரத்டதக் பகாடுத்தார்கள். அதில் ஏகதா குடிபானம் இருந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கநான்பாளியாக இருப்படதக் கண்டார்ககளா, அல்லது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் கள் அ(ந்தப் பானத்)டத விரும்பவில்டலகயா பதரியவில்டல. (அடத அவர்கள் பருக 
மறுத்துவிட்டார்கள்.) அதற்காக உம்மு அய்மன் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கடள உரத்த குரலில் ககாபமாகக் கடிந்துபகாண்டார்கள்.  
 

4849 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இறப்புக்குப்பின் 
(கலீஃபா) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "நம்டம (அம்டமயார்) உம்மு அய்மன் 

(ரலி) அவர்களிடம் அடழத்துச் பெல்லுங்கள். அவடர அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெந்தித்துவந்தடதப் கபான்று நாமும் ெந்தித்துவருகவாம்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற உம்மு 
அய்மன் (ரலி) அவர்களிடம் நாங்கள் பென்றகபாது அவர்கள் அழுதார்கள். அப்கபாது அவர்கள் 
இருவரும், "ஏன் அழுகிறரீ்கள்? (நம்மிடம் இருப்படதவிட) அல்லாஹ்விடம் இருப்பது அவனுடடய 
தூதர் (ஸல்) அவர்க ளுக்குச் ெிறந்ததாயிற்கற?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உம்மு அய்மன் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்விடம் இருப்பது அவனுடடய தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குச் ெிறந்ததாகும் 
என்படத நான் அறியாமல் அழவில்டல. மாறாக, (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் 
இறப்கபாடு) வானிலிருந்து இடறச் பெய்தி (வஹ)ீ வருவது நின்றுவிட்டகத! (அதற்காகத் தான் 
அழுகிகறன்)'' என்று கூறி, அவர்கள் இருவடரயும் அழச்பெய்துவிட்டார் கள். அவருடன் கெர்ந்து 
அவர்கள் இரு வருகம அழலாயினர்.  
 

பாடம் : 19 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களின் தாயார் உம்மு சுடலம் (ரலி), பிலால் (ரலி) 
ஆகிகயாரின் ெிறப்புகள்.106  

 

4850 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (என் தாயார்) உம்மு சுடலம் (ரலி) 
அவர்கடளத் தவிர, தம் துடைவியரல் லாத கவபறந்த (அந்நியப்) பபண்களிடமும் (அவர்களது 

இல்லங்களுக்குச்) பெல்லமாட்டார்கள். என் தாயாரின் இல்லத்திற்கு மட்டுகம பெல்வார்கள். 
நபியவர்களிடம் இது குறித்துக் ககட்கப்பட்டகபாது, "நான் உம்மு சுடலமிடம் பரிவு காட்டுகிகறன். 
அவருடடய ெககாதரர் (ஹராம் பின் மில்ஹான் - ரலி) என்னு(டடய பிரொரப் படடயினரு)டன் 
இருந்தகபாது, (பிஃரு மஊனா எனுமிடத்தில்) பகால்லப்பட்டார்'' என்று பொன்னார்கள்.107  

 

4851 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் (கனவில்) பொர்க்கத்தில் நுடழந் கதன். அங்கு ஒரு 
காலடிச் ெப்தத்டதக் ககட் கடன். அப்கபாது "இது யார்?'' என்று ககட் கடன். அ(ங்கிருந்த 
வான)வர்கள், "இவர்தான் அனஸ் பின் மாலிக் அவர்களின் தாயார் ஃகுடமஸா பின்த் மில்ஹான்'' 

என்று பதிலளித் தனர்.108 இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 

4852 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எனக்கு (கனவில்) பொர்க்கம் காட்டப் 
பட்டது. அங்கு நான் அபூதல்ஹா அவர்களின் துடைவியாடர (உம்மு சுடலடம)க் கண் கடன். 
பிறகு எனக்கு முன்னால் பமல்லிய காலடி கயாடெடயச் பெவியுற்கறன். அங்கு (யார் என்று 
பார்த்தகபாது) பிலால் அவர்கள் இருந்தார்கள்.109  
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பாடம் : 20 அபூதல்ஹா அல்அன்ொரீ (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்110  

 

4853 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தாயார்) உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்களுக்கு 
(அவர்களின் இரண்டாவது கைவர்) அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் மூலம் பிறந்த மகபனாருவர் 
இறந்துவிட்டார். அப்கபாது உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள் தம் குடும்பத் தாரிடம், "(என் கைவர்) 
அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடம், அவருடடய மகன் (இறந்த டதப்) பற்றி நானாகச் பொல்லாத 

வடரயில் நீங்கள் பொல்ல கவண்டாம்'' என்று கூறினார் கள். (பவளியூர் பென்றிருந்த) அபூதல்ஹா 
(ரலி) அவர்கள் (வடீ்டுக்கு) வந்தகபாது, அவருக்கு அருகில் என் தாயார் இரவு உைடவ 
டவத்தார்கள். அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் உைடவ உண்டார்கள்; பருகி னார்கள். பிறகு உம்மு 
சுடலம் (ரலி) அவர்கள் (துயரத்டத மடறத்துக்பகாண்டு) முன்பு எப்கபாதும் 
அலங்கரித்துக்பகாள்வடதவிட அழகாகத் தம் கைவருக்காகத் தம்டம அலங்காரம் 
பெய்துபகாண்டார்கள். பிறகு இருவரும் தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட்டனர். கைவரின் பெி அடங்கி, 
தம்மிடம் (கதடவயானடத) அனுபவித்துக்பகாண்டடதக் கண்டகபாது, "அபூதல்ஹா அவர்ககள! ஒரு 
கூட்டத்தார் தம் பபாருட்கடள ஒரு வடீ்டாரிடம் இரவலாகக் பகாடுத் திருந்து, பிறகு அவர்கள் தாம் 
இரவலாகக் பகாடுத்துடவத்திருந்த பபாருட்கடளத் திரும்பத் தருமாறு ககட்கும்கபாது அவர்களிடம் 
(திருப்பித் தர முடியாது என) மறுக்கும் உரிடம அவ்வடீ்டாருக்கு உண்டா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், "இல்டல'' என்று கூறினார்கள். உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள் 
(அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடம்), "அவ்வாறாயின், தங்கள் மகனுக்காக (அல்லாஹ்விடம்) 
நன்டமடய எதிர்பாருங்கள்'' என்று கூறினார்கள். (தம்முடடய மகன் இறந்துவிட்டடதப் 
புரிந்துபகாண்ட) அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள் ககாபப்பட்டார்கள். "நான் (இன்பத்தில்) 
கதாய்ந்திருக்கும்வடர (இடதப் பற்றி என்னிடம் பொல்லாமல்) விட்டுவிட்டு, இப்கபாது என் 
மகடனப் பற்றிச் பொல்கிறாகய!'' என்று கூறினார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் பென்று, நடந்தடத அவர்களிடம் பதரிவித் தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "கடந்த இரவில் (நிகழ்ந்த உறவில்) அல்லாஹ் உங்கள் இருவருக்கும் வளம் 
புரிவானாக!'' என்று பொன்னார்கள். பின்னர் உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள் கர்ப்பமுற்றார்கள். பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயைத்தில் இருந்தார்கள். அவர்களுடன் உம்மு 
சுடலம் (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். -அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயைத்டத 
முடித்துக்பகாண்டு மதீனாவுக்கு வந்தால் இரவு கநரத்தில் தமது வடீ்டுக்குச் பெல்ல மாட்டார்கள்- 
அவ்வழக்கப்படிகய அவர்கள் மதீனாடவ பநருங்கியகபாது உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்களுக்குப் 
பிரெவ வலி வந்துவிட்டது. இதனால் ஊருக்குள் பெல்ல முடியாமல் அபூ தல்ஹா (ரலி) அவர்கள் 

தடுக்கப்பட்டார்கள். இந்நிடலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனா) பென்றார்கள். 
அப்கபாது அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்கள், "என் இடறவா! உன் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஊரிலிருந்து) 
புறப்பட்டுச் பெல்லும்கபாது அவர்களுடன் நானும் புறப்பட்டுச் பெல்வதும், அவர்கள் திரும்பி 
(ஊருக்குள்) நுடழயும்கபாது அவர் களுடன் நானும் நுடழவதும்தான் எனக்கு விருப்பமானது 
என்படத நீ அறிவாய். ஆனால், (இப்கபாது) நான் ஊருக்குள் பெல்ல முடியாமல் 
தடுக்கப்பட்டுவிட்கடன். இடத நீகய பார்க்கிறாய்'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். அப்கபாது உம்மு சுடலம் 
(ரலி) அவர்கள், "அபூதல்ஹா அவர்ககள! நான் உைர்ந்துவந்த (வலி) எடதயும் (இப்கபாது) நான் 
உைர வில்டல'' என்று கூறிவிட்டு, "நீங்கள் பெல்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற நாங்கள் 
பென்கறாம். அவ்விருவரும் ஊருக்குள் நுடழந்தகபாது என் தாயாருக்கு (மீண்டும்) பிரெவ வலி 
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ஏற்பட்டு, அவர் ஓர் ஆண் மகடவப் பபற்பறடுத்தார். அப்கபாது என்னிடம் என் தாயார், "அனகஸ! 
இந்தக் குழந்டதடய நீ காடலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பகாண்டுபெல்லும் 
வடரயில் அவனுக்கு யாரும் பாலூட்டிவிட கவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற காடல 
கநரமானதும், நான் குழந்டதடயத் தூக்கிக்பகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
பென்கறன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அடடயாளமிடும் கருவியுடன் (தமது 
ஒட்டகத்திற்கு அடடயாளமிட்டுக்பகாண்டு) இருப்படத நான் கண்கடன். என்டன அவர்கள் 
கண்டதும், "உம்மு சுடலமுக்குக் குழந்டத பிறந்துவிட்டது கபாலும்!'' என்றார்கள். நான் "ஆம்' 

என்கறன். உடகன அவர்கள் அடடயாளமிடும் கருவிடய (கீகழ) டவத்து விட்டார்கள். நான் 
குழந்டதடயக் பகாண்டுகபாய் அவர்களது மடியில் டவத்கதன். அப்கபாது அவர்கள் மதீனாவின் 
(உயர் ரகப் கபரீச்ெம் பழமான) "அஜ்வா'க்களில் ஒன்டறக் பகாண்டுவரச் பொல்லி, அடதத் தமது 
வாயிலிட்டு நன்றாக பமன்று கூழாக்கி, குழந்டதயின் வாயில் இட்டார்கள். குழந்டத நாக்டகச் 
சுழற்றி அடதச் சுடவக்கலாயிற்று. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அன்ொரிகளுக்குப் கபரீச்ெம் பழத்தின் மீதுள்ள விருப்பத்டதப் பாருங்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, 

குழந்டதயின் முகத்டதத் தடவி அதற்கு "அப்துல்லாஹ்' எனப் பபயர் சூட்டி னார்கள்.111 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களின் புதல்வர் ஒருவர் இறந்துவிட்டார்'' 

என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 

இடம்பபற்றுள்ளன.  
 

பாடம் : 21 பிலால் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்112  

 

4854 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) அதிகாடலத் பதாழுடகயின்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிலால் (ரலி) அவர்களிடம், "பிலாகல! இஸ்லாத்தில் 
இடைந்த பிறகு பயனுள்ளதாக நீர் கருதிச் பெய்துவரும் நற்பெயல் ஒன்டறப் பற்றிக் கூறுவரீாக. 
ஏபனனில், பொர்க்கத்தில் உமது காலைி ஓடெடய எனக்கு முன்னால் நான் பெவியுற்கறன்'' என்று 

பொன் னார்கள். அதற்கு பிலால் (ரலி) அவர்கள், "நான் இஸ்லாத்தில் இடைந்தபிறகு 
பயனுள்ளதாகக் கருதி அப்படி (பிரமாதமாக) எந்த நற்பெயடல யும் பெய்யவில்டல. ஆயினும், 

நான் இரவி கலா பகலிகலா எந்த கநரத்தில் முழுடமயாக அங்கத் தூய்டம (உளூ) பெய்தாலும், 

அந்த அங்கத் தூய்டம மூலம் நான் பதாழ கவண்டும் என அல்லாஹ் என் விஷயத்தில் 

விதித்துள்ள அளவுக்கு (கூடுதல் பதாழுடக டய)த் பதாழாமல் இருந்ததில்டல. (இதுகவ 

இஸ்லாத்தில் நான் பெய்த பயனுள்ள நற்பெய லாகக் கருதுகிகறன்)'' என்று கூறினார்கள்.113 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 22 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) மற்றும் அவர்களுடடய தாயார் ஆகிகயாரின் 

ெிறப்புகள்114  

 

4855 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "யார் இடறநம்பிக்டக பகாண்டு 
நற்பெயல்கள் புரிந்தார்ககளா அவர்கள் (தடட பெய்யப்பட்டடத முன்பு) உட்பகாண்டதால் 
அவர்கள்மீது எந்தக் குற்றமும் இல்டல. ஆனால், அவர்கள் (இடறவடன) அஞ்ெி, (முழுடமயாக) 
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இடறநம்பிக்டக பகாண்டு நற்பெயல்கள் புரிந்து, பின்னரும் (இடறவடன) அஞ்ெி 
இடறநம்பிக்டக(யில் நிடலயாக இருந்து)பகாண்டு, பின்னரும் (இடறவடன) அஞ்ெி நன்டம 
பெய்திருக்க கவண்டும். (இவ் வாறு) நன்டம பெய்கவாடர அல்லாஹ் கநெிக் கின்றான்'' (5:93) எனும் 
இந்த இடறவெனம் முழுடமயாக அருளப்பபற்றகபாது, அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

என்னிடம், "நீங்களும் அவர்களில் ஒருவர்தான்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4856 அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நானும் என் ெககாதரர் ஒருவரும் யமன் (ஏமன்) 
நாட்டிலிருந்து வந்து (மதீனாவில்) ெிறிது காலம் (தங்கி) இருந்கதாம். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்க ளும் அவருடடய தாயாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

(அவர்களுடடய வடீ்டினுள்) அதிகமாகச் பென்றுவருவடதயும் அவர்களுடகனகய எப்கபாதும் 
இருப்படதயும் கண்டு, அவர்கள் இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்டதச் 
கெர்ந்தவர்கள் என்கற நாங்கள் கருதிகனாம்.115 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நானும் என் ெககாதரர் ஒருவரும் யமன் 
நாட்டிலிருந்து (மதீனாவுக்கு) வந்கதாம்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம் பபற்றுள்ளன.  
 

4857 அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூமூொ (ரலி) அவர்கள், "நான் (யமன் 
நாட்டிலிருந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தகபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தாரில் ஒருவர் என்கற 

கருதிகனன்'' என்கறா அல்லது இடதப் கபான்கறா கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4858 அபுல்அஹ்வஸ் (அவ்ஃப் பின் மாலிக் - ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் இறந்த கபாது நான் அபூமூொ (ரலி), அபூமஸ்ஊத் (ரலி) ஆகிகயாருடன் இருந்கதன். 
அப்கபாது அவர்களில் ஒருவர் மற்றவரிடம், "இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் தமக்குப்பின் தம்டமப் 
கபான்ற ஒருவடர விட்டுச்பென்றுள் ளார்கள் என நீங்கள் கருதுகிறரீ்களா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு 
மற்றவர், "அவ்வாறு (யாடரயும் அவர் விட்டுச்பெல்லவில்டல என்று) நீங்கள் பொன்னால், (அது 
தவறாகாது. ஏபனனில்,) நாம் திடரயிடப்பட்டு (நபியவர்களின் இல்லத்திற்கு பவளிகய 
நிறுத்தப்பட்டு) இருந்தகபாது, அவர் (மட்டுகம) உள்கள அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். நாம் 
பவளியூரிலிருந்தகபாது அவர் (உள்ளூரில் நபியவர்களுக்கு) அருகில் இருந்தார்'' என்று 
பொன்னார்.116 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4859 அபுல் அஹ்வஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
உயிகராடிருந்த காலத்தில் ஒரு நாள்) நாங்கள் இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின் மாைவர்கள் 
ெிலருடன் அபூமூொ (ரலி) அவர்களுடடய இல்லத்தில் இருந்கதாம். அப்கபாது அம்மாைவர்கள் 
(இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிமிருந்து ககட்டு எழுதிடவத்திருந்த) குர்ஆன் 
பிரதிபயான்டறப் பார்த்துக்பகாண்டிருந்தனர். பிறகு இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் எழுந்தார்கள். 
அப்கபாது அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரீ (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
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தமக்குப்பின் இகதா நிற்கிறாகர இவடரவிட, அல்லாஹ் இறக்கிய (கவதத்)டத நன்கு அறிந்த 
ஒருவடர விட்டுச்பெல்ல வில்டல'' என்று கூறினார்கள். உடகன அபூமூொ (ரலி) அவர்கள், "நீங் கள் 
இவ்வாறு கூறினால், அது ெரிதான். (ஏபன னில்,) நாம் (நபியவர்களுடன்) இல்லாதகபாது இவர் 
(நபியவர்களுடன்) இருந்துவந்தார். நாம் திடரயிடப்பட்டு (நபியின் இல்லத்துக்கு பவளிகய 

நிறுத்தப்பட்டு) இருந்தகபாது இவர் உள்கள அனுமதிக்கப்பட்டுவந்தார்'' என்று பொன்னார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
ஓர் அறிவிப்பில் "நான் அபூ மூொ (ரலி) அவர்களிடம் பென்கறன். அங்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி), அபூமூொ (ரலி) ஆகிய இருவடரயும் கண்கடன்...'' என்று காைப்படுகிறது. மற்ற 
அறிவிப்புகளில், "நான் ஹுடதஃபா (ரலி), அபூமூொ (ரலி) ஆகிகயாருடன் அமர்ந் திருந்கதன்'' என்று 
டஸத் பின் வஹ்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. ஆனால், முந்டதய ஹதீகஸ 
முழுடமயானதும் கூடுதல் தகவல் உள்ளதும் ஆகும்.  
 

4860 ஷகீக் பின் ெலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ரலி) அவர்கள், "யார் கமாெடி பெய்கிறாகரா அவர், தாம் கமாெடி பெய்தவற்றுடன் மறுடம நாளில் 
வருவார்'' (3:161) எனும் இடறவெனத்டத ஓதிக்காட்டி விட்டு, "யாருடடய ஓதல் முடறப்படி நான் 
ஓத கவண்டுபமனக் கூறுகிறரீ்கள்? நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எழுபதுக்கும் 
கமற்பட்ட அத்தியாயங்கடள ஓதிக்காட்டியுள்களன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
கதாழர்கள், அவர்களிகலகய நான்தான் இடறகவதத்டத நன்கு கற்றவன் என்படத 
அறிந்துள்ளார்கள். என்டனவிட (இடறகவதத்டத) நன்கு அறிந்த ஒருவர் இருக்கிறார் என நான் 
அறிந்தால், (அவர் எங்கு இருந்தாலும் ெரி) அவடர கநாக்கி நான் பயைம் கமற்பகாள்கவன்'' என்று 
கூறினார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் கதாழர்கள் கூடியிருந்த (அந்த) 
அடவ யில் வறீ்றிருந்கதன். அவர்களில் எவரும் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதற்கு மறுப்பும் பதரிவிக்கவில்டல; அதற்காக அவடரக் குடற கூறவுமில்டல.117  

 

4861 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: எவடனத் தவிர கவறு இடறவன் 
இல்டலகயா அ(ந்த ஏக இடற)வன் மீதாடை யாக! அல்லாஹ்வின் கவதத்திலுள்ள ஒவ் கவார் 
அத்தியாயமும் அது எங்கக அருளப் பபற்றது என்படத நான் நன்கு அறிகவன்; ஒவ்பவாரு 
வெனமும் எது பதாடர்பாக அருளப்பபற்றது என்படதயும் நான் நன்கு அறிகவன். என்டனவிட 
அல்லாஹ்வின் கவதத்டத நன்கறிந்தவர் யாகரனும், ஒட்டகம் பென்றடடயும் தூரத்தில் இருந்தால், 

நான் (அவரிடமிருந்து அடதக் கற்றுக்பகாள்வதற்காக) அவடர கநாக்கி நிச்ெயம் பயைம் 
புறப்பட்டுவிடுகவன். இடத மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.118  

 

4862 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
(ரலி) அவர்களிடம் பென்று "அவர்களுடன்' -அல்லது "அவர் களுக்கு அருகில்' (இப்னு நுடமரின் 
அறிவிப்பிலுள்ள ஐயம்)- கபெிக்பகாண்டிருப்கபாம். ஒரு நாள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கடளப் பற்றிப் கபெிகனாம். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் ஒரு 
மனிதடரப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளரீ்கள். (அவர் எத்தடகய மனிதபரன்றால்,) அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், (1) "உம்மு அப்தின் புதல்வர் (அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்), (2) முஆத் பின் ஜபல், (3) 
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உடப பின் கஅப், (4) அபூஹுடதஃபாவின் முன்னாள் அடிடம யான ொலிம் ஆகிய 
நால்வரிடமிருந்தும் குர்ஆடன ஓதக் கற்றுக்பகாள்ளுங்கள்' என்று பொல்லி, அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் அவர்க டளகய முதலாவதாகக் குறிப்பிட்டர்கள். நான் அடதக் ககட்ட பிறகு அவடர 
என்பறன்றும் கநெித்துக்பகாண்டிருக்கிகறன்'' என்று பொன் னார்கள்.119 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4863 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (ஒரு நாள்) அப்துல்லாஹ் 
பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அருகில் இருந்கதாம். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கடளப் பற்றி ஏகதா கபெிக்பகாண்கடாம். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், 

"அந்த மனிதர் எத்தடகயவபரன்றால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்மு அப்தின் 
புதல்வர் (இப்னு மஸ்ஊத்), உடப பின் கஅப், ஹுடதஃபாவின் முன்னாள் அடிடமயான ொலிம், 

முஆத் பின் ஜபல் ஆகிய நால்வரிடமி ருந்தும் குர்ஆடன ஓதக் கற்றுக்பகாள்ளுங்கள்'' என்று 
பொல்லி, இப்னு மஸ்ஊத் அவர்கடள முதலாவதாகக் குறிப்பிட்டடத நான் ககட்கடன். 
அப்கபாதிருந்து அவடர என்பறன்றும் கநெித்துக் பகாண்டிருக்கிகறன்'' என்று பொன்னார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், உடப பின் கஅபுக்குமுன் முஆத் பின் ஜபல் அவர்களது பபயர் இடம்பபற்றுள்ளது. 
அபூகுடறப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் முஆத் பின் ஜபல் அவர்களுக்குமுன் உடப பின் கஅப் 
அவர்களது பபயர் இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப் 
பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு அப ீஅதீ (ரஹ்), முஹம்மத் பின் 
ஜஅஃபர் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்புகளில் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் அந்நால்வடர 
வரிடெப்படுத்திக் கூறியது பதாடர்பாக வித்தியாெமாக அறிவித்துள்ளனர்.  
 

4864 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) 
அவர்க ளுக்கு அருகில் மக்கள் இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கடளப் பற்றிப் கபெினர். அப்கபாது 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "அவர் எத்தடகய மனிதபரன்றால், அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், இப்னு மஸ்ஊத், ஹுடதஃபாவின் முன்னாள் அடிடமயான ொலிம், உடப பின் 
கஅப், முஆத் பின் ஜபல் ஆகிய நால்வரிடமிருந்தும் குர்ஆடன ஓதக் கற்றுக்பகாள்ளுங்கள் என்று 

பொன்னார்கள். அடதக் ககட்டதிலிருந்து என்பறன்றும் அவடர கநெிக்கலாகனன்'' என்று 
கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் (இறுதியில் பொல்லப்பட்ட) 
இவ்விருவடரயுகம முதலில் அம்ர் பின் முர்ரா (ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். "அவ்விருவரில் 
முதலில் யாடரச் பொன்னார்கள் என்பது எனக்குத் பதரியவில்டல'' என்று ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் 

கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 23 உடப பின் கஅப் (ரலி) மற்றும் அன்ொரிகளில் ஒரு குழுவினரின் ெிறப்புகள்120  

 

4865 கத்தாதா பின் திஆமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் நான்கு கபர் (பகாண்ட குழுவினர்) குர்ஆடன (மனனம் பெய்து) திரட்டினார்கள். அவர்கள் 
அடனவருகம அன்ொரிகள் ஆவர். 1. முஆத் பின் ஜபல் 2. உடப பின் கஅப் 3. டஸத் பின் ஸாபித் 4. 
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அபூடஸத் (ரலி) ஆகிகயார்தான் அவர்கள்'' என்று அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். நான் அனஸ் 
(ரலி) அவர்களிடம், "அபூடஸத் என்பவர் யார்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "என் தந்டதயின் 
ெககாதரர்களில் ஒருவர்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.121  

 

4866 கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்க ளிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களது காலத்தில் குர்ஆடன (மனனம் பெய்து) திரட்டியவர்கள் 
யார்?'' என்று ககட்கடன். "அவர்கள், நால்வர்: 1. உடப பின் கஅப். 2. முஆத் பின் ஜபல். 3. டஸத் பின் 

ஸாபித். 4. அன்ொரிகளில் டஸத் எனப்படும் ஒரு மனிதர்'' என்று அனஸ் (ரலி) அவர்கள் 
பதிலளித்தார்கள்.122 

 

 4867 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களிடம், "வல்ல டமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் உங்க ளுக்கு 
(குர்ஆனின் 98ஆவது அத்தியா யத்டத) ஓதிக்காட்டும்படி எனக்குக் கட்ட டளயிட்டான்'' என்று 
பொன்னார்கள். அதற்கு உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் என் பபயடரத் தங்களிடம் 

குறிப்பிட்டானா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஆம்;) 

அல்லாஹ் தான் உங்கள் பபயடர என்னிடம் குறிப்பிட்டான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அடதக் 
ககட்டு உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் (மகிழ்ச்ெிப் பபருக்கால்) அழத் பதாடங்கினார்கள்.123  

 

4868 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ், உங்களுக்கு "லம் யகுனில்லதீன...'' (எனத் 
பதாடங்கும் 98ஆவது) அத்தியாயத்டத ஓதிக்காட்டுமாறு எனக்குக் கட்டடளயிட்டான்'' என்று 

கூறினார்கள். அதற்கு உடப (ரலி) அவர்கள், "என் பபயடரக் குறிப்பிட்டா (அப்படிச்) பொன்னான்?'' 

என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். அடதக் 
ககட்டு உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் (ஆனந்த கமலீட்டால்) அழுதார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

பாடம் : 24 ெஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்124  

 

4869 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ெஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களின் 
பிகரதம் (ஜனாஸா) மக்கள் முன்னிடலயில் டவக்கப்பட்டிருந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ெஅத் பின் முஆத் அவர்களின் இறப்புக்காக அளவற்ற அருளா ள(னான இடறவ)னின் 
அரியடை (அர்ஷ்) அடெந்தது'' என்று பொன்னார்கள்.125  

 

4870 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ெஅத் பின் முஆத் அவர்களின் இறப்புக் 
காக அளவற்ற அருளாள(னான இடறவ)னின் அரியடை (அர்ஷ்) அடெந்தது. இடத ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.126  
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4871 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அவர்களது -அதாவது ெஅத் (ரலி) 
அவர்களது- பிகரதம் டவக்கப்பட்டிருந்தகபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ெஅத் அவர்களின் இறப்புக்காக 
அளவற்ற அருளாள(னான இடறவ)னின் அரியடை (அர்ஷ்) அடெந்தது'' என்று பொன்னார்கள். 
 

4872 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குப் பட்டு அங்கி ஒன்று அன்ப ளிப்பாக வழங்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் கதாழர்கள் அடதத் பதாட்டுப் பார்த்து அதன் பமன்டமடயக் கண்டு 
வியப்படடயலானார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதன் பமன்டமடயக் 
கண்டு நீங்கள் வியக்கிறரீ்களா? (பொர்க்கத்தில்) ெஅத் பின் முஆத் அவர்களுக்குக் கிடடக்கவிருக் 
கும் டகக்குட்டடகள் இடதவிடச் ெிறந்தடவ யும் பமன்டமயானடவயும் ஆகும்'' என்று 
பொன்னார்கள்.127 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தும் 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் பராஉ (ரலி) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "(ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பட்டாடட ஒன்று 
பகாண்டுவரப்பட்டது'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அனஸ் (ரலி) அவர்களது அறிவிப்பிலும் 
இவ்வாகற அல்லது இடதப் கபான்கற இடம்பபறுகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ (ரலி), அனஸ் 
(ரலி) ஆகிகயாரிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 4873 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு பமல்லிய பட்டாலான கமலங்கி ஒன்று அன்பளிப்பாகத் தரப்பட்டது. அவர்கள், 

பட்டாடட அைிவடத (ஆண்களுக்கு)த் தடட பெய்துவந்தார்கள். மக்ககளா அந்த கமலங்கி(யின் 
தரம் மற்றும் பமன்டம)டயக் கண்டு வியந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "முஹம்மதின் உயிர் எவன் டகயி லுள்ளகதா அ(ந்த இடற)வன் மீதாடையாக! 
பொர்க்கத்தில் ெஅத் பின் முஆத் அவர்களுக் குக் கிடடக்கவிருக்கும் டகக்குட்டடகள் இடதவிட 
அழகானடவ ஆகும்'' என்று பொன்னார்கள்.128 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் 
களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "தூமத்துல் ஜந்தல்' 

பகுதியின் அரெர் "உடகதிர்' அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்குப் பட்டு அங்கி ஒன்டற 
அன்பளிப்பாகத் தந்தார்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது.129 அதில் "அவர்கள் பட்டாடட அைிவடத 
(ஆண்களுக்கு)த் தடட பெய்துவந்தார்கள்'' எனும் குறிப்பு இடம்பபறவில்டல. மற்ற தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம் பபற்றுள்ளன. 
 

 பாடம் : 25 அபூதுஜானா ெிமாக் பின் கரஷா (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்130  

 

4874 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உஹுதுப் கபார் நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வாள் ஒன்டற எடுத்து, "என்னிடமிருந்து இடதப் பபற்றுக்பகாள்பவர் யார்?'' என்று 
ககட்டார்கள். மக்களில் ஒவ்பவாருவரும் "நான், நான்'' எனத் தம் டககடள நீட்டினர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதற்குரிய கடடம(டய நிடறகவற்றும் வாக் குறுதி)யுடன் இடத 
வாங்கிக்பகாள்பவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள் அடனவரும் பின்வாங்கிவிட்டார்கள். 
அப்கபாது அபூதுஜானா ெிமாக் பின் கரஷா (ரலி) அவர்கள், "நான் அதற்குரிய கடடம(டய 
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நிடறகவற்றும் வாக்குறுதி)யுடன் இடத வாங்கிக்பகாள்கிகறன்'' என்று கூறி, அடதப் பபற்றுச் 
பென்று, (எதிரைியிலிருந்த) இடைடவப்பாளர்களின் மண்டடடயப் பிளந்தார்கள்.  
 

பாடம் : 26 ஜாபிர் (ரலி) அவர்களின் தந்டத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் ஹராம் (ரலி) 
அவர்களின் ெிறப்புகள்131  

 

4875 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உஹுதுப் கபார் நாளில் என் 
தந்டதயின் உடல் ெிடதக்கப்(பட்டு காது, மூக்கு உள்ளிட்ட உறுப்பு கள் அறுக்கப்)பட்ட நிடலயில் 
ஒரு துைியில் கபார்த்திக் பகாண்டுவரப்பட்டது. நான் (என் தந்டத யின் முகத்திலிருந்த) துைிடய 

விலக்கப்கபாகனன். என் குலத்தார் என்டனத் தடுத்துவிட்டனர். பிறகு மறுபடியும் துைிடய 
விலக்கப்கபாகனன். அப்கபாதும் என் குலத்தார் என்டனத் தடுத்துவிட்டனர். பிறகு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிகரதத்டதத் "தூக்கினார்கள்'; அல்லது "தூக்கும்படி உத்தரவிட்டார்கள்'. 

அவ்வாகற தூக்கப்பட்டகபாது யாகரா ஒரு பபண் "அழும் ெப்தம்' அல்லது "ஓலமிடும் ெப்தம்' 

ககட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், 

"அம்ர் (பின் ஹராம்) அவர்களின் புதல்வி' அல்லது "அம்ர் (பின் ஹராம்) அவர் களின் ெககாதரி' 

என்று கூறினர். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஏன் அழு கிறாய்? வானவர்கள் தம் 
இறக்டககடள விரித்து அவர் தூக்கப்படும்வடர நிழல் பகாடுத்துக்பகாண்கடயிருந்தார்கள் (இத்த 
டகய ெிறப்புக்குரிய ஒருவருக்காக ஏன் அழ கவண்டும்?)'' என்று கூறினார்கள்.132 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4876 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தந்டத உஹுதுப் கபாரில் 
பகால்லப் பட்டார்கள். பிறகு (அவர்களது உடல் பகாண்டுவரப்பட்டகபாது) அவர்களின் முகத் 
திலிருந்த துைிடய விலக்கி நான் அழலா கனன். மக்கள் என்டனத் தடுக்கலாயினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்டனத் தடுக்கவில்டல. (என் அத்டத) ஃபாத்திமா பின்த் 
அம்ர் பின் ஹராம் (ரலி) அவர்களும் அழலானார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீ அழுதாலும் அழாவிட்டாலும் அவடர நீங்கள் தூக்கும்வடர வானவர்கள் தம் 
இறக்டககடள விரித்து அவருக்கு நிழல் பகாடுத்துக் பகாண்கடயிருப்பார்கள்'' என்று 
பொன்னார்கள்.133 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் வானவர்கடளப் பற்றிகயா 
அப்பபண்மைி அழுதது பற்றிகயா குறிப்பு இல்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "உஹுதுப் 
கபார் நாளில் காது, மூக்கு ஆகிய உறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட நிடலயில் என் தந்டதயின் உடல் 
பகாண்டு வரப்பட்டு நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் டவக்கப்பட்டது...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமா கிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  
 

பாடம் : 27 ஜுடலபீப் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்பு கள்134  

 

4877 அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு கபார் பயைத் 
தில் இருந்தார்கள். பிறகு அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கபார்ச் பெல்வங்கடள வழங்கி னான். அப்கபாது 
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நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் கதாழர்களிடம், "(உங்களில்) யாடரகயனும் காைாமல் நீங்கள் 
கதடுகிறரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். கதாழர்கள் "ஆம்; இன்ன மனிதடரயும் இன்ன மனிதடரயும் 
இன்ன மனிதடரயும் (காைாமல் கதடுகிகறாம்)'' என்று கூறினார்கள். பிறகு (மீண்டும்), "(உங்களில்) 
யாடரகயனும் காைாமல் கதடுகிறரீ்களா?'' என்று நபியவர்கள் ககட்டார்கள். கதாழர்கள், "ஆம்; இன்ன 
மனிதடரயும் இன்ன மனிதடரயும் இன்ன மனிதடரயும் (காைாமல் கதடுகிகறாம்)'' என்று கூறினர். 
பிறகு (மூன்றாவது முடறயாக) "(உங்களில்) யாடரகயனும் காைாமல் நீங்கள் கதடுகிறரீ்களா?'' 

என்று ககட்டார்கள். கதாழர்கள், "இல்டல (எல்லாரும் கிடடத்துவிட்டனர்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் ஜுடலபடீபக் காைாமல் கதடுகிகறன். நீங்களும் அவடரத் கதடுங் கள்'' 

என்று கூறினார்கள். பகால்லப்பட்டவர்களிடடகய அவர் கதடப்பட்டார். (எதிரிகளில்) ஏழு கபரின் 
உடல்களுக்கு அருகில் அவரது உடடலக் கண்டனர். ஜுடலபபீ் அந்த எழுவடரயும் பகால்ல, 

அவர்களும் ஜுடலபடீபக் பகான்றுவிட்டிருந்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்து ஜுடலபபீ் (ரலி) 
அவர்களுக்கு அருகில் நின்று, "இவர் (எதிரிகளில்) எழுவடரக் பகான்றார். அவர் களும் இவடரக் 
பகான்றுவிட்டனர். (இகதா) இவர் என்டனச் கெர்ந்தவர் ஆவார். நான் இவடரச் கெர்ந்தவன் 
ஆகவன். இவர் என்டனச் கெர்ந்தவர் ஆவார். நான் இவடரச் கெர்ந்தவர் ஆகவன்'' என்று 

கூறினார்கள். பிறகு அவடரத் தமது (முன்)டகயில் டவத்துத் தூக்கிக்பகாண்டார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்களின் டககடளத் தவிர (கட்டிலாக) கவபறதுவும் அவருக்கு இருக்கவில்டல. பிறகு குழி 
கதாண்டப்பட்டு அவரது உடல் குழிக்குள் டவக்கப்பட்டது. இந்த அறிவிப்பில், அவர் 
நீராட்டப்பட்டாரா என்பது பற்றிய குறிப்பு இல்டல.  
 

பாடம் : 28 அபூதர் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்135  

 

4878 அபூதர் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (மூவர்) எங்கள் "ஃகிஃபார்' 

குலத்தாடரவிட்டுப் புறப்பட்கடாம். ஃகிஃபார் குலத்தார் (கபார் தடட பெய்யப்பட்ட) புனித 
மாதங்கடளயும் (வழிப்பறி, கபார் ஆகியவற்றுக்கு) அனுமதிக்கப் பட்ட மாதமாக 
ஆக்கிக்பகாண்டிருந்தனர். ஆககவ, நானும் என ெககாதரர் உடனஸும் எங்கள் தாயாரும் (ஃகிஃபார் 
குலத்தாரின் வெிப்பி டத்டதவிட்டுப்) புறப்பட்டு எங்கள் தாய்மாமன் ஒருவரிடம் வந்து தங்கிகனாம். 
எங்கள் மாமன் எங்க டளக் கண்ைியமாக நடத்தினார்; உபெரித்தார். அடதக் கண்டு அவருடடய 
ெமுதாயத்தார் எங்கள் மீது பபாறாடமப்பட்டார்கள். அவரிடம், "நீர் உம்முடடய 
குடும்பத்தாடரவிட்டுப் புறப்பட்டுச் பென்றதும் அவர்களிடம் உடனஸ் வந்துகபாகிறார்'' என்று 
(அவதூறு) கூறினர். ஆககவ, எங்கள் தாய்மாமன் எங்களிடம் வந்து தம்மிடம் கூறப்பட்டடத 
பவளிப்படட யாகப் கபெினார். அப்கபாது நான், "நீர் பெய்த உபகாரத்டத நீகர 

அெிங்கப்படுத்திவிட்டீகர! இதற்குகமல் எங்களால் உம்முடன் கெர்ந்தி ருக்க இயலாது. எங்கள் 
ஒட்டகங்கடள எங்க ளிடம் பகாண்டுவாரும்'' என்கறன். அவ்வாகற (எங்கள் ஒட்டகங்கள் பகாண்டு 
வரப்பட்டகபாது) அவற்றில் நாங்கள் ஏறிப் புறப்பட்கடாம். அப்கபாது எங்கள் மாமன் (தாம் 
பொன்னடத நிடனத்து வருந்தியவராக) தம்மீது தமது ஆடடடயப் கபாட்டு மூடிக் பகாண்டு 
அழலானார். நாங்கள் பயைம் பெய்து மக்காவுக்கு அருகில் ஓரிடத்தில் இறங்கிகனாம். அங்கு (என் 
ெககாதரர்) உடனஸ் (ஒரு கவிஞரிடம் அவரது) ஒட்டக மந்டதக்கு எங்கள் ஒட்டக மந்டதடயப் 
பந்தயமாக டவத்து(க் கவிடத)ப் கபாட்டி நடத்தினார். இறுதியில் இருவரும் ஒரு குறிகாரரிடம் 
(தீர்ப்புக்காகச்) பென்றனர். அந்தக் குறிகாரர் உடனடஸத் கதர்வு பெய்தார். இடதயடுத்து உடனஸ் 

194

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

நபித் ததாழர்களின்.... ஹதீஸ் 4747 - 4978



எங்கள் ஒட்டக மந்டதயுடன் (கபாட்டிக் கவிஞரின்) ஒட்டக மந்டதடயயும் கெர்த்துக் 
பகாண்டுவந்தார். (இந்த ஹதீடஸ அபூதர்ரிடமிருந்து அறிவிக்கும் அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் 

(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) அபூதர் (ரலி) அவர்கள் (என்னிடம்) "என் ெககாதரரின் புதல்வகர! 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளச் ெந்திப்பதற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்கப 
பதாழுதிருக்கிகறன்'' என்று கூற, அதற்கு நான், "யாடரத் பதாழுதீர்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அபூதர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்டவ'' என்று கூறினார்கள். நான், "எடத கநாக்கித் பதாழுதீர்கள்?'' 

என்று ககட்கடன். "என் இடறவன் என்டன முன் கனாக்கச் பெய்த திடெடய முன்கனாக்கிகனன். 
நான் இரவுத் பதாழுடக (இஷாடவ) பதாழுதுவிட்டு இரவின் இறுதி கநரமாகும்கபாது துைிடயப் 
கபால (சுருண்டு) கிடந்து சூரியன் உதிக்கும்வடர உறங்குகவன்'' என்று கூறினார்கள். (பதாடர்ந்து 
அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) என்னிடம் உடனஸ், "நான் ஓர் அலுவல் நிமித்தம் 
மக்காவுக்குச் பெல்கிகறன். ஆககவ, நீர் (என் பைிகள் எல்லாவற்டறயும்) கவனித்துக்பகாள்வரீாக'' 

என்று கூறிவிட்டு, மக்காவுக்குச் பென்றார். பின்னர் தாமதமாககவ உடனஸ் என்னிடம் 

திரும்பிவந்தார். அப்கபாது அவரிடம் நான், "(இத்தடன நாட்கள்) என்ன பெய்தாய்?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு உடனஸ், "நீர் கடடப்பிடிக்கும் மார்க் கத்தில் இருக்கும் ஒரு மனிதடர மக்காவில் 
ெந்தித்கதன். அவர் "அல்லாஹ்தான் தம்டமத் தூதராக அனுப்பியுள்ளான்' என்று கூறுகிறார்'' என்று 
பொன்னார். நான், "மக்கள் என்ன பொல்கிறார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு உடனஸ், "(அவர் ஒரு) 
கவிஞர், கொதிடர், சூனியக்காரர் என்று பொல்கிறார்கள்'' என்றார். ஆனால், கவிஞர் களில் ஒருவராக 
இருந்த உடனஸ் கூறினார்: நான் கொதிடர்களின் பொற்கடளச் பெவி யுற்றுள்களன். ஆனால், 

இவரது பொல் கொதிடர்களின் பொற்கடளப் கபான்றில்டல. அடனத்து வடகயான 
கவிடதககளாடும் அவருடடய பொற்கடள நான் ஒப்பிட்டுப் பார்த்துவிட்கடன். (நான் மட்டுமல்ல) 
கவறு எந்தக் கவிஞரின் நாவும் அந்த மனிதரின் பொற்கடளக் கவிடத என ஏற்காது. 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நிச்ெயமாக அவர் ஓர் உண்டமயாளர். அந்த மக்கள்தான் 
பபாய்யர்கள். பிறகு நான் (என் ெககாதரர் உடனஸிடம்), "இனி (என் பைிகடள) நீர் 

கவனித்துக்பகாள்வரீாக. நான் பென்று (அவடரப்) பார்த்துவிட்டு வருகிகறன்'' என்று பொல்லிவிட்டு 
மக்காவுக்குச் பென்கறன். மக்காவாெிகளில் நலிந்த ஒருவடரச் ெந்தித்து, அவரிடம், "நீங்கள் "மதம் 

மாறியவர்' என்றடழக்கக் கூடிய இந்த மனிதர் எங்கக?'' என்று ககட்கடன். உடகன அவர், "இகதா! 
மதம் மாறிய இவடரக் கவனியுங்கள்'' என்று கூறி, என்டனச் சுட்டிக்காட்டினார். உடகன அந்தப் 
பள்ளத்தாக்கிலிருந்த மக்கள் ஓடுகள், எலும்புகள் (எனக் டகயில் கிடடத்த) அடனத்டதயும் 
எடுத்துவந்து என்டனத் தாக்கினர். நான் மயக்கமுற்று விழுந்கதன். பிறகு நானாக மயக்கம் 
பதளிந்து எழுந்தகபாது ெிவப்பு நிற ெிடலடயப் கபான்றிருந்கதன். பின்னர் நான் "ஸம்ஸம்' 

கிைற்றுக்கு வந்து, என் உடலில் படிந்திருந்த இரத்தத்டதக் கழுவிகனன். ஸம்ஸம் தண்ைடீர 

அருந்திகனன். என் ெககாதரர் புதல்வகர! (அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித்கத!) இவ்வாறு நான் 
முப்பது நாட்கள் அங்கு தங்கியிருந்கதன். ஸம்ஸம் கிைற்றின் தண்ைடீரத் தவிர கவபறந்த 
உைவும் இல்டல. ஆனால், என் வயிற்றிலிருந்த மடிப்பு அகலும் அளவுக்கு நான் 
பருமனாகிவிட்கடன். என் ஈரலில் பெிக்பகாடுடம பதரியவில்டல. நன்கு நிலாக் காயும் ஒரு 
பிரகாெமான இரவில் மக்காவாெிகள் ஆழ்ந்து உறங்கிக் பகாண்டிருந்தனர். அப்கபாது இடறயில்லம் 
கஅபாடவ யாரும் (தவாஃப்) சுற்றவில்டல. மக்காடவச் கெர்ந்த இரு பபண்கள் மட்டும் (ஸஃபா 
மற்றும் மர்வாவில் இருந்த) இொஃப், நாயிலா எனும் கடவுள் ெிடலகளி டம் 
பிரார்த்தித்துக்பகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் (ஸஃபா - மர்வாடவச்) சுற்றிவரும்கபாது என்னிடம் 
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வந்தனர். அவர்களிடம் நான், "அந்தச் ெிடலகளில் ஒன்டற மற்பறான்றுக்கு மைமுடித்து டவத்து 

விடு'' என்று பொன்கனன். ஆனால், அவர்கள் இருவரும் அவற்டறப் பிரார்த்திப்பதிலிருந்து 
விலகவில்டல.136 பிறகு (மற்பறாரு சுற்றில்) அவர்கள் இருவரும் என்னிடம் வந்தகபாது, ஒளிவு 

மடறவின்றி "(அவ்விரு ெிடலகளும்) மரக்கட்டடக்கு நிகரான இன உறுப்புகடளப் கபான்றடவ'' 

என்று பொன் கனன். அப்கபாது (எனக்குச்) ொபம் பகாடுத்த அவ்விரு பபண்களும் "எங்கள் 
ஆட்களில் யாகரனும் இங்கிருந்திருந்தால் (நடந்திருப்பகத கவறு)'' என்று பொல்லிக்பகாண்கட 

பென்றனர். அப்கபாது அங்கு கீழிறங்கி வந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களும் அவ்விரு பபண்கடள எதிர்பகாண்டனர். "உங்கள் இருவருக்கும் என்ன கநர்ந்தது?'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்க, அதற்கு அப்பபண்கள், "கஅபாவுக்கும் அதன் 
திடரக்குமிடடகய மதம் மாறிய ஒருவர் இருக்கிறார் (அவர் எங்கள் ெிடலகடளக் ககவலப்படுத்தி 
எங்கடள மனகவதடனப்படுத்திவிட்டார்)'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவர் (உங்களிடம்) என்ன பொன்னார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப்பபண்கள், "அவர் 
எங்களிடம் வாய்க்கு ஒவ்வாத வார்த்டதடயச் பொன்னார்'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், (கஅபாவுக்கு) வந்து "ஹஜருல் அஸ்வடத'த் பதாட்டு முத்தமிட்டுவிட்டு, 

கஅபாடவச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்தார்கள். அவர்களுடன் அவர்களுடடய நண்ப(ர் அபூபக்)ரும் 
சுற்றிவந்தார். பிறகு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதாழுதார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பதாழுது முடித்ததும், நாகன முதலில் (பென்று) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! அஸ்ஸலாமு அடலக்க! (உங்களுக்குச் ொந்தி உண்டாகட்டும்)'' என இஸ்லாமிய முகமன் 
கூறிகனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "வ அடலக்க, வ ரஹ்மத்துல் லாஹ் 
(அவ்வாகற உங்களுக்கும் ொந்தியும் இடறயருளும் கிடடக்கட்டும்)'' என்று பதில் பொன்னார்கள். 
பிறகு "நீங்கள் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "ஃகிஃபார் குலத்டதச் கெர்ந்தவன்'' என்று 
பதிலளித்கதன். நான் அவ்வாறு (என் குலத்தாரின் பபயடரக்) கூறியதும் அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம் (டக) விரல் கடளத் தமது பநற்றியின்மீது டவத்தார்கள். அப்கபாது நான் 
எனக்குள்கள, "நான் ஃகிஃபார் குலத்தாகராடு இடைத்து என்டன அறிமுகப்படுத்திக்பகாண்டடத 
அவர்கள் பவறுக்கிறார்கள்'' என்று பொல்லிக்பகாண்கடன். பிறகு (அன்கபாடு) அவர்களது கரத்டதப் 
பற்றிக்பகாள்ளப்கபாகனன். ஆனால், அவர்களு டடய நண்பர் (அபூபக்ர்) என்டனத் தடுத்துவிட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதடரப் பற்றி என்டனவிட அவகர நன்கறிந்தவராக இருந்தார். பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தடலடய உயர்த்தி, "எத்தடன நாட்களாக இங்கிருக் கிறரீ்?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "இரவு பகபலன முப்பது நாட்களாக இங்கிருந்துபகாண்டி 
ருக்கிகறன்'' என்று பொன்கனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இத்தடன 
நாட்களாக) உமக்கு உைவளித்து வந்தவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "ஸம்ஸம் 

தண்ைடீரத் தவிர கவபறந்த உைவும் எனக்குக் கிடடக்கவில்டல. ஆனாலும், என் வயிற்றின் 
மடிப்புகள் அகலும் அளவுக்கு நான் பரும னாகிவிட்கடன். என் ஈரலில் பெிக்பகாடுடம 
பதரியவில்டல'' என்று பொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது (ஸம்ஸம்) 
வளமிக்கதாகும். அது (ஒரு வடகயில்) வயிற்டற நிரப்பும் உைவாகும்'' என்று பொன்னார்கள். 
அப்கபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இவருக்கு இன்றிரவு உைவளிக்க 
எனக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் பென்றார்கள். அவர்களுடன் நானும் பென்கறன். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
கதடவத் திறந்து எங்களுக்காக "தாயிஃப்' நகர உலர்ந்த திராட் டெடய அள்ளித் தரலானார்கள். 
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அதுகவ நான் மக்காவில் உண்ட முதல் உைவாகும். பின்னர் இகத நிடலயில் ெில நாட்கள் இருந் 
கதன். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் நான் பென்கறன். அப்கபாது அவர்கள், 

கபரீச்ெந்கதாட்டங்கள் நிடறந்த ஒரு பூமி எனக்கு (கனவில்) காட்டப்பட்டது. அது "யஸ்ரிப்' (மதீனா) 
என்கற நான் கருதுகிகறன். ஆககவ, நீங்கள் என்டனப் பற்றி(ய பெய்திடய) உங்கள் குலத்தாரிடம் 
பகாண்டு கபாய்ச் கெர்ப்பரீ்களா? அல்லாஹ் உங்கள் மூலம் அவர்களுக்குப் பயனளிக்கக்கூடும். 
(நல்வழி அடடந்தால்) அவர்களுக்காக உங்களுக்கும் அவன் பிரதிபலன் அளிப்பான்'' என்று கூறி 
(என்டன அனுப்பி)னார்கள்.137 ஆககவ, நான் (என் ெககாதரர்) உடனஸிடம் திரும்பிச் பென்கறன். 
அப்கபாது உடனஸ் "நீங்கள் என்ன பெய்தீர்கள்?'' என்று ககட்டார். "நான் இஸ்லாத்டத ஏற்று, (அடத) 
உண்டமபயன நம்பிகனன்'' என்று கூறிகனன். உடனஸ், "(நீங்கள் ஏற்றுள்ள) உமது மார்க்கத்டதப் 
புறக்கைிக்கும் எண்ைம் எனக்கு இல்டல. நானும் இஸ்லாத்டத ஏற்று, (அடத) உண்டமபயன 
நம்புகிகறன்'' என்று கூறினார். பிறகு நாங்கள் எங்கள் தாயாரிடம் பென்கறாம். (நாங்கள் 
இஸ்லாத்டதத் தழுவிய விவரத்டதக் கூறிகனாம்.) அப்கபாது என் தாயார், "(நீங்கள் இருவரும் 
ஏற்றுள்ள) உங்கள் மார்க்கத்டதப் புறக் கைிக்கும் எண்ைம் எனக்கு இல்டல. நானும் 

இஸ்லாத்டதத் தழுவி, (அடத) உண்டமபயன நம்புகிகறன்'' என்று கூறினார். பிறகு நாங்கள் எங்கள் 
வாகனத்தில் ஏறி எங்கள் "ஃகிஃபார்' குலத்தாடரச் பென்றடடந்கதாம். அவர்களில் பாதிப்கபர் 
இஸ்லாத்டத ஏற்றுக்பகாண்டனர். அவர்களுக்கு அய்மா பின் ரஹளா அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் 
முன்னின்று பதாழுடக நடத்தினார்; அவகர அம்மக்களுக்குத் தடலவராக இருந்தார். ஃகிஃபார் 
குலத்தாரில் இன்னும் பாதிப்கபர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வரும்கபாது 
நாங்கள் இஸ்லாத்டத ஏற்கபாம்'' என்று கூறினர். அவ்வாகற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மதீனாவுக்கு வந்தகபாது, எஞ்ெியிருந்த பாதிப்கபரும் இஸ்லாத்டத ஏற்றனர். "அஸ்லம்' குலத்தார் 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) பென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! எங்கள் ெககாதரக் 
குலத்தார் எந்த அடிப்படடயில் இஸ்லாத்டத ஏற்றுக்பகாண் டார்ககளா அகத அடிப்படடயில் 
நாங்களும் இஸ்லாத்டத ஏற்றுக்பகாண்கடாம்'' என்று கூறினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "(பபயருக்ககற்பகவ) "ஃகிஃபார்' குலத்தாடர அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டான்; 

"அஸ்லம்' குலத்தாடரப் பாதுகாப்புப் பபற்ற வர்களாக ஆக்கிவிட்டான்'' என்று கூறி னார்கள்.138 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "நான் (அங்கு) பென்று பார்த்துவருகிகறன். அதுவடர நீர் (என் பைிகடளக்) 
கவனித்துக்பகாள்வரீாக'' என்று கூறிகனன். அதற்கு உடனஸ் "ெரி' என்று கூறிவிட்டு, 

"மக்காவாெிகளிடம் எச்ெரிக்டகயாக இருங்கள். ஏபனனில், அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் மீது கடுடமயான ககாபத்தில் இருக்கிறார்கள்; பவறுப்டப 

பவளிப்படுத்திக்பகாண்டிருக்கிறார்கள்'' என்று பொன்னார் எனக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அறிவிப்பாளர் 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு அறிவிக்கிறார்கள்: அபூதர் (ரலி) 
அவர்கள் (என்னிடம்), "என் ெககாதரர் மககன! நபி (ஸல்) அவர்கள் இடறத்தூதராக அனுப்பப்படுவ 
தற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்கப நான் பதாழுதிருக்கிகறன்'' என்று கூறினார்கள். நான், 

"அப்கபாது நீங்கள் எடத முன் கனாக்கி(த் பதாழுது)வந்தீர்கள்?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"அல்லாஹ் என் டன முன்கனாக்கச் பெய்த திடெயில்'' என்று பதிலளித்தார்கள் என ஹதீஸ் 
பதாடர்கிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற காைப்படுகின்றன. 
கமலும் அந்த அறிவிப்பில், "உடனஸும் அந்த இன்பனாரு மனிதரும் (கவிடதப் கபாட்டிக்காக) 
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கொதிடர்களில் ஒருவரிடம் பென்றனர். அப்கபாது என் ெககாதரர் உடனஸ், அந்தச் கொதிடடரப் 
புகழ்ந்து கவிடத பாடிக்பகாண்கட அந்த மனிதடர பவன்றுவிட்டார். பிறகு அந்த மனிதரிடமிருந்த 
ஒட்டக மந்டதடய (பரிொகப்) பபற்று எங்கள் மந்டதகயாடு கெர்த்துக்பகாண்கடாம்'' என்றும் 
இடம்பபற்றுள்ளது. அகத அறிவிப்பில், "...பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் பென்று இடறயில்லம் 
கஅபாடவச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்துவிட்டு, மகாமு இப்ராஹமீுக்குப் பின்னால் நின்று இரண்டு 
ரக்அத்கள் பதாழுதார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் நான் பென்கறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு இஸ்லாமிய முகமடன முதன் முதலில் கூறியவன் நான்தான். நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! அஸ்ஸலாமு அடலக்க' என்று பொன்கனன். அதற்கு அவர்கள் "வ அடலக்கஸ் ஸலாம்' 

(என்று பதில் பொல்லி விட்டு) "நீங்கள் யார்?' என்று ககட்டார்கள்'' என்றும் இடம்பபற்றுள்ளது. 
கமலும் அந்த அறிவிப்பில், "எத்தடன நாட்களாக இங்கு இருக்கிறரீ்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், 

"பதிடனந்து நாட்களாக என்று பதிலளித்கதன்'' என்று காைப்படுகிறது. இந்த அறிவிப்பில், "இன்றிரவு 
இவருக்கு விருந்தளிக்கும் (மகத்தான) வாய்ப்பிடன எனக்கு வழங்குங்கள்'' என்று அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் ககட்டார்கள் என்றும் இடம்பபற்றுள்ளது.  
 

4879 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூதர் (அல்ஃகிஃபாரீ) அவர்களுக்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மக்காவில் இடறத்தூதராக நியமிக்கப்பட்ட பெய்தி எட்டியகபாது, தம் ெககாதரர் (உடனஸ்) 
இடம், "இந்தப் பள்ளத் தாக்டக (மக்காடவ) கநாக்கிப் பயைம் பெய்து, தமக்கு வானத்திலிருந்து 

இடறச்பெய்தி வருவ தாகக் கூறிவரும் இந்த மனிதடரக் குறித்த விவரத்டத (திரட்டி) என்னிடம் 
பகாண்டுவந்து பொல். அவரது பொல்டல அவரிடமிருந்கத ககட்ட பிறகு என்னிடம் வா'' என்று 
கூறி யனுப்பினார்கள். அவ்வாகற அந்தச் ெககாதரர் புறப்பட்டு மக்காவுக்குச் பென்று நபி (ஸல்) 
அவர்களின் பொல்டலக் ககட்டார். பிறகு அபூதர் (ரலி) அவர்களிடம் திரும்பிச் பென்று, "அவர் நற் 
குைங்கடளக் கடடப்பிடிக்கும்படி (மக்க ளுக்கு) கட்டடளயிடுவடத நான் பார்த்கதன். ஒரு 
வாக்டகயும் (அவரிடமிருந்து பெவியுற்கறன்); அது கவிடத இல்டல'' என்று பொன்னார். அபூதர், 

"நான் விரும்பிய விதத்தில் (கபாதுமான விவரங்களுடன் என்னிடம் வந்து) நீ என்டனத் 
திருப்தியடடயச் பெய்யவில்டல'' என்று கூறிவிட்டார்கள். பிறகு பயை உைவு எடுத்துக்பகாண்டு 
நீர் நிரம்பிய தமது கதால்டப ஒன்டறச் சுமந்துபகண்டு அபூதர் புறப்பட்டார். மக்கா வந்தடடந்து 
(கஅபா) பள்ளிவாெலுக்குச் பென்றார். நபி (ஸல்) அவர்கடள அபூதர் அறியாதவராயிருந்த 
காரைத்தால் அவர்கடளத் கதடினார். (அங்கிருந்த குடறஷியர் தமக்குத் பதால்டல தரக்கூடும் 
என்பதால் அவர்களிடம்) நபியவர்கடளப் பற்றிக் ககட்க அவர் விரும்பவில்டல. இரவு கநரமானதும் 
(அங்கககய) படுத்துக்பகாண்டார். அப்கபாது அலீ (ரலி) அவர்கள் அவடரக் கண்டு, அவர் 
பவளியூர்க்காரர் என்படதப் புரிந்துபகாண்டார்கள். அலீ (ரலி) அவர்கடளக் கண்ட வுடன் (அலீ (ரலி) 
அவர்களின் அடழப்பின் கபரில்) அபூதர் அவர்கள் அலீ (ரலி) அவர்கடளப் பின்பதாடர்ந்து 
(அவர்களது இல்லத்திற்குச்) பென்றார்கள். விடியும்வடர அவர்களில் எவரும் மற்றவ ரிடம் எடதப் 
பற்றியும் ககட்டுக்பகாள்ளவில்டல. (விடிந்த) பிறகு அபூதர் தம் கதால்டபடயயும் பயை 
உைடவயும் தூக்கிக்பகாண்டு பள்ளி வாெலுக்குச் பென்றார். அன்று மாடலயாகும்வடர நபி (ஸல்) 
அவர்கடளக் காைாத நிடலயிகலகய அன்டறய பகடலக் கழித்தார். பிறகு தமது படுக்டகக்குத் 
திரும்பினார். அன்றும் அலீ (ரலி) அவர்கள் அவடரக் கடந்துபென்றார்கள். "தமது தங்குமிடத்டதக் 
கண்டுபிடிக்கும் கநரம் இம்மனிதருக்கு இன்னும் வரவில்டலகயா?'' என்று கூறிவிட்டு, அவடர(ப் 

படுக்டகயிலிருந்து) எழுப்பித் தம் முடன் அடழத்துச் பென்றார்கள். (அன்றும்) அவர்களில் எவரும் 
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மற்றவரிடம் எடதப் பற்றியும் ககட்டுக்பகாள்ளவில்டல. மூன்றாம் நாள் வந்தகபாதும் அபூதர் 
அவ்வாகற பெய்தார். அன்றும் அலீ (ரலி) அவர்கள் அவடர(ப் படுக்டகயிலிருந்து) எழுப்பி 
தம்முடன் அடழத்துச் பென்றார்கள். பிறகு, "நீங்கள் எதற்காக இந்த ஊருக்கு வந்தீர்கள் என்று 
எனக்குச் பொல்லக் கூடாதா?'' என்று ககட்டார்கள். அபூதர், "(நான் கதடிவந்தடத அடடய) எனக்குச் 

ெரியான வழிகாட்டுவதாக நீங்கள் உறுதிபமாழியளித்தால் (நீங்கள் ககட்டடதச்) பெய்கிகறன்'' என்று 
பதிலளித்தார். அலீ (ரலி) அவர்களும் அவ்வாகற உறுதி பமாழியளிக்க, அபூதர் (தாம் வந்த 
காரைத்டத) அவர்களுக்குத் பதரிவித்தார். அப்கபாது அலீ (ரலி) அவர்கள், "(நீர் கதடிவந்த) அந்த 
மனிதர் உண்டமயாளர்தான்; அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர்தான். காடலயில் நீங்கள் என்டனப் 
பின்பதாடர்ந்து வாருங்கள். (நாம் பெல்லும் கபாது) உங்களுக்குத் தீங்கு விடளவிக்கும் என்று நான் 
அஞ்சுகின்ற எடதகயனும் நான் கண்டால், ெிறுநீர் கழிப்படதப் கபான்று நின்றுபகாள்கவன். நான் 
(நிற்காமல்) கபாய்க்பகாண்கடயிருந்தால், நான் நுடழயும் வடீ்டுக்குள் நீங்களும் நுடழயும்வடர 
என்டனப் பின்பதாடர்ந்து வாருங்கள்'' என்று பொன்னார்கள். அபூதர்ரும் அவ்வாகற பெய்தார். அலீ 
(ரலி) அவர்கடளப் பின்பதாடர்ந்து நடந்தார். இறுதியில், அலீ (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தங்கியிருந்த வடீ்டில் நுடழந்தகபாது அவர்களுடன் அபூதர்ரும் நுடழந்தார். அங்கு நபி (ஸல்) 
அவர்களின் பொல்டலச் பெவியுற்று அகத இடத்தில் இஸ்லாத்டத ஏற்றார். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் உங்கள் "ஃகிஃபார்' குலத் தாரிடம் திரும்பிச் பென்று 
என் கட்டடள உங்களிடம் வந்துகெரும்வடர (இஸ்லாத்தின் பெய்திடய) அவர்களுக்குத் 
பதரிவியுங்கள்'' என்று பொன்னார்கள். அபூதர் (ரலி) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா 
அ(ந்த ஏக இடற)வன்மீது ெத்திய மாக! நான் இந்தச் பெய்திடய (மக்கா இடறமறுப்பாளர்களான) 
இவர்களிடடகயயும் உரக்கச் பொல் கவன்'' என்று பொல்லிவிட்டு, (கஅபா) பள்ளிவாெலுக்கு வந்து, 

உரத்த குரலில் "அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவன் இல்டல என்றும் முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கள் இடறவனின் தூதர் என்றும் நான் உறுதிபமாழிகிகறன்'' என்று கூறினார். உடகன 
அங்கிருந்த (குடறஷி) மக்கள், பகாதித்பதழுந்து, அவடர அடித்துக் கீகழ ொய்த்தனர். அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் வந்து, அவர்மீது கவிழ்ந்து படுத்து (அடி விழாமல் தடுத்து)க்பகாண்டார்கள். "உங்களுக்குக் 
ககடு உண்டாகட்டும்! இவர் "ஃகிஃபார்' குலத்டதச் கெர்ந்தவர் என்பதும், உங்கள் வைிகர்கள் 
பெல்லும் வழி (ஃகிஃபார் குலத்தார் வெிக்கும்) ஷாம் (ெிரியா) நாட்டுப் பாடதயில்தான் உள்ளது 
என்பதும் உங்களுக்குத் பதரியாதா?'' என்று பொல்லி அவர்களிடமிருந்து அபூதர் (ரலி) அவர்கடளக் 
காப்பாற்றினார்கள். அபூதர் (ரலி) அவர்கள் அடுத்த நாள் மீண்டும் (பள்ளிவாெலுக்குச் பென்று) அகத 

கபான்று (உரத்த குரலில் உறுதிபமாழி) பொல்ல, அவர்மீது பாய்ந்து (குடறஷியர்) தாக்கினர். 
(அன்றும்) அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அபூதர் (ரலி) அவர்கள்மீது கவிழ்ந்து படுத்து (அடி விழாமல்) 
அவடரக் காப்பாற்றினார்கள்.139 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 29 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்140  

 

4880 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இஸ்லாத்டத ஏற்றதிலிருந்து 
(நான் ெந்திக்க அனுமதி ககட்ட எந்தச் ெமயத்திலும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் 
டனத் தடுத்ததில்டல. ெிரித்த முகத்துடகன தவிர அவர்கள் என்டனக் கண்டதில்டல. இடதக் 
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டகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.141 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4881 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில் லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "நான் இஸ்லாத்டத ஏற்றதிலி ருந்து 
(நான் ெந்திக்க அனுமதி ககட்ட எந்தச் ெமயத்திலும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்டனத் தடுத்ததில்டல. என் முகத்திற்பகதிகர புன்னடகக்காமல் என்டன அவர்கள் 

கண்டதில்டல'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. அவற்றில் இப்னு இத்ரீஸ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து 
இப்னு நுடமர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "நான் குதிடரயின் மீது (ெரியாக) உட்கார 

முடியாதவனாயிருக்கிகறன் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் முடறயிட்கடன். 
ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் பநஞ்ெில் அடித்து, இடறவா! இவடர 
உறுதிப்படுத்துவாயாக! இவடர நல்வழி காட்டுப வராகவும் நல்வழியில் பெலுத்தப்பட்டவராகவும் 
ஆக்குவாயாக என்று பிரார்த்தித்தார்கள்'' என ஜரீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகக் கூடுதலாக 
இடம்பபற்றுள்ளது.  
 

4882 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அறியாடமக் காலத்தில் "துல்கலஸா' 

என்றடழக்கப்பட்டுவந்த (இடைடவப்பாளர்களின்) ஆலயம் ஒன்று இருந்தது. அது "யமன் நாட்டு 
கஅபா' என்றும் "ஷாம் நாட்டு (திடெடய கநாக்கி வாெல் அடமந்த) கஅபா' என்றும் 
அடழக்கப்பட்டுவந்தது. என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்டன 
துல்கலஸாவிலிருந்தும் யமன் நாட்டு கஅபா, ஷாம் நாட்டு கஅபா எனப்படும் அந்த ஆலயத்தி(ன் 

கவடலயி)லிருந்தும் விடுவிப்பரீா?'' என்று ககட்டார்கள். உடகன நான் "அஹ்மஸ்' எனும் (என்) 
குலத்டதச் கெர்ந்த நூற்டறம்பது குதிடர வரீர்களுடன் அங்கு விடரந்கதன். அடத நாங்கள் உடடத் 
துவிட்டு அதனருகில் இருந்தவர்கடளக் பகான்கறாம். பிறகு நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து நடந்தடதத் பதரிவித்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

எங்களுக்காகவும் (இந்த நடவடிக்டகயில் பங்ககற்ற) "அஹ்மஸ்' குலத்தாருக்காகவும் 
பிரார்த்தித்தார்கள்.142  

 

4883 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம், "ஜரீகர! துல்கலஸாவி(ன் கவடலயி) லிருந்து என்டன நீங்கள் 
விடுவிக்கமாட்டீர் களா?'' என்று ககட்டார்கள். அது "கஸ்அம்' குலத்தாரின் ஓர் ஆலயமாக இருந்தது. 
அது "யமன் நாட்டு கஅபா' என்று அடழக்கப்பட்டுவந்தது. எனகவ, நான் ("அஹ்மஸ்' குலத்டதச் 
கெர்ந்த) நூற்டறம்பது குதிடர வரீர்களுடன் விடரந்கதன். நான் குதிடரயின் மீது (ெரியாக) அமர 
முடியாதவனாக இருந்கதன். இது பற்றி நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
கூறிகனன். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கரத்தால் என் பநஞ்ெில் அடித்து, 

"இடறவா! இவடர உறுதிப்படுத்துவாயாக! இவடர நல்வழி காட்டுபவராகவும் நல்வழியில் 

பெலுத்தப்பட்டவராகவும் ஆக்குவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். உடகன நான் அங்கு பென்று 
அடதத் தீயிட்டு எரித்துவிட்கடன். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அந்த 
நற்பெய்திடயச் பொல்வதற்காக எங்களில் "அபூஅர்த்தாத்' எனப்படும் ஒரு மனிதடர அனுப்பிகனன். 
அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பென்று, "அ(ந்த ஆலயத்)டதச் ெிரங்கு பிடித்த 
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ஒட்டகத்டதப் கபான்று ஆக்கிவிட்டுத்தான் உங்களிடம் வந்துள்களன்'' என்று பொன்னார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அஹ்மஸ் குலத்தாரின் குதிடர களுக்காகவும் 
அக்குலத்தாருக்காகவும் வளம் கவண்டி ஐந்து முடற பிரார்த்தித்தார்கள்.143 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் ஐந்து அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் மர்வான் அல்ஃபஸாரீ 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஜரீர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்து நற்பெய்தி பொல்லும் தூதுவராக 
அபூஅர்த்தாத் ஹுடஸன் பின் ரபஆீ (ரலி) அவர்கள் வந்து நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (அந்த) 
நற்பெய்திடயச் பொன்னார்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 30 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்144  

 

4884 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கழிப்பிடத்திற்குச் பென்றார்கள். நான் அவர்களுக்காக (அங்கத் தூய்டம பெய்ய) தண்ைரீ் 
டவத்கதன். அவர்கள் பவளிகய வந்ததும் "இடத டவத்தவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், 

"இப்னு அப்பாஸ்' என்று கூறினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! அவருக்கு மார்க்கத்தில் (நல்ல) 
விளக்கத்டத அளிப்பாயாக'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள்.145 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஸுடஹர் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பிகலகய 
கமற்கண்ட வாறு இடம்பபற்றுள்ளது. அபூபக்ர் பின் அந்நள்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (மக்கள் 
என்பதற்குப் பதிலாக) "நான், இப்னு அப்பாஸ்(தான் டவத்கதன்)'' என்று கூறியதாக 
இடம்பபற்றுள்ளது. 
 

 பாடம் : 31 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்146  

 

4885 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில்) கண்ட கனவில், எனது டகயில் பட்டுத் துண்டு இருப்படதப் கபான்றும் பொர்க்கத்தில் 
நான் விரும்புகின்ற இடத்திற்பகல்லாம் அது என்டனத் தூக்கிக்பகாண்டு பறப்படதப் கபான்றும் 
கண்கடன். இது குறித்து நான் (என் ெககாதரி) ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களிடம் எடுத்துடரத்கதன். அது 
குறித்து ஹஃப்ஸா, நபி (ஸல்) அவர்களிடம் விவரித்தகபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் 
ஒரு நல்ல மனிதர் என்கற நான் அறிகிகறன்'' என்று பொன்னார்கள்.147 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4886 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உயிகராடிருந்த காலத்தில் ஒரு மனிதர் கன பவான்டறக் கண்டால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் அடத விவரித்துச் பொல் வார். அவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
விவரித்துச் பொல்வதற்காகக் கனபவான்டற நானும் காை கவண்டும் என்று ஆடெப்பட்கடன். 
(அப்கபாது) நான் மைமா காத ஓர் இடளஞனாக இருந்கதன். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் பள்ளிவாெலில் நான் உறங்குவது வழக்கம். (ஒரு நாள்) கனவில் இவ்வாறு 
கண்கடன்: வானவர்கள் இருவர் என்டனப் பிடித்து நரகத்டத கநாக்கிக் பகாண்டுபென்றார்கள். 
கிைற்றின் சுற்றுச் சுவடரப் கபான்று அதற்குச் சுற்றுச் ெவர் எழுப்பப்பட்டிருந்தது. கமலும் 
கிைற்றின் இரு பக்கங்களிலுமுள்ள கல் தூண்கடளப் கபான்று இரு தூண்கள் அதற்கும் இருந்தன. 
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அதனுள் எனக்குத் பதரிந்த மக்கள் ெிலர் இருந்தனர். உடகன நான், "நரகத்திலிருந்து காக்கும்படி 
அல்லாஹ்விடம் ககாருகின்கறன்; நரகத்திலிருந்து காக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் ககாருகின்கறன்; 

நரகத்திலிருந்து காக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் கவண்டுகின்கறன்'' என்று பிரார்த்திக்கலாகனன். 
(அப்கபாது என்டனப் பிடித்துச் பென்ற) அவ்விரு வானவடரயும் கவபறாரு வானவர் ெந்தித்தார். 
அவர் என்னிடம், "இனி ஒருகபாதும் நீங்கள் பதீியடடயமாட்டீர்கள்'' என்று பொன்னார். நான் இடத 
(என் ெககாதரியும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துடைவியாருமான) ஹஃப்ஸா (ரலி) 
அவர்களிடம் விவரித்கதன். ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள், அடத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் விவரித்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் 
(பின் உமர்) ஒரு நல்ல மனிதர்; அவர் இரவின் ஒரு பகுதியில் பதாழுதால் (நன்றா யிருக்கும்)'' 
என்று பொன்னார்கள். (இடத அறிவித்த அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களின் புதல்வர்) 
ொலிம் (ரஹ்) அவர்கள், "(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இப்படிச் பொன்னதிலிருந்து) 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் இரவில் ெிறிது கநரம் மட்டுகம 
உறங்குபவராயிருந்தார்கள்'' என்று கூறுகிறார்கள்.148 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் குடும்பம் (மடனவி, மக்கள்) 
இல்லாதவனாயிருந்தகபாது இரவில் பள்ளி வாெலில் உறங்கிவந்கதன். (ஒரு நாள்) கனவில் ஒரு 
கிைற்டற கநாக்கி நான் இழுத்துச் பெல்லப்படுவடதப் கபான்று கண்கடன்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல் கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  
 

பாடம் : 32 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்149  

 

4887 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தாயார் உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (இகதா) உங்கள் கெவகர் அனஸ். அவருக்காகப் 
பிரார்த்தியுங்கள்'' என்றார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! அனஸின் பெல்வத்டதயும் 
குழந்டதகடளயும் அதிகமாக்கு வாயாக! அவருக்கு நீ வழங்கியுள்ள (ஆயுள் முதலான)வற்றில் 
வளம் கெர்ப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள்.150 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "(என் தாயார்) உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள், 

அல்லாஹ்வின் தூதகர! (இகதா) உங்கள் கெவகர் அனஸ்...'' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்றடவ கமற்கண்ட டவகய. - கமற்கண்ட அகத ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கவகறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4888 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் (எங்கள் 
இல்லத்திற்கு) வந்தார்கள். அப்கபாது அங்கு நானும் என் தாயாரும் என் தாயின் ெககாதரி உம்மு 
ஹராம் (ரலி) அவர் களுகம இருந்கதாம். அப்கபாது என் தாயார், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (இகதா) 
உங்கள் அன்பு கெவகர் (அனஸ்). அவருக்காகப் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று ககட்டுக்பகாண்டார். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்காக எல்லாவித நலன்களும் கவண்டிப் பிரார்த்தித் தார்கள். 
அவர்கள் தமது பிரார்த்தடனயின் முடிவில், "இடறவா! அனஸின் பெல்வத்டதயும் குழந்டத 
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கடளயும் அதிகமாக்கி, அ(வருக்கு நீ அளித்திருப்ப)தில் வளம் கெர்ப்பாயாக!'' என்று எனக்காக 
கவண்டினார்கள். 
 

 4889 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தாயார் என்டன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் அடழத்துச் பென்றார்கள். அப்கபாது தமது முக்காட்டுத் துைியில் ஒரு பகுதிடய 
எனக்குக் கீழாடடயாகவும் மற்பறாரு பகுதிடய எனக்கு கமல் துண்டாகவும் 

கபார்த்திவிட்டிருந்தார்கள். என் தாயார், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இவர் என் (பெல்ல) மகன் அனஸ். 
தங்களுக்குச் கெவகராகப் பைியாற்றுவதற்காக இவடர உங்களிடம் அடழத்துவந்துள்களன். 
இவருக்காகப் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று கூறினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இடறவா! அனஸின் பெல்வத்டதயும் குழந்டதகடளயும் அதிகமாக்குவாயாக!'' என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இன்டறய தினத்தில் என்னிடம் ஏராளமான 
பெல்வங்கள் உள்ளன. என் பிள்டளகள் மற்றும் பிள்டள களுடடய பிள்டளகளின் எண்ைிக்டக 
சுமார் நூடற எட்டியிருக்கிறது. 
 

 4890 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(எங்கடளக்) கடந்து பென்றார்கள். அப்கபாது என் தாயார் உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் குரடலக் ககட்டார்கள். உடகன (அவர் களிடம் பென்று), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் தந்டதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பைமாகட்டும்! (இகதா 
உங்கள் கெவகர்) அனஸ்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எனக்காக மூன்று பிரார்த்தடனக டளச் பெய்தார்கள். அவற்றில் இரண்டட நான் இந்த 
உலகத்திகலகய பார்த்துவிட்கடன். மூன்றா வடத நான் மறுடமயில் எதிர்பார்க்கிகறன்.151  

 

4891 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
கெவகனாக இருந்தகபாது) என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். அப்கபாது 
நான் ெிறுவர்களுடன் கெர்ந்து விடளயாடிக்பகாண்டிருந்கதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு 
முகமன் (ெலாம்) பொன்னார்கள். பிறகு என்டன ஓர் அலுவல் நிமித்தம் (ஓரிடத்திற்கு) 
அனுப்பிடவத்தார்கள். நான் என் தாயாரிடம் தாமதமாககவ வந்கதன். நான் (வடீ்டுக்கு) வந்தகபாது 
என் தாயார், "உன் தாமதத்திற்கு என்ன காரைம்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஓர் அலுவலுக்காக என்டன அனுப்பிடவத் தார்கள்'' என்று பதிலளித்கதன். 
அப்கபாது என் தாயார், "என்ன அலுவல்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அது இரகெியம்'' என்று 
பொன்கனன். என் தாயார், "நீ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இரகெியத்டத யாரிடமும் 
பொல் லாகத'' என்று கூறினார்கள். (இதன் அறிவிப்பாளரான) ஸாபித் அல்புனான ீ(ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: (அனஸ் (ரலி) அவர்கள் இந்த ஹதீடஸ என்னிடம் அறிவித்தகபாது) 
"அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அந்த இரகெியத்டத நான் யாரிடமாவது பொல்வதாயிருந்தால் 
ஸாபித்கத! உங்களிடம் அடதச் பொல்லியிருப்கபன் (அடத நான் என்டறக்கும் யாரிடமும் அடதச் 

பொல்லமாட்கடன்)'' என்று கூறினார்கள். 
 

 4892 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் ஓர் 
இரகெியம் பொன்னார்கள். அவர்களது இறப்புக்குப் பிறகும்கூட ஒருவரிடமும் அடத நான் 
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பதரிவிக்கவில்டல. என்னிடம் (என் தாயார்) உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள் அது குறித்துக் 
ககட்டார்கள். அடத நான் அவருக்கும் பதரிவிக்கவில்டல.152  

 

பாடம் : 33 அப்துல்லாஹ் பின் ெலாம் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்153  

 

4893 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பூமியின்மீது நடமாடும் எவடரயும் "இவர் பொர்க்கவாெி'' என்று பொல்லி நான் ககட்டதில்டல; 

அப்துல்லாஹ் பின் ெலாம் (ரலி) அவர்கடளத் தவிர.154 

 

 4894 டகஸ் பின் உபாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் மதீனாவில் (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளி 
வாெலில்) மக்களில் ெிலருடன் இருந்கதன். அவர்களில் நபித்கதாழர்கள் ெிலரும் இருந் தனர். 
அப்கபாது ஒரு மனிதர் வந்தார். அவரது முகத்தில் ெிரம்பைிந்(து ெஜ்தா பெய்)ததற்கான 

அடடயாளம் இருந்தது. மக்களில் ெிலர், "இவர் பொர்க்கவாெிகளில் ஒருவர்; இவர் பொர்க்க 
வாெிகளில் ஒருவர்'' என்று பொன்னார்கள். அவர் இரண்டு ரக்அத்கள் பதாழுதார்; அவற்டற (அதிக 
கநரம் எடுக்காமல்) சுருக்க மாகத் பதாழுதார். பிறகு அவர் பவளிகயற, நான் அவடரப் 
பின்பதாடர்ந்து பென்கறன். அவர் தமது இல்லத்திற்குள் நுடழந்தகபாது நானும் நுடழந்கதன். 
நாங்கள் கபெிக்பகாண்டி ருந்கதாம். அவர் ெகஜ நிடலக்கு வந்தகபாது, "நீங்கள் ெற்று முன்னர் 
(பள்ளிவாெலுக்குள்) நுடழந்த ெமயம், ஒரு மனிதர் இப்படி (நீங்கள் பொர்க்கவாெி என்று) பொன்னார்'' 

என அவரிடம் பொன்கனன். அவர் கூறினார்: அல்லாஹ் தூயவன் (சுப்ஹானல்லாஹ்)! தமக்குத் 
பதரியாதடதக் கூறுவது எவருக்கும் முடறயாகாது. ஏன் அவ்வாறு (மக்கள் கபெிக்பகாள்கிறார்கள்) 
என்று உங்களுக்கு இகதா பதரிவிக்கிகறன்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் கனபவான்று கண்கடன். அடத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் விவரித்கதன். 
நான் ஒரு பூங்காவில் இருப்படதப் கபான்று கண்கடன். -அதன் விொலத்டதயும் புற்பூண்டுகடளயும் 

பசுடமடயயும் வர்ைித்தார் - பூங்காவின் நடுகவ இரும்பாலான தூண் ஒன்று இருந்தது. அதன் 
அடிப்பகுதி தடரயிலும் கமற்பகுதி வானத்தி லும் இருந்தது. அதற்கும் கமகல "டகப்பிடி' ஒன்று 
இருந்தது. என்னிடம் "இதில் ஏறு'' என்று பொல்லப் பட்டது. நான் "என்னால் இயலாகத!'' என்று 
பொன்கனன். அப்கபாது என்னிடம் "மின்ஸஃப்' ஒருவர் வந்தார் ("மின்ஸஃப்' என்பதற்கு ஊழியர் 

என்பது பபாருள் என அறிவிப்பாளர் இப்னு அவ்ன் பொல்கிறார்). அவர் என் ஆடடடயப் பிடித்து 
பின்பக்கமாக என்டன இவ்வாறு தூக்கிவிட்டார். -அடதச் டெடகயால் பெய்து காட்டுகிறார். உடகன 
நான் அந்தத் தூைில் ஏறிகனன். இறுதியில் அதன் உச்ெிக்கு நான் பென்று அந்தப் பிடிடயப் 
பற்றிகனன். அப்கபாது என்னிடம் "நன்கு பற்றிப் பிடித்துக் பகாள்'' என்று பொல்லப்பட்டது. (நான் 
அடதப் பற்றிக்பகாண்கடன்.) அந்தப் பிடி என் டகயில் இருக்க, (திடுக்கிட்டு) நான் விழித்கதன். நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் அடத நான் விவரித்தகபாது, "அந்தப் பூங்காதான் இஸ்லாம். அந்தத் தூண் 
இஸ்லாம் எனும் தூைாகும். அந்தப் பிடி பலமான (இடறநம்பிக்டக எனும்) பிடியாகும். ஆககவ, 

நீங்கள் இறக்கும்வடர இஸ்லாத்திகலகய நிடலத்து நிற்பரீ்கள்'' என்று நபியவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 
(இப்படிச் பொன்ன) அந்த மனிதர் அப்துல்லாஹ் பின் ெலாம் (ரலி) அவர்கள்தான்.155 

 

 4895 டகஸ் பின் உபாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளிவாெலில்) 
வட்ட(மாக மக்கள் வறீ்றிருந்த ஓர்) அடவயில் இருந் கதன். அதில் ெஅத் பின் மாலிக் (ரலி), இப்னு 
உமர் (ரலி) ஆகிகயார் இருந்தனர். அப்கபாது அப்துல் லாஹ் பின் ெலாம் (ரலி) அவர்கள் (எங்கடளக்) 
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கடந்து பென்றார்கள். அப்கபாது அ(ங்கிருந்த)வர்கள், "இவர் பொக்கவாெிகளில் ஒருவர்'' என்று 
கூறினர். உடகன நான் (அங்கிருந்து) எழுந்து அப்துல்லாஹ் பின் ெலாம் (ரலி) அவர்களிடம் 

(பென்று), "மக்கள் இப்படி இப்படிக் கூறினர்'' என்று பொன்கனன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் ெலாம் 
(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் தூயவன். தமக்குத் பதரியாதடதச் பொல்வது எவருக்கும் தகாது. 
(அவர்கள் இப்படிச் பொல்வதற்குக் காரைம் ஒன்று உண்டு:) நான் ஒரு கனவு கண்கடன். ஒரு 
பசுடமயான பூங்காவில் தூண் ஒன்று டவக்கப்பட்டிருந்தது. பின்பு அது அங்கு நாட்டப்பட்டது. அதன் 

கமற்பகுதியில் "பிடி' ஒன்று இருந்தது. அதன் கீழ்ப் பகுதியில் "மின்ஸஃப்' ஒருவர் இருந்தார். -
மின்ஸஃப் என்பதற்கு ஊழியர் என்பது பபாருள்- அப்கபாது என்னிடம் "இதில் ஏறு'' என்று 
பொல்லப்பட்டது. நான் அதில் ஏறி அந்தப் பிடிடயப் பற்றிகனன். பிறகு அடதப் பற்றி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பதரிவித்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அப்துல்லாஹ் பலமான பிடி(யான இஸ்லாமிய பநறி)டயப் பற்றிய நிடலயில் இறப்பார்'' என்று 

கூறினார்கள். 
 

 4896 கரஷா பின் அல்ஹுர்ரு (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் மதீனாவின் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ 
பள்ளி வாெலில் வட்ட(மாக மக்கள் வறீ்றிருந்த) அடவபயான்றில் அமர்ந்திருந்கதன். அங்கு அழகிய 
கதாற்றத்துடன் முதியவர் ஒருவர் இருந்தார். அவர்தான் அப்துல்லாஹ் பின் ெலாம் (ரலி) அவர்கள். 
அவர்கள் மக்களுக்கு அழகிய ஹதீஸ் ஒன்டறக் கூறலானார்கள். பிறகு அவர்கள் எழுந்து 
பென்றகபாது மக்கள், "பொர்க்கவாெிகளில் ஒருவடரப் பார்க்க விரும்புகின்றவர் (இகதா) இவடரப் 
பார்த்துக்பகாள்ளட்டும்'' என்று கூறினர். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அப்துல் 
லாஹ் பின் ெலாம் (ரலி) அவர்கடளப் பின்பதாடர்ந்து பென்று, அவர்களது இல்லத்டத நான் 
அறிந்துபகாள்கவன்'' என்று கூறிக்பகாண்டு அவர்கடளப் பின்பதாடர்ந்து பென்கறன். அவர்கள் 
நடந்து, மதீனாடவவிட்டு பவளிகயறும் தூரத்திற்குச் பென்று தமது இல்லத்திற்குள் நுடழந்தார்கள். 
பிறகு நான் (பென்று) அவர்களிடம் உள்கள நுடழய அனுமதி ககட்கடன். அவர்கள் எனக்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். பிறகு என்னிடம், "என் ெககாதரர் புதல்வகர! உங்களுக்கு என்ன கவண்டும்?'' 

என்று ககட்டார் கள். அவர்களிடம் நான், "நீங்கள் எழுந்து பென்றகபாது உங்கடளப் பற்றி மக்கள், 

"பொர்க்கவாெிகளில் ஒருவடரப் பார்க்க விரும்புகின்றவர் (இகதா) இவடரப் பார்த்துக்பகாள்ளட்டும்' 

என்று கூறியடதக் ககட்கடன். ஆககவ, தங்களுடன் இருப்படத நான் விரும்பிகனன்'' என்று 
பொன்கனன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் ெலாம் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: பொர்க்கவாெிகடள 
அல்லாஹ்கவ நன்கறிவான். மக்கள் ஏன் இவ்வாறு கூறினர் என உமக்கு நான் பதரிவிக்கிகறன்: 
(ஒரு நாள்) நான் உறங்கிக்பகாண்டிருந்த கபாது (கனவில்) ஒரு மனிதர் என்னிடம் வந்து, "எழுங்கள்'' 

என்று பொல்லிவிட்டு, எனது டகடயப் பிடித்துக்பகாண்டார். அவரு டன் நான் நடந்கதன். அப்கபாது 
நான் எனக்கு இடப் பக்கத்தில் பதளிவான பல பாடதகடளக் கண்கடன். அதில் நான் 
பெல்லப்கபாகனன். அப்கபாது அந்த மனிதர் என்னிடம், "அவற் றில் நீங்கள் பெல்லாதீர்கள். இடவ 
இடப் புறத் திலிருப்கபாரின் (நரகவாெிகளின்) பாடதகள்'' என்று கூறினார். எனக்கு வலப் பக்கத்தில் 
பல கநரான பாடதகள் இருந்தன. அப்கபாது அந்த மனிதர், "இதில் பெல்லுங்கள்'' என்று கூறினார். 
பிறகு என்டன அடழத்துக்பகாண்டு ஒரு மடல அருகக பென்றார். "இதில் ஏறுங்கள்'' என்று 
கூறினார். அதில் நான் ஏறப்கபானகபாது மல்லாந்து விழலாகனன். இவ்வாறு பல முடற 
பெய்கதன். பிறகு அவர் என்டன ஒரு தூண் அருகக அடழத்துச் பென்றார். அதன் கமற்பகுதி 
வானத்தில் இருந்தது. அதன் கீழ்ப்பகுதி தடர யில் இருந்தது. அத்தூணுக்கு கமகல வடளயம் 
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ஒன்று இருந்தது. அவர் என்னிடம், "இதற்கு கமகல ஏறுங்கள்'' என்று கூறினார். நான், "இதில் எப்படி 
ஏறுகவன்? அதன் கமற்பகுதி வானத்தில் இருக் கிறகத!'' என்று ககட்கடன். உடகன அவர் என்டனப் 
பிடித்து கமகல வெீினார். உடகன நான் அந்த வடளயத்டதப் பிடித்துத் பதாங்கிகனன். பிறகு அவர் 
அந்தத் தூடை அடித்தார். அது கீகழ விழுந்துவிட்டது. அப்கபாதும் நான் அந்த வடளயத்டதப் 
பிடித்துக்பகாண்டு பதாங்கிக்பகாண்டிருந்கதன். விடிந்தவுடன் நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பென்று 
அடதப் பற்றி அவர்களிடம் விவரித்கதன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "உங்களுக்கு இடப் 
பக்கத்தில் நீங்கள் கண்ட பாடதகள் இடப் புறக்காரர்களின் (நரகவாெிகளின்) பாடதகளாகும். 
உங்களுக்கு வலப் பக்கத்திலிருந்த பாடதகள் வலப் புறக்காரர்களின் (பொர்க்கவாெிகளின்) 
பாடதகளாகும். அந்த மடல உயிர்த் தியாகிகளின் இருப்பிடமாகும். அடத உங்களால் ஒருகாலும் 
அடடய முடியாது. அந்தத் தூண் இஸ்லாம் எனும் தூைாகும். அந்தப் பிடி (வடளயம்) 
இஸ்லாத்தின் பிடியாகும். நீங்கள் இறக்கும்வடர எப்கபாதும் அடதப் பலமாகப் பற்றிக்பகாண்கட 
இருப்பரீ்கள்'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 34 ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்156 

 

 4897 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலில் ஹஸ்ஸான் 
பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கவி பாடிக்பகாண்டிருந்தகபாது, அங்கு (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்கள் 
வந்தார்கள். ஹஸ்ஸாடன கநாக்கி (அடமதியாக இருக்கும்படி) டெடக பெய்தார்கள். ஹஸ்ஸான் 
(ரலி) அவர்கள், "நான் இந்தப் பள்ளிவாெலில் உங்கடளவிடச் ெிறந்தவர் (நபியவர்கள்) இருந்தகபாது 
கவிபாடிக்பகாண்டிருந்கதன்'' என்று கூறிவிட்டு, என்டன கநாக்கித் திரும்பி, "அல்லாஹ்வின் 
பபயரால் உம்மிடம் ககட்கிகறன்: (என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(ஹஸ்ஸாகன!) என் ொர்பாக (எதிரிகளின் வடெக் கவிகளுக்கு) நீங்கள் (கவிகளாகலகய) 
பதிலளியுங்கள். இடறவா! ஹஸ்ஸானுக்கு "ரூஹுல் குதுஸ்' (தூய ஆத்மா வானவர் ஜிப்ரீல்) 
மூலம் வலிடமயூட்டுவாயாக!'' என்று கூறியடத நீங்கள் பெவியுற்றிருக்கிறரீ்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு நான் "ஆம்; இடறவா (நீகய ொட்ெி)!'' என்று பதிலளித்கதன்.157 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறி 
விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள் ஓர் 
அடவயில் இருந்தார்கள். அதில் அபூ ஹுடரரா (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்கபாது 
ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள், "அபூ ஹுடரரா அவர்ககள! அல்லாஹ்வின் பபய ரால் உம்மிடம் 
ககட்கிகறன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இவ்வாறு) கூறியடத நீங்கள் 
பெவியுற்றரீ்களா?'' என்று வினவிய தாக இடம்பபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளவாகற இடம்பபற் றுள்ளன.  
 

4898 அபூெலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஹஸ்ஸான் பின் 
ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடம், "அபூ ஹுடரரா அவர்ககள! 
அல்லாஹ்வின் பபய ரால் உங்களிடம் ககட்கிகறன்: நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஹஸ்ஸாகன! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் ொர்பாக எதிரிகளுக்கு (உம் கவிடத மூலம்) பதிலளிப்பரீாக! இடறவா! 
"ரூஹுல் குதுஸ்' (எனும் தூய ஆத்மா ஜிப்ரீல்) மூலம் இவருக்கு வலிடம யூட்டுவாயாக!' என்று 

206

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

நபித் ததாழர்களின்.... ஹதீஸ் 4747 - 4978



கூறியடத நீங்கள் பெவியுற்றரீ்களா?'' என்று ககட்டு ொட்ெியம் பொல்ல அடழத்தார்கள். அப்கபாது 

அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் "ஆம் (பெவியுற்கறன்)'' என்று (ொட்ெியம்) கூறினார்கள்.  
 

4899 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பனூ 
குடறழா கபாரின்கபாது, கவிஞர்) ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களிடம், "எதிரிகளுக்கு 
எதிராக வடெக்கவி பாடுங்கள். ஜிப்ரீல் உங்களுடன் (உறுதுடையாக) இருப்பார்'' என்று கூறியடத 
நான் ககட்கடன்.158 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 4900 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தாயார் அஸ்மாவின் ெககாதரி) 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுக்பகதிராக (அவ தூறு ெம்பவத்தில்) அதிகமாகப் கபெியவர் களில் 
ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர் களும் ஒருவராயிருந்தார். ஆககவ, அவடர நான் ஏெிகனன். 
அப்கபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "என் ெககாதரி (அஸ்மாவின்) மககன! அவடர (ஏொகத) 
விட்டுவிடு. ஏபனனில், அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ொர்பாக (எதிரிகடளத் தாக்கி) 
வடெக்கவி பாடுபவராக இருந்தார்'' என்று பொன்னார்கள்.159 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4901 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நான் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடம் பென்கறன். அப்கபாது அவர்களுக்கு அருகில் ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) 
அவர்கள் இருந்து கவி பாடிக்பகாண்டும் தம் பாடல்களால் (ஆயிஷா (ரலி) அவர்கடளப்) 
பாராட்டிக்பகாண்டுமிருந்தார்கள். "நீங்கள் பத்தினி; அறிவாளி; ெந்கதகத்திற்கப்பாற்பட்டவர். (அவதூறு 
கபசுவதன்மூலம்) கபடதப் பபண்களின் மாமிெங்கடளப் புெித்துவிடாமல் பட்டினிகயாடு காடலயில் 
எழுபவர்'' என்று ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள் (ஆயிஷா (ரலி) அவர்கடளக் குறித்து) கவிடத 

பாடினார்கள். அடதக் ககட்ட ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "ஆனாலும், நீங்கள் அப்படியல்ல. (என்டனப் 

பற்றி அவதூறு கபெியவர்களுடன் கெர்ந்து பகாண்டு நீங்களும் புறம் கபெினரீ்கள்)'' என்று 
கூறினார்கள். அப்கபாது நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடம், "இவடரத் தங்களிடம் வர ஏன் அனு 

மதிக்கிறரீ்கள்? அல்லாஹ் (தனது கவதத்தில்) "அவர்களில் (அவதூறு பரப்புவதில்) பபரும் பங்கு 
வகித்தவருக்குக் கடினமான கவதடன யுண்டு' (24:11) எனக் கூறுகின்றாகன?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "கண் பார்டவடய இழப்படதவிட பகாடிய கவதடன ஏது?'' என்று 
கூறிவிட்டு, "அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ொர்பாக (எதிரிகடளத் தாக்கி) பதில் கவி 
பாடுபவராக, அல்லது வடெக்கவி பாடுபவராக இருந்தார்'' என்று கூறினார்கள்.160 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மஸ்ரூக் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக (கவிடதயால்) பதிலடி 

பகாடுக்கக் கூடியவராக இருந்தார்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. "நீங்கள் பத்தினி; அறிவாளி...'' என்று 
பதாடங்கும் கவிடத இடம்பபறவில்டல.  
 

4902 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! அபூசுஃப்யானுக் பகதிராக (அவருடடய வடெக் கவிகளுக்குப் பதிலடி 
பகாடுக்க) எனக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
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"(அவகராடு இடைந்துள்ள) என்னுடடய வமிொவளிடய அவரிட மிருந்து எப்படி (பிரித்துப் 
பாடுவரீ்கள்)?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள், "தங்கடள 
கமன்டமப்படுத்தியுள்ள (இடற)வன் மீதாடையாக! (அவர்கடளப் பற்றி நான் எதிர்க் கவி 
கூறும்கபாது) குடழத்த மாவிலிருந்து முடி உருவப்படுவடதப் கபான்று உங்கடள உருவி 
எடுத்துவிடுகவன்'' என்று கூறினார்கள். "ஹாஷிம் கிடளயின் மக்ஸூம் குலமகளின் மக்களுக்கக 

கமன்டமயின் ெிகரம் உரியது. ஆனால், (அபூசுஃப்யாகன!) உமது தந்டத, (அப்து மனாஃபின்) 
அடிடமயாவார்'' என்பகத (இடயபுத் பதாடடயில் அடமந்த) அவரது அந்தக் கவிடதயாகும்.161 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் (குடறஷி) இடைடவப்பாளர்கடளத் தாக்கி (எதிர்க் கவி) பாட அனுமதி ககட்டார்கள்'' 

என்கற ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. "அபூசுஃப்யானுக்பகதிராக' எனும் குறிப்பு இல்டல. அதில் ("குடழத்த 
மாவு' என்படதக் குறிக்க "அல்கமீர்' என்பதற்குப் பகரமாக) "அல்அஜனீ்' எனும் பொல் காைப்படுகிறது.  
 

4903 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ஹுடதபியா 
பயைத்தின்கபாது) "குடறஷி யருக்பகதிராக வடெக்கவி பாடுங்கள். ஏபன னில், அது ஈட்டிடயவிட 
பலமாக அவர் கடளத் தாக்கக்கூடியதாகும்'' என்று கூறினார் கள். "அவர்களுக்பகதிராக வடெக்கவி 
பாடுங்கள்'' என்று அப்துல்லாஹ் பின் ரவாஹா (ரலி) அவர்களுக்குக் கூறியனுப்பினார்கள். 
அவ்வாகற, அப்துல்லாஹ் பின் ரவாஹா (ரலி) அவர்கள் குடறஷியருக்பகதிராக வடெக்கவி 
பாடினார்கள். ஆனால், அது நபியவர்களுக் குத் திருப்தியளிக்கவில்டல. எனகவ, கஅப் பின் மாலிக் 
(ரலி) அவர்களுக்கு ஆளனுப்பி னார்கள். பிறகு ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களிடம் 
ஆளனுப்பினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள் வந்தகபாது, "தனது 
வாடல(ச் சுழற்றி) அடிக் கும் இந்தச் ெிங்கத்திடம் ஆளனுப்ப இப்கபாதுதான் உங்களுக்கு கநரம் 

வந்திருக்கிறது'' என்று கூறிவிட்டுத் தமது நாடவ பவளிகய நீட்டி அடதச் சுழற்றத் 
பதாடங்கினார்கள். (நபி (ஸல்) அவர் கடள கநாக்கி) "தங்கடளச் ெத்திய (மார்க்கத்)துடன் 
அனுப்பியவன் மீதாடையாக! கதாடலக் கிழிப்ப டதப் கபான்று நான் எனது நாவால் அவர்கடள 
(அவர்களது குலப் பபருடமடய)க் கிழித்பதறி கவன்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவெரப்படாதீர். அபூபக்ர், குடறஷியரின் வமிொவளி குறித்து நன்கறிந்தவர். 
குடறஷியகராடு எனது வமிெமும் இடைந்துள்ளது. அபூபக்ர் உம்மிடம் எனது வமிொவளிடயத் 
தனியாகப் பிரித்தறிவிப்பார்'' என்று கூறினார்கள். ஆககவ, ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்களிடம் பென்று, (குடறஷி வமிொவளி பற்றி ககட்டு)விட்டுத் திரும்பி வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் உங்களது வமிொவளிடய எனக்குப் பிரித்தறிவித்தார்கள். தங்கடளச் 
ெத்தியத்துடன் அனுப்பியவன் மீதாடை யாக! குடழத்த மாவிலிருந்து முடி உருவப்படுவடதப் 
கபான்று அவர்களிடமிருந்து உங்கடள நான் உருவிபயடுத்துவிடுகவன்'' என்று கூறினார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் ொர்பாகவும் அவன் தூதர் ொர்பாகவும் பதிலடி பகாடுக்கும்வடர "ரூஹுல் குதுஸ்' 

(எனும் தூய ஆத்மா ஜிப்ரீல்) உம்கமாடு உறுதுடையாக இருந்துபகாண்டிருப்பார்'' என்று கூறியடத 
நான் ககட்கடன். கமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள், "குடறஷியருக்பகதிராக ஹஸ்ஸான் வடெக்கவி 
பாடினார். நம்டமயும் திருப்திப்படுத்தினார். தாமும் திருப்திபகாண்டார்'' என்று கூறினார்கள். 
ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள் (ஹுடதபியா வில்) பாடிய கவி வருமாறு: நீ, முஹம்மத் (ஸல்) 
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அவர்கடள இகழ்ந்து வடெக்கவி பாடுகிறாய். நான் அவர் ொர்பாக எதிர்க்கவி பாடுகிகறன். அதற்காக 
அல்லாஹ்விடகம நற்பலன் உண்டு (எனக்கு). நீ தயாள மனத்தவரும் பய பக்தியாளருமான 

இடறத்தூதர் முஹம்மடத இகழ்ந்து வடெக்கவி பாடுகிறாய்! பகாடுத்த வாக்டக நிடறகவற்றுவகத 

அவர்தம் பண்பு. என் தந்டதயும் என் தந்டதயின் தந்டதயும் எந்தன் மானமரியாடதயும் 

உங்களிடமிருந்து முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கடளக் காக்கும் ககடயம். "கதா' மடலக்குன்றின் இரு 
மருங்கிலிருந்தும் புழுதி கிளப்பும் குதிடரகடள நீங்கள் காைாவிட்டால் என் மகள் 

இறந்துகபாகட்டும்! (விடறப்பிலும் வலுவிலும்) கடிவாளங்களுக்குப் கபாட்டி கபாடும் 

அக்குதிடரகளின் முதுகுகளில் (இரத்த) தாகம் பகாண்ட ஈட்டிககள வறீ்றிருக்கும். அக்குதிடரகள் 

ஒன்டறபயான்டற முந்திக்பகாண்டு உங்கடள முன்கனாக்கி விடரந்கதாடி வரும். எங்கள் 
மங்டகயர் தம் முக்காட்டுத் துைிகளால் அவற்றுக்கு முகம் துடடத்துவிடுவர். நாங்கள் 

(மக்காவுக்குள் நுடழயும்கபாது) கண்டுபகாள்ளாமல் நீங்கள் விட்டுவிட்டால் நாங்கள் உம்ரா 
வழிபாட்டட நன்கக நிடறகவற்றுகவாம். அதுகவ எங்களுக்கு பவற்றியாக மாறும்; திடரயும் 
விலகும். இல்லாவிட்டால் அல்லாஹ், தான் நாடியவர்கடள கண்ைியப்படுத்தும் கபார்த் 
தினத்துக்காக நீங்கள் பபாறுடமகயாடு காத்திருங்கள். "உண்டமடய ஒளிவு மடறவின்றிப் கபசும் 

அடியார் ஒருவடர நான் அனுப்பியுள்களன்'' என்று அல்லாஹ் பொன்னான். "நான் ஒரு படடடயத் 

தயாரித்துள்களன்; அவர்ககள அன்ொரிகள்; எதிரிகடளச் ெந்திப்பகத அவர்தம் இலக்கு'' என்றும் 
அல்லாஹ் பொன்னான். நாங்கள் அனுதினமும் "மஅத்' (குடறஷி) குலத்தாரிடமிருந்து வடெ 
பமாழியும் கபார் முடனயும் வடெக் கவியும் ெந்திப்பதுண்டு. உங்களில் அல்லாஹ்வின் தூதடர 

இகழ்ந்து பாடுபவர் யார்? அவடரப் புகழ்ந்து அவருக்கு உதவுபவர் யார்? அவடரப் பபாறுத்தவடர 

(இருவரும்) ெமகம! இடறயின் தூதர் ஜிப்ரீல் எம்மிடடகய உள்ளார். அந்தத் தூய ஆத்மாவிற்கு 

நிகராருமில்டல (இங்கு). 
 

 பாடம் : 35 அபூஹுடரரா அத்தவ்ெ ீ(ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்162 

 

4904 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தாயார் இடைடவப்பாளராக இருந்த கபாது, 

இஸ்லாத்திற்கு (வருமாறு) அவருக்கு நான் அடழப்பு விடுத்துவந்கதன். ஒரு நாள் நான் அவருக்கு 
(இஸ்லாமிய) அடழப்பு விடுத்தகபாது, அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளக் குறித்து 
நான் விரும்பாத (வடெ பமாழிகள்) ெிலவற்டற என் காதுபடக் கூறினார். உடகன நான் 
அழுதுபகாண்கட அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
நான் என் தாயா ருக்கு இஸ்லாமிய அடழப்பு விடுத்துவந்கதன். அவர் மறுத்துவந்தார். இன்டறய 
தினமும் அவருக்கு நான் அடழப்பு விடுத்கதன். அவர் உங்கடளக் குறித்து நான் விரும்பாத (வடெ 
பமாழிகள்) ெிலவற்டற என் காதுபடக் கூறி னார். ஆககவ, (இந்த) அபூஹுடரராவின் அன்டனக்கு 

நல்வழி காட்டுமாறு அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று கூறிகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! அபூஹுடரராவின் அன்டனக்கு நல்வழி காட்டுவாயாக!'' என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களின் பிரார்த்தடனடயக் ககட்டுப் புளகாங்கிதம் 
அடடந்தவனாக நான் (வடீ்டட கநாக்கிப்) புறப்பட்கடன். நான் வடீ்டு வாெடல அடடந்தகபாது 
(உள்கள) அது தாழிடப்பட்டிருந்தது. என் தாயார் என் காலடிச் ெப்தத்டதக் ககட்டுவிட்டு, 

"அபூஹுடரரா அங்கககய இரு'' என்று கூறினார். அப்கபாது தண்ைரீ் புழங்கும் ெப்தம் எனக்குக் 
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ககட்டது. என் தாயார் குளித்துவிட்டு, தமது ெட்டடடய அைிந்துபகாண்டு, முக்காட்டுத் துைி 
அைியாமல் விடரந்து வந்து கதடவத் திறந்தார். பிறகு, "அபூஹுடரரா! அல்லாஹ்டவத் தவிர 

கவறு இடறவன் இல்டல என்று நான் உறுதி பமாழிகிகறன்; முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 

அவனுடடய அடியாரும் தூதருமாவார் என்றும் உறுதி பமாழிகிகறன்'' என்று கூறினார். உடகன 
நான் மகிழ்ச்ெியில் அழுது பகாண்கட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் திரும்பிச் 
பென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஒரு மகிழ்ச்ெியான பெய்தி. அல்லாஹ் உங்களின் 
பிரார்த்தடனடய ஏற்றுக்பகாண்டு விட்டான். அபூஹுடரராவின் அன்டனக்கு நல்வழி 
காட்டிவிட்டான்'' என்று பொன்கனன். அடதக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இடறவடனப் கபாற்றிப் புகழ்ந்தார்கள். நல்ல வார்த்டதகடளச் பொன் னார்கள். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! இடற நம்பிக்டகயுள்ள அடியார்களுக்கு என்மீதும் என் தாயார்மீதும் 
கநெம் ஏற்படவும் அவர்கள் மீது எனக்கும் என் தாயாருக்கும் கநெம் ஏற்படவும், தாங்கள் 
பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! 
உன்னுடடய இந்தச் ெிறிய அடியார் -அபூஹுடரரா- மீதும் அவருடடய தாயார்மீதும் 
இடறநம்பிக்டகயாளர்களான உன் அடியார்களுக்கு கநெத்டத ஏற்படுத்துவாயாக! 
இடறநம்பிக்டகயாளர்கள்மீது இவர்களுக்கு கநெத்டத ஏற்படுத்துவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
எனகவதான், என்டனப் பார்க்காவிட்டாலும் என்டனப் பற்றிக் ககள்விப்படும் எந்த ஓர் இடற 
நம்பிக்டகயாளரும் என்டன கநெிக்காமல் இருப்பதில்டல.  
 

4905 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "அபூஹுடரரா, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அதிகமான ஹதீஸ்கடள அறிவிக்கின்றாகர!'' என்று நீங்கள் (குடற) 
கூறுகிறரீ்கள். (இந்தக் குற்றச்ொட்டு ெரியா, தவறா என்படத அறிய) அல்லாஹ்விடம் குறித்த கநரம் 
ஒன்று உண்டு. நான் ஓர் ஏடழ மனிதன். நான் என் வயிறு நிரம்பினால் கபாதும் (பபரிய அளவில் 

பபாருளா தாரம் எதுவும் கதடவயில்டல) என்ற திருப்தியுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குப் பைிவிடடகள் பெய்துவந்கதன். முஹாஜிர்கள் கடடவதீிகளில் வைிகம் பெய்வதில் 
கவனமாக இருந் தார்கள். அன்ொரிககளா தம் (கவளாண்) பெல்வங்கடளப் பராமரிப்பதில் கவனம் 
பெலுத்திவந்தார்கள். (ஆனால், நாகனா அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடடகய 
இருந்துவந்கதன்.) இந்நிடலயில் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் தமது 

துைிடய (கமல் துண்டட) விரித்து டவத்(திருந்து பிறகு அடதச் சுருட்டி பநஞ்கொடு அடைத்)துக் 
பகாள்கிறாகரா அவர் என்னிடமிருந்து ககட்ட எடதயும் ஒருகபாதும் மறக்கமாட்டார்'' என்று 
பொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபெி முடிக்கும்வடர நான் எனது துைிடய 

விரித்(துப் பிடித்)கதன். பிறகு அடத என் பநஞ்கொடு கெர்த்து அடைத்துக்பகாண் கடன். அதன் 
பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ககட்ட எடதயும் நான் மறந்ததில்டல.163 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அன்ொரிகள் (கவளாண்) 
பெல்வங்கடளப் பராமரிப்பதில் கவனம் பெலுத்திவந்தார்கள்'' என்பகதாடு ஹதீஸ் முடிகிறது. 
அதற்குப் பிறகுள்ள குறிப்புகள் இடம்பபறவில்டல. 
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 4906 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் ெிறிய தாயார்) ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் என்னிடம், "அபூஹுடரரா(வின் நடவடிக்டக) உனக்கு வியப்பூட்டவில்டலயா? (ஒரு நாள்) 
அவர் வந்து என் அடறக்கருகில் அமர்ந்து என் காதில் விழும் விதமாக நபிபமாழிகடள 

அறிவித்துக்பகாண்டிருந்தார். அப்கபாது நான் கூடுதல்பதாழுடக (நஃபில்) பதாழுதுபகாண்டிருந்கதன். 
நான் பதாழுது முடிப்பதற்குமுன் அவர் எழுந்து பென்றுவிட்டார். அவர் என்னிடம் ெிக்கியிருந்தால், 

"நீங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஹதீஸ்கடள அறிவித்துக்பகாண்டிருப்படதப் கபான்று, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதாடர்ச்ெியாக (ஹதீஸ்கடள) 
அறிவித்துக்பகாண்டிருக்கவில்டல' என்று அவருக்கு மறுப்புத் பதரிவித்திருப்கபன்'' என்று 
கூறினார்கள்.164 - அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "அபூஹுடரரா அதிகமான நபிபமாழி 
கடள அறிவிக்கிறாகர!'' என்று மக்கள் (குடற) கூறுகிறார்கள். (இந்தக் குற்றச்ொட்டு ெரியா, தவறா 
என்படத அறிய) அல்லாஹ்விடம் குறித்த கநரம் ஒன்று உண்டு. "முஹாஜிர்களுக் கும் 

அன்ொரிகளுக்கும் என்ன கநர்ந்தது? அபூஹுடரராடவப் கபான்று (அதிகமான) நபிபமாழிகடள 
அவர்கள் அறிவிப்பதில் டலகய!'' என்றும் ககட்கிறார்கள். அது குறித்து அவர்களுக்கு 
விளக்கப்கபாகிகறன்: என் அன்ொரி ெககாதரர்கள் தம் நில புலன்களில் (விவொயத்தில்) கவனம் 
பெலுத்தி வந்தார்கள். என் முஹாஜிர் ெககாதரர்கள் கடடவதீிகளில் வியாபாரம் பெய்வதில் கவனம் 
பெலுத்திவந்தார்கள். அகத கநரத்தில் நாகனா, என் வயிற்டற நிரப்பும் (வருவாய் கபாதுபமன்ற) 
திருப்தியுடன் (பபாருள் கெர்க்கும் பைியில் ஈடுபடாமல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடகனகய எப்கபாதும் இருந்துவந்கதன். மக்கள் (வருவாய் கதடி) பவளிகய 
பென்றுவிடும்கபாதும் நான் அல்லாஹ்வின் தூதருடகனகய இருப்கபன்; அவர்கள் (நபிபமாழிகடள) 
மறந்துவிடும்கபாது நான் (அவற்டற) நிடனவில் டவத்திருப்கபன். ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் யார் தமது ஆடடடய விரித்து டவத்து, என்னுடடய இந்த உடரடய 
வாங்கி, பிறகு தமது பநஞ்கொடு கெர்த்து (அடைத்து)க்பகாள் கிறாகரா அவர் (என்னிடமிருந்து) 
ககட்ட எடதயும் மறக்கமாட்டார்'' என்று கூறினார்கள். உடகன நான் என் மீதிருந்த கபார்டவடய 
விரித்(துப் பிடித்)கதன். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது உடரடய 
முடிக்கும்வடர அடத விரித்து டவத்திருந்துவிட்டு, பிறகு அடத என் பநஞ்கொடு கெர்த்து 
(அடைத்து)க்பகாண்கடன். அன்டறய தினத்திற்குப் பிறகு அவர்கள் எனக்கு அறிவித்த பெய்திகள் 
எடதயும் நான் மறந்தகதயில்டல. அல்லாஹ் தனது கவதத்தில் அருளியுள்ள இரு வெனங்கள் 
மட்டும் இல்லாவிட்டால் நான் (நபிபமாழிகளில்) எடதயுகம ஒருகபாதும் அறிவித்திருக்கமாட்கடன். 
(இடவதான் அந்தத் திரு வெனங்கள்:) "நாம் அருளிய ொன்றுகடளயும் நல்வழிடயயும் கவதத்தில் 
நாம் மக்களுக்குத் பதளிவுபடுத்திய பிறகும் அவற்டற மடறப்பவர்கடள அல்லாஹ் ெபிக்கின்றான்; 

ெபிப்கபாரும் அவர்கடளச் ெபிக்கின்றனர். எனினும், பாவத்திலிருந்து மீண்டு, (தம்டமச்) ெீர்திருத்தி, 
(தாம் மடறத்தவற்டறத்) பதளிவுபடுத்திய வர்கடளத் தவிர. அவர்கடள நான் மன்னிப்கபன். நான் 
மிகவும் மன்னிப்பவனும் பபருங்கருடை யாளனும் ஆகவன்''. (2:159,160) - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில், "அபூஹுடரரா அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அதிகமான 

ஹதீஸ்கடள அறிவிக்கின்றார் என்று நீங்கள் (குடற) கூறுகிறரீ்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமா கிறது. 
மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. 
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 பாடம் : 36 பத்ருப் கபாரில் கலந்துபகாண்டவர் களின் ெிறப்புகளும் ஹாத்திப் பின் அபபீல்த்தஆ 
(ரலி) அவர்களின் நிகழ்ச்ெியும்.165 

 

 4907 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்டனயும் 
ஸுடபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி), மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் (ரலி) ஆகிகயாடரயும், நீங்கள் 
"ரவ்ளத்து காக்' எனும் இடத்திற்குச் பெல்லுங்கள். ஏபனனில், அங்கு ஒட்டகப் பல்லக்கில் ஒரு பபண் 

இருக்கிறாள். அவளிடம் ஒரு கடிதம் இருக்கும். அடத அவளிடமிருந்து எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள்'' 

என்று கூறியனுப்பி னார்கள்.166 அவ்வாகற நாங்கள் பென்கறாம். எங்க டளச் சுமந்துபகாண்டு 
எங்கள் குதிடரகள் விடரந்து பென்றன. (அந்த இடத்டத அடடந் கதாம்.) அங்கு அந்தப் பபண் 
இருந்தாள். நாங்கள் அவளிடம், "அந்தக் கடிதத்டத பவளிகய எடு'' என்று பொன்கனாம். அவள் 

"என்னிடம் கடிதம் எதுவுமில்டல'' என்று பொன்னாள். நாங்கள், "நீயாகக் கடிதத்டத எடுத்து(க் 
பகாடுத்து)விடு; இல்லாவிட்டால் (கொதடனக்காக) உன் ஆடடடய நீ அவிழ்க்க கவண்டியதிருக்கும்'' 

என்று கூறிகனாம். உடகன அவள் (இடுப்புவடர நீண்டிருந்த) தனது ெடடயின் 

பின்னல்களுக்கிடடயிலிருந்து கடிதத்டத பவளிகய எடுத்தாள். நாங்கள் அந்தக் கடிதத்டத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பகாண்டுவந்கதாம். அதில், ஹாத்திப் பின் அபபீல்த்தஆ 
(ரலி) அவர்கள், மக்காவாெிகளான இடைடவப்பாளர்களில் ெிலருக்கு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் (கபார்) விவகாரம் குறித்து ெிலவற்டற (முன் கூட்டிகய) பதரிவித்திருந்தார். உடகன 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹாத்திகப! என்ன இது?'' என்று ககட்டார்கள். ஹாத்திப் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் விஷயத்தில் அவெரப்பட்டு (நடவடிக்டக 
எடுத்து)விடாதீர்கள். நான் குடறஷியடரச் ொர்ந்து வாழ்பவனாககவ இருந்துவந்கதன். (அதாவது 
குடறஷியரின் நட்புக் குலத்தாராககவ இருந்துவந்தார்; குடறஷிக் குலத்தில் ஒருவராக 
இருக்கவில்டல என சுஃப்யான் பின் உடயனா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.) தங்களுடன் 
இருந்துவந்த முஹாஜிர்களுக்கு அவர்களுடடய குடும்பத்தாடரப் பாதுகாப்பதற்கு மக்கா நகரில் 
உறவினர் பலர் இருந்தனர். எனக்கு அவர்களிடடகய அத்தடகய உறவினர் எவரும் இல்லாததால் 
(இடைடவப்பாளர் களான) மக்காவாெிகளுக்கு நான் உபகாரம் எடதயாவது பெய்து, அதற்குப் 
பிரதியுபகாரமாக அவர்கள் (அங்குள்ள) என் (பலவனீமான) உறவினடரக் காப்பாற்றட்டும் என்று 

விரும்பிகனன். (அதனால்தான் இடைடவப்பாளர்கள் ககட்டுக்பகாண்டதற்கிைங்க இத்தகவல் 
கடளத் பதரிவித்கதன்.) நான் என் மார்க் கமான இஸ்லாத்டதவிட்டு கவறு மதத்டத 
ஏற்பதற்காககவா, இடறமறுப்பாகலா, இஸ்லாத் டதத் தழுவியபின் இடறமறுப்டப விரும் பிகயா 
இப்படிச் பெய்யவில்டல'' என்று கூறி னார்கள். இடதக் ககட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இவர் பொல்வது உண் டமகய'' என்றார்கள். அப்கபாது உமர் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்டன விடுங்கள். இந்த நயவஞ்ெகனின் கழுத்டத பவட்டிவிடுகிகறன்'' 

என்று கூறினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவர் பத்ருப் கபாரில் 
கலந்துபகாண்டிருக்கிறார். உமக்பகன்ன பதரியும்? பத்ருப் கபாரில் கலந்துபகாண்டவர்கடள கநாக்கி, 
"நீங்கள் விரும்பியடதச் பெய்யுங்கள். உங்கடள மன்னித்துவிட்கடன்' என்று அல்லாஹ் 
கூறிவிட்டிருக்கலாம்'' என்று பொன்னார்கள்.167 அப்கபாது அல்லாஹ், "இடறநம்பிக்டக 
பகாண்டவர்ககள! எனக்கும் உங்களுக்கும் படகவர் களாக இருப்கபாடரப் பாதுகாவலர்களாக 
ஆக்கிக்பகாள்ளாதீர்கள்'' (60:1) எனும் வெனத்டத அருளி னான்.168 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபடீஷபா (ரஹ்), ஸுடஹர் பின் 
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ஹர்ப் (ரஹ்) ஆகிகயா ரது அறிவிப்பில் இந்த வெனம் அருளப் பபற்றது பற்றிய குறிப்பு இல்டல. 
இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹமீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப் பில், அறிவிப்பாளர் சுஃப்யான் பின் உடயனா 
(ரஹ்) அவர்கள் அந்த வெனத்டத ஓதிக்காட்டி யதாக இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ 
(ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குதிடரவரீர்களான என்டனயும் அபூமர்ஸத் 
அல்ஃகனவ ீ(ரலி) அவர்கடளயும் ஸுடபர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) அவர் கடளயும் "நீங்கள் 
"ரவ்ளத்து காக்' எனும் இடம் வடர பெல்லுங்கள். அங்கு இடைடவப்பாளர் களில் ஒரு பபண் 
இருப்பாள். அவளிடம் ஹாத்திப் பின் அபபீல்த்தஆ (மக்கா) இடை டவப்பாளர்களுக்கு எழுதிய 
கடிதம் ஒன்று இருக்கும்'' என்று கூறியனுப்பினார்கள் என்று இடம்பபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற் றுள்ளன.  
 

4908 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) ஹாத்திப் (ரலி) அவர்களின் அடிடம ஒருவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து (தம் உரிடமயாளர்) ஹாத்திடபப் பற்றி 
முடறயிட்டார்; "அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஹாத்திப் கட்டாயம் நரகத்திற்குத்தான் பெல்வார்'' என்று 

கூறினார். அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ தவறாகச் பொல்கிறாய். அவர் 

(நரகத்திற்குச்) பெல்லமாட்டார். ஏபனனில், அவர் பத்ருப் கபாரிலும் ஹுடதபியாவிலும் 
கலந்துபகாண்டிருக்கிறார்'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 37 "டபஅத்துர் ரிள்வான்' ஒப்பந்தத்தில் கலந்துபகாண்டு, அந்த மரத்தின் கீழ் உறுதிப் 
பிரமாைம் அளித்தவர்களின் ெிறப்புகள்.169  

 

4909 (டஸத் பின் ஹாரிஸா (ரலி) அவர் களின் துடைவியார்) உம்மு முபஷ்ஷிர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் துடைவியார்) ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ் நாடினால் அந்த மரத்தின் கீழ் வாக்குப் பிரமாைம் அளித்தவர்களில் யாரும் 
நரகத்திற்குள் நுடழயமாட்டார்கள்'' என்று கூறி னார்கள். அதற்கு ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதகர! அப்படியல்ல'' என்று கூறினார்கள். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள், ஹஃப்ஸா 
(ரலி) அவர்கடளக் கண்டித்தார்கள். அப்கபாது ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள், "உங்களில் யாரும் அ(ந்த 
நரகத்)டதக் கடக்காமல் இருக்க முடியாது'' (19:71) எனும் வெனத்டத ஓதிக்காட்டினார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "பின்னர் (நம்டம) அஞ்ெி நடந்கதாடர நாம் காப்பாற்றுகவாம். அநீதி இடழத்கதாடர 

மண்டியிட்கடாராக அதிகலகய விட்டுவிடுகவாம்'' (19:72) என்றும் அல்லாஹ் கூறியுள்ளான் 
என்றார்கள்.170  

 

பாடம் : 38 அஷ்அரீ குலத்டதச் கெர்ந்த அபூமூொ (ரலி), அபூஆமிர் (ரலி) ஆகிகயாரின் ெிறப்புகள்.171  

 

4910 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர் கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்காவுக்கும் 
மதீனா வுக்கும் இடடயில் "ஜிஅரானா' எனுமிடத்தில் தங்கியிருந்தகபாது அவர்களுடன் நானும் 
இருந்கதன்; அவர்களுடன் பிலால் (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் கிராமவாெிபயாருவர் வந்து, "முஹம்மகத! நீங்கள் எனக்கு வாக்களித்தடதக் 

பகாடுக்கமாட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார்.172 நபி (ஸல்) அவர்கள், "நற்பெய்திடயப் பபற்றுக்பகாள்'' 
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என்று பொன்னார்கள்.173 அதற்கு அவர் "நற்பெய்திடயப் பபற்றுக்பகாள் என்று என் னிடம் 
பலமுடற பொல்லிவிட்டீர்ககள!'' என்று ககட்டார். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள் என் டனயும் பிலால் 
(ரலி) அவர்கடளயும் கநாக்கி ககாபத்திலுள்ள ஒரு மனிதடரப் கபான்று திரும்பி, "இவர் (எனது) 
நற்பெய்திடய ஏற்க மறுத்துவிட்டார். நீங்கள் இருவரும் அடத ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள்'' என்று 
பொன்னார்கள். நாங்கள் இருவரும் "நாங்கள் ஏற்றுக் பகாண்கடாம், அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்று 

பொன்கனாம். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள், "தண்ைரீுள்ள ஒரு பாத்திரத்டதக் பகாண்டு வரச் 
பொல்லி, அதில் தம் டககடளயும் முகத் டதயும் கழுவி அந்தப் பாத்திரத்திற்குள் உமிழ்ந்தார்கள். 
பிறகு "நீங்கள் இருவரும் இதில் ெிறிது அருந்திவிட்டு, உங்கள் முகங்களி லும் மார்புகளிலும் 
ஊற்றிக்பகாள்ளுங்கள்; நற்பெய்திடயப் பபற்றுக்பகாள்ளுங்கள்'' என்று பொன்னார்கள். நாங்கள் 
அந்தப் பாத்திரத்டத எடுத்து நபியவர்கள் கூறியடதப் கபான்கற பெய்கதாம். அப்கபாது 
இடறநம்பிக்டகயாளர்களின் அன்டன உம்மு ெலமா (ரலி) அவர்கள் திடரக்குப் பின்னாலிருந்து 
எங்கள் இருவடரயும் அடழத்து, "உங்கள் அன்டனக்காகவும் (அதாவது எனக்காகவும்) அதிலிருந்து 
ெிறிது தண்ைடீர மீதி டவயுங்கள்'' என்று பொன்னார்கள். அவ்வாகற நாங்கள் இருவரும் அதில் 
ெிறிது தண்ைடீர மீதி டவத்கதாம்.174 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4911 அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹுடனன் கபார் முடிந்த பின்னர் 
அபூஆமிர் (ரலி) அவர்களின் தடலடம யில் "அவ்தாஸ்' பள்ளத்தாக்கிற்கு ஒரு படடப் பிரிடவ 
அனுப்பினார்கள். அப்கபாது அபூஆமிர் (ரலி) அவர்கள் (கவிஞன்) "துடரத் பின் அஸ்ஸிம்மா'டவச் 

ெந்தித்தார்கள். (அவர்கள் இருவருக்குமிடடகய நடந்த ெண்டடயில்) "துடரத்' பகால்லப்பட்டான்; 

அவனுடடய கதாழர்கடள அல்லாஹ் கதாற்கடித்தான். அபூஆமிர் அவர்களுடன் என்டனயும் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (அந்தப் கபாருக்கு) அனுப்பியிருந்தார்கள். அப்கபாரின்கபாது அபூஆமிர் அவர்களின் 
முழங்கால்மீது அம்பு (வந்து) பாய்ந்தது. "பனூ ஜுஷம்' குலத்டதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதகன அந்த 
அம்டப எய்து, அடத அவர்களது முழங்காலில் நிறுத்தினான். உடகன நான் அபூஆமிர் அவர்களுக்கு 
அருகில் பென்று, "என் தந்டதயின் ெககா தரகர! உங்கள்மீது அம்பபய்தவன் யார்?'' என்று ககட்கடன். 
"இகதா அங்கக பதரிகி றாகன அவன்தான் என்மீது அம்பபய்து என் டனக் பகான்றவன்'' என்று 
எனக்குச் டெடக பெய்து காட்டினார்கள். நான் அவடனக் குறி டவத்து கநராக அவடன கநாக்கிச் 
பென்று அவடன அடடந்கதன். என்டனக் கண்டதும் அவன் புறமுதுகிட்டு ஓடலானான். "புறமுது 

கிட்டு ஓடுகிறாகய உனக்கு பவட்கமில்டலயா? நீ ஓர் அரபியன் இல்டலயா? நீ நிற்கமாட் டாயா?'' 

என்று அவனிடம் ககட்டுக்பகாண்கட அவடனப் பின்பதாடர்ந்கதன். உடகன அவன் (ஓடு வடத) 
நிறுத்திக்பகாண்டான். பிறகு நானும் அவனும் கநருக்குகநர் ெந்தித்து, வாளால் மாறி மாறித் 

தாக்கிக்பகாண்கடாம். அவடன நான் வாளால் பவட்டிக் பகான்கறன். பிறகு அபூஆமிர் அவர்களிடம் 
திரும்பி வந்து, "உங்கடளக் பகா(ல்ல முய)ன்றவடன அல்லாஹ் பகான்பறாழித்துவிட்டான்'' என்று 
பொன்கனன். பிறகு "(எனது முழங்காலில் டதத்திருக்கும்) இந்த அம்டபப் பிடுங்கி எடுங்கள்'' என்று 
அபூஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூற, உடகன நான் அடதப் பிடுங்கிகனன். அதிலிருந்து நீர் பகாட்டியது. 
அப்கபாது அபூஆமிர் அவர்கள், "என் ெககாதரர் மககன! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் 
பென்று அவர்களுக்கு என் முகமன் (ெலாம்) கூறி, அபூஆமிர் தமக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாரும்படி 
கூறியதாகச் பொல்வரீாக!'' என்றார்கள். பிறகு அபூஆமிர் (ரலி) அவர்கள் என்டன மக்களுக்குத் 
தளபதியாக நியமித்துவிட்டுச் ெிறிது கநரத்திற்குப்பின் இறந்துவிட்டார்கள். நான் (அங்கிருந்து) 
திரும்பி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் ஒரு வடீ்டில் (கபரீச்ெ நாரினால் 
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கவயப்பட்ட) கயிற்றுக் கட்டிலில் படுத்திருந்தார்கள். அதன் மீது விரிப்பு ஒன்று இருந்தது. எனினும், 

கட்டிலின் கயிறு நபி (ஸல்) அவர்களின் முதுகிலும் விலாப் புறங்களிலும் அடடயாளம் 
பதிந்திருந்தது. அப்கபாது அவர்களிடம் எங்கள் (படடயினர் பற்றிய) பெய்திடயயும் அபூஆமிர் (ரலி) 
அவர்களது பெய்திடயயும் கூறி, தமக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாரும்படி அபூஆமிர் கவண்டியது 
பற்றியும் கூறிகனன். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள் தண்ைரீ் பகாண்டுவரும்படி கூறி, அதில் அங்கத் 
தூய்டம (உளூ) பெய்தார்கள். பிறகு தம் அக் குள்களின் பவண்டமடய நான் பார்க்கு மளவுக்குத் 
தம் இரு டககடளயும் உயர்த்தி, "இடறவா! அபூஆமிர் உடபதுக்கு நீ மன்னிப்பு அளிப்பாயாக! 
மறுடம நாளில் உன் "படடப்பினங்களில்' அல்லது "மனிதர்களில்' பலடரயும்விட (தகுதியில்) 
உயர்ந்தவராக அவடர ஆக்குவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித் தார்கள். உடகன நான், "எனக்காகவும் 
பாவமன்னிப்புக் ககாருங்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்று கூறிகனன். அதற்கு அவர்கள், 

"இடறவா! "(அபூமூொ) அப்துல்லாஹ் பின் டகஸின் பாவத்டத மன்னித்து, மறுடம நாளில் 
கண்ைியமான இருப்பிடத்திற்கு அவடர அனுப்புவாயாக'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூபுர்தா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (நபி (ஸல்) அவர்கள் 
பெய்த) இரு பிரார்த்தடனகளில் முந்தியது அபூஆமிர் (ரலி) அவர்களுக்கும் இரண்டாவது (என் 
தந்டத) அபூமூொ (ரலி) அவர்களுக்கும் உரியதாகும்.175 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 39 அஷ்அரீ குலத்தாரின் ெிறப்புகள்176  

 

4912 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "அஷ்அரீ' குலத்டதச் கெர்ந்த என் 
நண்பர்கள் (தம் பைிகடள முடித்துக்பகாண்டு) இரவில் (இருப்பிடங்களில்) நுடழயும்கபாது, 

அவர்கள் குர்ஆன் ஓதும் ஓடெடய நான் அறிகவன். பகல் கநரங்களில் அவர்கள் தங்கி யிருக்கும் 
இடங்கடள நான் பார்த்திருக்காவிட் டாலும் இரவில் அவர்கள் குர்ஆன் ஓதும் ஓடெடயக் ககட்டு 

அவர்கள் தங்கியிருக்கும் இடங்கடள நான் அடடயாளம் கண்டுபகாள் கிகறன். அவர்களில் 
விகவகம் மிக்க ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் "குதிடரப் படடயினடர' அல்லது "எதிரிகடள'ச் 
ெந்தித்தால், அவர் கடளப் பார்த்து (பவருண்கடாடாமல்) "என் கதாழர்கள், தங்களுக்காகக் 
காத்திருக்கும்படி உங்களுக்கு உத்தரவிடுகின்றனர்' என்று கூறுவார்.177  

 

4913 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அறப்கபாரின்கபாது "அஷ்அரீ' குலத்தாரின் 
பயை உைவு (இருப்புக்) குடறந்துவிட்டால், அல்லது மதீனாவில் தம் மடனவி, மக்களின் உைவு 
(இருப்புக்) குடறந்துகபாய்விட்டால், தம்மிடம் (எஞ்ெி) இருப்படத ஒரு துைியில் கெகரித்து, பிறகு 
ஒகர பாத்திரத்தின் மூலம் ெமமாக அடதத் தமக்கிடடகய பங்கிட்டுக்பகாள்வார்கள். அவர்கள் 
என்டனச் கெர்ந்தவர்கள்; நான் அவர்கடளச் கெர்ந்தவன். இடத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.178 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 40 அபூசுஃப்யான் பின் ஹர்ப் (ரலி) அவர்களின் ெிறப்புகள்179  

 

4914 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முஸ்லிம்கள் அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர் கடள 
(அவர்கள் இஸ்லாத்டத ஏற்ற பிறகும்) ஏபறடுத்துப் பார்க்காமலும் அவடரத் தம் அடவகளில் 
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அனுமதிக்காமலும் இருந்து வந்தனர். (இந்நிடலயில்,) அவர் நபி (ஸல்) அவர் களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! மூன்று ககாரிக்டககடள எனக்கு (நிடறகவற்றி)த் தாருங்கள்'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆ(கட்டு)ம்'' என்றார்கள். அபூசுஃப்யான் (ரலி) அவர்கள், 

"என்னிடம் அரபியரிகலகய மிகவும் அழகான இலட்ெைமான பபண் இருக்கிறார். அவர்தான் (என் 
மகள்) உம்மு ஹபபீா பின்த் அபசீுஃப்யான். அவடரத் தங்களுக்கு நான் மைமுடித்துத் தருகிகறன்'' 

என்றார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆ(கட்டு)ம்'' என்றார்கள். அடுத்து "தாங்கள் (என் புதல்வர்) 
"முஆவியா'டவ தங்களுடடய எழுத்தராக ஆக்கிக் பகாள்ளுங்கள்'' என்றார்கள். அதற்கும் நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "ஆ(கட்டு)ம்'' என்றார்கள். அடுத்து "படடப் பிரிபவான்றுக்கு என்டனத் தடலவராக்குங்கள். 
முஸ்லிம்களுடன் நான் கபாரிட்டுக் பகாண்டிருந்தடதப் கபான்று இடறமறுப்பாளர்களுடனும் நான் 
கபாரிட கவண்டும் (அவற்றின் மூலம் முஸ்லிம்களுக்கு என்மீதுள்ள பவறுப்டப நான் 
அகற்றிக்பகாள்கவன்)'' என்றார்கள். அதற்கும் நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆ(கட்டு)ம்'' என்றார்கள்.180 இதன் 
அறிவிப்பாளரான அபூஸுடமல் ெிமாக் பின் அல்வலீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அபூசுஃப்யான் 
(ரலி) அவர்கள் இவற்டறக் ககாராமலிருந்தால், அவற்டற நபி (ஸல்) அவர்கள் அவருக்குக் 
பகாடுத்திருக்கமாட்டார்கள். ஏபனனில், நபி (ஸல்) அவர்கள் தம்மிடம் எடதக் ககட்டாலும் 
"ஆ(கட்டு)ம்'' என்கற கூறுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

பாடம் : 41 ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ரலி), அஸ்மா பின்த் உடமஸ் (ரலி) மற்றும் அவர் களுடன் 
(அபிெீனியாவிலிருந்து) கப்பலில் வந்கதார் ஆகிகயாரின் ெிறப்புகள்.181  

 

4915 அபூபுர்தா ஆமிர் பின் அபமீூொ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்டத) அபூமூொ (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்காவிலிருந்து புலம்பபயர்ந்து மதீனாடவ 
கநாக்கி ஹிஜ்ரத்) புறப்பட்டுவிட்ட பெய்தி, நாங்கள் யமன் நாட்டில் இருந்தகபாது எங்க ளுக்குத் 
பதரியவந்தது. உடகன நானும் என் இரு ெககாதரர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடள 
கநாக்கி ஹிஜ்ரத் பெய்யப் புறப்பட்கடாம். அவர்களில் ஒருவர் அபூபுர்தா ஆவார்; மற்பறாருவர் 
அபூருஹ்ம் ஆவார். நான்தான் அவர்களில் இடளயவன் ஆகவன்'' என்று கூறிவிட்டு, "என் (அஷ்அரீ) 
குலத்தாரில் "ஐம்பதுக்கும் கமற்பட்டவர்களுடன்' அல்லது "ஐம்பத்திரண்டு கபர்களுடன்' அல்லது 
"ஐம்பத்து மூன்று கபர்களுடன்' கெர்ந்து நாங்கள் பென்கறாம்'' என்று (அபூமூொ (ரலி) அவர்கள்) 
கூறினார்கள். பிறகு பின்வருமாறும் குறிப்பிட்டார்கள்: நாங்கள் ஒரு கப்பலில் ஏறி (மதீனாடவ 
கநாக்கி)ப் பயைம் பெய்கதாம். எங்கள் கப்பல் (திடெ மாறி) அபிெீனியாவில் (மன்னர்) நஜாஷீயிடம் 
எங்கடள (பகாண்டு பென்று) இறக்கிவிட்டது. அங்கு ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கடளயும் 

அவர்களுடடய ெகாக்கடளயும் நஜாஷீக்கு அருகில் ெந்திக்க கநர்ந்தது. (ஏற்பகனகவ அவர்கள் 
மக்காவிலிருந்து அங்கு வந்து தங்கியிருந்தனர்.)182 அப்கபாது ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கடள அனுப்பி (இங்கு) தங்கியிருக்கும்படி 
உத்தரவிட்டார்கள். நீங்களும் எங்களுடன் (இங்கககய) தங்கிவிடுங்கள்'' என்று கூறினார் கள். ஆககவ, 

நாங்களும் அவர்களுடன் (அபி ெீனியாவில்) தங்கிகனாம். இறுதியில் நாங்கள் அடனவரும் கெர்ந்து 
(மதீனா) வந்துகெர்ந் கதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் டகபடர பவற்றி பகாண்ட 
ெந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அவர்கடளச் பென்றடடந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள் (டகபர் கபாரில் 
கிடடத்த பெல்வங்களில்) "எங்களுக்கும் பங்கு பகாடுத் தார்கள்'. அல்லது "எங்களுக்கும் அதிலிருந்து 

பகாடுத்தார்கள்'. டகபர் கபாரில் கலந்துபகாள்ளாத எவருக்கும் அதிலிருந்து எடதயும் 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பங்கிட்டுத் தரவில்டல; தம்முடன் அதில் 
கலந்துபகாண்டவர்களுக்கு மட்டுகம பங்கிட்டுத் தந்தார்கள். ஆனால், ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்களுடனும் 
அவர்களுடடய ெகாக்களுடனும் எங்களது கப்பலில் வந்தவர்களுக்கு மட்டும் (முஸ்லிம்களிடம் 
ஆகலாெடன கலந்து ஒப்புதல் பபற்றபின்) பங்கிட்டுக் பகாடுத்தார்கள். அப்கபாது மக்களில் ெிலர் 
கப்பலில் வந்தவர்களான எங்கடள கநாக்கி, "உங்களுக்கு முன்கப நாங்கள் ஹிஜ்ரத் 
பெய்துவிட்கடாம்'' என்று கூறலானார்கள். - எங்களுடன் (மதீனாவுக்கு) வந்தவர்களில் ஒருவரான 
(ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்களின் துடைவி யார்) அஸ்மா பின்த் உடமஸ் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துடைவி யார் ஹஃப்ஸா பின்த் உமர் (ரலி) அவர்கடளச் ெந்திப்பதற்காகச் 
பென்றார்கள். நஜாஷீ மன்னடர கநாக்கி (அபிெீனியாவிற்கு) ஹிஜ்ரத் பெய்த வர்களில் அஸ்மாவும் 
ஒருவராவார். ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களுக்கு அருகில் அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் இருந்தகபாது, அங்கு 

உமர் (ரலி) அவர்கள் வந்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் அஸ்மாடவக் கண்டகபாது "இவர் யார்?'' 

என்று (தம் மகள்) ஹஃப்ஸாவிடம் ககட்டார்கள். "இவர் அஸ்மா பின்த் உடமஸ்'' என்று ஹஃப்ஸா 
பதிலளித்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "இவர் அபிெீனிய (ஹிஜ்ரத் கார)ரா? இவர் கடல் மார்க்கமாக 

(மதீனா) வந்தவரா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அப்கபாது உமர் (ரலி) அவர்கள், "உங்க ளுக்கு முன்கப நாங்கள் (மதீனாவுக்கு) 
ஹிஜ்ரத் பெய்து வந்துவிட்கடாம். ஆககவ, உங்கடளவிட நாங்ககள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு மிகவும் உரியவர்கள் (பநருக்கமானவர்கள்)'' என்று கூறினார்கள். இடதக் ககட்டு 
அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் ககாபப்பட்டு, ஏகதா பொல்லிவிட்டுப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: உமகர! 
நீங்கள் தவறாகச் பொல்கிறரீ்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! (நீங்கள் கூறிய டதப் கபான்று) 
இல்டல. நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (அவர்களுக்கு அருகி கலகய) 
இருந்தீர்கள். உங்களில் பெித்தவருக்கு அவர்கள் உைவளித்தார்கள். உங்களில் அறியாதவ ருக்கு 
அவர்கள் அறிவூட்டினார்கள். (உடல் மற்றும் அறிவுரீதியாக அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் உதவி 
பபற்றுவந்தீர்கள்.) நாங்ககளா உறவிலும் மார்க்கத்திலும் பவகு பதாடலவிலிருக்கும் அபிெீனிய 

"நாட்டில்' அல்லது "அந்தப் பகுதியில்' இருந்கதாம். அல்லாஹ்வுக்காகவும் அவனுடடய 
தூதருக்காகவுகம இவ்வாறு பெய்கதாம். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நீங்கள் பொன்னடத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பதரிவிக்காமல் நான் எடதயும் உண்ைகவா 
பருககவாமாட்கடன். நாங்கள் துன்புறுத் தப்பட்கடாம்; அச்சுறுத்தப்பட்கடாம். நான் இடத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூறி அவர்களிடம் (நியாயம்) ககட்கப் கபாகிகறன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நான் பபாய் பொல்லமாட்கடன். திரித்துப் கபெவு மாட்கடன்; நீங்கள் 
பொன்னடதவிடக் கூட்டிச் பொல்லவுமாட்கடன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(அங்கு) வந்தகபாது, அஸ்மா பின்த் உடமஸ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! உமர் (ரலி) 
அவர்கள் இப்படி இப்படிச் பொன்னார்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "அவர், உங்கடள விட எனக்கு உரியவர் அல்லர். அவருக்கும் அவருடடய 
ெகாக்களுக்கும் ஒகரபயாரு ஹிஜ்ரத் (பெய்த ெிறப்பு)தான் உண்டு. (அபிெீனி யாவிலிருந்து) கப்பலில் 
வந்தவர்ககள! உங்க ளுக்கு (அபிெீனியாவுக்கு ஒன்றும், மதீனா வுக்கு ஒன்றுமாக) இரண்டு ஹிஜ்ரத் 
(பெய்த ெிறப்பு) உண்டு'' என்று கூறினார்கள். அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அபூமூொவும் 
அவர்களுடடய கப்பல் கதாழர் களும் கூட்டம் கூட்டமாக என்னிடம் வந்து, இந்த ஹதீஸ் குறித்துக் 

ககட்பார்கள். அவர்க டளப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிய இந்தப் 
புகழுடரடயவிட இந்த உலகத்தில் கவபறதுவும் அவர்களின் மகிழ்ச்ெிக்குரியதாககவா அவர்களின் 
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மனதில் பபருமிதத்துக்குரியதாககவா இருக்கவில்டல. என்னிடம் அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் இந்த 
ஹதீடஸத் திரும்பத் திரும்பக் ககட்டுக்பகாண்கட யிருந்தார்கள்.183 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

பாடம் : 42 ெல்மான் (ரலி), ஸுடஹப் (ரலி), பிலால் (ரலி) ஆகிகயாரின் ெிறப்புகள்184 

 

 4916 ஆயித் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ெல்மான், ஸுடஹப், பிலால் (ரலி) ஆகி கயார் 
பகாண்ட ஒரு குழுவினரிடம் (அது வடர இஸ்லாத்டத எற்காதிருந்த) அபூசுஃப் யான் வந்தகபாது, 

அக்குழுவினர் "அல்லாஹ் வின் மீதாடையாக! இந்த இடறவிகராதியின் கழுத்தில் (இன்னும்) 
உரிய முடறயில் இடற வனின் வாட்கள் பதம் பார்க்கவில்டலகய!'' என்று கூறினர். அப்கபாது 
அவர்களிடம் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "குடறஷியரில் மூத்தவரும் அவர் களின் தடலவருமான 
ஒருவடரப் பார்த்தா இவ்வாறு கூறுகிறரீ்கள்!'' என்று (கடிந்து) கூறினார்கள். பிறகு நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் பென்று அடதப் பற்றி அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் பதரிவித்தகபாது, "அபூபக்கர! நீங்கள் 
அ(க்குழுவிலுள்ள)வர்கடளக் ககாபப்படுத்தியிருப்பரீ்கள் கபாலும்! அவர்கடள நீங்கள் 

ககாபப்படுத்தியிருந்தால், உங்கள் இடறவடன நீங்கள் ககாபப்படுத்திவிட்டீர்கள்'' என்று 
பொன்னார்கள். ஆககவ, அவர்களிடம் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் வந்து, "என் ெககாதரர்ககள! நான் 

உங்கடளக் ககாப்படுத்திவிட்கடனா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "இல்டல, எங்கள் 
அருடமச் ெககாதரகர! அல்லாஹ் உங்கடள மன்னிப்பானாக!'' என்று கூறினார்கள்.  
 

பாடம் : 43 அன்ொரிகளின் ெிறப்புகள்185  

 

4917 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர் கள் கூறியதாவது: "அப்கபாது உங்களில் இரு குழுவினர் 
துைிவிழந்து (திரும்பி)விட எண்ைினர். ஆனால், அவர்களுக்கு அல்லாஹ் உதவியா ள(னாய் 
இருந்தா)ன்'' (3:122) எனும் இடற வெனம், பனூ ெலிமா மற்றும் பனூ ஹாரிஸா கூட்டத்தாராகிய 
எங்கடளக் குறித்கத அருளப் பபற்றது. "இந்த வெனம் அருளப்பபறாமலிருந் திருந்தால் 

நன்றாயிருந்திருக்குகம' என்று நாங்கள் விரும்பமாட்கடாம். ஏபனனில், வல்ல டமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ், "அவர்க ளுக்கு அல்லாஹ் உதவியாள(னாய் இருந் தா)ன்'' என்று (எங்கடள 
கமன்டமப்படுத்திக்) கூறுகிறாகன (பிறகு எப்படி அவ்வாறு விரும்ப முடியும்?).186 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 4918 டஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இடறவா! அன்ொரிகளுக்கும் அன்ொரிகளின் பிள்டள களுக்கும் அன்ொரிகளின் பிள்டளகளின் 
பிள்டளகளுக்கும் நீ மன்னிப்பு வழங்குவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் டஸத் பின் அர்கம் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4919 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

அன்ொரிகளுக்காகப் பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் பிரார்த்தித்தார்கள். அன்ொரிகளின் ெந்ததிக ளுக்கும் 
அன்ொரிகளால் விடுதடல பெய்யப் பட்ட அடிடமகளுக்கும் பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் 
பிரார்த்தித்தார்கள் என்கற நான் எண்ணுகிகறன். இதில் நான் ஐயம் பகாள்ள வில்டல.  
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4920 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: திருமை விருந்பதான்றுக்குச் பென்று விட்டுத் 
திரும்பிக்பகாண்டிருந்த (அன்ொரிப்) பபண்கடளயும் ெிறுவர்கடளயும் கநாக்கி அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பென்று அவர்களுக்கு கநராக நின்று, "இடறவா! (நீகய ொட்ெி)'' என்று கூறிவிட்டு, 

"மக்களிகலகய நீங்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். இடறவா! (நீகய ொட்ெி) மக்களிகலகய 
நீங்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள்'' என்று அன்ொரிகடளப் பற்றிக் கூறினார்கள்.187 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4921 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அன்ொரிப் 
பபண்களில் ஒருவர் வந்தார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தனியாகப் 

கபெிக்பகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள், "என் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா அ(ந்த 
இடற)வன் மீதாடையாக! (அன்ொரிகளான) நீங்கள் மக்களிகலகய எனக்கு மிகவும் 

பிரியமானவர்கள்'' என்று மூன்று முடற பொன்னார்கள்.188 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களி டமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 4922 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அன்ொரிகள் என் இடரப்டப; என் கரு 
வூலம் ஆவர்.189 இனி (அன்ொரிகள் அல் லாத) மக்கள் பபருகுவார்கள். (அன்ொரிகள்) 
குடறந்துவிடுவார்கள். ஆககவ, அன்ொரி களில் நன்டம புரிபவர்களிடமிருந்து (அடத) 
ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள்; அவர்களில் தவறிடழப் பவர்கடள (பபருந்தன்டமயுடன்) மன்னித்து 
விடுங்கள்.190 இடத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 44 அன்ொரிகளின் கிடளக் குடும்பங்களின் ெிறப்பு191  

 

4923 அபூஉடெத் மாலிக் பின் ரபஆீ அல்அன்ொரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்ொரிகளின் கிடளக் குடும்பங்களில் ெிறந்தது பனூ நஜ்ஜார் 
குடும்பமாகும். பிறகு பனூ அப்தில் அஷ்ஹல் குடும்பமாகும். பிறகு பனுல் ஹாரிஸ் பின் 
அல்கஸ்ரஜ் குடும்ப மாகும். பிறகு பனூ ொஇதா குடும்பமாகும். அன்ொரி கிடளக் குடும்பங்கள் 
ஒவ்பவான்றி லும் நன்டம உண்டு'' என்று பொன்னார்கள். அப்கபாது (பனூ ொஇதா குடும்பத்டதச் 
கெர்ந்தவரான) ெஅத் (பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள்), "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்கடளவிட (மற்ற மூன்று குலங் கடளச்) ெிறப்பித்துக் கூறியதாககவ நான் அறிகிகறன்'' என்று 
பொன்னார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இங்கக 

குறிப்பிடப்படாத இன்னும்) பலடரயும்விட உங்கடளச் ெிறப்பித்துக் கூறி விட்டார்ககள!'' என்று 
பொல்லப்பட்டது.192 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஉடெத் அல்அன் ொரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறி விப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்து ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. ஆனால், ஹதீஸி(ன் இறுதியி)ல் இடம்பபற்றுள்ள 
ெஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்களின் கூற்று இங்கு இடம்பபறவில்டல.193  
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4924 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அன்ொரிகளின் கிடளக் குடும்பங்களில் 
ெிறந்தது பனூ அப்தில் அஷ்ஹல் அந்நஜ்ஜார் குடும்பமாகும். பிறகு பனுல் ஹாரிஸ் பின் 
அல்கஸ்ரஜ் குடும்பமும் பனூ ொஇதா குடும்பமும் ஆகும். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான 
இப்ராஹமீ் பின் முஹம்மத் பின் தல்ஹா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இந்த ஹதீடஸ 
அபூஉடெத் (ரலி) அவர்கள், (மதீனா ஆட்ெியரான) வலீத் பின் உத்பாவுக்கு அருகில் 
உடரயாற்றியகபாது கூறி னார்கள். கமலும், அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! 
அன்ொரிகளின் கிடளக் குடும் பங்களில் ஒன்றுக்கு நான் முதலிடம் தருவதாக இருந்தால், (பனூ 
ொஇதா எனும்) என் குடும்பத் தாருக்கக முதலிடம் அளித்திருப்கபன்'' என்றும் பொன்னார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 4925 அபூஉடெத் அல்அன்ொரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அன்ொரிகளின் கிடளக் குடும்பங்களில் ெிறந்தது "பனுந் நஜ்ஜார்' குடும்பமாகும். பிறகு "பனூ 
அப்தில் அஷ்ஹல்' குடும்பமாகும். பிறகு "பனுல் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ரஜ்' குடும்பமாகும். பிறகு 

"பனூ ொஇதா' குடும்பமாகும். அன்ொரி கிடளக் குடும்பங்கள் ஒவ்பவான்றிலும் நன்டம உள்ளது'' 

என்று கூறினார்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான அபூெலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அபூஉடெத் (ரலி) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள்மீது இட்டுக்கட்டுகவனா? நான் பபாய்யுடரப்பவனாயிருந்தால், என் பனூ ொஇதா 
குடும்பத்தாடரகய முதலில் கூறி யிருப்கபன்'' என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இவ்வாறு கூறிய பெய்தி ெஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர் களுக்கு எட்டியகபாது, அவர்கள் 
மன கவதடனப்பட்டார்கள். கமலும், "(பனூ ொஇதா குலத்தாராகிய) நாங்கள் நான்காவது 
இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுவிட்கடாம். என் கழுடதயில் கெைம் பூட்டுங்கள்; நான் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பெல்லப்கபாகிகறன்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் 
அவர்களுடடய ெககாதரர் மகன் ெஹ்ல் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
கருத்துக்கு மறுப்புத் பதரிவிக்க நீங்கள் பெல்லப்கபாகிறரீ்களா? அல்லாஹ்வின் தூதர்தான் (இடதப் 
பற்றி) நன்கு அறிந்தவர்கள். (ெிறப்பித்துக் கூறப்பட்ட) நான்கு குடும்பங்களில் நான்காவது 

குடும்பமாக நீங்கள் இருப்பது கபாதுமாகவில்டலயா?'' என்று ககட்டார்கள். உடகன ெஅத் பின் 
உபாதா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுடடய தூதருகம நன்கறிந்த வர்கள்'' என்று 
கூறிவிட்டுத் திரும்பிவிட்டார்கள். கமலும், தமது கழுடதடய அவிழ்த்துவிடும்படியும் 
கட்டடளயிட்டார்கள். அவ்வாகற அது அவிழ்த்துவிடப்பட்டது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஉடெத் 
(ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"அன்ொரிகளில் ெிறந்தவர்கள் அல்லது அன்ொரிகளின் கிடளக் குடும்பங் களில் ெிறந்தது...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி, கிடளக் குடும்பங்கள் பதாடர்பான கமற்கண்ட தகவல்கள் இடம்பபற்றுள்ளன. 
அதில், ெஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள் பற்றிய நிகழ்வு இடம்பபறவில்டல.  
 

4926 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

முஸ்லிம்கள் திரளாகக் குழுமியிருந்த ஓர் அடவயில், "அன்ொரிகளின் கிடளக் குடும்பங் களில் 
ெிறந்தடதப் பற்றி உங்களுக்குச் பொல் லட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் 
தூதகர!'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவர்கள்) "பனூ அப்தில் 
அஷ்ஹல்' குடும் பத்தார் ஆவர்'' என்றார்கள். மக்கள், "பிறகு யார், அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று 
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ககட் டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பிறகு "பனுந் நஜ்ஜார்' குடும்பத்தார்'' 

என்றார்கள். மக்கள், "பிறகு யார், அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்க, "பிறகு "பனுல் ஹாரிஸ் 
பின் அல்கஸ்ரஜ்' குடும்பத்தார்'' என்றார்கள். "பிறகு யார், அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று மக்கள் 
ககட்டதற்கு, "பிறகு "பனூ ொஇதா' குடும்பத் தார்'' என்று விடடயளித்தார்கள். "பிறகு யார், 

அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று மககள் ககட்க, "பிறகு அன்ொரி கிடளக் குடும்பங்கள் 
ஒவ்பவான்றிலும் நன்டம உள்ளது'' என்று பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

தம் குலத்தாரின் பபயடர நான்காவதாகக் கூறியடதக் ககட்டு ெஅத் பின் உபாதா (ரலி) அவர்கள் 
ககாபத்துடன் எழுந்து, "நான்கு குடும்பங்களில் நாங்கள் தான் கடடெியா?'' என்று ககட்டபடி 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அது பற்றிப்) கபெ முடனந்தார்கள். அப்கபாது 
அவர்களுடடய குலத்டதச் கெர்ந்த ெிலர், "அமருங்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உங்கள் குடும்பத்டத நான்கு குடும்பங்களில் ஒன்றாகக் குறிப்பிட்டகத உங்களுக்குத் 
திருப்தியளிக்கவில்டலயா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பபயர் குறிப்பிடாமல் விட்ட 
குடும்பத்தாரின் எண்ைிக்டககய, பபயர் குறிப்பிட்ட குடும்பங்களின் எண்ைிக் டகடயவிட 
அதிகமாகும்'' என்று கூறினர். ஆககவ, ெஅத் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (அது குறித்துப்) கபொமல் விலகிக்பகாண்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 45 அன்ொரிகளுடன் நல்லுறவு பாராட் டல். 
 

4927 அனஸ் பின் மாலிக் அல்அன்ொரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் 
அல்பஜலீ (ரலி) அவர்களுடன் ஒரு பயைத்தில் பென் கறன். அவர்கள் எனக்குப் பைிவிடடகள் 
பெய்துவந்தார்கள். நான் "(எனக்கு) நீங்கள் (பைிவிடடகள்) பெய்ய கவண்டாம்'' என்று அவர்களிடம் 
கூறிகனன். அதற்கு ஜரீர் (ரலி) அவர்கள், "அன்ொரிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குச் 
பெய்த (உயர்ந்த நன்டம) ஒன்டற நான் பார்த்திருக்கிகறன். (அன்கற) "அன்ொரிகளில் எவருடன் 
நான் பென்றாலும் அவருக்கு நான் பைிவிடடகள் பெய்கத தீருகவன்' என்று ெத்தியம் 
பெய்துவிட்கடன்'' என்றார்கள்.194 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னுல் முஸன்னா (ரஹ்), இப்னு பஷ்ஷார் (ரஹ்) ஆகிகயாரின் அறிவிப்புகளில், "ஜரீர் 
(ரலி) அவர்கள் அனஸ் (ரலி) அவர்கடளவிடப் பபரியவராக இருந்தார்கள்'' என்றும், இப்னு பஷ்ஷார் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அனஸ் (ரலி) அவர்கடளவிட வயதில் மூத்தவராக இருந்தார்கள்'' 

என்றும் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. 
 

 பாடம் : 46 நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஃகிஃபார்' மற்றும் "அஸ்லம்' குலத்தாருக்காகச் பெய்த 

பிரார்த்தடன.195  

 

4928 அபூதர் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு வழங்குவானாக. அஸ்லம் குலத்தாடர அல்லாஹ் 
அடமதி காைச்பெய்வானாக'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள்.  
 

4929 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "நீங்கள் 
உங்கள் (ஃகிஃபார்) குலத் தாரிடம் பென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அஸ்லம் 
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குலத்தாடர அல்லாஹ் அடமதி காைச்பெய்வானாக! ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு 

வழங்குவானாக!' எனப் பிரார்த்தித்தார்கள் என்று கூறுங்கள்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4930 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "அஸ்லம் குலத் தாடர அல்லாஹ் 
அடமதி காைச்பெய்வா னாக. ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் பாவ மன்னிப்பு அருள்வானாக'' 

என்று பிரார்த்தித் தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. இகத 
ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர் கள் வாயிலாகவும் ஏழு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது.196  

 

4931 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அஸ்லம் 
குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் அடம திடய வழங்கிவிட்டான். ஃகிஃபார் குலத்தா ருக்கு அல்லாஹ் 
பாவமன்னிப்பு அருளிவிட் டான். இவ்வாறு நான் பொல்லவில்டல. வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ்தான் பொன்னான்'' என்றார்கள். 
 

 4932 குஃபாஃப் பின் ஈமா அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், ஒரு பதாழுடகயில், "இடறவா! பனூ லிஹ் யான், ரிஅல், தக்வான் ஆகிகயாடரச் ெபிப்பா 
யாக! உடஸய்யா குலத்தார் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுடடய தூதருக்கும் மாறு பெய்துவிட் டனர். 
ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் பாவமன்னிப்பு வழங்குவானாக! அஸ்லம் குலத் தாடர 
அல்லாஹ் அடமதி காைச்பெய்வா னாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். 
 

 4933 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் பாவ 
மன்னிப்பு வழங்குவானாக! அஸ்லம் குலத்தாடர அல்லாஹ் அடமதி காைச்பெய்வானாக! 
உடஸய்யா குலத்தார் அல்லாஹ்வுக்கும் அவ னுடடய தூதருக்கும் மாறு பெய்துவிட்டனர். இடத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.197 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் 
பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் ஐந்து அறி விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஸாலிஹ் மற்றும் 
உொமா (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பொற்பபாழிவு 
கமடட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி இவ்வாறு கூறினார்கள்'' என்று காைப்படுகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 47 ஃகிஃபார், அஸ்லம், ஜுடஹனா, அஷ்ஜஉ, முடஸனா, தமீம், தவ்ஸ், தய்யி ஆகிய 

குலத்தாரின் ெிறப்புகள்.198 

 

 4934 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அன்ொரிகளும், முடஸனா குலத்தாரும், 

ஜுடஹனா குலத்தாரும், ஃகிஃபார் குலத்தா ரும், அஷ்ஜஉ குலத்தாரும், பனூ அப்தில் லாஹ் 
குலத்தில் இருப்கபாருகம (இஸ்லாத்டத, அதன் ஆரம்பக் கட்டத்திகலகய தழுவிய காரைத்தால்) 
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என் ெிறப்பு உதவியாளர்கள் ஆவர்; மற்றவர்கள் அல்லர். அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வும் அவனுடடய 

தூதருகம பபாறுப்பாளர்கள் ஆவர்.199 இடத அபூஅய்யூப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 

4935 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: குடறஷியரும், அன்ொரிகளும், முடஸனா 
குலத்தாரும், ஜுடஹனா குலத்தாரும், அஸ்லம் குலத்தாரும், ஃகிஃபார் குலத்தாரும், அஷ்ஜஉ 
குலத்தாரும் என் ெிறப்பு உதவியாளர்கள் ஆவர். அவர் களுக்கு அல்லாஹ்டவயும் அவனுடடய 
தூதடரயும் அன்றி பபாறுப்பாளர்கள் கவபறவரும் இலர். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.200 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் ெில குலத்தார் குறித்து அறிவிப் பாளர் ெஅத் 
பின் இப்ராஹமீ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுடகயில் "நான் அறிந்தவடரயில் இவ்வாறு தான்'' என்று 
கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது. 
 

4936 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அஸ்லம், ஃகிஃபார், முடஸனா, "ஜுடஹனா குலத்தில் 
இருப்கபார்' அல்லது ஜுடஹனா ஆகிய குலங்கள், பனூ தமீம், பனூ ஆமிர் மற்றும் ஒன்றுக்கு 
ஒன்று நட்புறவு பகாண்டிருந்த அெத் மற்றும் ஃகதஃபான் குலங்கள் ஆகியவற்டறவிடச் ெிறந்தடவ 

ஆகும்.201 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4937 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: முஹம்மதின் உயிர் எவன் 
டகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! ஃகிஃபார், அஸ்லம், "முடஸனா', அல்லது "முடஸனா 
குலத்தில் இருப்கபார்', "ஜுடஹனா குலத்தில் இருப்கபார்' அல்லது "ஜுடஹனா' ஆகிய குலங்கள் 
மறுடம நாளில் அல்லாஹ்விடம் அெத், தய்யி, ஃகதஃபான் ஆகிய குலங்கடளவிடச் 
ெிறந்தடவயாகும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4938 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அஸ்லம் குலத்தாரும், ஃகிஃபார் குலத் 
தாரும், "முடஸனா மற்றும் ஜுடஹனா குலத்தாரில் ெில குடும்பங்களும்' அல்லது "ஜுடஹனா 
மற்றும் முடஸனா குலத்தாரில் ெில குடும்பங்களும்' மறுடம நாளில் அல் லாஹ்விடம் அெத், 

ஃகதஃபான், ஹவாஸின், தமீம் ஆகிய குலங்கடளவிடச் ெிறந்தடவ ஆகும். இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.202 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
4939 அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (பனூ தமீம் குலத்டதச் கெர்ந்த) அக்ரஉ பின் ஹாபிஸ் 
(ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, ஹஜ் பயைிகளின் பபாருட்கடளக் 

களவாடிய அஸ்லம், ஃகிஃபார், முடஸனா ஆகிய குலங்கள்தான் தங்களிடம் (வந்து இஸ்லாத்டதக் 
கடடப்பிடிப்பதாக) வாக்குறுதி அளித்துள்ளனர்'' என்று கூறினார்கள். (ஜுடஹனா குலத்டதயும் 
குறிப்பிட்டார்கள் என்கற நான் கருதுகிகறன் என அறிவிப்பாளர் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்ககள 
ஐயத்துடன் அறிவிக்கிறார்). அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அஸ்லம், ஃகிஃபார், 

முடஸனா (ஜுடஹனாடவ யும் குறிப்பிட்டார்கள் என்கற நான் கருதுகிகறன்) ஆகிய குலத்தார், 

பனூ தமீம், பனூ ஆமிர், அெத், ஃகதஃபான் ஆகிய குலத்தாடரவிடச் ெிறந்தவர்களாக இருந்தாலுமா 
அவர்கள் நஷ்ட மடடந்து இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டனர், பொல்லுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அக்ரஉ (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' (இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டார்கள்) என்று பதில ளித்தார்கள். 

223

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

நபித் ததாழர்களின்.... ஹதீஸ் 4747 - 4978



அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா அ(ந்த ஏகயிடற)வன் 
மீதாடையாக! அவர்கள் இவர்கடளவிட மிகவும் ெிறந்தவர்ககள'' என்று கூறினார்கள்.203 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ரா (ரலி) 
அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஜுடஹனா 
குலத்தாரும்' என்று உறுதிபடகவ இடம்பபற்றுள்ளது. "ஜுடஹனா குலத்தாடரயும் குறிப்பிட்டார்கள் 
என்று நான் கருதுகிகறன்'' என்று (ஐயத்துடன்) இடம்பபற வில்டல. 
 

 4940 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அஸ்லம், ஃகிஃபார், முடஸனா, ஜுடஹனா 
ஆகிய குலத்தார் பனூ தமீம், பனூ ஆமிர் மற்றும் நட்புறவுக் குலங்களான பனூ அெத், ஃகதஃபான் 
ஆகியவற்டறவிடச் ெிறந்தவர்களாவர். இடத அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 4941 அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "ஜுடஹனா, அஸ்லம், ஃகிஃபார் ஆகிய குலங்கள், பனூ 
தமீம், பனூ அப்தில்லாஹ் பின் ஃகதஃபான், ஆமிர் பின் ஸஅஸஆ ஆகிய குலங்கடளவிடச் 
ெிறந்தடவயாக இருந்தாலுமா, கூறுங்கள்?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உரத்த 
குரலில் ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அப்கபாது (பனூ தமீம் உள்ளிட்ட) அவர்கள் 
நஷ்டமடடந்துவிட்டார் கள்; இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டார்கள், அல்லாஹ் வின் தூதகர!'' என்று 

பதிலளித்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) "(ஆம்;) அவர்கள் இவர்கடளவிடச் ெிறந்தவர்ககள'' 

என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
அபூகுடரப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (குலங்கள் வரிடெயில் ெற்று முன்பின்னாக) 
"ஜுடஹனா, முடஸனா, அஸ்லம், ஃகிஃபார் ஆகிய குலத்தார்...'' என்று ஆரம்பமாகிறது.  
 

4942 அதீ பின் ஹாத்திம் அத்தாய ீ(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (ஒரு முடற) உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடம் பென்றகபாது அவர்கள் என்னிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் முகத்டதயும் அவர்களுடடய கதாழர்களின் முகங்கடளயும் (மகிழ்ச்ெியால்) 
பவண்டமயாக்கிய முதலாவது தர்மப் பபாருட்கள், தய்ய ீகுலத்தார் அளித்ததாகும். அடத நீங்கள் 
தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பகாண்டுவந்தீர்கள்'' என்று கூறினார்கள்.  
 

4943 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: துஃடபல் பின் அம்ர் அத்தவ்ஸீ (ரலி) அவர்களும் 
அவர்களுடடய கதாழர்களும் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (எங்கள்) 
தவ்ஸ் குலத்தார் (இஸ்லாத்டத ஏற்க) மறுத்து நிராகரித்துவிட்டார்கள். அவர்களுக்பகதிராகப் 

பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று ககட்டுக்பகாண்டனர். அப்கபாது "தவ்ஸ் குலத்தார் அழிந்தனர்'' என்று 
கூறப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! தவ்ஸ் குலத்தாடர நல்வழியில் பெலுத்துவாயாக! 
அவர்கடள (எம்மிடம்) பகாண்டுவந்து கெர்ப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள்.204 

 

4944 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ தமீம் 
குலத்தார் பற்றிக் கூறிய மூன்று விஷயங்கடளக் ககட்டதிலிருந்து நான் அ(க் குலத்த)வர்கடள 
எப்கபாதும் கநெிக்கலாகனன். (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் (பனூ 
தமீம் குலத்தார்) என் ெமுதாயத்தாரிகலகய மிகக் கடுடமயாக தஜ்ஜாடல எதிர்ப்பார்கள்'' என்று 
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பொன் னார்கள். (ஒரு முடற) பனூ தமீம் குலத்தாரின் தர்மப் பபாருள்கள் வந்தகபாது அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இடவ எங்கள் இனத்தாரின் தர்மப் பபாருட்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
(ஒரு முடற) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் பனூ தமீம் குலத்தாரின் பபண் கபார்க் டகதி ஒருவர் 
இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "நீ இப்பபண்டை 
விடுதடல பெய்துவிடு. ஏபனனில், இவள் இஸ்மாயலீ் (அடல) அவர்களின் ெந்ததி களில் ஒருத்தி'' 
என்று கூறினார்கள்.205 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ 
தமீம் பற்றிக் கூறிய மூன்று விஷயங்கடளக் ககட்டதிலிருந்து நான் எப்கபாதும் அவர்கடள 
கநெிக்கலாகனன்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றடவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் 
கபான்கற காைப்படுகின்றன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பனூ தமீம் குலத்தாரின் மூன்று பண்புகடளக் கூறக் ககட்டதன் பின்னர் அவர்கடள 
எப்கபாதும் நான் கநெித்துக்பகாண்டிருக்கிகறன்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. ஆயினும், அதில் "மக்களிகலகய 
கபார்க்களங்களில் அறப்கபார் புரிவதில் அவர்கள் மிகவும் கடுடமயான வர்கள்'' என்று 
(பபாதுவாககவ) இடம்பபற்றுள்ளது. தஜ்ஜாடலப் பற்றிய குறிப்பு இல்டல.  
 

பாடம் : 48 மக்களிகலகய ெிறந்தவர்கள்206  

 

4945 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்கடள நீங்கள் மூலகங்களாகக் காண் 
பரீ்கள். அறியாடமக் காலத்தில் அவர்களில் ெிறந்தவர்களாயிருந்தவர்கள் இஸ்லாத்டத ஏற்ற 
பின்பும் ெிறந்தவர்கள்தான்; அவர்கள் மார்க்க விளக்கத்டதப் பபற்றுக்பகாண்டால்! (இஸ்லாம் எனும்) 
இந்த விஷயத்தில் நுடழ வதற்குமுன் அடதக் கடுடமயாக பவறுத்தவர்ககள. பின்னர் அதில் 

மக்களிகலகய ெிறந்தவர்களாக இருப்படத நீங்கள் காண்பரீ்கள். மனிதர்களிகலகய மிகவும் 
கமாெமானவனாககவ இரட்டட முகத்தா டனக் காண்பரீ்கள். அவன் இவர்களிடம் பெல்லும்கபாது 
ஒரு முகத்துடனும் அவர்களிடம் பெல்லும் கபாது இன்பனாரு முகத்துடனும் பெல்வான். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.207 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 

"மக்கடள நீங்கள் மூலகங்க ளாகக் காண்பரீ்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. அபூஸுர்ஆ மற்றும் அஃரஜ் (ரஹ்) 
ஆகி கயாரின் அறிவிப்புகளில், "இந்த தடலடமப் பதவி விஷயத்தில் தாமாக விழும்வடர அதில் 
கடுடமயான பவறுப்புக் காட்டக்கூடியவர் கடளகய நீங்கள் மக்களில் ெிறந்தவர்களாகக் 
காண்பரீ்கள்'' என்று காைப்படுகிறது.208  

 

பாடம் : 49 குடறஷிப் பபண்களின் ெிறப்புகள்209  

 

4946 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒட்டகத்தில் பயைம் பெய்த (அரபுப்) 
பபண்களிகலகய ெிறந்தவர்கள் "குடறஷிப் பபண்கள் ஆவர்' அல்லது "நல்ல குடறஷிப் பபண்கள் 
ஆவர்'. அவர்கள் அநாடதக் குழந்டதகள்மீது அதிகமான பாெம் பகாண்டவர்கள்; தம் கைவனின் 

225

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

நபித் ததாழர்களின்.... ஹதீஸ் 4747 - 4978



பெல்வத்டத நன்கு கபைிக்காப்பவர்கள் ஆவர். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.210 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவ்விரு அறிவிப்புகளிலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கமற்கண்டவாறு 
கூறியதாக இடம் பபற்றுள்ளது. ஆயினும், தாவூஸ் (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் 

குழந்டதகள் மீது அதிகப் பாெம் பகாண்டவர்கள்' என்று (பபாதுவாககவ) இடம்பபற்றுள்ளது. 
"அநாடதக் குழந்டதகள்' என்ற குறிப்பு இல்டல. 
 

4947 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: குடறஷிப் பபண்கள்தான் ஒட்டகத்தில் 
பயைம் பெய்த (அரபுப்) பபண்களிகலகய ெிறந்தவர்கள். (தம்) குழந்டதகள்மீது அதிகப் 
பரிவுடடயவர்கள். தம் கைவனின் பெல்வத்டத நன்கு கபைிப் பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள். இதன் 
அறிவிப்பாளரான அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கமற்கண்டவாறு அறிவித்து விட்டுத் பதாடர்ந்து, 

"இம்ரானின் புதல்வி மர்யம் (அடல) அவர்கள் ஒட்டகம் எதிலும் பயைம் பெய்தகதயில்டல'' என்று 
கூறினார்கள்.211 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "உம்மு ஹான ீ
பின்த் அபதீாலிப் (ரலி)' அவர்கடளத் தமக்காகப் பபண் ககட்டார்கள். அதற்கு உம்மு ஹான ீ
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! எனக்கு வயதாகி விட்டது; எனக்குக் குழந்டத குட்டிகளும் 

உள்ளனர்'' என்று கூறி (மறுத்து)விட்டார்கள். அப்கபாது தான் நபி (ஸல்) அவர்கள், (கமற்கண்டவாறு) 
"ஒட்டகத்தில் பயைம் பெய்த பபண்களிகலகய ெிறந்தவர்கள்...'' என்று கூறியதாக 
இடம்பபற்றுள்ளது. ஆயினும் இவற்றில் "(தம்) குழந்டதகள் மீது அதிகப் பாெமுடடயவர்கள்'' எனும் 

குறிப்பு இடம்பபற்றுள்ளது.  
 

4948 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒட்டகத்தில் பயைம் பெய்த பபண்களி 
கலகய ெிறந்தவர்கள் நல்ல குடறஷிப் பபண் ககளயாவர். அவர்கள் (தம்) குழந்டதகள்மீது அதிகப் 
பாெமுடடயவர்கள். தம் கைவனின் பெல்வத்டத நன்கு கபைிக்காப்பவர்கள். இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அப்படிகய மற்கறார் அறி 
விப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 50 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் (முஹாஜிர் - அன்ொரித்) கதாழர்களிடடகய ெககா 

தரத்துவத்டத ஏற்படுத்தியது.212  

 

4949 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(முஹாஜிரான) அபூஉடபதா பின் அல்ஜர் ராஹ் (ரலி) அவர்களுக்கும் (அன்ொரியான) அபூதல்ஹா 
(ரலி) அவர்களுக்கும் இடடகய ெககாதரத்துவத்டத ஏற்படுத்தினார்கள்.  
 

4950 ஆஸிம் பின் சுடலமான் அல்அஹ்வல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அனஸ் பின் மாலிக் 
(ரலி) அவர்களிடம், "இஸ்லாத்தில் (மனிதர்களாக ஏற்படுத்திக் பகாள்கிற ஒருவருக்பகாருவர் 
வாரிொகிக் பகாள்ளும் ஒப்பந்த) நட்புறவு முடற இல்டல'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் எனத் தங்களுக்குச் பெய்தி கிடடத்ததா? என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
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அனஸ் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது வடீ்டில் டவத்து குடறஷி 
(முஹாஜிர்)களுக் கும் (மதீனா) அன்ொரிகளுக்கும் இடடகய நட்புறவு முடறடய 
ஏற்படுத்தியிருந்தார்ககள!'' என்றார்கள்.213  

 

4951 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவிலிருந்த 
எனது வடீ்டில் டவத்து குடறஷி (முஹா ஜிர்)களுக்கும் (மதீனா) அன்ொரிகளுக்கும் இடடகய 
நட்புறவு முடறடய ஏற்படுத்தினார்கள்.214 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

4952 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இஸ்லாத்தில் (மனிதர்களாக 
ஏற்படுத்திக்பகாள்கிற ஒப்பந்த) நட்புறவு முடற இல்டல. அறியாடமக் காலத்தில் நடடபபற்ற 
ஒப்பந்த நட்புறவுகள் இஸ்லாத்திற்குப் பிறகு இன்னும் பலத்டத அதிகரிக்ககவ பெய்யும். 
(காலாவதியாகிவிடாது.)215 இடத ஜுடபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 51 நபி (ஸல்) அவர்கள் உயிருடன் இருந் தது அவர்களுடடய கதாழர்களுக்குப் 

பாதுகாப்பாகவும் நபித்கதாழர்கள் உயிருடன் இருந்தது (ஒட்டுபமாத்த) ெமுதாயத்திற்குப் 
பாதுகாப்பாகவும் அடமந்தது பற்றிய விளக்கம். 
 

4953 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் மஃக்ரிப் பதாழுடகடயத் பதாழுகதாம். பிறகு நாங்கள், "நாம் அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இஷாத் பதாழுடக பதாழும்வடர (இங்கககய) அமர்ந் திருந்தால் 

நன்றாயிருக்கும்'' என்று கூறிக் பகாண்டு (அங்கககய) அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து, "ஏன் இங்கககய இருந்துபகாண்டிருக்கிறரீ்கள்?'' என்று 
ககட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நாங்கள் தங்களுடன் மஃக்ரிப் பதாழுடகடயத் 
பதாழுதுவிட்டுப் பிறகு "தங்களுடன் இஷாத் பதாழுடகடயயும் பதாழும்வடர அமர்ந்திருப்கபாம்' 

என்று கூறிகனாம்'' என்கறாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் பெய்தது "நன்று' 

அல்லது "ெரி' என்று பொல்லி விட்டு, வானத்டத கநாக்கித் தமது தடலடய உயர்த்தினார்கள். -
(பபாதுவாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாக வானத்டத கநாக்கித் தமது 

தடலடய உயர்த்தக்கூடியவராக இருந் தார்கள்.- பிறகு, "நட்ெத்திரங்கள் வானத்திற்குப் 
பாதுகாப்பாகும். நட்ெத்திரங்கள் கபாய்விட்டால் வானத் திற்கு வாக்களிக்கப்பட்டது வந்துவிடும். 
நான் என் கதாழர்களுக்குப் பாதுகாப்பு ஆகவன். நான் கபாய்விட்டால் என் கதாழர்களுக்கு 

வாக்களிக்கப்பட்டது வந்துவிடும். என் கதாழர்கள் என் ெமுதாயத்தாருக்குப் பாதுகாப்பு ஆவார்கள். 
என் கதாழர்கள் கபாய்விட்டால் என் ெமுதா யத்தாருக்கு வாக்களிக்கப்பட்டது வந்துவிடும்'' என்று 
கூறினார்கள்.216 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

பாடம் : 52 நபித்கதாழர்கள், பிறகு அவர்கடள அடுத்து வந்தவர்கள் (தாபிஈன்), பிறகு அவர்கடள 

அடுத்து வந்தவர்கள் (தபஉத் தாபிஈன்) ஆகிகயாரின் ெிறப்பு.217  

 

227

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

நபித் ததாழர்களின்.... ஹதீஸ் 4747 - 4978



4954 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்களில் ஒரு குழுவினர் அறப்கபார் புரியச் பெல்கின்ற 
ஒரு காலம் வரும். அப்கபாது அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளப் 
பார்த்தவர்கள் (நபித்கதாழர்கள்) எவகரனும் உங்களிடடகய இருக்கிறார்களா?'' என்று ககட்கப்படும். 
அதற்கு அக்குழுவினர், "ஆம் (இருக்கிறார்கள்)'' என்று பதிலளிப்பார் கள். ஆககவ, அவர்களுக்கு 
பவற்றியளிக்கப் படும். பிறகு (அடுத்த தடலமுடற) மக்களில் மற் பறாரு குழுவினர் அறப்கபார் 
புரியச் பெல்வார் கள். அப்கபாது அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 

கதாழடம பகாண்டி ருந்தவர்கடளப் பார்த்தவர்கள் (தாபிஉகள்) எவகரனும் உங்களிடடகய 

இருக்கிறார்களா?'' என்று ககட்கப்படும். அப்கபாது அக்குழுவி னர் "ஆம் (இருக்கிறார்கள்)'' என்று 
பதிலளிப் பார்கள். ஆககவ, அவர்களுக்கும் பவற்றி யளிக்கப்படும். பிறகு (அதற்கடுத்த தடலமுடற) 
மக்களில் கவபறாரு குழுவினர் அறப்கபாருக்குப் புறப்பட்டுச் பெல்வார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கதாழடம பகாண்டிருந்தவர்களுடன் 
கதாழடமபகாண்டிருந்தவர்கள் (தபஉத் தாபிஈன்) எவகரனும் உங்களி டடகய இருக்கிறார்களா?'' 

என்று ககட்கப்படும். அதற்கு அக்குழுவினர் "ஆம் (இருக்கிறார்கள்)'' என்று பதிலளிப்பார்கள். ஆககவ, 

அவர்களுக்கும் பவற்றியளிக்கப்படும். இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.218 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4955 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்களிடம் ஒரு காலம் வரும். அப்கபாது 
அவர்களிலிருந்து ஒரு படடப்பிரிவு அனுப்பப்படும். அப்கபாது "நபித்கதாழர்களில் எவடரகயனும் 
உங்களில் காண்கிறரீ்களா என்று பாருங்கள்'' என்று கூறுவர். அப்கபாது ஒரு மனிதர் காைப்படுவார். 
ஆககவ, அவருக்காக அப்படடக்கு பவற்றியளிக் கப்படும். பிறகு (அடுத்த தடலமுடறயில்) 
இரண்டாவது படடப்பிரிவு ஒன்று அனுப்பப்படும். அப்கபாது "நபித்கதாழர்கடளப் பார்த்தவர்கள் 
(தாபிஉ) எவகரனும் அவர்களிடடகய இருக்கிறார்களா?'' என்று ககட்பார்கள். (அப்கபாது ஒரு மனிதர் 
காைப் படுவார்.) ஆககவ, அவருக்காக அப்படடக்கு பவற்றியளிக்கப்படும். பிறகு (அதற்கடுத்த 
தடலமுடறயில்) மூன்றாவது படடப்பிரிவு அனுப்பப்படும். அப்கபாது "நபித்கதாழர்கடளப் 
பார்த்தவர்க டளப் பார்த்தவர்கள் (தபஉத் தாபிஉ) எவடர கயனும் அவர்களிடடகய நீங்கள் 
காண்கிறரீ் களா?'' என்று ககட்கப்படும். பிறகு (அதற்கடுத்த தடலமுடறயில்) நான் காவது 
படடப்பிரிவு அனுப்பப்படும். அப் கபாது நபித்கதாழர்கடளப் பார்த்த ஒருவடர (தாபிஉ) பார்த்தவடர 
(தபஉத் தாபிஉ) பார்த்த எவகரனும் அவர்களிடடகய நீங்கள் காண்கிறரீ்களா, பாருங்கள்'' என்று 

பொல்லப் படும். அத்தடகய ஒருவர் காைப்படுவார். ஆககவ, அவருக்காக அப்படடக்கு 

பவற்றியளிக்கப் படும்.  
 

4956 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் ெமுதாயத்தாரில் ெிறந்தவர்கள் 
என்டன ஒட்டியுள்ள தடலமுடறயினர் ஆவர். பிறகு அவர் கடள அடுத்து வருபவர்கள். பிறகு 
அவர்கடள அடுத்து வருபவர்கள். பிறகு ஒரு ெமுதாயத்தார் வருவார்கள். அவர்களது ொட்ெியம் 
அவர்களது ெத்தியத்டதயும், அவர்களது ெத்தியம் அவர்களது ொட்ெியத்டதயும் முந்திக்பகாள்ளும். 
இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.219 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஹன்னாத் பின் அஸ்ஸரீ (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில் "தடலமுடறயினர்' எனும் பொற்பறாடர் இடம்பபறவில்டல. குடதபா பின் ெயதீ் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் பிறகு "ெமுதாயங்கள் பல வரும்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  
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4957 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், "மக்களில் ெிறந்கதார் யார்?'' என்று ககட்கப் பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(மக்களில் ெிறந்கதார்) என் தடல முடறயினர், பிறகு அவர்கடள அடுத்து வருப 
வர்கள். பிறகு அவர்கடள அடுத்து வருபவர் கள். பிறகு ஒரு ெமுதாயத்தார் வருவார்கள். 
அவர்களது ொட்ெியம் அவர்களின் ெத்தியத் டதயும், அவர்களது ெத்தியம் அவர்களது 

ொட்ெியத்டதயும் முந்திக்பகாள்ளும்'' என்று விடடயளித்தார்கள். (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவரான) இப்ராஹமீ் அந்நகஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகி றார்கள்: நாங்கள் ெிறுவர்களாயிருந்தகபாது 
எங்கடள "அஷ்ஹது பில்லாஹ்' (அல்லாஹ் வின் பபயரால் நான் ொட்ெியம் அளிக்கிகறன்) 
என்கறா, "அலய்ய அஹ்துல்லாஹ்' (அல்லாஹ் வுடன் பெய்துபகாண்ட ஒப்பந்தப்படி) என்கறா 
கூறுவடத அவர்கள் (நபித்கதாழர்கள்) தடுத்து வந்தார்கள்.220 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
இருவரின் அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்கப்பட்டது'' எனும் குறிப்பு 
இடம்பபறவில்டல.  
 

4958 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "மக்களில் 
ெிறந்தவர்கள் என் தடலமுடறயினர் ஆவர். பிறகு அவர்கடள அடுத்து வருபவர்கள். பிறகு 
அவர்கடள அடுத்து வருபவர்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, மூன்றாவது தடடவயில் அல்லது நான்காவது 
தடடவயில் "அவர்களுக்குப் பிறகு ெிலர் வரு வார்கள். அவர்களது ொட்ெியம் அவர்களின் 
ெத்தியத்டதயும், அவர்களது ெத்தியம் அவர் களின் ொட்ெியத்டதயும் முந்திக்பகாள்ளும்'' என்று 

கூறினார்கள்.  
 

4959 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் 
ெமுதாயத்தாரில் ெிறந்தவர்கள், நான் யாரி டடகய அனுப்பப்பட்டுள்களகனா அந்தத் 
தடலமுடறயினர் ஆவர். பிறகு அவர்கடள அடுத்து வருபவர்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, -மூன்றாவது 
முடறயும் அவ்வாறு கூறினார் களா, இல்டலயா என்படத அல்லாஹ்கவ அறிவான்- "பிறகு 
அவர்களுக்குப்பின் ஒரு ெமுதாயத்தார் வருவார்கள். அவர்கள் உண்டு பகாழுப்படத 
விரும்புவார்கள். ொட்ெியமளிக்கும்படி ககாரப்படுவதற்கு முன்கப (தாமாக முன்வந்து) ொட்ெியம் 

அளிப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள்.221 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("பிறகு அவர்கடள 
அடுத்து வருபவர்கள்' என்று) இரண்டு முடற கூறினார்களா அல்லது மூன்று முடற கூறினார்களா 
என்பது எனக்குத் பதரியவில்டல என அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று 
இடம்பபற்றுள்ளது.  
 

4960 இம்ரான் பின் ஹுடஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"உங்களில் (மக்களில்) ெிறந்தவர்கள் என் தடல முடறயினர் ஆவர். பிறகு அவர்கடள (உங் கடள) 
அடுத்து வருபவர்கள். பிறகு அவர் கடள அடுத்து வருபவர்கள். பிறகு அவர் கடள அடுத்து 
வருபவர்கள்'' என்று கூறினார் கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
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தடலமுடறயினருக்குப் பிறகு ("அவர்கடள அடுத்து வருபவர்கள்' என்று) இரண்டு தடடவ 
கூறினார்களா, அல்லது மூன்று முடற கூறி னார்களா என்பது எனக்குத் பதரியவில்டல. பிறகு 
"அவர்களுக்குப்பின் ஒரு ெமுதாயத் தார் (வர) இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ொட்ெிய மளிக்கும்படி 
ககாரப்படாமகலகய (தாமாக) ொட்ெியம் அளிப்பார்கள். அவர்கள் நம்பிக்டக கமாெடி பெய்வார்கள்; 

அவர்களிடம் எடதயும் நம்பி ஒப்படடக்கப்படமாட்டாது. அவர்கள் கநர்ச்டெ பெய்வார்கள்; ஆனால், 

அடத நிடறகவற்றமாட்டார்கள். அவர்களிடடகய உண்டு பகாழுக்கும் (பதாந்தி பபருக்கும்) நிடல 
கதான்றும்'' என்று கூறினார்கள்.222 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் தடலமுடறயினர் பற்றிக் குறிப்பிட்ட பிறகு இரண்டு 
தடலமுடறயினடரக் கூறினார்களா, அல்லது மூன்று தடலமுடறயினடரக் கூறினார் களா என்பது 
எனக்குத் பதரியவில்டல'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. ஷபாபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

"ஸஹ்தம் பின் முளர்ரிப் (ரஹ்) அவர்கள் ஒரு கதடவக்காகக் குதிடரயில் என்னிடம் வந்தி 
ருந்தகபாது, இம்ரான் பின் ஹுடஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக (கமற்கண்ட ஹதீடஸ) 
அறிவித்தார்கள்'' என்று காைப்படுகிறது. யஹ்யா பின் ெயதீ், ஷபாபா (ரஹ்) ஆகி கயாரது 
அறிவிப்பில் ("நிடறகவற்றமாட் டார்கள்' என்படதக் குறிக்க "வலா யூஃபூன' என்பதற்குப் பதிலாக) 
"வலா யஃபூன' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. பஹ்ஸ் பின் அெத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

"யூஃபூன' என்கற -முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பி லுள்ளடதப் கபான்கற- 
காைப்படுகிறது.  
 

4961 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இம்ரான் பின் ஹுடஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள் ளது. அவற்றில், "இந்தச் ெமுதாயத்தில் ெிறந்தவர் கள், நான் 
யாரிடடகய அனுப்பப்பபற்றுள் களகனா அந்தத் தடலமுடறயினர் ஆவர். பிறகு அவர்கடள 
அடுத்து வருபவர்கள்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. அபூஅவானா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

"மூன்றாவது தடடவயில் ("பிறகு அவர்கடள அடுத்து வருபவர்கள்' என்று) கூறினார்களா, 

இல்டலயா என்பது எனக்குத் பதரியவில்டல'' என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. கத்தாதா (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து ஹிஷாம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "ெத்தியம் பெய்யும்படி 
ககட்கப்படாமகலகய ெத்தியப் பிரமாைம் பெய்ய அவர்கள் தாமாககவ முன்வருவார்கள்'' என்று 
கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
 

4962 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "மக்களில் 
ெிறந்தவர் யார்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(மக்களில் ெிறந்தவர்கள்) நான் 

யாரிடடகய இருக்கிகறகனா அந்தத் தடல முடறயினர். பிறகு இரண்டாவது தடலமுடற யினர். 
பிறகு மூன்றாவது தடலமுடறயினர்'' என்று விடடயளித்தார்கள்.223 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 53 "இன்று பூமியில் இருப்பவர்களில் எவரும்  

ஒரு நூற்றாண்டுக்குப்பின் உயிருடன் இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.224  
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4963 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமது இறுதிக் காலத்தில் ஓர் இரவில் எங்க ளுக்கு இஷாத் பதாழுடக பதாழுவித்து, ெலாம் 
பகாடுத்து முடித்தகபாது எழுந்து, "இந்த இரடவப் பற்றி உங்களுக்குத் பதரியுமா? (இன்றிலிருந்து) 
நூறாம் ஆண்டின் துவக்கத்தில், இன்று பூமியில் இருக்கும் எவரும் எஞ்ெியிருக்கமாட்டார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் ஹதீஸ்களில் 

நூறாண்டடப் பற்றிய இந்த ஹதீடஸத் தவறாகப் புரிந்து(பகாண்டு, நூறு ஆண்டுகளுக்குப்பின் 
உலகம் அழிந்து விடும்கபாலும் என்று புரிந்து)பகாண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியது, இன்று பூமியில் இருப்பவர்களில் எவரும் நூறு ஆண்டுகளுக்குப்பின் 
இருக்கமாட்டார்கள் என்ற பபாருளில்தான். இதன் மூலம், அன்று இருந்த தடல முடறயினர் நூறு 
ஆண்டுகளுக்குள் முடிந்து கபாவர் என்படதகய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கருதினார்கள்.225 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

4964 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் இறப்பதற்கு ஒரு 
மாதத்திற்கு முன்னர், "என்னிடம் மறுடம நாடளப் பற்றிக் ககட்கிறரீ்களா? அடதப் பற்றிய அறிவு 
அல்லாஹ்விடகம உள்ளது. நான் அல்லாஹ்வின்மீது ஆடையிட்டுச் பொல்கிகறன்: 
(இன்றிலிருந்து) ஒரு நூறாண் டுக்குள் இன்று பூமியில் இருப்பவர்களில் எவரும் 
இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார் கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், "இன்று உயிருடன் இருப்பவர்களில் எவரும் 
ஒரு நூறாண்டுகளுக்குள் உயிருடன் இருக்கமாட்டார்கள் என்று தாம் இறப்பதற்கு ஒரு 
மாதத்திற்குமுன் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என இடம்பபற்றுள்ளது. ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களது மற்கறார் அறிவிப்பில், அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் இதற்கு 
"இன்று உயிருடன் இருப்பவர்களின் ஆயுள் குடற வானதாகும்'' என்று விளக்கம் அளித்ததாக 
இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

4965 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் "தபூக்' கபாரிலிருந்து 
திரும்பியகபாது அவர்களிடம் மக்கள் மறுடம நாடளப் பற்றிக் ககட்டார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "(அது அல்லாஹ்வுக்கக பதரியும். ஆனால்,) இன்று உயிர் வாழ்கவாரில் யாரும் ஒரு 

நூற்றாண்டுக்குள் இருக்கமாட் டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4966 ொலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "இன்று உயிர் வாழ் கவாரில் 
யாரும் ஒரு நூற்றாண்டட எட்டமாட் டார்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய தாகக் 

குறிப்பிட்டார்கள். உடகன இது குறித்து நாங்கள் அவர்களிடம் விவாதித்கதாம். அப் கபாது 
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"அன்டறய நாளில் படடக்கப்பட்டு (உயிருடனு)ள்ள ஒவ்பவாருவடரயுகம இது குறிக்கும்'' என்று 
பொன்னார்கள்.  
 

பாடம் : 54 நபித்கதாழர்கடள ஏசுவது தடட பெய்யப்பட்டதாகும்.226  

 

4967 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் கதாழர்கடள ஏொதீர்கள். என் 
கதாழர்கடள ஏொதீர்கள். என் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா அ(ந்த இடற)வன்மீது ெத்திய மாக! 
உங்களில் ஒருவர் உஹுத் மடலயளவுக் குத் தங்கத்டத (தானமாகச்) பெலவிட்டாலும், என் 
கதாழர்கள் (இடறவழியில்) பெலவிட்ட இரு டகயளவு, அல்லது அதில் பாதியளடவக் கூட எட்ட 

முடியாது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.227 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4968 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நபித்கதாழர்களான) காலித் பின் அல் வலீத் 
(ரலி) அவர்களுக்கும் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்களுக்கும் இடடகய ஏகதா 
(பிரச்ெிடன) இருந்தது. காலித் (ரலி) அவர்கள் (அப்துர் ரஹ்மான் (ரலி) அவர் கடள) ஏெினார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் கதாழர்களில் யாடரயும் ஏொ தீர்கள். 
உங்களில் ஒருவர் உஹுத் மடலயளவு தங்கத்டத (தர்மமாகச்) பெலவிட்டாலும் என் கதாழர்கள் 
(இடறவழியில்) பெலவிட்ட இரு டகயளவு, அல்லது அதில் பாதியளடவக்கூட எட்ட முடியாது'' 

என்று பொன்னார்கள்.228 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஷுஅபா மற்றும் வகீஉ (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் அப்துர் 
ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி), காலித் பின் அல்வலீத் (ரலி) ஆகிகயாடரப் பற்றிய குறிப்பு இல்டல.  
 

பாடம் : 55 உடவஸ் அல்கரன ீ(ரஹ்) அவர்களின் ெிறப்புகள்229  

 

4969 உடெர் பின் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) கூஃபாவாெிகளின் தூதுக்குழு 
ஒன்று (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களிடம் வந்தது. அவர்களிடடகய உடவஸ் அவர்கடளப் பழித்துப் 
கபெிவந்த மனிதர் ஒருவரும் இருந் தார். உமர் (ரலி) அவர்கள், "இங்கு (உங்களில்) "கரன்' குலத்டதச் 
கெர்ந்தவர்களில் யாகரனும் இருக்கிறாரா?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அந்த மனிதர் வந்தார். 
அப்கபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார் கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களிடம் 
யமன் நாட்டிலிருந்து ஒரு மனிதர் வருவார். அவர் "உடவஸ்' எனப்படுவார். அவர் யமன் நாட்டில் 
தம் தாயார் ஒருவடர மட்டுகம விட்டுவருவார். அந்த மனிதருடடய கமனியில் பவண்குஷ்டம் 
ஏற்பட்டிருந்தது. ஆககவ, அவர் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தித் தார். அடதயடுத்து ஒரு தீனார் 
அல்லது ஒரு திர்ஹம் அளவு இடத்டதத் தவிர (மற்ற இடங் களிலிருந்து) அடத அல்லாஹ் 

குைப்படுத்தி னான். ஆககவ, உங்களில் யாகரனும் அவடரச் ெந்தித்தால் அவர் உங்களுக்காகப் 
பாவமன் னிப்புக் ககாரட்டும் (அவரிடம் உங்கள் பாவ மன்னிப்புக்காகப் பிரார்த்திக்கச் பொல்லவும்)'' 
என்று கூறினார்கள்.  
 

4970 கமற்கண்ட ஹதீஸ் உடெர் பின் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் 
பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"தாபிஉகளில் (உங்கடளத் பதாடர்ந்து வரு கவாரில்) ெிறந்தவர் உடவஸ் எனப்படும் ஒரு மனிதர் 
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ஆவார். அவருக்குத் தாயார் ஒருவர் இருப்பார்; அந்த மனிதருக்கு பவண்குஷ்டம் இருக்கும். 
(அவடரக் கண்டால்) உங்களுக்காகப் பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் பிரார்த்திக்கச் பொல்லுங்கள்' என்று 
கூறினார்கள்'' என உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
 

4971 உடெர் பின் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்களிடம் யமன்வாெிகளின் உதவிப் படடகள் வந்தால், அவர்களிடம் "உங்களிடடகய உடவஸ் 
பின் ஆமிர் (எனப்படும் மனிதர் ஒருவர்) இருக்கிறாரா?'' என்று ககட்பார்கள். இந்நிடலயில் (ஒரு 
முடற) உடவஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம் உமர் (ரலி) அவர்கள் வந்து, "நீர்தான் உடவஸ் பின் ஆமிரா?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உடவஸ் அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "முராத் 
(மூலக்) ககாத்திரத்டதயும் பிறகு "கரன்' (கிடளக்) குலத்டதயும் கெர்ந்தவரா (நீங்கள்)?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு உடவஸ் அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "உங்களுக்கு 

பவண்குஷ்டம் ஏற்பட்டு, அதில் ஒரு திர்ஹம் அளடவத் தவிர மற்றது (உமது பிரார்த்தடன மூலம்) 
குைமாகிவிட்டதா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கும் உடவஸ் அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "உமக்குத் தாயார் ஒருவர் இருக்கிறாரா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உடவஸ் அவர்கள் 

"ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "யமன்வாெிகளின் உதவிப் படடயினருடன் "முராத்' (மூலக்) ககாத்திரத்டதயும் பின்னர் 
"கரன்' (கிடளக்) குலத்டதயும் கெர்ந்த உடவஸ் பின் ஆமிர் என்பவர் உங்களிடம் வருவார். 
அவருக்கு பவண்குஷ்டம் ஏற்பட்டு, பின்னர் ஒரு திர்ஹம் அளடவத் தவிர மற்றடவ 
குைமாயிருக்கும். அவருக்குத் தாயார் ஒருவர் இருப்பார். அவருக்கு உடவஸ் ஊழியம் புரிபவராக 
இருப்பார். அவர் அல்லாஹ்வின் மீது ெத்திய மிட்டால், அல்லாஹ் அடத நிடறகவற்றிடவப்பான். 
(உமகர!) அவர் உமக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாரிப் பிரார்த்திக்க வாய்ப்புக் கிட்டினால் அவடரப் 

பிரார்த்திக்கச் பொல்லுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். ஆககவ, எனக்காகப் பாவமன்னிப்பு கவண்டி 
பிரார்த்தியுங்கள். அவ்வாகற உடவஸ் (ரஹ்) அவர்களும் உமருக்காகப் பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் 

பிரார்த்தித் தார்கள். பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் எங்கக பெல்கிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு உடவஸ் (ரஹ்) அவர்கள், "கூஃபாவிற்கு' என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், 

"கூஃபாவின் ஆளுநரிடம் உமக்காகப் (பரிந்துடரத்து) கடிதம் எழுதட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு உடவஸ் (ரஹ்) அவர்கள், "ொதாரை மக்களில் ஒருவனாக நான் இருப்பகத எனக்கு 
மிகவும் விருப்பமானதாகும்'' என்று கூறிவிட்டார்கள். அடுத்த ஆண்டில் "கரன்' குலத்டதச் கெர்ந்த 
பிரமுகர்களில் ஒருவர் ஹஜ்ஜுக்காகச் பென்றிருந்த கபாது உமர் (ரலி) அவர்கடளத் தற்பெயலாகச் 

ெந்தித்தார். அப்கபாது அவரிடம் உமர் (ரலி) அவர்கள் உடவஸ் (ரஹ்) அவர்கடளப் பற்றி 
விொரித்தார்கள். அதற்கு அவர், "மிக எளிய குடிலில் (பநருக்கடியான வாழ்விலும்) மிகக் குடறவான 
வாழ்க்டகச் ொதனங்களிலுகம அவடர விட்டுவந்துள்களன்'' என்று கூறினார். அப்கபாது உமர் (ரலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "யமன் வாெிகளின் உதவிப் படடயினருடன் 
"முராத்' (மூலக்) ககாத்திரத்டதயும் பின்னர் "கரன்' (கிடளக்) குலத்டதயும் கெர்ந்த உடவஸ் பின் 
ஆமிர் என்பவர் உங்களிடம் வருவார். அவருக்கு (கமனியில்) பவண்குஷ்டம் ஏற் பட்டுப் பின்னர் 
ஒரு திர்ஹம் அளவு இடத்டதத் தவிர மற்றடவ குைமாகியிருக்கும். அவருக்குத் தாயார் ஒருவர் 
இருப்பார். அவருக்கு உடவஸ் ஊழியம் புரிபவராக இருப்பார். அவர் அல்லாஹ்வின்மீது ெத்தியம் 
பெய்தால், அல்லாஹ் அடத நிடறகவற்றி டவப்பான். (உமகர!) அவர் உமக்காகப் பாவ மன்னிப்புக் 
ககாரிப் பிரார்த்திக்கும் வாய்ப்புக் கிட்டினால் அவரிடம் பிரார்த்திக்கச் பொல்லுங்கள் என்று 
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நபித் ததாழர்களின்.... ஹதீஸ் 4747 - 4978



கூறினார்கள்'' என்றார்கள். ஆககவ, அப்பிரமுகர் உடவஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம் பென்று, "எனக்காகப் 
பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று கூறினார். அப்கபாது உடவஸ் அவர்கள், "நீர்தான் 
இப்கபாது புனிதப் பயைம் ஒன்டற முடித்து வந்துள்ளரீ். ஆககவ, நீர்தான் எனக்காகப் 
பாவமன்னிப்புக் ககார கவண்டும்'' என்றார்கள். "நீர் உமர் (ரலி) அவர்கடளச் ெந்தித்தீரா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அவர் "ஆம்' என்றார். பிறகு அவருக்காகப் பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் பிரார்த்தித்தார்கள். 
அப்கபாதுதான் மக்களும் உடவஸ் அவர்கடள அறிந்துபகாண்டனர். பிறகு உடவஸ் அவர்கள் 

தமது திடெயில் நடக்கலானார்கள். பதாடர்ந்து (உடெர் பின் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:) 
நான் உடவஸ் அவர்களுக்கு (நல்ல) கபார்டவபயான்டற அைியக் பகாடுத்கதன். அவடர 
யாகரனும் ஒருவர் காணும்கபாபதல் லாம் "உடவஸ் அவர்களுக்கு இந்தப் கபார்டவ எப்படிக் 
கிடடத்தது?'' என்று ககட்பார்கள்.230 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 56 எகிப்துவாெிகளின் நலடனக் காக்கு மாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய அறி 
வுடர.231  

 

4972 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), 
"நீங்கள் விடரவில் ஒரு நாட்டட பவற்றி பகாள்வரீ்கள். அங்கு "கீராத்' எனும் பொல்கல ஆளப்படும். 
அந்நாட்டவரின் நலன் காக்குமாறு நான் கூறும் அறிவுடரடய ஏற்றுக் பகாள்ளுங்கள். ஏபனனில், 

அவர்களுக்கு நாம் கடடமப்பட்டுள்களாம். அவர்களுடன் நமக்கு உறவு (முடறயு)ம் உண்டு. 
அவர்களில் இருவர் ஒரு பெங்கல் அளவு நிலத்துக்காகச் ெண்டடயிட்டுக்பகாள்வடதக் கண்டால் 
அங்கிருந்து நீங்கள் பவளிகயறிவிடுங்கள்'' என்று பொன்னார்கள்.232 இதன் அறிவிப்பாளர் அப்துர் 
ரஹ்மான் பின் ஷுமாஸா அல்மஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார் கள்: பிறகு அபூதர் (ரலி) 
அவர்கள், ஷுரஹ்பலீ் பின் ஹெனாவின் புதல்வர்களான ரபஆீவும் அப்திர் ரஹ்மானும் ஒரு 
பெங்கல் அளவு நிலத்துக்காகச் ெண்டடயிட்டுக்பகாண்டிருப்படதக் கண்டகபாது அங்கிருந்து 
புறப்பட்டுவிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4973 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), 
"நீங்கள் விடரவில் எகிப்டத பவற்றி பகாள்வரீ்கள். அது "கீராத்' எனும் பொல் புழங்கப்படும் 
பூமியாகும். எகிப்டத நீங்கள் பவற்றி பகாண்டால் அந்நாட்டவரு டன் நன்முடறயில் 

நடந்துபகாள்ளுங்கள். ஏபனனில், அவர்களுக்கு நாம் கடடமப்பட் டுள்களாம். அவர்களுடன் நமக்கு 
உறவு (முடறயு)ம் உண்டு. அல்லது அவர்களுக்கு நாம் கடடமப்பட்டுள்களாம். (பபண் எடுத்த 
வடகயில்) அவர்களுடன் நமக்குப் பந்தமும் உண்டு. (அபூதர்கர!) அங்கு ஒரு பெங்கல் அளவு 
நிலத்துக்காக அவர்களில் இருவர் ெண்டடயிட் டுக்பகாள்வடத நீங்கள் கண்டால் அங்கிருந்து 
பவளிகயறிவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அவ்வாகற (அந்நாட்டட பவற்றி பகாண்ட பின்னர்) 
அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஷுரஹ்பலீ் பின் ஹெனாவும் அவருடடய ெககாதரர் ரபஆீவும் ஒரு 
பெங்கல் அளவு நிலத்துக்காகச் ெண்டடயிட்டுக்பகாள்வடத நான் கண்கடன். ஆககவ அங்கிருந்து 
பவளிகயறிவிட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. பாடம் : 57 ஓமன் 
(உமான்)வாெிகளின் ெிறப்பு233  
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4974 அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதடர அரபுக் குலங்களில் ஒரு குலத்தாரிடம் அனுப்பிடவத்தார்கள். 
அவர்கள் அந்த மனிதடர ஏெியும் அடித்தும்விட்டனர். பிறகு அந்த மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து (நடந்தடதத்) பதரிவித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீர் ஓமன்வாெிகளிடம் பென்றிருந் தால் அவர்கள் உம்டம ஏெியிருக்கவுமாட் டார்கள்; 

அடித்திருக்கவுமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள்.234  

 

பாடம் : 58 ஸகீஃப் குலத்தின் பபரும் பபாய்யன் மற்றும் நாெகாரன் ஆகிகயாடரப் பற்றியக் 

குறிப்பு.235 

 

 4975 அபூநவ்ஃபல் முஸ்லிம் பின் அபஅீக்ரப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஹஜ்ஜாஜ் பின் 
யூசுஃபின் படடயால் பகால்லப்பட்டு, கபரீச்ெ மரத்தில் ெிலுடவயிகலற்றித் தடலகீழாகத் 
பதாங்கவிடப்பட்டிருந்த) அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுடபர் (ரலி) அவர்களது உடடல நான் 
மதீனா(விலிருந்து மக்கா வரும் வழியிலுள்ள) "அகபா' பள்ளத்தாக்கில் கண்கடன்.236 அப்கபாது 
குடறஷியரும் மற்ற மக்களும் அவரது உடடல(ப் பார்த்துவிட்டு)க் கடந்து பெல்லலா னார்கள். 
இறுதியில் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு அருகில் நின்று, 

"அபூகுடபகப! உம்மீது ொந்தி உண்டாகட்டும்; அபூகுடபகப! உம்மீது ொந்தி உண்டாகட்டும்; 

அபூகுடபகப! உம்மீது ொந்தி உண்டாகட்டும். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இதில் (ஆட்ெி 
யாளருக்பகதிரான கபாராட்டத்தில்) ஈடுபட கவண்டாபமன உம்டம நான் தடுத்துவந் கதகன! 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இதில் ஈடுபட கவண்டாபமன உம்டம நான் தடுத்து வந்கதகன! 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இதில் ஈடுபட கவண்டாபமன உம்டம நான் தடுத்துவந்கதகன! 
அல்லாஹ்வின் மீதாடை யாக! நான் அறிந்த வடர நீர் அதிகமாக கநான்பு கநாற்பவராகவும் 
அதிகமாக நின்று வழிபடக்கூடியவராகவும் உறவுகடள அரவ டைக்கக்கூடியவராகவும் இருந்தீர்! 
அல்லாஹ் வின் மீதாடையாக! ெமுதாயத்தில் நீர் மிகவும் தீயவர் என்றால், (இன்டறய) மக்களில் 
கவறு யார் நல்லவர்கள்?'' என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு அங்கிருந்து பென்றுவிட்டார்கள். அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் (இப்னுஸ் ஸுடபருக்கு அருகில்) நின்றடதப் பற்றியும் அவர்கள் 
கபெியடதப் பற்றியும் ஹஜ்ஜாஜுக்குச் பெய்தி எட்டியகபாது, உடகன அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுடபரின் உடடல கநாக்கி ஆளனுப்பினார். அவரது உடல் மரத்திலிருந்து இறக்கப்பட்டு, 

யூதர்களின் டமயவாடியில் கபாடப்பட்டது. பிறகு அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுடபர் (ரலி) 
அவர்களின் தாயார் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ரலி) அவர்கடளத் தம்மிடம் வரும்படி ஹஜ்ஜாஜ் 

ஆளனுப்பினார். ஆனால், ஹஜ்ஜாஜிடம் வர அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் மறுத்துவிட்டார்கள். மீண்டும் 
தம் தூதடர அனுப்பி, "ஒன்று நீயாக வருகிறாயா, அல்லது உமது ெடடடயப் பிடித்து 
இழுத்துவரக்கூடியவடர உன்னிடம் நான் அனுப்பட்டுமா?'' என்று ஹஜ்ஜாஜ் ககட்டார். அப்கபாதும் 
அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் வர மறுத்தகதாடல்லாமல், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! எனது 
ெடடடயப் பிடித்து என்டன இழுத்துக் பகாண்டுவரக்கூடியவடர நீர் அனுப்பாத வடரயில் நான் 
உம்மிடம் வரப்கபாவதில்டல'' என்று கூறிவிட்டார்கள். உடகன ஹஜ்ஜாஜ், "என் பெருப்புகள் எங்கக?'' 

என்று கூறி அடதப் பபற்று (அைிந்து) பகாண்டு, பிறகு (இறுமாப்கபாடு) விடரவாக நடந்து அஸ்மா 
(ரலி) அவர்களிடம் வந்தார். பிறகு "அல்லாஹ்வின் விகராதிடய (உமது மகடன) என்ன பெய்கதன் 
பார்த்தாயா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறி னார்கள்: நீ (என் மகன்) 
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அப்துல்லாஹ்வின் இம்டமடயச் ெீரழித்துவிட்டாய்; அவகரா உன் மறுடமடயச் ெீரழித்துவிட்டார் 
என்கற நான் கருதுகிகறன். நீ அவடர "இரு கச்சுடடயா ளின் புதல்வகர!' என (நடகப்கபாடு) அடழப் 
பாய் என்று எனக்குத் தகவல் கிடடத்தது. (ஆம்) அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இரு கச்சுடடயாள் 
நான்தான். (மக்காவிலிருந்து மதீ னாவுக்கு ஹிஜ்ரத் கமற்பகாண்ட) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் உைடவயும், (என் தந்டத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் உைடவயும் அவ்விரு 
கச்சுகளில் ஒன்றால் கட்டி எடுத்துச்பென்கறன். மற்பறான்று ஒரு பபண்ைிடம் அவெியம் இருக்க 
கவண்டிய கச்ொகும். நிடனவிற்பகாள்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம், "ஸகீஃப் 

குலத்தாரில் மகா பபாய்யன் ஒருவனும் நாெகாரன் ஒருவனும் இருப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 
மகா பபாய்யடன (முக்தார் பின் அபஉீடபத்) நாங்கள் பார்த்துவிட்கடாம். அந்த நாெகாரன் நீதான் 
என்கற நான் கருதுகிகறன்'' என்று கூறினார். உடகன ஹஜ்ஜாஜ் அங்கிருந்து எழுந்து 
பென்றுவிட்டார்; அஸ்மா (ரலி) அவர்களுக்குப் பதிகலதும் பொல்லவில்டல.237  

 

பாடம் : 59 பாரெகீர்களின் ெிறப்பு238  

 

4976 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மார்க்க 
(ஞான)ம் "கிருத்திகா' நட்ெத்திரக் குழுமத்தின் (ஸுரய்யா) அருகில் இருந்தாலும், அடதப் 

"பாரெீகர்களில்' அல்லது "பாரெீக மக்களில்' ஒருவர் எடுத்துக்பகாண்டுவந்து விடுவார்'' என்று 
கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 4977 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (ஒரு முடற) நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர் களுக்கு 
அருகில் அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது அவர்களுக்கு "அல்ஜுமுஆ' எனும் (62ஆவது) அத்தியாயம் 
அருளப் பபற்றது. நபி (ஸல்) அவர்கள் அ(ந்த அத்தி யாயத்)டத ஓதிக்பகாண்டு வந்து, "இன்னும் 

இவர்களுடன் வந்து கெராமலிருக்கும் ஏடனய மக்களுக்காகவும் (இத்தூதடர அவன் 

அனுப்பியுள்ளான்)'' (62:3) எனும் வெனம் வந்தகபாது, மக்களில் ஒருவர், "அந்த (ஏடனய) மக்கள் யார், 

அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்டார். ஒரு தடடவ, அல்லது இரண்டு தடடவ, அல்லது மூன்று 
தடடவ அவர் ககட்கும்வடர அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் பதிலளிக்கவில்டல. அப்கபாது 
எங்களிடடகய ெல்மான் அல்ஃபாரிெீ (ரலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் ெல்மான் 
(ரலி) அவர்கள்மீது தமது டகடய டவத்துவிட்டுப் பிறகு, "கிருத்திகா (ஸுரய்யா) நட்ெத்திரக் 
குழுமத்தின் அருகில் இடறநம்பிக்டக (ஈமான்) இருந்தாலும், இவர்களில் ெிலர் அடத அடடந்கத 
தீருவர்'' என்று கூறினார்கள்.239 

 

பாடம் : 60 "மனிதர்கள் நூறு ஒட்டகங்கடளப் கபான்றவர்கள். அவற்றில் பயைத்திற்குப் பயன்படும் 
ஒட்டகத்டத (மிக அரிதாககவ தவிர) நீங்கள் காைமாட்டீர்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.  
 

4978 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மனிதர்கடள நீங்கள் நூறு ஒட்டகங்க 
டளப் கபான்று காண்பரீ்கள். அவற்றில் பயைத்திற்குப் பயன்படும் ஒட்டகத்டத ஒருவர் (மிக 
அரிதாககவ தவிர) காை மாட்டார். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.240 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத்தியாயம் - 45 : பபற்கறாருக்கு நன்டம பெய்வதும் உறடவப் கபைிவாழ்வதும் நற்பண்புகளும்1 

          - 5144 
 

பாடம் : 1 பபற்கறாருக்கு நன்டம பெய்வதும் அவர்ககள அதற்கு முன்னுரிடம பபற்றவர்கள் 

என்பதும்.2  

 

4979 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் 

வந்து, "நான் அழகிய முடறயில் உறவாடுவதற்கு மக்களிகலகய மிகவும் தகுதியானவர் யார்?'' என்று 

ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உன் தாய்'' என்றார்கள். அவர் "பிறகு யார்?'' என்று 

ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உன் தாய்'' என்றார்கள். அவர் "பிறகு யார்?'' என்று 

ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உன் தாய்'' என்றார்கள். அவர் (நான்காவது முடற 

யாக) "பிறகு யார்?'' என்று ககட்டதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உன் தந்டத'' என்றார்கள்.3 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் குடதபா பின் ெயதீ் (ரஹ்) 

அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் அழகிய முடறயில் உறவாடுவதற்கு மிகவும் தகுதியான வர் யார்?'' 

என்கற இடம்பபற்றுள்ளது. "மக்க ளில் (மிகவும் தகுதியானவர் யார்?)'' எனும் குறிப்பு இடம்பபறவில்டல.  

 

4980 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் அழகிய முடறயில் உறவாடுவதற்கு மக்களிகலகய மிகவும் 

தகுதியானவர் யார்?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், உன் தாய், பிறகு உன் தாய், பிறகு உன் தாய். 

பிறகு உன் தந்டத. பிறகு உனக்கு மிகவும் பநருக்கமானவர். (அடுத்து) உனக்கு மிகவும் பநருக்கமானவர்'' 

என்று விடடயளித்தார்கள். 

 

 4981 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்'' என்று 

ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 

இடம்பபற்றுள்ளன. கமலும் அவற்றில், "ஆம்; உன் தந்டதயின் மீது அறுதி(யிட்டுச் பொல்கிகறன்). 

உமக்கு (தக்க) பதில் கிடடக்கும்'' என்று (கூறிவிட்டுப் பதில்) பொன்னார்கள்'' எனக் கூடுதலாக 

இடம்பபற்றுள்ளது.  

 

4982 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் உடஹப் பின் காலித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நன்டம 

பெய்வ தற்கு மிகவும் தகுதியானவர் யார்?'' என அம் மனிதர் ககட்டார் என்று இடம்பபற்றுள்ளது. 

முஹம்மத் பின் தல்ஹா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் அழகிய முடறயில் உற வாடுவதற்கு 

மக்களிகலகய மிகவும் தகுதி யானவர் யார்?'' என்று அவர் ககட்டார் என்று இடம்பபற்றுள்ளது. மற்ற 

விவரங்கள் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம் பபற்றுள்ளன.  
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4983 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் அறப்கபாரில் 

கலந்துபகாள்ள அனுமதி ககட்பதற்காக நபி (ஸல்) அவர்களி டம் வந்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உன் 

தாய் தந்டதயர் உயிருடன் இருக்கின்றனரா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அம்மனிதர் "ஆம்' என்று 

கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறாயின் (திரும்பிச் பென்று) அவர்கள் இருவருக்காகவும் 

பாடுபடு'' என்றார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாக வந்துள்ளது. 

 

 4984 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - 

அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 

அவர்கடள கநாக்கி வந்து, "நான் அல்லாஹ்விடமிருந்து நற்பலடன எதிர்பார்த்துப் புலம்பபயர்ந்து 

(ஹிஜ்ரத்) பெல்வதற்கும் அறப்கபார் புரிவதற் கும் தங்களிடம் உறுதிபமாழி அளிக்கிகறன்'' என்று 

கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இப்கபாது உன் தாய் தந்டதயரில் யாகரனும் உயிருடன் 

இருக்கின்றனரா?'' என்று ககட் டார்கள். அதற்கு அம்மனிதர், "ஆம்; இருவருகம உயிருடன் 

இருக்கின்றனர்'' என்று பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ அல்லாஹ்வி டமிருந்து நற்பலடன 

எதிர்பார்க்கிறாய் (அல்லவா)?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "ஆம்' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"அவ்வாறாயின், நீ திரும்பிச் பென்று அவர்கள் இருவரிடமும் அழகிய முடறயில் உறவாடு'' என்று 

பொன்னார்கள்.5 

 

 பாடம்: 2 கூடுதலான பதாழுடக கபான்றவற்றில் ஈடுபடுவடதவிடப் பபற்கறாருக்கு நன்டம 

பெய்வதற்கக முன்னுரிடம அளிக்க கவண்டும். 

 

 4985 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (பனூ இஸ்ராயலீ் ெமுதாயத்டதச் கெர்ந்த நல்ல 

மனிதரான) ஜுடரஜ் என்பவர் தமது ஆெிரமத் தில் (இடறவடன) வழிபட்டுக்பகாண்டிருந்தார். அப்கபாது 

அவரிடம் அவருடடய தாயார் வந்(து அவடர அடழத்)தார்.6 -அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

ஜுடரடஜ அவருடடய தாயார் அடழத்த முடறடயயும், அப்கபாது அவர் தமது புருவத் துக்கு கமகல 

டகடய எப்படி டவத்திருந்தார்; பிறகு ஜுடரடஜ கநாக்கித் தமது தடலடய உயர்த்தி எப்படி அடழத்தார் 

என்படதயும் டெடக பெய்துகாட்டினார்கள். அடதப் கபான்கற அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் டெடக 

பெய்துகாட்ட, அறிவிப்பாளர் அபூ ராஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் அவ்வாகற டெடக பெய்துகாட்டினார்கள் என 

ஹுடமத் பின் ஹிலால் (ரஹ்) அவர்கள் இடத அறிவிக்கும் கபாது விளக்கினார்கள்.- ஜுடரஜின் தாயார், 

"ஜுடரகஜ! நான் உன் னுடடய தாய் (அடழக்கிகறன்); என்னிடம் கபசு'' என்று கூறினார். அப்கபாது 

ஜுடரஜ் பதாழுதுபகாண்டிருப்படதத் தாயார் கண்டார். உடகன ஜுடரஜ், "இடறவா! என் தாயா? என் 

பதாழுடகயா? (எதற்கு நான் முன்னுரிடம பகாடுப்கபன்?)'' என்று கூறிவிட்டு, பதாழுடகடயகய 

கதர்ந்பதடுத்தார். உடகன அவருடடய தாயார் திரும்பிச் பென்றுவிட்டார். பிறகு மறுபடியும் அவடர 

அடழத்தார். "ஜுடரகஜ! நான் உன் தாய் (அடழக்கிகறன்); என்னிடம் கபசு'' என்று கூறினார். அப்கபாது(ம் 

பதாழுதுபகாண்டிருந்த) ஜுடரஜ், "இடறவா! என் தாயா? எனது பதாழுடகயா?'' என்று கூறிவிட்டு 

மீண்டும் பதாழுடகடயகய கதர்ந்பதடுத்தார். அப்கபாது அவருடடய தாயார், "இடறவா! இகதா என் 

மகன் ஜுடரஜிடம் நான் கபெிகனன். அவன் என்னிடம் கபெ மறுத்துவிட்டான். இடறவா! விபொரிகடள 

அவனுக்கு நீ காட்டாமல் அவனுக்கு (ஜுடரஜுக்கு) நீ மரைத்டதத் தந்துவிடாகத'' என்று பிரார்த்தித்தார். 
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(அந்கநரத்தில்) ஜுடரஜுக்பகதிராக அவருடடய தாயார், ஜுடரஜ் கவறு கொதடனக்குள்ளாக்கப் பட 

கவண்டும் என்று பிரார்த்திருந்தால், அவ்வாகற அவர் கொதடனக்குள்ளாக்கப்பட்டிருப்பார். (ஆனால், 

விபொரிகடளக் கண்ைில் படடவக்கும் குடறந்தபட்ெ கொதடனடயகய அவருடடய தாயார் 

கவண்டினார்.) ஆடு கமய்க்கும் இடடயன் ஒருவன் ஜுடரஜின் ஆெிரமத்துக்கு வருவது வழக்கம். 

(இந்நிடல யில் ஒரு நாள்) அந்தக் கிராமத்திலிருந்து (விபொரியான) பபண்பைாருத்தி வந்தாள். 

அவளுடன் அந்த இடடயன் விபொரத்தில் ஈடுபட்டான். பிறகு அவள் கர்ப்பமுற்று ஓர் ஆண் மகடவப் 

பபற்பறடுத்தாள். அவளிடம் "இது யாருடடய குழந்டத?'' என்று ககட்கப்பட்டது. "இகதா இந்த 

ஆெிரமத்தில் இருப்பவரால்தான் (இக்குழந்டத பிறந்தது)'' என்று அவள் கூறினாள். உடகன மக்கள் 

(பவகுண்படழுந்து) ககாடரிகடளயும் மண்பவட்டிகடளயும் எடுத்துக்பகாண்டு வந்து ஜுடரடஜ அடழத் 

தனர். அப்கபாது அவர் பதாழுதுபகாண்டிருந் ததால் அவர்களிடம் அவர் கபெவில்டல. உடகன (ககாபம் 

பகாண்ட) அம்மக்கள் அவருடடய ஆெிரமத்டதத் தகர்க்கலாயினர். இடதக் கண்ட ஜுடரஜ் (தம் 

ஆெிரமத்தி லிருந்து) இறங்கி வந்தார். மக்கள், "இகதா இவள் என்ன பொல்கிறாள் என்படதக் ககள்'' என்று 

கூறினர். ஜுடரஜ் புன்னடகத்துவிட்டு, அந்த (விபொரியின்) குழந்டதயின் தடலடய தடவிக் 

பகாடுத்தார். பிறகு "உன் தந்டத யார்?'' என்று ககட்டார். (கபசும் பருவத்டத அடடயாதிருந்த) 

அக்குழந்டத, "(இன்ன) ஆட்டிடடயன்தான் என் தந்டத'' என்று கூறியது. இடத அக்குழந்டதயிடமிருந்து 

பெவியுற்ற அம்மக்கள், (தமது தவடற உைர்ந்து) "நாங்கள் இடித்துத் தகர்த்த உங்கள் ஆெிரமத்டதத் 

தங்கத்தாலும் பவள்ளியாலும் கட்டித்தருகிகறாம்'' என்று (ஜுடரஜிடம்) கூறினர். அதற்கு ஜுடரஜ் 

"இல்டல; முன்பிருந்தடதப் கபான்று மீண்டும் மண்ைால் கட்டித்தாருங்கள் (அதுகவ கபாதும்)'' என்று 

கூறிவிட்டு, கமகல ஏறிச் பென்றுவிட்டார்.7  

 

4986 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மூன்று கபடரத் தவிர கவபறவரும் பதாட்டிலில் (குழந்டதயாக 

இருந்தகபாது) கபெியதில்டல. ஒருவர் மர்யமின் புதல்வர் ஈொ (அடல) அவர்கள்; (மற்பறாருவர்) 

ஜுடரஜின் பிள்டள (என அவதூறு பொல்லப்பட்ட குழந்டத). ஜுடரஜ் (பனூ இஸ்ராயலீ் ெமுதாயத்டதச் 

கெர்ந்த) வைக்கொலியான மனிதராயிருந்தார். அவர் ஆெிரமம் ஒன்டற அடமத்துக்பகாண்டு அதில் 

இருந்து (வழிபட்டு)வந்தார். (ஒரு முடற) அவர் பதாழுதுபகாண்டிருந்தகபாது அவரிடம் அவருடடய 

தாயார் வந்து, "ஜுடரகஜ!' என்று அடழத்தார். அப்கபாது ஜுடரஜ், "என் இடறவா! என் தாயா? எனது 

பதாழுடகயா?'' (என் தாய்க்குப் பதிலளிப்பதா, அல்லது பதாழு டகடயத் பதாடர்வதா?) என்று 

(மனதிற்குள்) வினவிக்பகாண்டு, பதாழுடகயில் கவனம் பெலுத்தினார். ஆககவ, அவருடடய தாயார் 

(ககாபித் துக்பகாண்டு) திரும்பிச்பென்றுவிட்டார். மறுநாளும் அவர் பதாழுதுபகாண்டிருந்த கபாது 

அவரிடம் அவருடடய தாயார் வந்து, "ஜுடரகஜ!' என்று அடழத்தார். அப்கபாதும் அவர், "என் இடறவா! 

என் தாயா? எனது பதாழுடகயா?'' என்று (மனதிற்குள்) வினவிக்பகாண்டு, பதாடர்ந்து பதாழுடகயில் 

கவனம் பெலுத்தி னார். ஆககவ, (அன்றும்) அவருடடய தாயார் (ககாபித்துக்பகாண்டு) திரும்பிச் 

பென்றுவிட்டார். அதற்கடுத்த நாளும் அவருடடய தாயார் வந்தார். அப்கபாதும் அவர் 

பதாழுதுபகாண்டிருந்தார். அவர், "ஜுடரகஜ!' என்று அடழத்தார். ஜுடரஜ், "என் இடறவா! என் தாயா? 

எனது பதாழுடகயா?'' என்று (தமக்குள்) வினவிக்பகாண்டு பதாழுடகயில் கவனம் பெலுத்தினார். 

ஆககவ, அவருடடய தாயார் (ககாபித்துக்பகாண்டு), "இடறவா! அவடன (ஜுடரடஜ) விபொரிகளின் 

முகத்தில் விழிக்கச் பெய்யாமல் மரைிக்கச் பெய்யாகத'' என்று பிரார்த்தித்தார். பனூ இஸ்ராயலீ் 

ெமுதாயத்தார் ஜுடரடஜப் பற்றியும் அவருடடய வைக்க வழிபாடுகடளப் பற்றியும் (புகழ்ந்து) 

கபெிக்பகாண்டனர். பனூ இஸ்ராயலீில் அழகுக்குப் பபயர்கபான, விபொரத்தில் ஈடுபட்டுவந்த பபண் 
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ஒருத்தி இருந்தாள். அவள் (பனூ இஸ்ராயலீ் மக்களிடம்), "நீங்கள் விரும்பினால் உங்களுக்காக 

அவடரக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகிகறன்'' என்று கூறிவிட்டு, அவரிடம் தன்டன ஒப்படடத்தாள். ஆனால், 

அவடள ஜுடரஜ் ஏபறடுத்தும் பார்க்கவில்டல. ஆககவ, (அவடரப் பழிவாங்குவதற்காக) அவள் ஓர் 

ஆட்டு இடடயனிடம் பென்றாள். அவன் ஜுடரஜின் ஆெிரமத்துக்கு வருவது வழக்கம். தன்டன 

அனுபவித்துக்பகாள்ள அந்த இடடயனுக்கு அவள் வாய்ப்பளித்தாள். அவனும் அவளுடன் (தகாத) 

உறவில் ஈடுபட்டான். (இதில்) அவள் கர்ப்பமுற்றாள். குழந்டத பிறந்ததும், "இது ஜுடரஜுக்குப் பிறந்த 

குழந்டத'' என்று (மக்களிடம்) கூறினாள். எனகவ, மக்கள் (பவகுண்படழுந்து) ஜுடரஜிடம் வந்து 

அவடரக் கீகழ இறங்கிவரச் பெய்துவிட்டு, அவரது ஆெிரமத்டத இடித்துத் தகர்த்துவிட்டனர். 

அவடரயும் அடிக்கலாயினர். அப்கபாது ஜுடரஜ், "உங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? (ஏன் இப்படிச் 

பெய்கிறரீ்கள்?)'' என்று ககட்டார். மக்கள், "நீர் இந்த விபொரி யுடன் உறவுபகாண்டு அதன் மூலம் அவள் 

குழந்டத பபற்பறடுத்துவிட்டாள்'' என்று கூறினார். உடகன ஜுடரஜ், "அந்தக் குழந்டத எங்கக?'' என்று 

ககட்டார். மக்கள் அந்தக் குழந்டதடயக் பகாண்டுவந்தனர். அப்கபாது ஜுடரஜ், "நான் பதாழுது 

பகாள்ளும்வடர என்டன விட்டுவிடுங்கள்'' என்று கூறிவிட்டுத் பதாழுதார். பதாழுடக முடிந்ததும் 

அந்தக் குழந்டதயிடம் வந்து, அதன் வயிற்றில் (தமது விரலால்) குத்தினார். பிறகு "குழந்தாய்! உன் 

தந்டத யார்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அக்குழந்டத, "இன்ன ஆட்டு இடடயன்தான் (என் தந்டத)'' என்று 

கபெியது. (உண்டமடய உைர்ந்துபகாண்ட) அம் மக்கள், ஜுடரடஜ முன்கனாக்கிவந்து அவடர 

முத்தமிட்டு அவடரத் பதாட்டுத் தடவினர். கமலும், "தங்களது ஆெிரமத்டத நாங்கள் தங்கத்தால் 

கட்டித்தருகிகறாம்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு ஜுடரஜ், "இல்டல; முன்பிருந்தடதப் கபான்று 

களிமண்ைால் கட்டித்தாருங்கள் (அதுகவ கபாதும்)'' என்று கூறிவிட்டார். அவ்வாகற மக்களும் 

கட்டித்தந்தனர். (மழடலப் பருவத்தில் கபெிய மூன்றாமவர்:) ஒரு குழந்டத தன் தாயிடம் 

பாலருந்திக்பகாண்டி ருந்தது. அப்கபாது வனப்பு மிக்க ஒரு மனிதன் மிடுக்கான வாகனபமான்றில் 

பயைம் பெய்து பகாண்டிருந்தான். உடகன அக்குழந்டதயின் தாய், "இடறவா! இகதா இவடனப் 

கபான்று என் மகடனயும் ஆக்குவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தாள். அக்குழந்டத மார்டப விட்டுவிட்டு 

அப்பயைி டயத் திரும்பிப் பார்த்து, "இடறவா! இவடனப் கபால் என்டன ஆக்கிவிடாகத'' என்று 

கபெியது. பிறகு மறுபடியும் மார்புக்குச் பென்று பால் அருந்தலாயிற்று. -இந்த இடத்தில் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அந்தக் குழந்டத பால் குடித்தடத அறிவிக்கும் முகமாக, தமது ஆட்காட்டி 

விரடல வாயில் டவத்து உறிஞ்சுவடதப் கபான்று டெடக பெய்து காட்டியடத இப்கபாதும் நான் 

பார்ப்படதப் கபான்றுள்ளது.- பிறகு தாயும் மகவும் ஓர் அடிடமப் பபண்டைக் கடந்துபென்றனர். மக்கள் 

அவடள, "நீ விபொரம் பெய்தாய்; திருடினாய்'' என்று (இடித்துக்) கூறி அடித்துக்பகாண்டிருந்தனர். 

ஆனால் அவகளா, "அல்லாஹ்கவ எனக்குப் கபாது மானவன்; பபாறுப்பாளர்களில் அவகன நல்லவன்'' 

என்று கூறிக்பகாண்டிருந்தாள். அப்கபாது அக்குழந்டதயின் தாய், "இடறவா! என் மகடன இவடளப் 

கபான்று ஆக்கி விடாகத'' என்று கூறினாள். உடகன அக் குழந்டத பால் அருந்துவடத நிறுத்திவிட்டு 

அந்த அடிடமப் பபண்டை கநாக்கி(த் திரும்பி), "இடறவா! என்டன இவடளப் கபான்று ஆக்குவாயாக!'' 

என்று கூறியது. அந்த இடத்தில் தாயும் மகவும் கபெிக் பகாண்டனர். தாய் பொன்னாள்: உன் பதாண்டட 

அறுபடட்டும்! அழகிய கதாற்றம் பகாண்ட மனிதர் ஒருவர் கடந்து பென்றகபாது நான், "இடறவா! இகதா 

இவடனப் கபான்று என் மகடன ஆக்குவாயாக'' என்று கூறி கனன். அப்கபாது நீ "இடறவா! இவடனப் 

கபான்று என்டன ஆக்கிவிடாகத!'' என்று கூறினாய். பிறகு மக்கள், "விபச்ொரம் பெய்துவிட்டாய்; 

திருடிவிட்டாய்' என்று (இடித்துக்)கூறி அடித்துக் பகாண்டிருந்த இந்த அடிடமப் பபண்டைக் 

கடந்துபென்றகபாது நான், "இடறவா! என் மகடன இவடளப் கபான்று ஆக்கிவிடாகத!'' என்று 
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பிரார்த்தித்கதன். அப்கபாது நீ "இடறவா! இவடளப் கபான்று என்டன ஆக்குவாயாக!'' என்று கூறினாய். 

(ஏன் அப்படிச் பொன்னாய்? என்று ககட்டாள்.) அதற்கு அக்குழந்டத, "(வாகனத்தில் பென்ற) அந்த 

மனிதன் (அடக்குமுடறகடள அவிழ்த்து விடும்) பகாடுங்ககாலனாக இருந்தான். ஆககவ, நான் 

"இடறவா! இவடனப் கபான்று என்டன ஆக்கிவிடாகத!' என்று கூறிகனன். "நீ விபொரம் 

பெய்துவிட்டாய்' என்று கூறிக்பகாண்டிருந்தனகர அப்பபண் விபொரம் பெய்யவுமில்டல. "நீ 

திருடிவிட்டாய்' என்று அவர்கள் கூறிக்பகாண்டிருந்தனர். ஆனால், அவள் திருடவுமில்டல. 

ஆககவதான், "இடறவா! அவடளப் கபான்று என்டனயும் (நல்ல வளாக) ஆக்குவாயாக!' என்று 

கூறிகனன்'' என்று பதிலளித்தது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 

 பாடம்: 3 முதுடமப் பருவத்தில் பபற்கறார் இருவடரயுகமா, அல்லது அவர்களில் ஒருவடரகயா 

அடடந்தும் (அவர்களுக்கு நன்டம பெய்து) பொர்க்கம் பெல்லத் தவறிய வரின் மூக்கு மண்டைக் 

கவ்வட்டும்.  

 

4987 அபூஹுடரரா (ரலிலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "மூக்கு மண்டைக் கவ்வட்டும்; 

பிறகும் மூக்கு மண்டைக் கவ் வட்டும்; பிறகும் மூக்கு மண்டைக் கவ்வட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 

"யார் (மூக்கு), அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "தம் 

பபற்கறாரில் ஒருவடரகயா அல்லது அவர்கள் இருவடரயுகமா முதுடமப் பருவத்தில் அடடந்தும் 

(அவர்களுக்கு உடலாலும் பபாருளாலும் ஊழியம் பெய்து, அதன் மூலம்) பொர்க்கம் பெல்லத் 

தவறியவரின் (மூக்குத் தான்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

 

 4988 அபூஹுடரரா (ரலிலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "அவனது மூக்கு மண்டைக் கவ்வட்டும்; பிறகும் அவனுடடய மூக்கு மண்டைக் 

கவ்வட்டும்; பிறகும் அவனுடடய மூக்கு மண்டைக் கவ்வட்டும்'' என்று பொன்னார்கள். 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! யார்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "தம் தாய் தந்டதயரில் 

ஒருவடரகயா அல்லது அவ்விருவடரயுகமா முதுடமப் பருவத்தில் அடடந்த பிறகும் (அவர்களுக்கு 

நன்டம பெய்து, அதன் மூலம்) பொர்க்கம் பெல்லத் தவறியவன்தான்'' என்றார்கள்.8 - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலிலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவனுடடய மூக்கு மண்டைக் 

கவ்வட்டும்' என்று மூன்று தடடவ பொன்னார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 

கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. 

 

 பாடம்: 4 தாய், தந்டத உள்ளிட்ட பநருங்கிய உறவினரின் நண்பர்களுடன் நல் லுறவு 

பாராட்டுவதன் ெிறப்பு. 

 

 4989 அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர் 

கடள, கிராமவாெிகளில் ஒருவர் மக்கா பெல்லும் ொடலயில் ெந்தித்தகபாது, அவருக்கு அப்துல்லாஹ் 

முகமன் (ெலாம்) கூறி, அவடரத் தாம் பயைம் பெய்துவந்த கழுடதயில் ஏற்றிக் பகாண்டார்கள். 

கமலும், அவருக்குத் தமது தடலமீதிருந்த தடலப்பாடகடய (கழற்றி)க் பகாடுத்தார்கள். அப்கபாது 

நாங்கள் அவர் களிடம், "அல்லாஹ் உங்கடளச் ெீராக்கட்டும்! இவர்கள் கிராமவாெிகள். இவர்களுக்குச் 
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பொற்ப அளவு பகாடுத்தாகல திருப்தியடடந்து விடுவார்கள்'' என்று கூறிகனாம். அதற்கு அப்துல்லாஹ் 

பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "இவருடடய தந்டத (என் தந்டத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களின் 

அன்புக்குரியவராக இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நல்லறங்களில் மிகவும் ெிறந்தது, 

ஒரு பிள்டள தன் தந்டதயின் அன்புக்குரியவர்களுடன் நல்லுறவு பாராட்டுவதாகும்' என்று கூறியடத 

நான் ககட்டுள்களன்'' எனக் கூறினார்கள்.  

 

4990 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நல்லறங்களில் மிகவும் ெிறந்தது, ஒரு மனிதர் தம் தந்டதயின் 

அன்பர்களுடன் நல்லுறவு பாராட்டுவதாகும். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

4991 அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் 

மக்காவுக்குப் பயைம் கமற்பகாண்டால், அவர்க ளுடன் கழுடதபயான்று இருக்கும். ஒட்டக 

வாகனத்தில் பயைம் பெய்து கடளத்துவிட்டால், அக்கழுடதமீது ஓய்பவடுத்துக்பகாள்வார்கள். 

கமலும், தடலப்பாடகபயான்றும் அவர்களிடம் இருந்தது. அடத அவர்கள் தமது தடலயில் 

கட்டிக்பகாள்வார்கள். இந்நிடலயில் ஒரு நாள் அவர்கள் அந்தக் கழுடதயில் (பயைம் பெய்துபகாண்டு) 

இருந்தகபாது, கிராமவாெி ஒருவர் அவர்கடளக் கடந்துபென்றார். உடகன அவரிடம் அப்துல்லாஹ் பின் 

உமர் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் இன்ன மனித ரின் புதல்வரான இன்ன மனிதரல்லவா?'' என்று ககட்டார்கள். 

அதற்கு அவர் "ஆம்' என்றார். உடகன அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர் கள், தமது கழுடதடய 

அக்கிராமவாெியிடம் பகாடுத்து "இதில் ஏறிக்பகாள்ளுங்கள்'' என்றார்கள்; தடலப்பாடகடயக் பகாடுத்து, 

"இடதத் தடலயில் கட்டிக்பகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் அவர்களுடடய 

கதாழர்களில் ெிலர், "அல்லாஹ் உங்கடள மன்னிப்பா னாக! தாங்கள் ஓய்பவடுப்பதற்காக (மாற்று 

வாகனமாகப்) பயன்படுத்திவந்த கழுடதடய இந்தக் கிராமவாெிக்குக் பகாடுத்துவிட்டீர்ககள? 

(பயைத்தின்கபாது) தாங்கள் தடலயில் கட்டிக்பகாண்டிருந்த தடலப்பாடகடயயும் 

பகாடுத்துவிட்டீர்ககள?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நல்லறங்களில் மிகவும் ெிறந்தது, ஒரு மனிதர் தம் தந்டத 

மடறந்தபின் அவருடடய அன்புக்குரியவர் களுடன் நல்லுறவு பாராட்டுவதாகும்' என்று கூறியடத 

நான் ககட்டுள்களன். இந்தக் கிராமவாெியின் தந்டத (என் தந்டத) உமர் (ரலி) அவர்களின் நண்பராக 

இருந்தார்'' என்று பொன்னார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

 பாடம்: 5 நன்டம (அல்பிர்ரு), தடீம (அல்இஸ்மு) ஆகியவற்றின் விளக்கம்10  

 

4992 நவ்வாஸ் பின் ெம்ஆன் அல்அன்ொரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர் களிடம் நன்டம ("அல்பிர்ரு') மற்றும் தீடம ("அல்இஸ்மு') பற்றிக் ககட்கடன். அதற்கு 

அவர்கள், "நன்டம என்பது நற்பண்பாகும். தீடம என்பது எந்தச் பெயல் குறித்து உனது உள்ளத்தில் 

பநருடல் ஏற்படுவதுடன், அடத மக்கள் பதரிந்துபகாள்வடத நீ பவறுப்பாகயா அதுவாகும்'' என்று 

விடடயளித்தார்கள். 

 

 4993 நவ்வாஸ் பின் ெம்ஆன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க 

ளுடன் மதீனாவில் ஓராண்டுக் காலம் தங்கி யிருந்கதன். அவர்களிடம் ககள்வி ககட்டு விடட 
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பதரிந்துபகாள்வ(து இயலாமல் கபாய் விடுகமா என்ப)கத ஹிஜ்ரத் பெய்(து மதீனா வில் வந்து 

குடிகயறு)வதற்கு எனக்குத் தடடயாக இருந்தது. எங்களில் ஒருவர் ஹிஜ்ரத் பெய்து (மதீனாவுக்கு வந்து 

குடிகயறி)விட்டால், அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எடதப் பற்றியும் ககள்வி 
ககட்காமலிருந்தார். (பவளியூர்காரர்கள் ககட்கட்டும். அதன் மூலம் நாம் அறிந்துபகாள்கவாம் என்று 

இருந்துவிடுவார்.)11 (இந்த வடகயில்,) நான் அவர்களிடம் நன்டமடயப் பற்றியும் தீடமடயப் பற்றியும் 

ககட்கடன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நன்டம என்பது, நற்பண்பாகும். தீடம 

என்பது, எந்தச் பெயல் குறித்து உனது உள்ளத்தில் பநருடல் ஏற்படுவதுடன், அடதப் பற்றி மக்கள் 

அறிந்துபகாள்வடத நீ பவறுப்பாகயா அதுவாகும்'' என்று விடடயளித்தார்கள்.  

 

பாடம்: 6 உறடவப் கபணுவதும் உறடவ முறிப்பது தடட பெய்யப்பட்டதாகும் என்பதும்.12  

 

4994 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 

படடப்பினங்கடளப் படடத்து முடித்தகபாது "உறவு' எழுந்து, (இடற அரிய டையின் கால்கடளப் 

பற்றிக்பகாண்டு) "(மனிதர்கள் தம்) உறவுகடளத் துண்டிப்பதிலி ருந்து உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ககாரிகய 

இப்படி நிற்கிகறன்'' என்று கூறி (மன்றாடி)யது. அல்லாஹ், "ஆம்; உன்டன (அதாவது உறடவ)ப் கபைி 
நடந்துபகாள்பவனுடன் நானும் நல்ல முடறயில் நடந்துபகாள்கவன் என்பதும், உன்டனத் 

துண்டித்துவிடுபவடன நானும் துண்டித்துவிடுகவன் என்பதும் உனக்குத் திருப்தியளிக்கவில்டலயா?'' 

என்று ககட்டான். அதற்கு உறவு, "ஆம் (திருப்திகய) என் இடறவா!'' என்று கூறியது. அல்லாஹ், "அது 

உனக்காக நடக்கும்'' என்று பொன்னான் என்றார்கள். பிறகு, "நீங்கள் விரும்பினால் "நீங்கள் புறக்கைித்து 

பூமியில் குழப்பம் ஏற்படுத்தவும், உங்கள் உறவுகடள முறிக்கவும் முயல்வரீ்களா? அவர்கடளகய 

அல்லாஹ் ெபித்தான். அவர்கடளச் பெவிடாக்கினான். அவர்களின் பார்டவகடளக் குருடாக்கினான். 

அவர்கள் இக்குர்ஆடனச் ெிந்திக்க கவண்டாமா? அல்லது அவர்களின் உள்ளங்கள்மீது அதற்கான 

பூட்டுக்கள் உள்ளனவா?' (47:22-24) ஆகிய இடறவெனங்கடள ஓதிக்பகாள்ளுங்கள்'' என்று 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது. 

 

 4995 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (இடறவன் படடப்பினங்கடளப் படடத்து 

முடித்தகபாது) உறவானது, இடற அரியடை டயப் பிடித்துக்பகாண்டு, "என்கனாடு ஒட்டி 

வாழ்பவனுடன் இடறவனும் உறவாடுவான். என்டன முறித்துக்பகாள்பவடன இடறவனும் 

முறித்துக்பகாள்வான்'' என்று கூறியது. இடத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள்.14 இந்த 

ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

4996 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: முறித்து வாழ்பவன் -அதாவது உறடவத் துண்டித்து வாழ்பவன்- 

பொர்க்கத்தில் நுடழய மாட்டான். இடத ஜுடபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.15 இந்த 

ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

4997 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உறடவ முறித்து வாழ்பவன் பொர்க்கத்தில் 

நுடழயமாட்டான். இடத ஜுடபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

ஜுடபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கவறு இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறக் ககட்கடன்'' என்று காைப்படுகிறது. 
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4998 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தமது வாழ்வாதாரம் (ரிஸ்க்) விொலமாக்கப் 

படுவடத, அல்லது வாழ்நாள் நீட்டிக்கப்படு வடத விரும்புகின்றவர் தமது உறடவப் கபைி வாழட்டும். 

இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.16  

 

4999 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தமது வாழ்வாதாரம் (ரிஸ்க்) விொலமாக்கப் 

படுவடதயும் வாழ்நாள் நீட்டிக்கப்படுவடதயும் விரும்புகின்றவர் தமது உறடவப் கபைி வாழட்டும். 

இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.17  

 

5000 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 

தூதகர! எனக்கு உறவினர்கள் ெிலர் உள்ளனர். அவர்களுடன் நான் ஒட்டி உறவாடுகிகறன். ஆனால், 

அவர்கள் எனது உறடவ முறிக் கின்றனர். நான் அவர்களுக்கு உபகாரம் பெய்கிகறன். ஆனால், அவர்கள் 

எனக்கு அபகாரம் பெய்கிறார்கள். (என்டனப் புண்படுத்தும்கபாது) அவர்கடள நான் 

ெகித்துக்பகாள்கிகறன். (ஆனாலும்,) அவர்கள் என்னிடம் அறியாடமகயாடு நடந்துபகாள்கிறார்கள்'' 

என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் பொன்னடதப் கபான்று நீங்கள் நடந்திருந்தால், 

அவர்களது வாயில் நீங்கள் சுடு ொம்படலப் கபாட்டவடரப் கபான்றுதான். இகத நிடலயில் நீங்கள் 

நீடித்தி ருக்கும்வடர இடறவனிடமிருந்து ஓர் உதவி யாளர் அவர்களுக்பகதிராக உங்களுடன் 

இருந்துபகாண்கடயிருப்பார்'' என்றார்கள்.18 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 7 ஒருவருக்பகாருவர் பபாறாடம பகாள்வது, ககாபப்படுவது, பிைங் கிக்பகாள்வது ஆகியடவ 

தடட பெய்யப்பட்டடவயாகும்.19  

 

5001 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவருக்பகாருவர் ககாபம் பகாள்ளாதீர்கள்; 

பபாறாடம பகாள்ளாதீர்கள்; பிைங்கிக்பகாள்ளா தீர்கள். அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! (அன்பு 

காட்டுவதில்) ெககாதரர்களாய் இருங்கள். ஒரு முஸ்லிம் தம் ெககாதரருடன் (மனஸ்தாபம் பகாண்டு) 

மூன்று நாட்களுக்குகமல் கபொமல் இருப்பது அனுமதிக்கப்பட்ட (ஹலாலான) பெயலன்று. இடத 

அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.20 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் 

களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் "உறடவ முறித்துக்பகாள்ளா தீர்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்றில் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களிட மிருந்து யஸீத் பின் ஸுடரஉ (ரஹ்) அவர்கள் 

அறிவிக்கும் அறிவிப்பில் கமற்கண்ட (ககாபம், பபாறாடம, பிைக்கு, உறடவ முறித்தல் ஆகிய) நான்கு 

குைங்கள் குறித்தும் இடம்பபற்றுள்ளன. அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்கள் (மஅமர் (ரஹ்) 

அவர்களிடமிருந்து) அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "ஒருவருக்பகாருவர் பபாறாடம பகாள்ளாதீர்கள்; 

உறடவ முறித்துக்பகாள்ளா தீர்கள்; பிைங்கிக்பகாள்ளாதீர்கள்'' என்று (மூன்று குைங்கள் மட்டுகம) 

இடம்பபற்றுள் ளன. 

 

 5002 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவருக்பகாருவர் பபாறாடம பகாள்ளாதீர்கள்; ககாபம் 

பகாள்ளாதீர்கள்; உறடவ முறித்துக் பகாள்ளாதீர்கள். அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! (அன்பு 

பெலுத்துவதில்) ெககாதரர்களாய் இருங்கள். இடத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - 
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கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கட்டடளயிட்டுள்ளடதப் கபான்று (ெககாதரர்களாய் 

இருங்கள்)'' என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

 

பாடம்: 8 மார்க்க ரீதியான எந்தக் காரைமு மின்றி (ஒருவரிடம்) மூன்று நாட்க ளுக்குகமல் 

கபொமல் இருப்பது தடட பெய்யப்பட்டதாகும்.21  

 

5003 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் தம் (பகாள்டகச்) ெககாதர 

ரிடம் (மனஸ்தாபம் பகாண்டு) மூன்று நாட் களுக்குகமல் கபொமல் இருப்பது அனுமதிக் கப்பட்டதன்று. 

அவர்கள் இருவரும் ெந்திக்கும் கபாது (இவடரவிட்டு) அவரும், (அவடர விட்டு) இவரும் முகத்டதத் 

திருப்பிக்பகாள் வர். (இவ்வாறு பெய்யலாகாது.) இவ்விருவரில் ெிறந்தவர் யாபரனில், யார் முகமடன 

(ெலாடம) முதலில் பதாடங்குகிறாகரா அவர்தான். இடத அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரீ (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.22 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஅய்யூப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் எட்டு 

அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அடனத்து அறிவிப்புகளிலும் ("அவரும் இவரும் 

முகத்டதத் திருப்பிக்பகாள்வர்' என்படதக் குறிக்க) "ஃப யுஅரிளு ஹாதா வ யுஅரிளு ஹாதா' என்கற 

இடம்பபற்றுள்ளது. மாலிக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டும் "ஃப யஸுத்து ஹாதா வ யஸுத்து 

ஹாதா' என இடம்பபற்றுள்ளது.  

 

5004 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் இடறநம்பிக்டகயாளர் தம் ெககாதர ரிடம் 

மூன்று நாட்களுக்குகமல் கபொமல் இருப்பது அனுமதிக்கப்பட்டதன்று. இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 

(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 

 5005 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மூன்று நாட்களுக்குப்பின் கபொமலிருத் தல் 

கூடாது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

பாடம்: 9 (ஆதாரமின்றிப் பிறடரச்) ெந்கதகிப் பது, துருவித்துருவி ஆராய்வது, கபாட்டி பபாறாடம 

பகாள்வது, (வாங்கும் எண்ைமின்றி) பபாருளின் விடலடய ஏற்றிக் ககட்பது உள்ளிட்டடவ தடட 

பெய்யப்பட்டடவயாகும்.23  

 

5006 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (ஆதாரமில்லாமல் பிறடரச்) ெந்கதகிப்பது 

குறித்து உங்கடள நான் எச்ெரிக்கிகறன். ஏபனனில் ெந்கதகம் பகாள்வது, பபரும் பபாய்யாகும். (பிறடரப் 

பற்றித்) துருவித்துருவிக் ககட்காதீர்கள்; (அவர்களின் அந்தரங்கம் பற்றி) ஆராயா தீர்கள். (நீங்கள் 

வாழ்வதற்காகப் பிறர் வழீ கவண்டுபமனப்) கபாட்டியிட்டுக்பகாள்ளாதீர் கள்; பபாறாடம 

பகாள்ளாதீர்கள்; ககாபம் பகாள்ளாதீர்கள். பிைங்கிக்பகாள்ளாதீர்கள். (மாறாக) அல்லாஹ்வின் 

அடியார்ககள! (அன்பு காட்டுவதில்) ெககாதரர்களாய் இருங்கள். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.24  

 

5007 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (ஒருவருக்பகாருவர் மனஸ்தாபம் பகாண்டு) 

கபொமல் இருக்காதீர்கள். பிைங்கிக் பகாள்ளாதீர்கள். (பிறடரப் பற்றித்) துருவித் துருவிக் ககட்காதீர்கள். 

ஒருவர் வியாபாரம் பெய்துபகாண்டிருக்கும்கபாது மற்றவர் தடலயிட்டு வியாபாரம் பெய்ய கவண்டாம். 
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(மாறாக) அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! (அன்பு காட்டுவதில்) ெககாதரர்களாய் இருங்கள். இடத 

அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

 

5008 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பபாறாடம பகாள்ளாதீர்கள். ககாபம் 

பகாள்ளாதீர்கள். (பிறர் அந்தரங்கம் பற்றித்) துருவித்துருவி ஆராயாதீர்கள்; துருவித்துருவிக் 

ககட்காதீர்கள். (பிறடர அதிக விடல பகாடுத்து வாங்க டவப்பதற்காக விற்படனப் பபாருடள) ஏற்றிக் 

ககட்காதீர்கள். (மாறாக,) அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! (அன்பு காட்டுவதில்) ெககாதரர்களாய் இருங்கள். 

இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 

"உறடவ முறித்துக்பகாள்ளாதீர்கள். பிைங்கிக்பகாள்ளாதீர்கள். ககாபம் பகாள்ளா தீர்கள். பபாறாடம 

பகாள்ளாதீர்கள். அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கட்டடளயிட்டுள்ளடதப் கபான்று ெககாதரர்களாய் 

இருங்கள்'' என்று காைப்படுகிறது.  

 

5009 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ககாபம் பகாள்ளாதீர்கள். பிைங்கிக் பகாள்ளாதீர்கள். (நீங்கள் 

வாழ பிறர் வழீ கவண்டுபமனப்) கபாட்டியிட்டுக்பகாள்ளா தீர்கள். அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! 

ெககாதரர்களாய் இருங்கள். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 

 பாடம் : 10 ஒரு முஸ்லிமுக்கு அநீதியிடழப்பது, துகராகம் பெய்வது,  

அவடரக் ககவ லப்படுத்துவது, அவரது உயிர், மானம், பபாருள் ஆகியவற்டறப் பறிப்பது ஆகியன தடட 

பெய்யப் பட்டடவயாகும். 

 

 5010 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பபாறாடம பகாள்ளாதீர்கள். (பிறடர அதிக 

விடல பகாடுத்து வாங்கடவப்பதற்காக விற்படனப் பபாருளின்) விடலடய ஏற்றிக் ககட்காதீர்கள். 

ககாபம் பகாள்ளாதீர்கள். பிைங்கிக்பகாள்ளாதீர்கள். ஒருவர் வியாபாரம் பெய்துபகாண்டிருக்கும்கபாது 

மற்றவர் தடல யிட்டு வியாபாரம் பெய்ய கவண்டாம். (மாறாக,) அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! (அன்பு 

காட்டுவதில்) ெககாதரர்களாய் இருங்கள். ஒரு முஸ்லிம் மற்பறாரு முஸ்லிமுக்குச் ெககாதரர் ஆவார். 

அவர் தம் ெககாதரருக்கு அநீதி யிடழக்ககவா, அவருக்குத் துகராகமிடழக்ககவா, அவடரக் 

ககவலப்படுத்தகவா கவண்டாம். இடற யச்ெம் (தக்வா) இங்கக இருக்கிறது. (இடதக் கூறியகபாது) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது பநஞ்டெ கநாக்கி மூன்று முடற டெடக பெய்தார்கள். 

ஒருவர் தம் ெககாதர முஸ்லிடமக் ககவலப்படுத்துவகத அவருடடய தீடமக்குப் கபாதிய ொன்றாகும். 

ஒவ்பவாரு முஸ்லிமுக்கும் மற்ற முஸ்லிம்களின் உயிர், பபாருள், மானம் ஆகியடவ தடட 

பெய்யப்பட்டடவயாகும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 

 5011 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் 

வழியாகச் ெற்று கூடுதல் குடறவுடன் இடம்பபற்றுள்ளது. அதில், "அல்லாஹ் உங்கள் உடல்க டளகயா 

உருவங்கடளகயா பார்ப்பதில்டல. மாறாக, உங்கள் உள்ளங்கடளகய பார்க்கின் றான்'' என்று 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிவிட்டுத் தம் விரல்களால் தமது பநஞ்டெ கநாக்கி டெடக 

பெய்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. 
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 5012 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ், உங்கள் கதாற்றங்கடளகயா 

உங்கள் பெல்வங்கடளகயா பார்ப்பதில்டல. மாறாக, உங்களுடடய உள்ளங்கடளயும் 

பெயல்கடளயுகம அவன் பார்க்கிறான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 

 பாடம்: 11 ஒருவருக்பகாருவர் படகடம பகாள் வதற்கும் கபொமல் இருப்பதற்கும் வந்துள்ள 

தடட.  

 

5013 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பொர்க்கத்தின் கதவுகள் திங்கட்கிழடமயும் 

வியாழக்கிழடமயும் திறக்கப்படுகின்றன. அப்கபாது அல்லாஹ்வுக்கு எடதயும் இடை கற்பிக்காத 

ஒவ்கவார் அடியாருக்கும் மன்னிப்பு வழங்கப்படுகிறது; தமக்கும் தம் (முஸ்லிம்) ெககாதரருக்கும் 

இடடகய படகடமயுள்ள மனிதடரத் தவிர. அப்கபாது "இவ்விருவரும் தமக்கிடடகய ெமாதானம் 

பெய்துபகாள்ளும்வடர இவர்கடள விட்டுடவயுங்கள்; இவ்விருவரும் தமக்கிடடகய ெமாதானம் 

பெய்துபகாள்ளும்வடர இவர்கடள விட்டுடவயுங்கள்; இவ்விருவரும் ெமாதானம் 

பெய்துபகாள்ளும்வடர இவர்கடள விட்டுடவயுங்கள்'' என்று கூறப்படும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 

மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அப்துல் அஸீஸ் அத்தாரவர்தீ 

(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "கபெிக்பகாள்ளாத இருவடரத் தவிர' (இல்லல் முத்தஹாஜிடரனி) 
என்று இடம்பபற்றுள்ளது. குடதபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் அகத பபாருள் பகாண்ட மற் பறாரு 

பொற்பறாடரில் "இல்லல் முஹ்தஜி டரனி' என்று காைப்படுகிறது. 

 

 5014 ஒரு முடற அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூறியதாக 

(பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒவ்பவாரு 

வியாழக்கிழடமயும் திங்கட் கிழடமயும் (மனிதர்களின் அடனத்துச்) பெயல்களும் (அல்லாஹ்விடம்) 

ெமர்ப்பிக்கப் படுகின்றன. அன்டறய தினத்தில் வல்லடம யும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், தனக்கு எடத 

யும் இடைடவக்காத ஒவ்பவாரு மனிதருக் கும் மன்னிப்பு அளிக்கின்றான்; தமக்கும் தம் 

ெககாதரருக்குமிடடகய படகடம உள்ள ஒரு மனிதடரத் தவிர. அப்கபாது இவ்விருவரும் 

ெமாதானமாகிக் பகாள்ளும்வடர இவர்கடள விட்டுடவயுங் கள். இவ்விருவரும் 

ெமாதானமாகிக்பகாள்ளும் வடர இவர்கடள விட்டுடவயுங்கள்'' என்று கூறப்படுகிறது. - மனிதர்களின் 

பெயல்கள் ஒவ்பவாரு வாரமும் திங்கட்கிழடம, வியாழக்கிழடம ஆகிய இரு தினங்களிலும் 

(அல்லாஹ்விடம்) ெமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. அப்கபாது, "இடறநம்பிக்டகயுள்ள ஒவ்கவார் 

அடியாருக்கும் மன்னிப்பு அளிக்கப்படுகிறது; தமக்கும் தம் ெககாதரருக்குமிடடயில் படகடமயுள்ள 

அடியாடரத் தவிர. அப்கபாது, "இவ்விருவரும் (ெமாதானத்தின்பால்) திரும்பும்வடர இவ்விருவடரயும் 

விட்டுடவயுங்கள். அல்லது தாமதப்படுத்துங்கள்'' என்று கூறப்படுகிறது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

 
பாடம்: 12 அல்லாஹ்வுக்காக கநெிப்பதன் ெிறப்பு  
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5015 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் மறுடம நாளில், "என்டனக் 

கண்ைியப்படுத்துவதற்காக ஒருவடரபயாரு வர் கநெித்துக்பகாண்டவர்கள் எங்கக? எனது நிழடலத் 

தவிர கவறு நிழலில்லாத இன்டறய தினத்தில் அவர்களுக்கு நான் எனது நிழலில் நிழலளிக்கிகறன்'' 

என்று கூறுவான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 

 5016 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் தம் (பகாள்டக)ச் ெககாதர டரச் ெந்திப்பதற்காக 

கவகறார் ஊருக்குச் பென்றார். அல்லாஹ், அவர் பெல்லும் வழியில் அவடர எதிர்பார்த்தபடி வானவர் 

ஒருவடர அமரச் பெய்தான். அந்த மனிதர் அவரிடம் வந்தகபாது, "எங்கக பெல்கிறாய்?'' என்று அந்த 

வானவர் ககட்டார். அதற்கு அந்த மனிதர், "இந்த ஊரிலுள்ள என் ெககாதரர் ஒருவடரச் ெந்திப்பதற்காகச் 

பெல்கிகறன்'' என்று கூறினார். அதற்கு அவ்வானவர், "அவர் உமக்குச் பெலுத்த கவண்டிய பிரதியுபகாரம் 

ஏகதனும் உள்ளதா?'' என்று ககட்டார்.25 அதற்கு அம்மனிதர், "இல்டல; எனினும் நான் வல்லடமயும் 

மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வுக்காக அவடர கநெிக்கிகறன்'' என்று கூறினார். அதற்கு அந்த வானவர், "நீ 

அல்லாஹ்வுக்காக அவடர கநெித்தடதப் கபான்கற அல்லாஹ்வும் உன்டன கநெிக்கிறான் என்படதத் 

பதரிவிக்க அல்லாஹ்வால் உம்மிடம் அனுப்பப்பபற்ற தூதர் ஆகவன் நான்'' என்று பொன்னார். - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 

 பாடம்: 13 கநாயாளிகடள நலம் விொரிப்பதன் ெிறப்பு26  

 

5017 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கநாயாளிடய நலம் விொரித்துக்பகாண்டி 

ருப்பவர், திரும்பிவரும்வடர பொர்க்கத்தின் கனிகடளப் பறித்துக்பகாண்டிருக்கிறார். இடத ஸவ்பான் 

(ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

5018 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கநாயாளிடய நலம் விொரிக்கச் பென்றவர் 

திரும்பி வரும்வடர பொர்க்கத்தின் கனிக டளப் பறித்துக்பகாண்கடயிருக்கிறார். இடத அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர் களால் விடுதடல பெய்யப்பட்ட அடிடமயான ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

5019 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் (உடல் நலிவுற்ற) தம் ெககாதர முஸ்லிடம 

உடல்நலம் விொரிக்கச் பென்றால், அவர் திரும்பி வரும்வடர பொர்க்கத்தின் கனிகடளப் 

பறித்துக்பகாண்கடயிருக்கிறார். இடத ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

5020 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களால் விடுதடல பெய்யப்பட்ட அடிடமயான ஸவ்பான் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கநாயாளிடய நலம் விொரிக்கச் 

பென்றவர் பொர்க்கத்தின் "குர்ஃபா'வில் இருக்கிறார்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது "அல்லாஹ் வின் 

தூதகர! பொர்க்கத்தின் "குர்ஃபா' என்றால் என்ன?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அதன் 

கனிகடளப் பறிப்பதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 

வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸவ்பான் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஓர் அறிவிப்பாளர் 

பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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5021 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் 

மறுடம நாளில் (ஒரு மனிதரிடம்), "ஆதமின் மககன! (மனிதா!) நான் கநாயுற்றிருந்தகபாது என்டன 

உடல்நலம் விொரிக்க நீ வரவில் டலகய (ஏன்)?'' என்று ககட்பான். அதற்கு மனிதன், "என் இடறவா! 

நீகயா அகிலத்தாரின் அதிபதியாயிருக்க, உன்டன நான் எவ்வாறு உடல்நலம் விொரிப்கபன்?'' என்று 

ககட்பான். அதற்கு அல்லாஹ், "உனக்குத் பதரியுமா? என் அடியானான இன்ன மனிதன் 

கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது அவனிடம் பென்று நீ நலம் விொரிக்கவில்டல. பதரிந்துபகாள்: அவடன 

உடல்நலம் விொரிக்க நீ பென்றிருந்தால் அவனிடம் என்டனக் கண்டிருப்பாய்'' என்று கூறுவான். கமலும் 

அல்லாஹ், "ஆதமின் மககன! (மனிதா!) நான் உன்னிடம் உைவு ககட்கடன். ஆனால், நீ எனக்கு 

உைவளிக்கவில்டல'' என்பான். அதற்கு மனிதன், "என் இடறவா! நீ அகிலத்தாரின் அதிபதியாயிருக்க, 

உனக்கு நான் எவ்வாறு உைவளிக்க இயலும்?'' என்று ககட்பான். அதற்கு அல்லாஹ், "உனக்குத் 

பதரியுமா? உன்னிடம் என் அடியானான இன்ன மனிதன் உண்பதற்கு உைவு ககட்டான். ஆனால், 

அவனுக்கு நீ உைவளிக்கவில்டல. பதரிந்துபகாள்: அவனுக்கு நீ உைவளித்தி ருந்தால் 

அ(தற்குரிய)டத என்னிடம் நீ கண்டிருப்பாய்'' என்று கூறுவான். கமலும் "ஆதமின் மககன! (மனிதா!) 

நான் உன்னிடம் குடிப்பதற்கு தண்ைரீ் ககட்கடன். ஆனால், எனக்கு நீ தண்ைரீ் தரவில்டல'' என்று 

அல்லாஹ் கூறுவான். அதற்கு மனிதன், "என் இடறவா! நீகயா அகிலத்தாரின் அதிபதியாயிருக்க, 

உனக்கு நான் எவ்வாறு தண்ைரீ் தர இயலும்?'' என்று ககட்பான். அதற்கு அல்லாஹ், "என் அடியானான 

இன்ன மனிதன் உன்னிடம் குடிப்பதற்குத் தண்ைரீ் ககட்டான். ஆனால், அவனுக்கு நீ தண்ைரீ் 

பகாடுக்கவில்டல. பதரிந்துபகாள்: அவனுக்குக் குடிப்பதற்கு நீ தண்ைரீ் பகாடுத்திருந்தால் 

அ(தற்குரிய)டத என்னிடம் நீ கண்டிருப்பாய்'' என்று கூறுவான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

பாடம்: 14 ஓர் இடறநம்பிக்டகயாளரின் காலில் டதக்கும் முள் உள்பட அவருக்கு ஏற் படும் கநாய் 

பநாடிகள், துயரம் கபான்றவற்றுக்காக அவருக்கு நற் பலன் வழங்கப்படுகிறது.27  

 

5022 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளவிடக் கடுடமயாக 

கநாய்வாய்ப்பட்ட கவபறவடரயும் நான் கண்டதில்டல. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5023 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கநாய்வாய்ப்பட்டுக் காய்ச்ெலால் ெிரமப்பட்டுக் பகாண்டிருந்தகபாது நான் அவர்களிடம் பென்கறன். 

அவர்கடள(ப் பரிகவாடு) எனது டகயால் பதாட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! தாங்கள் கடும் காய்ச்ெலால் 

ெிரமப்படுகிறரீ் ககள!'' என்கறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; உங்களில் இருவர் 

காய்ச்ெ லால் அடடயும் துன்பத்டதப் கபான்று நான் ஒருவகன ெிரமப்படுகிகறன்'' என்றார்கள். நான், 

"இத்துன்பத்தின் காரைமாகத் தங்க ளுக்கு இரு (மடங்கு) நன்டமகள் உண்டு தாகன?'' என்று ககட்கடன். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு, "ஒரு முஸ்லி முக்கு ஏற்படும் 

கநாயாயினும், அது அல்லாத கவறு எந்தத் துன்பமாயினும் (அதற்கு ஈடாக), மரம் தன் இடலகடள 

உதிர்த்துவிடுவடதப் கபான்று அவருடடய பாவங்கடள அல்லாஹ் உதிர்க்காமல் இருப்பதில்டல'' 

என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஸுடஹர் பின் 
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ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "எனது டகயால் அவர்கடள(ப் பரிகவாடு) பதாட்கடன்'' எனும் 

குறிப்பு இடம்பபறவில்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 

அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஆம்; என் உயிர் எவன் டகயிலுள் ளகதா அவன்மீது 

ெத்தியமாக! பூமியின் மீதுள்ள ஒரு முஸ்லிமுக்கு (ஏற்படும் எந்த கநாயாயினும்...)'' என அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று இடம்பபற்றுள்ளது. 

 

 5024 அஸ்வத் பின் யஸீத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் "மினா'வில் 

இருந்தகபாது அவர்களிடம் குடறஷிக் குலத் டதச் கெர்ந்த இடளஞர் ஒருவர் வந்தார். அப்கபாது 

அ(ங்கிருந்த)வர்கள் ெிரித்துக் பகாண்டிருந்தார்கள். உடகன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "உங்களுடடய 

ெிரிப்புக்கு என்ன காரைம்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அம் மக்கள், "இன்ன மனிதர் கூடாரத்தின் 

கயிற்றில் இடறி விழுந்துவிட்டார். அவரது கழுத்கதா கண்கைா கபாயிருக்கும் (நல்லகவடள 

பிடழத்துக்பகாண்டார்)'' என்று கூறினர். அப்கபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "(இதற்பகல்லாம்) 

ெிரிக்காதீர்கள். ஏபனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு முஸ்லிடமத் டதக்கும் ஒரு 

முள்ளாயினும் அடதவிடச் ெிறிய துன்பம் எதுவாயினும், அதற்காக அவருக்கு ஓர் அந்தஸ்து பதிவு 

பெய்யப்படுகிறது; அதற்குப் பகரமாக அவரு டடய தவறுகளில் ஒன்று துடடக்கப்படுகிறது' என்று 

கூறியடத நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது. 

 

 5025 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் இடறநம்பிக்டகயாளடரத் டதக்கும் ஒரு 

முள்ளாயினும் அடதவிட அற்பமானதாயினும் அதற்குப் பதிலாக அவருக்கு ஓர் அந்தஸ்டத 

அல்லாஹ் உயர்த்துகிறான்; அல்லது அவருடடய தவறு ஒன்டற அவடரவிட்டுத் 

துடடத்துவிடுகிறான். இடத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்ககளில் வந்துள்ளது.  

 

5026 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் இடறநம்பிக்டகயாளடரத் டதக்கும் ஒரு 

முள்ளாயினும் அடதவிட அற்பமானதாயினும் அதற்குப் பதிலாக அல்லாஹ் அவருடடய தவறுகளில் 

ெிலவற்டறக் கழித்துவிடுகிறான். இடத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5027 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிடமத் டதக்கும் முள் உள்பட 

எத்துன்பமாயினும் அதற்குப் பதிலாக அவரது பாவம் மன்னிக்கப்படாமல் இருப்பதில்டல. இடத 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

5028 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் இடறநம்பிக்டகயாளடரத் டதக்கும் முள் 

உள்பட எத்துன்பமாயினும் அதற்குப் பதிலாக "அவருடடய தவறுகளில் ெில கழிக் கப்படாமல்' அல்லது 

"அவருடடய தவறுகளில் ெில மன்னிக்கப்படாமல்' இருப்பதில்டல. (அறிவிப்பாளர் உர்வா (ரஹ்) 

அவர்கள் இவ் விரண்டில் எடதக் கூறினார் என்பது அறிவிப் பாளர் யஸீத் பின் குடஸஃபா (ரஹ்) அவர்க 

ளுக்குத் பதரியவில்டல.) இடத நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள். 
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 5029 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் இடறநம்பிக்டகயாளடரத் டதக்கும் முள் 

உள்பட (துன்பங்கள்) எதுவாயினும் அதற்குப் பதிலாக அல்லாஹ் அவருக்கு ஓர் நன்டமடயப் பதிவு 

பெய்யாமல், அல்லது அதற்குப் பதிலாக அவருடடய தவறுகளில் ஒன்று மன்னிக்கப்படாமல் 

இருப்பதில்டல. இடத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 

 

5030 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் இடறநம்பிக்டகயாளருக்கு ஏற்படும் வலி, 
துன்பம், கநாய், கவடல, அவர் உைரும் ெிறு மனகவதடன உள்பட எதுவாயினும் அதற்குப் பதிலாக 

அவருடடய பாவங்களில் ெில மன்னிக்கப்படாமல் இருப்பதில்டல. இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி), அபூ 

ஹுடரரா (ரலி) ஆகிகயார் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது. - அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "தீடம பெய்பவர் அதற்குரிய தண்டடன 

வழங்கப்படுவார்'' (4:123) எனும் இடறவெனம் அருளப்பபற்றகபாது, அது முஸ்லிம்களுக்குக் 

கடுடமயான கவடலடய ஏற்படுத்தியது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(நற்பெயல்களில்) நடுநிடலயாகச் பெயல்படுங்கள்; ெரியானடதச் பெய்யுங்கள். (நாம் மிகப் பபரிய 

அளவில் வழிபாடுகள் பெய்யவில்டலகய என வருந்தாதீர்கள்.) ஏபனனில், கால் இடறி (காயமடடவது), 

அல்லது முள் டதப்பது உள்பட ஒரு முஸ்லி முக்கு ஏற்படும் ஒவ்பவாரு துன்பமும் அவருக்குப் பாவப் 

பரிகாரமாககவ அடமயும்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது. முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகிகறன்: (இந்த ஹதீஸின் 

அறிவிப்பாளர்பதாடரில் இடம்பபற்றுள்ள) இப்னு முடஹஸின் என்பவர், மக்காவாெியான உமர் பின் 

அப்திர் ரஹ்மான் பின் முடஹஸின் என்பவர் ஆவார். 

 

 5031 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், (உடல் நலிவுற்றிருந்த) உம்முஸ் ஸாயிப் அல்லது உம்முல் முெய்யப் எனும் 

பபண்மைியிடம் (உடல்நலம் விொரிக்கச்) பென்றார்கள். அப்கபாது "உம்முஸ் ஸாயிகப! அல்லது 

உம்முல் முெய்யகப! உமக்கு என்ன கநர்ந்தது? ஏன் நடுங்கிக்பகாண்டிருக்கிறாய்?'' என்று ககட்டார்கள். 

அதற்கு அப்பபண், "காய்ச்ெல். அதில் அல்லாஹ் வளம் கெர்க்காமல் இருக்கட்டும்!'' என்று கூறினார். 

அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "காய்ச்ெடல ஏொகத! ஏபனனில் அது, பகால்லனின் 

உடல இரும்பின் துருடவ அகற்றிவிடுவடதப் கபான்று, ஆதமின் மக்களின் (மனிதர்களின்) தவறுகடள 

அகற்றி விடுகிறது'' என்று கூறினார்கள்.  

 

5032 அதாஉ பின் அபரீபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 

என்னிடம், "பொர்க்கவாெிகளில் ஒரு பபண்மைிடய உங்களுக்குக் காட்டட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். 

நான் "ெரி! (காட்டுங்கள்)'' என்று பொன்கனன். அவர்கள், "(இகதா) இந்தக் கறுப்பு நிறப் பபண்மைிதான் 

அவர். இவர் (ஒரு தடடவ) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் வலிப்பு கநாயால் பாதிக்கப்படுகிகறன். 

அப்கபாது (என் உடலிலிருந்து ஆடட விலகி) உடல் திறந்துபகாள்கிறது. ஆககவ, எனக்காக 

அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ நிடனத்தால் பபாறுடமயாக 

இருக்கலாம். (இதற்குப் பதிலாக) உனக்குச் பொர்க்கம் கிடடக்கும். நீ விரும்பினால் உனக்குக் 

குைமளிக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் நான் கவண்டுகிகறன்'' என்று பொன்னார்கள். இப்பபண்மைி "நான் 

பபாறுடமயாககவ இருந்துவிடு கிகறன். ஆயினும், (வலிப்பு வரும்கபாது ஆடட விலகி) என் உடல் 
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திறந்துபகாள்கிறது. அப்படித் திறக்காமலிருக்க அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள்' என்று பொன்னார். 

அவ்வாகற நபி (ஸல்) அவர்கள் இப்பபண்ணுக்காகப் பிரார்த்தடன பெய்தார்கள்'' என்றார்கள்.28 இந்த 

ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 15 அநீதியிடழப்பது தடட பெய்யப்பட்டதாகும்.29  

 

5033 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் வளமும் உயர்வும் மிக்க அல்லாஹ் 

பின்வருமாறு கூறியதாக அறிவித்தார்கள்: என் அடியார்ககள! அநீதியிடழப்படத எனக்கு நாகன தடட 

பெய்துபகாண்கடன். அடத உங்களிடடகய யும் தடட பெய்யப்பட்டதாக ஆக்கிவிட்கடன். ஆககவ, 

நீங்கள் ஒருவருக்பகாருவர் அநீதி யிடழக்காதீர்கள். என் அடியார்ககள! உங்களில் யாடர நான் 

நல்வழியில் பெலுத் திகனகனா அவர்கடளத் தவிர மற்ற அடன வரும் வழி தவறியவர்ககள. ஆககவ, 

என்னிடகம நல்வழியில் பெலுத்துமாறு ககளுங்கள். உங்கடள நான் நல்வழியில் பெலுத்துகவன். என் 

அடியார்ககள! உங்களில் யாருக்கு நான் உைவளித்துள்களகனா அவர்கடளத் தவிர மற்ற அடனவரும் 

பெித்தி ருப்பவர்ககள. ஆககவ, என்னிடகம உைவாதாரத்டதக் ககளுங்கள். நான் உங்களுக்கு உைவளிக் 

கிகறன். என் அடியார்ககள! உங்களில் யாருக்கு நான் ஆடடயைிவித்துள்களகனா அவர்கடளத் தவிர 

மற்ற அடனவரும் நிர்வாைமானவர்ககள. ஆககவ, என்னிடகம ஆடட ககளுங்கள். நான் உங்களுக்கு 

ஆடடயைி விக்கிகறன். என் அடியார்ககள! நீங்கள் இரவிலும் பகலிலும் பாவம் பெய்கிறரீ்கள். நான் 

அடனத்துப் பாவங்கடளயும் மடறத்துக் பகாண்டிருக்கிகறன். ஆககவ, என்னிடகம பாவமன்னிப்புக் 

ககாருங்கள். நான் உங்கள் பாவங்கடள மன்னிக்கிகறன். என் அடியார்ககள! உங்களால் எனக்கு 

எவ்விதத் தீங்கும் அளிக்க முடியாது; கமலும், உங்களால் எனக்கு எவ்விதப் பயனும் அளிக்க முடியாது. 

என் அடியார்ககள! உங்களில் முற்காலத்தார், பிற்காலத்தார், மனிதர்கள், ஜின்கள் ஆகிய அடனவரும் 

உங்களில் மிகவும் இடறயச்ெமுடடய ஒரு மனிதடரப் கபான்று மாறிவிட்டாலும் அது எனது 

ஆட்ெியில் எடதயும் அதிகமாக்கி விடுவதில்டல. என் அடியார்ககள! உங்களில் முற்காலத்தார், 

பிற்காலத்தார், மனிதர்கள், ஜின்கள் ஆகிய அடனவரும் மிகவும் தீய மனிதர் ஒருவடரப் கபான்று 

மாறிவிட்டாலும் அது எனது ஆட்ெியில் எடதயும் குடறத்துவிடப்கபாவதில்டல. என் அடியார்ககள! 

உங்களில் முற்காலத்தார், பிற்காலத்தார், மனிதர்கள், ஜின்கள் ஆகிய அடனவரும் கெர்ந்து ஒகர திறந்த 

பவளியில் நின்று என்னி டத்தில் (தத்தம் கதடவகடளக்) ககாரினாலும் ஒவ்பவாரு மனிதருக்கும் அவர் 

ககட்படத நான் பகாடுப்கபன். அது என்னிடத்தில் இருப்பவற்றில் எடதயும் குடறத்துவிடுவதில்டல; 

கடலில் நுடழ(த்து எடு)க்கப்பட்ட ஊெி (தண்ைடீரக்) குடறப்படதப் கபான்கற தவிர (குடறக்காது)! என் 

அடியார்ககள! நீங்கள் பெய்துவரும் நல்லறங்கடள நான் உங்களுக்காக எண்ைிக் கைக்கிடுகிகறன். 

பிறகு அதன் நற்பலடன நான் முழுடமயாக வழங்குகவன். நல்லடதக் கண்டவர் அல்லாஹ்டவப் 

கபாற்றிப் புகழட்டும். அல்லடதக் கண்டவர் தம்டமகய பநாந்துபகாள்ளட்டும்! (இதன் 

அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ெயதீ் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (இந்த 

ஹதீடஸ எனக்கு அறிவித்த) அபூஇத்ரீஸ் அல்கவ்லான ீ(ரஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீஸ் குத்ெிடய 

அறிவிக்கும்கபாது, (இந்த இடறச்பெய்திடயக் கண்ைியப்படுத்துவதற்காக) முழந்தாளிட்டு 

நின்றுபகாள்வார்கள். - அபூதர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமுஸ்ஹிர் (ரஹ்) 

அவர்கள் வாயிலாக மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், மர்வான் பின் 

முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்ககள அபூமுஸ்ஹிர் (ரஹ்) அவர்கடளவிட ஹதீஸ் அறிவிப்பில் 
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முழுடமயானவர் ஆவார். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறி விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் 

அநீதியிடழப்படத என்மீதும் தடட பெய்துபகாண்கடன். என் அடியார்கள் மீதும் தடட பெய்துவிட்கடன். 

ஆககவ, நீங்கள் ஒருவருக்பகாருவர் அநீதி இடழக்கா தீர்கள்'' என்று வளமும் உயர்வும் மிக்க தம் 

இடறவனிடமிருந்து கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம் பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. ஆயினும், அபூஇத்ரீஸ் அல்கவ்லான ீ(ரஹ்) அவர்கள் 

அறிவித்த கமற்கண்ட ஹதீகஸ இடதவிட முழுடமயானதாகும். 

 

 5034 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அநீதியிடழப்பதிலிருந்து தவிர்ந்துபகாள் 

ளுங்கள். ஏபனனில் அநீதியானது, மறுடம நாளில் பல இருள்களாகக் காட்ெி தரும். 

கருமித்தனத்திலிருந்து தவிர்ந்துபகாள்ளுங்கள். ஏபனனில் கருமித்தனமானது, உங்களுக்கு 

முன்னிருந்தவர்கடள அழித்தது; இரத்தங்கடளச் ெிந்துவதற்கும் இடறவனால் அவர்களுக்குத் தடட 

பெய்யப்பட்டவற்டற அனுமதிக்கப்பட்டடவயாக ஆக்கிக் பகாள்வதற்கும் தூண்டுககாலாக இருந்தது. 

இடத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

5035 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அநீதி, மறுடம நாளில் பல இருள்களாகக் 

காட்ெி தரும். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.30  

 

5036 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் மற்பறாரு முஸ்லிமின் 

ெககாதரன் ஆவான். அவனுக்கு அநீதியி டழக்கவுமாட்டார்; (பிறரது அநீதிக்கு அவன் ஆளாகும்படி) 

அவடனக் டகவிட்டுவிடவு மாட்டார். யார் தம் ெககாதரனின் கதடவடய நிடறவு பெய்வதில் 

ஈடுபட்டிருக்கிறாகரா அவரது கதடவடய நிடறவு பெய்வதில் அல்லாஹ்வும் ஈடுபட்டிருக்கிறான். யார் 

ஒரு முஸ்லிமின் ஒரு துன்பத்டத நீக்குகிறாகரா அதற்குப் பகரமாக அவடரவிட்டு அல்லாஹ் மறுடம 

நாளில் அவருடடய துன்பங்களில் ஒன்டற நீக்குகிறான். யார் ஒரு முஸ்லிமின் குடறகடள 

மடறக்கிறாகரா அவருடடய குடறகடள மறுடம நாளில் அல்லாஹ்வும் மடறக்கிறான். இடத 

அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.31  

 

5037 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

(மக்களிடம்), "திவாலாகிப்கபானவன் என்றால் யார் என்று உங்களுக்குத் பதரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். 

மக்கள், "யாரிடம் பவள்ளிக் காகொ (திர்ஹம்) பபாருட்ககளா இல்டலகயா அவர்தான் எங்கடளப் 

பபாறுத்தவடர திவாலானவர்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் 

ெமுதாயத்தாரில் திவாலாகிப்கபானவர் ஒருவராவார். அவர் மறுடம நாளில் பதாழுடக, கநான்பு, 

ஸகாத் ஆகியவற்றுடன் வருவார். (அகத கநரத்தில்) அவர் ஒருவடரத் திட்டியிருப்பார். ஒருவர்மீது 

அவதூறு பொல்லியிருப்பார். ஒருவரது பபாருடள (முடறககடாகப்) புெித்திருப்பார். ஒருவரது 

இரத்தத்டதச் ெிந்தியிருப்பார். ஒருவடர அடித்திருப்பார். ஆககவ, அவருடடய நன்டமகளிலிருந்து ெில 

இவருக்குக் பகாடுக்கப்படும்; இன்னும் ெில அவருக் குக் பகாடுக்கப்படும். அவருடடய 

நன்டமகளிலிருந்து எடுத்துக் பகாடுப்பதற்குமுன் நன்டமகள் தீர்ந்துவிட்டால், (அவரால் பாதிக்கப்பட்ட) 

மக்களின் பாவங்களிலிருந்து ெில எடுக்கப்பட்டு, இவர்மீது கபாடப்படும். பிறகு அவர் நரக பநருப்பில் 
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தூக்கிபயறியப்படுவார் (அவகர திவாலாகிப்கபானவர்)'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

 5038 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுடம நாளில் உரிடமகடள உரியவர் 

களிடம் நிச்ெயமாக நீங்கள் ஒப்படடப்பரீ்கள். எந்த அளவுக்பகன்றால், பகாம்பில்லாத ஆட்டுக்காக 

(அடத முட்டிய) பகாம்புள்ள ஆட்டிடம் பழிவாங்கப்படும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

5039 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹ் (இவ்வுலகில்) அநீதி இடழப்ப வனுக்கு (விட்டுக்பகாடுத்து) அவகாெமளிப் பான். இறுதியில் 

அவடனப் பிடித்துவிட்டால், அவடனத் தப்பவிடமாட்டான்'' என்று கூறி விட்டு, "அநீதி இடழத்த 

ஊர்(க்காரர்)கடளப் பிடிக்கும்கபாது இவ்வாகற உம்முடடய இடற வன் பிடிக்கிறான். அவனது பிடி 

வடதக்கக்கூடியது; கடுடமயானது'' (11:102) எனும் இடறவெனத்டத ஓதிக்காட்டினார்கள்.  

 

பாடம்: 16 அநீதியிடழத்த ெககாதரனுக்கும் அநீதிக்குள்ளான ெககாதரனுக்கும் உதவுதல்.  

 

5040 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு கபாரின்கபாது) முஹாஜிர்களில் ஓர் 

இடளஞரும் அன்ொரிகளில் ஓர் இடளஞரும் ெண்டட யிட்டுக்பகாண்டனர். அப்கபாது "அந்த 

முஹாஜிர்' அல்லது "முஹாஜிர்கள்', "முஹாஜிர்ககள (உதவிக்கு வாருங்கள்)'' என்று அடழத்தார். அந்த 

அன்ொரி, "அன்ொரிககள! (உதவிக்கு வாருங்கள்)!'' என்று அடழத்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் புறப்பட்டு வந்து, "என்ன இது, அறியாடமக் காலத்தவரின் கூப்பாடு?'' என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "இல்டல; அல்லாஹ்வின் தூதகர! இடளஞர்கள் இருவர் 

ெண்டடயிட்டுக்பகாண்டனர். அவர்களில் ஒருவர் மற்றவரின் புட்டத்தில் அடித்துவிட்டார்'' என்று 

கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பிரச்ெிடன இல்டல. ஒருவர் தம் ெககாதரர் 

அநீதியிடழப் பவராக இருக்கும் நிடலயிலும் அநீதிக்குள்ளானவராக இருக்கும் நிடலயிலும் அவருக்கு 

உதவட்டும். (அது எவ்வாபறனில்) அவர் அநீதியிடழப்ப வராக  
 
5041 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ("பனூ முஸ்தலிக்' எனும்) ஓர் 

அறப்கபாரில் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந் கதாம். அப்கபாது முஹாஜிர்களில் ஒருவர் அன்ொரிகளில் 

ஒருவடர (விடளயாட்டாக)ப் புட்டத்தில் அடித்துவிட்டார். அப்கபாது (அடி வாங்கிய) அன்ொரி, 

"அன்ொரிககள! (உதவிக்கு வாருங்கள்)'' என்று அடழத்தார். அந்த முஹாஜிர், "முஹாஜிர்ககள! 

(உதவிக்கு வாருங்கள்)'' என்று அடழத்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வந்து), 

"இது என்ன அறியாடமக் காலக் கூப்பாடு?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வின் 

தூதகர! முஹாஜிர்களில் ஒருவர் அன்ொரிகளில் ஒருவடரப் புட்டத்தில் அடித்துவிட்டார்'' என்று 

கூறினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இத்தடகய கூப்பாடுகடளக் டகவிடுங்கள். 

(இன மாச்ெரியங்கடளத் தூண்டு கின்ற) இக்கூப்பாடுகள் நாற்றம் வெீக்கூடியடவ'' என்று கூறினார்கள். 

அப்கபாது (மதீனாவாெியான நயவஞ்ெகர்களின் தடலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உடப இடதக் 

ககட்டுவிட்டு "அப்படியா அவர்கள் (முஹாஜிர்கள்) பெய்துவிட்டார்கள்? அல்லாஹ்வின் மீதாடை யாக! 

நாங்கள் மதீனாவுக்குத் திரும்பிச் பென்றால் (எங்கள் இனத்தாரான) கண்ைியவான்கள் இழிந் 
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கதா(ராகிய முஹாஜி)ர்கடள நிச்ெயமாக அங்கிருந்து பவளிகயற்றிவிடுவர்'' என்று (அன்ொரிகளுக் 

காகப்) கபெினார். (இச்பெய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் கதாழர்களுக்கும் 

எட்டியகபாது) உமர் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, "என்டன விடுங்கள். இந்த நயவஞ்ெகனின் கழுத்டத 

பவட்டிவிடுகிகறன்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவடர 

விட்டுவிடுங்கள். முஹம்மத் தம் கதாழர்கடளகய பகாடல பெய்கிறார் என்று மக்கள் கபெிவிடக் 

கூடாது'' என்று பொன்னார்கள்.32 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

5042 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முஹாஜிர்களில் ஒருவர் அன்ொரிகளில் 

ஒருவடரப் புட்டத்தில் அடித்துவிட்டார். அந்த அன்ொரி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து அவடரப் 

பழிக்குப் பழி வாங்க கவண்டு பமனக் ககாரினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இத்தடகய (இன 

மாச்ெரியங்கடளத் தூண்டும்) கூப்பாடுகடள விடுங்கள். இடவ நாற்றம் வெீக்கூடியடவ'' என்று 

பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

 பாடம்: 17 இடறநம்பிக்டகயாளர்கள் ஒருவருக் பகாருவர் அன்பு பெலுத்துவதும் பரிவு காட்டுவதும் 

கதாள் பகாடுத்து ஒத்துடழப்பதும்.  

 

5043 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறநம்பிக்டகயாளர்கள் ஒருவருக் 

பகாருவர் (ஒத்துடழக்கும் விஷயத்தில்) ஒரு கட்டடத்டதப் கபான்றவர்கள் ஆவர். கட்டடத் தின் ஒரு 

பகுதி மற்பறாரு பகுதிக்கு வலு கெர்க்கிறது. இடத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் ஏழு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

5044 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவருக்பகாருவர் அன்பு பெலுத்துவதிலும் 

கருடை புரிவதிலும் பரிவு காட்டுவதிலும் இடற நம்பிக்டகயாளர்களின் நிடலயானது, ஓர் உடலின் 

நிடலடயப் கபான்றதாகும். உடலின் ஓர் உறுப்பு சுகவனீமடடந்தால், அதனுடன் மற்ற உறுப்புகளும் 

(கெர்ந்துபகாண்டு) உறங்காமல் விழித்துக்பகாண்டிருக்கின்றன. அத்துடன் உடல் முழுவதும் 

காய்ச்ெலும் கண்டுவிடுகிறது. இடத நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.34 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5045 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறநம்பிக்டகயாளர்கள் ஒகர மனித டனப் 

கபான்றவர்கள். அவனுக்குத் தடலயில் சுகவனீகமற்பட்டால் உடல் முழுவதும் காய்ச்ெல் 

கண்டுவிடுகிறது. அதனுடன் மற்ற உறுப்புகளும் (கெர்ந்துபகாண்டு) உறங்காமல் விழித்திருக்கின்றன. 

இடத நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

களில் வந்துள்ளது. - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: முஸ்லிம்கள் ஒகர 

மனிதடனப் கபான்றவர்கள். அவனது கண்ணுக்கு கநாய் ஏற்பட்டால், உடல் முழுவதும் 

கநாய்வாய்ப்படுகிறது. அவனது தடலக்கு கநாய் ஏற்பட்டால், உடல் முழுவதும் கநாய் காண்கிறது. 

இடத நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பஷீர் 

(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம்: 18 ஏசுவதற்கு வந்துள்ள தடட  

 

5446 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவடரபயாருவர் ஏெிக்பகாள்ளும் 

இருவரில் முதலில் ஏெ ஆரம்பித்தவடரகய குற்றம் ொரும்; அநீதிக்குள்ளானவர் வரம்பு மீறாத வடர!35 

இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 

பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 19 மன்னிப்பும் பைிவும் விரும்பத்தக்க குைங்களாகும்.  

 

5447 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தர்மம் பெல்வத்டதக் குடறப்பதில்டல. 

மன்னிப்பதால் ஓர் அடியாருக்கு அல்லாஹ் கண்ைியத் டதகய அதிகப்படுத்துகிறான். 

அல்லாஹ்வுக்காக ஒருவர் பைிவு காட்டினால் அவடர அல்லாஹ் உயர்த்தாமல் இருப்பதில்டல.36 

இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

 பாடம்: 20 புறம் கபசுவது தடட பெய்யப்பட்ட தாகும்.37  

 

5048 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

(எங்களிடம்), "புறம் கபசுதல் என்றால் என்னபவன்று உங்களுக்குத் பதரி யுமா?'' என்று ககட்டார்கள். 

அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுடடய தூதருகம நன் கறிந்தவர்கள்'' என்று பதிலளித்தனர். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் உம்முடடய ெககாதரடரப் பற்றி அவர் விரும்பாத ஒன்டறக் 

கூறுவதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அப்கபாது, "நான் பொல்லும் குடற என் ெககாதரரிடம் 

இருந்தாலுமா? (புறம் கபசுதலாக ஆகும்), கூறுங்கள்'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் பொல்லும் குடற உம்முடடய ெககாதரரிடம் இருந்தால்தான், நீர் அவடரப் 

பற்றிப் புறம் கபெினரீ் என்றாகும். நீர் பொன்ன குடற அவரிடம் இல்லாவிட்டாகலா, நீர் அவடரப் பற்றி 
அவதூறு பொன்னவராவரீ்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 21 அல்லாஹ் ஒருவரது குடறடய இவ்வுலகில் மடறத்துவிட்டால், மறுடமயிலும் அடத 

அவன் மடறப்பான் எனும் நற்பெய்தி. 
 

 5049 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் ஓர் அடியாரின் குடறடய இவ்வுலகில் 

மடறத்துவிட்டால், அடத அவன் மறுடம நாளிலும் மடறக்காமல் இருப்பதில்டல. இடத 

அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

5050 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் அடியார் மற்கறார் அடியாரின் குடறடய இவ்வுலகில் 

மடறத்தால், அவரு டடய குடறடய அல்லாஹ் மறுடம நாளில் மடறக்காமல் இருப்பதில்டல. இடத 

அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

பாடம்: 22 அருவருப்பாகப் கபசும் ஒருவரிடமி ருந்து தம்டமத் தற்காத்துக்பகாள்வ தற்காக அவரிடம் 

ஒருவர் கனிவாகப் கபசுவது.  
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5051 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: ஒரு மனிதர் (எங்கள் வடீ்டுக்குள் வர) நபி (ஸல்) 

அவர்களிடம் அனுமதி ககட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவடர உள்கள வரச் பொல்லுங்கள். 

அந்தக் கூட்டத்தாரிகலகய (இவர்) கமாெமானவர்'' என்று அவடரப் பற்றிச் பொன்னார்கள். (வடீ்டுக்கு 

உள்கள) அவர் வந்தகபாது (எல்லாரிடமும் கபசுவடதப் கபான்கற) அவரிட(மு)ம் நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கனிவாகப் கபெினார்கள். (அவர் கபெிவிட்டு எழுந்து பென்றதும்) நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நீங்கள் 

அவடரக் குறித்து ஒரு விதமாகச் பொன்னரீ்கள். பிறகு அவரிடகம கனிவாகப் கபெினரீ்ககள?'' என்று 

ககட்கடன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆயிஷா! அல்லாஹ்விடம் மறுடம நாளில் தகுதியால் 

மிகவும் கமாெமானவர் யாபரனில், மக்கள் எவரது அருவருப்பான கபச்சுகளிலிருந்து (தம்டமத்) 

தற்காத்துக் பகாள்ள ஒதுங்கிக்பகாள்கிறார்ககளா அவர்தான். (அருவருப்பான கபச்சுகள் கபசும் அவர் 

குறித்து எச்ெரிக்டக பெய்யகவ அவடரப் பற்றி அவ்வாறு பொன்கனன்)'' என்றார்கள்.38 இந்த ஹதீஸ் 

ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் 

களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் (வார்த்டதகளில் ெிறிது 

கவறுபாட்டுடன்) வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 23 நளினத்தின் ெிறப்பு39  

 

5052 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நளினத்டத இழந்தவர் நன்டமகடள இழந்தவர் ஆவார். இடத 

ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

5053 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நளினத்டத இழந்தவர் நன்டமடய இழந்தவர் 

ஆவார். இடத ஜரீர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஏழு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 

வந்துள்ளது.  

 

5054 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நளினத்டத இழந்தவர் நன்டமகடள 

இழந்தவர் ஆவார். இடத ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

5055 நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "ஆயிஷா! அல்லாஹ் பமன்டம யானவன். பமன்டமயான கபாக்டககய 

அவன் விரும்புகிறான். வன்டமக்கும் பிறவற் றுக்கும் வழங்காதடதபயல்லாம் அவன் பமன் டமக்கு 

வழங்குகிறான்'' என்று கூறினார்கள்.  

 

5056 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பமன்டம எதில் இருந்தாலும், அடத அது அழகாக்கிவிடும். 

பமன்டம அகற்றப்பட்ட எந்த ஒன்றும் அலங்ககாலமாகிவிடும். இடத நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவி 
யார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள்.  

 

5057 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் (பயைத்துக்குப் பழக்கப்படாத) முரட்டு 

சுபாவ முடடய ஒட்டகம் ஒன்றில் ஏறிச் பென்றார்கள். அப்கபாது அடத விரட்டலானார்கள். அப்கபாது 

அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஆயிஷா!) நளினத் டதக் டகயாள்வாயாக'' என்று 

கூறிவிட்டு, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்று கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  
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பாடம்: 24 கால்நடடகள் முதலியவற்டறச் ெபிப்பது தடட பெய்யப்பட்டதாகும். 

 

 5058 இம்ரான் பின் ஹுடஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 

பயைத்திலிருந்தகபாது, அன்ொரிகளில் ஒரு பபண் ஒட்டகபமான்றின்மீது அமர்ந்திருந்தார். அந்த 

ஒட்டகம் முரண்டு பிடித்தகபாது அப்பபண் அ(ந்த ஒட்டகத்)டதச் ெபித்தார். இடதச் பெவியுற்ற 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதன் மீதுள்ளவற்டற அகற்றிவிட்டு, அடத விட்டு விடுங்கள். 

ஏபனனில், அது ொபத்திற்குள்ளா னதாகும்'' என்று கூறினார்கள்.40 அடதயடுத்து அந்த ஒட்டகம் மக்களி 
டடகய நடந்து பெல்வடதயும், அடத எவரும் ெீண்டாமலிருந்தடதயும் இப்கபாதும் நான் பார்ப்படதப் 

கபான்றுள்ளது. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 

 5059 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இம்ரான் பின் ஹுடஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஹம்மாத் (ரஹ்) அவர்களது 

அறிவிப்பில், "அந்தச் ொம்பல் நிற ஒட்ட கத்டத நான் இப்கபாதும் பார்ப்படதப் கபான் றுள்ளது'' என்று 

இம்ரான் பின் ஹுடஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது. அப்துல் வஹ்ஹாப் 

அஸ்ஸகஃப ீ(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அதன் மீதுள்ளவற்டற அகற்றிவிட்டு அடத 

பவறுகமனியாக விட்டுவிடுங்கள். ஏபனனில், அது ொபத்துக்குரியதாகும்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

 

5060 அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஓர் அடிடமப் பபண் ஒட்டகபமான்றின் 

மீதிருந்த(படி பயைம் பெய்துபகாண்டிருந்)தார். அதன் மீது மக்களின் பயைச் ொதனங்கள் ெில இருந்தன. 

(முன்கன) பென்றுபகாண்டிருந்த நபி (ஸல்) அவர்கடளயும் குறுகலான மடல வருவடதயும் கண்ட 

அப்பபண், "ஹல்!'' என அந்த ஒட்டகத்டத அதட்டிவிட்டு, "இடறவா! இ(ந்த ஒட்டகத்)டத நீ ெபிப்பாயாக!'' 

என்று பிரார்த்தித்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ொபத்டதச் சுமந்துவரும் இந்த ஒட்டகம் 

நம்முடன் வர கவண்டாம்'' என்று கூறினார்கள். 

 

 5061 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 

"இல்டல; அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அல்லாஹ்வின் ொபத்டதச் சுமந்துள்ள எந்த வாகனமும் 

நம்முடன் வர கவண்டாம் என்கறா, அல்லது இடதப் கபான்கறா கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம் 

பபற்றுள்ளது.  

 

5062 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு 

வாய்டமயாளர் அதிகமாகச் ொபமிடுப வராக இருப்பது தகாது'' என்று பொன்னார்கள். - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 

 5063 டஸத் பின் அஸ்லம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல் மலிக் பின் மர்வான் (தம் விருந்தி 
னராக வந்திருந்த நபித்கதாழியரில் ஒருவரான) உம்முத் தர்தா (ரலி) அவர்களுக்குத் தம் ொர்பாக வடீ்டு 

அலங்காரப் பபாருட்கடள அனுப்பிடவத்தார். (உம்முத் தர்தா (ரலி) அவர்கடளத் தம் மடனவியரின் 

இல்லத்திற்கு வரவடழத்து அவரிடம் நபிபமாழிகடளக் ககட்பார்.) ஒரு நாள் இரவில் அப்துல் மலிக் 

எழுந்து தம் ஊழியடர அடழத்தார். அவர் தாமதமாக வந்த கபாது அவடரச் ெபித்தார். காடலயானதும் 
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அப்துல் மலிக்கிடம் உம்முத் தர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: இன்றிரவு நீங்கள் உங்கள் ஊழியடர 

அடழத்தகபாது, அவடரச் ெபிப்படத நான் பெவியுற்கறன். (என் கைவர்) அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கள் 

பின்வருôறு கூறியடத நான் ககட்டுள்களன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதிகமாகச் 

ெபிப்பவர்கள் மறுடம நாளில் பரிந்துடரப்ப வர்களாககவா ொட்ெியமளிப்பவர்களாககவா 

இருக்கமாட்டார்கள்'' எனக் கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் டஸத் பின் அஸ்லம் (ரஹ்) 

அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 

 5064 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அதிகமாகச் ெபிப்பவர்கள் மறுடம நாளில் 

ொட்ெியமளிப்பவர்களாககவா பரிந்துடரப்பவர் களாககவா இருக்கமாட்டார்கள். இடத அபுத்தர்தா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 

 5065 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 

தாங்கள் இடைடவப்பாளர்களுக் பகதிராக(ச் ொபமிட்டுப்) பிரார்த்தியுங்கள்'' என்று கூறப்பட்டது. 

அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் ொபமிடுபவனாக அனுப்பப்படவில்டல. நான் அருளாககவ 

அனுப்பப்பபற்றுள் களன்'' என்று கூறினார்கள்.41 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 25 நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒருவருக்பகதிராகப் பிரார்த்திக்ககவா ஏெகவா ெபிக்ககவா பெய்து, 

அவற்றுக்கு அவர் தகுதியானவராக இல்லாதிருந்தால், அவருக்கு அது பாவப் பரிகாரமாகவும் 

நற்பலனாகவும் அருளாகவும் மாறிவிடும்.42 

 

 5066 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

இரண்டு கபர் வந்தார்கள்; நபியவர்களிடம் எடதப் பற்றிகயா கபெினார் கள். அவர்கள் என்ன கபெினார்கள் 

என்பது எனக்குத் பதரியவில்டல. அவர்கள் இரு வரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கடளக் 

ககாபப்படுத்திவிட்டனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்விருவடரயும் ெபித்து 

ஏெிவிட்டார்கள். அவர்கள் இருவரும் பென்றதும், நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நன்டமகளில் 

எடதகயனும் யார் அடடந்துபகாண்டாலும், இவ்விருவர் (மட்டும்) அடத அடடயப்கபாவ தில்டல'' 

என்று கூறிகனன். அதற்கு "அது எதனால்?'' என்று நபியவர்கள் ககட்டார்கள். நான், "அவ்விருவடரயும் 

தாங்கள் ெபித்தீர் ககள? ஏெினரீ்ககள?'' என்று பதிலளித்கதன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "நான் என் இடறவனிடம் நிபந்தடனயிட்டுக் கூறியுள்ளடத நீ அறியவில்டலயா? "இடறவா! 

நான் ஒரு மனிதகன! நான் முஸ்லிம்களில் ஒருவடரச் ெபித்திருந்தால், அல்லது ஏெியிருந்தால் அடத 

அவருக்குப் பாவப் பரிகாரமாகவும் நன்டமயாகவும் ஆக்கிவிடுவாயாக' என்று கூறியுள்களன்'' 

என்றார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் ஈொ பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் இருவரும் அல்லாஹ் வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் தனியாகப் கபெினர். அப்கபாது அவ்விருவடரயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் ஏெினார்கள்; ெபித்தார்கள். பிறகு அவ்விருவடரயும் பவளிகயற்றிவிட்டார்கள்'' என்று 

இடம்பபற்றுள்ளது.  

 

5067 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! 

நான் ஒரு மனிதகன. ஆககவ, நான் முஸ்லிம்களில் எவடரகயனும் ஏெியிருந் தால், அல்லது 
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ெபித்திருந்தால், அல்லது அடித் திருந்தால் அவற்டற அவருக்குப் பாவப் பரிகாரமாகவும் அருளாகவும் 

மாற்றிடுவாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் வாயிலாகவும் 

மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடரில் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், "பாவப் பரிகாரமாகவும் 

நன்டமயாகவும் (மாற்றிடுவாயாக!)'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஈொ பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்கள் 

"நன்டமயாகவும்' என்படத அபூ ஹுடரரா (ரலி) அவர்களின் அறிவிப்பிலும், "அருளாகவும்' என்படத 

ஜாபிர் (ரலி) அவர் களது அறிவிப்பிலும் இடம்பபறச் பெய்துள் ளார்கள். 

 

 5068 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! நான் உன்னிடம் ஓர் 

உறுதிபமாழி எடுக்கிகறன். அதற்கு நீ மாறு பெய்யமாட்டாய். (அது) நான் ஒரு மனிதகன. ஆககவ, நான் 

எந்த இடறநம்பிக்டகயாளடர யாவது (கடிந்து பகாண்டு) மனகவதடனப்படுத்தியிருந்தால், 

ஏெியிருந்தால், ெபித்திருந்தால், அடித் திருந்தால், அடதகய அவருக்கு அருளாகவும் பாவப் 

பரிகாரமாகவும் மறுடம நாளில் உன்னிடம் அவருக்கு பநருக்கத்டத ஏற்படுத்தும் அம்ெமாகவும் 

மாற்றிவிடுவாயாக!'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் ("அவடர அடித்திருந்தால்' என்ப டதக் குறிக்க) "ஜலத்துஹு' 

)ஷீóகூóகுøõடூõõ( என்கற இடம்பபற்றுள்ளது. இது அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களின் பமாழி வழக்காகும். 

(ஹதீஸின் மூலத்தில் இருப்பது) "ஜலத்துஹு')ஷீóகூóகுúஸீõடூõ( என்பகதயாகும். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5069 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! 

முஹம்மத் ஒரு மனிதகர! (எல்லா) மனிதர்களும் ககாபப்படுவடதப் கபான்கற அவரும் ககாபப்படுவார். 

நான் உன்னிடம் ஓர் உறுதிபமாழி எடுத்துள்களன். அதற்கு நீ மாறு பெய்யமாட்டாய். அதாவது நான் எந்த 

இடற நம்பிக்டகயாளடரயாவது மன கவதடனப் படுத்தியிருந்தால், அல்லது ஏெியிருந்தால், அல்லது 

அடித்திருந்தால் அடதகய அவருக் குப் பாவப் பரிகாரமாகவும் அவருக்கு மறுடம நாளில் உன்னிடத்தில் 

பநருக்கத்டத ஏற் படுத்தும் அம்ெமாகவும் மாற்றிடுவாயாக!'' என்று கூறியடத நான் ககட்டுள்களன். 

 

 5070 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! 

நான் இடறநம்பிக்டகயுள்ள எந்த அடியாடர யாவது ஏெியிருந்தால், அடதகய அவருக்கு மறுடம 

நாளில் உன்னிடம் பநருக்கத்டத ஏற்படுத்தும் அம்ெமாக மாற்றிவிடுவாயாக!'' என்று கூறியடதக் 

ககட்டுள்களன்.43  

 

5071 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! 

நான் உன்னிடம் ஓர் உறுதிபமாழி எடுத்துள்களன். அதற்கு நீ ஒருகபாதும் மாறு பெய்யமாட்டாய். 

அதாவது நான் எந்த இடற நம்பிக்டகயாளடரயாவது ஏெியிருந்தால், அல்லது அடித்திருந்தால் 

அடதகய அவ ருக்கு மறுடமயில் பாவப் பரிகாரமாக மாற்றி விடுவாயாக!'' என்று கூறியடதக் 

ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

 5072 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நான் ஒரு மனிதகர. நான் வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க என் இடறவனிடம் ஒரு நிபந் தடனடய 

முன்டவத்துள்களன். (அது) நான் முஸ்லிம்களில் ஓர் அடியாடர ஏெியிருந்தால், அல்லது 
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திட்டியிருந்தால், அடத அவருக்குப் பாவப் பரிகாரமாகவும் நன்டமயாகவும் மாற்றி விடுவாயாக 

(என்பதாகும்)'' என்று கூறியடதக் ககட்டுள்களன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 

வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5073 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தாயார் உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்களிடம் 

அநாடதச் ெிறுமி ஒருத்தி இருந்தாள். (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தச் 

ெிறுமிடயப் பார்த்துவிட்டு, "நீயா அது? மிகவும் பபரியவளாகிவிட்டாகய! உன் வயது அதிகரிக்காமல் 

கபாகட்டும்!'' என்று கூறினார்கள். அந்த அநாடதச் ெிறுமி அழுதுபகாண்கட உம்மு சுடலம் (ரலி) 
அவர்களிடம் திரும்பிச் பென்றாள். உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள், "மககள! உனக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்தச் ெிறுமி, "நபி (ஸல்) அவர்கள் என் வயது அதிகரிக்காமல் கபாகட்டும் 

என எனக்பகதிராகப் பிரார்த்தித்துவிட்டார்கள். இனி ஒருகபாதும் என் வயது அதிகமாகாது?'' என்று 

கூறினாள். உடகன உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள் தமது முக்காட்டுத் துைிடய தடலயில் 

சுற்றிக்பகாண்டு கவகமாகப் புறப்பட்டுச் பென்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளச் 

ெந்தித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம்மு சுடலகம! உமக்கு என்ன ஆயிற்று?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் நபிகய! என்னிட மிருக்கும் 

அநாடதச் ெிறுமிக்பகதிராகத் தாங்கள் பிரார்த்தித்தீர்களா?'' என்று ககட்டார் கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"என்ன விஷயம், உம்மு சுடலகம?'' என்று ககட்டார்கள். உம்மு சுடலம் (ரலி) அவர்கள், "அவளுடடய 

வயது அதிகரிக்காமல் கபாகட்டும். அவளு டடய ஆயுள் கூடாமல் கபாகட்டும் எனத் தாங்கள் 

பிரார்த்தித்ததாக அச்ெிறுமி கூறினாள்'' என்றார்கள். இடதக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் ெிரித்தார்கள். பிறகு, "உம்மு சுடலகம! நான் என் இடற வனிடம் முன்டவத்துள்ள 

நிபந்தடனடய நீ அறிவாயா? நான் என் இடறவனிடம், "நான் ஒரு மனிதகன! எல்லா மனிதர்களும் 

மகிழ்ச்ெி யடடவடதப் கபான்று நானும் மகிழ்ச்ெியடடகிகறன். எல்லா மனிதர்களும் ககாபப்படுவடதப் 

கபான்று நானும் ககாபப்படுகிகறன். ஆககவ, நான் என் ெமுதாயத்தாரில் யாகரனும் ஒருவருக் 

பகதிராகப் பிரார்த்தித்து அதற்கு அவர் தகுதியானவராக இல்லாதிருந்தால், அப்பிரார்த்தடனடயகய 

அவருக்குப் பாவப் பரிகாரமாகவும் மறுடம நாளில் இடறவனிடம் பநருக்கமாக்கும் அம்ெமாகவும் 

மாற்றிவிடுவாயாக!' என்ற நிபந்தடனடய முன்டவத்துள்களன்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூமஅன் அர்ரகாஷீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

(அநாடதச் ெிறுமி என்று வரும்) மூன்று இடங்களிலும் (அடதக் குறிக்க "யதீமா' எனும் பொல்லுக்குப் 

பகரமாக) "யுதய்யிமா' எனும் பொல் ஆளப்பட்டுள்ளது. (பபாருள்: மிகச் ெிறிய அநாடதச் ெிறுமி.) 
 

5074 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நான் ெிறுவர்களுடன் 

விடளயாடிக்பகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். உடகன 

நான் (ஓடிச் பென்று) ஒரு கதவுக்குப் பின்னால் ஒளிந்து பகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் வந்து (பெல்லமாக) என் கதாள்களுக்கிடடகய ஒரு தட்டு தட்டிவிட்டு, "நீ கபாய் முஆவியா 

(பின் அபசீுஃப்யான்) அவர்கடள என்னிடம் வரச்பொல்'' என்று கூறினார்கள். (அவர் நபி (ஸல்) 

அவர்களின் எழுத்தராக இருந்தார்.) அவ்வாகற நான் பென்றுவிட்டு வந்து, "அவர் 

ொப்பிட்டுக்பகாண்டிருக்கிறார்'' என்று பொன்கனன். பிறகு (மீண்டும்) என்னிடம், "நீ கபாய் முஆவியா 

அவர்கடள என்னிடம் வரச் பொல்'' என்று கூறினார்கள். மீண்டும் நான் பென்றுவிட்டு வந்து, "அவர் 
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(இன்னும்) ொப்பிட் டுக்பகாண்டிருக்கிறார்'' என்று பொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "அல்லாஹ், அவருடடய வயிடற நிரப்பாமல் விடட்டும்!'' என்று பொன்னார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா 

(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் (எனக்கு இந்த ஹதீடஸ அறிவித்த) உமய்யா பின் காலித் (ரஹ்) 

அவர்களிடம், (ஹதீஸின் மூலத்தில் இடம்பபற்றுள்ள) "ஹத்தஅன'ீ எனும் பொல்லுக்கு என்ன 

பபாருள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "என் பின்தடலயில் ஒரு தட்டு தட்டினார்கள்'' என்பது 

பபாருள் என்றார்கள். 

 

 5075 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் (ஒரு முடற) ெிறுவர்களுடன் விடளயாடிக்பகாண்டிருந்கதன். 

அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். உடகன நான் பென்று 

ஒளிந்துபகாண்கடன்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றடவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் 

கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. 

 

பாடம்: 26 இரட்டட முகத்தான் பற்றிய பழிப்புடரயும் அவனது பெயல் தடட பெய்யப்பட்ட தாகும் 

என்பதும்.44 

 

 5076 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மனிதர்களில் மிகவும் தீயவன், இரட்டட 

முகம் பகாண்டவன் ஆவான். அவன் இவர் களிடம் பெல்லும்கபாது ஒரு முகத்துடனும் அவர்களிடம் 

பெல்லும்கபாது இன்பனாரு முகத்துடனும் பெல்கிறான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.45 

 

 5077 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மனிதர்களில் 

மிகவும் தீயவன், இரட்டட முகம் பகாண்டவன் ஆவான். அவன் இவர் களிடம் பெல்லும்கபாது ஒரு 

முகத்துடனும் அவர்களிடம் பெல்லும்கபாது இன்பனாரு முகத்துடனும் பெல்கிறான்'' என்று கூறியடத 

நான் ககட்டுள்களன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 

 5078 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மனிதர்களிகலகய மிகவும் தீயவனாக 

இரட்டட முகத்தாடனக் காண்பரீ்கள். அவன் இவர்களிடம் பெல்லும்கபாது ஒரு முகத்துடனும் 

அவர்களிடம் பெல்லும்கபாது இன்பனாரு முகத்துடனும் பெல்கிறான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 27 பபாய் தடட பெய்யப்பட்டதாகும் என்பதும் பபாய்யில் அனுமதிக்கப் பட்டது எது என்பது 

பற்றிய விளக்க மும். 

 

 5079 ஹுடமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) 

அவர்களிடம் உறுதிபமாழி அளித்த முதலாம் முஹாஜிர்களில் ஒருவரான என் தாயார் உம்மு 

குல்ஸூம் பின்த் உக்பா பின் அபமீுஐத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "(பரஸ்பரம் பிைக்கு பகாண்ட இரு தரப்பாரி டம் நல்லடதப் புடனந்து கூறி) மக்களிடடகய 

ெமாதானத்டத ஏற்படுத்துபவர் பபாய்யர் அல்லர். அவர் நல்லடதகய பொல்கிறார்; நன்டமடயகய 

எடுத்துடரக்கிறார்'' என்று கூறுவடத நான் ககட்கடன். இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு ஷிஹாப் 
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அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: மக்கள் பபாய் என்று பொல்லக்கூடிய எதற்கும் 

(மார்க்கத்தில்) அனுமதியுள்ளதாக நான் ககள்விப்படவில்டல; மூன்று பபாய்கடளத் தவிர! 1. கபார் 

(தந்திரத்திற்காகச் பொல்லப்படும் பபாய்). 2. மக்களிடடகய ெமாதானத்டத உருவாக்குவதற்காகச் 

பொல்லப்படும் பபாய். 3. (குடும்ப ஒற்றுடமக்காக) கைவன் மடனவியிடமும், மடனவி 
கைவனிடமும் பொல்லும் பபாய். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அதில், ொலிஹ் பின் டகொன் அவர்களது அறிவிப்பில், "உம்மு குல்ஸூம் (ரலி) அவர்கள், 

"மக்கள் கபசும் பபாய்களில் மூன்டறத் தவிர கவபறதற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

அனுமதியளித்தடத நான் ககட்டதில்டல; (கமற்கண்ட) மூன்று விஷயங்களில் தவிர' என்று 

கூறினார்கள்'' என இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அவர் நன்டமடயகய எடுத்து டரக்கிறார்'' என்பதுவடரகய இடம்பபற் 

றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ளடவ இடம்பபற வில்டல.  

 

பாடம்: 28 ககாள் பொல்வது தடட பெய்யப்பட் டதாகும்.46 

 

 5080 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 

(எங்களிடம்), ""அல்அள்ஹு' (பபாய், அவதூறு) என்றால் என்னபவன்று உங்களுக்கு நான் அறிவிக்க 

கவண்டாமா?'' என்று ககட்டுவிட்டு, "அது மக்களிடடகய ககாள் பொல்வதாகும்'' என்று கூறினார்கள். 

கமலும், "ஒரு மனிதர் உண்டம கபெிக்பகாண்கட இருப்பார். இறுதியில் "ஸித்தீக்' (மாபபரும் 

வாய்டமயாளர்) எனப் பதிவு பெய்யப்படுவார். ஒரு மனிதர் பபாய் கபெிக்பகாண்கடயிருப்பார். 

இறுதியில் "பபரும் பபாய்யர்' எனப் பதிவு பெய்யப்பட்டுவிடுவார்'' என்றும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

 

பாடம்: 29 பபாய் அருவருப்பானது; உண்டம அழகானது என்பதும், உண்டமயின் ெிறப்பும்.  

 

5081 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உண்டம, நன்டமக்கு வழிகாட்டும். நன்டம 

பொர்க்கத்திற்கு வழிகாட்டும். ஒரு மனிதர் உண்டம கபெிக்பகாண்கட இருப்பார். இறுதியில் அவர் 

"வாய்டமயாளர்' (ஸித்தீக்) எனப் பதிவு பெய்யப்படுவார். பபாய், தீடமக்கு வழி வகுக்கும்; தீடம நரகத் 

திற்கு வழி வகுக்கும். ஒரு மனிதர் பபாய் கபெிக்பகாண்கடயிருப்பார். இறுதியில் அவர் "பபரும் 

பபாய்யர்' எனப் பதிவு பெய்யப்பட்டு விடுவார். இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.47 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

5082 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உண்டம என்பது நன்டமயாகும். நன்டம 

பொர்க்கத்திற்கு வழிகாட்டும். ஓர் அடியார் உண்டமடயத் கதர்ந்பதடுத்துப் கபெிக் பகாண்கட இருப்பார். 

இறுதியில் அல்லாஹ் விடம் "வாய்டமயாளர்' (ஸித்தீக்) எனப் பதிவு பெய்யப்பட்டுவிடுவார். பபாய் 

என்பது தீடம யாகும். தீடம நரக பநருப்புக்கு வழி வகுக்கும். ஓர் அடியார் பபாய்டயத் கதர்ந்பதடுத்துப் 

கபெிக்பகாண்கட இருப்பார். இறுதியில் "பபாய்யர்' எனப் பதிவு பெய்யப்பட்டுவிடுவார். இடத 

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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5083 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உண்டமகய கபசுங்கள். உண்டம நன்டமக்கு 

வழிகாட்டும். நன்டம பொர்க்கத்திற்கு வழிகாட்டும். ஒரு மனிதர் உண்டம கபெிக்பகாண்கட இருப்பார்; 

அடத கதர்ந்பதடுத்துப் கபெிவருவார். இறுதியில் அல்லாஹ்விடம் "வாய்டமயாளர்' (ஸித்தீக்) எனப் 

பதிவு பெய்யப்பட்டுவிடுவார். பபாய் கபொதீர்கள். பபாய் தீடமக்கு வழி வகுக்கும். தீடம நரக பநருப்புக்கு 

வழி வகுக்கும். ஒரு மனிதர் பபாய் கபெிக்பகாண்கட இருப்பார்; அடதத் கதர்ந்பதடுத்துப் கபெிவருவார். 

இறுதியில் அல்லாஹ்விடம் "பபாய்யர்' எனப் பதிவு பெய்யப்பட்டுவிடுவார். இடத அப்துல்லாஹ் பின் 

மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஈொ பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர் களது 

அறிவிப்பில், "கதர்ந்பதடுத்து உண்டமகய கபெிவருவார்; கதர்ந்பதடுத்துப் பபாய்கய கபெிவருவார்'' 

எனும் குறிப்பு இடம் பபறவில்டல. இப்னு முஸ்ஹிர் (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில், "இறுதியில் 

அவடர அல்லாஹ் ("வாய்டமயாளர்' அல்லது "பபாய்யர்' எனப்) பதிவு பெய்துவிடுகிறான்'' என்று 

காைப்படுகிறது. 

 

 பாடம்: 30 ககாபத்தின்கபாது தம்டமக் கட்டுப்படுத்திக்பகாள்பவரின் ெிறப்பும், ககாபம் விலக என்ன வழி 
என்பதும்.48 

 

 5084 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

(எங்களிடம்), "உங்களில் "ெந்ததியிழந்தவன்' (அர்ரகூப்) என்று யாடரக் கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று 

ககட்டார்கள். "குழந்டதப் பாக்கியமற்றவடரகய (நாங்கள் "அர்ரக்கூப்' எனக் கருதுகிகறாம்)'' என்று 

பதிலளித்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் ெந்ததியிழந்தவன் அல்லன். 

மாறாக, தம் குழந்டதகளில் எதுவும் (தமக்கு) முன்கப இறக்காதவகன ெந்ததியிழந்தவன் ஆவான்'' 

என்று கூறினார்கள். பிறகு, "உங்களில் வரீன் என யாடரக் கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள், 

"எவராலும் அடித்து வழீ்த்த முடியாதவகன (வரீன் என நாங்கள் கருதுகிகறாம்)'' என்று பதிலளித்கதாம். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் வரீனல்லன். மாறாக, வரீன் என்பவன், ககாபத்தின்கபாது 

தன்டனக் கட்டுப்படுத்திக்பகாள்பவகன ஆவான்'' என்று கூறினார்கள்.49 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5085 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அடித்து வழீ்த்துபவன் வரீனல்லன். 

உண்டமயில் வரீன் என்பவன், ககாபத்தின்கபாது தன்டனக் கட்டுப்படுத்திக்பகாள்பவகன ஆவான். 

இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.50 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது. 

 

 5086 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அடித்து 

வழீ்த்துபவன் வரீனல்லன்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அப்படியானால், வரீன் என்பவன் யார், 

அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட் டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "ககாபத்தின்கபாது தன்டனக் 

கட்டுப்படுத்திக்பகாள்பவகன (வரீன் ஆவான்)'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா 

(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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5087 சுடலமான் பின் ஸுரத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இரண்டு 

மனிதர்கள் ஒருவடரபயாருவர் ஏெிக்பகாண்ட னர். அவர்களில் ஒருவருடடய கண்கள் (ககாபத்தால்) 

ெிவந்து, கழுத்து நரம்புகள் புடடக்கலாயின. நபி (ஸல்) அவர்கள், "எனக்கு ஒரு (பிரார்த்தடன) வார்த்டத 

பதரியும். அடத அவர் பொல்வாராயின் அவருக்கு ஏற்பட்டி ருக்கக்கூடிய (ககாப) உைர்ச்ெி விலகிவிடும். 

"அஊது பில்லாஹி மினஷ் டஷத்தானிர் ரஜமீ்' (டஷத்தானிடமிருந்து காக்குமாறு அல்லாஹ் விடம் 

கவண்டுகிகறன்) (என்பகத அது)'' என்று கூறினார்கள். (மக்கள் ககாபத்திலிருந்த அந்த மனிதரிடம் இடத 

எடுத்துடரத்தகபாது) அந்த மனிதர், "எனக்குப் டபத்தியம் பிடித்தி ருப்பதாகத் பதரிகிறதா?'' என்று 

ககட்டார்.51 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னுல் அலா (ரஹ்) 

அவர்களது அறிவிப்பில், "அந்த மனிதர்' எனும் குறிப்பு இடம்பபறவில்டல. 

 

 5088 சுடலமான் பின்த் ஸுரத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் இரண்டு 

கபர் ஒருவடரபயாருவர் ஏெிக்பகாண்டனர். அவர் களில் ஒருவருக்குக் ககாபகமற்பட்டு அவரது முகம் 

ெிவக்கலாயிற்று. அவடர உற்றுப் பார்த்த நபி (ஸல்) அவர்கள், "எனக்கு ஒரு (பிரார்த்தடன) வார்த்டத 

பதரியும். அடத அவர் பொல்வாரா யின் அ(வருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் ககாபமா ன)து அவடரவிட்டுப் 

கபாய்விடும். "அஊது பில்லாஹி மினஷ் டஷத்தானிர் ரஜமீ்' (என் பகத அந்த வார்த்டத)'' என்று 

பொன்னார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியடதக் ககட்டவர்களில் ஒருவர் அந்த மனிதடர 

கநாக்கிச் பென்று, "ெற்று முன்னர் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன பொன் னார்கள் என்று 

உமக்குத் பதரியுமா? எனக்கு ஒரு (பிரார்த்தடன) வார்த்டத பதரியும். அடத இவர் பொல்வாராயின் 

இ(வருக்கு ஏற்பட் டுள்ள ககாபமான)து இவடரவிட்டுப் கபாய் விடும். "அஊது பில்லாஹி மினஷ் 

டஷத்தா னிர் ரஜமீ்' (என்பகத அந்த வார்த்டத) என்று கூறினார்கள்'' என்றார். அதற்கு அந்த மனிதர், "நான் 

உனக்குப் டபத்தியக்காரனாகத் பதரி கிகறனா?'' என்று ககட்டார்.52 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் சுடலமான் பின் 

ஸுரத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 

 பாடம்: 31 மனிதன் தன்டனக் கட்டுப்படுத்திக்பகாள்ள முடியாத (பலவனீமான) படடப்பாககவ 

படடக்கப்பட்டுள்ளான்.  

 

5089 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் (முதல் மனிதர்) ஆதம் (அடல) 

அவர்கடளச் பொர்க்கத்தில் (களிமண்ைால்) படடத்து, தான் நாடிய காலம்வடர அப்படிகய 

விட்டுவிட்டான். இப்லீஸ் அடதச் சுற்றி வந்து அது என்னபவன்று உற்றுப் பார்க்கலானான். வயிறு 

உள்ளதாக அடதக் கண்டகபாது "தன்டனத்தாகன கட்டுப்படுத்திக்பகாள்ள முடியாத (கட்டுப்பாடற்ற) 

படடப்பாககவ அது படடக்கப்பட்டுள்ளது'' என அவன் அறிந்துபகாண்டான். இடத அனஸ் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 

 பாடம்: 32 முகத்தில் அடிக்கலாகாது.53 

 

 5090 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் ெககாதரரிடம் 

ெண்டடயிட்டால், முகத்தில் அடிப்படதத் தவிர்க்கட்டும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.54 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
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அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "உங்களில் ஒருவர் (தம் ெககா தரடர) 

அடித்தால்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகிறது.  

 

5091 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் ெககாதரரிடம் ெண்டடயிட்டால், 

முகத்தில் அடிப்படதத் தவிர்க்கட்டும்! இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 5092 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் ெககாதரரிடம் 

ெண்டடயிட்டால், முகத்தில் அடறவடதத் தவிர்க்கட்டும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

5093 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் ெககாதரரிடம் 

ெண்டடயிட்டால், முகத்தில் அடிப்படதத் தவிர்க்கட்டும். ஏபனனில், அல்லாஹ் (முதல் மனிதர்) 

ஆதடமத் தனது உருவத்திகலகய படடத்தான்.55 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

5094 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் ெககாதரரிடம் 

ெண்டடயிட்டால், முகத்தில் அடிப்படதத் தவிர்க்கட்டும்! இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள். 

 

 பாடம் : 33 நியாயமான காரைமின்றி மக்கடளத் தண்டிப்பதற்கு வந்துள்ள கடுடம யான கண்டனம்.56  

 

5095 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) ஹிஷாம் பின் ஹகீம் பின் 

ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் ஷாம் (ெிரியா) நாட்டில் மக்களில் ெிலடரக் கடந்துபென்றார் கள். அவர்களது 

தடலயில் ஆலிவ் எண் பைய் ஊற்றப்பட்டு பவயிலில் நிறுத்தி டவக்கப்பட்டிருந்தனர். ஹிஷாம் (ரலி) 
அவர்கள், "என்ன இது?'' என்று ககட்டார்கள். "கராஜ் (வரி பெலுத்தாதது) பதாடர்பாகத் 

தண்டிக்கப்படுகின்றனர்'' என்று பொல்லப் பட்டது. அப்கபாது ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கள், "அறிக! 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவ்வுலகில் மக்கடள (நியாயமின்றி) கவதடன 

பெய்பவர்கடள அல்லாஹ் கவதடன பெய்வான்' என்று கூறியடத நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள்.  

 

5096 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) ஹிஷாம் பின் ஹகீம் பின் 

ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் ஷாம் (ெிரியா) நாட்டில் விவொயிகளில் ெிலடரக் கடந்து பென்றார்கள். 

அவர்கள் பவயிலில் நிறுத்தி டவக்கப்பட்டிருந்தனர். ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கள், "இவர்களுக்கு என்ன 

கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "ஜிஸ்யா (பெலுத்த மறுத்தது) பதாடர்பாகப் பிடிக்கப்பட்டனர்'' 

என்று பதிலளித்தனர். அப்கபாது ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

"இவ்வுலகில் மக்கடள (நியாயமின்றி) கவதடன பெய்பவர்கடள அல்லாஹ் கவதடன பெய்வான்' 

என்று கூறியடத நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறி 
விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் (ரஹ்) அவர்களது 

அறிவிப்பில், "அன்டறய தினத் தில் பாலஸ்தீனத்தின் ஆட்ெியாளராக உடமர் பின் ெஅத் என்பவர் 

இருந்தார். அவரிடம் ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கள் பென்று (மக்களுக்கு இடழக்கப்படும் கவதடனடயத்) 

பதரிவித்தார் கள். உடகன உடமர் பின் ெஅத் ஆடையின் கபரில் அந்த விவொயிகள் விடுவிக்கப்பட் 

டனர்'' எனக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. 
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 5097 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஹிஷாம் பின் ஹகீம் (ரலி) அவர்கள், 

"ஹிம்ஸ்' பகுதியின் ஆட்ெியர் ஒருவர், ஜிஸ்யா பெலுத்தாதது பதாடர்பாக விவொயிகளில் ெிலடர 

பவயிலில் நிறுத்திடவத்திருப்படதக் கண்டார்கள். அப்கபாது ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கள் "என்ன இது?'' 

என்று ககட்டுவிட்டு, "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வுலகில் மக்கடள (நியாயமின்றி) 
கவதடன பெய்பவர்கடள அல்லாஹ் கவதடன பெய்வான் என்று கூறியடத நான் ககட்டுள்களன்'' 

என்றார்கள்.  

 

பாடம்: 34 பள்ளிவாெல், கடடத்பதரு உள்ளிட்ட மக்கள் கூடுகின்ற பபாது இடங்களில் ஆயுதத்டதக் 

பகாண்டுபெல்பவர், அதன் முடனப் பகுதிடயப் பிடித்து (மடறத்து)க் பகாள்ளுமாறு வந்துள்ள 

கட்டடள.57 

 

 5098 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலில் ஒருவர் 

அம்புகளுடன் நடந்து பென்றார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அம்பு களின் 

முடனகடளப் பிடித்து (மடறத்து)க் பகாள்'' என்று பொன்னார்கள்.58 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 

 5099 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒருவர் பள்ளிவாெலில் அம்புகளில் ெில வற்டற, அவற்றின் 

முடனகள் பவளிகய பதரியுமாறு எடுத்துச் பென்றார். அப்கபாது அடவ எந்த முஸ்லிடமயும் கீறி(க் 

காயப் படுத்தி)விடாதபடி எடுத்துச் பெல்லுமாறு அவர் கட்டடளயிடப்பட்டார். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

5100 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் பள்ளிவாெலில் அம்புகடளத் தர்மம் 

பெய்துபகாண்டிருந்தார். அப்கபாது அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், அவற்றின் 

முடனடயப் பிடித்து (மடறத் து)க்பகாண்டுதான் பெல்ல கவண்டுபமனக் கட்டடளயிட்டார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

5101 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"உங்களில் ஒருவர் பள்ளிவாெலிகலா அல்லது கடடத் பதருவிகலா தமது டகயில் அம்புடன் 

நடந்துபென்றால், அதன் முடனடயப் பிடித்து (மடறத்து)க் பகாண்டு பெல்லட்டும்; அதன் முடனடயப் 

பிடித்து (மடறத்து)க்பகாண்டு பெல்லட்டும்; அதன் முடன டயப் பிடித்து (மடறத்து)க்பகாண்டு 

பெல்லட்டும்!'' என்று (மும்முடற) கூறினார்கள். ஆனால், அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! எங்களில் 

ெிலர் கவறுெிலரின் முகங்களுக்பகதிகர அம்புகடள உயர்த்திப் பிடிக்காத வடரயில் நாங்கள் 

இறக்கவில்டல.  

 

5102 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம்முடன் அம்புகள் இருக்கும் நிடலயில் 

நமது பள்ளிவாெலிகலா அல்லது கடடத்பதருவிகலா நடந்துபென்றால், அவற்றில் எதுவும் 

முஸ்லிம்களில் ஒருவடரக் காயப்படுத்திவிடாமலிருக்க "அவற்றின் முடன கடளத் தமது கரத்தால் 

பிடித்து (மடறத்து)க் பகாள்ளட்டும்!' அல்லது "அவற்றின் முடன கடள டகக்குள் 

டவத்துக்பகாள்ளட்டும்!' இடத அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள்.59 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம்: 35 ஒரு முஸ்லிடம கநாக்கி ஆயுதத்டதக் காட்டி டெடக பெய்வதற்கு வந்துள்ள தடட.  

 

5103 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபுல்காெிம் (முஹம்மத் - ஸல்) அவர்கள், "ஒருவர் தம் 

ெககாதரடர கநாக்கி ஆயுதத்டதக் காட்டி டெடக பெய்தால், அவர் அடதக் டகவிடும்வடர அவடர 

வானவர்கள் ெபிக்கின்றனர். அவர் உடன்பிறந்த ெககாதரராய் இருந்தாலும் ெரிகய'' என்று 

கூறினார்கள்.60 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5104 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் 

பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் உங்கள் 

ெககாதரடர கநாக்கி ஆயுதத்டதக் காட்டி டெடக பெய்ய கவண் டாம். ஏபனனில், உங்களுக்குத் 

பதரியாம கலகய டஷத்தான் உங்கள் டகயிலிருந்து அடதப் பறித்து (ெககாதரடரத் தாக்கி)விடக்கூடும். 

அதனால் நீங்கள் நரகப் படுகுழியில் வழீ்ந்து விடுவரீ்கள்.61 

 

 பாடம்: 36 பதால்டல தரும் பபாருட்கடளப் பாடதயிலிருந்து அகற்றுவதன் ெிறப்பு.62  

 

5105 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் ஒரு ொடல வழிகய நடந்து 

பெல்லும்கபாது பாடதயில் முட்கிடளபயான்டறக் கண்டார். உடகன அடத (எடுத்து) தள்ளிப் கபாட்டார். 

அவரது இந்த நற்பெயடல அல்லாஹ் நன்றியுடன் ஏற்று, அவருக்குப் பாவமன்னிப்பு அருளினான். இடத 

அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.63  

 

5106 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் நடடபாடதயில் கிடந்த மரக் 

கிடளபயான்டறக் கடந்து பென்றார். அப் கபாது அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! முஸ்லிம் 

(பாதொரி)களுக்குத் பதால்டல தராம லிருப்பதற்காக இடத நான் அப்புறப்படுத்து கவன்'' என்று 

கூறி(விட்டு அடத அப்புறப் படுத்தி)னார். இதன் காரைமாக, அவர் பொர்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டார். 

இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

5107 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் நடுவழியில் கிடந்து மக்க ளுக்கு இடடயூறு 

அளித்துவந்த மரபமான்டற பவட்டி (அப்புறப்படுத்தி)யதற்காகச் பொர்க்கத் தில் நடமாடுவடத நான் 

கண்கடன். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 

 5108 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்களுக்குத் பதால்டல பகாடுத்துவந்த 

மரபமான்டற, ஒரு மனிதர் வந்து பவட்டி (அப்புறப்படுத்தி)னார். இ(ந்த நற்பெயடலச் பெய்த)தற்காக 

அவர் பொர்க்கத்திற்குள் நுடழந்தார். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 5109 

அபூபர்ஸா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் நபிகய! நான் 

பயனடடயக்கூடிய (நற்பெயல்) ஒன்டற எனக்குக் கற்றுத் தாருங்கள்'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) 

அவர்கள், "முஸ்லிம்கள் நட மாடும் பாடதயிலிருந்து பதால்டல தரும் பபாருட்கடள 

அப்புறப்படுத்துவரீாக'' என்று கூறினார்கள்.  
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5110 அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நீங்கள் (இறந்து) கபாய்விட்ட பின்னரும் நான் வாழக் கூடிய 

நிடல ஏற்படுமா என்பது எனக்குத் பதரியாது. ஆககவ, எனக்கு அல்லாஹ் பயனளிக்கக்கூடிய 

(நற்பெயல்) ெிலவற்டற முன்கூட்டிகய பொல்லித்தாருங்கள்?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "இன்னின்னடதச் பெய்வரீாக'' (அறிவிப்பாளர் அபூபக்ர் அடத மறந்துவிட்டார்) என்று 

கூறி விட்டு, "பதால்டல தரும் பபாருட்கடளப் பாடதயிலிருந்து அப்புறப்படுத்துவரீாக'' என்று 

கூறினார்கள். 

 

 பாடம் : 37 பூடன முதலிய தீங்கு பெய்யாத பிராைிகடள கவதடன பெய்வது தடட 

பெய்யப்பட்டதாகும்.  

 

5111 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பூடனபயான்டறச் ொகும்வடர ெிடற டவத்த 

காரைத்தால் ஒரு பபண் நரகத்தில் நுடழந்தாள். அடத அடடத்து டவத்திருந்தகபாது, அவள் அதற்குத் 

தீனியும் கபாடவில்டல; குடிப்பதற்கும் (எதுவும்) பகாடுக்கவில்டல; பூமியின் புழுப் பூச்ெிகடளத் 

தின்பதற்கு அடத அவள் (திறந்து)விடவுமில்டல.64 இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 

இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 

 5112 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு பபண், பூடனபயான்டறக் 

கட்டிடவத்தாள். அதற்குத் தீனியும் கபாடவில்டல; குடிப்பதற்கு எதுவும் பகாடுக்கவுமில்டல; 

பூமியிலுள்ள புழுப் பூச்ெிகடளத் தின்று (பிடழத்துக்)பகாள் ளட்டும் என்று அடத (அவிழ்த்து)விடவு 

மில்டல. அதன் காரைத்தால் அவள் (நரகத்தில்) கவதடன பெய்யப்பட்டாள். இடத அப்துல்லாஹ் பின் 

உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக 

மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5113 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர் களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் 

பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு பபண், 

தான் கட்டிடவத்த பூடன பயான்றின் காரைத்தால் நரகத்திற்குள் நுடழந் தாள். அவள் அதற்குத் தீனி 
கபாடவுமில்டல. பூமியிலுள்ள புழுப் பூச்ெிகடளத் தின்று (பிடழத்துக்)பகாள் ளட்டும் என்று அடத 

அவிழ்த்துவிடவுமில்டல. இறுதியில் அது (பட்டினியால்) பமலிந்துகபாய் பெத்துவிட்டது. 

 

 பாடம் : 38 பபருடம தடட பெய்யப்பட்டதாகும். 

 

 5114 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கண்ைியம், அ(ந்த இடற)வனுடடய 

கீழாடடயாகும். பபருடம அவனுடடய கமலாடடயாகும். (அல்லாஹ் கூறினான்:) ஆககவ, (அவற்றில்) 

யார் என்கனாடு கபாட்டியிடுகிறாகனா அவடன நான் வடதத்துவிடுகவன்.65 இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ 

(ரலி), அபூஹுடரரா (ரலி) ஆகிகயார் அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

பாடம் : 39 இடறயருள்மீது யாடரயும் நம்பிக்டக யிழக்கச் பெய்வது தடட பெய்யப்பட் டதாகும்.66 
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 5115 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (முற்காலத்தில் வாழ்ந்த) ஒரு மனிதர், 

"அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! இன்ன மனி தடன அல்லாஹ் மன்னிக்கமாட்டான்'' என்று கூறினார். 

அல்லாஹ், "இன்ன மனிதடன நான் மன்னிக்கமாட்கடன் என என்மீது ெத்தியமிட் டுச் பொன்னவன் 

யார்? நான் அந்த மனிதடன மன்னித்துவிட்கடன். உன் நல்லறங்கடள அழித்துவிட்கடன்'' என்கறா, 

அடதப் கபான்கறா கூறினான். இடத ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

பாடம் : 40 பலவனீமாகனார் மற்றும் அடக்கத்கதாடு வாழ்கவாரின் ெிறப்பு  

 

5116 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (புழுதி படிந்த) பரட்டடத் தடல பகாண்ட, 

வடீ்டுவாெல்களில் தடுத்து நிறுத்தப்படக்கூடிய எத்தடனகயா கபர், (அல்லாஹ்விடம் தகுதியால் 

உயர்ந்தவர்கள் ஆவர்.) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கமல் ஆடையிட்டு (எடதகயனும்) 

கூறுவார்களானால், அல்லாஹ் அடத பமய்யாக்குவான்.67 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

பாடம்: 41 "மக்கள் நாெமாகிவிட்டனர்' என்று கூறுவது தடட பெய்யப்பட்டதாகும்.  

 

5117 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "மக்கள் நாெமாகிவிட்டனர்' என்று ஒருவர் 

கூறினால், அவர்கடளவிட அவகர மிகவும் நாெமடடந்தவர் ஆவார்.68 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளன. (ஸஹஹீ் 

முஸ்லிமின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: "அவர் 

அவர்கடள நாெமாக்கிவிட்டார்' ("அஹ்லகஹும்') என்பதா? அல்லது "அவகர அவர்கடளவிட மிகவும் 

நாெமடடந்தவர்' ("அஹ்லகுஹும்') என்பதா என்று எனக்குத் பதரியவில்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 42 அண்டட வடீ்டார் குறித்த அறிவுடரயும் அவர்களுக்கு நன்டம பெய்வதும்.69  

 

5118 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அண்டட வடீ்டார் 

குறித்து என்னிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் அறிவுறுத்திக்பகாண்கட யிருந்தார். எந்த அளவுக்பகன்றால், 

(எங்கக) அண்டட வடீ்டாடர எனக்கு (எனது பொத் தில்) வாரிொக்கிகயவிடுவாகரா என்றுகூட நான் 

எண்ைிகனன்'' என்று கூறியடத நான் ககட்கடன்.70 இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 

வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5119 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அண்டட வடீ்டார் குறித்து என்னிடம் 

(வானவர்) ஜிப்ரீல் அறிவுறுத்திக்பகாண்கட யிருந்தார். எந்த அளவுக்பகன்றால், (எங்கக) அண்டட 

வடீ்டாடர எனக்கு அவர் வாரிொக்கிவிடுவாகரா என்றுகூட நான் எண்ைிகனன். இடத அப்துல்லாஹ் 

பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.71 

 

 5120 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூதர்! 

நீர் குழம்பு ெடமத்தால் அதில் அதிகமாகத் தண்ைரீ் கெர்த்துக்பகாள் வரீாக. உம்முடடய அண்டட 
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வடீ்டாடரயும் கவனித்துக்பகாள்வரீாக'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

களில் வந்துள்ளது.  

 

5121 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் உற்ற கதாழர் (நபி (ஸல்) அவர்கள்,) என்னிடம், "நீர் குழம்பு 

ெடமத்தால் அதில் அதிகமாகத் தண்ைரீ் கெர்த்து, உம்முடடய அண்டட வடீ்டார்களில் ஒரு 

வடீ்டாடரப் பார்த்து அதிலிருந்து ெிறிதளடவ அவர்களுக் கும் பகாடுத்துதவுக!'' என்று 

அறிவுறுத்தினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 

 பாடம் : 43 ஒருவடர ஒருவர் ெந்திக்கும்கபாது முகமலர்ச்ெி காட்டுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  

 

5122 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "நல்லறங்களில் எடதயும் 

அற்பமாகக் கருதாதீர்; உம்முடடய ெககாதரடர மலர்ந்த முகத்துடன் நீர் ெந்திப்பதானாலும் ெரிகய'' 

என்று கூறினார்கள். 

 

 பாடம் : 44 தடட பெய்யப்படாத விஷயங்களில் பிறருக்காகப் பரிந்து கபசுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.72  

 

5123 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கதடவயுடடயவர் யாகரனும் அல்லாஹ் 

வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தால், தம் முடன் அமர்ந்திருப்பவர்கடள முன்கனாக்கி, 
"(இவருக்காக என்னிடம்) பரிந்துடர பெய்யுங் கள்; அதனால் உங்களுக்கும் நற்பலன் வழங்கப்படும்; 

அல்லாஹ் தன் தூதருடடய நாவால் தான் விரும்பியடதத் தீர்ப்பளிக்கட் டும்'' என்று கூறுவார்கள்.73 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 

 பாடம் : 45 நல்கலாருடன் நட்புபகாள்வதும் பகட்ட நண்பர்களிடமிருந்து விலகியி ருப்பதும் விரும்பத் 

தக்கடவயாகும்.  

 

5124 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நல்ல நண்பன் மற்றும் பகட்ட நண்பனின் நிடலயானது, கஸ்தூரி 

வியாபாரியின் நிடல டயயும், (உடலக் களத்தில்) உடல ஊதுகின்றவனின் நிடலடயயும் 

ஒத்திருக்கிறது. கஸ்தூரி வியாபாரி, ஒன்று அடத உனக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கலாம். அல்லது நீ 

அவனிடமிருந்து (அடத விடலக்கு) வாங்கிக்பகாள்ளலாம். அல்லது அதிலிருந்து நீ 

நறுமைத்டதகயனும் பபறலாம். ஆனால், உடல ஊதுபவகனா, ஒன்று உனது ஆடடடய எரித்துக் 

கரித்துவிடுவான்; அல்லது (அவனிடமிருந்து) துர்வாடடடயயாவது அடடந்கத தீருவாய். இடத 

அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.74 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம் : 46 பபண் குழந்டதகளுக்கு நன்டம பெய்வதன் ெிறப்பு.75  

 

5125 நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு பபண் என்னிடம் 

(ஏகதனும் தரும் படி) ககட்டு வந்தார். அவருடன் அவருடடய இரு பபண் குழந்டதகளும் இருந்தனர். 

அப்கபாது அவருக்கு(க் பகாடுக்க) என்னிடம் ஒகர ஒரு கபரீச்ெம் பழத்டதத் தவிர கவபறது வும் 

கிடடக்கவில்டல. ஆககவ, நான் அடத அவருக்குக் பகாடுத்கதன். உடகன அடத வாங்கி, அடத 

இரண்டாகப் பிட்டு குழந்டத கள் இருவருக்கும் பங்கிட்டுக் பகாடுத்து விட்டார். அதிலிருந்து ெிறிதளவும் 
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அவர் ொப்பிடவில்டல. பிறகு அவரும் அவருடடய குழந்டத களும் எழுந்து பென்றுவிட்டனர். பின்னர் 

நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தகபாது, அந்தப் பபண்டைப் பற்றிய பெய்திடய அவர் களிடம் 

பொன்கனன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "யார் இப்பபண் குழந்டதகளில் ஒன்றின் மூலம் 

கொதிக்கப்பட்டகபாதும் அவர்களுக்கு நன்டம புரிவாகரா அவருக்கு அக் குழந்டதகள் நரகத்திலிருந்து 

காக்கும் திடரயாக இருப்பார்கள்'' என்றார்கள்.76 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது. 

 

 5126 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஓர் ஏடழப் பபண் தன்னுடடய இரு பபண் குழந்டதகடளத் 

தூக்கிக்பகாண்டு என்னிடம் வந்தார். அவருக்கு நான் மூன்று கபரீச்ெம் பழங்கடளக் பகாடுத்கதன். 

உடகன அவர் தம் குழந்டதகளில் ஆளுக்பகாரு கபரீச்ெம் பழத்டதக் பகாடுத்துவிட்டு, ஒரு கபரீச்ெம் 

பழத்டதச் ொப்பிடுவதற்காக வாயருகில் பகாண்டுபென்றார். அந்த ஒரு கபரீச்ெம் பழத்டதயும் அக் 

குழந்டதகள் ககட்டனர். உடகன அப்பபண் தாம் ொப்பிட நாடியிருந்த அந்தப் கபரீச்ெம் பழத்டத 

இரண்டாகப் பிட்டு அவ்விரு குழந் டதகளிடடகய பங்கிட்டுக் பகாடுத்துவிட்டார். அவருடடய நிடல 

என்டன ஆச்ெரியப்படுத் தியது. ஆககவ, அவர் பெய்தடத நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடம் பொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருடடய இச்பெயலின் 

காரைத்தால் அவருக்கு அல்லாஹ் பொர்க்கத் டதக் கடடமயாக்கிவிட்டான்'. அல்லது "அவரது 

இச்பெயலின் காரைத்தால் அவடர நரகத்திலிருந்து விடுதடல பெய்துவிட்டான்' என்று 

பொன்னார்கள்.77 

 

 5127 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் இரு 

பபண்குழந்டதகடள, அவர்கள் பருவ வயதடடயும்வடர பபாறுப்கபற்று கருத்தாக வளர்க்கிறாகரா 

அவரும் நானும் மறுடம நாளில் இப்படி வருகவாம்'' என்று கூறிவிட்டு, தம் விரல்கடள இடைத்துக் 

காட்டினார்கள்.  

 

பாடம் : 47 தமது குழந்டத இறந்தும் நன்டமடய எதிர்பார்(த்துப் பபாறுடம கா)ப்பவரின் ெிறப்பு.  

 

5128 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமுடடய பிள்டளகளில் மூவர் (பருவ வயதுக்கு 

முன்கப) இறந்துகபானால், அந்த மனிதடர நரகம் தீண்டாது; ("உங்களில் யாரும் நரகத்டதக் கடக்காமல் 

பெல்ல முடியாது' என்று அல்லாஹ் பெய்துள்ள) ெத்தியத்டதச் பெயல்படுத்துவதற்காக (நரகத்தின் 

வழிகய பெல்வடத)த் தவிர.78 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்றில் சுஃப்யான் பின் உடயனா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அந்த மனிதர் 

நரகத்தில் நுடழயமாட்டார்; ("உங்களில் யாரும் நரகத்டதக் கடக்காமல் பெல்ல முடியாது' என்று 

அல்லாஹ் பெய்துள்ள) ெத்தியத்டதச் பெயல்படுத்துவதற்காக (நரகத்தின் வழிகய பெல்வடத)த் தவிர'' 

என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  

 

5129 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

அன்ொரிப் பபண்களிடம், "உங்களில் ஒருவருடடய மூன்று பிள்டளகள் (பருவ வயடத 

அடடவதற்குமுன்) இறந்தும் அப்பபண் நன்டமடய எதிர்பார்(த்து பபாறுடம கா)த்தால், அவர் 

பொர்க்கத்தில் நுடழயாமல் இருப்பதில்டல'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது அப்பபண்களில் ஒருவர், 
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"அல்லாஹ்வின் தூதகர! இரு பிள்டளகள் இறந்தாலுமா?'' என்று ககட்டார். "இரு பிள்டளகள் 

இறந்தாலும்தான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விடடயளித்தார்கள். 

 

 5130 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு 

பபண்மைி வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (பபண்கள்) உங்கள் உடரகடள(க் ககட்க முடியாதவாறு) 

ஆண்ககள (அந்த வாய்ப்புகடளத்) தட்டிச் பென்றுவிடுகின்றனர். ஆககவ, எங்களுக்பகன ஒரு நாடள 

நீங்ககள நிர்ையம் பெய்யுங்கள். அந்நாளில் நாங்கள் தங்களிடம் வருகிகறாம். அல்லாஹ் தங்களுக்குக் 

கற்றுக்பகாடுத்தவற்றிலிருந்து எங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக்பகாடுங்கள்'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ன இன்ன நாளில் நீங்கள் ஒன்று கூடுங்கள்'' என்று பொன்னார்கள். 

அவ்வாகற அவர்கள் ஒன்றுகூடினர். அந்த நாட்களில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பபண் 

களிடம் பென்று தமக்கு அல்லாஹ் கற்றுக் பகாடுத்தவற்றிலிருந்து அப்பபண்களுக்குக் 

கற்றுக்பகாடுத்தார்கள். (ஒரு நாள்), "உங்களில் எந்தப் பபண் தனக்கு (மரைம் வருவதற்கு) முன்பாக, தன் 

பிள்டளகளில் மூன்று கபடர இழந்துவிடுகிறாகரா அவருக்கு அப்பிள்டளகள் நரகத்திலிருந்து காக்கும் 

திடரயாக மாறிவிடுவார்கள்'' என்று பொன்னார்கள். அப்கபாது அப்பபண்களில் ஒருவர், "இரண்டு 

பிள்டளகடள இழந்துவிட்டாலுமா? இரண்டு பிள்டளகடள இழந்துவிட்டாலுமா? இரண்டு 

பிள்டளகடள இழந்துவிட்டாலுமா?'' என்று (மூன்று முடற திரும்பத் திரும்பக்) ககட்க, "இரண்டு 

பிள்டளகடள இழந்துவிட்டாலும்தான்; இரண்டு பிள்டளகடள இழந்துவிட்டாலும்தான்; இரண்டு 

பிள்டளகடள இழந்துவிட்டாலும்தான்'' என்று (மும்முடற) நபியவர்கள் பதிலளித்தார்கள்.79 

 

5131 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவ்வாகற, அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து 

மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாக வும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "பருவ வயடத அடடயா மூன்று 

பிள்டளகடள'' எனும் குறிப்பு இடம் பபற்றுள்ளது. 

 

 5132 அபூஹஸ்ஸான் (முஸ்லிம் பின் அப்தில்லாஹ் - ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அபூஹுடரரா 

(ரலி) அவர்களிடம், "என்னுடடய ஆண் குழந்டதகள் இருவர் இறந்துவிட்டனர். நாங்கள் இழந்துவிடும் 

குழந் டதகள் பதாடர்பாக எங்கள் உள்ளங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வடகயில் அல்லாஹ் வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் பொன்ன ஹதீஸ் ஒன்டற எனக்கு நீங்கள் அறிவிக்கக் கூடாதா?'' என்று ககட்கடன். 

அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் "ஆம்'' என்று கூறிவிட்டு, "குழந்டதகள், பொர்க்கத் தின் நுண்ணுயிர்கள் 

ஆவர்.80 அக்குழந்டத களில் ஒன்று தனது தந்டதடய, அல்லது பபற்கறாடரச் ெந்திக்கும்கபாது அவரது 

ஆடடடய, அல்லது அவரது டகடயப் பிடித்துக்பகாள்ளும். -(அபூஹஸ்ஸாகன!) நான் உங்களுடடய 

இந்த ஆடடயின் ஓரத்டதப் பிடித்துக்பகாண்டிருப்படதப் கபான்று- பிறகு தன்டனயும் தன் 

பபற்கறாடரயும் அல்லாஹ் பொர்க்கத்திற்குள் நுடழவிக்கும்வடர விடாது; அல்லது விலகாது'' என்று 

பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் சுடவத் பின் 

ெயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நாங்கள் இழந்துவிடும் குழந்டத கள் பதாடர்பாக எங்கள் 

உள்ளங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வடகயில் தாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடமிருந்து ஏகதனும் பெவியுற்றரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அபூ ஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் "ஆம் என்றார்கள்'' என இடம்பபற்றுள்ளது.  
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5133 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு பபண்மைி 
தன் குழந்டதயுடன் வந்து, "அல்லாஹ் வின் தூதகர! (உடல் நலமில்லாத) இந்தக் குழந்டதக்காகப் 

பிரார்த்தியுங்கள். (இதற்குமுன்) நான் மூன்று குழந்டதகடள நல்லடக்கம் பெய்துவிட்கடன்'' என்று 

கூறினார். "மூன்று குழந்டதகடள நல்லடக்கம் பெய்துவிட்டாயா?'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 

ககட்டார்கள். அதற்கு அப்பபண், "ஆம்'' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நரக பநருப்பிலிருந்து (உன்டனக் 

காக்க) நீ பலமான கவலி அடமத்துக்பகாண்டுவிட் டாய்'' என்று பொன்னார்கள். கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

5134 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு பபண்மைி தன்னுடடய 

ஆண் குழந்டதயுடன் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இவன் உடல் நலிவுற் றுள்ளான். இவனுக்கு 

ஏகதனும் கநர்ந்து விடுகமா என நான் அஞ்சுகிகறன். (இதற்கு முன்) நான் மூன்று குழந்டதகடள 

நல்லடக்கம் பெய்துவிட்கடன்'' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நரக பநருப்பிலி ருந்து (உன்டனக் 

காக்க) நீ பலமான கவலி அடமத்துக்பகாண்டுவிட்டாய்'' என்று கூறினார் கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம் : 48 அல்லாஹ் ஓர் அடியாடர கநெிக்கும் கபாது, அவர்மீது தன் அடியார்களுக்கும் கநெத்டத 

ஏற்படுத்துகிறான்.  

 

5135 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் ஓர் அடியாடர கநெிக்கும்கபாது, 

(வானவர்) ஜிப்ரீல் (அடல) அவர்கடள அடழத்து, "நான் இன்ன மனிதடர கநெிக்கிகறன். நீரும் 

கநெிப்பரீாக' என்று கூறுகின்றான். ஆககவ, ஜிப்ரீல் (அடல) அவர்களும் அவடர கநெிப்பார். பிறகு 

ஜிப்ரீல் (அடல) அவர்கள் வானத்தில், "அல்லாஹ் இன்ன மனிதடர கநெிக்கிறான். ஆககவ, நீங்களும் 

அவடர கநெியுங்கள்'' என்று அறிவிப்பார். அவ்வாகற விண்ைகத்தாரும் அவடர கநெிப்பார்கள். பிறகு 

பூமியில் அவருக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்படும். அவ்வாகற, அல்லாஹ் ஓர் அடியார்மீது ககாபம் 

பகாள்ளும்கபாது, (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அடல) அவர்கடள அடழத்து, "நான் இன்ன மனிதர்மீது ககாபம் 

பகாண்டுள்களன். நீரும் அவர்மீது ககாபம் பகாள்வரீாக'' என்று கூறுகின்றான். ஆககவ, ஜிப்ரீல் (அடல) 

அவர்களும் அவர்மீது ககாபம் பகாள்கிறார். பிறகு ஜிப்ரீல் (அடல) அவர்கள், விண்ைகத்தாரிடடகய, 

"அல்லாஹ் இன்ன மனிதர்மீது ககாபம் பகாண்டுள்ளான். ஆககவ, நீங்களும் அவர்மீது ககாபம் பகாள் 

ளுங்கள்'' என்று அறிவிப்பார். அவ்வாகற விண்ைகத்தாரும் அவர்மீது ககாபம் பகாள் வார்கள். பிறகு 

பூமியில் அவர்மீது ககாபம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது.81 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 

அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ககாபத்டதப் பற்றிய குறிப்பு இல்டல. 

(கநெத்டதப் பற்றிய குறிப்பு மட்டுகம இடம்பபற்றுள்ளது.) 

 

 5136 சுடஹல் பின் அபஸீாலிஹ் தக்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (ஒரு 

ஹஜ்ஜின்கபாது) அரஃபா பபருபவளியில் இருந்கதாம். அப்கபாது (கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் 

(ரஹ்) அவர்கள் எங்கடளக் கடந்துபென்றார்கள். அவர்கள் (அந்த ஆண்டின்) ஹாஜிகளுக்குத் தடலவராக 

இருந்தார்கள். அப்கபாது மக்கள் எழுந்து அவடர உற்றுப் பார்த்தனர். நான் என் தந்டத (அபூஸாலிஹ்) 

அவர்களிடம், "தந்டதகய! (கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் அவர்கடள இடறவன் கநெிப்பதாககவ 

நான் கருதுகிகறன்'' என்று பொன்கனன். என் தந்டத "அது ஏன்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "மக்கள் 
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மனதில் அவருக்கிருக்கும் கநெத்தின் அடிப்படடயிகலகய (நான் கூறுகிகறன்)'' என்கறன். அப்கபாது என் 

தந்டத, "நீ பொன்னது ெரி தான்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிட மிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் கூறி யடத நான் ககட்டுள்களன்'' என்று கூறிவிட்டு கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி அறிவித் 

தார்கள்.  

 

பாடம் : 49 உயிர்கள் பல்கவறு வடகப்பட்டடவ யாகும்.82  

 

5137 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உயிர்கள் பல்கவறு வடகப்பட்டடவ யாகும். 

அவற்றில் ஒன்றுக்பகான்று (குைத் தால்) ஒத்துப்கபாகின்றடவ பரஸ்பரம் கநெிக் கின்றன. 

ஒன்றுக்பகான்று (குைத்தால்) கவறு பட்டிருப்படவ பரஸ்பரம் முரண்பட்டு (எதிராகி)விடுகின்றன. 

இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.83 

 

 5138 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மனிதர்கள் பவள்ளி மூலகங்கடளயும் பபான் 

மூலகங்கடளயும் கபான்றவர்கள். அறியாடமக் காலத்தில் அவர்களில் ெிறந்தவர்களாயிருந்தவர்கள் 

இஸ்லாத்திற்கு வந்த பின்பும் ெிறந்தவர்ககள; மார்க்க அறிடவப் பபற்றுக்பகாண்டால். உயிர்கள் 

பல்கவறு வடகப்பட்டடவ ஆகும். அவற்றில் ஒன்றுக்பகான்று (குைத்தால்) ஒத்துப்கபாகின்றடவ 

(உடலுக்குள் வந்த பின்பு) பரஸ்பரம் கநெிக்கின்றன. ஒன்றுக்பகான்று (குைத்தால்) கவறுபட்டிருப்படவ 

பரஸ்பரம் முரண்பட்டு (எதிராகி)விடுகின்றன. இந்த ஹதீடஸ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

பாடம்: 50 மனிதன் யார்மீது அன்பு பகாண்டுள் ளாகனா அவர்களுடன்தான் இருப் பான்.84  

 

5139 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கிராமவாெி ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடம், "மறுடம நாள் எப்கபாது வரும்?'' என்று ககட்டார். அவரிடம் அல் லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "அதற்காக நீ என்ன (நற்பெயல்கடளத்) தயார் பெய்துடவத்திருக்கிறாய்?'' என்று ககட்டார்கள். 

அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுடடய தூதர்மீதும் கநெம் டவத்துள்களன்'' என்றார். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ கநெித்தவர்களுடன்தான் (மறுடமயில்) இருப்பாய்'' என்று 

பொன்னார்கள்.85  

 

5140 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் 

தூதகர! மறுடம நாள் எப்கபாது வரும்?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அதற்காக நீ என்ன 

(நற்பெயல்கடளத்) தயார் பெய்து டவத்தி ருக்கிறாய்?'' என்று ககட்டார்கள். அம்மனிதர் (தாம் புரிந்துள்ள 

நற்பெயல்கள்) எடதயும் பபரிய அளவில் கூறவில்டல. அவர், "நான் அல்லாஹ்டவயும் அவனுடடய 

தூதடரயும் கநெிக்கிகறன்'' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ கநெித்தவர் களுடன்தான் (மறுடமயில்) 

இருப்பாய்'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், "கிராமவாெிகளில் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 

இடம்பபற்றுள்ளது. ஆயினும் அவற்றில், "நான் என்டன பமச்ெிக்பகாள்ளும் அளவுக்கு அதிகமான 
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நற்பெயல்கள் எடதயும் தயார் பெய்துடவக்கவில்டல'' என்று அம்மனிதர் கூறியதாக 

இடம்பபற்றுள்ளது.  

 

5141 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! மறுடம நாள் எப்கபாது வரும்?'' என்று ககட்டார். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "மறுடமக்காக நீ என்ன (நற்பெயல்கடளத்) தயார் 

பெய்துடவத்திருக்கிறாய்?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "அல்லாஹ் வின் மீதும் அவனுடடய தூதர்மீதும் 

பகாண்ட அன்டப'' என்று பொன்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால், நீ 

கநெித்தவர்களுடன்தான் (மறுடமயில்) இருப்பாய்'' என்று பொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "அப்படியானால், நீ கநெித்தவர்களுடன்தான் (மறுடம யில்) நீ இருப்பாய்'' என்று பொன்னடதக் 

ககட்டு நாங்கள் மகிழ்ச்ெியடடந்கதாம். இடதப் கபான்று நாங்கள் இஸ்லாத்டதத் தழுவியபின் கவறு 

எதற்காகவும் மகிழ்ச்ெியடடந்ததில்டல. ஆககவ, நான் அல்லாஹ்டவயும் அவனுடடய தூதடரயும் 

அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கடளயும் உமர் (ரலி) அவர்கடளயும் கநெிக்கிகறன். கமலும், அவர்கடள கநெித்த 

காரைத்தால் (மறுடமயில்) அவர்களுடன்தான் நான் இருப்கபன் என்று நம்புகிகறன்; அவர்களுடடய 

நற்பெயல்கள் அளவுக்கு நான் நற்பெயல்கள் புரியாவிட்டாலும் ெரிகய!86 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் 

பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"ஆககவ, நான் அல்லாஹ்டவயும் அவனுடடய தூதடரயும்... கநெிக்கிகறன்'' என்பதும் அதற்குப் 

பின்னுள்ளதும் இடம் பபறவில்டல. 

 

 5142 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களும் பள்ளிவாெலிலிருந்து புறப் பட்டுச் பென்றகபாது பள்ளிவாெலின் முற்றத் தின் 

அருகில் ஒரு மனிதடரச் ெந்தித்கதாம். அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! மறுடம எப்கபாது வரும்?'' என்று 

ககட்டார். அல் லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதற்காக நீ (முன்கனற்பாடாக) என்ன 

(நற்பெயல்கடளத்) தயார் பெய்துடவத்துள்ளாய்?'' என்று ககட் டார்கள். அதற்கு அவர் (பதிலளிக்காமல்) 

அடங்கிப்கபானவடரப் கபான்றிருந்தார். பிறகு, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அதற்காக நான் பபரிதாகத் 

பதாழுடகடயகயா கநான் டபகயா தானதர்மங்கடளகயா முன்கனற் பாடாகச் பெய்துடவக்கவில்டல. 

ஆயினும், நான் அல்லாஹ்டவயும் அவனுடடய தூதடர யும் கநெிக்கிகறன்'' என்று கூறினார். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ கநெித்தவர்களுடன் தான் (மறுடமயில்) இருப்பாய்'' என்று 

கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் 

(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது.  

 

5143 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஒருவர் (நன்)மக்கடள கநெிக்கிறார். ஆனால், 

(பெயல்பாட்டிலும் தகுதியிலும்) அவர்கடள அவர் எட்டவில்டல. அவர் விஷயத்தில் தாங்கள் என்ன 

கருதுகிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மனிதன் யார்மீது 

அன்பு பகாண் டுள்ளாகனா அவர்களுடன்தான் இருப்பான்'' என்று கூறினார்கள்.87 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
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அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் வாயிலாகவும் நான்கு அறிவிப் பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது. அவற்றில், "ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் வந்தார்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்ப 

மாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற் றுள்ளன. 

 

 பாடம்: 51 நல்ல மனிதருக்குக் கிடடக்கும் பாராட்டு நற்பெய்திகய; அதனால் அவருக்கு எந்தப் 

பாதிப்புமில்டல. 

 

 5144 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "ஒரு மனிதர் 

நற்பெயல் புரிகிறார். அதற்காக அவடர மக்கள் பாராட்டிப் கபசுகின்றனர். இடதப் பற்றித் தாங்கள் என்ன 

கருதுகிறரீ் கள்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது 

இடறநம்பிக்டகயாளருக்கு முன் கூட்டிகய வரும் நற்பெய்தியாகும்'' என்றார் கள்.88 இந்த ஹதீஸ் 

மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர் 

களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஷுஅபா 

(ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து வரும் அடனத்து அறிவிப்புகளிலும் (அப்துஸ் ஸமத் (ரஹ்) அவர்கள் 

வழியாக வரும் அறிவிப்டபத் தவிர), "அதற்காக அவடர மக்கள் கநெிக்கின் றனர்'' என்று 

காைப்படுகிறது. அப்துஸ் ஸமத் (ரஹ்) அவர்கள் வழியாக வரும் அறிவிப்பில் கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

உள்ளடதப் கபான்கற, "அதற்காக அவடர மக்கள் பாராட்டுகின்றனர்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது 
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அத்தியாயம் - 46 : (தடல)விதி 1 

     5145 - 5178 
 

 

 பாடம் :  1 மனிதன் தன் தாயின் வயிற்றில் படடக்கப்படும் விதமும்,  

அவனு டடய வாழ்வாதாரம், ஆயுள், பெயல், நற்கபறு - துர்கபறு ஆகியடவ பதிவு 
பெய்யப்படுவதும்.  
 

5 145 உண்டமகய கபெியவரும் உண் டமகய அறிவிக்கப்பட்டவருமான அல்லாஹ் வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் தாயின் வயிற்றில் நாற்பது நாட்கள் 
(கருவாக) கெமிக்கப்படுகிறார். பிறகு வயிற்றிகலகய அடதப் கபான்கற (நாற்பது நாட்கள்) அந்தக் 
கரு (அட்டட கபான்று கருப் டபயின் சுவடரப் பற்றிப் பிடித்துத் பதாங்கும்) ஒரு கருக்கட்டியாக 
மாறுகிறது. பிறகு வயிற் றில் அடதப் கபான்கற (கமலும் நாற்பது நாட் கள் பமல்லப்பட்ட ெக்டக 
கபான்ற) ஒரு ெடதப் பிண்டமாக மாறிவிடுகிறது. பிறகு அதனிடம் ஒரு வானவர் 
அனுப்பப்படுகிறார். அவர் அதில் உயிடர ஊதுகிறார். (அதற்கு முன்கப) அந்த மனிதனின் 
வாழ்வாதாரம், வாழ்நாள், பெயல்பாடு, அவன் நற்கபறற்றவனா அல்லது நற்கபறு பபற்றவனா ஆகிய 
நான்கு விஷயங் கடள எழுதுமாறு அவர் பைிக்கப்படுகிறார்.2 எவடனத் தவிர கவறு இடறவன் 
இல்டலகயா அ(ந்த ஓரிடற)வன் மீதாடையாக! உங்களில் ஒருவர் பொர்க்கவாெிகளின் 
(நற்)பெயடலச் பெய்துபகாண்கட பெல்வார். அவருக்கும் பொர்க்கத்துக்குமிடடகய ஒரு முழம் 
இடடபவளிதான் இருக்கும்; அதற்குள் விதி அவடர முந்திக்பகாள்ள, அவர் நரகவாெிகளின் 
பெயடலச் பெய்து அதன் காரைத்தால் நரகத்தினுள் புகுந்துவிடுவார். (இடதப் கபான்கற) உங்களில் 
ஒருவர் நரகவாெிகளின் (தீய)பெயடலச் பெய்துபகாண்கட பெல் வார். இறுதியில் அவருக்கும் 
நரகத்துக்குமிடடகய ஒரு முழம் இடடபவளிதான் இருக்கும்; அதற்குள் அவரது விதி அவடர 
முந்திக்பகாள்ள, அவர் பொர்க்கவாெிகளின் பெயடலச் பெய்து அதன் விடள வாகச் பொர்க்கத்தில் 
புகுந்துவிடுவார். இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.3 இந்த 
ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உங்களில் ஒருவர் தம் தாயின் 

வயிற்றில் நாற்பது இரவுகள் (கருவாக) கெமிக் கப்படுகிறார்'' என்று காைப்படுகிறது. ஷுஅபா (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து முஆத் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "நாற்பது இரவுகளும் நாற்பது 
பகல்களும்' என்று இடம் பபற்றுள்ளது. ஜரீர் மற்றும் ஈொ (ரஹ்) ஆகி கயாரது அறிவிப்பில் "நாற்பது 

நாட்கள்' என்று உள்ளது. 
 

 5 146 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: விந்துத் துளி தாயின் கருப்டபயில் நாற்பது அல்லது 
நாற்பத்டதந்து நாட்கள் தங்கியிருந்த பின்னர் அந்த விந்துத் துளிக்குள் வானவர் ஒருவர் பென்று, 

"இடறவா! இவன் நற்கபறற்ற வனா? அல்லது நற்கபறு பபற்றவனா?'' என்று ககட்கிறார். பிறகு 
(இடறக்கட்டடளக்ககற்ப) அடதக் குறித்து எழுதப்படுகிறது. பிறகு "இடறவா! இது ஆைா? அல்லது 

278

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

(தலை)விதி ஹதீஸ் 5145 - 5178



பபண்ைா?'' என்று ககட்டு அதற்ககற்ப எழுதப்படுகிறது. அவனுடடய பெயல்பாடு, இயக்கம், 

வாழ்நாள், வாழ்வாதாரம் ஆகியடவயும் எழுதப்படுகின்றன. பிறகு ஏடுகள் 
சுருட்டப்பட்டுவிடுகின்றன. பிறகு அதில் கூட்டப்படுவதுமில்டல; குடறக்கப்படுவது மில்டல.4 இடத 
ஹுடதஃபா பின் அெீத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 5 147 அபுத்துஃடபல் ஆமிர் பின் வாஸிலா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "நற்கபறற்றவன் என்பவன், தன் தாயின் 
வயிற்றிகலகய நற்கபறற்றவனா (கப் பதிவா)கிவிட்டவன் ஆவான்; நற்கபறு பபற்றவன் என்பவன், 

பிறர் மூலம் அறிவுடர வழங்கப்பட்டவன் ஆவான்'' என்று கூறிய டதக் ககட்கடன். உடகன நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்களில் ஹுடதஃபா பின் அெீத் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) 
எனப்படும் ஒருவரி டம் பென்று, அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியடதத் 
பதரிவித்துவிட்டு, "பெயல்படாமகலகய ஒருவன் எவ்வாறு நற் கபறற்றவனாக ஆகமுடியும்?'' என்று 
ககட் கடன். அதற்கு ஹுடதஃபா பின் அெீத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடதக்ககட்டு நீங்கள் 

வியப்படடகிறரீ்களா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறியடத நான் 
ககட்டுள்களன்: விந்து கருப்டபக்குச் பென்று நாற்பத்து இரண்டு இரவுகள் கழிந்ததும் அதனிடம் 

அல்லாஹ் வானவர் ஒருவடர அனுப்புகிறான். பிறகு (மூன்றாவது நாற்பது கழிந்தபின்) அதற்கு 
உருவமளித்து, அதற்குச் பெவிப்புலடனயும் பார்டவடயயும் கதாடலயும் ெடதடயயும் எலும்டபயும் 
படடக்கிறான். பிறகு (நாற்பத்து இரண்டு நாட்கள் கழிந்ததும் அனுப்பப்பட்ட) அந்த வானவர், 

"இடறவா! இது ஆைா, பபண்ைா?'' என்று ககட்கிறார். அப்கபாது உம்முடடய இடறவன் தான் 
நாடியடதத் தீர்ப்பளிக்கிறான். (அவ்வாகற) அந்த வானவரும் எழுதிப் பதிவு பெய்கிறார். பிறகு அவர், 

"இடறவா! இதன் வாழ்நாள் (எவ்வளவு?)'' என்று ககட்கிறார். அப்கபாது உம்முடடய இடறவன் தான் 
நாடியடதச் பொல்கிறான். (அதன்படி) அந்த வானவரும் எழுதிப் பதிவு பெய்கிறார். பிறகு அவர், 

"இடறவா! இதன் வாழ்வாதாரம் (எவ்வளவு)?'' என்று ககட்கிறார். அப்கபாது உம்மு டடய இடறவன் 
தான் நாடியடதத் தீர்ப்பளிக்கிறான். (அதன்படி) அந்த வானவரும் எழுதிப் பதிவு பெய்துவிட்டுப் 
பிறகு தமது டகயில் அந்த ஏட்டட எடுத்துக்பகாண்டு பவளிகயறிவிடுகிறார். (தமக்கு) 
ஆடையிடப்பட்டடதவிட அவர் கூட்டுவதுமில்டல; குடறப்பதுமில்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

5 148 அபுத்துஃடபல் ஆமிர் பின் வாஸிலா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நான் 
அபூெரீஹா ஹுடதஃபா பின் அெீத் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்களிடம் பென்கறன். அப்கபாது 
அவர்கள் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியடத இந்த என் காதுகளால் 
ககட்கடன் என்று கூறினார்கள்: விந்துத் துளி தாயின் கருப்டபயில் நாற்பது இரவுகள் 
தங்கியிருக்கிறது. பிறகு அதனுள் வானவர் ஒருவர் ஊடுருவுகிறார் "அடதப் படடக்கவிருக்கும் 
வானவர்' என்று அப்துல் லாஹ் பின் அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார் கள் என்கற நான் 

கருதுகிகறன் என்கிறார் அறிவிப்பாளர் ஸுடஹர் அபூடகஸமா.- பிறகு அவ்வானவர் "இது ஆைா, 

பபண்ைா?'' என்று ககட்கிறார். அப்கபாது அல்லாஹ் அடத ஆைாககவா அல்லது பபண்ைா ககவா 
ஆக்குகிறான். பிறகு அவ்வானவர், "இடறவா! இவன் ஊனமற்றவனா? ஊனமுள்ளவனா?'' என்று 
ககட்கிறார். அப்கபாது அவடன அல்லாஹ் ஆகராக்கியமானவனாககவா அல்லது ஆகராக் 
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கியமற்றவனாககவா ஆக்குகிறான். பிறகு அவ்வானவர், "இவனது வாழ்வாதாரம் என்ன? இவனது 
வாழ்நாள் எவ்வளவு? இவனுடடய குைங்கள் என்ன?'' என்று ககட்கிறார். பிறகு அவடன அல்லாஹ் 

நற்கபறற்றவனாககவா அல்லது நற்கபறு பபற்றவனாககவா ஆக்குகிறான். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
நபித்கதாழர் ஹுடதஃபா பின் அெீத் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்களிட மிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ் தனது நாட்டப்படி எடதகயனும் 
படடக்க நாடும்கபாது, நாற்பதுக்கு கமற்பட்ட இரவுகள் கழிந்தபின் அந்தக் கருப்டபக்பகன 
நியமிக்கப்பட்ட வானவர் ஒருவர்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  
 

5 149 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் தாயின் 
கருப்டபக்பகன வானவர் ஒருவடரப் பபாறுப்பாளராக நியமிக்கிறான். அவர், "இடறவா! இது (ஒரு 
துளி) விந்து. இடறவா! இது பற்றித் பதாங்கும் கரு. இடறவா! இது (பமல்லப்பட்ட ெக்டக கபான்ற) 
ெடதப் பிண்டம்'' என்று கூறிக்பகாண்டிருப்பார். அடத அல்லாஹ் படடத்(து உயிர் தந்)திட 
நாடும்கபாது, "இடறவா! இது ஆைா, பபண்ைா? நற்கபறற்றதா? நற்கபறு பபற்றதா? (இதன்) 
வாழ்வாதாரம் எவ்வளவு? (இதன்) ஆயுள் எவ்வளவு?'' என்று ககட்பார். (அல்லாஹ்வால் 
இடவயடனத்தும் பதரிவிக் கப்பட்டு) தாய் வயிற்றில் அது இருக்கும் கபாகத பதிவு 
பெய்யப்படுகின்றன. இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.5 

 

 5 150 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் பிகரத நல்லடக்கம் (ஜனாஸா) ஒன்றில் 
கலந்துபகாள்வதற்காக "பகீஉல் ஃகர்கத்' பபாது டமயவாடியில் இருந்கதாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து அமர்ந்தார்கள். நாங்களும் அவர்கடளச் 
சுற்றி அமர்ந்கதாம். நபியவர்களுடன் ஓர் ஊன்றுககால் இருந்தது. அப்கபாது அவர்கள் (தமது 

தடலடயக்) கவிழ்த்தவாறு ஊன்றுககாடலத் தடரயில் குத்திக் கீறியபடி (ஆழ்ந்த கவடலயிலும் 
கயாெடனயிலும்) இருக்கலானார்கள். பிறகு, "உங்களில் யாரும், பிறந்துவிட்ட எந்த உயிரும் தமது 
இருப்பிடம் பொர்க்கத்திலா, அல்லது நரகத்திலா என்று அல்லாஹ்வால் எழுதப்படாமல் 

இருப்பதில்டல; அது நற்கபறற்றதா, அல்லது நற்கபறு பபற்றதா என்று எழுதப்பட்டிராமல் இல்டல'' 

என்று பொன்னார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நாங்கள் நல்லறங்கள் 
பெய்யாமல், எங்கள் (தடல) எழுத்தின் மீது (பாரத்டதப் கபாட்டுவிட்டு) இருந்துவிடமாட்கடாமா'' 

என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் (விதியில்) நற்கபறு 
பபற்றவராக இருப்பாகரா அவர் நற்கபறு பபற்றவர்களின் பெயலுக்கு மாறுவார். யார் (விதியில்) 
நற்கபறற்றவராக இருப்பாகரா அவர் நற்கபறற்றவர்களின் பெயலுக்கு மாறு வார்'' என்று 

கூறினார்கள். கமலும் அவர்கள், "நீங்கள் பெயலாற்றுங் கள். (நல்லார், பபால்லார்) எல்லாருக்கும் 
(அவரவர் பெல்லும்வழி) எளிதாக்கப்பட்டுள் ளது. நல்லவருக்கு நல்லவர்களின் பெயடலச் பெய்ய 
வடக பெய்யப்படும். பகட்டவருக்குக் பகட்டவர்களின் பெயடலச் பெய்ய வடக பெய்யப்படும்'' 

என்று கூறினார்கள்.6 பிறகு "யார் (பிறருக்கு) வழங்கி (இடற வடன) அஞ்ெி, நல்லவற்டற 
உண்டமப்படுத்து கிறாகரா அவருக்குச் சுலபமான வழிடய எளிதாக்குகவாம். யார் கஞ்ெத்தனம் 
பெய்து, கதடவயற்றவராகத் தன்டனக் கருதி, நல்லடத நம்ப மறுக்கிறாகரா, அவருக்குச் ெிரமத்தின் 
வழிடய எளிதாக்குகவாம்'' (92:5- 10) எனும் வெனங்கடள ஓதிக்காட்டினார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
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வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குச்ெிபயான்டற 
எடுத்தார்கள்'' என்று காைப் படுகிறது. "ஊன்றுககால்' எனும் குறிப்பு இல்டல. "பின்னர் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த வெனங்கடள ஓதினார்கள்'' என அபுல்அஹ்வஸ் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் காைப் படுகிறது. 
 

 5 15 1 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
டகயிலிருந்த குச்ெியால் தடர டயக் குத்திக் கீறியபடி (தடலடயக் கவிழ்த்த வாறு) 
உட்கார்ந்திருந்தார்கள். பிறகு தமது தடலடய உயர்த்தி, "உங்களில் (பிறந்துவிட்ட) எவருக்கும் 

பொர்க்கத்திலுள்ள, அல்லது நரகத் திலுள்ள அவரது இருப்பிடம் அறியப்படாமல் இருப்பதில்டல'' 

என்று கூறினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! பிறகு எதற்காக நாங்கள் நல்லறங்கள் பெய்ய 

கவண்டும்? நாங்கள் (எங்கள் விதியின் மீது) பாரத்டதப் கபாட்டுவிட்டு (நல்லறங்கள் ஏதும் 
பெய்யாமல்) இருந்துவிடமாட்கடாமா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இல்டல; நீங்கள் பெயலாற்றுங்கள். (நல்லார், பபால்லார்) எல்லாருக்கும் அவரவர் 
எதற்காகப் படடக்கப்பட்டுள்ளனகரா அது எளிதாக்கப்படும்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு, "யார் 
(பிறருக்கு) வழங்கி (இடற வடன) அஞ்ெி, நல்லவற்டற உண்டமப்படுத்து கிறாகரா...'' என்று 
பதாடங்கி, "ெிரமத்தின் வழிடய எளிதாக்குகவாம்'' (92:5- 10) என்பதுவடர ஓதிக்காட்டினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

5 152 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ("விடடபபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது) சுராக்கா பின் மாலிக் பின் 
ஜுஅஷும் (ரலி) அவர்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நாங்கள் 

இப்கபாதுதான் படடக்கப்பட்டிருக்கி கறாம் என்படதப் கபான்று (எண்ைிக்பகாண்டு) எங்களுக்கு 
எங்களது மார்க்கத்டதத் பதளிவாகச் பொல்லுங்கள். இன்டறக்கு நல்லறங்கள் புரிவது எப்படி? 

எழுதுககால்கள் எழுதி முடித்துவிட்ட, (ஏற்பகனகவ) நடந்துவிட்ட விதிகளின்படியா? அல்லது 
(புதிதாக) நாங்களாககவ எதிர்பகாள்ளும் (பெயல்பாடுகளின்) அடிப்படடயிலா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்டல; மாறாக எழுதுககால்கள் எழுதி 
முடித்துவிட்ட, (ஏற்பகனகவ) நடந்து விட்ட விதிகளின்படிதான்'' என்று கூறினார்கள். சுராக்கா (ரலி) 
அவர்கள், "அப்படியானால் நாங்கள் ஏன் நல்லறங்கள் புரிய கவண்டும்?'' என்று ககட்டார்கள். (அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், என்ன கூறினார்கள் என்படத அறிவித்த) அபுஸ்ஸுடபர் 
(ரஹ்) அவர்கள் ஏகதா பொன்னார்கள். அடத நான் புரிந்துபகாள்ளவில்டல. "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்ன பொன்னார்கள்?'' என்று நான் (ஸுடஹர்) ககட்கடன். அதற்கு அபுஸ்ஸுடபர் 
(ரஹ்) அவர்கள், "நீங்கள் பெயலாற்றுங்கள். (நல்லார், பபால்லார்) எல்லாருக்கும் அவரவர் பெல்லும் 
பாடத எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாக வும் வந்துள்ளது. அதில், "பெயலாற்றக்கூடிய ஒவ்பவாருவரும் தமது பெயலுக்கு 
வழிவடக பெய்யப்படுவார்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக 

இடம்பபற்றுள்ளது.  
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5 153 இம்ரான் பின் ஹுடஸன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்,) 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! பொர்க்கவாெிகள் யார், நரகவாெிகள் யார் என்பது (முன்கப 
அல்லாஹ்வுக்குத்) பதரியுமா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம் (பதரியும்)'' என்று 
பொன்னார்கள். "அவ்வாறாயின், ஏன் நற்பெயல் புரிபவர்கள் நற்பெயல் புரிய கவண்டும்?'' என்று 

வினவப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள், "(நீங்கள் பெயல்படுங்கள்) ஒவ்பவாருவரும் எ(டத 

அடட)வதற்காகப் படடக்கப்பட்டுள்ளார்ககளா அது எளிதாக்கப்படும்'' என்று பொன்னார்கள்.8 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் இம்ரான் பின் ஹுடஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஏழு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந் துள்ளது. அவற்றில் "நான் (நபி (ஸல்) அவர்களி டம்), 
அல்லாஹ்வின் தூதகர...?'' என்று ககட் கடன் என இடம்பபற்றுள்ளது. 
 

 5 154 அபுல்அஸ்வத் அத்தியலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: என்னிடம் இம்ரான் பின் 
அல்ஹுடஸன் (ரலி) அவர்கள், "மனிதர்கள் இன்று நற்பெயல் புரிவதும் அதற்காக முடனந்து 
பெயலாற்று வதும் ஏற்பகனகவ அவர்கள்மீது தீர்மானிக்கப் பட்டுவிட்ட, முன்கப முடிவு 
பெய்யப்பட்டு விட்ட விதியின் அடிப்படடயிலா? அல்லது அவர்களுக்பகதிரான ஆதாரத்டத நிடல 
நிறுத்தும் வடகயில், அவர்களுடடய இடறத் தூதர்கள் அவர்களிடம் பகாண்டுவந்துள்ள வற்டற 
ஏற்றுச் பெயல்படுத்துவடதப் பபாறுத்தா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "இல்டல; ஏற்பகனகவ 
அவர்கள்மீது தீர்மானிக்கப்பட்டுவிட்ட, நடந்துமுடிந்த (விதியின்) அடிப்படடயில் தான்'' என்று 
பொன்கனன். அதற்கு இம்ரான் (ரலி) அவர்கள், "இது அநீதியாகாதா?'' என்று ககட்டார்கள். அடதக் 
ககட்டு நான் கடுடமயாக அதிர்ந்துவிட்கடன். கமலும், "அடனத்தும் அல்லாஹ்வின் படடப்கப; 

அவனது அதிகாரத்துக்குட்பட்டடவகய. அவன் பெய்வது குறித்து யாரும் ககள்வி ககட்க முடியாது. 
ஆனால், மனிதர்கள் விொரிக்கப்படுவார்கள்'' என்று பொன்கனன். அப்கபாது இம்ரான் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் புரியட்டும். உங்கள் அறிடவப் பரிகொதிப்பதற்காககவ நான் ககள்வி 
ககட்கடகன தவிர, கவபற தற்கும் நான் ககள்வி ககட்கவில்டல'' என்று கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு 

பொன்னார்கள்: "முடஸனா' குலத்டதச் கெர்ந்த இரண்டு கபர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களி டம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! மனிதர் கள் இன்று நற்பெயல் புரிவதும் அதற்காக 
முடனந்து பெயல்படுவதும் ஏற்பகனகவ தீர்மா னிக்கப்பட்ட, முன்கப முடிவு பெய்யப்பட்டு விட்ட 
விதியின் அடிப்படடயிலா? அல்லது அவர்களுக்பகதிரான ஆதாரத்டத நிடலநிறுத் தும் வடகயில், 

அவர்களுடடய இடறத்தூதர் கள் அவர்களிடம் பகாண்டுவந்துள்ளவற்டற ஏற்றுச் 
பெயல்படுத்துவடதப் பபாறுத்தா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இல்டல; ஏற்பகனகவ அவர்கள் மீது தீர்மானிக்கப்பட்டுவிட்ட, அவர்கள் விஷயத்தில் 
முடிவாகிவிட்ட (விதியின்) அடிப்படடயில்தான்'' என்று கூறிவிட்டு இடத உண்டமப் படுத்தும் 
ொன்று வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் கவதத்தில் உள்ளது என்று கூறி, பின்வரும் 
வெனங்கடள ஓதிக்காட்டினார்கள்: உயிரின் மீதும், அடத வடிவடமத்து, அதன் நன்டம டயயும் 
தீடமடயயும் அதற்கு அறிவித்தவன்மீதும் ெத்தியமாக! (9 1:7,8) 

 

 5 155 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் நீண்ட காலம் 
பொக்கவாெிகளின் (நற்)பெயடலச் பெய்துபகாண்கட வருவார். பிறகு அவரது பெயல் 
நரகவாெிகளின் பெயலாக முடிக்கப்படும். ஒரு மனிதர் நீண்ட காலம் நரகவாெி களின் 
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(தீய)பெயடலச் பெய்துபகாண்கட வருவார். பிறகு அவரது பெயல் பொர்க்கவாெிகளின் பெயலாக 
முடிக்கப்படும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 

5 156 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர், மக்களின் பார்டவயில் 
பொர்க்கவாெிகளின் பெயடலச் பெய்துபகாண்கட இருப்பார். (உண்டமயில்) அவர் நரகவாெிகளில் 
ஒருவ ராய் இருப்பார். ஒரு மனிதர், மக்களின் பார் டவயில் நரகவாெிகளின் பெயடலச் பெய்து 
பகாண்கட இருப்பார். (உண்டமயில்) அவர் பொர்க்கவாெிகளில் ஒருவராய் இருப்பார். இடத ெஹ்ல் 
பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.9  

 

பாடம் : 2 ஆதம் (அடல) அவர்களுக்கும் மூொ (அடல) அவர்களுக்கும் இடடகய நடந்த 
தர்க்கம்.  
 

5 157 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆதம் (அடல) அவர்களும் மூொ (அடல) 
அவர்களும் தர்க்கம் பெய்துபகாண்டார்கள். மூொ (அடல) அவர்கள், "ஆதம் அவர்ககள! எங்கள் 
தந்டதயான நீங்கள் (உங்கள் பாவத் தின் காரைத்தால்) எங்கடள இழப்புக்குள்ளாக் கிவிட்டீர்கள்; 

பொர்க்கத்திலிருந்து எங்கடள பவளிகயற்றிவிட்டீர்கள்'' என்று பொன்னார்கள். அதற்கு மூொவிடம் 
ஆதம் (அடல) அவர்கள், "நீர்தான் மூொவா? அல்லாஹ், தன்னுடன் உடர யாடுவதற்கு உம்டமகய 
கதர்ந்பதடுத்தான்; அவன் தனது டகயால் உமக்காக (கவதத்டத) எழுதி னான். (இத்தடகய) நீங்கள், 

அல்லாஹ் என்டனப் படடப்பதற்கு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்கப என்மீது அவன் விதித்துவிட்ட 
ஒரு விஷயத்திற்காக என்டனப் பழிக்கின்றரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். (இந்த பதில் மூலம்) மூொ 
(அடல) அவர்கடள ஆதம் (அடல) அவர்கள் கதாற்கடித்துவிட்டார்கள்; கதாற்கடித்துவிட்டார்கள்'' என 
(இரண்டு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 10 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு அபஉீமர் அல்மக்கீ (ரஹ்), அஹ்மத் பின் அப்தா (ரஹ்) ஆகிகயாரின் 
அறிவிப்புகளில் ஒன்றில், "வடரந்தான்' ("கத்த') என இடம்பபற்றுள்ளது. மற்பறான்றில் "அவன் தனது 
கரத்தால் உமக்காக "தவ்ராத்'டத எழுதினான்'' என்று ஆதம் (அடல) அவர்கள் கூறியதாகக் 
காைப்படுகிறது. 
 

 5 158 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆதம் (அடல) அவர்களும் மூொ (அடல) 
அவர்களும் தர்க்கம் பெய்தார்கள். (அதில்) மூொ (அடல) அவர்கடள ஆதம் (அடல) அவர்கள் 
கதாற்கடித்துவிட்டார்கள். ஆதம் (அடல) அவர்களிடம் மூொ (அடல) அவர்கள், "நீங்கள்தான் 
மனிதர்கடள வழி தவறச்பெய்து, அவர்கடளச் பொர்க்கத்திலி ருந்து பவளிகயற்றிய ஆதமா?'' என்று 
ககட் டார்கள். அதற்கு ஆதம் (அடல) அவர்கள், "அல்லாஹ் அடனத்துப் பபாருட்கடளப் பற்றிய 

அறிடவயும் வழங்கி, தனது தூதுத்து வத்தால் மற்ற மக்கடளவிடத் கதர்ந்பதடுத்த மனிதர் 
நீர்தாகன?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மூொ (அடல) அவர்கள், "ஆம்' என்று கூறினார்கள். 
"அவ்வாறாயின், நான் படடக்கப்படுவதற்கு முன்கப என்மீது விதிக் கப்பட்டுவிட்ட ஒரு 
விஷயத்திற்காக என் டனப் பழிக்கிறரீா?'' என்று ககட்டார்கள். (இந்தக் ககள்வியின் மூலம் மூொ 

(அடல) அவர்கடள ஆதம் (அடல) அவர்கள் கதாற்கடித்துவிட்டார்கள்.) இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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 5 159 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆதம் (அடல) அவர்களும் மூொ (அடல) 
அவர்களும் தம் இடறவன் அருகில் தர்க்கம் பெய் தார்கள். அப்கபாது மூொ (அடல) அவர்கடள 
ஆதம் (அடல) அவர்கள் கதாற்கடித்துவிட்டார்கள். மூொ (அடல) அவர்கள், "அல்லாஹ் தனது 
டகயால் உங்கடளப் படடத்து, உங்களுக்குள் தனது உயிடர ஊதி, தன் வானவர்கடள உங்களுக்குச் 
ெிரம்பைியச் பெய்து, உங்கடளச் பொர்க்கத்தில் குடியிருக்கச்பெய்த ஆதம் நீங்கள்தாகன! பிறகு 
நீங்கள் உங்களது பாவத்தின் மூலம் (உங்கள் வழித் கதான்றல்களான) மனிதர்கடள பூமிக்கு 
இறங்கச் பெய்துவிட்டீர்கள்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு ஆதம் (அடல) அவர்கள், "அல்லாஹ் தன் 
தூதுத்துவச் பெய்திகடள பதரிவிக்கவும் தன் னிடம் உடரயாடவும் உம்டமத் கதர்ந்பதடுத்து, 

அடனத்துப் பபாருட்கடளப் பற்றிய விளக்கமும் உள்ள பலடககடள உமக்கு வழங்கி, தன் அருகில் 

வரச்பெய்து இரகெியமாக உடரயாடிய மூொ நீர்தாகன! நான் படடக்கப்படுவதற்கு எத்தடன ஆண்டு 
களுக்கு முன் அல்லாஹ் தவ்ராத்டத எழுதியதாக நீர் கண்டீர்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மூொ 
(அடல) அவர்கள், "நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்'' என்று பதிலளித் தார்கள். "அதில், ஆதம் தம் 
இடறவனுக்கு மாறு பெய்தார். எனகவ, அவர் வழி தவறினார் என்று எழுதப்பட்டிருந்ததா?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு மூொ (அடல) அவர்கள், "ஆம்' என்றார்கள். "அவ்வாறாயின், என்டனப் 

படடப்பதற்கு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்கப எடத நான் பெய்கவன் என்று இடறவன் என்மீது 
விதியாக்கிவிட்டடாகனா அடதச் பெய்ததற்காக என்டன நீங்கள் பழிக்கிறரீா?'' என்று ஆதம் (அடல) 
அவர்கள் ககட்டார்கள். (இந்தக் ககள்வியின் மூலம்) மூொ (அடல) அவர்கடள ஆதம் (அடல) 
அவர்கள் கதாற்கடித்துவிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆதம் (அடல) அவர்களும் மூொ (அடல) 
அவர்களும் தர்க்கம் பெய்தார்கள். அப்கபாது ஆதம் (அடல) அவர்களிடம் மூொ (அடல) அவர்கள், 

"உங்கடளச் பொர்க்கத்திலிருந்து பவளிகயற்ற உங்கள் தவகற காரைமாக அடமந்தகத அந்த ஆதம் 
நீங்கள்தானா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ஆதம் (அடல) அவர்கள், "நீங்கள், அல்லாஹ் தன் 
தூதுத்துவச் பெய்திகடள பதரிவிக்க வும் தன்னுடன் உடரயாடவும் கதர்ந்பதடுத்துக்பகாண்ட 
மூொதாகன? அவ்வாறிருந்தும், நான் படடக் கப்படுவதற்கு முன்கப என்மீது விதிக்கப்பட்டுவிட்ட 
ஒரு விஷயத்திற்காக என்டனப் பழிக்கிறரீ்ககள (ஏன்)?'' என்று ககட்டார்கள். (இந்தக் ககள்வியின் 
மூலம்) மூொ (அடல) அவர்கடள ஆதம் (அடல) அவர்கள் பவன்றுவிட்டார்கள். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 1 1 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் 

பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

5 160 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ், வானங்கடளயும் பூமிடயயும் 
படடப்பதற்கு ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்கப, படடப்பினங்களின் விதிகடள எழுதி விட்டான். 
(அப்கபாது) அவனது அரியடை (அர்ஷ்) தண்ைரீின் கமல் இருந்தது. 12 இடத அப்துல்லாஹ் பின் 
அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 
அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமி ருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "(அப்கபாது) அவனது அரி யடை (அர்ஷ்) தண்ைரீின் கமல் 
இருந்தது'' எனும் குறிப்பு இடம்பபறவில்டல.  
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பாடம் : 3 உயர்ந்கதான் அல்லாஹ் மனிதர்களின் உள்ளங்கடளத் தான் நாடிய வடக யில் 

மாற்றுகிறான்.  
 

5 16 1 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ஆதமின் மக்களின் (மனிதர்களின்) உள்ளங் கள் அடனத்தும் அளவற்ற 
அருளாளனின் இரு விரல்களுக்கிடடகய ஒகரகயார் உள்ளத் டதப் கபான்று உள்ளன. அடதத் தான் 
நாடிய முடறயில் அவன் மாற்றுகிறான்'' என்று கூறி விட்டு, "இடறவா! உள்ளங்கடளத் திருப்பு 
கின்றவகன! எங்கள் உள்ளங்கடள உனக்குக் கீழ்ப்படிவதற்குத் திருப்புவாயாக!'' என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள். 13 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம் : 4 ஒவ்பவான்றும் விதியின்படிகய (நடக்கிறது).  
 

5 162 தாவூஸ் பின் டகொன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "ஒவ்பவான்றும் விதியின்படிகய'' என்று 
கூறிவந்த கதாழர்களில் ெிலடர நான் ெந்தித்திருக்கிகறன். அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், 

"ஒவ்பவாரு பபாருளும் விதியின்படிகய. "இயலாடம, புத்திொலித்தனம் ஆகியடவ உள்பட' அல்லது 

"புத்திொலித்தனம், இயலாடம ஆகியடவ உள்பட'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
பொன்னார்கள் என்று கூறியடதக் ககட்டுள்களன். 14 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 

 5 163 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) குடறஷி இடைடவப் பாளர்கள் 
விதி பதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் விவாதிக்க வந்தனர். அப்கபாது, 

"அவர்கள் நரகத்தில் முகம் குப்புற இழுத்துவரப்படும் நாளில் "நரகத்தின் கவதடனடயச் 
சுடவயுங்கள்' (என்று கூறப்படும்). ஒவ்பவாரு பபாருடளயும் நாம் திட்டமிட்டபடிகய 
படடத்துள்களாம்'' (54:48,49) எனும் இடறவெனங்கள் அருளப் பபற்றன. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம் : 5 விபொரம் முதலானவற்றில் மனிதனுக் குள்ள பங்கு விதியில் எழுதப்பட்டு விட்டது. 15  

 

5 164 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: விபொரத்தில் ஆதமின் மக(ன் மனித)னுக்குள்ள பங்டக 
இடறவன் எழுதியுள்ளான். அடத அவன் அடடந்கத தீருவான். (மனிதனின் கண்ணும் நாவும்கூட 
விபொரம் பெய்கின்றன.) கண்ைின் விபொரம் (தவறான) பார்டவயாகும். நாவின் விபொரம் 

(ஆபாெமான) கபச்ொகும். மனம் ஏங்குகிறது; இச்டெ பகாள்கிறது. மர்ம உறுப்பு இடவ 

அடனத்டதயும் உண்டமயாக்குகிறது; அல்லது பபாய்யாக்குகிறது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்துள்ள இந்த ஹதீடஸ விடச் 

ெிறு பாவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக கவபறடதயும் நான் காைவில்டல. 16 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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5 165 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: விபொரத்தில் மனிதனுக்குள்ள பங்கு (விதியில்) 
எழுதப்பட்டுள்ளது. அடத அவன் அடடயக் கூடியவனாககவ உள்ளான். கண்கள் பெய்யும் விபொரம் 
(தவறான) பார்டவயாகும். காதுகள் பெய்யும் விபொரம் (ஆபாெப் கபச்சுகடளச்) பெவியுறுவதாகும். 
நாவு பெய்யும் விபொரம் (ஆபாெப்) கபச்ொகும். டக பெய்யும் விபொரம் (அந்நியப் பபண்டைப்) 
பற்றுவதாகும். கால் பெய்யும் விபொரம் (தவறான உறடவத் கதடி) அடிபயடுத்து டவப்பதாகும். 
மனம் இச்டெ பகாள்கிறது; ஏங்குகிறது. மர்ம உறுப்பு அடத உண்டமயாக்குகிறது; அல்லது 
பபாய்யாக்குகிறது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

 

பாடம் : 6 "எல்லாக் குழந்டதகளுகம இயற்டகயி(ன் மார்க்கத்தி)ல்தான் பிறக்கின்றன'' என்பதன் 
பபாருளும், இடறமறுப்பாளர்கள் மற்றும் முஸ்லிம்களின் இறந்துவிட்ட குழந்டதகளின் நிடலயும். 
17 

 

 5 166 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு விலங்கு முழு வளர்ச்ெி பபற்ற 
விலங்டகப் பபற்பறடுப்படதப் கபான்கற, எல்லாக் குழந்டதகளுகம இயற்டகயி(ன் 
மார்க்கத்தி)ல்தான் பிறக்கின்றன. விலங்குகள் நாக்கு, மூக்கு பவட்டப்பட்ட நிடலயில் பிறப் படத 
நீங்கள் பார்த்திருக்கிறரீ்களா? (முழுடம யான விலங்டக அங்க கெதப்படுத்துவடதப் கபான்று), 
பபற்கறார்கள்தான் குழந்டதகடள (ஓரிடற மார்க்கத்திலிருந்து திருப்பி) யூதர்களா ககவா, 

கிறித்தவர்களாககவா, அக்னி ஆராத டனயாளர்களாககவா ஆக்கிவிடுகின்றனர். இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவித்துவிட்டுப் பிறகு, நீங்கள் விரும்பி னால், "இது அல்லாஹ்வின் 
இயற்டகயான மார்க்கம். இதன் மீகத மனிதர்கடள அல்லாஹ் படடத்துள்ளான். அல்லாஹ்வின் 
படடப்பில் எந்த மாற்றலும் இல்டல'' (30:30) எனும் வெனத்டத ஓதிக்பகாள்ளுங்கள் என்றார்கள். 18 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "ஒரு விலங்கு விலங்டகப் பபற்பறடுத்தடதப் 
கபான்கற'' எனும் (வாெகம்) இடம் பபற்றுள்ளது. "முழு வளர்ச்ெி பபற்ற' எனும் குறிப்பு 
இடம்பபறவில்டல. - அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "எல்லாக் குழந்டதகளும் இயற்டக(யின் மார்க் கத்தி)ல்தான் பிறக்கின்றன'' என்று 
கூறினார் கள். நீங்கள் "இது அல்லாஹ்வின் இயற்டக யான மார்க்கம். இதன்மீகத மனிதர்கடள 
அல்லாஹ் படடத்துள்ளான். அல்லாஹ்வின் படடப்பில் எந்த மாற்றலும் இல்டல. இதுகவ கநரான 

மார்க்கம்'' (30:30) எனும் வெனத்டத ஓதிக்பகாள்ளுங்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
 

5 167 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எல்லாக் 
குழந்டதகளும் இயற்டகயி(ன் மார்க் கத்தி)ல்தான் பிறக்கின்றன. அவர்களின் பபற் கறார்கள்தான் 
அவர்கடள யூதர்களாககவா கிறித்தவர்களாககவா இடைடவப்பாளர்களாககவா 
ஆக்கிவிடுகின்றனர்'' என்று பொன்னார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அதற்கு 
முன்னர் (அறியாப் பருவத்திகலகய) இறந்துவிட்டால், அதன் நிடல (என்ன என்பது) பற்றி என்ன 

பொல்கிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் 
(உயிருடன் வாழ்ந்தால்) எவ்வாறு பெயல் பட்டிருப்பார்கள் என்படத அல்லாஹ் நன்கு அறிவான்'' 

என்று பொன்னார்கள். 19 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "எல்லாக் குழந்டதகளும் 
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(இயற்டக) மார்க்கத்தில் இருக்கும் நிடலயில்தான் பிறக் கின்றன'' என இப்னு நுடமர் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில் இடம்பபற்றுள்ளது. அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அபூபக்ர் பின் 
அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "இந்த (இயற்டக) மார்க்கத்தில்தான் 
பிறக்கின்றன; அடதப் பற்றி (அதாவது தனது நிடலடயப் பற்றி) அதன் நாவு பதளிவுபடுத்தும்வடர'' 

என்று காைப்படு கிறது. அபூமூஆவியா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அபூகுடறப் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "பிறக்கின்ற எந்தக் குழந்டதயும் இந்த இயற்டகயி(ன் மார்க்கத்தி)ல்தான் 
பிறக்கின்றன; அதன் நாவு அடதப் பற்றி கபசும்வடர'' என்று காைப்படுகிறது.  
 

5 168 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் 
பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பிறக்கின்ற எல்லாக் 
குழந்டதகளும் இந்த இயற்டகயி(ன் மார்க்கத்தி)ல்தான் பிறக்கின்றன. அவர்களின் 
பபற்கறார்கள்தான் அவர்கடள யூதர்களாகவும் கிறித்த வர்களாகவும் ஆக்கிவிடுகின்றனர். ஒரு 
விலங்கு (முழு வளர்ச்ெி பபற்ற விலங்டகப்) பபற்பறடுப் படதப் கபான்றுதான் (இது). நீங்கள் அதன் 
நாக்கு, மூக்கு கபான்ற உறுப்புகடள பவட்டிச் கெதப்படுத் தாத வடர நாக்கு, மூக்கு பவட்டப்பட்ட 
நிடலயில் அது பிறப்படத நீங்கள் பார்த்திருக்கிறரீ்களா?'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! ெிறிய வயதில் இறந்துவிட்டவரின் நிடல பற்றி என்ன பொல் கிறரீ்கள்?'' 

என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் (உயிருடன் வாழ்ந்தால்) 
எவ்வாறு பெயல்பட்டிருப்பார்கள் என்படத அல்லாஹ் நன்கு அறிவான்'' என்று பொன்னார்கள்.20  

 

5 169 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறக்கும் 
ஒவ்பவாரு மனிதனும் இயற்டகயி(ன் மார்க்கத்தி)ல்தான் பிறக்கி றான். அவனுடடய 
பபற்கறார்கள்தான் பின்னர் அவடன யூதனாககவா கிறித்தவனாககவா அக்னி 
ஆராதடனயாளனாககவா ஆக்கிவிடுகின்ற னர். அவர்கள் இருவரும் முஸ்லிம்களாயிருந் தால், 

அவனும் முஸ்லிமாகிவிடுகிறான். தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறக்கும் ஒவ்பவாரு குழந்டத யின் 
விலாப் புறத்திலும் டஷத்தான் குத்து கிறான்; மர்யடமயும் அவருடடய புதல்வர் (ஈொ) 
அவர்கடளயும் தவிர! இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
 

5 170 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், 

இடைடவப்கபாரின் குழந்டதகள் குறித்து ("அவர்கள் இறந்துவிட்டால் அவர்களின் முடிவு யாது' 

என்று) ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உயிருடன் வாழ்ந்தால்) 
அவர்கள் எவ்வாறு பெயல்பட்டிருப்பார்கள் என்படத அல்லாஹ் நன்கறிவான்'' என்று 

விடடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஷுஐப் (ரஹ்), மஅகில் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில், 

"இடைடவப்பாளர்களின் ெந்ததிகள் பற்றிக் ககட்கப்பட்டது'' என்று காைப்படுகிறது. 
 

 5 17 1 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
இடைடவப்பாளர்களின் குழந்டதகள் ெிறிய வயதி கலகய இறந்துவிட்டால், அவர்களின் நிடல 
என்ன என்பது பற்றிக் ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உயிருடன் 
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வாழ்ந்தால்) அவர்கள் எவ்வாறு பெயல்பட்டி ருப்பார்கள் என்படத அல்லாஹ் நன்கறிவான்'' என்று 
விடடயளித்தார்கள். 
 

 5 172 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: இடைடவப்கபாரின் குழந்டதகள் (இறந்து 
விட்டால் அவர்களின் முடிவு யாது என்பது) பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் 
வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அவர்கடள அல்லாஹ் படடத்தகபாகத, அவர்கள் (உயிருடன் 
வாழ்ந்தால்) எவ்வாறு பெயல்பட்டிருப்பார்கள் என்படத நன்கறி வான்'' என்று பொன்னார்கள்.2 1  

 

5 173 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "களிர்' அவர்கள் பகான்றுவிட்ட ெிறுவன் 
(இடற)மறுப்பாளனாககவ படடக்கப்பட்டான். அவன் (உயிருடன்) வாழ்ந்திருந்தால் தன் பபற்கறாடர 
வழிககட்டிலும் (இடற)மறுப்பிலும் தள்ளிவிட்டிருப்பான்.22 இடத உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 
 

 5 174 இடறநம்பிக்டகயாளர்களின் அன்டன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) ஒரு குழந்டத இறந்துகபானது. அப்கபாது நான், "அதற்கு 
நல்வாழ்த்துகள்! அது பொர்க்கத்தின் ெிட்டுக்குருவிகளில் ஒரு ெிட்டுக்குருவி'' என்று பொன்கனன். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனக்குத் பதரியாதா? அல்லாஹ் 

பொர்க்கத்டதயும் நரகத்டதயும் படடத்தகபாகத, அதற்பகனச் ெிலடரயும் இதற்பகனச் ெிலடரயும் 
படடத்துவிட்டான்'' என்று பொன்னார்கள். 
 

 5 175 இடறநம்பிக்டகயாளர்களின் அன்டன ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அன்ொரிகளில் 
ஒரு குழந்டத இறந்த கபாது, அதன் பிகரத நல்லடக்கத்திற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அடழக்கப்பட்டார்கள். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அக்குழந்டதக்கு நல் 
வாழ்த்துகள்! அது பொர்க்கத்தின் ெிட்டுக் குருவிகளில் ஒரு ெிட்டுக்குருவி. அது எந்தத் 
தீடமடயயும் பெய்யவில்டல. அதற்கான பருவத்டதயும் அது அடடயவில்டல'' என்று 
பொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கவறு ஏகதனும் உண்டா, ஆயிஷா? அல்லாஹ் 

பொர்க்கத்திற்பகன்கற ெிலடரப் படடத்துள்ளான். அவர்கள் தம் பபற்கறாரின் முதுகுத்தண்டுகளில் 
இருந்தகபாகத அதற் காககவ அவர்கடள அவன் படடத்துவிட் டான்; நரகத்திற்பகன்கற ெிலடரப் 
படடத்தான். அவர்கள் தம் பபற்கறாரின் முதுகுத்தண்டுகளில் இருந்தகபாகத அதற்காககவ 
அவர்கடளப் படடத்துவிட்டான்'' என்று கூறினார்கள்.23 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

பாடம் : 7 வாழ்நாள், வாழ்வாதாரம் உள்ளிட்டடவ முன்கப விதியில் எழுதப்பட்டிருப்படத விடக் 
கூடகவா குடறயகவா பெய்யாது.24 

 

 5 176 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துடைவியார் உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்கள், "இடறவா! என் கைவர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், என் தந்டத அபூசுஃப்யான், என் ெககாதரர் முஆவியா ஆகிகயார் (நீண்ட 
நாட்கள் வாழ்வதன்) மூலம் எனக்குப் பயன ளிப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "நீ (ஏற் பகனகவ) நிர்ையிக்கப்பட்டுவிட்ட ஆயுடள யும் குறிக்கப்பட்டுவிட்ட 

288

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

(தலை)விதி ஹதீஸ் 5145 - 5178



(வாழ்)நாட்கடளயும் பங்கிடப்பட்டுவிட்ட வாழ்வாதாரத்டதயும் அல்லாஹ்விடம் ககட்டிருக்கிறாய். 
அல்லாஹ் அவற்றில் எடதயும், அதற்குரிய கநரத்திற்கு முன்கப ஒருகபாதும் பகாண்டுவந்துவிடவு 

மாட்டான்; அவற்றில் எடதயும், அதற்குரிய கநரத்டதவிட்டுத் தாமதப்படுத்தவுமாட்டான். நரக 
பநருப்பின் கவதடனயிலிருந்கதா, அல்லது மண்ைடறயின் கவதடனயிலி ருந்கதா உன்டனக் 
காக்கும்படி நீ அல்லாஹ் விடம் கவண்டியிருந்தால் நன்றாகவும் ெிறந்ததாகவும் இருந்திருக்கும்'' 

என்று பொன்னார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களிடம் குரங்குகள் பற்றி கபெப்பட்டது. - 
பன்றிகளாக உருமாற்றப் பட்ட (பனூ இஸ்ராயலீ் ெமுதாயத்த)வர்கள் பற்றியும் கபெப்பட்டது என்று 
அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாககவ நான் கருதுகிகறன் என அறிவிப்பாளர் மிஸ்அர் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள். - அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் ஊருமாற்றிய எந்தச் 
ெமுதாயத்தாருக்கும் ெந்ததி கடளகயா வழித்கதான்றல்கடளகயா அவன் ஏற்படுத்தியதில்டல. 
குரங்குகளும் பன்றிகளும் அதற்கு முன்கப இருந்தன'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. இப்னு பிஷ்ர் (ரஹ்) 
அவர்கள் இடம்பபற்றுள்ள இந்த அறிவிப்பிலும், வகீஉ (ரஹ்) அவர்கள் இடம்பபற்றுள்ள கமற்கண்ட 
அறிவிப்பிலும் "நரக பநருப்பின் கவதடனயிலிருந்தும் மண்ைடற யின் கவதடனயிலிருந்தும் 
(உன்டனக் காக்கும்படி நீ ககட்டிருந்தால் நன்றாகவும் ெிறந்ததாகவும் இருந்திருக்கும்)'' என்கற 

காைப்படுகிறது. 
 

 5 177 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உம்மு ஹபபீா (ரலி) அவர்கள், 

"இடறவா! என் கைவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், என் தந்டத அபூசுஃப்யான், என் 
ெககாதரர் முஆவியா ஆகிகயார் (நீண்ட காலம் வாழ்வதன்) மூலம் எனக்குப் பயனளிப் பாயாக!'' 
என்று பிரார்த்தித்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஏற்பகனகவ) 
நிர்ையிக்கப்பட்டு விட்ட ஆயுளுக்காகவும் (வடரயறுக்கப்பட்டு விட்ட) காலடிகளுக்காகவும் 

பங்கிடப்பட்டு விட்ட வாழ்வாதாரங்களுக்காகவும் நீ அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தித்திருக்கிறாய். 
அல்லாஹ் அவற்றில் எடதயும், அதற்குரிய கநரத்திற்கு முன்கப பகாண்டுவரமாட்டான்; அவற்றில் 
எடதயும், அதற்குரிய கநரத்டத விட்டுத் தாமதப்படுத்தவுமாட்டான். அல்லாஹ் விடம் நரக 
பநருப்பின் கவதடனயிலிருந்தும் மண்ைடறயின் கவதடனயிலிருந்தும் காக்கும்படி நீ 

கவண்டியிருந்தால் உனக்கு நன்றாயிருந்திருக்கும்'' என்றார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! (தற்கபாதுள்ள) குரங்குகளும் பன்றிகளும் உருமாற்றப்பட்ட (பனூ 
இஸ்ராயலீ் ெமுதாயத்த)வர்களில் உள்ளடவகயா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், எந்த ஒரு ெமுதா யத்டதயும் 
அழித்துவிட்டு அல்லது கவதடனப்படுத்திவிட்டு, அவர்களுக்குச் ெந்ததியினடர ஏற்படுத் 
துவதில்டல. குரங்குகளும் பன்றிகளும் அதற்கு முன்கப இருந்தன'' என்று விடடயளித்தார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "பென்றடடயும் காலடிகளுக்காகவும்' என்று காைப்படுகிறது. சுடலமான் பின் மஅபத் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அதற்குரிய கநரத்திற்கு முன்கப, அதாவது அது நிகழ்வதற்கு முன்கப 
என்று ெிலர் அறிவித்துள்ளனர். 
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பாடம் : 8 வலிடமடய உருவாக்கிக்பகாள்ளும் படியும், தளர்ச்ெிடயக் டகவிடும் படியும், 

இடறவனிடம் உதவி கதடும் படியும், விதிடய இடறவனிடகம ஒப்படடத்துவிடும்படியும் வந்துள்ள 
கட்டடள.25  

 

5 178 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பலமான இடறநம்பிக்டகயாளர், பலவனீ 
மான இடறநம்பிக்டகயாளடரவிடச் ெிறந்த வரும் அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான வரும் 
ஆவார். ஆயினும், அடனவரிடமும் நன்டம உள்ளது. உனக்குப் பயனளிப்படதகய நீ ஆடெப்படு. 
இடறவனிடம் உதவி கதடு. நீ தளர்ந்துவிடாகத. உனக்கு ஏகதனும் துன்பம் ஏற்படும்கபாது, "நான் 
(இப்படிச்) பெய்திருந்தால் அப்படி அப்படி ஆயிருக்குகம!'' என்று (அங்கலாய்த்துக்) கூறாகத. மாறாக, 

"அல்லாஹ்வின் விதிப்படி நடந்துவிட்டது. அவன் நாடியடதச் பெய்துவிட்டான்'' என்று பொல். 
ஏபனனில், ("இப்படிச் பெய்திருந்தால் நன்றாயிருந்திருக்குகம' என்படதச் சுட்டும்) "லவ்' எனும் 
(வியங்ககாள் இடடச்)பொல்லானது டஷத்தானின் பெயலுக்கக வழி வகுக்கும். இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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அத்தியாயம் - 47 : கல்வி 1 

     5179 - 5194 
 

பாடம் :  1 குர்ஆனில் ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட பபாருள்களுக்கு இடமளிக்கும் வெனங்கடளப் 

பின்பதாடர்வது தடட பெய்யப்பட்டதாகும் என்பதும், அவ்வாறு பின்பதாடர்பவர்கள் குறித்து 
வந்துள்ள எச்ெரிக்டகயும், குர்ஆனில் கருத்து முரண்பாடு பகாள்வதற்கு வந்துள்ள தடடயும்.2 

 5 179 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நபிகய!) 
அவகன உமக்கு இவ்கவதத்டத அருளினான். அதில் (பபாருள்) உறுதி பெய்யப்பட்ட வெனங் களும் 
உள்ளன. அடவதான் இவ்கவதத்தின் அடிப்படடயாகும். பல பபாருள்களுக்கு இடமளிக்கும் 
கவறுெில வெனங்களும் (அதில்) உள்ளன. யாருடடய உள்ளத்தில் ககாளாறு உள்ளகதா அவர்கள், 

கவதத்தில் பல பபாருள் களுக்கு இடமளிப்பவற்டறகய பின்பதாடர்வர். குழப்பம் பெய்ய 

விரும்பியும், அவற்றுக்கு (சுய மாக) விளக்கம் அளிக்க விரும்பியுகம (அவர்கள் அவ்வாறு 
பெய்கிறார்கள்). ஆனால், அவற்றின் (பமய்ப்) பபாருடள அல்லாஹ்டவயன்றி கவறு யாரும் 
அறியார். கல்வியில் கதர்ந்தவர்கள், நாங்கள் அவற்டற நம்புகிகறாம்; (அடவ) அடனத்தும் எங்கள் 
இடறவனிடமிருந்து வந்தடவகய'' என்று கூறுவர். அறிவுடடகயார் தவிர (கவறு யாரும் இடத) 
உைர்வதில்டல'' (3:7) எனும் இடற வெனத்டத ஓதிவிட்டு, "பல பபாருள்களுக்கு இடமளிக்கும் 
வெனங்கடளப் பின்பதாடர்கவாடர நீங்கள் கண்டால், அவர்கள்தான் (இந்த வெனத்தில்) அல்லாஹ் 
குறிப்பிட்டுள்ள ஆட்கள் (என்படத அறிந்து),அவர்களிடம் எச்ெரிக்டகயாயிருங்கள்'' என்று 
பொன்னார்கள்.3  

 

5 180 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் காடலயில் 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பென்கறன். அப்கபாது இரண்டுகபர் குர்ஆனின் ஒரு 
வெனம் பதாடர்பாகக் கருத்து முரண்பாடு பகாண்டு ெர்ச்டெ பெய்து பகாள்ளும் ெப்தத்டதக் 
ககட்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது முகத்தில் ககாபம் பதன்பட 
எங்களிடம் பவளிகய வந்து, "உங்களுக்கு முன்னிருந்கதார், கவதத்தில் கருத்து முரண்பாடு 

பகாண்டதால்தான் அழிந்துகபாயினர்'' என்று பொன்னார்கள். இடத அப்துல்லாஹ் பின் ரபாஹ் அல் 
அன்ொரீ (ரலி) அவர்கள் தமக்கு எழுதிய கடிதத்தில் குறிப்பிட்டதாக அறிவிப்பாளர் அபூ இம்ரான் 
அல்ஜவ்ன ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகி றார்கள். 

 5 18 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களின் உள்ளங்கள் 
ஒன்றுபட்டிருக்கும் வடர குர்ஆடன ஓதுங்கள். (அதன் கருத்டத அறிவதில்) முரண்பாடு 
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கதான்றினால் (அந்த இடத்டதவிட்டு) எழுந்துவிடுங்கள்.4 இடத ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் 
அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 5 182 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களின் உள்ளங்கள் 
ஒன்றுபட்டிருக்கும்வடர குர்ஆடன ஓதுங்கள். முரண்பாடு கதான்றினால் எழுந்துவிடுங்கள். இடத 
ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அபூஇம்ரான் அல்ஜவ்ன ீ(ரஹ்) அவர்கள், நாங்கள் கூஃபாவில் 
இடளஞர்களாக இருந்த கபாது எங்களிடம் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள், கமற்கண்டவாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகச் பொன்னார்கள்'' என்று காைப்படுகிறது.  

பாடம் : 2 கடுடமயாகச் ெச்ெரவு பெய்பவன் 

 5 183 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மனிதர்களிகலகய அல்லாஹ்விடம் 
மிகவும் ககாபத்துக்குரியவன், (உண்டமடய மறுத்துப் பபாய்டமடய நிடலநாட்ட) கடுடம யாகச் 
ெச்ெரவு பெய்பவன் ஆவான். இடத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள்.5  

 

பாடம் : 3 யூதர்கள் மற்றும் கிறித்தவர்களின் வழிமுடறகடளப் பின்பற்றல் 

 

 5 184 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களின் வழி 
முடறகடள நீங்கள் ொணுக்குச் ொண், முழத் துக்கு முழம் பின்பற்றுவரீ்கள். எந்த 
அளவுக்பகன்றால், அவர்கள் ஓர் உடும்பின் பபாந்துக்குள் நுடழந்தால்கூட நீங்கள் அவர்கடளப் 
பின்பற்றி நுடழவரீ்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். நாங்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! ("நாங்கள் பின்பற்றக்கூடியவர்கள்' என்று) யூதர்கடளயும் 
கிறித்தவர்கடளயுமா (நீங்கள் குறிப்பிடுகிறரீ்கள்)?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "கவறு யாடர?'' என்று (திருப்பிக்) ககட்டார்கள்.6 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 எல்டல மீறுபவர்கள் அழிந்தனர்.  

5 185 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "எல்டல மீறுபவர்கள் அழிந்தனர்'' என்று மூன்று முடற கூறினார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 5 இறுதிக் காலத்தில் கல்வி அகற்றப் படுவதும்  

டகப்பற்றப்படுவதும் அறியாடமயும் குழப்பங்களும் பவளிப்படுவதும். 

 5 186 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கல்வி அகற்றப்படுவதும் அறியாடம 
நிடலத்துவிடுவதும் மது (அதிகமாக) அருந்தப் படுவதும் விபொரம் பகிரங்கமாக நடடபபறு வதும் 
(யுக) முடிவு நாளின் அடடயாளங்களில் உள்ளடவயாகும். இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.8 

 5 187 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிட 
மிருந்து நான் ககட்ட ஒரு நபிபமாழிடய உங்களுக்கு அறிவிக்கட்டுமா? எனக்குப் பின்னர் 
கவபறவரும் அவர்களிடமிருந்து அடதக் ககட்டு உங்களுக்கு அறிவிக்க முடியாது. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கல்வி அகற்றப்படுவதும் அறியாடம பவளிப்படுவதும் 
விபொரம் பரவலாக நடடபபறுவதும் மது (அதிகமாக) அருந்தப்படுவதும் (குடும்பத்தில்) ஐம்பது 
பபண் களுக்கு ஒகர ஆண் நிர்வாகியாக இருக்கும் அளவுக்கு ஆண்கள் (எண்ைிக்டக குடறந்து) 
கபாய், பபண்கள் அதிகமாக ஆவதும் யுக முடிவு நாளின் அடடயாளங்களில் உள்ளடவ யாகும்.9 

இடத கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் பிஷ்ர் மற்றும் 
அப்தா (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில் "எனக்குப் பின்னர் கவபறவரும் உங்களுக்கு அறிவிக்காத 
நபிபமாழி ஒன்டற நான் உங்களுக்கு அறிவிக் கட்டுமா?அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறக் ககட்டுள்களன்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகிறது. மற்றடவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் 
கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. 

 5 188 அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி), அபூமூொ 
அல்அஷ்அரீ (ரலி) ஆகிகயாருடன் அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் இருவரும், "மறுடம 
நாளுக்குமுன் ஒரு காலகட்டம் வரும். அப்கபாது கல்வி அகற்றப்பட்டுவிடும்; அறியாடம நிலவும்; 

"ஹர்ஜ்' பபருகிவிடும். "ஹர்ஜ்' என்பது பகாடலயாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என்றார்கள். 10 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அறிவிப் பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இரு 
அறிவிப்புகளில் "நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி), அபூமூொ (ரலி) ஆகிகயாருடன் 
அமர்ந்திருந்கதன். அவர்கள் இருவரும் உடரயாடிக்பகாண்டிருந் தனர். அப்கபாது அவர்கள் 
இருவரும் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்று கூறினர்" என்று அபூவாயில் (ஷகீக் பின் 
ெலமா-ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற் றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ (ரலி) அவர் கள் வழியாக 
கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூவாயில் (ரஹ்) 
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அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
பின்வருமாறு இடம்பபற்றுள்ளது: நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி), அபூ மூொ (ரலி) 
ஆகிகயாருடன் அமர்ந்திருந்கதன். அவர்கள் இருவரும் உடரயாடிக்பகாண்டிருந்தனர். அப்கபாது 
அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற அறிவித்தார்கள்.  

5 189 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இறுதிக் 
காலத்தில்) காலம் சுருங்கிவிடும்; கல்வி டகப் பற்றப்பட்டுவிடும்; குழப்பங்கள் பவளிப்படும்; 

(கபராடெயின் விடளவாக மக்களின் மனங்களில்) கருமித்தனம் உருவாக்கப்படும்; "ஹர்ஜ்' 

பபருகிவிடும்'' என்று பொன்னார்கள். "மக்கள், "ஹர்ஜ்' என்றால் என்ன?'' என்று ககட்டனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், "பகாடல' என்று விடடயளித்தார்கள். 1 1 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "காலம் சுருங்கிவிடும்; கல்வி டகப் பற்றப்பட்டுவிடும்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்ப 
மாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற் றுள்ளன. 

 5 190 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "காலம் சுருங்கிவிடும்; கல்வி குடறந்துவிடும்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமா கிறது, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகற பதாடருகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் எட்டு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் "கருமித்தனம் உருவாக்கப்படும்'' எனும் குறிப்பு இடம்பபறவில்டல. 

 5 19 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ், மக்களி(ன் மனங்களி)லிருந்து 
கல்விடய ஒகரயடியாகப் பறித்துக்பகாள்ளமாட்டான். மாறாக,கல்விமான்கடளக் டகப்பற்றிக் 
பகாள்வதன் மூலம் கல்விடயக் டகப்பற்றுகிறான். இறுதியில் ஒரு கல்வியாளடரக்கூட அவன் 

விட்டுடவக்காதகபாது, மக்கள் அறிவனீர்க டளகய தடலவர்களாக ஆக்கிக்பகாள் வார்கள். 
அவர்களிடம் ககள்வி ககட்கப்படும். அறிவில்லாமகலகய அவர்கள் தீர்ப்பு வழங்கு வார்கள். (இதன் 
மூலம்) தாமும் வழிதவறி, பிறடரயும் வழிதவறச் பெய்வார்கள். 12 இடத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பதிமூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் உமர் பின் அலீ (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில் "பிறகு ஓர் 

ஆண்டுக்குப் பின் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர் கடள நான் ெந்தித்தகபாது, அவர்களிடம் 
அந்த ஹதீஸ் குறித்துக் ககட்கடன். அப்கபா தும் அவர்கள் முன்பு கபான்கற (எந்த மாற்றமு மின்றி) 
அந்த ஹதீடஸ அறிவித்தார்கள்'' எனக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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5 192 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: என்னிடம் (என் ெிறிய தாயார்) 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "என் ெககாதரி (அஸ்மாவின்) மககன! (நபித்கதாழர்) அப்துல்லாஹ் பின் 
அம்ர் (ரலி) அவர்கள் நம்டமக் கடந்து ஹஜ்ஜுக்குச் பெல்லவிருக்கிறார்கள் என எனக்குச் பெய்தி 
வந்துள்ளது. எனகவ, அவடரச் ெந்தித்து அவரிடம் (மார்க்க விளக்கங்கடளக்) கக(ட்டுத் 

பதரிந்துபகா)ள். ஏபனனில், அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அதிகமான கல்வியறிடவப் 
பபற்றுள்ளார்''என்று கூறினார்கள். ஆககவ, நான் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கடளச் 
ெந்தித்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அவர் கூறி வந்த பல்கவறு பெய்திகள் 

குறித்துக் ககட்கடன். அவற்றில் பின்வரும் பெய்தியும் ஒன்றாகும். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: அல்லாஹ் மனிதர்களி(ன் மனங்களி)லிருந்து ஒகரயடியாகக் கல்விடயப் 
பறித்துக்பகாள்ள மாட்டான். மாறாக, கல்விமான்கடள அவர் களது கல்வியுடன் 
டகப்பற்றிக்பகாள்வான். பின்னர் மக்களிடடகய அறிவனீர்களான தடலவர்கடளகய அல்லாஹ் 
விட்டுடவப் பான். அவர்கள் அறிவின்றிகய மக்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங்குவார்கள். (இதன்மூலம்) 
தாமும் வழிதவறி, பிறடரயும் வழிதவறச் பெய்வார்கள். பிறகு நான் இந்த ஹதீடஸ ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடம் பதரிவித்கதன். அடத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் பாரதூரமாகக் கருதி அடத 
மறுத்தார்கள். "இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியடதத் தாம் ககட்டதாக 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் உன்னிடம் பொன்னாரா?'' என்று ககட்டார்கள். அடுத்த ஆண்டு ஆனகபாதும் 
என்னிடம் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு 
வந்துள்ளார்கள். அவடரச் ெந்தித்துப் கபச்சுக் பகாடுத்து முன்பு உன்னிடம் அவர் பொன்ன கல்வி 
பதாடர்பான அந்த ஹதீடஸப் பற்றி அவரிடம் ககள்'' என்றார்கள். அவ்வாகற நான் அப்துல்லாஹ் 
பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கடளச் ெந்தித்து அவர்களிடம் ககட்கடன். முதல் முடற என்னிடம் 

அறிவித்தடதப் கபான்கற (எந்த மாற்றமுமின்றி அந்த ஆண்டிலும்) என்னிடம் அறிவித்தார்கள். நான் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் அடதத் பதரிவித்தகபாது அவர்கள், "அவர் உண்டமகய 

கூறியிருக்கிறார் என்று நான் கருதுகிகறன்; ெிறிதும் கூட்டகவா குடறக்ககவா பெய்யவில்டல 
என்கற நான் கருதுகிகறன்''என்றார்கள். 13  

பாடம் : 6 ஒருவர் (மார்க்கத்தில்) நல்ல அல்லது பகட்ட நடடமுடறடய உருவாக்கு வதும், நல்வழி 
அல்லது தீய வழிக்கு (மக்கடள) அடழப்பதும். 14  

5 193 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர் கள் கூறியதாவது: கம்பளியாடட அைிந்த 
கிராமவாெிகளில் ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க ளிடம் வந்தார்கள். அவர்களது வறிய 
நிடலடய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண் டார்கள். அவர்களுக்குத் கதடவ ஏற்பட்டி 
ருந்தது. ஆககவ, (அவர்களுக்குத்) தானதர்மம் பெய்யும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்கடளத் தூண்டினார்கள். மக்கள் (தர்மம் பெய்வதில்) தயக்கம் காட்டினர். அ(தன் அடடயாள 

மான)து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகத்தில் பதன்பட்டது. பிறகு அன்ொரிகளில் 
ஒருவர் ஒரு டப நிடறய பவள்ளியுடன் வந்தார். பிறகு மற் பறாருவர் (தர்மத்டதக்பகாண்டு) 
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வந்தார். பிறகு ஒவ்பவாருவராக (தம்மிடமிருந்த பபாருள் களுடன்) வந்தனர். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகத்தில் மகிழ்ச்ெி பதரிந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் இஸ்லாத்தில் (அதன் அடிப்படடக்கு முரண்படாத வடக 
யில்) ஓர் அழகிய நடடமுடறடய உருவாக்கி, அவருக்குப்பின் அந்த நடடமுடற பெயல் 
படுத்தப்படுகிறகதா அதன்படி பெயல்படுபவர் களின் நன்டம கபான்றது அ(ந்த நடட முடறடய 
உருவாக்கிய)வருக்கு உண்டு. அதற் காக அவர்களது நன்டமயில் எதுவும் குடறந்துவிடாது. யார் 
இஸ்லாத்தில் (அதன் அடிப்படடக்கு எதிரான) ஒரு தீய நடட முடறடய உருவாக்கி விட, 

அவருக்குப் பிறகும் அந்த நடடமுடற பெயல்படுத்தப்படுகிறகதா அவருக்குப்பின் அதன்படி 
பெயல்படுகிறவர்களின் பாவம் கபான்றது அவருக்கு உண்டு. அ(தன்படி பெயல்பட்ட)வர் களின் 
பாவத்திலிருந்து எதுவும் குடறயாது. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "(ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உடரயாற்றினார்கள். அப்கபாது தானதர்மம் பெய்யும்படி (மக்கடளத்) தூண்டினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 

ஆரம்பமாகிறது. மற்றடவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் 
பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஓர் அடியார் நல்ல நடடமுடற பயான்டற உருவாக்கி 
அவருக்குப்பின் அது பெயல் படுத்தப்பட்டால்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் 

கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் (ரலி) 
அவர்களிடமி ருந்கத கமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்பதாடர் கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 5 194 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (மக்கடள) நல்வழிக்கு அடழத்தவருக்கு, 

அவடரப் பின்பதாடர்ந்தவர்களின் நன்டம கடளப் கபான்றது உண்டு. அது அ(வ்வாறு 
பின்பதாடர்ந்த)வர்களின் நன்டமயில் எடதயும் குடறத்துவிடாது. தவறான வழிக்கு மக்கடள 
அடழத்தவருக்கு, அவடரப் பின்பதாடர்ந்த வர்களுக்குரிய பாவங்கடளப் கபான்றது உண்டு. அது 
அவர்களது பாவத்தில் எடதயும் குடறத்துவிடாது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத்தியாயம் - 48 : பிரார்த்தடனகள் 1 

     5195 - 5293 
 

பாடம் :  1 அல்லாஹ்டவ நிடனவுகூருமாறு வந்துள்ள தூண்டல்.2  

5 195 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் 
கூறுகின்றான்: என்டனக் குறித்து என் அடியான் எப்படி நிடனக்கிறாகனா அப்படிகய நான் அவனி 
டம் நடந்துபகாள்கவன்.3 அவன் என்டன நிடனவுகூரும்கபாது அவனுடன் நான் இருப்கபன். அவன் 
தனது உள்ளத்தில் என்டன நிடனவுகூர்ந்தால், நானும் எனது உள்ளத்தில் அவடன 

நிடனவுகூருகவன். என்டன ஓர் அடவகயார் மத்தியில் அவன் நிடனவுகூர்ந் தால், 

அவர்கடளவிடச் ெிறந்த ஓர் அடவ கயாரிடம் அவடன நான் நிடனவுகூருகவன். அவன் என்டன 

ஒரு ொண் அளவு பநருங்கி னால், நான் ஒரு முழம் அளவு அவடன பநருங்குகவன். அவன் ஒரு 
முழம் அளவு என்டன பநருங்கினால், (வலமாகவும் இடமாக வும் விரிந்த) இரு டககளின் 
நீட்டளவு அவடன நான் பநருங்குகவன். என்டன கநாக்கி அவன் நடந்துவந்தால், அவடன கநாக்கி 
நான் ஓடிச்பெல்கவன். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 

"அவன் ஒரு முழம் அளவு என்டன பநருங்கினால், (வலம் இடமாக விரிந்த) இரு டககளின் 
நீட்டளவு அவடன நான் பநருங்குகவன்'' எனும் குறிப்பு இடம்பபறவில்டல.  

5 196 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் கூறினான்: என் அடியான் ஒரு 
ொண் அளவு என்டன முன்கனாக்கி வந்தால் ஒரு முழம் அளவு அவடன நான் முன்கனாக்கிச் 
பெல்கவன். ஒரு முழம் அளவு அவன் என்டன முன்கனாக்கி வந்தால், (வலம் இடமாக விரிந்த) 
இரு டக நீட்டளவு அவடன நான் முன்கனாக்கிச் பெல்கவன். இரு டக நீட்டளவு அவன் என்டன 
முன்கனாக்கி வந்தால், அடதவிட விடரவாக (பநருங்கி) அவனிடம் நான் பெல்கவன். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5 197 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா 
பெல்லும் ொடலயில் பயைம் கமற் பகாண்டகபாது "ஜும்தான்' எனப்படும் மடல பயான்டறக் 
கடந்து பென்றார்கள். அப்கபாது, "பெல்லுங்கள்: இது "ஜும்தான்' மடல ஆகும். தனித்துவிட்டவர்கள் 
பவற்றி பபற்றனர்'' என்று பொன்னார்கள். மக்கள், "தனித்துவிட்டவர்கள் என்கபார் யார், 

அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்டவ அதிகமாக நிடனவுகூரும் ஆண்களும் நிடனவுகூரும் பபண்களும் ஆவர்'' என்று 

பதிலளித்தார்கள்.  
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பாடம் : 2 அல்லாஹ்வின் திருநாமங்களும் அவற்டற மனனமிட்டவரின் ெிறப்பும்.5 

 5 198 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வுக்குத் பதாண்ணூற்று ஒன்பது பபயர்கள் 
உள்ளன. அவற்டற (நம்பிக்டக பகாண்டு) மனனமிட்டவர் பொர்க்கம் பெல் வார். கமலும், 

அல்லாஹ் ஒற்டறயானவன். ஒற்டறப்படடடயகய அவன் விரும்புகிறான். இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.6 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இப்னு அபஉீமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("அவற்டற மனனமிட்டவர்' என்படதக் 
குறிக்க "மன் ஹஃபிழஹா' என்பதற்குப் பகரமாக) "மன் அஹ்ஸாஹா' என இடம்பபற்றுள்ளது.  

5 199 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வுக்குத் பதாண்ணூற்று ஒன்பது -நூற்றுக்கு 
ஒன்று குடறவான- பபயர்கள் உள்ளன. அவற்டற (நம்பிக்டக பகாண்டு) மனனமிட்டவர் பொர்க்கம் 
நுடழவார். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "அல்லாஹ் ஒற்டறயானவன். ஒற்டறப்படடடயகய அவன் விரும்புகிறான்'' என்று 
கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 3 இடறவனிடம் பிரார்த்திக்கும்கபாது வலியுறுத்திக் ககட்க கவண்டும். "நீ நிடனத்தால் 
வழங்குவாயாக!' என்று ககட்கலாகாது.7 

 5200 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் பிரார்த்தித்தால் பிரார்த்தடனயில் 
(இடறவனிடம்) வலியுறுத்திக் ககளுங்கள். "இடறவா! நீ நிடனத்தால் எனக்கு வழங்குவாயாக!'' 
என்று பொல்ல கவண்டாம். (வலியுறுத்திக் ககட்பது இடறவடன நிர்பந்திப்பதாகாது.) ஏபனனில், 

இடறவடன நிர்பந்திப்பவர் யாருமில்டல. இடத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.8 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

520 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் பிரார்த்தித்தால், "இடறவா! நீ 
நிடனத்தால் எனக்கு மன்னிப்பு வழங்குவா யாக!'' என்று ககட்க கவண்டாம். மாறாக, (இடறவனிடம்) 
வலியுறுத்திக் ககளுங்கள். பபரிதாக ஆடெப்படுங்கள். ஏபனனில், அவன் பகாடுக்கின்ற எதுவும் 

அவனுக்குப் பபரிதன்று. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5202 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் யாரும் பிரார்த்திக்கும்கபாது "இடறவா! நீ 
நிடனத்தால் எனக்கு மன்னிப்பு வழங்குவாயாக! இடறவா! நீ நிடனத்தால் எனக்குக் கருடை 
புரிவாயாக!'' என்று ககட்க கவண்டாம். (மாறாக) பிரார்த்திக்கும்கபாது (இடறவனிடம்) வலியுறுத்திக் 
ககளுங்கள். ஏபனனில், இடறவன் தான் நாடியடதச் பெய்து முடிப்பவன். அவடன நிர்பந்திப்பவர் 
யாருமில்டல. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
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பாடம் : 4 ஒருவர் தமக்கு கநர்ந்த துன்பத்தின் காரைத்தால் மரைத்டத விரும்புவது பவறுக்கத் 
தக்கதாகும். 10  

5203 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் யாரும் தமக்கு கநர்ந்துவிட்ட 
ஒரு துன்பத்தின் காரைத்தால் மரைத்டத விரும்ப கவண்டாம். அவ்வாறு மரைத்டத விரும்பித் 
தான் ஆககவண்டும் என்றிருந்தால், "இடறவா! (நான்) உயிர் வாழ்வது எனக்கு நன்டமயாக 
இருப்பின், என்டன உயிர் வாழச் பெய்வாயாக! நான் இறந்துவிடுவகத எனக்கு நன்டமயாக 

இருப்பின், எனக்கு இறப்டபத் தருவாயாக!'' என்று ககட்கட்டும். இடத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கி றார்கள். 1 1 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "தம்டமத் தாக்கிவிட்ட துன்பத்தின் 
காரைத்தால்' என்று காைப்படுகிறது. 

 5204 நள்ர் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்டத) அனஸ் (ரலி) அவர்கள், 

"உங்களில் யாரும் மரைத்டத விரும்ப கவண் டாம்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியிராவிட்டால், இறப்டப நான் விரும்பியிருப்கபன்'' என்று கூறினார்கள். 12 நள்ர் பின் அனஸ் 
(ரஹ்) அவர்கள் இடத அறிவித்தகபாது, (அவர்களுடடய தந்டத) அனஸ் (ரலி) அவர்கள் உயிகராடு 
இருந்தார்கள். 

 5205 டகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் கப்பாப் பின் அல்அரத் (ரலி) 
அவர்களிடம் (அவர்கடள உடல் நலம் விொரிக்கச்) பென்கறாம். அவர்கள் (கடும் வயிற்று வலிக்குச் 
ெிகிச்டெ பபறுவதற்காக) தமது வயிற்றில் ஏழு முடற சூடு கபாட்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் 
"மரைத்டத கவண்டிப் பிரார்த்தடன பெய்ய கவண்டாபமன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களுக்குத் தடட விதித்திராவிட்டால், மரைத்டத கவண்டி நான் பிரார்த்தித்திருப்கபன்'' என்று 
பொன்னார்கள். 13 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் டகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் ஏழு அறி விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5206 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் 
பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் 
யாரும் மரைத்டத விரும்ப கவண்டாம். மரைம் வருவதற்கு முன்கப அடத கவண்டிப் 
பிரார்த்திக்க கவண் டாம். (ஏபனனில்,) உங்களில் ஒருவர் இறந்து விட்டால், அவரது (நற்)பெயல் 

நின்றுவிடுகிறது. இடறநம்பிக்டகயாளருக்கு அவரது ஆயுள் நன்டமடயகய அதிகமாக்கும்.  

பாடம் : 5 யார் அல்லாஹ்டவச் ெந்திக்க விரும்பு கிறாகரா அவடரச் ெந்திக்க அல்லாஹ் வும் 

விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ் டவச் ெந்திப்படத பவறுக்கிறாகரா அவடரச் ெந்திப்படத 
அல்லாஹ்வும் பவறுக் கிறான். 14 
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 5207 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் அல்லாஹ்டவச் ெந்திக்க விரும்புகிறாகரா அவடரச் 
ெந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ்டவச் ெந்திப்படத பவறுக்கிறாகரா 
அவடரச் ெந்திப்படத அல்லாஹ்வும் பவறுக்கிறான். இடத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 15 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறி விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5208 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் 
அல்லாஹ்டவச் ெந்திக்க விரும்புகி றாகரா அவடரச் ெந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிறான். யார் 
அல்லாஹ்டவச் ெந்திப் படத பவறுக்கிறாகரா அவடரச் ெந்திப்படத அல்லாஹ்வும் பவறுக்கிறான்'' 

என்று பொன் னார்கள். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! மரைத்டத பவறுப்படதயா 
(நீங்கள் பொல்கிறரீ்கள்)? அவ்வாறாயின், (மனிதர்களா கிய) நாங்கள் அடனவருகம மரைத்டத 
பவறுக்கத்தாகன பெய்கவாம்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(அல்லாஹ்டவச் ெந்திப்பது என்ப தற்குப் பபாருள்) அதுவல்ல. மாறாக, இடற 
நம்பிக்டகயாளருக்கு, (மரை கவடளயில்) இடறவன் கருடை புரியவிருப்பதாகவும் அவடரப் பற்றி 
அல்லாஹ் திருப்தி அடடந்தி ருப்பதாகவும் அவருக்குச் பொர்க்கத்டத வழங்கவிருப்பதாகவும் 
நற்பெய்தி கூறப்படும். அப்கபாது அவர் அல்லாஹ்டவச் ெந்திக்க விரும்புவார், அல்லாஹ்வும் 

அவடரச் ெந்திக்க விரும்புவான். இடறமறுப்பாளருக்கு, (மரை கவடள பநருங்கும்கபாது) அல்லாஹ் 
வழங்கவிருக்கும் கவதடன குறித்தும் அவர்மீது அல்லாஹ் ககாபம் பகாண்டிருப்பது குறித்தும் 
அறிவிக்கப்படும். அப்கபாது அவர் அல்லாஹ்டவச் ெந்திப்படத பவறுப்பார். அல்லாஹ்வும் 
அவடரச் ெந்திப்படத பவறுப்பான்'' என்று (விளக்கம்) பொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5209 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் அல்லாஹ்டவச் ெந்திக்க 
விரும்புகிறாகரா அவடரச் ெந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ்டவச் 
ெந்திப்படத பவறுக்கிறாகரா அவடரச் ெந்திப்படத அல்லாஹ்வும் பவறுக்கிறான். (ஆனால்,) 

மரைகமா அல்லாஹ் டவச் ெந்திப்பதற்கு முன்கப நிகழ்ந்துவிடு கிறது. இடத ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

52 10 ஷுடரஹ் பின் ஹான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"யார் அல்லாஹ்டவச் ெந்திக்க விரும்புகி றாகரா அவடரச் ெந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிறான். 
யார் அல்லாஹ்டவச் ெந்திப் படத பவறுக்கிறாகரா அவடரச் ெந்திப்படத அல்லாஹ்வும் 
பவறுக்கிறான்'' என்று பொன் னார்கள் என அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். (இடதக் 
ககட்ட) நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் பென்று, "இடறநம்பிக்டகயாளர் களின் அன்டனகய! 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக ஒரு ஹதீடஸ 
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அறிவித்தார்கள். அவர்கள் கூறியடதப் கபான்று இருந்தால் நாங்கள் (அடனவரும்) அழிந்கதாம்'' 

என்று பொன்கனன். அதற்கு ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
கூற்று யாருக்குப் பபாருந்துகிறகதா அவர் (உண்டமயில்) அழிந்தவர்தான். அது என்ன (ஹதீஸ்)?'' 

என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "யார் அல்லாஹ்டவச் ெந்திக்க 

விரும்புகிறாகரா அவடரச் ெந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ்டவச் 
ெந்திப்படத பவறுக்கிறாகரா அவடரச் ெந்திப்படத அல்லாஹ்வும் பவறுக்கிறான்' என்று 
கூறினார்கள். எங்களில் மரைத்டத பவறுக்காதவர் யாருமில்டலகய?'' என்று பொன்கனன். அதற்கு 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறத்தான் பெய்தார்கள். 
ஆனால், இதன் விளக்கம் நீங்கள் நிடனப்படதப் கபான்றில்டல. பார்டவ நிடல குத்தி, 
மூச்ெிடறத்து, கராமக்கால்கள் ெிலிர்த்து நின்று, டகவிரல்கள் மடங்கிக்பகாள்ளும் (மரை) 
கவடளயில், யார் அல்லாஹ்டவச் ெந்திக்க விரும்புகிறகரா அவடரச் ெந்திக்க அல்லாஹ்வும் 
விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ்டவச் ெந்திப்படத பவறுக்கிறாகரா அவடரச் ெந்திப்படத 
அல்லாஹ்வும் பவறுக்கிறான்'' (என்பகத அதற்கு விளக்கம்) என்றார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

52 1 1 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் அல்லாஹ்டவச் ெந்திக்க விரும்புகி றாகரா அவடரச் 
ெந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிறான். யார் அல்லாஹ்டவச் ெந்திப் படத பவறுக்கிறாகரா 
அவடரச் ெந்திப்படத அல்லாஹ்வும் பவறுக்கிறான். இடத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 16 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 6 இடறவடன நிடனவுகூரல் (திக்ர்), பிரார்த்தடன (துஆ), இடறவடன பநருங்குதல் 

ஆகியவற்றின் ெிறப்பு. 
 52 12 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: என்டனக் 
குறித்து என் அடியான் எப்படி நிடனக்கி றாகனா அப்படிகய நான் அவனிடம் நடந்து பகாள்கவன். 
அவன் என்னிடம் பிரார்த்திக் கும்கபாது அவனுடன் நான் இருப்கபன். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

52 13 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் கூறினான்: என் 
அடியான் என்னிடம் ஒரு ொண் அளவுக்கு பநருங்கினால் நான் அவனிடம் ஒரு முழம் அளவுக்கு 
பநருங்குகிகறன். அவன் என்னிடம் ஒரு முழம் பநருங்கினால் நான் அவனிடம் (விரிந்த) இரு 
டககளின் நீட்டளவுக்கு பநருங்குகிகறன். அவன் என்னிடம் நடந்துவந்தால் நான் அவனிடம் 
ஓடிச்பெல்கிகறன். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அவன் 
என்னிடம் நடந்துவந்தால் நான் அவனிடம் ஓடிச்பெல்கிகறன்'' எனும் குறிப்பு இல்டல.  
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52 14 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் 
கூறுகின்றான்: என்டனக் குறித்து என் அடி யான் எப்படி நிடனக்கிறாகனா அப்படிகய நான் 
அவனிடம் நடந்துபகாள்கிகறன். அவன் என்டன நிடனவுகூரும்கபாது அவனுடன் நான் இருப்கபன். 
அவன் தனது உள்ளத்தில் என்டன நிடனவு கூர்ந்தால் நானும் எனது உள்ளத்தில் அவடன 
நிடனவுகூருகவன். என்டன ஓர் அடவகயாரி டடகய அவன் நிடனவுகூர்ந்தால் அவர்கடளவிடச் 
ெிறந்த ஓர் அடவகயாரிடடகய அவடன நான் நிடனவுகூருகவன். அவன் என்னிடம் ஒரு ொண் 
அளவுக்கு பநருங்கினால் நான் அவனிடம் ஒரு முழம் பநருங்கு கவன். அவன் என்னிடம் ஒரு 
முழம் அளவுக்கு பநருங்கினால் நான் அவனிடம் (விரிந்த) இரு டககளின் நீட்டளவுக்கு 
பநருங்குகவன். அவன் என்னிடம் நடந்துவந்தால் நான் அவனிடம் ஓடிச்பெல்கிகறன். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 17 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

52 15 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் 
கூறுகின்றான்: ஒரு நன்டம பெய்தவருக்கு அடதப் கபான்ற பத்து மடங்கு நற்பலன்கள் உண்டு. 
அடதவிடக் கூடுதலாகவும் நான் வழங்கு கவன். ஒரு தீடமடயச் பெய்தவருக்கு அடதப் கபான்ற 
ஒரு தீடமகய (குற்றகம) உண்டு. அல்லது (அவடர) நான் மன்னித்துவிடுகவன். யார் என்னிடம் ஒரு 
ொண் அளவுக்கு பநருங்குகிறாகரா நான் அவரிடம் ஒரு முழம் அளவுக்கு பநருங்குகிகறன். யார் 
என்னிடம் ஒரு முழம் அளவுக்கு பநருங்குகிறாகரா நான் அவரிடம் (விரிந்த) இரு டககளின் 
நீட்டள வுக்கு பநருங்குகிகறன். யார் என்னிடம் நடந்து வருகிறாகரா நான் அவரிடம் ஓடிச்பெல்கி 
கறன். ஒருவர் எடதயும் எனக்கு இடைடவக் காமால் பூமி நிடறய (ெிறு) பாவங்களுடன் என் 
னிடம் வந்தாலும் அடதப் கபான்று (பூமி நிடறய) மன்னிப்புடன் நான் அவடர எதிர் பகாள்கிகறன். 
இடத அபூதர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர் 
களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அடதப் கபான்ற 
பத்து மடங்கு நற்பலன்கள் அவருக்கு உண்டு. அல்லது நான் அடத விடக் கூடுதலாகவும் 
(அவருக்கு) வழங்குகவன்'' என்று (ெிறு வித்தியாெத்துடன்) இடம்பபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 7 இம்டமயிகலகய தண்டடனடய விடரவாக வழங்கிவிடுமாறு பிரார்த்திப்பது பவறுக்கத் 

தக்கதாகும். 

 52 16 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
முஸ்லிம்களில் ஒருவடர உடல்நலம் விொரிப்பதற்காகச் பென்றார்கள். அவர் ககாழிக் குஞ்டெப் 
கபான்று நலிந்து பலவனீத்துடன் காைப் பட்டார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நீ ஏகதனும் பிரார்த்தித்துவந்தாயா? அல்லது இடறவனிடம் ஏகதனும் கவண்டிவந்தாயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் "ஆம்; நான், இடறவா! நீ மறுடமயில் அளிக்கவிருக்கும் 
தண்டடனடய முன்கூட்டி இவ்வுலகிகலகய எனக்குத் தந்துவிடு என்று பிரார்த்தித்துவந்கதன்'' 
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என்று கூறினார். அடதக்ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வியப்புடன்) "அல்லாஹ் 
தூயவன் (சுப்ஹானல்லாஹ்!) "உன்னால் அடதத் தாங்க முடியாது'. அல்லது "உன்னால் அதற்கு 

இயலாது' என்று கூறிவிட்டு, நீ "இடறவா! இம்டமயிலும் எமக்கு நன்டமடய வழங்குவாயாக! 
மறுடமயிலும் எமக்கு நன் டமடய வழங்குவாயாக! நரக கவதடனயிலி ருந்து எம்டமக் 
காப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித் திருக்கக் கூடாதா? என்று ககட்டார்கள். பிறகு அவருக்காக 
அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தித்தார்கள்; அவருக்கு அல்லாஹ் நிவாரைத்டத வழங்கினான். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "நரக கவதடனயிலிருந்து எம்டமக் காப்பாயாக!'' என்பதுவடரகய இடம்பபற்றுள் 

ளது. அதற்குப் பின்னுள்ள குறிப்புகள் இடம் பபறவில்டல.  

52 17 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
கதாழர்களில் ஒருவடர உடல் நலம் விொரிப்பதற்காகச் பென்றார்கள். அவர் ககாழிக் குஞ்டெப் 
கபான்று மாறிவிட்டிருந்தார். மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 
இடம்பபற்றுள்ளன. ஆயினும் அதில், "இடறவனின் கவதடனடயத் தாங்க உனக்குச் ெக்தி இல்டல'' 

என்று கூறியதாகக் காைப்படுகிறது. "பிறகு அவருக்காக அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தித்தார்கள். 
அவருக்கு அல்லாஹ் நிவாரைத்டத வழங்கினான்'' எனும் குறிப்பு இல்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 8 இடறவடன நிடனவுகூரும் அடவகளின் ெிறப்பு 18  

52 18 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வளமும் உயர்வும் மிக்க அல்லாஹ்விடம் கூடுதல் 
வானவர்கள் ெிலர் உள்ளனர். அவர் கள் பூமியில் சுற்றிவருகின்றனர். அல்லாஹ்டவ 
நிடனவுகூர்ந்து கபாற்றும் ெடபகடளத் கதடி வருகின்றனர். அல்லாஹ்டவப் கபாற்றும் ெடப 
ஒன்டற அவர்கள் கண்டால், அவர்களுடன் அவ்வானவர்களும் அமர்ந்துபகாள்கின்றனர். அவர்களில் 
ெிலர் கவறுெிலடரத் தம் இறக் டககளால் சூழ்ந்து, தமக்கும் முதல் வானத்துக் கும் இடடகய உள்ள 
பகுதிடய நிரப்புகின்ற னர். (இடறவடன நிடனவுகூரும்) அம்மக்கள் கடலந்து பென்றதும் அ(ந்த 
வான)வர்கள் வானுலகிற்கு ஏறிச் பெல்கின்றனர். அப்கபாது வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், அவர்களிடம் - அவர்கடள நன்கறிந்தி ருந்தும் - "நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறரீ்கள்?'' 

என்று ககட்கிறான். அதற்கு வானவர்கள், "பூமியிலுள்ள உன் அடியார்கள் ெிலரிடமிருந்து நாங்கள் 
வருகிகறாம். அவர்கள் உன்டனத் தூய்டமயானவன் என்று கூறித் துதிக்கின்றனர்; உன்டனப் 
பபருடமப்படுத்திக்பகாண்டும், உன்டன ஏகன் என்று கூறிக் பகாண்டும், உன்டனப் புகழ்ந்து 
கபாற்றிக்பகாண்டும், உன்னிடத்தில் கவண்டிக்பகாண்டும் இருக் கின்றனர்'' என்று கூறுகின்றனர். 
அதற்கு இடறவன், "என்னிடம் அவர்கள் என்ன கவண்டுகின்றனர்?'' என்று (தனக்குத் பதரியா தது 
கபாலக்) ககட்கிறான். வானவர்கள், "அவர்கள் உன்னிடம் பொர்க்கத்டத கவண்டுகின்றனர்'' 

என்பார்கள். அதற்கு இடறவன், "அவர்கள் என் பொர்க்கத்டதப் பார்த்ததுண்டா?'' என்று ககட்பான். 
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அதற்கு வானவர்கள், "இல்டல, இடறவா!'' என்று பதிலளிப்பார்கள். அதற்கு இடறவன், 

"அவ்வாறாயின், என் பொர்க்கத்டத அவர்கள் பார்த்திருந்தால் அவர்கள் நிடல எப்படியிருக்கும்?'' 

என்று கூறுவான். கமலும், "உன்னிடம் அவர்கள் பாதுகாப்புக் ககாருகின்றனர்'' என்றும் வானவர்கள் 

கூறுகின்றனர். அதற்கு இடறவன், "என்னிடம் அவர்கள் எதிலிருந்து (காக்குமாறு) பாதுகாப்புக் 
ககாருகின்றனர்?'' என்று ககட்பான். அதற்கு வானவர்கள், "உன் நரகத்திலிருந்து, இடறவா!'' என்று 
பதிலளிப்பார்கள். இடறவன், "அவர்கள் எனது நரகத்டதப் பார்த்திருக்கிறார்களா?'' என்று ககட்பான். 
வானவர்கள், "இல்டல'' என்பார்கள். அதற்கு இடறவன், "அவ்வாறாயின் என் நரகத்டத அவர்கள் 
பார்த்திருந்தால் அவர்கள் நிடல எப்படியிருக்கும்?'' என்று கூறுவான். கமலும், "அவர்கள் உன்னிடம் 
பாவமன் னிப்புக் ககாருகிறார்கள்'' என்றும் வானவர்கள் கூறுவார்கள். அதற்கு இடறவன், "அவர்களு 
டடய பாவங்கடள நான் மன்னித்துவிட்கடன். அவர்கள் கவண்டியடதயும் அவர்களுக்கு நான் 

வழங்கிவிட்கடன். அவர்கள் எதிலிருந்து பாதுகாப்புக் ககாரினார்ககளா அதிலிருந்து அவர்கடள நான் 
காப்பாற்றிவிட்கடன்'' என்று கூறுவான். அப்கபாது வானவர்கள், "இடறவா! (அந்த) ெடபகயாரிடடகய 
அதிகப் பாவங்கள் புரியும் இன்ன மனிதன் இருந்தான். அவன் அவ்வழிகய கடந்து பென்றகபாது 
அவர்களுடன் அமர்ந்துபகாண்டான்'' என்று கூறுகின்றனர். அதற்கு இடறவன், "அவடனயும் நான் 
மன்னித்துவிட்கடன். அவர்கள் ஒரு கூட்டத்தார் ஆவர். அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்தவர் அவர்களால் 
(பாக்கியம் பபறுவாகர தவிர) பாக்கியமற்றவராக ஆகமாட்டார்'' என்று கூறுவான். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 19  

பாடம் : 9 "இடறவா! இம்டமயிலும் எங்களுக்கு நன்டமடய வழங்குவாயாக! மறுடமயிலும் 

(எங்களுக்கு) நன்டமடய வழங்குவாயாக! நரக கவதடனயிலிருந்து எங்கடளக் காப்பாயாக!'' என்று 
பிரார்த்திப்பதன் ெிறப்பு.  

52 19 அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுடஹப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் 
அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாகப் பிரார்த்தித்துவந்த பிரார்த்தடன எது?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாகப் 
பிரார்த்தித்துவந்த பிரார்த்தடன, "அல்லாஹும்ம! ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹெனத்தன் வஃபில் 
ஆகிரத்தி ஹெனத்தன் வகினா அதாபந் நார்'' (இடறவா! இம்டமயிலும் எங்களுக்கு நன்டமடய 

வழங்குவாயாக! மறுடமயிலும் (எங்களுக்கு) நன்டமடய வழங்குவாயாக! நரக கவதடனயிலிருந்து 
எங்கடளக் காப்பாயாக!'') என்பதாகும்'' என்று விடடயளித்தார்கள். அனஸ் (ரலி) அவர்கள் ஏகதனும் 
பிரார்த்தடன பெய்ய நாடினால் இந்தப் பிரார்த் தடனடயகய பெய்வார்கள். கவறு பிரார்த்த டனகள் 
பெய்யும்கபாதும் இடதச் கெர்த்துக் பகாள்வார்கள்.  

5220 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ரப்பனா! 
ஆத்தினா ஃபித்துன்யா ஹெனத்தன் வஃபில் ஆகிரத்தி ஹெனத்தன் வகினா அதாபந் நார்'' (எங்கள் 
இடறவா! இம்டமயி லும் எங்களுக்கு நன்டமடய வழங்குவாயாக! மறுடமயிலும் நன்டமடய 
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வழங்குவாயாக! நரக கவதடனயிலிருந்து எங்கடளக் காப்பா யாக!) என்று 
பிரார்த்தித்துவந்தார்கள்.20  

பாடம் :  10 லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் ("அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவனில்டல') என்று 

உறுதிபமாழிவது, சுப்ஹானல்லாஹ் ("அல்லாஹ் தூய்டமயானவன்') என்று துதிப்பது மற்றும் 
பிரார்த்திப்பது ஆகியவற்றின் ெிறப்பு.2 1  

522 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு, 

லா ஷரீக்க லஹு, லஹுல் முல்கு, வலஹுல் ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி டஷயின் கதீர்' 

(அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவனில்டல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இடை 
யாருமில்டல. அவனுக்கக ஆட்ெியதிகாரம் உரியது. அவனுக்கக புகழ் அடனத்தும் உரியன. அவன் 
அடனத்தின் மீதும் ஆற்றலுள்ளவன்) என்று யார் ஒரு நாளில் நூறு முடற பொல்கிறாகரா 
அவருக்கு, அது பத்து அடிடமகடள விடுதடல பெய்ததற்குச் ெமமாகும். கமலும், அவருக்கு நூறு 
நன்டமகள் எழுதப்படும். அவரிடமிருந்து (அவர் பெய்த) நூறு தவறுகள் அழிக்கப்படும். அந்த 
நாளின் மாடல கநரம் வரும்வடர டஷத்தானிலிருந்து (பாதுகாக்கும்) அரைாகவும் அது அவருக்கு 
இருக்கும். அவர் புரிந்த இந்த நற்பெயடல விடச் ெிறந்தடத கவறு யாரும் பெய்திட முடி யாது; 

ஒருவர் இடதவிட அதிகமான (தடடவ கள் இடத ஓதினால், அல்லது மிக முக்கிய மான ஒரு) 
நற்பெயல் புரிந்தால் தவிர. "சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி'' (அல்லாஹ் தூயவன் என்று 
கபாற்றித் துதிக்கி கறன்) என்று யார் ஒரு நாளில் நூறு முடற பொல்வாகரா அவருடடய 
தவறுகள் அழிக்கப் படுகின்றன; அடவ கடலின் நுடர கபான்று (அதிகமாக) இருந்தாலும் ெரிகய! 
இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.22  

5222 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் காடலயிலும் மாடலயிலும் நூறு 
முடற "சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி' (அல்லாஹ் தூயவன் எனப் கபாற்றிப் புகழ்கிகறன்) 
என்று பொல்கிறாகரா அவர் பகாண்டுவந்த (நல்லறத்)டதவிடச் ெிறந்தடத கவபறவரும் மறுடம 
நாளில் பகாண்டுவருவதில்டல; அவர் பொன்ன அளவுக்குச் பொன்னவடரயும் அல்லது அடதவிடக் 

கூடுதலாகச் பொன்னவடரயும் தவிர. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5223 அம்ர் பின் டமமூன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு 
லா ஷரீக்க லஹு, லஹுல் முல்க்கு வலஹுல் ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி டஷயின் கதீர்' 

(அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவனில்டல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இடை துடை 
கிடடயாது. அவனுக்கக ஆட்ெியதி காரம் உரியது. அவனுக்கக புகழ் அடனத்தும் உரியன. அவன் 
அடனத்தின் மீதும் ஆற்ற லுள்ளவன்) என்று யார் பத்து முடற ஓது கிறாகரா அவர், இஸ்மாயலீ் 
(அடல) அவர் களின் ெந்ததியினரில் நால்வடர (அடிடமத் தடளயிலிருந்து) விடுதடல 
பெய்தவடரப் கபான்றவர் ஆவார். (முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான் கூறுகிகறன்:) அம்ர் 
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பின் டமமூன் (ரஹ்) அவர்களின் இந்த (மவ்கூஃப்) ஹதீடஸ எனக்கு அறிவித்த சுடலமான் பின் 
உடபதில்லாஹ் (ரஹ்) அவர் கள் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாக வும் இடத 
அறிவித்துள்ளார்கள். அதில் அறிவிப்பாளர் ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியதாக 
இடம்பபற்றுள்ளது: நான் எனக்கு இந்த ஹதீடஸ அறிவித்த ரபஉீ பின் குடஸம் (ரஹ்) 
அவர்களிடம், "இடத யாரிடமிருந்து தாங்கள் பெவியுற்றரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"அம்ர் பின் டமமூன் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து'' என்று பதிலளித்தார்கள். ஆககவ, நான் அம்ர் பின் 
டமமூன் (ரஹ்) அவர்களிடம் பென்று, "இடத யாரிடமிருந்து தாங்கள் பெவியுற்றரீ்கள்?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "இப்னு அபடீலலா (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
ஆககவ, நான் இப்னு அபடீலலா (ரஹ்) அவர்களிடம் பென்று, "இடத யாரிடமிருந்து தாங்கள் 
பெவியுற்றரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "இடத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பொன்னதாக அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து (நான் பெவியுற்கறன்)'' என்று 
பொன்னார்கள். (ஆககவ, இது அம்ர் பின் டமமூன் (ரஹ்) அவர்களின் பொல்லன்று; நபி (ஸல்) 
அவர்களின் ஹதீஸாகும்.)23  

5224 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (இடறவடனத் துதிக்கும்) இரண்டு வாக்கி 
யங்கள் நாவுக்கு எளிதானடவ; (நன்டம தீடம நிறுக்கப்படும்) தராெில் கனமானடவ; அள வற்ற 
அருளாளனுக்குப் பிரியமானடவ ஆகும். (அடவ:)  1. சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி 
(அல்லாஹ்டவப் கபாற்றிப் புகழ்ந்து அவடனத் தூயவன் எனத் துதிக்கிகறன்). 2. சுப்ஹானல்லாஹில் 
அழீம் (கண்ைிய மிக்க அல்லாஹ்டவத் தூயவன் எனத் துதிக்கி கறன்). இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.24 இந்த ஹதீஸ் நான்குஅறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5225 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "சுப்ஹானல்லாஹி, வல்ஹம்து 
லில்லாஹி வ லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, வல்லாஹு அக்பர்' (அல்லாஹ் தூயவன்; அடனத்துப் 
புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியன. அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவன் இல்டல; அல்லாஹ் 
மிகவும் பபரியவன்) என்று நான் கூறுவதானது, சூரியன் எதன் மீது உதிக்கிறகதா அ(ந்த 
உலகத்)டதவிட எனக்கு மிகவும் பிரியமானதாகும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5226 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கிராமவாெி ஒருவர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் பொல்லிக்பகாள்ள எனக்கு ஏகதனும் (துதி) வாக்கியத்டதக் 
கற்றுத்தாருங்கள்'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "லாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹு, வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க லஹு, அல்லாஹு அக்பர் கபரீா, வல்ஹம்து லில்லாஹி 
கஸீரா, சுப்ஹானல்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹில் 
அஸீஸில் ஹகீம் (அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவன் இல்டல. அவன் தனித்தவன். 
அவனுக்கு இடை யாருமில்டல. அல்லாஹ் மிகவும் பபரியவன். அவடனப் பபரியவன் எனப் 

306

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

பிரார்தத்தனைகள் ஹதீஸ் 5195 - 5293



பபருடமப்படுத்துகிகறன். அடனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியது என அதிகமாகப் 
புகழுகிகறன். அடனத்துலகின் அதிபதியான அல்லாஹ் (அடனத்துக் குடறபாடுகளிலிருந்தும்) தூய் 
டமயானவன். மிடகத்தவனும் ஞானமுடடய வனுமான அல்லாஹ்வின் உதவியின்றி யுக்தி 
யுமில்டல; ெக்தியுமில்டல.) என்று பொல்வரீாக!'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு அந்தக் கிராமவாெி, 
"இடவ என் இடறவனுக்குரியடவயாகும். எனக்குரியடவ என்ன?'' என்று ககட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹும்ம ஃக்ஃபிர்லீ வர்ஹம்ன ீவஹ்தின ீ
வர்ஸுக்ன'ீ' என்று பொல்வரீாக! என்றார்கள். (பபாருள்: இடறவா! எனக்கு மன்னிப்பு வழங்குவாயாக! 
எனக்குக் கருடை புரிவாயாக. என்டன நல் வழியில் பெலுத்துவாயாக! எனக்கு வாழ்வா தாரம் 

வழங்குவாயாக!'') இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான மூொ அல்ஜுஹன ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார் கள்: "வ ஆஃபின'ீ 

(எனக்கு ஆகராக்கியம் வழங்குவாயாக!) என்ற பொல்லும் இந்த ஹதீஸில் உள்ளதா என என்னால் 
அறுதியிட்டுச் பொல்ல முடியவில்டல. இப்னு அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், மூொ 
அல்ஜுஹன ீஅவர்களின் கூற்று இடம்பபறவில்டல.  

5227 தாரிக் பின் அஷ்யம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(புதிதாக) இஸ்லாத்டதத் தழுவியவருக்கு "அல்லாஹும் மஃக்ஃபிர் லீ வர்ஹம்ன,ீ வஹ்தின,ீ 

வர்ஸுக்ன'ீ என்று (கூறுமாறு) கற்பித்துவந்தார்கள். (பபாருள்: இடறவா! என்டன மன்னிப்பாயாக; 

எனக்குக் கருடை புரிவாயாக; என்டன நல்வழியில் பெலுத்து வாயாக! எனக்கு வாழ்வாதராம் 

வழங்குவாயாக!) 

 5228 தாரிக் பின் அஷ்யம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒருவர் புதிதாக இஸ்லாத்டதத் 
தழுவினால், அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் பதாழுடகடயக் கற்றுக்பகாடுப்பார்கள். பிறகு 
"அல்லஹும்மஃக்பிர் லீ வர்ஹம்ன ீவஹ்தின ீவ ஆஃபின ீவர்ஸுக்ன'ீ' எனும் இந்த 
வாக்கியங்கடளச் பொல்லிப் பிரார்த்திக்கும்படி கட்டடளயிடுவார்கள். (பபாருள்: இடறவா! என்டன 

மன்னிப்பாயாக! எனக்குக் கருடை புரிவாயாக! என்டன நல்வழியில் பெலுத்து வாயாக! எனக்கு 
ஆகராக்கியத்டத வழங்குவாயாக! எனக்கு வாழ்வாதாரத்டத வழங்குவாயாக!) 

 5229 தாரிக் பின் அஷ்யம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் இடறவ னிடம் பிரார்த்திக்கும்கபாது என்ன பொல்ல 
கவண்டும்?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர் கள், "அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர்லீ வர்ஹம்ன ீவ ஆஃபின ீ
வர்ஸுக்ன'ீ (இடறவா! என்டன மன்னிப்பாயாக! எனக்குக் கருடை புரிவாயாக! எனக்கு 

ஆகராக்கியத்டத வழங்குவாயாக! எனக்கு வாழ்வாதாரத்டத அளிப்பாயாக!) என்று பொல்வரீாக'' 

என்றார்கள். இடதக் கூறியகபாது, தமது பபருவிரடலத் தவிர மற்ற விரல்கடள ஒவ்பவான்றாக 

மடக்கிக்பகாண்டு, "இடவ உம்முடடய இம்டம மறுடம அடனத்டதயும் உள்ளடக்கிக் 

பகாள்ளக்கூடியடவ'' என்று பொன்னார்கள். 
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 5230 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், "உங்களில் ஒருவரால் ஒவ்பவாரு 
நாளும் ஆயிரம் நன்டமகடளச் ெம்பாதிக்க முடியாதா?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அங்கு 

அமர்ந்திருந்தவர்களில் ஒருவர், "எங்களில் ஒருவர் (ஒவ் பவாரு நாளும்) ஆயிரம் நன்டமகடள 
எவ்வாறு ெம்பாதிக்க முடியும்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் 
(ஒவ்பவாரு நாளும்) நூறு முடற ("சுப்ஹானல் லாஹ்' என்று கூறித்) துதிக்க, அவருக்கு ஆயிரம் 
நன்டமகள் எழுதப்படுகின்றன. அல்லது அவர் பெய்த ஆயிரம் தவறுகள் அவடரவிட்டுத் 

துடடக்கப்படுகின்றன'' என்று பொன்னார்கள்.25 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 பாடம் :  1 1 குர்ஆடன ஓதுவதற்கும் இடறவடன நிடனவுகூர்ந்து கபாற்றுவதற்கும் 
ஒன்றுகூடுவதன் ெிறப்பு. 

 523 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் இம்டமயில் ஓர் இடறநம்பிக்டகயா 
ளரின் துன்பங்களில் ஒன்டற அகற்றுகிறாகரா அவருடடய மறுடமத் துன்பங்களில் ஒன்டற 
அல்லாஹ் அகற்றுகிறான். யார் ெிரமப்படு கவாருக்கு உதவி பெய்கிறாகரா அவருக்கு அல்லாஹ் 
இம்டமயிலும் மறுடமயிலும் உதவி பெய்கிறான். யார் ஒரு முஸ்லிமின் குடறகடள 
மடறக்கிறாகரா அவருடடய குடறகடள அல்லாஹ் இம்டமயிலும் மறுடம யிலும் 
மடறக்கிறான். அடியான் தன் ெககா தரன் ஒருவனுக்கு உதவி பெய்துபகாண்டிருக் கும்வடர அந்த 
அடியானுக்கு அல்லாஹ் உதவி பெய்துபகாண்டிருக்கிறான்.26 யார் கல்விடயத் கதடி ஒரு 
பாடதயில் நடக்கிறாகரா அவருக்கு அதன் மூலம் பொர்க்கத்திற்குச் பெல்லும் பாடதடய அல்லாஹ் 
எளிதாக்குகிறான். மக்கள் இடறயில்லங்களில் ஒன்றில் ஒன்றுகூடி, அல்லாஹ்வின் கவதத்டத 
ஓதிக்பகாண்டும் அடத ஒருவருக்பகாருவர் படித்துக்பகாடுத்துக் பகாண்டும் இருந்தால், அவர்கள்மீது 

அடமதி இறங்குகிறது. அவர்கடள இடறயருள் கபார்த்திக் பகாள்கிறது. அவர்கடள வானவர்கள் 
சூழ்ந்துபகாள்கின்றனர். கமலும் இடறவன், அவர்கடளக் குறித்துத் தம்மிடம் இருப்கபாரிடம் 
(பபருடமயுடன்) நிடனவுகூருகிறான்.27 அறச் பெயல்களில் பின்தங்கிவிட்ட ஒரு வடரக் குலச் 
ெிறப்பு முன்னுக்குக் பகாண்டு வந்துவிடுவதில்டல.28 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூஉொமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ெிரமப்படுகவாருக்கு 
உதவி பெய் வது பதாடர்பான குறிப்பு இடம்பபறவில்டல.  

5232 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்கள் ஓரிடத்தில் அமர்ந்து வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ்டவ நிடனவுகூர்ந்து கபாற்றிக்பகாண்டிருக்கும்கபாது, அவர்கடள வானவர்கள் 

சூழ்ந்துபகாள்கின்றனர். அவர் கடள இடறயருள் கபார்த்திக்பகாள்கிறது. அவர்கள்மீது அடமதி 
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இறங்குகிறது. அவர் கடளக் குறித்து அல்லாஹ் தன்னிடம் இருப் கபாரிடம் (பபருடமயுடன்) 
நிடனவுகூருகிறான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி), அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) ஆகிகயார் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5233 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பள்ளிவாெலில் வட்டமாக அமர்ந்திருந்த ஒரு 
குழுவினரிடம் முஆவியா (ரலி) அவர் கள் புறப்பட்டுவந்து, "நீங்கள் இங்கு அமர்ந்தி ருப்பதற்கு 
என்ன காரைம்?'' என்று ககட்டார் கள். அதற்கு அக்குழுவினர், "அல்லாஹ்டவ நிடனவுகூர்ந்து 

கபாற்றுவதற்காக அமர்ந்துள் களாம்'' என்று கூறினர். அதற்கு முஆவியா (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் மீது ெத்திய மாக! இதற்காகத்தான் நீங்கள் அமர்ந்துள்ளரீ் களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அக்குழு வினர், "அல்லாஹ்வின்மீது ெத்தியமாக! அதற் காகத்தான் நாங்கள் 
அமர்ந்துள்களாம்'' என்று கூறினர். முஆவியா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்கள்மீது 
ெந்கதகப்பட்டு நான் உங்கடளச் ெத்தியமிட்டுக் கூறச் பொல்லவில்டல. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் என் அளவுக்கு பநருக்கமாக இருந்தவர்களில் எவரும் என்டனவிடக் 

குடறவான ஹதீஸ்கடள அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கவில்டல. (நாகன மிகக் குடறவான 

ஹதீஸ்கடள அறிவித்தவன்.) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முடற) வட்டமாக 
அமர்ந்திருந்த தம் கதாழர்களில் ெிலரிடம் வந்து, "நீங்கள் (இங்கு) அமர்ந்திருப்பதற்கு என்ன 

காரைம்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்குத் கதாழர்கள், "அல்லாஹ் எங்களுக்கு இஸ்லாத்திற்கு 
கநர்வழி காட்டியதற்காகவும், எங்களுக்கு அருட் பகாடடகள் புரிந்ததற்காகவும் அவடன 
நிடனவுகூர்ந்து கபாற்றுவதற்காக அமர்ந்திருக்கிகறாம்'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! இதற்காகத் தான் நீங்கள் அமர்ந்துள்ளரீ்களா?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்குத் கதாழர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! இதற்காகத்தான் நாங்கள் 

அமர்ந்துள் களாம்'' என்று கூறினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அறிந்துபகாள்ளுங்கள்! 
உங்கள்மீது ெந்கதகம் பகாண்டுச் ெத்தியமிட்டு உங்களிடம் நான் ககட்கவில்டல. மாறாக, (வானவர்) 
ஜிப்ரீல் (அடல) அவர்கள் என்னிடம் வந்து, "வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் உங்கடளப் 
பற்றி வானவர்களிடம் பபருடமயுடன் கபெிக்பகாள்கிறான்'' என்று பதரிவித்தார் என்றார்கள். 

 பாடம் :  12 பாவமன்னிப்புக் ககாருவதும் அடத அதிகமாகச் பெய்வதும் விரும்பத் தக்கதாகும்.  
5234 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எனது உள்ளத்தின் மீதும் திடரயிடப்படுகி 
றது. நான் ஒவ்பவாரு நாளும் நூறு முடற அல் லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாருகிகறன்.29 

இடத அஃகர்ரு பின் யொர் அல்முஸன ீ(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5235 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்ககள! அல்லாஹ்விடம் பாவமன் 
னிப்புக் ககாருங்கள். ஏபனனில், நான் ஒவ் பவாரு நாளும் அவனிடம் நூறுமுடற பாவ மன்னிப்புக் 
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ககாருகிகறன். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறி 
விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5236 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சூரியன் கமற்கிலிருந்து உதிப்பதற்கு (யுக 
முடிவுக்கு)முன் யார் பாவமன்னிப்புக் ககாரித் திருந்திவிடுகிறாகரா அவருடடய பாவமன்னிப்புக் 

ககாரிக்டகடய அல்லாஹ் ஏற்றுக்பகாள்கிறான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் :  13 பமல்லிய குரலில் இடறவடனத் துதிப்பகத விரும்பத் தக்கதாகும்.30 

 5237 அபூமூொ அப்துல்லாஹ் பின் டகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் (டகபர்) பயைத்தில் இருந்கதாம். அப்கபாது மக்கள் உரத்த குரலில் "அல்லாஹு 
அக்பர்'' (இடற வன் மிகப் பபரியவன்) என்று (தக்பரீ்) கூறலா யினர். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"மக்ககள! உங்கடளக் கட்டுப்படுத்திக்பகாள் ளுங்கள். பமன்டமயாக (பமதுவாக)க் கூறுங் கள். 
(ஏபனனில்), நீங்கள் காது ககட்காதவ டனகயா இங்கு இல்லாதவடனகயா அடழப்பதில்டல. 
(மாறாகச்) பெவியுறுகவாடனயும் அருகிலி ருப்பவடனயுகம அடழக்கிறரீ்கள். அவன் 

உங்களுடகனகய இருக்கிறான்'' என்று பொன்னார்கள். அப்கபாது நான் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் 
பின்னாலிருந்துபகாண்டு, "லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ்'' (அல்லாஹ்வின் 
உதவியில்லாமல் யுக்தியுமில்டல; ெக்தியுமில்டல) என்று கூறிக் பகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் டககஸ! உங்களுக்குச் பொர்க்கத்தின் கருவூலங்களில் ஒரு 

கருவூலத்டத நான் அறிவித்துத் தரட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "ஆம் (அறிவித்துத் 
தாருங்கள்), அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்று கூறிகனன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், ""லா ஹவ்ல 
வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ்' என்று பொல்லுங்கள்'' என்றார்கள்.3 1 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5238 அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: மக்கள் (ஒரு பயைத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு மடலக் கைவாயில் பென்றுபகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் 
ஒவ்பவாரு கைவா யில் ஏறும்கபாதும் "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர்' 

(அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவனில்டல; அல்லாஹ் மிகவும் பபரியவன்) என்று (உரத்த 
குரலில்) அடழக்க லானார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் காது 
ககட்காதவ டனகயா இங்கில்லாதவடனகயா அடழக்க வில்டல. (எனகவ, பமதுவாக அவடன 
அடழயுங்கள்)'' என்று பொன்னார்கள். பிறகு "அபூமூொ!' அல்லது "அப்துல்லாஹ் பின் டககஸ' 

(என்றடழத்து), "பொர்க்கத்தின் கருவூலங் களில் உள்ள ஒரு வார்த்டதடய நான் உங்களுக்கு 
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அறிவித்துத் தரட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "அது என்ன, அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று 
ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(அந்த வார்த்டத) லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த 
இல்லா பில்லாஹ் (என்பதாகும்)'' என்று பொன்னார்கள்.32 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது. அதில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயைத்தின்கபாது...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகிறது. 
மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூமூொ (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில், "நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர் களுடன் ஒரு பயைத்தில் இருந்கதாம்'' என்று 

ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றடவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற காைப்படு 

கின்றன. 

 5239 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கவகறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒர் 
அறப்கபாருக்குச் பென்கறாம்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. அதில் "நீங்கள் யாடர 

அடழக்கிறரீ்ககளா அவன் உங்களுடடய வாகனப் பிராைியின் கழுத்டதவிட உங்களுக்கு மிகவும் 
அருகிலி ருக்கிறான்'' என்று கூறியதாக இடம்பபற் றுள்ளது. அந்த அறிவிப்பில் "லா ஹவ்ல வலா 
குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ்'' பற்றிய குறிப்பு இல்டல. 

 5240 அபூமூொ அல்அஷ்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், ""பொர்க்கத்தின் கருவூலங்களில் உள்ள ஒரு வார்த்டதடய' அல்லது "பொர்க்கத்தின் 
கருவூலங்களில் ஒரு கருவூலத்டத' உங்களுக்கு அறிவித்துத் தரட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
"ஆம் (அறிவியுங்கள்)'' என்று பொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அந்த வார்த்டத) 
லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ் (என்பதாகும்)'' என்று பொன்னார்கள். 

 524 1 அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், "பதாழுடகயில் (அத்தஹிய்யாத் இருப்பில்) நான் பிரார்த்திப்பதற்கு ஒரு 
பிரார்த்தடனடய எனக்குக் கற்றுத்தாருங்கள்'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது "அல்லாஹும்ம இன்ன ீ
ழலம்த்து நஃப்ெீ ழுல்மன் கபரீன் (அல்லது கஸீரன்) வலா யஃக்ஃபிருத் துனூப இல்லா அன்த்த. 
ஃபஃக்ஃபிர்லீ மஃக்ஃபிரத்தம் மின் இந்திக்க வர்ஹம்ன.ீ இன்னக்க அன்த்தல் ஃகஃபூருர் ரஹமீ்'' என்று 
கூறுங்கள் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பொன்னார்கள். (பபாருள்: இடறவா! எனக்கு 
நாகன பபரு மளவில் (அல்லது "அதிகமாக') அநீதி இடழத்துக்பகாண்கடன். உன்டனத் தவிர 
கவபறவரும் பாவங்கடள மன்னிக்க முடியாது. எனகவ, உன்னிடமிருந்து எனக்கு மன்னிப்பு 
வழங்குவாயாக! கமலும், எனக்குக் கருடை புரிவாயாக! நிச்ெயமாக நீ பபரிதும் மன்னிப்பவ னும் 
அதிகக் கருடையுடடயவனும் ஆவாய்.) இடத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
நான் எனது பதாழுடகயிலும் எனது இல்லத்திலும் பிரார்த்திக்க ஒரு பிரார்த்தடனடயக் 
கற்றுத்தாருங்கள்' என்று ககட்கடன்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றடவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. அவற்றில் "அதிகமாக (கஸீரன்) அநீதி 
இடழத்துக்பகாண்கடன்'' என்கற இடம்பபற்றுள்ளது.  

பாடம் :  14 குழப்பங்கள் (கொதடனகள்) முதலியவற்றிலிருந்து இடறவனிடம் பாதுகாப்புக் ககாரல்  

5242 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு 
இடறவனிடம் கவண்டிப்) பிரார்த்தித்து வந்தார்கள்: அல்லாஹும்ம! ஃப இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் 

ஃபித்னத்திந் நாரி, வ அதாபிந் நாரி, வ ஃபித்னத்தில் கப்ரி, வ அதாபில் கப்ரி, வ மின் ஷர்ரி 
ஃபித்னத்தில் ஃகினா, வ மின் ஷர்ரி ஃபித்னத்தில் ஃபக்ரி, வ அஊது பிக்க மின் ஷர்ரி ஃபித்னத்தில் 
மஸீஹித் தஜ்ஜால். அல்லாஹும்மஃக்ெில் கத்தாயாய பி மாயிஸ் ஸல்ஜி வல்பரத். வ நக்கி கல்ப ீ
மினல் கத்தாயா கமா நக்டகத்தஸ் ஸவ்பல் அப்யள மினத் தனஸ். வ பாஇத் டபன ீவ டபன 

கத்தாயாய கமா பாஅத்த டபனல் மஷ்ரிக்கி வல்மஃக்ரிப். அல்லாஹும்ம! ஃப இன்ன  ீஅஊது பிக்க 
மினல் கெலி வல்ஹரமி வல்மஃஸமி வல் மஃக்ரம்.' (பபாருள்: இடறவா! உன்னிடம் நான் 
நரகத்தின் கொதடனயிலிருந்தும் நரகத்தின் கவதடனயிலிருந்தும், மண்ைடறயின் கொத 
டனயிலிருந்தும் மண்ைடறயின் கவதடனயி லிருந்தும், பெல்வத்தின் கொதடனயின் தீங்கி 
லிருந்தும் வறுடமயின் கொதடனயின் தீங்கிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன்; (மகா பபாய்யன்) 
மஸீஹுத் தஜ்ஜாலின் கொதடனயின் தீங்கிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன். இடறவா! 
பனிக்கட்டி நீராலும் ஆலங்கட்டி நீராலும் என்னிலிருந்து என் பாவங்கடளக் கழுவி விடுவாயாக! நீ 
பவண்டமயான ஆடடடய அழுக்கிலிருந்து தூய்டமப்படுத்துவடதப் கபான்று என் உள்ளத்டதத் 
தவறுகளிலிருந்து தூய்டமப்படுத்துவாயாக! கிழக்கிற்கும் கமற்கிற்கும் இடடகய நீ ஏற்படுத்திய 

இடடபவளிடயப் கபான்று எனக்கும் என் தவறுகளுக்குமிடடகய நீ இடடபவளிடய 

ஏற்படுத்துவாயாக! இடறவா! கொம்பலிலிருந்தும் தள்ளாடமயிலிருந்தும் பாவத்திலிருந்தும் 
கடனிலி ருந்தும் நான் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன்.)34 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் :  15 இயலாடம, கொம்பல் உள்ளிட்டவற்றிலிருந்து இடறவனிடம் பாதுகாப்புக் ககாரல் 

 5243 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் அஜ்ஸி வல்கெலி, வல்ஜுப்னி, வல்ஹரமி, வல்புக்ல். வ 
அஊது பிக்க மின் அதாபில் கப்ரி வ மின் ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல்மமாத்'' என்று 
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பிரார்த்தித்துவந்தார்கள். (பபாருள்: இடறவா! உன்னிடம் நான் இயலாடமயிலிருந்தும் 
கொம்பலிலிருந்தும் ககாடழத்தனத்திலிருந்தும் தள்ளாடமயிலி ருந்தும் கருமித்தனத்திலிருந்தும் 

பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன். மண்ைடறயின் கவதடனயிலி ருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன். 
வாழ்வின் கொதடனயிலிருந்தும் மரைத்தின் கொதடன யிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன்.)35 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களி டமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "வாழ்வின் கொதடனயிலிருந் தும் மரைத்தின் 
கொதடனயிலிருந்தும் (வ மின் ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல்மமாத்)'' எனும் குறிப்பு 
இடம்பபறவில்டல. 

 5244 அனஸ் பின் மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், (கமற்கண்ட) பல்கவறு 
அம்ெங்களிலிருந்தும் கருமித்தனத்திலிருந்தும் காக்குமாறு இடறவனிடம் கவண்டினார்கள்.  

5245 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது 
பிக்க மினல் புக்லி, வல்கெலி, வ அர்த லில் உமுரி, வ அதாபில் கப்ரி, வ ஃபித்னத்தில் மஹ்யா 
வல்மமாத்'' எனப் பிரார்த்தித்துவந்தார்கள். (பபாருள்: இடறவா! கருமித்தனத்திலிருந்தும், 

கொம்பலிலிருந்தும், தள்ளாத வயதிலிருந்தும், மண்ைடறயின் கவதடனயிலிருந்தும், வாழ்வின் 

கொதடனயிலிருந்தும், இறப்பின் கொதடனயிலி ருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் 
ககாருகிகறன்.)  

பாடம் :  16 விதியின் ககடு, அழிவில் வழீ்வது உள்ளிட்டவற்றிலிருந்து இடறவனி டம் பாதுகாப்புக் 
ககாரல். 

 5246 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் விதியின் ககடு, அழிவில் 
வழீ்வது, எதிரிகள் (டக பகாட்டிச்) ெிரிக்கும் நிடலக்கு ஆளாவது, தாங்க முடியாத கொதடன 
ஆகியவற்றிலிருந்து (இடறவனி டம்) பாதுகாப்புக் ககாரிவந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அம்ர் அந்நாஜித் (ரஹ்) அவர் களது 
அறிவிப்பில் காைப்படுகிறது: "இந்த நான்கில் ஒன்டற நான்தான் கூடுதலாக அறிவித்துவிட்கடகனா 
என்று ெந்கதகப்படு கிகறன்'' என சுஃப்யான் பின் உடயனா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்.36  

5247 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யாகரனும் (பயைத்தில்) ஓரிடத்தில் 
இறங்கித் தங்கிவிட்டுப் பின்னர் "அஊது பி கலிமாத்தில் லாஹித் தாம்மாத்தி மின் ஷர்ரி மா கலக்' 

என்று கூறிப் பிரார்த்தித்தால், அந்த இடத்திலிருந்து அவர் புறப்பட்டுச் பெல்லும்வடர எதுவும் 
அவருக்குத் தீங்கிடழக்காது. (பபாருள்: அல்லாஹ்வின் முழுடமயான பொற்களின் மூலம் 
அவனுடடய படடப்பினங்களின் தீங்கிலிருந்து நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன்.) இடத கவ்லா 
பின்த் ஹகீம் அஸ்ஸுலமிய்யா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 5248 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் (பயைத்தில்) 
ஓரிடத்தில் இறங்கித் தங்கும்கபாது. "அஊது பி கலிமாத்தில் லாஹித் தாம்மாத்தி மின் ஷர்ரி மா 
கலக' என்று கூறினால். அவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் பெல்லும்வடர அவருக்கு எதுவும் தீங்கிடழக் 
காது. இடத கவ்லா பின்த் ஹகீம் அஸ்ஸுல மிய்யா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
கநற்றிரவு என்டனத் கதள் ஒன்று பகாட்டி விட்டது. அதனால் நான் (நிம்மதியான தூக் கத்டத) 
இழந்துவிட்கடன்'' என்று கூறினார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ மாடலப் பபாழுடத 
அடடயும்கபாது, "அஊது பிகலி மாத்தில்லாஹித் தாம்மாத்தி மின் ஷர்ரி மா கலக்' என்று 
கூறியிருந்தால் அது உனக்குத் தீங்கிடழத்திருக்காது'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், ஒரு மனிதர் "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்டனத் கதள் பகாட்டிவிட்டது'' என்று கூறியதாக 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றடவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  

பாடம் :  17 உறங்கச் பெல்லும்கபாது படுக்டகயில் கூற கவண்டியடவ. 
 5249 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீ உன் படுக்டகக்குச் பெல்லும்கபாது 
பதாழுடகக்காக அங்கத் தூய்டம (உளூ) பெய் வடதப் கபான்று அங்கத் தூய்டம பெய்து பகாள். 
பிறகு உன் வலப் பக்கத்தில் ொய்ந்து படு. பிறகு "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஸ் லம்த்து வஜ்ஹ ீ
இடலக்க, வ ஃபவ்வள்த்து அம்ரீ இடலக்க, வ அல்ஜஃத்து ழஹ்ரீ இடலக்க; ரஃக்பத்தன் வ 

ரஹ்பத்தன் இடலக்க. லா மல்ஜஅ வலா மன்ஜா மின்க்க இல்லா இடலக்க. ஆமன்த்து பி 
கித்தாபிக் கல்லதீ அன்ஸல்த்த. வபி நபிய்யிக்கல்லதீ அர்ெல்த்த'' என்று ஓதிக்பகாள். (பபாருள்: 
இடறவா! எனது முகத்டத உனக்குக் கீழ்ப்படியச் பெய்துவிட்கடன். என் காரியம் அடனத்டதயும் 
உன்னிடம் ஒப்ப டடத்துவிட்கடன். என் முதுடக உன்னளவில் ொய்த்துவிட்கடன். உன்மீதுள்ள 
ஆவலிலும் அச்ெத்திலும்தான் (இவற்டற நான் பெய்கதன்). உன்னிடமிருந்து தப்பிக்கவும் 
ஒதுங்கிடவும் உன்டனத் தவிர கவறு கபாக்கிடமில்டல. நீ அருளிய உனது கவதத்டதயும் நீ 
அனுப்பிய உன்னுடடய நபிடயயும் நான் நம்பிகனன்.) இந்தப் பிரார்த்தடனடய (இரவின்) இறுதிப் 
கபச்ொக ஆக்கிக்பகாண்டு, அன்டறய இரவில் நீ இறந்துவிட்டால், (இஸ்லாம் எனும்) இயற்டக 
மரபில் நீ இறந்தவன் ஆவாய். இதன் அறிவிப்பாளரான பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: நான் இவற்டற நிடனவிலிருத்துவதற்காகத் திரும்ப ஓதிக்காட்டிகனன். அப்கபாது ("நீ 
அனுப்பிய உன் நபிடயயும் நான் நம்பிகனன்' என்பதற்குப் பதிலாக) "நீ அனுப்பிய உன் ரசூடலயும் 
நான் நம்பிகனன்' என்று நான் பொல்லிவிட்கடன். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ 
அனுப்பிய உன் நபிடயயும் நான் நம்பிகனன் என்று பொல்வரீாக'' என (திருத்தி)க் கூறினார்கள்.37 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் 
ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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ஆயினும் மன்சூர் (ரஹ்) அவர்களது (கமற்கண்ட) அறிவிப்கப முழுடமயானதாகும். ஹுடஸன் 
பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர் (இறக்காமல்) காடலப் பபாழுடத 
அடடந்தாலும் நன்டம டயகய அடடந்துபகாண்டார்'' என்று கூடுத லாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

5250 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
மனிதரிடம், நீ இரவில் படுக்டகக்கு (உறங்க)ச் பெல்லும்கபாது, "அல்லாஹும்ம! அஸ்லம்த்து நஃப்ெீ 
இடலக்க, வ வஜ்ஜஹ்த்து வஜ்ஹ ீஇடலக்க, வ அல்ஜஃத்து ழஹ்ரீ இடலக்க, வ ஃபவ்வள்த்து அம்ரீ 

இடலக்க; ரக்ஃபத்தன் வ ரஹ்பத்தன் இடலக்க. லா மல்ஜஅ வலா மன்ஜா மின்க்க இல்லா 

இடலக்க, ஆமன்த்து பி கித்தாபிக்கல்லதீ அன்ஸல்த்த வபி ரசூலிக்கல்லதீ அர்ெல்த்த'' என்று 
பொல்லும்படி உத்தரவிட்டார்கள். "அவர் (இவ்வாறு பிரார்த்தித்துவிட்டு உறங்கும்கபாது) 
இறந்துவிட்டால் (இஸ்லாம் எனும்) இயற்டக மரபில் இறந்தவராவார்'' என்றும் கூறினார்கள். 
(பபாருள்: இடறவா! என்டன நான் உன்னிடம் ஒப்படடத்கதன். என் முகத்டத உன்னளவில் 

திருப்பிவிட்கடன். எனது முதுடக உன்னளவில் ொய்த்துவிட்கடன். என் காரியங்கள் 

அடனத்டதயும் உன்னிடம் ஒப்படடத்துவிட்கடன். உன்மீதுள்ள அன்பிலும் அச்ெத்திலும்தான் 
(இவற்டற நான் பெய் கதன்). உன்னிடமிருந்து தப்பிக்கவும் ஒதுங்கிடவும் உன்டனத் தவிர கவறு 
கபாக்கிடம் இல்டல. நீ அருளிய உன்னுடடய கவதத்டதயும் நீ அனுப்பிய உன் ரசூடலயும் நான் 
நம்பிகனன்.) இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு 
பஷ்ஷார் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இரவில்' எனும் குறிப்பு இடம்பபற வில்டல.  

525 1 கமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் 
பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இன்ன மனிதகர! 
நீர் உமது படுக்டகக்குச் பெல்லும்கபாது (இவ்வாறு பொல்வரீாக...)'' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் 

ஆரம்பமாகிறது. ஆயினும் அதில், ("நீ அனுப்பிய உன்னுடடய ரசூடல யும் நம்பிகனன்'' என்பதற்குப் 
பகரமாக) "நீ அனுப்பிய உன்னுடடய நபிடயயும் நான் நம்பிகனன்'' என்று கூறியதாகவும், (இவ்வாறு 
பிராத்தித்துவிட்டு) அன்றிரவிகலகய நீ இறந்து விட்டால் (இஸ்லாம் எனும்) இயற்டக மரபி கலகய 

இறந்தவன் ஆவாய். காடலயில் (உயி ருடன் விழித்து) எழுந்தால், (இந்தப் பிரார்த்த டனகளின்) 
நன்டமகடளப் பபற்றுக்பகாள் வாய்'' என்று கூறியதாகவும் இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறி விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இவ்வாறு பிரார்த்திக்குமாறு) ஒரு 
மனிதருக்கு உத்தரவிட்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. "நீ காடலயில் (உயிருடன் விழித்து) 
எழுந்தால் (இந்தப் பிரார்த்தடனக் கான) நன்டமடயப் பபற்றுக்பகாள்வாய்'' எனும் குறிப்பு 
காைப்படவில்டல.  

5252 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் உறங்கச் 
பெல்லும்கபாது, "அல்லாஹும்ம! பிஸ்மிக்க அஹ்யா, வ பிஸ்மிக்க அமூத்து (இடறவா! உனது 
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பபயராகலகய உயிர் பபறுகிகறன்; உனது பபயர் கூறிகய இறக்கிகறன்.) என்று கூறுவார்கள். 
உறக்கத்திலிருந்து விழித்பதழும்கபாது, "அல்ஹம்து லில்லாஹில்லதீ அஹ்யானா பஅத மா 
அமாத்தனா வ இடலஹிந் நுஷூர் (அடனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியது. அவகன நம்டம 

இறக்கச்பெய்த பின்னர் நமக்கு உயிரூட்டினான். கமலும், அவனிடகம பெல்ல கவண்டியுள்ளது.)'' 
என்று கூறுவார்கள். 

 5253 அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ரலி) அவர்கள், "ஒருவர் உறங்கச் பெல்லும்கபாது "அல்லஹும்ம! கலக்த்த நஃப்ெீ, வ அன்த்த 
தவஃப்பாஹா, லக்க மமாத்துஹா வ மஹ்யாஹா, இன் அஹ்யய்த்தஹா ஃபஹ்ஃபழ்ஹா, வ இன் 
அமத்தஹா ஃபக்ஃபிர் லஹா, அல்லஹும்ம! இன்ன ீஅஸ்அலுக்கல் ஆஃபியா' (இடறவா! நீகய என் 
உயிடரப் படடத்தாய். நீகய அதடனக் டகப்பற்றிக்பகாள்கிறாய். அதன் இறப்பும் வாழ்வும் உனக்கக 
உரியன. அடத நீ உயிகராடு விட்டுடவத்தால் அடத நீ காப்பாற்றுவாயாக! அடத நீ இறக்கச் 

பெய்து விட்டால் அதற்கு மன்னிப்பு வழங்குவாயாக! இடறவா! உன்னிடம் நான் ஆகராக்கியத்டத 
கவண்டுகிகறன்) என்று கூறும்படி உத்தரவிட் டார்கள். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "இடதத் தாங்கள் தங்கள் தந்டத உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து 
பெவியுற்றரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர் கள், "உமர் 

(ரலி) அவர்கடளவிடச் ெிறந்தவ ரான அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிட மிருந்து 

பெவியுற்கறன்'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

5254 சுடஹல் பின் அபஸீாலிஹ் தக்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (எங்கள் தந்டத) 
அபூஸாலிஹ் தக்வான் (ரஹ்) அவர்கள், எங்களில் ஒருவர் உறங்கச் பெல்லும் கபாது வலப் 
பக்கத்தில் ொய்ந்து படுத்துக்பகாண்டு, "அல்லாஹும்ம! ரப்பஸ் ஸமாவாத்தி வ ரப்பல் அர்ளி வ 
ரப்பல் அர்ஷில் அழீம். ரப்பனா வ ரப்ப குல்லி டஷயின். ஃபாலிக்கல் ஹப்பி வந்நவா வ 
முன்ஸிலத் தவ்ராத்தி வல்இன்ஜலீி வல்ஃபுர்கான், அஊது பிக்க மின் ஷர்ரி குல்லி டஷயின். 
அன்த்த ஆகிதும் பி நாஸியத்திஹ், அல்லாஹும்ம! அன்த்தல் அவ்வலு; ஃப டலஸ கப்லக்க 
டஷஉன், வ அன்த்தல் ஆகிரு; ஃப டலஸ பஅதக்க டஷஉன். வ அன்த்தழ் ழாஹிரு; ஃப டலஸ 
ஃபவ்கக்க டஷஉன், வ அன்த்தல் பாத்தினு; ஃப டலஸ தூனக்க டஷஉன், இக்ளி அன்னா அத்டதன 
வ அஃக்னினா மினல் ஃபக்ர்'' என்று கூறும்படி உத்தரவிடுவார்கள். கமலும் இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அறிவித்ததாகவும் கூறுவார்கள். (பபாருள்: இடறவா! 
வானங்களின் அதிபதிகய! பூமியின் அதிபதிகய! மகத்தான அரியடையின் அதிபதிகய! எங்கள் 
இடறவா! அடனத்துப் பபாருட்களின் அதிபதிகய! தானிய வித்துகடளயும் விடதகடளயும் பிரி(த்து 
தாவர வர்க்கத்டத முடளப்பி)ப்பவகன! தவ்ராத், இன்ஜலீ், ஃபுர்கான் (குர்ஆன்) ஆகிய கவதங்கடள 
அருளியவகன! அடனத்துப் பபாருட்களின் தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் 

ககாருகிகறன். அவற் றின் முன்பநற்றி கராமங்கடள நீகய பிடித்துள்ளாய். இடறவா! நீகய 
ஆரம்பமானவன்; உனக்கு முன்னர் கவபறதுவும் இல்டல. நீகய இறுதியானவன்; உனக்குப் பின்னர் 
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கவபறதுவும் இல்டல. நீகய கமலானவன்; உனக்கு கமகல கவபறான்றுமில்டல. நீகய 
அடித்தளமானவன்; உனக்குக் கீகழ கவபறான்றுமில்டல. எங்கள் கடன்கடள நிடறகவற்றி 
டவப்பாயாக! வறுடமயிலிருந்து காத்து எங்கடளத் தன்னிடறவு பகாள்ளச்பெய்வாயாக!)  

5255 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாங்கள் உறங்கச் 
பெல்லும்கபாது கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி பிரார்த்திக்கும் படி உத்தரவிடுவார்கள்'' என்று 

காைப்படு கிறது. கமலும் அதில், ("மின் ஷர்ரி குல்லி டஷயின் அன்த்த ஆகிதும் பி நாஸியத்திஹ்' 

என்பதற்குப் பகரமாக) "மின் ஷர்ரி குல்லி தாப்பத்தின் அன்த்த ஆகிதும் பிநாஸியத் திஹா'' என்று 

இடம்பபற்றுள்ளது. (பபாருள்: அடனத்து உயிரினங்களின் தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் 

பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன். அவற்றின் முன்பநற்றி கராமங் கடள நீகய பிடித்துள்ளாய்.)  

5256 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், (ஒரு முடற) ஃபாத்திமா (ரலி) 
அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து (தமக்கு ஒத்தாடெயாகப் பைி புரிய) அடிடம ஒருவடரத் 
தருமாறு ககட்டார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹும்ம! ரப்பஸ் ஸமாவாத்திஸ் 
ஸப்இ...'' (இடறவா! ஏழு வானங்களின் அதிபதிகய!...)'' என்று பதாடங்கி கமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளபடி பிரார்த்திக்குமாறு கூறியதாகக் காைப்படுகிறது.  

5257 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் படுக்டகக்குச் பென்றால், உங்களது 
கீழங்கியின் ஓரத்தால் விரிப்டபத் தட்டிவிடுங்கள். அல்லாஹ்வின் பபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்) 
கூறுங்கள். ஏபனனில், நீங்கள் இல்லாதகபாது உங்களது விரிப்பில் என்ன (விஷ ஜந்து) 
புகுந்துபகாண்டது என்பது உங்களுக்குத் பதரியாது. பிறகு படுக்கத் தயாராகும்கபாது வலப் பக்கத்தில் 
ொய்ந்து படுத்துக்பகாண்டு, பின்வருமாறு பிரார்த்தியுங்கள்: சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம! ரப்ப ீபிக்க 
வளஅத்து ஜன்ப,ீ வ பிக்க அர்ஃபஉஹு, இன் அம்ெக்த்த நஃப்ெீ ஃபக்ஃபிர் லஹா. வ இன் அர்ெல்த் 
தஹா ஃபஹ்ஃபழ்ஹா பி மா தஹ்ஃபழு பிஹி இபாதக்கஸ் ஸாலிஹனீ். (பபாருள்: இடறவா! நீ 
(அடனத்துக் குடறகளிலிருந்தும்) தூய்டமயானவன். என் இரட்ெகா! உன் பபயரால் என் விலாடவ 
(தடர யில்) டவத்கதன். உன் உதவியாகலகய (மீண்டும்) எழுகவன். என் உயிடர நீ டகப் 
பற்றிக்பகாண்டால், அடத மன்னிப்பாயாக! அடத நீ (உன் வெம் டவத்துக்பகாள்ளாமல்) 
விட்டுவிட்டால், உன் நல்லடியார்கடள எதன் மூலம் பாதுகாப்பாகயா அதன் மூலம் என் 
உயிடரயும் காத்திடுவாயாக!) இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.38 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், ("சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம! ரப்ப!ீ'' என்பதற்குப் பகரமாக) பிஸ்மிக்க ரப்ப ீ
வளஅத்து ஜன்ப ீ(என் அதிபதிகய! உன் பபயரால் என் விலாடவ (தடரயில்) டவத்கதன்)'' என்றும், 

("ஃப இன் அம்ெக்த்த நஃப்ெீ ஃபக்ஃபிர் லஹா'' என்பதற்குப் பகரமாக) "ஃப இன் அஹ்யய்த்த நஃப்ெீ 
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ஃபர்ஹம்ஹா'' என்றும் காைப்படுகிறது. (பபாருள்: அடத நீ உயிகராடு வாழச்பெய்தால் அதற்கு நீ 
கருடை புரிவாயாக!) 

 5258 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் படுக்டகக்குச் 
பெல்லும்கபாது "அல்ஹம்து லில்லாஹில்லதீ அத்அமனா வ ெகானா வ கஃபானா வ ஆவானா. 
ஃபகம் மிம்மன் லா காஃபிய லஹு, வலா முஃவிய'' என்று கூறுவார்கள். (பபாருள்: அடனத்துப் 
புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியது. அவகன நமக்கு உைவளித்தான்; குடிநீர் வழங்கினான்; (நம் 
கதடவகடள நிடறகவற்றி) கபாதுமான அளவுக்குக் பகாடுத்தான்; (தங்க இடமளித்து) 
தஞ்ெமளித்தான். ஆனால், கபாதுமாக்கிடவப்பதற்ககா தஞ்ெமளிப்பதற்ககா ஆளில்லா மல் 
எத்தடனகயா கபர் இருக்கின்றனர்.)  

பாடம் :  18 பெய்தவற்றின் தஙீ்கிலிருந்தும் பெய் யத் தவறியவற்றின் தஙீ்கிலிருந்தும் 

இடறவனிடம் பாதுகாப்புக் ககாரல்.39 

 5259 ஃபர்வா பின் நவ்ஃபல் அல்அஷ்ஜஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடம், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் கவண்டிவந்த பிரார்த்தடன 
கள் குறித்துக் ககட்கடன். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் ஷர்ரி 
மா அமில்த்து, வ மின் ஷர்ரி மா லம் அஃமல்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

பிரார்த்திப்பார்கள் எனப் பதிலளித்தார்கள். (பபாருள்: இடறவா! நான் பெய்தவற்றின் தீங்கிலிருந்தும் 
நான் பெய்யத் தவறியவற்றின் தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன்.) இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஃபர்வா பின் நவ்ஃபல் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
பின்வருமாறு இடம்பபற்றுள்ளது: நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் கவண்டிய பிரார்த்தடன குறித்துக் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் ஷர்ரி மா அமில்த்து. வ ஷர்ரி மா லம் அஃமல்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்திப்பார்கள் என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஃபர்வா பின் நவ்ஃபல் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("வ 
ஷர்ரி மா லம் அஃமல்'' என்பதற்குப் பகரமாக) "வ மின் ஷர்ரி மா லம் அஃமல்'' என்று ெிறிய வித்தி 
யாெத்துடன்) இடம்பபற்றுள்ளது. 

 5260 ஃபர்வா பின் நவ்ஃபல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது பிரார்த்தடன 
யில் "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் ஷர்ரி மா அமில்த்து வ ஷர்ரி மா லம் அஃமல்'' 

என்று கூறுவார்கள். (பபாருள்: இடறவா! நான் பெய்தவற்றின் தீங்கிலிருந்தும், நான் பெய்யத் 

தவறியவற்றின் தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ககாரு கிகறன்.)  
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526 1 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹும்ம! லக்க அஸ்லம்த்து, வ பிக்க ஆமன்த்து, வ அடலக்க தவக்கல்த்து, வ இடலக்க 
அனப்த்து, வ பிக்க காஸம்த்து. அல் லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பி இஸ்ஸத்திக்க, லாயிலாஹ 
இல்லா அன்த்த, அன் துளில்லன,ீ அன்த் தல் ஹய்யுல்லதீ லா யமூத்து, வல்ஜின்னு வல்இன்ஸு 

யமூத்தூன்'' என்று பிரார்த்தித்துவந்தார்கள். (பபாருள்: இடறவா! உனக்கக அடிபைிந்கதன். உன்மீகத 
நம்பிக்டக பகாண்டுள்களன். உன்டனகய ொர்ந்துள்களன். உன்னிடகம திரும்புகிகறன். உன் 
உதவியாகலகய (எதிரிகளிடம்) வழக் காடுகவன். இடறவா! நான் வழிதவறாமலிருக்க உனது 
வல்லடமயின் மூலம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன். உன்டனத் தவிர கவறு இடறவனில்டல. 
ஜின் இனத்தாரும் மனித குலத்தாரும் இறந்துவிடுவார்கள்; ஆனால் நீ இறக்காமல் 

நிடலத்திருப்பவன்.)40  

5262 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் பயைத்தில் இருந்து, 

அதிகாடல முன்கநரத்டத அடடந்தால், "ெமிஅ ொமிஉன் பி ஹம்தில்லாஹி வ ஹுஸ்னி 
பலாயிஹி அடலனா. ரப்பனா ஸாஹிப்னா. வ அஃப்ளில் அடலனா. ஆயிதம் பில்லாஹி மினந் 
நார்'' என்று பிரார்த்திப்பார்கள். (பபாருள்: அல்லாஹ் நமக்குப் புரிந்த நல்லுபகாரத்திற்காக அவடன 
நாம் கபாற்றிப் புகழ்வடதக் ககட்பவர் ககட்டுவிட்டார். (அல்லது ககட்பவர் பிறருக்கு எடுத்துடரக் 
கட்டும்.) எங்கள் இரட்ெகா! எங்களுடன் வரு வாயாக! எங்கள்மீது கருடை பபாழிவாயாக! நரக 
பநருப்பிலிருந்து காப்பாயாக!) 

 5263 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு 
பிரார்த்திப்பது வழக்கம்: அல்லாஹும் மஃக்ஃபிர் லீ கத்தீஅத்தீ, வ ஜஹ்லீ, வ இஸ்ராஃப ீஃப ீஅம்ரீ, வ 
மா அன்த்த அஉலமு பிஹி மின்ன.ீ அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர்லீ ஜித்தீ, வ ஹஸ்லீ வ கத்தஈ வ அம்தீ, 

வ குல்லு தாலிக்க இந்தீ. அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர் லீ மா கத்தம்த்து, வ மா அக்கர்த்து, வ மா 
அஸ்ரர்த்து, வ மா அஉலன்த்து. வ மா அன்த்த அஉலமு பிஹி மின்ன.ீ அன்த்தல் முகத்திமு வ 
அன்த்தல் முஅக்கிரு. வ அன்த்த அலா குல்லி டஷயின் கதீர். (பபாருள்: இடறவா! என் 
குற்றத்டதயும் அறியாடமடயயும் என் பெயலில் நான் கமற்பகாண்ட விரயத்டதயும் 
மன்னிப்பாயாக. கமலும், என்டனவிட நீ எடதபயல்லாம் அறிந்துள்ளாகயா அடத யும் 
மன்னிப்பாயாக! இடறவா! நான் விடனயாகச் பெய்தடதயும் விடளயாட்டாகச் பெய்தடதயும் 
தவறுதலாகச் பெய்தடதயும் கவண்டுபமன்கற பெய்தடதயும் மன்னிப்பாயாக! இடவ யாவும் 
என்னிடம் இல்லாமலில்டல. இடறவா! நான் முன்பு பெய்தடதயும் (அதன்) பின்பு பெய்தடதயும் 
இரகெியமாகச் பெய்தடதயும் பகிரங்கமாகச் பெய்தடதயும் என்டனவிட நீ எவற்டறபயல்லாம் 

அறிந்துள்ளாகயா அவற்டறயும் மன்னிப்பாயாக! நீகய முன்கனற்றம் அடடயச் பெய்பவன். நீகய 
பின்னடடவு ஏற்படுத்துபவன். நீ அடனத்தின் மீதும் ஆற்றல் உள்ளவன்.)4 1 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
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 5264 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பின்வருமாறு பிரார்த்தித்துவந்தார்கள்: அல்லாஹும்ம! அஸ்லிஹ் லீ தீனியல்லதீ ஹுவ 
இஸ்மத்து அம்ரீ. வ அஸ்லிஹ் லீ துன்யாயல்லத்தீ ஃபஹீா மஆஷீ. வ அஸ்லிஹ் லீ 
ஆகிரத்தியல்லத்தீ ஃபஹீா மஆதீ. வஜ்அலில் ஹயாத்த ஸியாதத்தன் லீ ஃப ீகுல்லி டகர். 
வஜ்அலில் மவ்த்த ராஹத்தன் லீ மின் குல்லி ஷர். (பபாருள்: இடறவா! எனது நடத்டதக்குப் 
பாதுகாப்பாக உள்ள எனது மார்க்கத்டத எனக்குச் ெீர்படுத்துவாயாக! நான் வாழ கவண்டிய 
இம்டமடய எனக்குச் ெீர்படுத்துவாயாக! நான் திரும்பி வரவுள்ள மறுடமடய எனக்குச் 
ெீர்படுத்துவாயாக! வாழ்க்டகடய, எல்லா நன்டமகடளயும் கூடுதலாகச் பெய்வதற்கு எனக்குக் 

காரைமாக்குவாயாக! மரைத்டத, எல்லாத் தீடமகளிலிருந்தும் பாதுகாப்புப் பபறுவதற்கு எனக்குக் 

காரைமாக்கு வாயாக!)  

5265 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஸ்அலுக்கல் ஹுதா, வத்துகா, வல் அஃபாஃப வல் ஃகினா'' என்று 
பிரார்த்தித்துவந்தார்கள். (பபாருள்: இடறவா! உன்னிடம் நான் நல்வழிடயயும் இடறயச்ெத்டதயும் 
சுயக் கட்டுப்பாட்டட யும் தன்னிடறடவயும் கவண்டுகிகறன்.) இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
இப்னுல் முஸன்னா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("சுயக் கட்டுப்பாடு' என்படதக் குறிக்க "அஃபாஃப்' 

என்பதற்குப் பகரமாக) "அல்இஃப்பத்த' எனும் பொல் இடம்பபற்றுள்ளது.  

5266 அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: டஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிவந்தடதப் கபான்றுதான் நான் உங்களிடம் 
அறிவிக்கிகறன்'' என்று கூறிவிட்டுப் பின் வருமாறு பொன்னார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பின்வருமாறு பிரார்த்திப்பது வழக்கம்: அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் 
அஜ்ஸி, வல்கெலி, வல்ஜுப்னி, வல் புக்லி, வல்ஹரமி, வ அதாபில் கப்ர். அல்லாஹும்ம! ஆத்தி நஃப்ெீ 
தக்வாஹா, வ ஸக்கிஹா, அன்த்த டகரு மன் ஸக்காஹா. அன்த்த வலிய்யுஹா வ மவ்லாஹா. 
அல்லா ஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் இல்மின் லா யன்ஃபஉ, வ மின் கல்பின் லா யக்ஷஉ, வ 
மின் நஃப்ெின் லா தஷ்பஉ, வ மின் தஅவத்தின் லா யுஸ்தஜாபு லஹா. (பபாருள்: இடறவா! 
உன்னிடம் நான் இயலாடமயிலிருந்தும் கொம்பலிலிருந்தும் ககாடழத்தனத் திலிருந்தும் 
கருமித்தனத்திலிருந்தும் தள்ளாடமயிலிருந்தும் மண்ைடறயின் கவதடனயிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் 
ககாருகிகறன். இடறவா! எனது உள்ளத்தில் உன்டனப் பற்றிய அச்ெத்டத ஏற்படுத்தி, அடதத் 

தூய்டமப்படுத்துவாயாக! அடதத் தூய்டமப்படுத்துகவாரில் நீகய ெிறந்தவன். நீகய அதன் 
உரிடமயாளன்; அதன் காவலன். இடறவா! உன்னிடம் நான் பயனளிக்காத கல்வியிலிருந்தும் 
உன்டன அஞ்ொத உள்ளத்திலிருந்தும் திருப்தியடடயாத மனத்திலிருந்தும் ஏற்கப்படாத பிரார்த் 
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தடனயிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன்.) இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

5267 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மாடல கநரத்டத அடடயும்கபாது, "அம்டெனா வ அம்ெல் முல்க்கு லில்லாஹ்; 

வல்ஹம்து லில்லாஹ். லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க லஹு'' என்று 
கூறுவார்கள். (பபாருள்: நாங்கள் மாடலப் பபாழுடத அடடந்கதாம். மாடலப் பபாழுதின் ஆட்ெி 
அல்லாஹ் வுக்கக உரியது. அடனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியது. அல்லாஹ்டவத் தவிர 

கவறு இடறவன் இல்டல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இடை யாருமில்டல.) இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹென் பின் உடபதில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
ஸுடபத் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் இப்ராஹமீ் பின் சுடவத் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து 
பின்வருமாறு கூடுதலாக மனனமிட்டதாகவும் என்னிடம் அறிவித் தார்கள்: லஹுல் முல்க்கு வ 
லஹுல் ஹம்து. வஹுவ அலா குல்லி டஷயின் கதீர். அல்லாஹும்ம! அஸ்அலுக்க டகர ஹாதி 
ஹில் டலலா. வ அஊது பிக்க மின் ஷர்ரி ஹாதிஹில் டலலா. வ ஷர்ரி மா பஅதஹா. 
அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் கெலி, வ சூயில் கிபர். அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது 
பிக்க மின் அதாபின் ஃபிந்நாரி, வ அதாபின் ஃபில்கப்ர். (பபாருள்: ஆட்ெி அவனுக்கக உரியது. புகழும் 
அவனுக்கக உரியது. அவன் அடனத்தின் மீதும் ஆற்றல் உள்ளவன். இடறவா! உன்னிடம் நான் 
இந்த இரவின் நன்டமடய கவண்டுகிகறன். கமலும், உன்னிடம் நான் இந்த இரவின் தீங்கிலிருந்தும் 

அதற்குப் பின்னுள்ள தீடமயிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன். இடறவா! கொம்பலிலிருந்தும் 
முதுடமயின் ககட்டிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன். இடறவா! நரக 
பநருப்பிலுள்ள கவதடனயிலிருந்தும் மண்ைடற யிலுள்ள கவதடனயிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் 
பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன்.) இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5268 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மாடலப் 
பபாழுடத அடடயும்கபாது "அம்டெனா வ அம்ெல் முல்க்கு லில்லாஹ். வல்ஹம்து லில்லாஹ், 

லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க லஹு'' என்று கூறுவார்கள். (பபாருள்: நாங்கள் 
மாடலப் பபாழுடத அடடந்கதாம். மாடலப் பபாழுதின் ஆட்ெி அல்லாஹ் வுக்கக உரியது. 
அடனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக. அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவன் இல்டல. அவன் 
தனித்தவன். அவனுக்கு இடை யாருமில்டல.) அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹென் பின் 
உடபதில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள், "லஹுல் முல்க்கு, வ லஹுல் ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி 
டஷயின் கதீர்'' என்றும் இப்ராஹமீ் பின் சுடவத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாககவ நான் கருதுகிகறன் 
என்று கூறுகிறார்கள். (பபாருள்: அவனுக்கக ஆட்ெியதிகாரம் உரியது. எல்லாப் புகழும் அவனுக்கக 
உரியது. அவன் அடனத்தின் மீதும் ஆற்றல் உள்ளவன்.) கமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள், "ரப்பி! 
அஸ்அலுக்க டகர மா ஃபஹீாதிஹில் டலலத்தி வ டகர மா பஅதஹா. வ அஊது பிக்க மின் 
ஷர்ரி மா ஃபஹீாதிஹில் டலலத்தி வ ஷர்ரி மா பஅதஹா. ரப்பி! அஊது பிக்க மினல் கெலி, வ 
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சூயில் கிபர். ரப்பி! அஊது பிக்க மின் அதாபின் ஃபிந்நாரி, வ அதாபின் ஃபில்கப்ர்'' என்றும் 
கூறுவார்கள். (பபாருள்: என் இடறவா! இந்த இரவி லுள்ள நன்டமடயயும் அதற்குப் பின்னுள்ள 

நன்டமடயயும் உன்னிடம் நான் கவண்டுகி கறன். இந்த இரவிலுள்ள தீங்கிலிருந்தும் அதற்குப் 
பின்னுள்ள தீங்கிலிருந்தும் உன்னி டம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன். என் இடறவா! உன்னிடம் 
நான் கொம்பலிலிருந்தும் முதுடமயின் ககட்டிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன். என் இடறவா! 
நரக பநருப்பி லுள்ள கவதடனயிலிருந்தும் மண்ைடறயி லுள்ள கவதடனயிலிருந்தும் உன்னிடம் 
நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன்.) இவ்வாகற நபி (ஸல்) அவர்கள் காடலப் பபாழுடத 
அடடயும்கபாது "அஸ்பஹ்னா. வ அஸ்பஹல் முல்க்கு லில்லாஹ்'' (நாங்கள் காடலப் பபாழுடத 
அடடந்கதாம். காடலப் பபாழுதின் ஆட்ெி அல்லாஹ்வுக்கக உரியது.) என்று கூறி (மற்றடதயும் 
ஓதி)னார்கள். 5269 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மாடலப் பபாழுடத அடடயும்கபாது "அம்டெனா வ அம்ெல் முல்க்கு லில்லாஹ். 
வல்ஹம்து லில்லாஹ். லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, வஹ்தஹு, லா ஷரீக்க லஹு, 

அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஸ்அலுக்க மின் டகரி ஹாதிஹில் டலலா. வ டகரி மா ஃபஹீா. வ 
அஊது பிக்க மின் ஷர்ரிஹா, வ ஷர்ரி மா ஃபஹீா. அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் 
கெலி, வல்ஹரமி, வ சூயில் கிபரி, வ ஃபித்னத்தித் துன்யா, வ அதாபில் கப்ர்'' என்று கூறுவார்கள். 
(பபாருள்: நாங்கள் மாடலப் பபாழுடத அடடந்கதாம். மாடலப் பபாழுதின் ஆட்ெி அல்லாஹ் 

வுக்கக உரியது. அடனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியது. அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு 
இடறவன் இல்டல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இடையாக யாருமில்டல. இடறவா! இந்த 
இரவின் நன்டமடயயும் அதற்குப் பின்னுள்ள நன்டமடயயும் உன்னிடம் நான் கவண்டுகிகறன். 
அதன் தீடமயிலிருந்தும் அதற்குப் பின்னுள்ள தீடமயிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் 
ககாருகிகறன். இடறவா! கொம்பலிலிருந்தும் தள்ளாடமயிலிருந்தும் முதுடமயின் ககட்டிலிருந்தும் 

இம்டமயின் கொதடனயிலிருந்தும் மண்ைடறயின் கவதடனயிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் 

பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன்.) இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹென் பின் உடபதில்லாஹ் 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இதில் ("லா ஷரீக்க லஹு - அவனுக்கு இடையாக யாருமில்டல 
என்பதற்குப் பிறகு) "லஹுல் முல்க்கு. வ லஹுல் ஹம்து. வஹுவ அலா குல்லி டஷயின் கதீர்'' 

(ஆட்ெி அவ னுக்கக உரியது. புகழும் அவனுக்கக உரியது. அவன் அடனத்தின் மீதும் 

ஆற்றலுள்ளவன்) என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் கூறியதாக ஸுடபத் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூடுதலாக அறிவித்தார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 5270 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு. வஹ்தஹு. அஅஸ்ஸ ஜுன்தஹு. வ நஸர அப்தஹு. வ ஃகலபல் 
அஹ்ஸாப வஹ்தஹு. ஃபலா டஷய்அ பஅதஹு'' என்று கூறிவந்தார்கள் (பபாருள்: 
அல்லாஹுடவத் தவிர கவறு இடறவன் இல்டல. அவன் தனித்தவன். தன் படடயி னடர 
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அவகன கண்ைியப்படுத்தினான். தன் அடிடம(யாகிய என)க்கு அவகன உதவினான். கூட்டுப் 
படடயினடர அவகன தனிபயாருவனாக பவன்றான். அவனுக்குப் பின்னால் (நிடலயானது) 
கவபறதுவும் இல்டல.)42  

527 1 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹும்மஹ்தின,ீ வ ெத்தித்ன'ீ' (இடறவா! எனக்கு நல்வழி காட்டுவாயாக! கநர்டமயானடதச் 
ெரியாகச் பெய்ய எனக்கு வாய்ப்பளிப் பாயாக!) என்று பிரார்த்திப்பரீாக. அப்கபாது (வழி 
தவறியவனுக்குச் ெரியான) வழிடய நீர் காட்டுவடத யும், (வடளந்த) அம்டப நிமிர்த்தி 
கநராக்குவடதயும் நிடனத்துக்பகாள்வரீாக'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "என்னிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுக்கல் ஹுதா வஸ்ஸதாத' 

(இடறவா! உன்னிடம் நான் நல்வழிடயயும் கநர்டமடய யும் கவண்டுகிகறன்) என்று பொல்வரீாக 
என்றார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி, பதாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள விவரங்கள் 
இடம்பபறுகின்றன.  

பாடம் :  19 பகலின் ஆரம்ப கநரத்திலும் உறங்கச் பெல்லும்கபாதும் இடறவடனத் துதித்தல். 
 5272 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவி யார்) ஜுடவரியா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் சுப்ஹுத் பதாழுடகக் குப்பின் அதிகாடலயில் என்னிடமிருந்து புறப்பட்டுச் பென்றார்கள். 
அப்கபாது நான் எனது பதாழுமிடத்தில் அமர்ந்திருந்கதன். பிறகு அவர்கள் முற்பகல் பதாழுடக 
(ளுஹா) பதாழுதுவிட்டு வந்தார்கள். அப்கபாதும் நான் (அகத இடத்தில்) அமர்ந்திருந்கதன். அப் 
கபாது என்னிடம், "நான் உன்னிடமிருந்து பென்றது முதல் இகத நிடலயில்தான் நீ இருந்துபகாண்டி 
ருக்கிறாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்'' என்கறன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் உன்னிடமிருந்து 
பென்றதற்குப் பிறகு நான்கு (துதிச்) பொற்கடள மூன்று முடற பொன்கனன். அவற்டற 
இன்டறக்பகல்லாம் நீ பொன்னவற்றுடன் மதிப்பிட்டால், நீ பொன்னவற்டற அடவ மிடகத்துவிடும். 
(அடவ:) சுப்ஹானல்லாஹி வபி ஹம்திஹி அதத கல்கிஹி, வ ரிளா நஃப்ெிஹி, வ ஸினத்த 

அர்ஷிஹி, வ மிதாத கலிமாத்திஹி (ஆகியடவயாகும்)'' என்றார்கள். (பபாருள்: அல்லாஹ்வுடடய 
படடப்புகளின் எண்ைிக்டக அளவுக்கும், அவன் உவக்கும் அளவுக்கும், அவனது அரியடையின் 
எடடயளவுக்கும், அவனுடடய பொற்களின் எண்ைிக்டக அளவுக்கும் அல்லாஹ்டவப் கபாற்றிப் 
புகழ்ந்து அவடனத் தூயவன் எனத் துதிக்கிகறன்.) இடத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - ஜுடவரியா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அதிகாடலத் பதாழுடகடயத் பதாழச் பென்றகபாது, அல்லது அதிகாடலத் 
பதாழுடகடயத் பதாழுது முடித்தபின் என் டனக் கடந்து பென்றார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி 
கமற்கண்ட தகவல்கள் இடம் பபற்றுள்ளன. அவற்றில் (அந்த நான்கு பொற் கடளச் ெற்று 
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வித்தியாெத்துடன்) "சுப்ஹானல் லாஹி அதத கல்கிஹி, சுப்ஹானல்லாஹி ரிளா நஃப்ெிஹி, 
சுப்ஹானல்லாஹி ஸினத்த அர்ஷிஹி, சுப்ஹானல்லாஹி மிதாத கலிமாத் திஹி'' என்று கூறியதாக 

இடம்பபற்றுள்ளது. (பபாருள்: அல்லாஹ்டவ அவனுடடய படடப்புகளின் எண்ைிக்டக அளவுக்குத் 

தூயவன் எனத் துதிக்கிகறன். அல்லாஹ்டவ அவன் உவக்கும் அளவுக்குத் தூயவன் எனத் 

துதிக்கிகறன். அல்லாஹ்டவ அவனது அரிய டையின் எடடயளவுக்குத் தூயவன் எனத் 

துதிக்கிகறன். அல்லாஹ்டவ அவனுடடய பொற்களின் எண்ைிக்டக அளவுக்குத் தூயவன் எனத் 
துதிக்கிகறன்.)  

5273 அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் துடைவி) ஃபாத்திமா திரிடக சுற்றுவதால் தமது 
டகயில் ஏற்பட்ட காய்ப்பு குறித்து (தம் தந்டத நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) முடறயிட்டார். அப்கபாது 
கபார்க் டகதிக(ளான அடிடமக)ள் ெிலர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்திருந்தனர். ஆககவ, (தம் 

பைிகளில் தமக்கு உதவ அடிடம பயாருவடரக் ககட்பதற்காக) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஃபாத்திமா 
பென்றார். ஆனால், நபி (ஸல்) அவர்கடளக் காை முடியவில்டல. (எனகவ,) ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கடளச் ெந்தித்து, (தாம் வந்த கநாக்கத்டத)த் பதரிவித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள் வடீ்டுக்கு 
வந்தகபாது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ஃபாத்திமா வந்த விவரத்டதத் பதரிவிக்ககவ, நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது நாங்கள் படுக்டகக்குச் பென்றுவிட்டிருந்கதாம். 
(நபியவர்கடளப் பார்த்த) உடகன நாங்கள் எழுந்திருக்கப்கபாகனாம். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"அப்படிகய இருங்கள்'' என்று கூறிவிட்டு, எனக்கும் ஃபாத்திமாவுக்கும் இடடகய அமர்ந்தார்கள். 
எனது பநஞ்ெின் மீது அவர்களது பாதம் பட்டு அதன் குளிர்ச்ெிடய நான் உைர்ந்கதன் (அந்த 
அளவுக்கு அவர்கள் எங்களிடடகய பநருக்கமாக அமர்ந்தார்கள்). பிறகு அவர்கள், "நீங்கள் இருவரும் 
ககட்டடதவிடச் ெிறந்தடத நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கட்டுமா? நீங்கள் இருவரும் உங்கள் 
படுக்டகக்குச் பெல்லும்கபாது, முப்பத்து நான்கு முடற "அல்லாஹு அக்பர்' (அல்லாஹ் மிகவும் 
பபரியவன்) என்றும், முப்பத்து மூன்று முடற "சுப்ஹானல்லாஹ்' (அல்லாஹ் தூயவன்) என்றும், 

முப்பத்து மூன்று முடற "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' (அல்லாஹ்வுக்கக புகழ் அடனத் தும்) என்றும் 
பொல்லுங்கள். அது உங்கள் இரு வருக்கும் பைியாள் ஒருவர் இருப்படதவிடச் ெிறந்ததாகும்'' 

என்று பொன்னார்கள்.43 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிட மிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில், "நீங்கள் இருவரும் இரவில் உங்கள் படுக்டகக்குச் பெல்லும்கபாது...'' என்று 
இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ரலி) அவர்களிட மிருந்கத கமலும் மூன்று 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபடீலலா 
(ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது: அலீ (ரலி) அவர்கள், 

"இவ்வாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய நாளிலிருந்து அடத நான் ஓதாமல் விட்டதில்டல'' என்று 
பொன்னார்கள். அப்கபாது "ஸிஃப்பனீ் கபார் நடடபபற்ற இரவில்கூடவா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அலீ (ரலி) அவர்கள், "ஸிஃப்பனீ் கபார் நடடபபற்ற இரவில்கூட ஓதாமல் இருந்ததில்டல'' 
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என்று பதிலளித்தார்கள்.44 முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான், ஸிஃப்பனீ் கபார் 
நடடபபற்ற இரவில்கூடவா?'' என்று ககட்கடன் என அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபடீலலா (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாகக் காைப் படுகிறது.  

5274 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் பைியாள் ஒருவடரக் 
ககட்பதற்காக நபி (ஸல்) அவர் களிடம் வந்தார்கள். தமது பைி(ச்சுடம) பற்றி நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் முடறயிட்டார்கள். அப்கபாது "நம்மிடம் உனக்குப் பைியாளர் 
கிடடக்கப்கபாவதில்டல. பைியாளர் ஒருவடர விடச் ெிறந்த ஒன்டற உனக்கு அறிவிக்கட் டுமா? நீ 
உனது படுக்டகக்குச் பெல்லும்கபாது, முப்பத்து மூன்று முடற "சுப்ஹானல்லாஹ்' என்றும், முப்பத்து 
மூன்று முடற "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்றும், முப்பத்து நான்கு முடற "அல்லாஹு அக்பர்' 

என்றும் பொல்'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 20 கெவல் கூவும்கபாது, இடறவனிடம் பிரார்த்திப்பது விரும்பத் தக்கதாகும். 

 5275 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் கெவல் கூவுகின்ற ெப்தத்டதக் ககட்டால், 

அல்லாஹ்விடம் அவனது அருடளக் ககளுங்கள். ஏபனனில், அது வானவடரப் பார்த்திருக்கிறது 
(அதனால்தான் கூவுகின்றது.); கழுடத கத்தும் ெப்தத்டதக் ககட்டால், டஷத்தானிடமிருந்து 

காக்குமாறு அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருங்கள். ஏபனனில், அது டஷத்தாடனப் 

பார்த்திருக்கிறது. (அதனால்தான் கத்துகிறது.) இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.45  

பாடம் : 2 1 துன்பத்தின்கபாது ஓத கவண்டிய பிரார்த்தடன.  
5276 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் துன்பத்தின்கபாது, 

பின்வருமாறு கூறுவார்கள்: லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு அழீமுல் ஹலீம். லாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹு ரப்புல் அர்ஷில் அழீம். லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு ரப்புஸ் ஸமா வாத்தி, வ 
ரப்புல் அர்ளி, வரப்புல் அர்ஷில் கரீம். (பபாருள்: கண்ைியம் வாய்ந்கதானும் பபாறுடம 
மிக்ககானுமான அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவன் இல்டல. மகத்தான அரியடையின் 
அதிபதியான அல்லாஹ் டவத் தவிர கவறு இடறவன் இல்டல. வானங் களின் அதிபதியும் 
பூமியின் அதிபதியும் மாட்ெிடம மிக்க அரியடையின் அதிபதியு மான அல்லாஹ்டவத் தவிர 
கவறு இடறவன் இல்டல.)46 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், கமற்கண்ட அறிவிப்கப முழுடமயானதாகும். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவற்றால் பிரார்த்தித்துவந்தார்கள்; 
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துன்பம் கநரும்கபாது அவ்வாறு கூறிவந்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றாலும் ("ரப்புஸ் ஸமாவாத்தி வ ரப்புல் 
அர்ளி') என்பதற்குப் பகரமாக "ரப்புஸ் ஸமாவாத்தி வல்அர்ளி (வானங்கள் மற்றும் பூமியின் 

அதிபதியுமான) என்று (ெிறு வித்தியாெத்துடன்) காைப்படுகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கவகறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எகதனும் மனக்கவடல ஏற்பட்டால்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்றடவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. ஆயினும் அதனுடன், 

"லாயிலாஹ இல்லல் லாஹு ரப்புல் அர்ஷில் கரீம் (மாட்ெிடம மிக்க அரியடையின் 
அதிபதியான அல்லாஹ் டவத் தவிர கவறு இடறவன் இல்டல) என்பதும் கூடுதலாக 
இடம்பபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 22 சுப்ஹானல்லாஹி வபி ஹம்திஹி (அல்லாஹ்டவப் கபாற்றிப் புகழ்ந்து அவன் 
தூயவன் எனத் துதிக்கின் கறன்) என்று துதிப்பதன் ெிறப்பு.47 

 5277 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
"(இடறவடனத் துதிக்கும்) பொற்களில் மிகவும் ெிறந்தது எது?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள், "அல்லாஹ், "தன் வானவர்களுக் காக' அல்லது "தன் அடியார்களுக்காக' "சுப்ஹானல்லாஹி 
வபி ஹம்திஹி' (அல்லாஹ்டவப் கபாற்றிப் புகழ்ந்து அவன் தூயவன் எனத் துதிக்கிகறன்) 
என்படதகய கதர்ந்பதடுத்துள்ளான்'' என்று பதிலளித் தார்கள்.  

5278 அபூதர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(என்னிடம்), "அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான வார்த்டதடய நான் உமக்குத் 
பதரிவிக்கட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ் வின் தூதகர! அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் 
விருப்பமான (அந்த) வார்த்டதடய எனக்குத் பதரிவியுங்கள்'' என்று கூறிகனன். அதற்கு, 

"அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான வார்த்டத "சுப்ஹானல்லாஹி வபி ஹம்திஹி' 
(அல்லாஹ்டவப் கபாற்றிப் புகழ்ந்து துதிக்கிகறன்) என்பதாகும்'' என்று கூறினார்கள்.  

பாடம் : 23 கண்பைதிகர இல்லாத முஸ்லிம் களுக்காகப் பிரார்த்திப்பதன் ெிறப்பு.  

5279 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமான அடியார், கண்பைதிகர 
இல்லாத தம் ெககாதரருக்காகப் பிரார்த்திக்கும் கபாது, வானவர் "உனக்கும் அடதப் கபான்கற 
கிடடக்கட்டும்!'' என்று கூறாமல் இருப்ப தில்டல.48 இடத அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 

 5280 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர், கண்பைதிகர இல்லாத தம் 
ெககாதரருக்காகப் பிரார்த்தித்தால், அதற்பகன நியமிக்கப்பட்டுள்ள வானவர், "ஆமீன் (இடறவா! 
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ஏற்றுக்பகாள்வாயாக) அடதப் கபான்கற உமக்கும் கிடடக்கட்டும்!'' என்று கூறுகிறார். இடத என் 
தடலவர் (அபுத்தர்தா) என்னிடம் கூறினார் என (அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்களின் மடனவி) உம்முத் 
தர்தா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 528 1 ஸஃப்வான் பின் அப்தில்லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: தர்தா (ரஹ்) 
அவர்கள் ஸஃப்வான் (ரஹ்) அவர்களின் மடனவியாக இருந்தார் (என்பது குறிப்பிடத் தக்கது). 
ஸஃப்வான் கூறுகிறார்: நான் ஷாம் (ெிரியா) நாட்டுக்குச் பென்றகபாது (என் மடனவியின் தந்டத) 
அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்களது இல்லத்திற்குச் பென்கறன். அங்கு அவடரக் காை முடியவில்டல. 
(என் மடனவியின் தாய்) உம்முத் தர்தா (ரஹ்) அவர்கடளக் கண்கடன். அவர் என்னிடம், "இந்த 
ஆண்டில் நீங்கள் ஹஜ்ஜுக்குச் பெல்ல நாடியுள்ளரீ்களா?'' என்று ககட்டார். நான் "ஆம்'' என்கறன். 
அதற்கு அவர் பொன்னார்: அவ்வாறாயின் எங்கள் நலனுக்காகவும் பிரார்த்தியுங்கள். ஏபனனில், நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "ஒரு முஸ்லிம் கண்பைதிகர இல்லாத தம் ெககாதரருக்காகச் பெய்யும் 
பிரார்த்தடன அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. அந்த முஸ்லிமின் தடலக்கருகில் அதற்பகன 

நியமிக்கப்பட்டுள்ள வானவர் ஒருவர் உள் ளார். அந்த முஸ்லிம் தம் ெககாதரருக்காக நன்டம 
கவண்டிப் பிரார்த்திக்கும்கபாபதல் லாம், அதற்பகன நியமிக்கப்பட்டுள்ள அந்த வானவர், "இடறவா! 
(இவருடடய பிரார்த்த டனடய) ஏற்றுக்பகாள்வாயாக! அடதப் கபான்கற உமக்கும் கிடடக்கட்டும் 
எனப் பிரார்த்திக்கிறார்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு நான் (அங்கிருந்து) புறப்பட்டுக் கடடத்பதருவுக்குச் 
பென்றகபாது, அபுத்தர்தா (ரலி) அவர்கடளச் ெந்தித்கதன். நபி (ஸல் அவர்கள் அவ்வாறு கூறியதாக 
அவர்களும் என்னிடம் அறிவித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸஃப்வான் பின் அப்தில்லாஹ் பின் 
ஸஃப்வான் (ரஹ்) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாக வந்துள்ளது.  

பாடம் : 24 உைவு உண்ட பின்பும் பானம் பருகிய பின்பும் "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' கூறுவது 

விரும்பத் தக்கதாகும்.  

5282 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முடற உைவு உண்ட பின்னர் 
அதற்காக அல்லாஹ்டவப் கபாற்றிப் புகழ்கின்ற, அல்லது ஒரு முடற பானம் அருந்திய பிறகு 
அதற்காக அல்லாஹ்டவப் கபாற்றிப் புகழ்கின்ற அடியான் குறித்து அல்லாஹ் உவடக 
பகாள்கிறான்.49 இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 25 "நான் பிரார்த்தித்கதன். என் பிரார்த் தடன ஏற்கப்படவில்டல'' என்று கூறி 
அவெரப்படாதவடரயில் ஒரு வரது பிரார்த்தடன ஏற்கப்படுகிறது.50 
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 5283 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "நான் பிரார்த்தித்கதன். ஆனால், என் 
பிரார்த்தடன ஏற்கப்படவில்டல'' என்று கூறி, உங்களில் ஒருவர் அவெரப்படாத வடரயில் அவரது 
பிரார்த்தடன ஏற்கப்படும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.5 1 

 5284 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "நான் என் இடறவனிடம் பிரார்த்தித்கதன். 
ஆனால், அவன் என் பிரார்த்தடனடய ஏற்க வில்டல'' என்று கூறி, உங்களில் ஒருவர் அவெரப்படாத 
வடரயில் அவரது பிரார்த்தடன ஏற்கப் படும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  

5285 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "ஓர் அடியார் பாவமானடதகயா அல்லது 
உறடவத் துண்டிப்படதகயா கவண்டிப் பிரார்த் திக்காதவடரயிலும் அவெரப்படாதவடரயிலும் 
அவரது பிரார்த்தடன ஏற்கப்பட்டுக்பகாண்கட யிருக்கிறது'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறி 
னார்கள். அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! "அவெரப்படுதல்' என்றால் என்ன?'' என்று ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு, "ஒருவர் நான் பிரார்த்தித்கதன். (மீண்டும்) பிரார்த்தித்கதன். ஆனால், அவன் என் 
பிரார்த்தடனடய ஏற்பதாகத் பதரிய வில்டல'' என்று கூறி, ெலிப்படடந்து பிரார்த்திப்படதக் 
டகவிட்டுவிடுவதாகும்'' என்று பதிலளித் தார்கள்.  

பாடம் : 26 பொர்க்கவாெிகளில் பபரும்பாகலார் ஏடழகளாவர்; நரகவாெிகளில் பபரும்பாகலார் 

பபண்களாவர் என்பதும் பபண்களால் ஏற்படும் கொதடன பற்றிய விளக்கமும்.52 

 5286 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் பொர்க்கத்தின் வாெலில் நின்றிருந் 
கதன்.53 அதில் நுடழபவர்களில் பபரும்பாலா கனார் ஏடழகளாககவ இருந்தார்கள். தன வந்தர்கள் 
(பொர்க்கத்தில் நுடழந்துவிடாமல் ககள்வி கைக்கிற்காகத்) தடுத்து நிறுத்தப்பட்டி ருந்தனர்; ஆனால், 

(தனவந்தர்களில்) நரகவாெி கடள நரகத்திற்குக் பகாண்டுபெல்லுமாறு ஆடையிடப்பட்டிருந்தது. 
நான் நரகத்தின் வாெலில் நின்றிருந்கதன். அதில் நுடழபவர் களில் பபரும்பாலாகனார் 
பபண்களாககவ இருந்தார்கள். இடத உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.54 இந்த 
ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5287 முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் பொர்க்கத்டத எட்டிப்பார்த்கதன். அங்கு 
வெிப்கபாரில் அதிகமானவர்களாக ஏடழகடளகய கண்கடன். நரகத்டதயும் எட்டிப்பார்த்கதன். அதில் 
வெிப்கபாரில் அதிகமானவர்களாகப் பபண்கடளகய கண்கடன். இடத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கவகறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் நரகத்டத எட்டிப்பார்த்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்ப மாகிறது. மற்ற விவரங்கள் 
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கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற் றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5288 அபுத்தய்யாஹ் யஸீத் பின் ஹுடமத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: முதர்ரிஃப் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்களுக்கு இரு துடைவியர் இருந்தனர். அவர் (ஒரு முடற) 
அவ்விருவரில் ஒருவரிட மிருந்து மற்பறாருவரிடம் வந்தகபாது, "இன்ன வளிடமிருந்து 
வருகிறரீ்களா?'' என்று அந்த மற்பறாரு மடனவி ககட்டார். அதற்கு முதர்ரிஃப் (ரஹ்) அவர்கள், "நான் 
இம்ரான் பின் ஹுடஸன் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து வருகிகறன். இம்ரான் (ரலி) அவர்கள், 

"பொர்க்கத்தில் வெிப்கபாரில் மிகவும் குடறவானவர்கள் பபண்ககள' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என எங்களுக்கு அறிவித் தார்கள்'' என்றார்கள்.55 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபுத்தய்யாஹ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் முதர்ரிஃப் (ரஹ்) அவர்கள், "எனக்கு இரு துடைவியர் இருந்தனர்...'' என்று கூறியதாக 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி, கமற்கண்ட தகவல்கள் இடம்பபற்றுள்ளன. 

 5289 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க 
மின் ஸவாலி நிஅமத்திக்க, வ தஹவ்வுலி ஆஃபியத்திக்க, வ ஃபுஜாஅத்தி நிக்மத்திக்க, வ ஜமீஇ 
ெகத்திக்க'' என்பது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பிரார்த்தடனகளில் ஒன்றாக இருந்தது. 
(பபாருள்: இடறவா! உன் அருட்பகாடட கள் (முற்றாக) நீங்குவதிலிருந்தும், நீ வழங்கிய 
(ஆகராக்கியம், பெல்வம் கபான்ற) நன்டமகள் (கநாய், வறுடம கபான்ற தீங்குகளாக) மாறி 
விடுவதிலிருந்தும், உனது தண்டடன திடீபரன வருவதிலிருந்தும், உனது ககாபத்திற்கு உள்ளாக்கும் 
அடனத்து அம்ெங்களிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன்.) 

 5290 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆண்களுக்குப் பபண்கடளவிட அதிக 
மாக இடரளிக்கும் கவறு எந்தச் கொதடனடய யும் என(து வாழ்நாளு)க்குப் பிறகு நான் 
விட்டுச்பெல்லவில்டல. இடத உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.56 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

529 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆண்களுக்குப் பபண்கடளவிட அதிகமாக 
இடரளிக்கும் எந்தச் கொதடனடயயும் நான் எனக்குப் பின்னால் மக்களிடடகய 
விட்டுச்பெல்லவில்டல. இடத உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்களும் ெயதீ் பின் டஸத் பின் அம்ர் 
பின் நுஃடபல் (ரலி) அவர்களும் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உொமா பின் டஸத் (ரலி) மற்றும் ெயதீ் பின் டஸத் பின் அம்ர் 
பின் நுஃடபல் (ரலி) ஆகிகயாரிடமிருந்து கமலும் எட்டு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
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 5292 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இந்த உலகம் இனிடமயானதும் பசுடம யானதும் ஆகும். 
அதில் உங்கடள அல்லாஹ் பபாறுப்பாளர்களாக ஆக்கி, நீங்கள் எவ்வாறு பெயல்படுகிறரீ்கள் என்று 

பார்க்கிறான். ஆககவ, இவ்வுலகத்தின் கொதடனயிலிருந் தும் பபண்களின் கொதடனயிலிருந்தும் 
உங்க டளக் காத்துக்பகாள்ளுங்கள். ஏபனனில், பனூ இஸ்ராயலீ் ெமதாயத்தாரிடடகய நடடபபற்ற 
முதல் குழப்பம் பபண்களால்தான் ஏற்பட்டது. இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
முஹம்மத் பின் பஷ்ஷார் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நீங்கள் எவ் வாறு பெயல்படுகிறரீ்கள் 
என்று பார்ப்பதற்காக (அவ்வாறு இனிடமயும் பசுடமயும் நிடறந்த தாக அடத ஆக்கியுள்ளான்)'' 
என்று காைப் படுகிறது.  

பாடம் : 27 குடகயில் ெிக்கிக்பகாண்ட மூவரின் நிகழ்ச்ெியும், நல்லறங்கடள முன்டவத்து 
உதவி ககாருவதும். 
 5293 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர்களில்) 
மூன்று கபர் நடந்து பென்றுபகாண்டிருந்தகபாது (திடீபரன) மடழ பிடித்துக்பகாண்டது. ஆககவ, 

அவர்கள் மடலக் குடகபயான்றில் ஓதுங்கினார்கள். (அவர்கள் உள்கள நுடழந்த) உடகன 

மடலயிலிருந்து உருண்டுவந்த ஒரு பாடற குடகவாெடல அடடத்துக்பகாண்டது. (பவளிகயற 

முடியாமல் திைறிய) அவர்கள் (மூவரும்) அப்கபாது தமக்குள், "நாம் (கவபறவருடடய 

திருப்திக்காகவுமின்றி) அல்லாஹ்வுக்காக (என்று தூய்டமயான முடறயில்) பெய்த நற்பெயல்கடள 
நிடனத்துப் பார்த்து, அவற்டற முன்டவத்து அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திப்கபாம். அவன் நம்டம 
விட்டு இடத அகற்றிவிடக்கூடும்'' என்று கபெிக்பகாண் டனர். எனகவ, அவர்களில் ஒருவர் இவ்விதம் 
(இடறவனிடம்) கவண்டினார்: இடறவா! எனக்கு முதிர்ந்த வயதுடடய தாய் தந்டதயர் இருவரும் 
மடனவியும் இருந்தனர். எனக்குச் ெிறு குழந்டதகளும் உண்டு. நான் இவர்கடளப் பராமரிப்பதற்காக 
ஆடுகடள கமய்த்துக்பகாண்டிருந்கதன். மாடலயில் அவர்களிடம் நான் திரும்பி வந்த பின் ஆட்டின் 
பாடலக் கறந்து பகாண்டுவந்து, என் குழந்டதகளுக்கு ஊட்டுவதற்கு முன்பாக என் தாய் 
தந்டதயருக்கு முதலில் ஊட்டு கவன். ஒரு நாள் இடல தடழகடளத் கதடிய படி பவகுதூரம் 
பென்றுவிட்கடன். அதனால் அந்திப் பபாழுதிகலகய (வடீ்டுக்கு) வர முடிந்தது. அப்கபாது (என் தாய் 
தந்டத) இருவரும் உறங்கிவிட்டிருக்கக் கண்கடன். உடகன எப்கபாதும் கபால பால் கறந்து, பால் 
பெம்புடன் வந்கதன். பபற்கறாடரத் தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பிவிட மன மில்லாமல் அவர்கள் 
இருவருடடய தடலமாட்டில் நின்றுபகாண்கடன். அவர்கள் இருவருக்குமுன் குழந்டதகளுக்கு 
ஊட்டுவடதயும் நான் விரும்பவில்டல. என் குழந்டதககளா எனது காலருகில் (பால் ககட்டுக்) 
கூச்ெலிட்டுக்பகாண்டிந்தனர். இகத நிடலயில் நானும் அவர்களும் இருந்து பகாண்டிருக்க, டவகடற 
வந்துவிட்டது. (இடறவா!) நான் இச்பெயடல உனது உவப்டப நாடிகய பெய்கதன் என்று நீ 

கருதியிருந்தால், எங்களுக்கு இந்தப் பாடறடயச் ெற்கற நகர்த்துவாயாக! அதன் வழியாக நாங்கள் 
ஆகாயத்டதப் பார்த்துக்பகாள்கவாம். அவ்வாகற அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பாடறடயச் ெற்கற 
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நகர்த்திக்பகாடுத்தான். அதன் வழியாக அவர்கள் ஆகாயத்டதப் பார்த்தார்கள். இரண்டாமவர் 
பின்வருமாறு கவண்டினார்: இடறவா! எனக்கு என் தந்டதயின் ெககாதரருடடய புதல்வி ஒருத்தி 
இருந்தாள். பபண்கடள ஆண்கள் கநெிப்பதிகலகய மிகவும் ஆழமாக அவடள நான் கநெித்கதன். 
(ஒரு நாள்) அவளிடம் அவடளக் ககட்கடன். நான் அவளிடம் நூறு பபாற்காசுகள் பகாண்டுவந்து 

பகாடுத்தால் தவிர (எனக்கு இைங்க முடியாபதன) அவள் மறுத்துவிட்டாள். நான் கடுடமயாக 
உடழத்து, (அந்த) நூறு பபாற்காசுகடளச் கெகரித்கதன். அவற்டற எடுத்துக்பகாண்டு பென்று 
அவடளச் ெந்தித்து, அவளுடடய இரு கால் களுக்கிடடகய அமர்ந்தகபாது அவள், "அல்லாஹ்வின் 
அடியாகன! அல்லாஹ்டவ அஞ்ெிக்பகாள். முத்திடரடய அதற்குரிய (ெட்டபூர்வ) உரிடம(யான 
திருமைம்) இன்றித் திறவாகத'' என்று பொன்னாள். உடகன நான் அவடள விட்டுவிட்டு 

எழுந்துவிட்கடன். (இடறவா!) இடத உனது உவப்டபப் பபற விரும்பிகய நான் பெய்ததாக நீ 
கருதினால், இந்தப் பாடறடய எங்களுக்காக இன்னும் ெற்று நகர்த்துவாயாக! அவ்வாகற அவர் 

களுக்கு (அல்லாஹ் இன்னும்) ெற்கற நகர்த்தி னான். மற்பறாருவர் (பின்வருமாறு) கவண்டினார்: 
இடறவா! நான் ஒரு "ஃபரக்' அளவு பநல்டலக் கூலியாக நிர்ையித்து கூலியாள் ஒருவடர 
பைியமர்த்திகனன். அவர் தமது கவடலடய முடித்து விட்டு, "என் உரிடமடய (கூலிடய)க் பகாடு'' 

என்று ககட்டார். நான் ஒரு "ஃபரக்' அளவு பநல்டல அவர்முன் டவத்தகபாது அடத அவர் 

(பபற்றுக்பகாள்ளாமல்) புறக்கைித்து(ச் பென்று)விட்டார். பின்னர் நான் அடத நிலத்தில் விடதத்துத் 
பதாடர்ந்து விவொயம் பெய்துவந்கதன். அதி(ல் கிடடத்த வருவாயி)லிருந்து பல மாடுகடளயும் 
அவற்றுக்கான இடடயர்கடளயும் நான் கெகரித்து விட்கடன். பின்னர் (ஒரு நாள்) அவர் என்னிடம் 
வந்து, "அல்லாஹ்டவ அஞ்சு! எனது உரிடமயில் எனக்கு அநீதி இடழக்காகத'' என்று கூறினார். 
அதற்கு நான், "அந்த மாடுகளிடத்திலும் அவற்றின் இடடயர்களிடத்திலும் நீ பென்று, அவற்டற 
எடுத்துக்பகாள். (அடவ உனக்கக உரியடவ)'' என்று பொன்கனன். அதற்கு அந்த மனிதர், 

"அல்லாஹ்டவ அஞ்சு. என்டனப் பரிகாெம் பெய்யாகத'' என்று பொன்னார். நான், "உன்டன நான் 
பரிகாெம் பெய்யவில்டல. இந்த மாடுகடளயும் இடடயர்கடளயும் நீகய எடுத்துக்பகாள்'' என்று 
பொன்கனன். அவர் அவற்டறப் பிடித்துக்பகாண்டு பென்றார். (இடறவா!) நான் இந்த (நற்)பெயடல 
உன் உவப்டபப் பபற விரும்பிகய பெய்ததாக நீ கருதியிருந்தால் மீதியுள்ள அடடப்டபயும் நீ 
அகற்றுவாயாக! அவ்வாகற மீதியிருந்த அடடப்டபயும் அல்லாஹ் அகற்றி (அவர்கடள 

பவளிகயற்றி)விட்டான். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.57 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பத்து அறி 
விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், அடனவரது அறிவிப்பிலும் ("அவர்கள் 
மூவரும் நடந்து பென்றுபகாண்டி ருந்தனர்' என்படதக் குறிக்க) "கரஜூ யம்ஷூன' எனக் கூடுதலாக 
இடம்பபற் றுள்ளது. ொலிஹ் பின் டகஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "யத்தமாஷவ்ன' என்று 

காைப்படுகிறது. உடபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் ஹஃப்ஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் மட்டும் 

"புறப் பட்டுச் பென்றனர்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. ("நடந்து பென்றனர்'' என்று இல்டல.) - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
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அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர் களில் 
மூன்றுகபர் பகாண்ட ஒரு குழுவினர் நடந்து பென்றனர். இறுதியில் இரவு ஓய்வு எடுப்பதற்காக 
ஒரு குடகக்குள் ஒதுங்கினர்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள விவரங்கள் 
இடம்பபற் றுள்ளன. ஆயினும் அவற்றில், "ஒரு மனிதர் "இடறவா! எனக்கு முதிர்ந்த வயதுடடய 
பபற்கறார் இருந்தார் கள். நான் இரவில் அவர்கள் இருவருக்கும் பால் கறந்து பகாடுப்பதற்குமுன் 
குடும்பத்தாருக்ககா குழந்டதகளுக்ககா பால் பகாடுப்பதில்டல'' என்று கூறியதாகவும், மற்பறாருவர், 

"அவள் (எனக்கு இைங்க) மறுத்துவிட்டாள். பஞ்ெம் நிடறந்த ஓராண்டு வந்தகபாது (பபாருளாதார 
பநருக்கடி ஏற்பட்டு) அவள் என்னிடம் வந்தாள். (அவடள அடடந்துபகாள்வதற்காக) அவளிடம் 
நான் நூற்று இருபது பபாற்காசுகடளக் பகாடுத்கதன்'' என்று பொன்னதாகவும், இன்பனாருவர், 

"அவரது கூலிடய முதலீடாக்கி (நான் விவொயம் பெய்து அதனால் கால்நடடச்) பெல்வங்கள் 
பபருகி, ஆரவாரம் பெய்து பகாண்டிருந்தன'' என்று கூறியதாகவும் காைப்படுகிறது. கமலும், "பிறகு 
அவர்கள் மூவரும் அந்தக் குடகயிலிருந்து பவளிகயறி நடந்தனர்'' என்றும் இடம்பபற்றுள்ளது. 
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அத்தியாயம் - 49 : பாவமீட்ெி 1 

     5294 - 5377 
 

பாடம் :  1 பாவமீட்ெி பபறுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும் அடதக் கண்டு (இடறவன்) மகிழ்வதும். 
 5294 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், 

"என்டனக் குறித்து என் அடியான் எப்படி நிடனக்கிறாகனா அப்படிகய நான் அவனிடம் 
நடந்துபகாள்கிகறன். அவன் என்டன நிடனவு கூரும்கபாது அவனுடன் நான் இருப்கபன்'' என்று 
கூறினான். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! பாடலவனத்தில் பதாடலத்துவிட்ட தமது ஒட்டகத்டதக் 
கண்டு பிடிக்கும்கபாது, உங்களில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் மகிழ்ச்ெிடயவிட, தன் அடியான் 
பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீட்ெி பபறுவதால் அல்லாஹ் அதிகமாக மகிழ்ச்ெி அடடகிறான். யார் 
என்னிடம் ஒரு ொண் அளவு பநருங்குகிறாகரா, நான் அவரிடம் ஒரு முழம் அளவு பநருங்குகிகறன். 
யார் என்னிடம் ஒரு முழம் பநருங்குகிறாகரா, நான் அவரிடம் (வலம் இடமாக விரிந்த) இரு டக 
நீட்டளவு பநருங்கு கிகறன். அவர் என்டன கநாக்கி நடந்து வந்தால், நான் அவடர கநாக்கி 
ஓடிச்பெல் கிகறன் (என்று அல்லாஹ் கூறினான்). இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 

 5295 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: காைாமல்கபான ஒட்டகத்டதக் கண்டு 
பிடிக்கும்கபாது, உங்களில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் மகிழ்ச்ெிடயவிட, உங்களில் ஒருவர் 
பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீட்ெி பபறுவதால் அல்லாஹ் அதிகமாக மகிழ்ச்ெி அடடகிறான். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5296 ஹாரிஸ் பின் சுடவத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது, அவர்கடள உடல் நலம் விொரிப்பதற்காக நான் பென்கறன். 
அப்கபாது அவர்கள் எங்களுக்கு இரு ஹதீஸ்கடள அறிவித்தார்கள். அவற்றில் ஒன்டறத் தாமாகக் 
கூறினார்கள். மற்பறான்டற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் குறிப்பிட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக அவர்கள் பொன்னதாவது: ஒரு மனிதன் 
(பயைத்தினிடடகய ஓய்பவடுப்பதற்காக) ஆபத்துகள் நிடறந்த (வறண்ட) பாடல வனத்தில் 
(இறங்கி) உறங்கினான். அவனுடன் அவனது வாகன(மான ஒட்டக)மும் இருந்தது. அதில் 
அவனுடடய உைவும் நீரும் இருந்தன. அவன் (உறங்கிவிட்டு) விழித்பதழுந்தகபாது, அவனது 
ஒட்டகம் (தப்பிகயாடிப்) கபாயிருந்தது. அவன் அடதத் கதடிச் பென்றகபாது, அவனுக்குக் 
கடுடமயான தாகம் ஏற்பட்டது. அவன், "நான் முன்பிருந்த இடத்திற்கக திரும்பிச் பென்று 
ொகும்வடர உறங்கப்கபாகிகறன்'' என்று கூறியபடி (அங்கு திரும்பிச் பென்று) தனது 
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பகாடுங்டகயில் தடல டவத்துச் ொகும்வடர உறங்கப் கபானான். பிறகு (திடீபரன) அவன் 
விழித்துப் பார்த்த கபாது, அவனுக்கருகில் அவனது ஒட்டகம் இருந்தது. அதில் அவனது பயை 
உைவும் நீரும் இருந்தன. அப்கபாது அவன் தனது ஒட்டகத்தாலும் உைவாலும் அடடகின்ற 
மகிழ்ச்ெிடயவிட, இடறநம்பிக்டகயுள்ள அடியார் பாவ மன்னிப்புக் ககாரி மீட்ெி பபறு வதால் 
அல்லாஹ் அதிகம் மகிழ்கின்றான்.2 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில் ("வறண்ட பாடலவனம்' என்படதக் குறிக்க 
"தவிய்யத்' என்பதற்குப் பகரமாக) "தாவியத்' எனும் பொல் இடம்பபற்றுள்ளது. 

 5297 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் இரு ஹதீஸ்கடள எனக்குச் பொன்னார் கள். ஒன்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகவும், மற்பறான்று தாமாகவும் பதரிவித் தார்கள்'' 

என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது.  

5298 ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் 
உடரயாற்றும்கபாது, பின்வருமாறு கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் தமது ஒட்டகத்தில் தமது பயை 
உைடவயும் கதால் டபடயயும் ஏற்றிக்பகாண்டு பயைம் பெய்தார். வறண்ட பாடலவனத்தில் 
அவர் பென்றுபகாண்டிருந்தகபாது, மதிய ஓய்வு கநரம் வரகவ, அவர் இறங்கி, ஒரு மரத்தின் கீழ் 
தம்டமயும் அறியாமல் உறங்கிவிட்டார். அப்கபாது அவரது ஒட்டகம் தப்பிகயாடியது. அவர் 
விழித்பதழுந்தகபாது (ஒட்டகத்டதக் காைாததால்) ஓடிப்கபாய் ஒரு குன்றின் கமகலறிப் பார்த்தார். 
எடதயும் அவர் காைவில்டல. பிறகு மற் பறாரு குன்றின் மீகதறிப் பார்த்தார். அங்கும் எடதயும் 
காைவில்டல. பிறகு கவபறாரு குன்றின் மீகதறிப் பார்த்தார். எடதயும் காை வில்டல. ஆககவ, 

முன்பு ஓய்பவடுத்த இடத்துக்கக திரும்பிவந்து அமர்ந்துபகாண்டார். அப்கபாது அவரது ஒட்டகம் 
அவடர கநாக்கி வந்து பகாண்டிருந்தது. அது வந்து தனது கடிவா ளத்டத அவரது டகயில் இட்டது. 
இந்த நிடல யில் அவர் தனது ஒட்டகத்டதக் காணும்கபாது அடடந்த மகிழ்ச்ெிடயவிடத் தன் 
அடியார் பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீட்ெி பபறுவதால் அல்லாஹ் அதிகம் மகிழ்ச்ெி அடடகிறான். 
இடத நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர் கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகத் 
பதரிவித்தார்கள் என ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆனால், நுஅமான் (ரலி) அவர்கள் 
அவ்வாறு கூறி யடத நான் (ெிமாக்) பெவியுறவில்டல.  

5299 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (எங்களிடம்), "ஒரு மனிதர் உைகவா நீகரா கிடடக்காத வறண்ட பாடலவனத்தில் 
(ஓய்பவடுத்துக்பகாண்டு) இருந்தகபாது, அவரது ஒட்டகம் தனது கடிவாளத்டத இழுத்துக்பகாண்டு 
ஓடிவிட்டது. அந்த மனிதரின் உைவும் பானமும் அதன் மீகத இருந்தன. அந்த மனிதர் அடதத் 
கதடிப் புறப்பட்டார். அதனால் அவர் மிகுந்த ெிரமத் திற்கு உள்ளானார். (ஓடிப்கபான) அந்த ஒட்டகம் 
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ஒரு மரத்டதக் கடந்தகபாது அதன் கடிவாளம் அந்த மரத்தின் கவரில் மாட்டிக்பகாண்டது. அதில் 
ெிக்கிக்பகாண்டு இருந்தகபாது அந்த மனிதர் அடதக் கண்டார். அப்கபாது அந்த மனிதர் அடடயும் 
மகிழ்ச்ெிடயப் பற்றி என்ன பொல்கிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நாங்கள், "மிகவும் அதிகமாக 
(மகிழ்ச்ெி அடடந்திருப்பார்), அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்று பொன்கனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அறிந்துபகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! தனது ஒட்டகத்டதக் 

கண்ட அந்த மனிதர் அடடயும் மகிழ்ச்ெிடய விடத் தன் அடியான் பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீட்ெி 
பபறுவதால் அல்லாஹ் அதிகமாக மகிழ்ச்ெி அடடகிறான்'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5300 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் வறண்ட பாடலவனத் 
தில் ஒட்டகத்தில் பயைம் கமற்பகாண்டார். (அவர் ஓரிடத்தில் இறங்கி ஓய்பவடுத்துக் 
பகாண்டிருந்தகபாது) அவரது ஒட்டகம் தப்பி கயாடிவிட்டது. அதன் மீகத அவரது உைவும் 
பானமும் இருந்தன. அவர் (தமது ஒட்டகத் டதத் கதடியடலந்து அடதக் கண்டுபிடிக்க முடியாமல்) 
நம்பிக்டகயிழந்து, ஒரு மரத்திற்கு அருகில் வந்து, அதன் நிழலில் படுத்திருந்தார். தமது 
ஒட்டகத்டதக் கண்டுபிடிக்க முடியா மல் அகத நிடலயில் அவர் நிராடெயுடன் இருந்தகபாது, அந்த 
ஒட்டகம் (வந்து) தமக்கு அருகில் நிற்படத அவர் கண்டார். உடகன அதன் கடிவாளத்டதப் 
பிடித்துக்பகாண்டார். பிறகு மகிழ்ச்ெிப் பபருக்கால் அவர், ("இடறவா! நீ என் இடறவன்; நான் உன் 
அடிடம'' என்று பொல்வதற்குப் பதிலாக) "இடறவா! நீ என் அடிடம; நான் உன் இடறவன்'' என்று 
தவறு தலாகச் பொல்லிவிட்டார். இந்த மனிதடரவிடத் தன் அடியான் பாவமன்னிப்புக் ககாரி 

தன்னிடம் மீளுவதால் அல்லாஹ் அதிகம் மகிழ்ச்ெி அடடகிறான். இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

530 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வறண்ட பாடலவனத்தில் பதாடலந்து 
கபாய்விட்ட தமது ஒட்டகத்டத உறங்கிபயழும்கபாது கண்டுபிடித்த மனிதடரவிடத் தன் அடியான் 
பாவமன்னிப்புக் ககாரி, தன்னிடம் மீளுவதால் அல்லாஹ் அதிகம் மகிழ்ச்ெி அடடகிறான். இடத 
அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.3 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 பாவமன்னிப்புக் ககாரி பாவமீட்ெி பபறுவதால் பாவங்கள் அகன்றுவிடு கின்றன. 

 5302 அபூஸிர்மா மாலிக் பின் டகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரீ (ரலி) 
அவர் களுக்கு இறப்பு பநருங்கியகபாது, "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமி ருந்து 
பெவியுற்ற ஒரு பெய்திடய உங்களிடம் கூறாமல் மடறத்துடவத்திருந்கதன். (அடத இப்கபாது 
உங்களிடம் கூறுகிகறன்:) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் பாவம் பெய்யாதவர்களாக 
இருந்து விட்டால், நிச்ெயமாகப் பாவம் பெய்கின்ற ஒரு படடப்டப அல்லாஹ் உருவாக்கி அவர்களு 
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டடய பாவங்கடள அவன் மன்னிக்ககவ பெய்வான் என்று கூறியடத நான் ககட்டுள் களன்'' 

என்றார்கள்.4 

 5303 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் பாவங்கள் பெய்து, அவற்டற 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு மன்னிக்கும் நிடல இல்லாதிருந் தால், பாவங்கள் பெய்யும் மற்பறாரு 
ெமுதாயத்டத அல்லாஹ் பகாண்டுவருவான்; அப்பாவங்கடள அவர்களுக்கு மன்னிக்கவும் 
பெய்வான். இடத அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5304 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா 
அவன்மீது ெத்தியமாக! நீங்கள் பாவம் பெய்யாதவர்களாக இருந்தால், அல்லாஹ் உங்கடள அகற்றி 
விட்டு, பாவம் பெய்கின்ற மற்பறாரு ெமுதா யத்டதக் பகாண்டுவருவான். அவர்கள் 
அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாருவார் கள். அல்லாஹ்வும் அவர்கடள மன்னிப்பான். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

பாடம் : 3 எல்லா கநரங்களிலும் இடறவடன நிடனவுகூரல், 

 மறுடம நிகழ்வுகடளச் ெிந்தித்தல், இடறவன் கண்காைிக்கி றான் என உைர்தல் ஆகியவற்றின் 
ெிறப்பும், ெில கநரங்களில் இந்த உைர்வுகளிலிருந்து விடுபட்டு இம்டம விவகாரங்களில் 
ஈடுபடலாம் என்பதும். 

 5305 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் எழுத்தர்களில் ஒருவரான ஹன்ழலா பின் அர்ரபஉீ 
அல்உடெதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் என் டனச் ெந்தித்து, 

"ஹன்ழலா, எப்படி இருக்கிறரீ் கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "ஹன்ழலா நயவஞ்ெகனாகிவிட்டான்'' 

என்று பொன்கனன். அதற்கு "அல்லாஹ் தூயவன்; என்ன பொல்கிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு நான், "நாம் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கருகில் இருக்கும்கபாது அவர்கள் 
பொர்க்கம், நரகம் ஆகியவற்டறப் பற்றி நாம் கநரடியாகப் பார்ப்படதப் கபான்று 

நிடனவூட்டுகிறார்கள். அவர்களிடமிருந்து நாம் புறப்பட்டு (வடீ்டுக்கு) வந்ததும் துடைவியருடனும் 
குழந்டத குட்டிகளுடனும் கலந்துறவாடுகிகறாம்; பிடழப்புகளில் ஈடுபட்டுவிடுகிகறாம். 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பொன்னவற்றில்) அதிகமானவற்டற மறந்துவிடுகிகறாம்'' 

என்று பொன்கனன். அதற்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இகத 
நிடலடய நாமும் ெந்திக்கிகறாம்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு நானும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பென்கறாம். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஹன்ழலா 
நயவஞ்ெனாகிவிட்டான்'' என்று பொன்கனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ன 
அது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நாங்கள் உங்கள் 
அருகிலிருக்கும்கபாது தாங்கள் எங்களுக்கு நரகத்டதயும் பொர்க்கத்டதயும் நாங்கள் கநரடியாகப் 

பார்ப்ப டதப் கபான்று நிடனவூட்டுகிறரீ்கள். நாங்கள் உங்களிடமிருந்து புறப்பட்டுச் பென்றதும் 
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துடைவியருடனும் குழந்டத குட்டிகளுடனும் கலந்துறவாடுகிகறாம்; பிடழப்புகளில் ஈடு 
பட்டுவிடுகிகறாம். அதிகமானவற்டற மறந்து விடுகிகறாம்'' என்று பொன்கனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! 
நீங்கள் என்னிடம் இருக்கும்கபாதுள்ள நிடலயிலும் இடற எண்ைத்திலும் எப்கபாதும் இருந்தால், 

உங்கள் படுக்டககளிலும் நீங்கள் பெல்லும் வழிகளிலும் வானவர்கள் (வந்து) உங்களுடன் டக 
குலுக்கியிருப்பார்கள். மாறாக, ஹன்ழலா! (இப்படிச்) ெில கநரம் (அப்படிச்) ெில கநரம்'' என்று மூன்று 
முடற கூறினார்கள்.5 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5306 ஹன்ழலா பின் அர்ரபஉீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் இருப்கபாம். அப்கபாது அவர்கள் எங்களுக்கு அறிவுடர கூறுவார்கள். அப்கபாது 
நரகத்டத நிடனவூட்டுவார்கள். பிறகு நான் எனது வடீ்டுக்கு வரும்கபாது, குழந்டதகடளக் 
குதூகலப்படுத்துகவன்; மடனவியுடன் விடளயாடி மகிழ்கவன். (ஒரு நாள் வடீ்டிலிருந்து) 
புறப்பட்டுச் பென்கறன். அப்கபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கடள (வழியில்) ெந்தித்தகபாது, அது குறித்து 
அவர்களிடம் பொன்கனன். அப்கபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் பொல்வடதப் கபான்றுதான் 
நானும் பெய்கிகறன்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளச் 
ெந்தித்கதாம். அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஹன்ழலா நயவஞ்ெக னாகிவிட்டான்'' என்று 
பொன்கனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என்ன பொல்கிறரீ்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அவர்களி டம் (எங்கள் நிடல குறித்த) பெய்திடயச் பொன்கனன். அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள், "இவர் பெய்தடதப் கபான்றுதான் நானும் பெய்கி கறன்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இப்படிச்) ெில கநரம்; (அப்படிச்) ெில கநரம். இடறவடனத் 
துதிக்கும்கபாதிருக் கும் நிடலயில் உங்கள் உள்ளம் எப்கபாதும் இருக்குமானால், வானவர்கள் 
உங்களிடம் டகலாகு பகாடுத்திருப்பார்கள். நீங்கள் பெல்லும் வழிகளில் (அவர்கள் உங்களிடம் 
வந்து) உங்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) கூறியிருப் பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
(நபி (ஸல்) அவர்களின்) எழுத்தரான ஹன்ழலா அத்தமீமீ அல்உடெதீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
இருக்கும்கபாது, அவர்கள் எங்களுக்குச் பொர்க்கத்டத யும் நரகத்டதயும் நிடனவூட்டுவார்கள்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 

இடம்பபற்றுள்ளன.  

பாடம் : 4 இடறவனின் கருடை விொலமானது; அது அவனது ககாபத்டத பவன்றுவிட்டது. 
 5307 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் படடப்புகடளப் படடத்தகபாது, தனது 
அரியடைக்கு கமகல தனக்கு அருகிலுள்ள தனது பதிகவட்டில் "என் கருடை என் ககாபத்டத 
பவல்லும்'' என்று எழுதினான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.6 
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 5308 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "என் கருடை 
என் ககாபத்டத முந்தி விட்டது'' என்று பொன்னான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  

5309 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் (படடப்புகடளப்) படடக்கும் 
பைிடய நிடறவு பெய்தகபாது, தனக்கு அருகில் டவக்கப்பட்டுள்ள தனது பதிகவட் டில் "என் 
கருடை என் ககாபத்டத பவல் லும்'' என்று (கருடைடயத்) தனக்குத் தாகன 
விதியாக்கிக்பகாள்ளும் வடகயில் எழுதினான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 

 53 10 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் அன்டப நூறு பாகங்களாகப் 
பங்கிட்டான். அவற்றில் பதாண்ணூற்று ஒன்பது பாகங்கடளத் தன்னிடகம டவத்துக்பகாண் டான். 
(மீதியிருக்கும்) ஒன்டறகய பூமியில் இறக்கினான். இந்த ஒரு பங்கினால்தான் படடப்பினங்கள் 
ஒன்றன் மீபதான்று பாெம் காட்டுகின்றன. எந்த அளவுக்பகன்றால், மிதித்துவிடு கவாமா என்ற 
அச்ெத்தால் பிராைி தனது குட்டிடயவிட்டுக் கால்குளம்டபத் தூக்கிக்பகாள்கிறது. இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.7  

53 1 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ், அன்டப நூறு பாகங்களாகப் 
படடத்தான். அவற்றில் ஒன்டற தன் படடப்பினங்களி டடகய டவத்தான். பதாண்ணூற்று ஒன்பது 
பாகங்கடளத் தன்னிடகம பத்திரப்படுத்திக்பகாண்டான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 53 12 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அன்பின் நூறு பாகங்களும் அல்லாஹ் வுக்கக 
உரியடவயாகும். அவற்றில் ஒன்டற ஜின், மனிதன், மிருகங்கள், ஊர்வன ஆகிய வற்றுக்கிடடகய 
இறக்கினான். இந்த ஒரு பங்கி னால்தான் அடவ ஒன்றன் மீபதான்று பாெம் பகாள்கின்றன; பரிவு 
காட்டுகின்றன. அதன் மூலம்தான் காட்டு விலங்குகூட தன் குட்டிமீது பாெம் காட்டுகிறது. 
(அவற்றில்) பதாண்ணூற்று ஒன்பது பாகம் அன்டப அல்லாஹ் ஒதுக்கி டவத்துள்ளான். அவற்றின் 
மூலம் மறுடம நாளில் தன் (நல்ல) அடியார்களுக்கு (விகஷெமாக) அன்பு காட்டுவான். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

53 13 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அன்பின் நூறு பாகங்களும் அல்லாஹ் 
வுக்கக உரியடவயாகும். அவற்றில் ஒரு பங்கி னால்தான் படடப்பினங்கள் தமக்கிடடகய பரிவு 
காட்டுகின்றன. பதாண்ணூற்று ஒன்பது பாகம் அன்பு, மறுடம நாளுக்கு உரியடவ யாகும். இடத 
ெல்மான் அல்ஃபாரிெீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெல்மான் அல்ஃபாரிெீ 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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53 14 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் வானங்கள், பூமி 
ஆகியவற்டறப் படடத்த நாளில் அன்டப நூறு பாகங்களாகப் படடத்தான். அவற்றில் ஒவ்பவாரு 
பாகமும் வானம் பூமிக்கிடடகய உள்ள (இடத்)டத அடடத்துக் பகாள்ளும் அளவுடடயதாகும். 
அவற்றில் ஒரு பாகத்டதகய பூமியில் டவத்தான். அந்த ஒரு பாகத்தினால்தான் தாய் தன் 
குழந்டதமீது பாெம் பகாள்கிறாள். மிருகங்களும் பறடவகளும் ஒன்றன் மீபதான்று அன்பு 
காட்டுகின்றன. மறுடம நாள் வரும்கபாது இந்த ஓர் அன்புடன் கெர்த்து அன்டப இடறவன் 
(நூறாக) முழுடமயாக்குவான். இடத ெல்மான் அல்ஃபாரிெீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 53 15 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஹவாஸின் குலத்டதச் கெர்ந்த) 
டகதிகள் ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் பகாண்டுவரப்பட்டார்கள். அந்தக் டகதி 
களில் ஒரு பபண் (தனது மார்பில் சுரந்த பாடல ஊட்டுவதற்காகத் தனது குழந்டத டயத்) 
கதடினாள். (குழந்டத கிடடக்கவில்டல. எனகவ,) டகதிகளிடடகய எந்தக் குழந்டத டயக் 
கண்டாலும் அடத (வாரி) எடுத்து, தனது வயிற்கறாடு அடைத்துப் பாலூட்டலானாள். (தனது 

குழந்டத கிடடத்ததும் அடதயும் பநஞ்ெடைத்துப் பாலூட்டினாள்.) அப்கபாது எங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தப் பபண் தனது குழந்டதடயத் தீயில் எறிவாளா, 

பொல்லுங் கள்?'' என்றார்கள். நாங்கள், "இல்டல; அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! எந்நிடலயிலும் 
அவளால் எறிய முடியாது'' என்று பொன் கனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இந்தக் குழந்டதயின் மீது இவளுக்குள்ள அன்டபவிட அல்லாஹ் தன் அடியார்கள்மீது மிகவும் 
அன்பு டவத்துள்ளான்'' என்று பொன்னார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 53 16 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறநம்பிக்டகயாளர் 
அல்லாஹ்விடமுள்ள தண்டடனடயப் பற்றி நன்கறிவாரானால், (அதிலிருந்து தப்பித்தால் கபாதும் 
என்று கருதுவாகர தவிர,) அவனது பொர்க்கத்தின் மீது (இடற நம்பிக்டகயாளர்களில்) யாரும் 
ஆடெ பகாள்ளமாட்டார்கள். இடறமறுப்பாளர் அல்லாஹ்விடமுள்ள கருடைடயப் பற்றி 
நன்கறிவாரானால், அவனது பொர்க்கத்டதப் பற்றி (இடறமறுப்பாளர்களில்) யாருகம நிராடெ 
பகாள்ளமாட்டார்கள். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

53 17 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (முற்காலத்தில்) நன்டம எடதயும் 
அறகவ பெய்யாத ஒரு மனிதர் தம் குடும்பத்தாரிடம், "நான் இறந்துவிட்டால் என்டன எரித்து, 

(ொம்பலாக்கி) அந்தச் ொம்பலில் பாதிடயத் தடரயிலும் பாதிடயக் கடலிலும் தூவி விடுங்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! என் மீது இடறவனுக்குச் ெக்தி ஏற்பட்டால், உலக மக்களில் 
யாருக்கும் அளிக்காத கவதடனடய அவன் எனக்கு அளித்துவிடுவான்'' என்று பொல்லி(விட்டு 
இறந்து)விட்டார். அவ்வாகற அந்த மனிதர் இறந்ததும் அவர் பொன்னடதப் கபான்கற குடும்பத்தார் 
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பெய்தனர். பிறகு அல்லாஹ் தடரக்கு ஆடை யிட்டு அதிலிருந்த அவரது உடடல ஒன்று 

திரட்டினான்; கடலுக்கு ஆடையிட்டு அதிலிருந்த அவரது உடடல ஒன்றுதிரட்டி னான். பிறகு, "நீ 
எதற்காக இப்படிச் பெய்தாய்?'' என்று ககட்டான். அதற்கு அவர், "என் இடறவா! உன்மீதுள்ள 
அச்ெத்தால்தான் (இப்படிச் பெய்கதன்). நீ நன்கறிந்தவன்'' என்று பொல்ல, அவடர அல்லாஹ் 
மன்னித்துவிட்டான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.9 

 53 18 மஅமர் பின் ராஷித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: என்னிடம் இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ 
(ரஹ்) அவர்கள், "வியப்பூட்டும் இரு ஹதீஸ்கடள உமக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமா?'' என்று 
கூறிவிட்டு, நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவித்ததாக ஹுடமத் 
பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் பதரிவித்த பின்வரும் ஹதீடஸச் பொன்னார்கள்: 
(முற்காலத்தில் பாவச் பெயல்களால் ஒருவர்) தமக்குத்தாகம எல்டல மீறி நடந்தார். அவருக்கு 
மரை கவடள வந்தகபாது, தம் புதல்வர்களிடம் இறுதி விருப்பம் பதரிவித்தார். "நான் இறந்து 
விட்டால் என்டன எரித்துத் தூளாக்கி, பிறகு கடலில் காற்றில் தூற்றுங்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! என்மீது என் இடறவனுக்குச் ெக்திகயற்பட்டால் எவடரயும் கவதடன பெய் யாத 
அளவுக்கு ஒரு கவதடனடய (தண்ட டனயாக) எனக்கு அவன் நிச்ெயமாக அளிப் பான்'' என்று 
கூறினார். அவ்வாகற (அவர் இறந்ததும் அவரு டடய) புதல்வர்கள் பெய்தனர். பிறகு அல்லாஹ், 

பூமிடய கநாக்கி, "நீ எடுத்தடத (ஒன்றுகெர்த்து)க் பகாடுத்துவிடு'' என்று கட்டடளயிட்டான். 
அப்கபாது அந்த மனிதர் (அல்லாஹ்வின் முன்னிடலயில் முழு வடிவில்) நின்றார். அவரிடம் 
அல்லாஹ், "நீ இப்படிச் பெய்ய என்ன காரைம்?'' என்று ககட்டான். அந்த மனிதர், "என் இடறவா! 
உன் மீதுள்ள அச்ெம்தான் (காரைம்)'' என்று பதிலளித்தார். இவ்வாறு அவர் கூறியதால் அவருக்கு 
அல்லாஹ் மன்னிப்பு வழங்கினான். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமலும் ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் இன்பனாரு ஹதீடஸயும் கூறினார்கள். அது வருமாறு: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு பூடனடய, அது ொகும்வடர (பட்டினி 
கபாட்டு) கட்டிடவத்த காரைத்தால் ஒரு பபண் நரகத்தில் நுடழந்தாள். அவளும் அதற்குத் தீனி 
கபாடவில்டல; பூமியின் புழு பூச்ெிகடளத் தின்று பிடழத்துக்பகாள்ளட்டும் என அடத அவள் 

அவிழ்த்துவிடவுமில்டல. முடிவில் அது பமலிந்து கபாய் பெத்துவிட்டது. ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: எந்த மனிதரும் (இடறயருடள) முழுவதுமாக நம்பி (நல்லறங்கள் பெய்யாமல்) 
இருந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகவும், எந்த மனிதரும் (இடறயருள்மீது) அவநம்பிக்டக 
பகாண்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காகவுகம இந்தத் தகவல் கூறப்படுகிறது.  

53 19 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மஅமர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அவருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு வழங்கினான்'' என்பதுவடரகய 

இடம்பபற்றுள்ளது. பூடனடயக் கட்டிப்கபாட்ட அந்தப் பபண்டைப் பற்றிய பெய்தி 
இடம்பபறவில்டல. ஸுடபதீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க 
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அல்லாஹ், அவரது உடலிலிருந்து எடுத்துக்பகாண்ட ஒவ்பவாரு பபாருளிடமும் "அவரது உடலிலி 
ருந்து நீ எடுத்தடதக் பகாடுத்துவிடு' என்று கட்டடளயிட்டான்'' என இடம்பபற்றுள்ளது.  

5320 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களுக்குமுன் வாழ்ந்த ஒரு மனிதருக்கு அல்லாஹ் 
பெல்வத்டதயும் பிள்டளகடளயும் வழங்கியிருந்தான். (அவருக்கு இறப்பு பநருங்கியகபாது) அவர் 
தம் பிள்டளகளிடம், "நான் பொல்வடதப் கபான்று நீங்கள் பெய்ய கவண்டும். இல்லாவிட்டால், என் 
பொத்துக்க டளப் பிறருக்கு வழங்கிவிடுகவன். நான் இறந்துவிட்டால் என்டன எரித்து, தூளாக்கி 
விடுங்கள். பிறகு அந்தச் ொம்படலக் காற்றில் தூற்றுங்கள். ஏபனனில், நான் (எனது மறுடமக் காக) 
அல்லாஹ்விடம் எந்த நன்டமடயயும் கெமிக்கவில்டல. அல்லாஹ் என்டனத் தண்டிப்பதற்குச் 
ெக்தி பபற்கற உள்ளான்'' என்று கூறி உறுதிபமாழி வாங்கிக்பகாண்டார். என் இடறவன் 
மீதாடையாக! (அவர் இறந்தவுடன்) அவ்வாகற அவர்கள் பெய்தார் கள். பிறகு அல்லாஹ் 
(படழயபடி முழு மனிதராக அவடர எழுப்பி), "இவ்வாறு நீ பெய்யக் காரைம் என்ன?'' என்று 
ககட்டான். அம்மனிதர் "உன்மீதான அச்ெத்தின் காரைத்தால்தான்'' என்று கூறினார். அவடர (அந்த 
கநரத்தில் இடறயச்ெம் தான் காப்பாற்றியது) அடதத் தவிர கவபறதுவும் காப்பாற்றவில்டல. இடத 
அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 10  

 

532 1 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் 
பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் டஷபான் மற்றும் அபூஅவானா (ரஹ்) 
ஆகிகயாரது அறிவிப்பில், "மக்களில் ஒருவருக்கு அல்லாஹ் பெல்வத்டதயும் பிள்டளகடளயும் 
வழங்கியிருந்தான்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. முஅதமிர் பின் சுடலமான் அத்டதமீ (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "ஃப இன்னஹு லம் யப்தயிர் இந்தல்லாஹி டகரன்'' என்பதற்கு "அவர் 
அல்லாஹ்விடம் எந்த நன்டமடயயும் கெமித்திருக்கவில்டல'' என்று கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் 
பபாருள் பெய்ததாக இடம்பபற்றுள்ளது. (இடதக் குறிக்க) டஷபான் (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில், 

"ஃப இன்னஹு மப்தஅர இந்தல்லாஹி டகரன்' (அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அவர் 
அல்லாஹ்விடம் எந்த நன்டமடயயும் கெமித்திருக்கவில்டல) என்றும், அபூஅவானா (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "மம்தஅர' (அவர் கெமித்திருக்கவில்டல) என்றும் காைப்படுகிறது 

. பாடம் : 5 பாவங்கடளத் திரும்பத் திரும்பச் பெய்து திரும்பத் திரும்ப பாவமன்னிப்புக் ககாரி 
னாலும் பாவமன்னிப்புக் ககாரிக்டக ஏற்கப்படல். 1 1  

5322 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க 
தம் இடறவன் குறித்து அறிவித்தார்கள்: ஓர் அடியார் ஒரு பாவம் பெய்துவிட்டார். பிறகு "இடறவா! 
(நான் ஒரு பாவம் பெய்துவிட்கடன்.) என் பாவத்டத மன்னிப்பாயாக!'' என்று கூறினார். உடகன 
வளமும் உயர்வும் உள்ள இடறவன், "என் அடியான் ஒரு பாவம் பெய்துவிட்டுப் பிறகு தனக்ககார் 
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இடறவன் இருக்கின்றான் என்றும், அவன் பாவங்கடள மன்னிக்கவும் பெய்வான்; பாவங்களுக்காகத் 
தண்டிக்கவும் பெய்வான் என்றும் அறிந்துபகாண்டான்'' என்று பொல் கிறான். பிறகு அந்த அடியார் 
மீண்டும் ஒரு பாவத்டதச் பெய்துவிட்டு, "என் இடறவா! என் பாவத்டத மன்னிப்பாயாக!'' என்று 

பிரார்த் தித்தார். அப்கபாதும் வளமும் உயர்வும் உள்ள இடறவன், "(இம்முடறயும்) என் அடியான் 
ஒரு பாவத்டதச் பெய்துவிட்டுப் பிறகு, தனக்ககார் இடறவன் இருக்கின்றான் என்றும், அவன் 
பாவங்கடள மன்னிக்கவும் பெய்வான்; பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கவும் பெய்வான் என்று 
அறிந்துபகாண்டான்'' என்று பொல்கி றான். பிறகு அந்த அடியார் மீண்டும் ஒரு பாவத்டதச் 
பெய்துவிட்டு, "என் இடறவா! எனது பாவத்டத மன்னிப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார். அப்கபாதும் 
வளமும் உயர்வும் உள்ள இடறவன், "என் அடியான் (இம்முடற யும்) ஒரு பாவத்டதச் 

பெய்துவிட்டுப் பிறகு தனக்ககார் இடறவன் இருக்கின்றான் என்றும், அவன் பாவங்கடள 
மன்னிக்கவும் பெய்வான்; பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கவும் பெய்வான் என்றும் அறிந்துபகாண்டான். 
நீ நாடியடதச் பெய்; நான் உனது பாவத்டத மன்னித்துவிட்கடன்'' என்று பொல்கிறான். 12 இதன் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அப்துல் அஃலா பின் ஹம்மாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகி றார்கள்: "நீ 
நாடியடதச் பெய்துபகாள்'' என மூன்றாவது தடடவயில் இடறவன் பொல்கிறானா, அல்லது 
நான்காவது தடடவயில் பொல்கிறானா என்பது எனக்குத் பதரியவில்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5323 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஓர் அடியார் ஒரு பாவத்டதச் பெய்துவிட்டார்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமா கிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. 
அதில், "அந்த அடியார் பாவம் பெய்தார்'' என மூன்று முடற ஹம்மாத் பின் ெலமா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூறியதாகவும், மூன்றாவது தடடவ யில் "நான் என் அடியாடன மன்னித்துவிட் கடன். அவன் 
நாடியடதச் பெய்துபகாள்ளட் டும்'' என்று இடறவன் கூறியதாகவும் இடம் பபற்றுள்ளது. 

 5324 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், பகலில் பாவம் 
புரிந்தவர்கள் பாவமன்னிப்புக் ககாருவதற்காக இரவில் தனது டகடய நீட்டு கிறான்; இரவில் பாவம் 

புரிந்தவர்கள் பாவ மன்னிப்புக் ககாருவதற்காக பகலில் டகடய நீட்டுகிறான். சூரியன் 
கமற்கிலிருந்து உதிக்கும் (யுக முடிவு நாள்)வடர (ஒவ்பவாரு நாளும் இவ்வாறு 
பெய்துபகாண்டிருக்கிறான்). இடத அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூமூொ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 6 அல்லாஹ்வின் தன்மானமும் மானக்ககடான பெயல்கடள அவன் தடட 
பெய்திருப்பதும்.  
5325 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்டவவிட மிகவும் புகடழ 
விரும்புகின்றவர் கவபறவருமிலர். அதனால்தான், அவன் தன்டனத்தாகன புகழ்ந்துபகாண்டுள்ளான். 

342

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

பாவமீட்சச 

ஹதீஸ் 5294 - 5352



அல்லாஹ்டவவிட அதிகத் தன்மானமுள்ளவர் கவபறவருமிலர். ஆககவதான், மானக்ககடான 
(ஆபாெமான) விஷயங்களுக்கு அவன் தடட விதித்துள்ளான். இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 13 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

5326 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்டவவிட அதிகத் தன்மானமுள் 
ளவர் கவபறவருமிலர். அதனால்தான், மானக் ககடான பெயல்களில் பவளிப்படடயானவற் றுக்கும் 
மடறமுகமானவற்றுக்கும் அவன் தடட விதித்துள்ளான். அல்லாஹ்டவவிட மிகவும் புகடழ 
விரும்புகின்றவர் கவபறவரு மிலர். இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5327 அம்ர் பின் முர்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்கள், நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகப் பின்வருமாறு 
அறிவித்தார்கள்: அல்லாஹ்டவவிட அதிகத் தன்மானமுள்ளவர் கவபறவருமிலர். அதனால்தான், 

மானக்ககடான பெயல்களில் பவளிப்படடயானவற்றுக்கும் மடறமுகமானவற்றுக்கும் அவன் தடட 

விதித்துள்ளான். அல்லாஹ்டவவிட மிகவும் புகடழ விரும்புகின்றவர் கவபறவருமிலர். 
ஆககவதான், அவன் தன்டனத் தாகன புகழ்ந்துபகாண்டுள்ளான். நான் அபூவாயில் (ரஹ்) 
அவர்களிடம், "இடத நீங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து (கநரடியாகச்) 
பெவியுற்றரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்கள், "ஆம், அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர் களிடமிருந்து அடத அறிவித்தார்கள்'' என்று விடடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது  

5328 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் 
டவவிட மிகவும் புகடழ விரும்புகின்றவர் கவபறவருமிலர். அதனால்தான், அவன் தன் டனத் 
தாகன புகழ்ந்துபகாண்டுள்ளான். அல்லாஹ்டவவிட அதிகத் தன்மானமுள்ள வர் கவபறவருமிலர். 
ஆககவதான், மானக் ககடான பெயல்களுக்கு அவன் தடட விதித் துள்ளான். அல்லாஹ்டவவிட 
அதிகமாகத் திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு அளிப்படத விரும்பக் கூடியவர் கவபறவருமிலர். 
அதனால்தான், அவன் கவதங்கடள அருளினான்; தூதர் கடள அனுப்பினான். இடத அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

5329 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வும் கராஷம் பகாள்கிறான். 
இடறநம்பிக்டகயாளரும் கராஷம் பகாள்கிறார். ஓர் இடறநம்பிக்டகயாளர், அல்லாஹ் தடட 
பெய்தவற்டறச் பெய்யும்கபாகத அல்லாஹ் கராஷம் பகாள்கிறான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 14 - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்டவவிட அதிகத் தன்மானமுள்ளவர் கவறு யாருமில்டல. இடத அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் 
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(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களது ஹதீஸ் கவறு இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5330 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் டவவிட அதிகத் 
தன்மானமுள்ளவர் கவபற வருமில்டல. இடத அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள். 

 533 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறநம்பிக்டகயாளரும் கராஷம் பகாள் 
கிறார். அவடரவிடக் கடுடமயாக அல்லாஹ் கராஷம் பகாள்கிறான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 15 - இந்த ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 7 "நன்டமகள் தடீமகடள அழித்து விடும்'' ( 1 1: 1 14) எனும் இடற வெனம். 16  

5332 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் (அந்நியப்) பபண் 
ஒருத்திடய முத்தமிட்டுவிட்டார். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அந்த மனிதர் வந்து (பரிகாரம் 
ககட்டு) நடந்தடதச் பொன்னார். அப்கபாது "பகலின் இரு ஓரங்களிலும், இரவின் ெில பகுதிகளிலும் 
பதாழுடகடய நிடல நாட்டுவரீாக! நன்டமகள் தீடமகடள அழித்துவிடும். இது படிப்பிடன 
பபறுகவாருக்கு ஒரு பாடமாகும்'' ( 1 1: 1 14) எனும் இடறவெனம் அருளப்பபற்றது. அந்த மனிதர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! இது எனக்கு மட்டுமா? (அல்லது அடனவருக் குமா?)'' என்று ககட்டார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "என் ெமுதாயத்தாரில் இப்படிச் பெய்துவிட்ட அடனவருக்கும்தான்'' என்று 
பதிலளித்தார் கள். 17 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

5333 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் 
வந்து, தாம் (அந்நியப்) பபண் ஒருத்திடய முத்தமிட்டுவிட்டதாக, அல்லது பதாட்டுவிட்டதாக, 

அல்லது கவகறகதா பெய்துவிட்டதாகச் பொன்னார். அவர் அதற்குப் பரிகாரம் ககட்படதப் 

கபான்றிருந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ் அந்த வெனத்டத ( 1 1: 1 14) அருளினான்'' என்றும் அதற்கு 
பின்னுள்ளடவயும் இடம்பபற்றுள்ளன.  

5334 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒரு மனிதர் (அந்நியப்) பபண் ஒருத்தியிடம் 
உடலுறவு நீங்கலாக (மற்றச் பெயல்) ஒன்டறச் பெய்துவிட்டார். பிறகு உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்களிடம் வந்(து அடதப் பற்றித் பதரிவித்)தார். அடதப் பபருங்குற்றமாக உமர் (ரலி) அவர்கள் 
கருதினார்கள். பிறகு அந்த மனிதர் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் வந்(து பதரிவித்)தகபாது, அவர்களும் 
அடதப் பபருங்குற்றமாகக் கருதினார்கள். பிறகு அந்த மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்'' 

என்றும் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள தகவல்களும் இடம்பபற்றுள்ளன. 
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 5335 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் மதீனா வின் புறநகர்ப் பகுதியில் ஒரு 
பபண்ைிடம் தவறாக நடந்துபகாண்கடன். அவளுடன் உடலுறவு பகாள்வடதத் தவிர கவறு பெயல் 
கடளச் பெய்துவிட்கடன். இகதா நான் (இங்கு தயாராக நிற்கிகறன்). என் விஷயத்தில் நீங்கள் 
நாடியடத நிடறகவற்றுங்கள்'' என்று கூறினார். அவரிடம் உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்கவ 
உனது குற்றத்டத மடறத்து விட்டிருக்க, நீ உன் குற்றத்டத மடறத்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று 

ககட்டார்கள். ஆனால், அந்த மனிதருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் பதிகலதும் கூறவில்டல. பிறகு அந்த 
மனிதர் எழுந்து பென்று விட்டார். பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கள் அவடர அடழத்துவர அவருக்குப் 
பின்னால் ஆளனுப்பினார்கள். அவரிடம், "பகலின் இரு ஓரங்களிலும் இரவின் ெில பகுதிகளிலும் 
பதாழுடகடய நிடலநாட்டுவரீாக! நன்டமகள் தீடமகடள அழித்துவிடும். இது படிப்பிடன 
பபறுகவாருக்கு ஒரு பாடமாகும்'' ( 1 1: 1 14) எனும் இந்த இடறவெனத்டத ஓதிக்காட்டினார்கள். 
அப்கபாது அங்கிருந்த மக்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இது இவருக்கு மட்டும் உரியதா? 

(அல்லது அடனவருக்குமா?)'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "இல்டல; மக்கள் 
அடனவருக்கும் உரியதுதான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5336 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "முஆத் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! இ(ந்தப் பரிகாரமான)து இவருக்கு மட்டும் உரியதா? அல்லது எங்கள் அடனவருக்கும் 
உரியதா?'' என்று ககட்க, நபி (ஸல்) அவர்கள், "இல்டல; உங்கள் அடனவருக்கும் உரியதுதான்'' என்று 

பதிலளித்ததாகக் காைப்படுகிறது. 

 5337 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் தண்ட டனக்குரிய குற்றபமான்டறச் பெய்துவிட் கடன். ஆககவ, 

என்மீது தண்டடனடய நிடற கவற்றுங்கள்'' என்றார். அப்கபாது பதாழுடக கநரம் வந்துவிடகவ, 

அவர் நபி (ஸல்) அவர் களுடன் பதாழுதார். பதாழுடகடய முடித்தகபாது, "அல்லாஹ் வின் தூதகர! 
நான் தண்டடனக்குரிய குற்றபமான்டறச் பெய்துவிட்கடன். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் 
கவதத்தி(லுள்ளபடி தண்ட டனயி)டன என்மீது நிடறகவற்றுங்கள்'' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "எம்முடன் கெர்ந்து நீர் பதாழுதீர் அல்லவா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "ஆம் 
(பதாழுகதன்)'' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமது பாவம் மன்னிக்கப் பட்டுவிட்டது'' என்று 
பொன்னார்கள். 18  

5338 அபூஉமாமா அல்பாஹிலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலில் அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர்களுடன் நாங்களும் அமர்ந்திருந்கதாம். 
அப்கபாது ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் தண்டடனக்குரிய குற்றபமான்டறச் 
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பெய்துவிட்கடன். ஆககவ, எனக்குத் தண்ட டனடய நிடறகவற்றுங்கள்'' என்று கூறினார். 
அவருக்குப் பதிலளிக்காமல் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அடமதியாக இருந்தார்கள். 
பிறகு (மீண்டும்) அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் தண்டடனக்குரிய குற்றபமான்டறச் பெய்து 
விட்கடன். ஆககவ, எனக்குத் தண்டடனடய நிடறகவற்றுங்கள்'' என்று கூறினார். அப்கபாதும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்குப் பதிலளிக்காமல் அடமதியாக இருந்தார்கள். 
பிறகு பதாழுடகக்காக "இகாமத்' பொல்லப்பட்டது. பதாழுடக முடிந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் திரும்பிச் பென்றகபாது, அந்த மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளப் 
பின்பதாடர்ந்து பென்றார். அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன பதிலளிக்கிறார் 
கள் என்படதக் காண்பதற்காக அவர்கடள நான் பின்பதாடர்ந்கதன். அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! நான் தண்டடனக்குரிய குற்றபமான் டறச் பெய்துவிட்கடன். ஆககவ, எனக்குரிய 
தண்டடனடய நிடறகவற்றுங்கள்'' என்று கூறினார். அப்கபாது அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீர் உமது வடீ்டிலி ருந்து புறப்படும்கபாது அழகிய முடறயில் அங்கத் தூய்டம 
(உளூ) பெய்யவில்டலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் "ஆம் (பெய்கதன்); 
அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்றார். "பிறகு நம்முடன் கெர்ந்து நீர் பதாழ வில்டலயா?'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். அந்த மனிதர் "ஆம் (பதாழுகதன்); 
அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்றார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
"உமக்குரிய தண்டடனடய' அல்லது "உமது பாவத்டத' மன்னித்துவிட்டான்'' என்று பொன்னார்கள். 19 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 8 அதிகமான பகாடலகள் பெய்தவராயிருந்தாலும், பகாடலயாளியின் பாவ மன்னிப்புக் 

ககாரிக்டகயும் ஏற்கப்படும்.  
5339 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களுக்குமுன் வாழ்ந்தவர்களில் ஒரு மனிதர் இருந்தார். 
அவர் பதாண்ணூற்று ஒன்பது மனிதர்கடளக் பகான்றுவிட்டிருந்தார். பிறகு அவர் அக்கால மக்களில் 
நன்கறிந்த அறிஞர் யார் என விொரித்தார். அவருக்கு ஒரு பாதிரியார் காட்டப்பட்டார். அவர் அந்தப் 
பாதிரியாரிடம் பென்று, "நான் பதாண்ணூற்று ஒன்பது மனிதர்கடளக் பகான்றுவிட்கடன். எனக்குப் 

பாவமன்னிப்புக் கிடடக்குமா?'' என்று ககட்டார். அந்தப் பாதிரியார், "கிடடக்காது' என்று கூறகவ, 

அவடரயும் அந்த மனிதர் பகான்று, எண்ைிக்டகடய நூறாக முழுடமயாக்கிவிட்டார். பிறகு 
மீண்டும் அக்கால மக்களில் நன் கறிந்த அறிஞடரப் பற்றி அவர் விொரித்தார். அப்கபாது அறிஞர் 
ஒருவர் அவருக்குக் காட்டப்பட்டார். (அவரிடம் பென்று) அந்த மனிதர், "நான் நூறு பகாடலகள் 
பெய்துவிட் கடன். எனக்குப் பாவமன்னிப்புக் கிடடக் குமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அந்த அறிஞர், 

"ஆம் (கிடடக்கும்). இடறவனுக்கும் பாவமன்னிப்புக் ககாரிக்டகக்கும் இடடகய யார் குறுக்கக வந்து 
நிற்க முடியும்? நீ (நல் கலார் வாழும்) இன்ன ஊருக்குப் கபா. அங்கு மக்கள் ெிலர் இருப்பார்கள். 
அவர்கள் இடற வடன வழிபட்டுக்பகாண்டிருப்பார்கள். அவர் களுடன் கெர்ந்து நீயும் இடறவடன 
வழிபடு. நீ உனது ஊருக்குத் திரும்பிச் பெல்லாகத! ஏபனனில், அது தீய ஊராகும்'' என்று பொன்னார். 
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அவ்வாகற, அந்த மனிதர் (நல்கலார் வாழும்) அந்த ஊடர கநாக்கிச் பென்றுபகாண்டிருந்த கபாது, 

பாதி வழியில் இறந்துவிட்டார். அப்கபாது இடறயருடளக் பகாண்டுவரும் வானவர்களும் இடற 
தண்டடனகடள நிடறகவற்றும் வானவர்களும் அவர் விஷயத்தில் (அவடர யார் அடழத்துச் 
பெல்வது) என்று ெர்ச்டெ பெய்துபகாண்டனர். அப்கபாது அருளின் வானவர்கள், "இவர் 
பாவமன்னிப்புக் ககாரி பாவத்திலிருந்து மீண்டு தமது உள்ளத்தால் இடறவடன கநாக்கி 
வந்துபகாண்டிருந்தார்'' என்று கூறினர். தண்டடனயின் வானவர் கள், "இவர் ெிறிதும் நன்டமகடளச் 
பெய்யாதவர்'' என்று கூறினர். அப்கபாது மற்பறாரு வானவர் மனிதத் கதாற்றத்தில் அங்கு வந்தார். 
அவடர அவ்விரு வானவர் களும் நடுவராக டவத்துக்பகாண்டனர். அப்கபாது அந்த வானவர், 

"இவ்விரு ஊர்களுக்குமிடடயி லுள்ள தூரத்டதக் கைக்பகடுங்கள். அவற்றில் எந்த ஊருக்கு மிக 
அருகில் அவரது உடல் இருக்கி றகதா அந்த ஊருக்குரியவராககவ அவர் இருப்பார்'' என்று 
பொன்னார். அவ்வாகற கைக்பகடுத்தகபாது, (அவர் வெித்துவந்த ஊடரவிட) அவர் நாடிவந்த ஊகர 

அவருக்கு மிகவும் ெமீபமாக இருப்படதக் கண்டனர். ஆககவ, அவடர அருளின் வானவர்கள் 
டகப்பற்றிக்பகாண்டனர். இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.20 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான 
கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: "அவர் (இறக்கும் தறுவாயில்) தமது பநஞ்டெ (அந்த நல்ல 
ஊர் இருக்கும் திடெ கநாக்கி ொய்த்துக்பகாண்(கட இறந்துவிட்)டார்'' என்று எங்களிடம் கூறப்பட்டது 

என ஹென் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

 5340 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (பனூ இஸ்ராயலீ் ெமுதாயத்டதச் கெர்ந்த) ஒரு மனிதர் 
பதாண்ணூற்பறான்பது மனிதர்க டளக் பகான்றுவிட்டு, "எனக்குப் பாவமன்னிப் புக் கிடடக்குமா?'' 

என்று ககட்கலானார். ஒரு பாதிரியாரிடம் பென்று ககட்டகபாது அவர் "உனக்குப் பாவமன்னிப்புக் 
கிடடக்காது'' என்று பொல்லி விட்டார். ஆககவ, அவர் அந்தப் பாதிரியாடரயும் பகான்றுவிட்டார். 
பிறகும் அவர் ("எனக்குப் பாவமன் னிப்புக் கிடடக்குமா?'' என்று) ககட்கலானார். (நல்லவர்கள் 
வாழும் இன்ன ஊருக்குப் கபா. உனக்குப் பாவமன்னிப்புக் கிடடக்கும் என்று கூறப்பட்டது.) பிறகு 
அவர் (தமது) ஊரிலிருந்து நன்மக்கள் வாழும் மற்கறார் ஊருக்குப் புறப்பட்டார். அவர் (பாதி) 
வழியில் ஓரிடத்தில் இருந்தகபாது, மரைம் அவடரத் தழுவியது. (இறக்கும் தறுவாயில்) அவர் 
தமது பநஞ்டெ அந்த (நன்மக்கள் வாழும் ஊர் இருக்கும் திடெ கநாக்கி) ொய்த்துக்பகாண்கட 
இறந்துவிட்டார். அப்கபாது இடறயருடளக் பகாண்டுவரும் வானவர்களும் இடறதண்டடனகடள 
நிடறகவற்றும் வானவர்களும் அவர் விஷயத்தில் (அவரது உயிடர யார் எடுத்துச்பெல்வது என்று) 
ெச்ெரவிட்டுக் பகாண்டனர். அப்கபாது அந்த மனிதருடடய உடல், அவர் பெல்லவிருந்த ஊருக்கு 
(அவர் புறப்பட்டுவந்த ஊடரவிட) ஒரு ொண் அளவுக்குச் ெமீபமாக இருந்த காரைத்தால், அவர் 
அந்த (நன்மக்கள் வாழும்) ஊர்க்காரர்களில் ஒருவராககவ ஆக்கப்பட்டார். இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
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534 1 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல் குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறி 
விப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அப்கபாது அல்லாஹ் அ(வர் புறப்பட்டு வ)ந்த 
ஊடர கநாக்கி, "நீ விலகிச் பெல்' என்றும், அ(வர் பெல்லவிரு)ந்த ஊடர கநாக்கி "நீ பநருங்கிவா' 

என்றும் அறிவித் தான்'' எனக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

5342 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் 
மறுடம நாளில் ஒவ்பவாரு முஸ்லிமிடமும் ஒரு யூதடரகயா அல்லது கிறித்தவடரகயா 
ஒப்படடத்து, "இவன்தான் உன்டன நரகத்திலி ருந்து விடுவித்தான்'' என்று பொல்வான்.2 1 இடத 
அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 5343 அவ்ன் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்), ெயதீ் பின் அபபீுர்தா (ரஹ்) ஆகிகயார் கூறியதாவது: "ஒரு 
முஸ்லிமான மனிதர் இறக்கும்கபாது நரகத்தில் அவரது இடத்திற்கு யூதர் ஒருவடரகயா கிறித்தவர் 
ஒருவடரகயா அல்லாஹ் அனுப்பாமல் இருப்பதில்டல'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக (தம் 
தந்டத) அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என அபூபுர்தா (ரஹ்) அவர்கள் (கலீஃபா) உமர் பின் 
அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம் அறிவித்தார்கள். அப்கபாது உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) 
அவர்கள், "எவடனத் தவிர கவறு இடறவனில்டலகயா அ(ந்த ஏக இடற)வன் மீது ெத்தியமாக! 
இடத உம்முடடய தந்டத (அபூமூொ (ரலி) அவர்கள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து பெவியுற்றதாக உம்மிடம் கூறினார்களா?'' என்று மூன்று முடற ககட்டார்கள். 
அபூபுர்தா (ரஹ்) அவர்கள், அவ்வாகற ெத்தியமிட்டுக் கூறினார்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான கத்தாதா 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் அபூபுர்தா (ரஹ்) 
அவர்கடளச் ெத்தியமிட்டுக் கூறச் பொன்னதாக ெயதீ் பின் அபபீுர்தா (ரஹ்) அவர்கள் என்னிடம் 
அறிவிக்கவில்டல. ஆனால், அவ்ன் பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் அவ்வாறு அறிவித்தகபாது, 

அதற்கு ெயதீ் பின் அபபீுர்தா (ரஹ்) அவர்கள் மறுப்புத் பதரிவிக்கவில்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூமூொ (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

5344 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுடம நாளில் முஸ்லிம்களில் ெிலர் மடலகடளப் 
கபான்ற பாவங்களுடன் வரு வார்கள். ஆனால், அவற்டற அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
மன்னித்துவிட்டு, யூதர்கள்மீதும் கிறித்த வர்கள்மீதும் அவற்டற டவத்துவிடுவான்.22 இவ்வாகற 
நான் கருதுகிகறன். இடத அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவரான அபூரவ்ஹ் ஹரமீ பின் உமாரா (ரஹ்) அவர்கள், "இவ்வாகற நான் கருதுகிகறன் எனும் 
ஐயப்பாட்டடத் பதரிவித்த அறிவிப்பாளர் யார் என்பது எனக்குத் பதரியவில்டல'' என்று 
கூறுகிறார்கள். அபூமூொ (ரலி) அவர்களிடமிருந்து இடதச் பெவியுற்ற (அவர்களுடடய புதல்வரான) 
அபூபுர்தா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இந்த ஹதீடஸ நான் (கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் 
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அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம் அறிவித்தகபாது அவர்கள், "இடத நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்தா 
உம்முடடய தந்டத அறிவித்துள்ளார்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான் "ஆம்' என்கறன்.  

5345 ஸஃப்வான் பின் முஹ்ரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம், "(மறுடம நாளில் அல்லாஹ்வுக் கும் அவனுடடய அடியார்களுக்கும் இடடகய 
நடக்கும்) இரகெிய உடரயாடல் பதாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் என்ன 
பெவியுற்றரீ்கள்?'' என்று ககட் டார். அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுடம நாளில் இடறநம்பிக்டக யாளர் 
ஒருவர் வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க தம் இடறவனுக்கு அருகில் பகாண்டுபெல்லப்படுவார். 
இடறவன் தனது திடரடயப் கபாட்டு (அவடர மடறத்து)விடுவான். அப்கபாது அந்த 
இடறநம்பிக்டகயாளர் இடறவனிடம் தம் பாவங்கடள ஒப்புக் பகாள்வார். "நீ (உலகத்தில் பெய்த 
இன்னின்ன பாவங்கடள) அறிவாயா?'' என்று இடறவன் ககட்பான். அதற்கு அந்த நம்பிக்டகயாளர், 

"என் இடறவா! நான் (அவற்டற) அறிகவன்'' என்று கூறுவார். அப்கபாது இடறவன், "நான் அவற்டற 
உலகில் (மற்றவருக்குத் பதரியாமல்) மடறத்கதன்; இன்று நான் அவற்டறபயல்லாம் உனக்காக 
மன்னித்துவிடுகிகறன்'' என்று பொல்வான். பின்னர் அவரு டடய நன்டமகளின் ஏடு அவரிடம் 
பகாடுக்கப்படும். இடறமறுப்பாளர்கடளயும் நயவஞ்ெகர்கடள யும் காட்டி, "இவர்கள்தான் 
அல்லாஹ்வின் மீது பபாய்யுடரத்தவர்கள்'' என்று படடப்பினங்களுக் கிடடகய அறிவிக்கப்படும்.23  

பாடம் : 9 கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) மற்றும் அவர்களுடடய இரு கதாழர்களின் பாவமன்னிப் புக் 

ககாரிக்டக ஏற்கப்பட்ட நிகழ்ச்ெி.24 

5346 கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: தபூக் கபாடரத் தவிர, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கலந்துபகாண்ட எந்தப் கபாரிலும் ஒருகபாதும் நான் கலந்துபகாள் ளாமல் 
இருந்ததில்டல. தவிரவும், நான் பத்ருப் கபாரிலும் கலந்துபகாள்ளவில்டலதான். ஆயினும், பத்ரில் 
கலந்துபகாள்ளாத எவடர யும் (அல்லாஹ்) கண்டிக்கவில்டல. (ஏபன னில்,) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்க ளும் முஸ்லிம்களும் குடறஷியரின் வைிகக் குழுடவ (வழிமறிக்க) நாடிகய 

(பத்ருக்குப்) கபானார்கள். (கபான இடத்தில்) கபார் பெய்யும் திட்டம் இல்லாமகலகய 

முஸ்லிம்கடளயும் எதிரிகடளயும் அல்லாஹ் (பத்ருக் களத்தில்) ெந்திக்கும்படி பெய்துவிட்டான். 
"இஸ்லாத்தில் நாங்கள் நிடலத்திருப்கபாம்'' என (அன்ொரிகளான) நாங்கள் உறுதிபமாழி அளித்த 
"அகபா இரவில்' அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நானும் இருந்கதன்.25 இதற்குப் 
பதிலாகப் பத்ருப் கபாரில் கலந்துபகாள்ளும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடடத்திருக்க கவண்டும் என நான் 
விரும்பியதில்டல. "அல்அகபா' பிர மாைத்டத விட "பத்ருப் கபார்' மக்களிடடகய பபரிதாகப் 
கபெப்பட்டாலும் ெரிகய! தபூக் கபாரில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
கலந்துபகாள்ளாதது(ம் அடதயடுத்து நடந்த நிகழ்ச்ெிகளும்) குறித்த என் பெய்திகள் ெில 
பின்வருமாறு: அந்த (தபூக்) கபாரில் நான் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
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கலந்துபகாள் ளாதகபாது இருந்த உடல் பலமும் பபாருள் வெதியும் (என் வாழ்நாளில்) 
கவபறப்கபாதும் எனக்கு இருந்ததில்டல. அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அதற்குமுன் ஒகர 
கநரத்தில் இரண்டு ஒட்டக வாகனங்கள் ஒருகபாதும் என்னிடம் இருந்ததில்டல. ஆனால், அந்தப் 

கபாரின்கபாது ஒகர கநரத்தில் இரண்டு ஒட்டகங்கடள நான் டவத்திருந்கதன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடுடமயான ககாடட காலத்தில் அந்தப் கபாருக்குப் புறப்படவிருந்தார்கள். 
பதாடல தூரப் பயைம் கமற்பகாள்ள கவண்டியிருக்கும் என்றும், பபரும் (பாடலவன) வனாந்திரப் 
பிரகதெத்டதக் கடந்துபெல்ல கவண்டியிருக்கும் என்றும் அதிக (எண்ைிக் டகயிலான) எதிரிகடளச் 

ெந்திக்க கவண்டியிருக்கும் என்றும் எதிர்பார்த்தார்கள். எனகவ, முஸ்லிம்களுக்கு அவர்கள் 
எதிர்பகாள்ள கவண்டியது பற்றி பவளிப்படடயாககவ பதரிவித்துவிட்டார்கள். அப்கபாதுதான் 
அவர்கள் தங்களின் கபாருக்காக ஆயத்தப் பைிகடள கமற்பகாள்ள முடியும். தாம் விரும்பிய 
இலக்(கான "தபூக்')டக முஸ்லிம்களுக்குத் பதரிவித்தும் விட்டார்கள். "எழுதப்படும் எந்த (பபயர்)ப் 
பதிகவடும் இத்தடன கபருக்கு இடமளிக்காது' எனும் அளவுக்கு முஸ்லிம்கள் பபரும் 
எண்ைிக்டகயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தார்கள். (கபாரில் 
கலந்துபகாள்ளாமல்) தடலமடறவாகிவிடலாபமன நிடனக்கும் எந்த மனிதரும், 

அல்லாஹ்விடமிருந்து அறிவிப்பு (வஹ)ீ வராதவடரயில் (தாம் கபாருக்கு வராத) விஷயம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குத் பதரியவராது என நிடனக்காமலிருப்பது அரிகதயாகும் 
(அந்த அளவுக்குப் படடயினரின் எண்ைிக்டக மிகுந்திருந்தது. கபரீச்ெம்) பழங்கள் பழுத்து மர 
நிழல்கள் அடர்ந்திருந்த (அறுவடடக் காலமான அந்த பவப்பம் மிகுந்த பவயில்) காலத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் கபாருக்குச் பெல்ல ஆயத்தமானார்கள். அதற்குச் 

பெல்ல நானும் ஆடெப்பட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுடன் 
முஸ்லிம்களும் பயை ஏற்பாடுகடளச் பெய்துபகாண்டிருந்தனர். நானும் அவர்களுடன் 
கெர்ந்துபகாண்டு பயை ஏற்பாடுகடளச் பெய்ய காடல கநரத்தில் பெல்லலாகனன். எனது 
பயைத்திற்கான எந்த ஏற்பாட்டடயும் பெய்து முடிக்காமல் திரும்பி வந்துவிடுகவன். "நிடனக் 

கும்கபாது அந்த ஏற்பாடுகடளச் பெய்து முடிக்க எனக்குத்தான் ெக்தியிருக்கிறகத! (பிறகு, நான் ஏன் 
அவெரப்பட கவண்டும்?)'' என்று என் மனத்திற்குள் கூறிக்பகாள்கவன். என் நிடல இப்படிகய 
நீடித்துக்பகாண்டிருந் தது. மக்கள் (பயைம் புறப்பட) ெிரமப்பட்டுக் பகாண்டிருந்தனர். (ஒரு 
வழியாகப் பயை ஏற்பாடு முடிந்தது.) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும், அவர்களுடன் 
முஸ்லிம்களும் (ஒரு) காடல கநரத்தில் புறப்பட்டுவிட்டார்கள். அப்கபாதும் நான் என் பயைத்துக்கு 
கவண்டிய எந்த ஏற் பாட்டடயும் பெய்து முடித்திருக்கவில்டல. பிறகு (மறுநாள்) காடல பென்கறன். 
எடதயும் முடிக்காமல் திரும்பிகனன். என் நிடல இப்படிகய (இன்று, நாடள என) 
இழுத்துக்பகாண்கட பென்றது. முஸ்லிம்கள் விடரவாகப் புறப்பட்டுச் பென்றுவிட்டனர். (எனக்கு) 
அந்தப் கபார் டக நழுவி விட்டது. நான் உடனடியாகப் புறப்பட்டுச் பென்று படடயினருடன் 

கெர்ந்துபகாள்ளலாம் என்று நிடனத்கதன். அப்படி நான் பெய்திருந்தால், நன்றாக இருந்திருக்கும். 
(ஆனால், என்ன பெய்வது?) அது என் விதியில் எழுதப்பட்டிருக்கவில்டல. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் கபாருக்குச் பென்றதன் பின்னர், மதீனாவில் நான் மக்களி டடகய 
சுற்றிவரலாகனன். அப்கபாது எனக்குப் பபரும் வருத்தகம ஏற்பட்டது. நயவஞ்ெகர் எனச் 
ெந்கதகிக்கப்பட்ட மனிதர்கடளயும், இடறவனால் ெலுடக வழங்கப்பட்ட (முதிகயார், பபண்கள் 
கபான்ற) பலவனீர்கடளயும் தவிர கவபறவடரயும் எனக்கு முன்மாதிரியாக நான் (மதீனாவிற்குள்) 
பார்க்கவில்டல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தபூக் பென்றடடயும்வடரயில் என்டன 

நிடனவுகூரகவ யில்டல. தபூக்கில் மக்களிடடகய அமர்ந்திருந்தகபாதுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "கஅப் பின் மாலிக் என்ன ஆனார்?'' என்று ககட்டார்கள். பனூ ெலிமா குலத்டதச் 
கெர்ந்த ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அவருடடய இரு ஆடடகளும் அவற்டறத் தம் 
கதாள்களில் கபாட்டு அவர் (அழகு) பார்த்துக்பகாண்டிருப்பதும்தான் அவடர வரவிடாமல் 
தடுத்துவிட்டன'' என்று கூறினார். உடகன முஆத் பின் ஜபல் (ரலி) அவர்கள் (அந்த மனிதடர 
கநாக்கி), "நீர் பொன்னது தவறு. அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அல்லாஹ்வின் தூதகர! அவடரக் 
குறித்து நல்லடதத் தவிர கவபறடதயும் நாங்கள் அறிந்திருக்கவில்டல'' என்று கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பதிகலதும் கூறாமல்) பமௌன மாககவ இருந்தார்கள். 
இவ்வாறு அவர்கள் இருந்தகபாது, (பாடல பவளியில்) கானல் நீரினூகட பவள்டள ஆடட அைிந்து 
ஒரு மனிதர் வருவடதக் கண்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் 
அபூடகஸமாவாககவ இருக்க கவண்டும்'' என்று பொன்னார்கள். அவர் அபூடகஸமா அல்அன்ொரீ 
(ரலி) அவர்களாககவ இருந்தார். அவர்தான் ஒரு "ஸாஉ' கபரீச்ெம் பழத்டதத் தானமாகக் 
பகாண்டுவந்தகபாது நயவஞ்ெகர்களின் பரிகாெத்திற்கு ஆளானவர் ஆவார். (பதாடர்ந்து) கஅப் பின் 
மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தபூக்கிலிருந்து) 
திரும்பி வந்துபகாண்டிருக்கிறார்கள் என்ற பெய்தி எனக்கு எட்டியகபாது, பபருங்கவடல என்டன 
ஆட்பகாண்டது. (அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் ொக்குப்கபாக்குச் பொல்வதற் காகப்) பபாய்யான 
காரைங்கடள நான் கயாெிக்கத் பதாடங்கிகனன். "நாடள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
கடுங்ககாபத்திலிருந்து நான் எப்படித் தப்பு கவன்?'' என்று (எனக்கு நாகன) ககட்டுக்பகாண்கடன். 
அதற்காக நான் என் குடும்பத்தாரில் கருத்துள்ள ஒவ்பவாருவரிடமும் (ஆகலாெடன) உதவி 
கதடலாகனன். ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாடவ) பநருங்கி 
வந்துவிட்டார்கள் என்று எனக்குச் பொல்லப்பட்டகபாது, (நான் புடனந்துடவத்திருந்த) பபாய்டம என் 
மனத்டதவிட்டு விலகி விட்டது. பபாய்யான காரைம் எடதயும் பொல்லி அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ஒருகபாதும் தப்பித்துக்பகாள்ள முடியாது (அல்லாஹ் எல்லாவற்டறயும் 
அறிந்தவன். அவன் தன் தூதருக்கு உண்டம நிலவரத்டதத் பதரிவித்துவிடுவான்) என்று உைர்ந்து, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உண்டமகய பொல்ல கவண்டும் என முடிவு பெய்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் காடல கநரத்தில் (மதீனாவுக்கு) வருடக புரிந்தார்கள். 
(பபாதுவாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயைத்திலிருந்து திரும்பி வந்தால், 

முதலில் பள்ளிவாெலுக்குச் பென்று அங்கு இரண்டு ரக்அத்கள் பதாழுதபின் மக்கடளச் 
ெந்திப்பதற்காக (அங்கு) அமர்ந்துபகாள்வது அவர்களது வழக்கம். (வழக்கம்கபால்) அவ்வாறு 
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அவர்கள் பெய்தகபாது, (தபூக் கபாரில் கலந்துபகாள்ளச் பெல்லாமல்) பின்தங்கிவிட்டவர்கள் 
அவர்களிடம் வந்து, அவர்களுக்கு முன்னால் ெத்தியமிட்டு (தாம் கபாருக்கு வராமல் கபானதற்கு) 
ொக்குப்கபாக்குக் கூறத் பதாடங்கினர். அவர்கள் எண்பதுக்கும் கமற்பட்ட நபர்களாக இருந்தனர். 
அவர்கள் பொன்ன பவளிப்படடயான காரைங்கடள அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

ஏற்றுக்பகாண்டு, அவர்களிடம் உறுதிப் பிரமாைம் வாங்கிக் பகாண்டு, அவர்களுக்காகப் 
பாவமன்னிப்பும் கதடினார்கள். அவர்களின் அந்தரங்கத்டத அல்லாஹ்விடகம 
ஒப்படடத்துவிட்டார்கள். இறுதியில் நான் (அவர்களிடம்) வந்கதன். அவர்களுக்கு நான் ெலாம் 
பொன்னகபாது ககாபத்திலிருப்பவர் எவ்வாறு புன்னடகப் பாகரா அவ்வாறு புன்னடகத்தார்கள். 
பிறகு, "(அருகில்) வாருங்கள்!'' என்று கூறினார்கள். உடகன நான் (ெில எட்டுகள் டவத்து) நடந்து 
பென்று அவர்கள் முன்னிடலயில் அமர்ந்து பகாண்கடன். அப்கபாது அவர்கள் என்னி டம், "(கபாரில்) 
நீங்கள் ஏன் கலந்துபகாள்ள வில்டல? நீங்கள் (கபாருக்காக) ஒட்டக வாகனம் வாங்கி 
டவத்துக்பகாண்டிருக்கவில்டலயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! தாங்கள் அல்லாத (கவறு எவகரனும் ஓர்) உலகாயதவாதிக்கு 
அருகில் நான் அமர்ந்திருந்தால், ஏதாவது (பபாய்யான) ொக்குப் கபாக்குச் பொல்லி அவரது 
ககாபத்திலிருந்து தப்பிக்க உடனடியாக வழி கண்டிருப்கபன். (எவராலும் பவல்ல முடியாத) வாதத் 
திறன் எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆயினும், அல்லாஹ்வின் மீதாடை யாக! தங்களிடம் ஏதாவது 

பபாய்டயச் பொல்லி இன்று உங்கடள நான் திருப்திபடுத்திவிட்டாலும், அல்லாஹ் பவகுவிடரவில் 
(உண்டம நிலவரத்டதத் தங்களுக்குத் பதரியப்படுத்தி) என்மீது தங்கடளக் கடுங்ககாபம் பகாள்ளச் 
பெய்துவிடுவான் என்படத நான் நன்கு அறிந்துள்களன். (அகத ெமயம்) தங்களிடம் நான் 
உண்டமடயச் பொல்லிவிட்டால் (தற்ெமயம்) அது பதாடர்பாக என்மீது தாங்கள் வருத்தப்படுவரீ்கள். 
ஆயினும், இந்த விஷயத்தில் அல்லாஹ்விடகம இறுதி முடிடவ நான் எதிர்பார்க்கிகறன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! (நான் கபாரில் கலந்துபகாள்ளாத தற்கு) என்னிடம் எந்தக் 
காரைமும் இல்டல. அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! தங்களுடன் நான் வராமல் பின்தங்கிவிட்ட 
அந்த கநரத்தில் எனக்கிருந்த உடல் பலமும் வெதி வாய்ப்பும் அதற்கு முன் ஒருகபாதும் எனக்கு 
இருந்ததில்டல'' என்று பொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இகதா இவர் 
உண்டமகய பொன்னார்'' (என்று கூறிவிட்டு, என்டன கநாக்கி) "ெரி, எழுந்து பெல்லுங்கள். உங்கள் 

விஷயத்தில் அல்லாஹ்கவ தீர்ப்பளிப்பான்'' என்று பொன்னார்கள். உடகன நான் எழுந்து 
பென்றுவிட்கடன். பனூ ெலிமா (எனும் என்) குலத்டதச் கெர்ந்த ெிலர் என்டனப் பின்பதாடர்ந்து 

ஓடிவந்து, "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இதற்கு முன்னால் எந்தக் குற்றத்டதயும் நீங்கள் 
பெய்ததாக நாங்கள் அறிந்ததில்டல. கபாரில் கலந்துபகாள்ளாத (மற்ற)வர்கள் பொன்ன அகத 
(பபாய்க்) காரைத்டத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பொல்வதற்குக்கூட உங்களால் 
இயலாமற்கபாய்விட்டகத! நீங்கள் பெய்த குற்றத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ககட்கும் பாவமன்னிப்கப உங்களுக்குப் கபாதுமானதாய் இருந்திருக் குகம!'' என்று பொன்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! பனூ ெலிமா குலத்தார் என்டனக் கடுடமயாகப் 
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பழித்துக்பகாண்கடயிருந்தனர். எந்த அளவுக் பகன்றால், நான் (அல்லாஹ்வின் தூதரிடம்) திரும்பிச் 
பென்று (இதற்குமுன்) நான் பொன்னது பபாய் என்று (கூறி, கபாரில் கலந்து பகாள்ளாததற்கு 
ஏதாவது பபாய்க் காரைத் டதச்) பொல்லிவிடலாமா என்றுகூட நிடனத்கதன். பிறகு நான் பனூ 
ெலிமா குலத்தாடர கநாக்கி, "(தீர்ப்பு தள்ளிடவக்கப்பட்ட) இந்த நிடலடய, என்னுடன் கவறு 
யாகரனும் ெந்தித்திருக்கிறார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம். உம்முடன் இரண்டு 
கபர் இகத நிடலடயச் ெந்தித்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இருவரும் நீங்கள் பொன்னடதப் கபான்கற 

(உண்டமயான காரைத்டத அல்லாஹ்வின் தூதரிடம்) கூறினர். உங்களிடம் பொல்லப்பட்டதுதான் 
அவர்களிடமும் பொல்லப்பட்டது'' என்று கூறினர். அப்கபாது நான், "அவர்கள் இருவரும் யார்?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "முராரா பின் அர்ரபஆீ அல்ஆமிரீ (ரலி) அவர்களும், ஹிலால் பின் 
உமய்யா அல்வாகிஃப ீ(ரலி) அவர்களும்'' என்று பத்ருப் கபாரில் கலந்துபகாண்ட இரண்டு நல்ல 
மனிதர்களின் பபயர்கடள என்னிடம் கூறினர். அவர்கள் இருவராலும் (எனக்கு) ஆறுதல் 
கிடடத்தது. அவர்கள் இருவரின் பபயர்கடளயும் பனூ ெலிமா குலத்தார் என்னிடம் பொன்னவுடன் 
நான் (என் இல்லத்திற்குச்) பென்று விட்கடன். அந்தப் கபாரில் கலந்துபகாள்ளாதவர்களில் எங்கள் 
மூவரிடம் மட்டும் (யாரும்) கபெக் கூடா பதன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
முஸ்லிம்களுக்குத் தடட விதித்துவிட்டார்கள். எனகவ, மக்கள் எங்கடளத் தவிர்த்தனர். அவர்கள் 

(முற்றிலும்) எங்கள் விஷயத்தில் மாறிப்கபாய்விட்டனர். (பவறுத்துப்கபானதால்) என் விஷயத்தில் 
இப்புவிகய மாறிவிட்டது கபாலவும், அது எனக்கு அந்நிய மானது கபாலவும் நான் கருதிகனன். இகத 
நிடலயில் நாங்கள் ஐம்பது நாட்கள் இருந்கதாம். என்னுடடய இரு ெகாக்களும் (முராராவும் 
ஹிலாலும்) பெயலிழந்துகபாய்த் தம் இல்லங்களிகலகய அமர்ந்துபகாண்டு அழுதுபகாண்டிருந்தனர். 
ஆனால், நான் மக்க ளிகலகய இளம் வயதினனாகவும் பலமிக்கவ னாகவும் இருந்கதன். எனகவ, 

நான் (வடீ்டட விட்டு) பவளிகயறி (முஸ்லிம்களுடன்) பதாழு டகயில் கலந்துபகாண்டும், கடட 
வதீிகளில் சுற்றிக்பகாண்டும் இருந்கதன். என்னிடம் யாரும் கபெமாட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பதாழுடகடய முடித்துக்பகாண்டு அமர்ந்தி ருக்கும்கபாது அவர்களிடம் நான் 
பென்று அவர்களுக்கு ெலாம் கூறுகவன். எனக்குப் பதில் ெலாம் பொல்வதற்காக அவர்கள், தம் 
உதடுகடள அடெக்கிறார்களா இல்டலயா என்று எனக்கு நாகன ககட்டுக்பகாள்கவன். பிறகு 
அவர்களுக்கு அருகிகலகய (கூடுதலான) பதாழுடககடள நிடறகவற்றுகவன். அப்கபாது (என்டன 
அவர்கள் பார்க்கிறார்களா என்று) ஓரக்கண்ைால் திருட்டுத்தனமாகப் பார்ப்கபன். நான் எனது 
பதாழுடகயில் ஈடுபட்டவுடன் அவர்கள் என்டனக் கவனிப்பதும், அவர்கள் பக்கம் நான் 
திரும்பும்கபாது அவர்கள் என்னிடமிருந்து முகத்டதத் திருப்பிக்பகாள்வதுமாக இருந்தார்கள். 
மக்களின் புறக்கைிப்பு நீடித்துக்பகாண்கட பென்றகபாது, நான் நடந்துகபாய் அபூகத்தாதா (ரலி) 
அவர்களின் கதாட்டத்தின் மதில்மீது ஏறிகனன். -அவர் என் தந்டதயின் ெககாதரர் புதல்வரும், 

மக்களிகலகய எனக்கு மிகவும் பிரியமானவரும் ஆவார்- அவருக்கு நான் ெலாம் பொன்கனன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அவர் எனக்குப் பதில் ெலாம் பொல்லவில்டல. உடகன நான், 

"அபூகத்தாதா! அல்லாஹ்டவ முன்டவத்து உம்மிடம் ககட்கிகறன். அல்லாஹ்டவயும் அவனுடடய 
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தூதடரயும் நான் கநெிக்கிகறன் என்பது உங்களுக்குத் பதரியுமா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர் 

(பதிகலதும் கூறாமல்) பமௌனமாயிருந்தார். பிறகு மீண்டும் அவரிடம் அல்லாஹ்டவ முன்டவத்து 
முன்பு கபாலகவ ககட்கடன். அப்கபாதும் அவர் பமௌனமாககவ இருந்தார். (மூன்றாம் முடறயாக) 
மீண்டும் அவரிடம் நான் அல்லாஹ்டவ முன்டவத்துக் ககட்கடன். அப்கபாது அவர், "அல்லாஹ்வும் 
அவனுடடய தூதருகம நன்கறிந்தவர் கள்'' என்று (மட்டும்) பதிலளித்தார். அப்கபாது என் இரு 
விழிகளும் (கண்ைடீரப்) பபாழிந்தன. பிறகு (மறுபடியும்) சுவகரறி திரும்பி வந்துவிட்கடன். 
(நிடலடம இவ்வாறு நீடித்துக்பகாண்டி ருக்க ஒரு நாள்) மதீனாவின் கடடத் பதருவில் 
நடந்துபகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது மதீனா வுக்கு உைவு தானிய விற்படனக்காக வந்தி ருந்த 
ஷாம் (ெிரியா) நாட்டு விவொயிகளில் ஒருவர், "கஅப் பின் மாலிக்டக எனக்கு அறி விப்பவர் யார்?'' 

என்று (என்டனக் குறித்து) விொரித்துக்பகாண்டிருந்தார். மக்கள் என்டன கநாக்கி அவருக்குச் 
டெடக பெய்யலாயினர். உடகன அவர் என்னிடம் வந்து, "ஃகஸ்ஸான்' நாட்டின் அரெனிடமிருந்து 
(எனக்கு எழுதப் பட்டிருந்த) கடிதபமான்டறத் தந்தார்.26 நானும் எழுத(ப் படிக்க)த் பதரிந்தவனாக 
இருந்கதன். ஆககவ, அடத நான் வாெித்துப் பார்த்கதன். அதில் பின்வருமாறு எழுதப்பட்டிருந்தது: 
இடறவாழ்த்துக்குப் பின்! உங்கள் கதாழர் (முஹம்மத்) உங்கடளப் புறக்கைித்து (ஒதுக்கி)விட்டார் 
என்று எமக்குச் பெய்தி எட்டியது. உங்கடள இழிவு பெய்து (உங்கள் உரிடமகள்) வைீடிக்கப்படும் 
நாட்டில் நீங்கள் நீடிக்க கவண்டுபமன்ற அவெியத்டத உங்களுக்கு அல்லாஹ் ஏற்படுத்தவில்டல. 
எனகவ, எங்களிடம் வந்துவிடுங்கள். நாங்கள் உங்களிடம் கநெம் காட்டுகிகறாம். இடத நான் 
படித்தகபாது, "இது இன்பனாரு கொதடனயாயிற்கற!'' என்று (என் மனதிற்குள்) கூறிக்பகாண்டு, அடத 
எடுத்துச் பென்று (பராட்டி சுடும்) அடுப்பிலிட்டுப் பபாசுக்கிவிட்கடன். ஐம்பது நாட்களில் நாற்பது 
நாட்கள் கழிந்து, இடற அறிவிப்பு (வஹ)ீ வருவதும் தாமதமாயிருந்த கபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடடய தூதர் ஒருவர் என்னிடம் வந்தார். "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

நீங்கள் உங்கள் மடனவியரிடமிருந்து விலகிவிட கவண்டுபமன்று உத்தரவிடுகிறார்கள்'' என்று 
அவர் கூறினார். அதற்கு நான், "அவடள நான் விவாகரத்துச் பெய்துவிடவா? அல்லது நான் என்ன 
பெய்ய கவண்டும்?'' என்று ககட்கடன். அவர், "இல்டல (விவாகரத்துச் பெய்ய கவண்டாம்). 
அவடரவிட்டு நீங்கள் விலகியிருக்க கவண்டும். அவடர பநருங்கக் கூடாது (இதுகவ இடறத்தூதர் 
உத்தரவு)'' என்று கூறினார். இடதப் கபான்கற, என் இரு ெகாக்களுக்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (உத்தரவு) அனுப்பியிருந்தார்கள். ஆககவ, நான் என் மடனவியிடம், "உன் 

குடும்பத்தாரிடம் பென்றுவிடு; இந்த விஷயத்தில் அல்லாஹ் தீர்ப்பளிக்கும் வடரயில் அவர்களிடகம 
இருந்துவா'' என்று பொன்கனன். (என் ெகா) ஹிலால் பின் உமய்யா (ரலி) அவர்களின் துடைவியார் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ் வின் தூதகர! (என் கைவர்) ஹிலால் 

பின் உமய்யா பெயல்பட முடியாத முதியவர். அவரி டம் ஊழியர் யாருமில்டல. நாகன 

(பதாடர்ந்து) அவருக்கு ஊழியம் பெய்வடதத் தாங்கள் பவறுப்பரீ்களா?'' என்று ககட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்டல. ஆயினும், அவர் உன்டன (தாம்பத் திய உறவு 
பகாள்ள) பநருங்க கவண்டாம்'' என்று பொன்னார்கள். ஹிலால் அவர்களின் மடனவி, 
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"அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! என் கைவரிடம் எந்த இயக்கமும் இல்டல. அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! அவரது விஷயத்தில் இந்த நிகழ்ச்ெி நடடபபற்றதிலி ருந்து இன்றுவடரயில் அவர் 
அழுதுபகாண் கடயிருக்கிறார்'' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதரிடம்) கூறினார். (பதாடர்ந்து) கஅப் (ரலி) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: என் வடீ்டாரில் ஒருவர், தம் கைவருக்குப் பைிவிடட பெய்ய ஹிலால் 
பின் உமய்யா அவர் களின் மடனவிடய அனுமதித்தடதப் கபான்று, உங்கள் மடனவிடய 
(உங்களுக்குப் பைிவிடட பெய்ய) அனுமதிக்கும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

ககட்டால் (நன்றாயிருக்குகம!)'' என்று கூறினார். அதற்கு நான், "என் மடனவி விஷயத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் அனுமதி ககட்கமாட்கடன். என் மடனவி 
விஷயமாக நான் அனுமதி ககாரும்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன (பதில்) 
பொல்வார்கள் என்பது எனக்குத் பதரியவில்டல. நாகனா இடளஞனாககவறு இருக்கிகறன். 
(ஹிலால், என்டனவிட வயதில் பபரியவர். அதனால் அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெலுடக காட்டியிருக்கலாம்)'' என்று கூறி (மறுத்து)விட்கடன். அதற்குப் பின் பத்து நாட்கள் 
இவ்வாகற கழிந்தன. எங்களிடம் கபெக் கூடாபதன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தடட 
விதித்த நாளிலிருந்து ஐம்பது நாட்கள் பூர்த்தியாயின. நான் ஐம்பதாம் நாளின் ஃபஜ்ருத் 
பதாழுடகடய எங்கள் வடீுகளில் ஒன்றின் மாடியில் நிடற கவற்றிவிட்டு, அல்லாஹ் எங்கள் 
மூவடரயும் குறித்து (9: 1 18ஆவது வெனத்தில்) குறிப்பிட்டுள்ள நிடலயில் அமர்ந்திருந்கதன்: 
(அதாவது:) "பூமி இத்தடன விொலமாய் இருந்தும் என்டனப் பபாறுத்த வடரயில் அது குறுகி, நான் 

உயிர்வாழ்வகத மிகக் கஷ்டமாயிருந்தது.'' அப்கபாது "ெல்உ' மடல மீகதறி பபாது அறிவிப்புச் 
பெய்பவர் ஒருவர் உரத்த குரலில், "கஅப் பின் மாலிக்கக! நற்பெய்தி பபறுவரீாக!'' என்று கூறினார். 
உடகன நான் ெஜ்தாவில் விழுந்கதன். மகிழ்ச்ெி வந்துவிட்டது என்று நான் அறிந்து பகாண்கடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் பதாழுதுபகாண்டிருந்த கபாது, (வஹ ீஅறிவிக்கப்பட்டு) 
எங்களது பாவமன்னிப்புக் ககாரிக்டகடய அல்லாஹ் ஏற்றுக்பகாண்டான் என்று அறிவித்துவிட் 
டார்கள். உடகன மக்கள் எங்களுக்கு நல் வாழ்த்துச் பொல்ல வரலாயினர். என் இரு ெகாக்கடளயும் 

கநாக்கி நற்பெய்தி பொல்ப வர்கள் பென்றனர். என்டன கநாக்கி ஒருவர் குதிடரயில் விடரந்து 
வந்தார். "அஸ்லம்' குலத்டதச் கெர்ந்த ஒருவர் எனக்காக (நற்பெய்தி பொல்ல) ஓடிச் பென்று 

மடலமீது ஏறிக்பகாண்டார். (கமலும், உரத்த குரலில் எனக்கு நற்பெய்தி பொன்னார். மடலமீதிருந்து 
வந்த) அந்தக் குரபலாலி அக்குதிடரடயவிட கவகமாக வந்துகெர்ந்தது. எவரது குரடல 
(மடலமீதிருந்து) ககட்கடகனா அவர் என்னிடம் நற்பெய்தி பொல்ல (கநரடியாக) வந்தகபாது, நான் 
என் இரு ஆடடகடளயும் கழற்றி அவர் பொன்ன நற்பெய்திக்குப் பகரமாக (பரிொக) அவருக்கு 
அைிவித்கதன்.27 அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! (ஆடடகளில்) அந்த இரண்டடத் தவிர 
கவபறதுவும் அப்கபாது எனக்குச் பொந்தமானதாக இருக்கவில்டல. (கவறு) இரண்டு ஆடடகடள 
(அபூகத்தாதா அவர்களிடமிருந்து) இரவல் வாங்கி அைிந்துபகாண்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கடள கநாக்கி நடந்கதன். அப்கபாது (வழியில்) மக்கள் கூட்டங்கூட்டமாக வந்து என்டனச் 
ெந்தித்து, எனக்குப் பாவ மன்னிப்புக் கிடடத்ததால், "அல்லாஹ் உங்கள் பாவத்டத 
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மன்னித்துவிட்டதற்காக உங்களுக்கு வாழ்த்துச் பொல்கிகறாம்'' என்று கூறலாயினர். நான் பென்று 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலுக்குள் நுடழந்கதன். அங்கு தம்டமச் சுற்றிலும் மக்களிருக்க, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அமர்ந் திருந்தார்கள். அப்கபாது என்டன கநாக்கி தல்ஹா 
பின் உடபதில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் எழுந்கதாடி வந்து எனக்குக் டகலாகு பகாடுத்து என்டன 
வாழ்த்தினார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! முஹாஜிர்களில் தல்ஹாடவத் தவிர 
கவபறவரும் என்டன கநாக்கி எழுந்து வரவில்டல. -தல்ஹா (ரலி) அவர்கள் காட்டிய இந்த 
அன்டப ஒருகபாதும் கஅப் மறக்கவில்டல.- நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்கு 
முகமன் (ெலாம்) பொன்னகபாது, ெந் கதாஷத்தில் அவர்கள் முகம் ஒளிர, "உம்டம உம்முடடய 
தாய் பபற்பறடுத்தது முதல் நீர் கடந்துவந்த நாட்களில் மிகச் ெிறந்த நாளான இன்று உமக்கு 

(பாவமன்னிப்புக் கிடடத்த) நற் பெய்தி பபறுக'' என்று பொன்னார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
(இந்த நற்பெய்தி டயத்) தாங்ககள தங்கள் தரப்பிலிருந்து பதரி விக்கிறரீ்களா? அல்லது 
அல்லாஹ்வின் தரப் பிலிருந்து (வந்த கவத அறிவிப்பின் அடிப் படடயில்) அறிவிக்கிறரீ்களா?'' 

என்று ககட் கடன். அவர்கள், "இல்டல (என் தரப்பிலிருந்து நான் இடதத் பதரிவிக்கவில்டல). 
அல்லாஹ் வின் தரப்பிலிருந்து (வந்துள்ள கவத அறிவிப் பின் அடிப்படடயில்)தான் 

பதரிவிக்கிகறன்'' என்று பொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏதாவது 
மகிழ்ச்ெி ஏற்படும்கபாது அவர்களது முகம் ெந்திரனின் ஒரு துண்டு கபான்றாகி ஒளிரும். 
அவர்களது முகம் ஒளிர்வடத டவத்து அவர்களது மகிழ்ச்ெிடய நாங்கள் அறிந்துபகாள்கவாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் நான் அமர்ந்தகபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
எனது பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதற்காக என் பொத்துகள் அடனத்டதயும் அல்லாஹ்வுக்கும் 
அவனுடடய தூதருக்கும் (அவர்கள் விரும்பும் வழியில் பெலவிட்டுக்பகாள்வதற்காக) தானமாக 
அளித்துவிடுகிகறன்'' என்று பொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் பெல்வத் 
தில் ெிறிதளடவ உங்களுக்காக டவத்துக்பகாள்ளுங்கள். அதுகவ உங்களுக்கு நல்லது'' என்று 

கூறினார்கள். "டகபர் கபாரில் எனக்குக் கிடடத்த பங்டக நான் (எனக்காக) டவத்துக்பகாள்கிகறன். 
அல்லாஹ் வின் தூதகர! உண்டம கபெிய காரைத்தால்தான் அல்லாஹ் என்டனக் காப்பாற்றினான். 
(உண்டமக் குக் கிடடத்த பரிொக) என் பாவமன்னிப்புக் ககாரிக்டக ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டடதயடுத்து 
நான் உயிகராடு வாழும்வடரயில் உண்டமடயத் தவிர கவபறடதயும் கபெமாட்கடன்'' என்று 
கூறிகனன். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நான் இந்த வார்த்டதடய அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம் கூறிய நாளிலிருந்து இன்றுவடர உண்டம கபெியதற்காக எனக்கு அல்லாஹ் 
அருள் புரிந்தடதப் கபான்று கவபறந்த முஸ்லிமுக்கும் அல்லாஹ் அருள் புரிந்ததாக நான் 
அறியவில்டல. இந்த உறுதிபமாழிடய நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பொன்ன 
நாளிலி ருந்து இந்த நாள்வடர நான் பபாய்டய நிடனத்துப்பார்த்ததுகூட இல்டல. நான் (உயிகராடு) 
எஞ்ெியிருக்கும் நாட்களிலும் அல்லாஹ் என்டன (பபாய் பொல்ல விடாமல்) பாதுகாப்பான் என்று 
நான் உறுதியாக நம்பு கிகறன். கமலும், வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "உறுதியாக, 

அல்லாஹ் இந்த நபி டயயும், ஹிஜ்ரத் பெய்கதாடரயும், அன்ொரி கடளயும் மன்னித்துவிட்டான். 
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அவர்களில் ஒரு பிரிவினரின் உள்ளங்கள் தடம் புரள முற்பட்ட பின்னரும், ெிரமமான 
காலகட்டத்தில் நபிடயப் பின்பற்றிய அவர்கடள அல்லாஹ் மன்னித்தான். அவன் அவர்களிடம் 
நிகரற்ற அன்புடடகயான்; இரக்கமுடடகயான். தீர்ப்பு நிறுத்திடவக்கப்பட்ட அந்த மூவடரயும் 
(இடறவன் மன்னித்தான்). பூமி விொலமான தாக இருந்தும் அவர்கடளப் பபாறுத்தவடர யில் அது 
குறுகிவிட்டது'' என்று பதாடங்கி, "இடறநம்பிக்டக பகாண்கடாகர! அல்லாஹ்டவ அஞ்சுங்கள். 
உண்டமயாளர்களுடன் இருங் கள்'' (9: 1 17- 1 19) என்பதுவடரயுள்ள வெனங்கடள அருளினான். 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அல்லாஹ் எனக்கு இஸ்லாத்திற்கு வழிகாட்டியபின், தன் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் என்டன உண்டம கபெடவத்து உபகாரம் புரிந்தடதப் கபான்று கவபறந்த 
உபகாரத்டதயும் நான் மிகப் பபரியதாக ஒருகபாதும் கருதவில்டல. நான் அவர்களிடம் பபாய் 
கபெியிருந்தால், (கபாருக்குச் பெல்லாமல்) பபாய் பொன்னவர்(களான நயவஞ்ெகர்)கள் அழிந்துகபான 
டதப் கபான்று நானும் அழிந்துவிட்டிருப்கபன். ஏபனனில், இடறவன் கவத அறிவிப்பு (வஹ)ீ 
அருளியகபாது, யாருக்கும் பொல்லாத கடுடமயான பொற்கடளப் பபாய் பொன்னவர்கள் குறித்து 

அருளினான். "நீங்கள் அவர்களிடம் திரும்பும்கபாது அவர்கடள நீங்கள் விட்டுவிடுவதற்காக 

உங்களிடம் அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியம் பெய்கின்றனர். அவர்கடள விட்டுவிடுங்கள். அவர்கள் 
அசுத்தமான வர்கள். அவர்களின் தங்குமிடம் நரகம். இது அவர்கள் பெய்துபகாண்டிருந்ததற்கான 
தண்டடன. நீங்கள் அவர்கள்மீது திருப்தியடடய கவண்டுபமன்பதற்காக உங்களிடம் அவர்கள் 
ெத்தியம் பெய்கின்றனர். நீங்கள் அவர்கள்மீது திருப்தி பகாண்டாலும், அல்லாஹ் குற்றம் புரியும் 

இக்கூட்டத்தாடரப் பபாருந்திக்பகாள்ளமாட்டான்'' (9:95,96) என்று (கண்டித்து) அல்லாஹ் கூறினான். 
குறிப்பாக, எங்கள் மூவரின் விவகாரம் மட்டும் தள்ளிடவக்கப்பட்டிருந்தது. அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், தம்மிடம் (பபாய்ச்) ெத்தியம் பெய்தவர்கடள ஏற்றுக் பகாண்டு, அவர்களிடம் 
உறுதிப் பிரமாைம் பபற்று, அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்பும் கதடினார்கள். (எங்களது) இந்த 
விவகாரத்தில் அல்லாஹ்கவ தீர்ப்பளிக்கும்வடரயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் 

விவாகரத்டதத் தள்ளிப்கபாட்டுவந்தார்கள். இதனால்தான் அல்லாஹ் எங்கடளக் குறித்து, 

"கபாருக்குச் பெல்லாமல் பின்தங்கிவிட்ட மூவர்' என்று (கபாடரக் குறிப்பிட்டுக்) கூறாமல், 

"பின்தங்கிவிட்ட மூவர்' (9: 1 18) என்று பபாதுவாககவ குறிப்பிட்டுள்ளான். "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம்மிடம் பபாய்யான ொக்குப்கபாக்குக் கூறியவர்களின் காரைங்கடள உடனுக் 
குடன் ஏற்றுக்பகாண்டது கபாலல்லாமல், எங்கள் விவகாரத்டத (உடகன தீர்க்காது) அல்லாஹ் 
தள்ளிப்கபாட்டு வந்தான்'' என்பகத அதன் கருத்தாகும். "தபூக் கபாரின்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் பெல்லாமல், தாம் பின்தங்கி விட்ட காலகட்டத்டதக் குறித்து தம் தந்டத கஅப் 
பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தகபாது, இடத அவர்கள் கூற நான் ககட்கடன்'' என்று கஅப் 
பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களின் புதல்வர் அப்துல்லாஹ் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் முதுடம அடடந்து கண்பார்டவ இழந்துவிட்ட ெமயத்தில், 

அவர்களுடடய மக்களிகலகய அவர்கடள அப்துல்லாஹ் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்ககள டகப்பிடித்து 
அடழத்துச் பெல்பவராயிருந்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கராம 
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டபஸாந்தியர்கடளயும் ஷாமிலிருந்த அரபுக் கிறித்தவர்கடளயும் கநாக்கி தபூக் கபாருக்குப் 
புறப்பட்டுச் பென்றார்கள்'' என்று இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் 

இடம்பபற்றுள்ளது.28 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5347 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "தபூக் 
கபாரின்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பெல்லாமல், தாம் பின்தங்கிவிட்டடதக் 
குறித்து கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தகபாது இடத அவர்கள் கூற நான் ககட்கடன்'' 

என கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களின் புதல்வர் உடபதுல்லாஹ் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவித்தார்கள் என்று இடம்பபற்றுள்ளது. "இந்த உடபதுல்லாஹ் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்ககள கஅப் 
(ரலி) அவர்கள் முதுடம அடடந்து, கண்பார்டவ இழந்துவிட்ட ெமயத் தில் அவர்கடளக் 
டகப்பிடித்து அடழத்துச் பெல்பவராயிருந்தார்'' என்றும் அதில் இடம் பபற்றுள்ளது. கமலும் இந்த 
அறிவிப்பில், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் அறப்கபாருக் குச் பெல்ல நாடினால் 
பபரும்பாலும் கவபற தற்ககா பெல்வடதப் கபான்று (தந்திரமாக) அடத மடறப்பார்கள். இந்த 
நிடலயில் தபூக் கபார் (கநரம்) வந்தகபாது...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி கூடுதல் தகவலுடன் 
இடம்பபற்றுள்ளது. இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களின் ெககாதரர் புதல்வரான 
முஹம்மத் பின் அப்தில் லாஹ் பின் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், அபூடகஸமா (ரலி) 
அவர்கடளப் பற்றியும் நபி (ஸல்) அவர்கள் (தபூக்கிலிருந்தகபாது) அவர்களிடம் அபூடகஸமா (ரலி) 
அவர்கள் வந்துகெர்ந்த டதப் பற்றியும் குறிப்பு இல்டல. 

 5348 கமற்கண்ட ஹதீஸ், உடபதில்லாஹ் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்கள் தம் தந்டத கஅப் பின் மாலிக் 
(ரலி) அவர்கள் கூறியதாக மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. இந்த 
அறிவிப்பிலும் உடபதுல்லாஹ் பின் கஅப் (ரஹ்) அவர்ககள தம் தந்டத கஅப் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அறிவித்ததாகவும், அவகர தம் தந்டத கஅப் (ரலி) அவர்கள் கண்பார்டவ 
இழந்துவிட்ட ெமயம் அவர்கடளக் டகப்பிடித்து அடழத்துச் பெல்பவராகவும், அவருடடய 
குலத்தாரிகலகய நன்கறிந்தவராகவும், நபித்கதாழர்கள் அறிவித்த ஹதீஸ்கடள நன்கு மனனம் 
பெய்தவராகவும் இருந்தார் என்று காைப்படுகிறது. கமலும், அதில் "உடபதில்லாஹ் பின் கஅப் 
(ரஹ்) அவர்கள், பாவமன்னிப்பு ஏற்கப் பட்ட மூவரில் ஒருவரான என் தந்டத கஅப் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: இரு கபார்க டளத் தவிர, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துபகாண்ட 
எந்தப் கபாரிலும் நான் கலந்துபகாள்ளாமல் இருந்ததில்டல' என்று கூறினார்கள்'' என ஹதீஸ் 
ஆரம்ப மாகிறது. கமலும், இந்த அறிவிப்பில், "பத்தாயிரத் துக்கும் அதிகமான மக்களுடன் அல்லாஹ் 

வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தபூக்) கபாருக் குப் புறப்பட்டுச் பென்றார்கள். பதிவு பெய்து 
பாதுகாக்கப்படும் எந்த ஏடும் அத்தடனப் கபருக்கு இடமளிக்காது (அந்த அளவுக்கு பபரும் 
எண்ைிக்டகயில் மக்கள் இருந்தார் கள்)'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  
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பாடம் :  10 அவதூறு ெம்பவமும் அவதூறு கூறி கயாரின் பாவமன்னிப்புக் ககாரிக்டக 

ஏற்கப்பட்டதும்.29  

5349 இப்னு ஷிஹாப் (முஹம்மத் பின் முஸ்லிம்) அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: 
என்னிடம் ெயதீ் பின் அல்முெய்யப், உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர், அல்கமா பின் வக்காஸ், உடப 
துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) ஆகிகயார் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் குறித்து அவதூறு கூறியவர்கள் என்ன பொன்னார்கள் 
என்பது பற்றியும், அவதூறு கற்பித்தவர்கள் பொன்னவற்றிலிருந்து ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 

தூய்டமயானவர்கபளன்று அல்லாஹ் (குர்ஆனில்) அறிவிப்புச் பெய்தடதப் பற்றியும் பதரிவித்தனர். 
கமற்கண்ட நால்வரில் ஒவ்பவாருவரும் இந்தச் ெம்பவத்தில் ஆளுக்பகாரு பகுதியி டன எனக்கு 
அறிவித்தனர். அவர்களில் ெிலர் கவறுெிலடரவிட ஹதீடஸ நன்கு மனனமிட்டு டவத்திருந்தாலும், 

ஒருவரது அறிவிப்பு மற்ற வரது அறிவிப்டப உறுதிப்படுத்தும் வடகயில் அடமந்திருந்தது. 
அவர்கள் ஒவ்பவாருவரும் அறிவித்தடத நான் மனனமிட்டுள்களன். ஒருவரது அறிவிப்பு மற்றவரது 
அறிவிப்டப உறுதிப்படுத்துகிறது. அவர்கள் (நால்வரும்) கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(எங்ககனும் பயைம்) புறப்பட விரும்பினால், தம் துடைவியரிடடகய (எவடரத் தம்முடன் 
அடழத்துச் பெல்வது எனத் தீர்மானித்திட) ெீட்டுக் குலுக்கிப் கபாடுவார்கள். அவர்களில் எவரது 
(பபயருள்ள) ெீட்டு வருகிறகதா அவடரத் தம்முடன் அடழத்துக்பகாண்டு பெல்வார்கள். இவ்வாகற 
அவர்கள் தாம் கமற்பகாண்ட (பனுல் முஸ்தலிக் என்ற) ஒரு கபாரின்கபாது, எங்களிடடகய ெீட்டுக் 
குலுக்கிப் கபாட்டார்கள். அதில் எனது (பபயருள்ள) ெீட்டு வந்தது. ஆககவ, நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (பயைம்) புறப்பட்டுச் பென்கறன். இது (பபண்கள் கடடப்பிடிக்க 
கவண்டிய "ஹிஜாப்' எனும்) "பர்தா' ெட்டம் அருளப்பட்ட பிறகு நடந்ததாகும். (அப்பயைத்தின்கபாது) 
நான் எனது ஒட்டகச் ெிவிடகயில் டவத்துத் தூக்கிச் பெல்லப்படுகவன். பயைத்தினிடடகய 
அதனுள் நான் இருக்கும் நிடலயிகலகய கீகழ இறக்கிடவக்கவும்படுகவன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அந்தப் கபார் முடிந்து (பவற்றியுடன்) திரும்பிக் பகாண்டிருந்தகபாது, நாங்கள் 
மதீனாடவ பநருங்கியதும் இரவு கவடளயில் (ஓரிடத்தில்) தங்கும்படி அறிவிப்புச் பெய்தார்கள். 
அவர்கள் தங்கும்படி அறிவிப்புச் பெய்தகபாது நான் (ெிவிடகயிலிருந்து) எழுந்து (இயற்டகக் 
கடடன நிடறகவற்றுவதற்காக மடறவிடம் கதடி) படடடயக் கடந்து (தனியாகச்) பென்கறன். 
எனது இயற்டகத் கதடவடய நான் முடித்துக்பகாண்டபின் முகாடம கநாக்கி வந்கதன். அப்கபாது 
(என் கழுத்திலிருந்து யமன் நாட்டு) "ழஃபாரீ' நகர முத்து மாடலபயான்று அறுந்து 
(விழுந்து)விட்டது. ஆககவ, நான் திரும்பிச் பென்று என் மாடலடயத் கதடலாகனன். அடதத் 
துழாவிக் பகாண்டிருந்தது, (நான் ெீக்கிரம் திரும்பிவந்து படடயினருடன் கெரவிடாமல்) என்டனத் 
தடுத்துவிட்டது. எனக்காகச் ெிவிடகடய ஒட்டகத்தில் (ஏற்றிக்) கட்டும் குழுவினர் என் ெிவிடகக்குள் 
நான் இருப்பதாக எண்ைிக்பகாண்டு அடதத் தூக்கி, நான் பயைம் பெய்துவந்த ஒட்டகத் தின் மீது 
டவத்துக் கட்டிவிட்டனர். அந்தக் காலகட்டத்தில் பபண்கள் பமலிந் தவர்களாக இருந்தனர். உடல் 
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கனக்கும் அளவுக்கு அவர்களுக்குச் ெடத கபாட்டிருக்க வில்டல. (அப்கபாடதய) பபண்கள் ெிறிதளவு 
உைடவகய உண்பார்கள். ஆககவ, அந்தச் ெிவிடகடயத் தூக்கியகபாதும் அடத ஒட்டகத் தில் 
டவத்துக் கட்டியகபாதும் அது கனமில்லா மல் இருந்தடத அம்மக்கள் வித்தியாெமாகக் 
கருதவில்டல. கமலும், நான் அப்கபாது வயது குடறந்த இளம்பபண்ைாககவறு இருந்கதன். எனகவ, 

அவர்கள் ஒட்டகத்டதக் கிளப்பி (அதில் நானிருப்பதாக நிடனத்து)க்பகாண்டு பென்றுவிட்டனர். 
படட கடந்து பென்ற பிறகு, (காைாமற்கபான) கழுத்து மாடல கிடடத்து விட்டது. நான் அவர்கள் 
தங்கியிருந்த இடத்திற்கு வந்கதன். அங்கு அடழப்பதற்கு யாருமில்டல; பதிலளிப்பதற்கும் 
எவருமில்டல. எனகவ, நான் (ஏற்பகனகவ) தங்கியிருந்த இடத்டத நாடிப் கபாகனன். நான் 
காைாமல் கபாயிருப்படத அறிந்து படடயினர் நிச்ெயம் என்னிடம் திரும்பி வருவார்கள் என்று 
நான் கருதிகனன். நான் எனது இடத்தில் அமர்ந்திருக்க, என் கண்ைில் உறக்கம் கமலிட்டது. நான் 
தூங்கிவிட்கடன். படட பென்றதற்குப் பின்னர் (படடயினர் முகாமிட்டிருந்த இடத்தில் தவற விட்டுச் 

பென்ற பபாருட்கடள எடுத்துச் பெல்வதற்காக) ஸஃப்வான் பின் முஅத்தல் அஸ்ஸுலமீ 

அத்தக்வான ீஎன்பார் இரவின் பிற்பகுதியில் புறப்பட்டு, நான் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு அருகில் 
அதிகாடலயில் வந்துகெர்ந்தார். அங்கக தூங்கிக்பகாண்டிருந்த ஒரு மனிதனின் உருவத்டதப் 
பார்க்ககவ அவர் என்னிடம் வந்தார். என்டனப் பார்த்ததும் அவர் அடடயாளமும் கண்டுபகாண்டார். 
பர்தாவுடடய ெட்டம் அருளப்படுவதற்கு முன்னர் அவர் என்டனப் பார்த்திருந்தார். அவர் என்டன 
அறிந்துபகாண்டு, "இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இடலஹி ராஜிஊன்' (நாம் அல்லாஹ்வுக்கக 
உரியவர்கள். கமலும், நாம் அவனிடகம திரும்பிச் பெல்லவிருக்கிகறாம்) என்று அவர் கூறிய 
ெப்தத்டதக் ககட்டு நான் கண் விழித்கதன். உடகன எனது கமலங்கியால் முகத்டத 
மடறத்துக்பகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! அவர் என்னிடம் ஒரு வார்த்டதகூடப் 
கபெவில்டல. அவர் "இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இடலஹி ராஜி ஊன்' என்று கூறியடதத் 
தவிர கவபறடதயும் அவரிடமிருந்து நான் பெவியுறவுமில்டல. பிறகு அவர் தமது ஒட்டகத்டத 

மண்டியிடச் பெய்து (நான் ஏறிக்பகாள்வதற்கு ஏதுவாக) அதன் முன்னங்காடல (தமது காலால்) 
மிதித்துக்பகாள்ள, நான் அதில் ஏறிக்பகாண் கடன். அவர் நானிருந்த ஒட்டகத்டத இழுத்துச் 
பெல்லலானார். இறுதியில் படடயினர் (மதிய ஓய்வுக்காக) நண்பகல் பவயில் கநரத்தில் 

(ஓரிடத்தில்) தங்கி விட்ட பின்னர் நாங்கள் அவர்கடளச் பென்ற டடந்கதாம். அப்கபாது (எங்கள் 
இருவடரயும் கண்டு அவதூறு கபெி) என் விஷயத்தில் அழிந்தவர்கள் அழிந்துகபானார்கள். என்மீது 
அவதூறு (பிரொரம்) பெய்ததில் பபரும் பங்கு எடுத்துக்பகாண்டிருந்தவன் அப்துல்லாஹ் பின் உடப 
பின் ெலூல் (எனும் நயவஞ்ெகர் களின் தடலவன்) ஆவான். பிறகு நாங்கள் (அடனவரும்) மதீனா 
வந்தடடந்கதாம். நாங்கள் மதீனா வந்தபின் ஒரு மாத காலம் நான் கநாயுற்றுவிட்கடன். மக்ககளா 
அவதூறு கற்பித்தவர்களின் பொல்லில் மூழ்கிப்கபாயிருந் தார்கள். இந்த அவதூறு எதுவுகம 
எனக்குத் பதரியாது. நான் கநாயுறும்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் 
வழக்கமாகக் காட்டு கின்ற பரிடவ (இம்முடற நான் கநாயுற்றிருந்தகபாது) அவர்களிடம் காை 

முடியாமல்கபானது எனக்குச் ெந்கதகத்டத ஏற்படுத்தியது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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வருவார்கள்; ெலாம் பொல்வார்கள்; பிறகு "எப்படி இருக்கிறாய்?' என்று ககட்பார்கள். அவ்வளவுதான். 
இதுகவ எனக்குச் ெந்கதகத்டத ஏற்படுத்தியது. (என்டனப் பற்றி பவளிகய கபெப்பட்டுவந்த) அந்தத் 
தீய பொல் பற்றி ஒரு ெிறிதும் (உடல் நலம் கதறுவதற்குமுன்) எனக்குத் பதரியாது. கநாயிலிருந்து 
குைமடடந்தபின் நானும் மிஸ்தஹின் தாயாரும் நாங்கள் கழிப்பிடமாகப் பயன் படுத்திவந்த 
"மனாஸிஉ' (எனப்படும் புறநகர்ப் பகுதிடய) கநாக்கிச் பென்கறாம். நாங்கள் இரவு கநரங் களில் 
மட்டுகம இவ்வாறு பெல்கவாம். எங்கள் வடீுகளுக்கு அருகிகலகய கழிப்பிடங்கடள அடமத் 
துக்பகாள்வதற்கு முன்னால் இவ்வாறு (புறநகர்ப் பகுதிகளுக்கு) நாங்கள் பென்றுபகாண்டிருந்கதாம். 
கழிப்பிடம் கநாக்கி பவளிகய பெல்லும் எங்களது இந்தப் பழக்கம் பண்டடய அரபுகளின் 
பழக்கத்டத ஒத்ததாயிருந்தது. அன்று நாங்கள் எங்கள் வடீுகளுக்கு அருகிகலகய கழிப்பிடங்கள் 
அடமப்படதத் பதாந்தரவாகக் கருதிவந்கதாம். நானும் உம்மு மிஸ்தஹும் நடந்கதாம். அவர் 
அபூருஹ்ம் பின் அப்தில் முத்தலிப் பின் அப்தி மனாஃப் அவர்களின் புதல்வியாவார். (என் தந்டத) 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களின் தாயின் ெககாதரியான "(ராயித்தா) பின்த் ஸக்ர் பின் ஆமிர்'தான் உம்மு 
மிஸ்தஹின் தாயாராவார். உம்மு மிஸ்தஹின் புதல்வகர மிஸ்தஹ் பின் உஸாஸா பின் அப்பாத் 
பின் முத்தலிப் ஆவார். ஆக, (என் உறவினரான) அபூருஹ்மின் மகள் உம்மு மிஸ்தஹும் நானும் 
எங்கள் இயற்டகக் கடடன முடித்துக்பகாண்டு எனது வடீு கநாக்கித் திரும்பிக்பகாண்டிருந்கதாம். 
அப்கபாது உம்மு மிஸ்தஹ் தமது ஆடடயில் இடறிக்பகாண்டார். உடகன அவர், "மிஸ்தஹ் 
நாெமாகட்டும்' என்று (தம் புதல்வடரச் ெபித்த வராகக்) கூறினார். நான் அவரிடம், "மிக கமாெ மான 
பொல்டலச் பொல்லிவிட்டீர். பத்ருப் கபாரில் கலந்துபகாண்ட ஒரு மனிதடரயா ஏசு கிறரீ்கள்?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர், "அம்மா! அவர் என்ன பொன்னார் என்படத நீங்கள் ககள்விப்பட 

வில்டலயா?'' என்று ககட்டார். "என்ன பொன்னார்?'' என நான் வினவ, அவதூறு கற்பித்தவர்கள் 
பொன்ன (அபாண்டத்)டத அப்கபாது அவர் எனக்குத் பதரிவித்தார். அடதக் ககட்டு எனது 
உடல்நிடல இன்னும் கமாெமாகிவிட்டது. நான் எனது வடீ்டுக்குத் திரும்பி வந்தகபாது, (என் 
கைவர்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் வந்து எனக்கு ெலாம் பொல்லிவிட்டு, "எப்படி 
இருக்கிறாய்?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது நான், "என் தாய் தந்டதயரிடம் பெல்ல எனக்கு 

அனுமதி தருவரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். (உண்டம யிகலகய அப்படிபயாரு வதந்தி உலவுகிறதா 
என்று விொரித்து என்மீதான அவதூறு) பெய்திடய என் பபற்கறாரிடமிருந்து (அறிந்து) 
உறுதிப்படுத்திக்பகாள்ளகவ அப்கபாது நான் விரும்பிகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எனக்கு அனுமதியளித்தார்கள். உடகன நான் என் பபற்கறாரிடம் வந்(து கெர்ந்)கதன். நான் என் 
தாயாரிடம், "அம்மா! மக்கள் (என்டனப் பற்றி) என்ன கபெிக்பகாள்கிறார்கள்?'' என்று ககட்கடன். என் 
தாயார், "அன்பு மககள! உன்மீது (இந்த விஷயத்டதப்) பபரிதுபடுத்திக்பகாள்ளாகத. அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! ெக்களத்திகள் பலரும் இருக்க, தம் கைவரிடம் பிரியத்துக்குரியவளாக இருக்கும் 

அழபகாளிரும் பபண்டைக் குறித்து அவளுடடய ெக்களத்திகள் அதிகமாக (வதந்திகள்) கபெத்தான் 
பெய்வார்கள். அவ்வாறு கபொமலிருப்பது (பபரும்பாலும்) குடறகவயாகும்'' என்று கூறினார். நான் 
"சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்) இப்படியா மக்கள் கபெிவிட்டார்கள்!'' என்று (வியப்புடன்) 
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பொன்கனன். அன்றிரவு விடிய விடிய நான் அழுகதன். என் கண்ைரீும் நிற்கவில்டல; உறக்கமும் 
என்டனத் தழுவவில்டல. காடல கநரம் வந்தகபாதும் அழுகதன். (இதற்கிடடயில்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் மடனவிடய (அதாவது என்டன)ப் பிரிந்துவிடுவது குறித்து ஆகலா 
ெடன ககட்பதற்காக அலீ பின் அபதீாலிப் (ரலி) அவர்கடளயும், உொமா பின் டஸத் (ரலி) 
அவர்கடளயும் அடழத்தார்கள். அத்தருைத் தில் கவத அறிவிப்பு (வஹ)ீ தாமதமாயிருந்தது. 
உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்ககளா, நான் நிரபராதி எனத் தாம் அறிந்துள்ளடதயும் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உள்ளத்தில் (குடும்பத்தார்மீது) இருந்த பாெத் தில் தாம் 
அறிந்துள்ளடதயும் டவத்து ஆகலா ெடன கூறினார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அவர்கள் உங்கள் 
துடைவியர். அவர்களிடம் நல்ல(குைத்)டதத் தவிர கவபறடதயும் நான் அறியவில்டல'' என்று 
உொமா (ரலி) அவர்கள் பொன்னார்கள். அலீ பின் அபதீாலிப் அவர்ககளா (நபியவர்களின் மன 
கவதடனடயக் குடறக்கும் விதமாக), "அல்லாஹ் உங்களுக்கு எந்த பநருக்கடிடயயும் 
ஏற்படுத்தவில்டல. ஆயிஷா அன்றி மடனவியர் பலர் இருக்கின்றனகர! பைிப்பபண் (பரீரா) இடம் 
ககட்டால், அவள் உங்களிடம் உண்டமடயச் பொல்வாள்'' என்று கூறினார்கள். ஆககவ, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பைிப்பபண்) பரீராடவ அடழத்து, "பரீரா! ஆயிஷாவிடம் 
உனக்குச் ெந்கதகத்டத ஏற்படுத்தும் (பெயல்) எடதயாவது நீ பார்த்திருக்கிறாயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு பரீரா, "தங்கடளச் ெத்திய (மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன் மீதாடை யாக! 
அவர், தம் வடீ்டாரின் குடழத்த மாடவ அப்படிகய விட்டுவிட்டு உறங்கிப்கபாய்விடுவார். 
வடீ்டிலுள்ள ஆடு வந்து அடதத் தின்றுவிடும். அத்தடகய (விவரமும்) வயது(ம்) குடறந்த இளம் 
பபண் என்படதத் தவிர, அவடரக் குடற பொல்லக்கூடிய விஷயம் எடதயும் அவரிடம் நான் 

பார்க்கவில்டல'' என்று பதில் கூறினார். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அப்துல்லாஹ் பின் உடப பின் ெலூலுக்கு எதிராக உதவி ககாரியபடி பொற்பபாழிவு கமடட 
(மிம்பர்)மீது நின்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பொற்பபாழிவு கமடட மீதிருந்தபடி, 

"முஸ்லிம் ெமுதாயகம! என் வடீ்டார் விஷயத் தில் (வதந்தி கிளப்பி எனக்கு) மனகவதடனடய 
அளித்த ஒரு மனிதனுக்பகதிராக எனக்கு உதவி புரிபவர் யார்? ஏபனனில், அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! என் வடீ்டாரிடம் நான் நல்லடதகய அறிகவன். அவர்கள் (அவதூறு கிளப்பி கயார்) 
ஒரு மனிதடர (என் வடீ்டாருடன் இடைத்து) அவதூறு கூறியுள்ளனர். அந்த மனிதடரப் பற்றியும் 
நான் நல்லடதகய அறி கவன். நான் இருக்கும்கபாதுதான் அவர் என் வடீ்டிற்கு வந்திருக்கிறார் 
(தனியாக வந்த தில்டல)'' என்று கூறினார்கள். உடகன (அவ்ஸ் கூட்டத்டதச் கெர்ந்த) ெஅத் பின் 
முஆத் அல்அன்ொரீ (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அவனுக்பகதிராகத் 
தங்களுக்கு நான் உதவு கிகறன். அவன் (எங்கள்) அவ்ஸ் குலத்டதச் கெர்ந்தவனாயிருந்தால், 

அவனது கழுத்டத நாங்கள் துண்டித்துவிடுகிகறாம். அவன் எங்கள் ெககாதரர்களான "கஸ்ரஜ்' 

குலத்டதச் கெர்ந்தவனாக இருந்தால், (என்ன பெய்ய கவண்டுபமன்று) தாங்கள் எங்களுக்கு 
உத்தரவிடுங்கள். தங்கள் உத்தரடவ நாங்கள் பெய்து முடிக்கி கறாம்'' என்று கூறினார்கள். உடகன 
கஸ்ரஜ் குலத்தின் தடலவரான ெஅத் பின் உபாதா எழுந்தார். இவர் (அதற்குமுன்) நல்ல 
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மனிதராகத்தான் இருந்தார். குல மாச்ெரியம் அவடர விவரமில்லாமல் கபெ டவத்துவிட்டது. அவர் 
(அவ்ஸ் குலத்தவரான) ெஅத் பின் முஆடத கநாக்கி, "அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! தவறாகச் 
பொல்லிவிட்டீர். அவடன நீர் பகால்லமாட்டீர். அவடனக் பகால்ல உம்மால் முடியவும் பெய்யாது'' 

என்று பொன்னார். உடகன உடெத் பின் ஹுடளர் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து நின்றார். இவர் (அவ்ஸ் 

குலத்டதச் கெர்ந்த) ெஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களின் தந்டதயின் ெககாதரர் புதல்வர் ஆவார். 
உடெத் (ரலி) அவர்கள் ெஅத் பின் உபாதா அவர்களிடம் "நீர்தான் தவறாகப் கபெினரீ். 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அவடன நாங்கள் பகான்கற தீருகவாம். நீர் ஒரு நயவஞ்ெகர். 
அதனால்தான் நயவஞ்ெகர்களுக்காக வாதாடுகின்றரீ்'' என்று பொன்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பொற்பபாழிவு கமடடமீது நின்றுபகாண்டிருக்க, அவ்ஸ், கஸ்ரஜ் ஆகிய இரு குலத்தாரும் 
ஒருவர் மீபதாருவர் பாய்ந்து ெண்டடயிட்டுக்பகாள்ளத் தயாராகி விட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (கமடடயிலிருந்து இறங்கி) அவர்கள் அடனவரும் பமௌனமாகும்வடர அவர்கடள 

அடமதிப்படுத்திக்பகாண்டிருந்தார்கள். பிறகு தாமும் அடமதியாகி விட்டார்கள். ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அன்டறய நாள் முழுவதும் நான் அழுது பகாண்கடயிருந்கதன். என் 
கண்ைரீும் ஓய வில்டல; என்டன உறக்கமும் தழுவவில்டல. அடுத்த நாள் இரவும் 
அழுதுபகாண்டிருந் கதன். அப்கபாதும் என் கண்ைரீும் ஓய வில்டல; என்டன உறக்கமும் 
தழுவவில்டல. அழுடக என் ஈரடலப் பிளந்துவிடுகமா என என் பபற்கறார் எண்ைி 
(கலங்கி)க்பகாண்டி ருந்தனர். நான் அழுதுபகாண்டிருக்க, என்னருகில் என் தாய் தந்டதயர் 
அமர்ந்துபகாண்டிருந்த கபாது, அன்ொரிப் பபண் ஒருவர் வந்து என் னிடம் (உள்கள வர) அனுமதி 
ககாரினார். நான் அவருக்கு அனுமதியளித்தவுடன் அவரும் அழுதபடி அமர்ந்துபகாண்டார். நாங்கள் 
இவ்வாறு இருக்டகயில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்க ளிடம் வந்து ெலாம் 
கூறிவிட்டு அமர்ந்தார்கள். (என்டனப் பற்றி) அவதூறு பொல்லப்பட்ட நாளிலிருந்து அவர்கள் 
என்னருகக அமர்ந்ததில்டல. ஒரு மாத காலம்வடர என் விஷயத்தில் (அல்லாஹ்விடமிருந்து 
தீர்ப்பு) எதுவும் அவர்களுக்கு "வஹ'ீயாக அருளப்படாமகலகய இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்தபின், ஏகத்துவ உறுதிபமாழி கூறி (இடறவடனப் புகழ்ந்துவிட்டு), "ஆயிஷா! 
உன்டனக் குறித்து இன்னின்னவாறு எனக்குச் பெய்தி வந்தது. நீ நிரபராதி யாக இருந்தால், 

அல்லாஹ் விடரவில் உன்டனக் குற்றமற்றவள் என்று (வஹயீின் மூலம்) அறிவித்து விடுவான். 
(ஒருகால்) நீ குற்றகமதும் பெய்திருந்தால், அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாரி அவன் பக்கம் 
திரும்பிவிடு. ஏபனனில், அடியான் தனது பாவத்டத ஒப்புக்பகாண்டு, (மனம் திருந்தி) பாவ 
மன்னிப்புக் ககாரினால், அவனது ககாரிக்டகடய ஏற்று அவடன அல்லாஹ் மன்னிக்கின்றான்'' 

என்று பொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கபச்டெ முடித்தகபாது, எனது 
கண்ைரீ் (முழுவது மாக) நின்றுகபாய்விட்டிருந்தது. அதில் ஒரு துளியும் (எஞ்ெியிருப்பதாக) நான் 
உைரவில்டல. அப்கபாது நான் என் தந்டத (அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பொன்னதற்குப் பதில் பொல்லுங்கள்'' என்கறன். அதற்கு என் தந்டத, 

"அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் என்ன (பதில்) 
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பொல்வது என்பகத எனக்குத் பதரிய வில்டல'' என்று கூறினார்கள். பிறகு நான் என் தாயார் (உம்மு 
ரூமான்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பதில் கூறுங்கள்'' என்று 
பொன்கனன். அதற்கு என் தாயார், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு என்ன பதில் 
பொல்வது என்பகத எனக்குத் பதரியவில்டல'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு நான், "நாகனா வயது 

குடறந்த இளம்பபண். குர்ஆனிலிருந்து நிடறயத் பதரியாதவள். இந்நிடலயில் (மக்கள் என்டனப் 
பற்றிப் கபெிக்பகாண்ட) இந்தச் பெய்திடய நீங்கள் ககட்டிருக்கிறரீ்கள். அது உங்கள் மனங்களில் 
பதிந்துகபாய், அடத உண்டம என்று நீங்கள் நம்பிவிட்டீர்கள் என்படத அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக நான் அறிகவன். ஆககவ, உங்களிடம் நான் குற்றமற்றவள் என்று கூறினால், -நான் 
குற்றமற்றவள் என்பது அல்லாஹ்வுக்குத் பதரியும்- அடத நீங்கள் நம்பப்கபாவதில்டல. நான் 

(குற்றம்) ஏகதனும் புரிந்திருப்பதாக ஒப்புக்பகாண்டால், -நான் குற்றமற்றவள் என்பது 
அல்லாஹ்வுக்குத் பதரியும்- நான் பொல்வடத அப்படிகய (உண்டம என்று ஏற்று) என்டன 
நம்பிவிடுவரீ்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! (எனக்கும்) உங்களுக்கும் நபி யூசுஃப் (அடல) 
அவர்களின் தந்டத (நபி யஅகூப் - அடல) அவர்கடளகய உவமானமாகக் காண்கிகறன் (அதாவது:) 
"(இடதச்) ெகித்துக்பகாள்வகத நல்லது; நீங்கள் புடனந்து பொல்லும் விஷயத்தில் 
அல்லாஹ்விடம்தான் நான் பாதுகாப்புக் ககார கவண்டும்'' ( 12: 18) என்று (யஅகூப் (அடல) அவர்கள் 
கூறியடதச்) பொன்கனன். பிறகு படுக்டகயில் திரும்பிப் படுத்துக்பகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! அப்கபாது நான் குற்றமற்றவள் என்படதயும், நான் குற்றமற்றவள் என நிச்ெயம் 

அல்லாஹ் அறிவிப்பான் என்படதயும் நன்கறிகவன். ஆயினும், அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! 
ஓதப்படுகின்ற வஹடீய (கவத அறிவிப்டப) என் விஷயத்தில் அல்லாஹ் அருள்வான் என்று நான் 
நிடனத்தும் பார்த்திருக்க வில்டல. அல்லாஹ் என் பதாடர்பாக ஏகதனும் ஓதப்படுகின்ற ஒன்டறச் 
பொல்கின்ற அளவுக்கு நான் உயர்ந்தவள் அல்லள் என்பகத என் மனத்தில் என்டனப் பற்றிய 
முடிவாக இருந்தது. மாறாக, அல்லாஹ் என்டனக் குற்றமற்றவள் என அறிவிக்கும் ஒரு கனடவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது உறக்கத்தில் காண்பார்கள் என்கற நான் 

எதிர்பார்த்திருந்கதன். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! (எங்கள் வடீ்டில் அமர்ந்திருந்த 
இடத்திலிருந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்திருக்கவுமில்டல; வடீ்டார் எவரும் 

பவளிகய பெல்லவுமில்டல. அதற்குள் வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், தன் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு (குர்ஆன் வெனங்கடள) அருளத் பதாடங்கி விட்டான். உடகன அவர்களுக்கு (கவத 
அறிவிப்பு வருகின்ற கநரங்களில்) ஏற்படும் கடுடமயான ெிரம நிடல அவர்கடளப் 
பற்றிக்பகாண்டது. அது கடுங்குளிர் காலமாயிருந்தும், அவர் களின் கமனியிலிருந்து வியர்டவத் 
துளிகள் முத்துகடளப் கபான்று வழியத் பதாடங்கி விட்டன. அவர்களுக்கு அருளப்பபற்ற இடற 
வெனத்தின் பாரத்தினால்தான் (அவர்களுக்கு வியர்டவ அரும்பி வழியுமளவுக்கு) இந்தச் ெிரம 
நிடல ஏற்பட்டது. அந்த நிடல அல்லாஹ்வின் தூதடரவிட்டு விலகியவுடன் (மகிழ்ச்ெி கயாடு) 
ெிரித்தவாகற அவர்கள் கபெிய முதல் வார்த்டத, "ஆயிஷா! நற்பெய்தி பபற்றுக்பகாள். அல்லாஹ் 
உன்டனக் குற்ற மற்றவள் என்று அறிவித்துவிட்டான்'' என்பதாககவ இருந்தது. உடகன என் தாயார் 
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என்னிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எழுந்துபெல்'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு 
நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அவர்களிடம் நான் எழுந்து பெல்லமாட்கடன். என்டனக் 
குற்றமற்றவள் என அறிவித்த அல்லாஹ்டவகய புகழ்(ந்து அவனுக்கு நன்றி பெலுத்து)கவன்'' என்று 
பொன்கனன். அப்கபாது வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "அவதூறு கற்பித்தவர்கள் 

உங்களில் ஒரு குழுவினர்தான்'' என்று பதாடங்கும் பத்து வெனங்கடள (24: 1 1-20) அருளினான். என் 
குற்றமற்ற நிடல பதாடர்பாக வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் இந்த வெனங்கடள 
அருளியகபாது, (என் தந்டத) அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! (என் மகள்) 
ஆயிஷா குறித்து "மிஸ்தஹ்' அவதூறு கூறிய பின்பு ஒருகபாதும் அவருக்காக நான் ெிறிதும் 
பெலவிடமாட்கடன்'' என்று (ெத்தியமிட்டுக்) கூறினார்கள். மிஸ்தஹ் பின் உஸாஸா (தாய் வழியில்) 
தமக்கு உறவினர் என்பதாலும், அவர் ஏடழ என்பதாலும் அவருக்காக அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் 

உதவித் பதாடக வழங்கிவந்தார்கள். அப்கபாது வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், 

"உங்களில் பெல்வமும் தயாள குைமும் படடத்கதார் (தம்) உறவினர்களுக்ககா ஏடழகளுக்ககா 
அல்லாஹ்வின் பாடதயில் ஹிஜ்ரத் பெய்த வர்களுக்ககா எதுவும் வழங்கமாட்கடன் என்று 
ெத்தியம் பெய்ய கவண்டாம்'' என்று பதாடங்கி, "அல்லாஹ் உங்களுக்கு மன்னிப்பு வழங்குவடத 

நீங்கள் விரும்பமாட்டீர்களா...'' (24:22) என்பது வடரயிலான வெனத்டத அருளினான். -"அல்லாஹ்வின் 
கவதத்திலுள்ள வெனங் களிகலகய (இடறமன்னிப்டப) மிகவும் எதிர் பார்க்கடவக்கும் வெனம் 
இதுதான்'' என்று அறிவிப்பாளர் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாரக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாக 
ஹிப்பான் பின் மூொ (ரஹ்) அவர்கள் பதரிவித்தார்கள்.-30 உடகன அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! அல்லாஹ் எனக்கு மன்னிப்பு வழங்க கவண்டுபமன்கற நான் 
விரும்புகிகறன்'' என்று கூறிவிட்டு, மிஸ்தஹுக்கு ஏற்பகனகவ தாம் பெலவிட்டு வந்தடதத் 
திரும்பவும் பதாடரலானார்கள். "அவருக்கு(ச் பெய்யும் இந்த உதவிடய) ஒரு கபாதும் நான் 
நிறுத்தமாட்கடன்'' என்றும் பொன்னார்கள். (குர்ஆனில் எனது கற்பபாழுக்கம் குறித்த வெனங்கள் 
அருளப்படுவதற்கு முன்னால்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்டனப் பற்றித் 
தம்முடடய (இன்பனாரு) துடைவியான டஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷிடம் விொரித்திருந்தார்கள். 
"(டஸனகப!) நீ (ஆயிஷா குறித்து) என்ன அறிந்திருக்கிறாய்? அல்லது பார்த்திருக்கிறாய்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என் காடதயும் என் கண்டையும் 

(அவற்றின்கமல் பழி கபாடாமல்) நான் பாதுகாத்துக்பகாள்கிகறன். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! 
ஆயிஷாடவக் குறித்து நான் நல்லடதகய அறிகவன்'' என்று கூறினார்கள். டஸனப் அவர்கள்தான் 
நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியரில் எனக்கு (அழகிலும் நபியின் அன்பிலும்) கபாட்டியாக 
இருந்தவர். ஆயினும், அல்லாஹ் அவடர (இடறயச்ெமுடடய) கபணுத லான பண்டபக் பகாடுத்துப் 
பாதுகாத்திருந்தான். ஆனால், டஸனபுக்காக அவருடடய ெககாதரி ஹம்னா பின்த் ஜஹ்ஷ் 
(என்னுடன்) கமாதிக்பகாள்ளலானார். (என் விஷயத்தில்) அவதூறு கபெி அழிந்துகபானவர்களுடன் 

அவரும் அழிந்துகபானார். அறிவிப்பாளர் ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள், "இதுதான் அந்த (நால்வர்) 
குழுவிடமிருந்து எனக்குக் கிடடத்த அறிவிப்பாகும்'' என்று கூறுகிறார்கள். யூனுஸ் (ரஹ்) 
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அவர்களது அறிவிப்பில், ("ெஅத் பின் உபாதா அவர்கடளக் குலமாச்ெரி யம் விவரமில்லாமல் 
கபெடவத்துவிட்டது'' என்பதற்குப் பகரமாக) "குலமாச்ெரியம் அவடர உசுப்பிவிட்டது'' என்று 
இடம்பபற் றுள்ளது.3 1 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. 

 5350 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப் 

பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஃபுடலஹ் பின் சுடலமான் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "ெஅத் பின் உபாதா அவர்கடளக் குலமாச்ெரியம் விவர மில்லாமல் 
கபெடவத்துவிட்டது'' என்று இடம் பபற்றுள்ளது. ொலிஹ் பின் டகொன் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "குலமாச்ெரியம் அவடர உசுப்பி விட்டது'' என்றும், உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் 
பின்வருமாறு கூறியதாகக் கூடுதலாகவும் இடம்பபற்றுள்ளது: ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் தமக்கு 
முன்னால் (அவதூறு கூறியவர்களில் ஒருவரான) ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் 
ஏெப்படுவடத விரும்பாதவர்களாக இருந்தார்கள். கமலும், "அந்த ஹஸ்ஸான் (ரலி) அவர்கள்தான், 

"(படகவர்ககள!) என் தந்டதயும், என் தந்டதயின் தந்டதயும், எனது மானமும் உங்களிடமிருந்து 

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் மானத்டதக் காக்கும் ககடயமாகும்' எனும் கவிடதடயச் 

பொன்னவர்'' என்றும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். கமலும், ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! எவடரக் குறித்து (அந்தப் பழிச்பொல்) பொல்லப்பட்டகதா அந்த 
மனிதர் (ஸஃப்வான், தம் அன்டனயான என்னுடன் தம்டம இடைத்து அவதூறு கபசுவடதக் 
ககட்டு), "சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்); எனது உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா அவன்மீது 
ெத்தியமாக! நான் ஒருகபாதும் எந்த (அந்நியப்) பபண்ைின் ஆடடடயயும் அகற்றியதில்டல'' என்று 
கூறினார். அதன் பிறகு அவர் அல்லாஹ்வின் பாடதயில் (உயிர்த் தியாகியாகக்) பகால்லப்பட்டார்'' 

என்று கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. யஅகூப் பின் இப்ராஹமீ் (ரஹ்) அவர் களது 
அறிவிப்பில், "படடயினர் கடுடமயான பவயிலுள்ள நண்பகல் கநரத்தில் (மதிய ஓய்வுக்காக) 
இறங்கித் தங்கியிருந்தனர் ("மூஇரீன ஃப ீநஹ்ரிழ் ழஹரீா')'' என்று இடம் பபற்றுள்ளது. அப்துர் 
ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "மூஃகிரீன' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. அப்து பின் ஹுடமத் 
(ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்களி டம் "மூஃகிரீன் என்பதற்குப் 
பபாருள் என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "(அதன் கவர்ச்பொல்லான) "வஃக்ரத்' என்பது 
"கடுடம யான பவயிடலக் குறிக்கும்'' என்றார்கள். 

 535 1 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பா 

ளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் பின்வருமாறு இடம்பபற்றுள்ளது: ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: என்டனப் பற்றி அவதூறு கபெப்பட்டகபாது, எனக்கு இன்னும் அடதப் பற்றி 
பதரிந்திராத நிடலயில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்டனப் பற்றி உடரயாற்ற 
மக்களிடடகய) எழுந்து நின்றார்கள். ஏகத்துவ உறுதிபமாழி கூறி, அல்லாஹ்டவ அவன் 
தகுதிக்ககற்ப கபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டு, "என் வடீ்டார்மீது அபாண்டமாகப் பழி சுமத்தியவர்கள் 

விஷயத்தில் (அவர்கடள என்ன பெய்வ பதன்று) எனக்கு ஆகலாெடன கூறுங்கள். அல்லாஹ்வின் 
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மீது ெத்தியமாக! என் வடீ்டாரிடம் எந்தக் பகட்டப் பழக்கத்டதயும் நான் காைவில்டல. 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! எவரிடம் எந்தத் தீய நடத்டதடயயும் நான் காைவில்டலகயா 
அத்தடகய ஒருவருடன் என் வடீ்டாடர இடைத்து அவர்கள் பழி சுமத்தியுள்ளார்கள். நான் 
இருக்கும்கபாகத தவிர கவபறப்கபாதும் அவர் என் வடீ்டி னுள் நுடழந்ததில்டல. நான் பயைத்தில் 
பவளிகய பெல்லும்கபாபதல்லாம், அவரும் என்னுடகனகய இருப்பார்'' என்று பொன்னார்கள் என 

ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 
இடம்பபற்றுள்ளன. கமலும், இந்த அறிவிப்புகளில், "அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

என் வடீ்டிற்கு வந்திருந்து என் பைிப்பபண்ைிடம் என்டனப் பற்றிக் ககட்டிருந்தார்கள். அவள், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! ஆடு நுடழந்து அவர் "குடழத்துடவத்த மாடவ' அல்லது "அவர் 
பிடெந்துடவத்த மாடவ'த் தின்றுவிட்டுச் பெல்லும் அளவுக்கு (பமய்மறந்து) உறங்கி விடுவார் 
என்படதத் தவிர கவறு எந்தக் குடறடயயும் நான் (ஆயிஷாவிடம்) அறிய வில்டல'' என்று 
பொல்லியிருந்தாள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களின் கதாழர் களில் ஒருவர் அவடள அதட்டி, 

"அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உண்டம டயச் பொல்'' என்று அவளிடம் பவளிப்படட 

யாக விஷயத்டத விளக்கினார். அப்கபாது அவள், "அல்லாஹ் தூயவன். அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! பபாற் பகால்லன், (தூய்டமயான) ெிவப்புத் தங்கக் கட்டிடய எப்படி மாசு 
மருவற்றதாகக் கருது வாகனா அவ்வாகற நான் அவடரக் கருது கிகறன்'' என்று பொன்னாள். எந்த 
மனிதருடன் (என்டன இடைத்து) அவதூறு கபெப்பட்டகதா அந்த மனிதருக்கும் இந்த விஷயம் 
எட்டியது. அவர் "சுப்ஹானல் லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்). நான் ஒருகபாதும் எந்த (அந்நியப்) 
பபண்ைின் ஆடடடயயும் அகற்றியதில்டலகய!'' என்று பொன்னார். பிறகு அவர் அல்லாஹ்வின் 
பாடதயில் (ஓர் அறப்கபாரில்) வரீமரைம் அடடந்தார். கமலும், ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு 
கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது: (முஸ்லிம் களில்) அடதப் பற்றிப் கபெியவர்கள் 
மிஸ்தஹும் ஹம்னாவும் ஹஸ்ஸானும் ஆவர். நயவஞ்ெகன் "அப்துல்லாஹ் பின் உடப'தான் 
(நடக்காத ஒன்டற நடந்ததாக) கஜாடித்து, அடதப் பரப்பிவந்தவன் ஆவான். அவதூறு 
பரப்பியவர்களில் பபரும்பங்கு வகித்தவனும் அவன்தான்; ஹம்னாவும்கூட.  

பாடம் :  1 1 நபி (ஸல்) அவர்களின் அடிடமப் பபண்மீது சுமத்தப்பட்ட அவதூறுக் குற்றச்ொட்டு 

உண்டமக்குப் புறம்பானதாகும்.  

5352 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அடிடமப் 
பபண்ணுடன் இடைத்து ஒரு மனிதர் அவதூறு பொல்லப்பட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அலீ (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் பென்று அவருடடய கழுத்டத பவட்டிவிடுங்கள்'' 

என்று பொன்னார்கள். அவ்வாகற அலீ (ரலி) அவர்கள் பென்ற கபாது, அவர் (சுற்றுச் சுவர் இல்லாத) 
ஒரு கிைற்றில் குளித்துக்பகாண்டிருந்தார். அவரி டம் அலீ (ரலி) அவர்கள், "கமகல வா'' என்று தமது 
டகடயக் பகாடுத்து அவடர பவளிகயற்றினார்கள். அப்கபாது அவர் இன உறுப்பு 
துண்டிக்கப்பட்டவராக, இன உறுப்கப அற்றவராக இருந்தார். ஆககவ, அலீ (ரலி) அவர்கள் அவடர(க் 
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பகால்லாமல்) விட்டுவிட்டார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! அவர் இன உறுப்பு துண்டிக்கப்பட்டவர்; இன உறுப்கப அற்றவர் ஆவார்'' 

என்று பொன்னார்கள்.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

பாவமீட்சச 

ஹதீஸ் 5294 - 5352



அத்தியாயம் - 50 : நயவஞ்ெகர்களின் தன்டமகளும் அவர்களுக்கான விதிகளும் 1 

     5353 - 5378 
 

5353 டஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஒரு பயைத்திற்காகப் புறப்பட் கடாம்.2 அப்பயைத்தில் (உைவுப் பற்றாக் குடறயால்) 
மக்களுக்குச் ெிரமம் ஏற்பட்டது. அப்கபாது (நயவஞ்ெகர்களின் தடலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உடப 
பின் ெலூல் தம் நண்பர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதருடன் இருக்கும் இவர்களுக்கு நீங்கள் பெலவு 
பெய் யாதீர்கள். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரிடமிருந்து விலகிச் பென்றுவிடுவார்கள்'' என்றும், 

"நாம் மதீனாவுக்குத் திரும்பிச் பென்றால், (எம்முடடய இனத்தாரான) கண்ைியவான்கள் 
இழிந்கதா(ராகிய முஹாஜி)ர்கடள அங்கிருந்து பவளிகயற்றி விடுவர்'' என்றும் பொன்னான். நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் பென்று, அ(வர் பொன்ன)டத அவர் களிடம் 
பதரிவித்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அப்துல்லாஹ் பின் உடபயிடம் 
ஆளனுப்பினார்கள். (அவர் வந்தவுடன்) அவரிடம் (அது குறித்துக்) ககட்டார்கள். தாம் அப்படிச் 
பெய்யகவ யில்டல என்று அவன் ெத்தியம் பெய்து ொதித்தார். அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் டஸத் பபாய் பொல்லிவிட்டார்'' என்று (என்டனப் பற்றிக்) கூறினார். (அவரு டன் 
கெர்ந்து) மக்களில் ெிலரும் அப்படிச் பொன்னதால் என் உள்ளத்தில் கடுடம(யான கவதடன) 
ஏற்பட்டது. அப்கபாது என் வாய்டமடயக் குறிக்கும் வடகயில் "(நபிகய!) இந்த நயவஞ்ெ கர்கள் 
உங்களிடம் வருகின்றகபாது...'' (63: 1) என்று பதாடங்கும் வெனத்டத அல்லாஹ் அருளினான். பிறகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த நயவஞ்ெகர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககார 
அவர்கடள அடழத்தார்கள். (அவர்கள் அதற்கு இைங்காமல்) தமது தடலடயத் திருப்பிக் 
பகாண்டார்கள். (கமற்கண்ட வெனத்தின் மூலத்திலுள்ள) "குஷுபும் முென்னதா' 

(ொய்த்துடவக்கப்பட்ட மரக் கட்டட) என்பது, அவர்கள் மிகவும் அழகானவர்களாக (வாட்ட 
ொட்டமானவர்களாக) இருந்தடதக் குறிக்கிறது.3 

 5354 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(நயவஞ்ெகர்களின் தடலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உடபயின் (பிகரதம் ெவக்குழிக்குள் டவக்கப்பட்ட 
பிறகு அந்த) ெவக்குழிக்கு வந்து, அந்தப் பிகரதத்டத பவளிகய எடுத்துத் தமது மடியில் டவத்து, 

அதன் மீது தமது உமிழ்நீடர உமிழ்ந்து, தமது அங்கிடயயும் அதற்கு அைிவித்தார்கள். (இதற்குக் 

காரைம் என்னகவா) அல்லாஹ்கவ அறிந்தவன்!4 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில் லாஹ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறி விப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அப்துல் லாஹ் பின் உடபயின் பிகரதம் ெவக்குழிக்குள் டவக்கப்பட்ட பிறகு அங்கு 
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வந்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல் கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் 
கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. 

 5355 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நயவஞ்ெகர்களின் தடலவர்) 
அப்துல்லாஹ் பின் உடப பின் ெலூல் இறந்தகபாது, அவருடடய புதல்வர் அப்துல்லாஹ் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் வந்து, தம் தந்டதக்குப் 
பிகரத ஆடட (கஃபன்) அைிவிப்பதற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அங்கிடயத் 
தருமாறு ககாரினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அவரிடம் தமது அங்கிடயக் 

பகாடுத்தார்கள். பிறகு அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் தம் தந்டதக்கு இறுதித் பதாழுடகடய 
முன்னின்று நடத்தும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்டார். அவருக்கு இறுதித் 
பதாழுடக நடத்துவதற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்தார்கள். அப்கபாது உமர் 
பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் ஆடடடயப் 
பிடித்துக்பகாண்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இவருக்கு(ப் பாவமன்னிப்புக் ககாரி) பிரார்த்தடன 
பெய்ய கவண்டாபமன அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தடட விதித்திருக்க, இவருக்கா 
பதாழுவிக்கப்கபாகிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(பாவமன்னிப்புக் ககாரவும் ககாரா மலிருக்கவும்) எனக்கு அல்லாஹ் உரிடம யளித்துள்ளான். 
"(நபிகய!) நீர் அவர்களுக் காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாருவரீாக; அல்லது ககாராமலிருப்பரீாக. 
(இரண்டும் ெமம்தான்.) அவர்களுக்காக நீர் எழுபது முடற பாவமன் னிப்புக் ககாரினாலும் 
அவர்கடள ஒருகபாதும் அல்லாஹ் மன்னிக்கமாட்டான்' (9:80) என்கற அல்லாஹ் கூறுகின்றான். 
நான் எழுபது முடற டயவிட அதிகமாக இவருக்காகப் பாவமன் னிப்புக் ககாருகவன்'' என்று 
பொன்னார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள், "இவன் நயவஞ்ெக னாயிற்கற!'' என்று பொன்னார்கள். இருந்தும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு (ஜனாஸாத்) பதாழுடகடய முன் னின்று 
நடத்தினார்கள். அப்கபாது வல்லடம யும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "அவர்களில் இறந்துவிட்ட 
எவருக்காகவும் (நபிகய!) நீர் பதாழுவிக்க கவண்டாம். அவருடடய மண்ைடற அருககயும் நிற்க 
கவண்டாம்'' எனும் (9:84ஆவது) வெனத்டத அருளினான்.5  

5356 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "(9:84ஆவது வெனம் அருளப்பபற்ற) 
பிறகு அவர்களுக்குத் பதாழுவிப்படத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள்'' 

என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

5357 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: இடறயில்லம் கஅபா அருகக 
மூன்றுகபர் ஒன்றுகூடினர். அவர்களில் "குடறஷியர் இருவரும் ஸகஃப ீகுலத்தார் ஒருவரும்' 

அல்லது "ஸகஃப ீகுலத்தார் இருவரும் குடறஷி ஒருவரும்' இருந்தனர். அவர்களது உள்ளத்தில் 
புரிந்துபகாள்ளும் ஆற்றல் குடறவாககவ இருந்தது. (ஆனால்,) வயிற்றுச் ெடத (பதாந்தி) 
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அதிகமாகத்தான் இருந்தது. அவர்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ், நாம் பொல்வடதக் ககட்கின்றான் 
என்று நீங்கள் கருதுகிறரீ்களா?'' என்று ககட்க, மற்பறாருவர், "நாம் உரக்கப் கபெினால் அவன் 
ககட்பான்; பமதுவாகப் கபெினால் ககட்கமாட்டான்'' என்று பொன்னார். இன்பனாருவர், "நாம் உரக்கப் 
கபசும்கபாது அவன் ககட்கி றான் என்றால், நாம் பமதுவாகப் கபசும் கபாதும் அவன் நிச்ெயம் 
ககட்ககவ பெய் வான்'' என்று பொன்னார். அப்கபாதுதான் வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், 

"(உலகில் நீங்கள் குற்றங் கடளச் பெய்தகபாது) உங்களின் காதுகளும் கண்களும் கதால்களும் 
உங்களுக்பகதிராகச் ொட்ெியம் அளிக்கும் என்படத அஞ்ெிக்கூட (குற்றங்களிலிருந்து) 
தவிர்ந்துபகாள்பவர்களாக நீங்கள் இருக்கவில்டல'' (4 1:22) எனும் வெனத்டத அருளினான்.6 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5358 டஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் உஹுது(ப் கபாரு)க் 
காகப் புறப்பட்டுச் பென்றகபாது, அவர்களுட னிருந்தவர்களில் ெிலர் (நயவஞ்ெகர்கள்) திரும்பி 
வந்துவிட்டனர். (இவர்கள்மீது என்ன நடவடிக்டக எடுப்பது என்பது பதாடர்பாக) நபித்கதாழர்கள் 
இரு பிரிவினராகப் பிரிந்துவிட்டார்கள். அவர்களில் ெிலர், "அ(வ்வாறு திரும்பிச் பென்ற)வர்கடளக் 
பகான்றுவிடுகவாம்'' என்று கூறினர். கவறுெிலர், "இல்டல (அவர்கடளக் பகால்ல கவண்டாம்)'' 
என்று கூறினர். அப்கபாதுதான் "உங்க ளுக்கு என்ன கநர்ந்துவிட்டது? நயவஞ்ெகர்கள் விஷயத்தில் 
நீங்கள் இரு பிரிவினர்களாக உள்ளரீ்கள்'' (4:88) எனும் வெனத்டத அல்லாஹ் அருளினான்.7 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் டஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 
பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5359 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் நயவஞ்ெகர்களில் ெிலர், அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அறப்கபாருக்குப் 
புறப்பட்டுச் பெல்லும்கபாது, அவர்களுடன் பெல்லாமல் ஊரிகலகய தங்கிவிடுவார்கள். (அவ்வாறு) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுடன் பெல்லாமல் தங்கிவிட்டடதப் பற்றி அவர்கள் பூரிப்பும் 
அடடந்துபகாள்வார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கபாரிலிருந்து திரும்பி)வந்தால், 

அவர்களிடம் (கபாய், தாம் கலந்துபகாள்ளாமல் கபானதற் குச்) ொக்குப்கபாக்குகடளக் கூறி (பபாய்ச்) 
ெத்தியம் பெய்வார்கள். தாம் பெய்யாத (நற்) பெயல்களுக்காகத் தாம் புகழப்பட கவண்டு பமன்றும் 

விரும்புவார்கள். அப்கபாதுதான், "தாம் பெய்த (தீய)டவ குறித்துப் பூரித்துக்பகாண்டும், தாம் பெய்யாத 
வற்றுக்காகப் பாராட்டப்பட கவண்டும் என விரும்பிக்பகாண்டும் இருப்கபார் கவதடனயி லிருந்து 
தப்பித்தவர்கள் என்று ஒருகபாதும் (நபிகய!) நீர் எண்ை கவண்டாம்; வடதக்கும் கவதடன தான் 
அவர்களுக்கு உண்டு'' (3: 188) எனும் இடறவெனம் அருளப்பபற்றது.8 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

371

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

நயவஞ்சகர்களின் தன்ைமகளும்... ஹதீஸ் 5353 - 5378



 5360 ஹுடமத் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (மதீனா ஆளுநர்) 
மர்வான் பின் அல்ஹகம் தம் காவலரிடம், "ராஃபிஉ! நீ இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் பென்று, 

"தாம் பெய்தடவ குறித்து மகிழ்ச்ெியடடகின்ற, தாம் பெய்யாத (நற்)பெயல் களுக்காக 
(ொதடனகளுக்காக)ப் புகழப்பட கவண்டுபமன்று விரும்புகின்ற ஒவ்பவாரு மனிதரும் கவதடன 

பெய்யப்படுவார் என்றிருப்பின், நாம் அடனவருகம நிச்ெயமாக கவதடன பெய்யப்பட கவண்டி 
வருகம!' என்று (நான் வினவியதாகக்) ககள்'' என்று பொன்னார். (அவ்வாகற இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) 
அவர்களிடம் பென்று ராஃபிஉ ககட்டகபாது) "உங்களுக்கு இந்த வெனம் பதாடர்பாக என்ன 
(குழப்பம்) கநர்ந்தது? இந்த வெனம் கவதக்காரர்கள் பதாடர்பாககவ அருளப்பபற்றது'' என்று 
கூறிவிட்டு, "கவதம் வழங்கப்பபற்கறாரிடம் நீங்கள் மக்களுக்கு அ(ந்த கவதத்)டத நிச்ெயமாகத் 

பதளிவுபடுத்தி விட கவண்டும்; அடத நீங்கள் மடறக்கக் கூடாது என அல்லாஹ் உறுதிபமாழி 
பபற் றடத (நபிகய!) எண்ைிப்பார்ப்பரீாக'' (3: 187) எனும் வெனத்டத ஓதினார்கள். பிறகு "தாம் பெய்த 
(தீய)டவ குறித்துப் பூரித்துக்பகாண்டும் தாம் பெய்யாதவற்றுக்காகப் பாராட்டப்பட கவண்டும் என 
விரும்பிக் பகாண்டும் இருப்கபார் கவதடனயிலிருந்து தப்பித்தவர்கள் என்று (நபிகய!) ஒருகபாதும் 
நீர் எண்ை கவண்டாம்'' (3: 188) எனும் வெனத்டதயும் ஓதிக்காட்டினார்கள். கமலும், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (யூதர்கடள அடழத்து) அவர்களிடம் ஒரு விஷயம் (தவ்ராத்தில் உள்ளதா என்பது) 
குறித்துக் ககட்டார்கள். அப்கபாது யூதர்கள் அடத மடறத்துவிட்டு, (உண்டமக்குப் புறம்பான) 
கவபறான்டற நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பதரிவித்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் ககட்டதற்குச் 
ெரியான தகவடலத் தந்துவிட்டடதப் கபான்று காட்டிக்பகாண்டும், அதற்காக நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் பாராட்டட எதிர்பார்ப்படதப் கபான்றும், நபி (ஸல்) அவர்கள் ககட்டடதப் பற்றிச் 

பொல்லாமல் தாம் மடறத்துவிட்டடதக் குறித்து மகிழ்ச்ெியடடந்துபகாண்டும் புறப்பட்டுச் 
பென்றனர். (அப்கபாதுதான் கமற்கண்ட (3: 188ஆவது) வெனம் அருளப்பபற்றது)'' என்றும் இப்னு 

அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

536 1 டகஸ் பின் உபாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அம்மார் பின் யாெிர் (ரலி) 
அவர்களிடம், "நீங்கள் அலீ (ரலி) அவர்கள் விஷயத்தில் பெய்துவிட்ட இந்தச் பெயடல நீங்களாக 
உங்கள் கயாெடனப்படி பெய்தீர்களா? அல்லது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களிடம் 
கூறிய ஏகதனும் அறிவுடரப்படி பெய்தீர்களா?'' என்று ககட்கடன். 10 அதற்கு அம்மார் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மக்கள் அடனவரிடமும் கூறாத ஓர் அறிவுடரடய 
எங்களிடம் மட்டும் கூறவில்டல. மாறாக, நபி (ஸல்) அவர்கள் "என் கதாழர்களிடடகய 
பன்னிரண்டு நயவஞ்ெகர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களில் எட்டுப்கபர், ஊெித் துவாரத்திற் குள் 
ஒட்டகம் நுடழயாத வடர பொர்க்கத்திற் குள் நுடழயமாட்டார்கள். நரக பநருப்பின் ஒரு 
தீப்பந்தகம அவர்கள் எட்டுப் கபருக்கும் கபாதுமானதாகும்' என்று கூறினார்கள் என ஹுடதஃபா (ரலி) 
அவர்கள் பொன்னார்கள்'' என்றார்கள். மற்ற நால்வர் குறித்து அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) 
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அவர்கள் கூறியது என் நிடனவில் இல்டல என அறிவிப்பாளர் அஸ்வத் பின் ஆமிர் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 1 1  

5362 டகஸ் பின் உபாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அம்மார் பின் யாெிர் (ரலி) அவர் 
களிடம், "நீங்கள் (அலீ (ரலி) அவர்களுடன் கெர்ந்து) கபாரிட்டுவருவடதப் பற்றி என்ன 
பொல்கிறரீ்கள்? அடத நீங்கள் சுயமான முடிவுப்படி கமற்பகாள்கிறரீ்களா? ஏபனனில், உங்களின் 

சுயமுடிவு தவறானதாகவும் இருக்க லாம்; ெரியானதாகவும் இருக்கலாம். அல்லது உங்களிடம் 
(அவ்வாறு கபாரிடுமாறு) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அறிவுடர கூறினார்களா?'' என்று 
ககட்கடாம். அதற்கு அம்மார் (ரலி) அவர்கள், "மக்கள் அடனவரிடமும் கூறாத அறிவுடர எடதயும் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்க ளிடம் கூறவில்டல. (ஆனால்,) அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "என் ெமுதாயத் தாரிடடகய பன்னிரண்டு நயவஞ்ெகர்கள் இருக்கிறார்கள்...' என்று 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்று கூறினார்கள்'' என்றார் கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அம்மார் (ரலி) 
அவர்கள் இடத ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவித்தார்கள் என்கற நான் கருதுகிகறன்'' 

என்று கூறியதாக இடம் பபற்றுள்ளது. ஃகுன்தர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "என் 
ெமுதாயத்தாரிடடகய பன்னிபரண்டு நயவஞ்ெகர் கள் இருக்கிறார்கள். ஊெித் துவாரத்திற்குள் 
ஒட்டகம் நுடழயாத வடர அவர்கள் பொர்க்கத்திற்குள் நுடழயவுமாட்டார்கள்; அதன் 
வாடடடயக்கூட நுகரவுமாட்டார்கள். நரக பநருப்பின் விளக்கக ("துடபலா') அந்த எட்டுப் கபருக்கும் 
கபாதுமானதாகும். அது அவர்களது கதாள்களிடடகய பவளிப் பட்டு அவர்களது பநஞ்சுகளுக்கு 
கமகல வந்துவிடும்'' என்று கூறியதாக நான் கருதுகிகறன் என்று காைப்படுகிறது.  

5363 அபுத்துஃடபல் (ஆமிர் பின் வாஸிலா-ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கைவாய்வாெிகளில் 
ஒருவருக்கும் ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்களுக்கும் இடடகய மக்கள் மத்தியில் ஏற்படும் பிரச்ெிடன 
ஒன்று ஏற்பட்டது. 12 அப்கபாது, (அந்த மனிதரிடம்) ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்டவ 
முன்டவத்து உம்மிடம் ககட்கிகறன். அந்தக் கைவாய்வாெிகள் எத்தடன கபர் இருந்தனர்?'' என்று 

ககட்டார்கள். (அந்த மனிதர் பமௌன மாக இருக்ககவ,) அவரிடம் அங்கிருந்த மக்கள், "அவர் 
ககட்டதற்குப் பதில் பொல்'' என்று கூறினர். அந்த மனிதர், "அவர்கள் பதினான்கு கபர் இருந்தார்கள் 
என எங்களிடம் பதரிவிக்கப்பட்டது'' என்றார். (ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறினார் கள்:) 
அவர்களில் நீரும் ஒருவராக இருந்தால், (கைவாயிலிருந்த) மக்களின் எண்ைிக்டக பதிடனந்தாக 
உயரும். நான் அல்லாஹ்டவ ொட்ெியாக்கிக் கூறுகிகறன்: அவர்களில் பன்னிபரண்டு கபர் 

இவ்வுலகிலும் ொட்ெிகள் நிற்கும் (மறுடம) நாளிலும் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுடடய தூதருக் கும் 
எதிரிகளாவர். மற்ற மூன்று கபடர நபியவர்கள் மன்னித்துவிட்டார்கள். (காரைம்) அவர்கள் 
மூவரும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பபாது அறிவிப்பா ளரின் அறிவிப்டப நாங்கள் 
பெவியுறவுமில்டல; அந்த மக்கள் தீட்டியிருந்த திட்டத்டத நாங்கள் அறிந்திருக்கவுமில்டல'' என்று 
கூறி (மன்னிப்புக் ககாரி)னர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கருங்கற்கள் நிடறந்த 
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("ஹர்ரா'ப்) பகுதியில் இருந்தார்கள். பிறகு (தபூக் கநாக்கி) நடந்தார்கள். அப்கபாது "(நீங்கள் 
தங்கப்கபாகுமிடத்திலுள்ள) நீர்நிடலயில் தண்ைரீ் மிகக் குடறவாககவ இருக்கும். என்டன 
முந்திக்பகாண்டு யாரும் அங்கு பெல்ல கவண்டாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். ஆனால், அவர்கடள முந்திக்பகாண்டு ெிலர் அங்கு பென்றுவிட்டிருப்படதக் 

கண்டார்கள். அன்டறய தினத்தில் அவர்கடள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபித்தார்கள்.  

5364 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"யார் (குடறஷியரின் குதிடரப் படடடய கநாட்டமிடுவதற்காக ஹுடதபிய்யா அருகி லுள்ள) 
"ஸனிய்யத்துல் முரார்' கைவாயில் (முதலில்) ஏறுகிறாகரா அவருக்கு பனூ இஸ் ராயலீ் 
ெமுதாயத்துக்கு மன்னிப்பு வழங்கப்பட் டடதப் கபான்று மன்னிப்பு வழங்கப்படும்'' என்று 
கூறினார்கள். "கஸ்ரஜ்' குலத்டதச் கெர்ந்த எங்களது குதிடரப் படடயினகர அதன் மீது முதலில் 

ஏறினர். பிறகு மற்றவர்கள் ஏறினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெிவப்பு 
ஒட்டகத்தில் வரும் மனிதடரத் தவிர மற்ற அடனவரும் பாவமன்னிப்பு அளிக்கப் பட்டுவிட்டனர்'' 

என்று கூறினார்கள். உடகன நாங்கள் அந்த மனிதரிடம் பென்று, "நீ வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் உமக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாரச் பொல்'' என்று கூறிகனாம். அதற்கு அந்த 
மனிதர், "அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! உங்கள் கதாழர் எனக்குப் பாவ மன்னிப்புக் 
ககாருவடதவிட காைாமற்கபான எனது ஒட்டகம் எனக்கு (திரும்பக்) கிடடப்பகத எனக்கு மிகவும் 
விருப்பமானதாகும்'' என்று பொன்னார். அப்கபாது அந்த மனிதர் காைாமற்கபான தனது 
ஒட்டகத்டதத் கதடிக்பகாண்டிருந்தார். 13 

5365 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "யார் "ஸனிய்யத்துல் முரார்' அல்லது 
"ஸனிய்யத்துல் மரார்' கைவாயில் முதலில் ஏறுகிறாகரா...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற் றுள்ளது. இந்த அறிவிப்பில், "அப்கபாது 
கிராமவாெிபயாருவர் தமது காைாமற்கபான ஒட்டகத்டதத் கதடிக்பகாண்டு வந்தார்'' என்று 
இடம்பபற்றுள்ளது. 

 5366 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: எங்களில் பனுந் நஜ்ஜார் குலத்டதச் கெர்ந்த 
ஒரு மனிதர் இருந்தார். அவர் (இஸ்லாத்டதத் தழுவி) "அல்பகரா', "ஆலு இம்ரான்' ஆகிய (குர்ஆன்) 
அத்தியாயங்கடள ஓதி முடித்தார். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக (கவத 
அறிவிப்டப) எழுதுபவராக இருந்தார். பிறகு அவர் (தமது படழய கிறித்தவ மதத்துக்கக) 
ஓடிப்கபாய், கவதக்காரர்களுடன் கெர்ந்துபகாண்டார். கவதக்காரர்கள் அவடரத் தூக்கிடவத்துக் 
பகாண்டாடினர். "இவர் முஹம்மதுக்காக (கவத அறிவிப்டப) எழுதிவந்தார்'' என்று கூறி, அவரால் 
பபருடமப்பட்டுக்பகாண்டனர். இகத நிடலயில், (ஒரு நாள்) அவர்க ளுக்கு மத்தியில் டவத்து 
அவரது கழுத்டத அல்லாஹ் முறித்துவிட்டான். (அவர் இறந்து விட்டார்.) ஆககவ, அவருக்காகச் 
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ெவக்குழி கதாண்டி அவடரப் புடதத்துவிட்டனர். காடல கநரமானகபாது அவடரப் பூமி (குழிக்கு 
பவளியில்) தூக்கிபயறிந்துவிட்டிருந்தது. பிறகு மீண்டும் அவருக்காகக் குழி கதாண்டி அவடரப் 
புடதத்தனர். மறுநாள் காடலயிலும் பூமி (குழிக்கு பவளியில்) அவடரத் 

தூக்கிபயறிந்துவிட்டிருந்தது. பிறகு மறுபடியும் அவர்கள் அவருக்காகக் குழி கதாண்டி அவடரப் 
புடதத்தனர். மறுநாள் காடலயிலும் பூமி அவடர (குழிக்கு பவளியில்) தூக்கிபயறிந்துவிட்டிருந்தது. 
ஆககவ, அவர்கள் அவடர (புடதக் காமல்) அப்படிகய கபாட்டுவிட்டார்கள். 14 

 5367 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
பயைத்டத முடித்துவிட்டு வந்து பகாண்டிருந்தார்கள். மதீனாவுக்கு அருகில் அவர்கள் வந்தகபாது, 

கடுடமயான (சூறாவளிக்) காற்று வெீியது. அது பயைிகடள மண்ணுக்குள் புடதத்துவிடப் பார்த்தது. 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தக் காற்று ஒரு நயவஞ்ெகடனக் பகால்வதற் 
காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினார்கள். மதீனாவுக்குள் வந்தகபாது, நயவஞ்ெகர்களின் 
பபருந்தடலவன் ஒருவன் இறந்துவிட்டிருந்தான்.  

5368 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் காய்ச்ெல் கண்டிருந்த ஒரு மனிதடர உடல்நலம் விொரிப்பதற்காகச் பென் கறாம். 
அப்கபாது நான் எனது டகடய அவர் மீது டவத்கதன். (அவரது உடல் அனலாகத் தகித்தது.) 
அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இன்று கபால் கடுடமயான பவப்பமுள்ள ஒரு 
மனிதடர நான் கண்ட கதயில்டல'' என்று பொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "மறுடம நாளில் இவடரவிடக் கடுடமயான பவப்பத்திற்கு ஆளாகுகவாடர நான் 
அறிவிக்கட்டுமா? இகதா வாகனத்தில் திரும்பிக்பகாண்டிருக்கும் இவ்விரு மனிதர் கள்தான்'' என்று 
தம் கதாழர்களிடடகய யிருந்த இரு மனிதர்கடளப் பற்றிச் பொன்னார் கள். 15 

 5369 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நயவஞ்ெகனின் நிடல இரு கிடாக்களி டடகய சுற்றிவரும் 
பபட்டட ஆட்டின் நிடல டயப் கபான்றதாகும். ஒரு முடற இதனிடம் பெல்கிறது; மறுமுடற 
அதனிடம் பெல்கிறது. இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் 
அதில், "ஒரு முடற இதற்கு இைங்குகிறது; மறுமுடற அதற்கு இைங்குகிறது'' என்று 
இடம்பபற்றுள்ளது. மறுடம, பொர்க்கம், நரகம் ஆகியவற்றின் நிடல 1 

 5370 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுடம நாளில் உடல் பருத்த பகாழுத்த 
மனிதன் ஒருவன் வருவான். அல்லாஹ்விடம் பகாசுவின் இறக்டகயளவு எடடகூட அவன் 
(மதிப்புப்) பபறமாட்டான். "மறுடம நாளில் அவர்(களின் பெயல்)களுக்கு எந்த எடடடயயும் நாம் 
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ஏற்படுத்தமாட்கடாம்'' ( 18: 105) எனும் இடற வெனத்டத ஓதிக்பகாள்ளுங்கள். இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.2  

537 1 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: யூத மத அறிஞர் ஒருவர் நபி 
(ஸல்) அவர் களிடம் வந்து, "முஹம்மகத!' அல்லது "அபுல் காெிகம!' என்றடழத்து, "அல்லாஹ் 
மறுடம நாளில் வானங்கடள ஒரு விரல்மீதும், பூமி கடள ஒரு விரல்மீதும், மடலகள் மற்றும் 
மரங் கடள ஒரு விரல்மீதும், தண்ைரீ் மற்றும் ஈர மண்டை ஒரு விரல்மீதும், இதர படடப்பி 
னங்கள் அடனத்டதயும் ஒரு விரல்மீதும் டவத்துக்பகாண்டு அவற்டற அடெத்தவாகற, "நாகன 
அரென்; நாகன அரென்' என்று பொல் வான்'' என்றார். அவர் கூறியடதக் ககட்டு வியப்படடந்து அந்த 
அறிஞரின் கருத்டத உண்டமபயன ஆகமாதிக்கும் வடகயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெிரித்தார்கள். பிறகு "அவர்கள் அல்லாஹ்டவ எவ்வாறு மதிக்க கவண்டுகமா, அவ்வாறு 
மதிக்கவில்டல. மறுடம நாளில் பூமி முழுவதும் அவன் டகப் பிடியில் இருக்கும். வானங்கள் 
அவனது வலக் கரத்தில் சுருட்டப்பட்டிருக்கும். அவர்கள் இடை டவப்பவற்றிலிருந்து அவன் 
தூயவன்; உயர்ந்தவன்'' (39:67) எனும் வெனத்டத ஓதினார்கள்.3  

5372 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "யூதர்களில் ஓர் அறிஞர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம் பபற்றுள்ளன. அவற்றில் "பிறகு 
அவற்டற அவன் அடெப்பான்'' எனும் குறிப்பு இடம்பபறவில்டல. கமலும், "அந்த அறிஞர் 
கூறியடதக் ககட்டு வியப்படடந்து, அவரது கருத்டத உண்டமபயன ஆகமாதிக்கும் வடகயில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கடடவாய்ப் பற்கள் பதரியச் ெிரித்தடத நான் 
பார்த்கதன்'' என்றும், பிறகு "அவர்கள் அல்லாஹ்டவ எவ்வாறு மதிக்க கவண்டுகமா அவ்வாறு 
மதிக்கவில்டல'' (39:67) என்று பதாடங்கும் வெனத்டத ஓதினார்கள்'' என்றும் இடம்பபற்றுள்ளது. 

 5373 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கவதக்காரர்களில் ஒருவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அபுல் காெிகம! அல்லாஹ் (மறுடம நாளில்) 
வானங் கடள ஒரு விரல்மீதும் பூமிகடள ஒரு விரல் மீதும் மரங்கள் மற்றும் ஈர மண்டை ஒரு 
விரல்மீதும் (இதர) படடப்புகடள ஒரு விரல் மீதும் டவத்துக்பகாண்டு, பிறகு "நாகன அரென்; நாகன 
அரென்' என்று பொல்வான்'' என்றார். (இடதக் ககட்டு) நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் கடடவாய்ப் பற்கள் 
பதரியச் ெிரித்தடத நான் பார்த்கதன். பிறகு "அவர்கள் அல்லாஹ்டவ எவ்வாறு மதிக்க 
கவண்டுகமா அவ்வாறு மதிக்கவில்டல'' (39:67) என்று பதாடங்கும் வெனத்டத ஓதினார்கள். இடத 
அல்கமா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
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5374 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "கமலும் மரங்கடள ஒரு விரல்மீதும் 
ஈர மண்டை ஒரு விரல்மீதும்' என்று காைப் படுகிறது. ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

"இதரப் படடப்புகடள ஒரு விரல்மீதும்' எனும் குறிப்பு இல்டல. ஆயினும் அவரது அறிவிப்பில் 
"மடலகடள ஒரு விரல்மீது' என்று இடம்பபற்றுள் ளது. கமலும் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "அந்த கவதக்காரர் கூறியடதக் ககட்டு வியப் படடந்து, அவரது கருத்டத 
உண்டமபயன ஆகமாதிக்கும் வடகயில் (ெிரித்தார்கள்)'' எனக் கூடுத லாக இடம்பபற்றுள்ளது. 

 5375 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வளமும் உயர்வுமிக்க அல்லாஹ், மறுடம 
நாளில் பூமிடயத் தனது டகப்பிடிக்குள் அடக் கிக்பகாள்வான்; வானத்டதத் தனது வலக் கரத்தில் 
சுருட்டிக்பகாள்வான்; பிறகு "நாகன அரென்; பூமியின் அரெர்கள் எங்கக?'' என்று ககட்பான். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.4 

 5376 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் 
மறுடம நாளில் வானங்கடளச் சுருட்டுவான். பிறகு அவற்டறத் தனது வலக் கரத்தில் 
எடுத்துக்பகாள்வான். பிறகு "நாகன அரென். அடக்குமுடறயாளர்கள் எங்கக? ஆைவம் 
பகாண்டவர்கள் எங்கக?'' என்று ககட்பான். பிறகு பூமிகடளத் தனது இடக் கரத்தில் சுருட் 
டிக்பகாள்வான். பிறகு "நாகன அரென். அடக்குமுடறயாளர்கள் எங்கக? ஆைவம் பகாண்டவர்கள் 
எங்கக?'' என்று ககட்பான். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 5377 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் தன் வானங்க டளயும் பூமிகடளயும் தன்னுடடய இரு 
கரங்களிலும் எடுத்துக்பகாண்டு, "நாகன அல்லாஹ். நாகன அரென்'' என்று கூறுவான் என்றார்கள். 
இடதக் கூறியகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் விரல்கடள மடக்கிவிட்டு, பிறகு 
அவற்டற விரித்தார்கள். இடதக் கூறுடகயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நின்றுபகாண்டிருந்த பொற்பபாழிவு கமடட (மிம்பர்) கீகழ அடெந்துபகாண்டிருந்தடத நான் 
கண்கடன். எங்கக அது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்ககளாடு கீகழவிழுந்துவிடுகமா! என்று 
எனக்கு நாகன கூறிக்பகாண்கடன். (அந்த அளவுக்கு அது அடெந்துபகாண்டிருந்தது.) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எவ்வாறு கூறினார்கள் என்படத அப்துல் லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் 
விவரிப்படத உற்றுக் கவனித்த உடபதுல்லாஹ் பின் மிக்ெம் (ரஹ்) அவர்ககள இடத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கி றார்கள்.  

5378 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பொற்பபாழிவு கமடட (மிம்பர்)மீது நின்றுபகாண்டு, "வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க வனும் 
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அடக்கியாள்பவனுமான அல்லாஹ், தன் வானங்கடளயும் பூமிகடளயும் தன்னு டடய இரு 
கரங்களில் எடுத்துக்பகாள்வான் என்று கூறினார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமா கிறது. மற்ற 

தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபறுகின்றன. 
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அத்தியாயம் 51 நயவஞ்ெகத் தன்டமகளும் அதற்குரிய தண்டடனகளும் 

          - 5440 

 

பாடம் :  1 படடப்பின் ஆரம்பமும் (ஆதி மனிதர்) ஆதம் (அடல) அவர்கள் படடக்கப்பட் டதும்5 

 

 5379 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது 
டகடயப் பிடித்துக்பகாண்டு, "வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் ெனிக்கிழடமயன்று 
மண்டை (பூமிடய)ப் படடத்தான். அதில் மடலகடள ஞாயிற்றுக்கிழடமயன்று படடத்தான். 
மரங்கடள திங்கட்கிழடம படடத்தான். துன்பத்டத பெவ்வாய் கிழடமயன்றும் ஒளிடய 

புதன்கிழடமயன்றும் படடத்தான். வியாழக்கிழடமயன்று உயிரினங் கடளப் படடத்து பூமியில் 
பரவச் பெய்தான். (ஆதி மனிதர்) ஆதம் (அடல) அவர்கடள பவள்ளிக்கிழடம அஸ்ருக்குப்பின் 
அந்த நாளின் இறுதி கநரத்தில் அஸ்ருக்கும் இரவுக் குமிடடகயயுள்ள கநரத்தில் இறுதியாகப் 
படடத்தான்'' என்று கூறினார்கள்.6 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 மறுடம நாளில் இறந்தவர்கள் அடன வரும் எழுப்பப்படுவதும் ஒன்றுதிரட் 

டப்படுவதும் அன்று பூமியின் நிடல யும். 
 

 5380 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (உமிகயா தவிகடா கலக்காத) சுத்தமான 
மாவினாலான பராட்டிடயப் கபான்று, தூய பவண்டமயான (ெம) தளத்தின் மீது மறுடம நாளில் 
மனிதர்கள் அடனவரும் ஒன்றுதிரட்டப் படுவார்கள். அந்தப் பூமியில் (மடல, மடு, காடு, வடீு என) 
எந்த அடடயாளமும் யாருக்கும் இருக்காது. இடத ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.7  

538 1 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம், 

"அந்நாளில் பூமி, கவறு பூமியாகவும் வானங்களும் (கவறு வானங்களாகவும்) மாற்றப்படும்'' ( 14:48) 

எனும் இடறவெனத்டத ஓதிக்காட்டி, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அன்டறய நாளில் மக்கள் 

அடனவரும் எங்கக இருப்பார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அஸ்ஸிராத் (எனும் நரகப் 
பாலத்தின்) மீது'' என்று பதிலளித்தார்கள்.8  

பாடம் : 3 பொர்க்கவாெிகளுக்கு அளிக்கப்படும் விருந்து  

5382 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"மறுடம நாளில் இந்தப் பூமி, (அடுப்பில் இருக்கும்) ஒரு பராட்டிடயப் கபான்று (ெமதளமாக) மாறி 
விடும். பயைத்திலுள்ள உங்களில் ஒருவர் தமது பராட்டிடய (ஒரு டகயிலிருந்து மறு டகக்கு 
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மாற்றி) தட்டிப்கபாடுவடதப் கபான்று, ெர்வ வல்லடம படடத்த (இடற)வன் பூமிடயத் தனது கரத் 

தால் புரட்டிப்கபாடுவான். அடதகய பொர்க்கவாெிகளுக்கு விருந்தாக்குவான்'' என்று பொன்னார் 
கள்.9 அப்கபாது யூதர்களில் ஒருவர் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) வந்து, 

"அபுல்காெிகம! அளவற்ற அருளாளன் தங்களுக்கு வளம் வழங்கட்டும்! மறுடம நாளில் 

பொர்க்கவாெிகளின் விருந்துைவு என்னபவன்று உங்களுக்கு நான் பதரிவிக்கட்டுமா?'' என்று 
ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெரி' என்றார்கள். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பொன்னடதப் கபான்கற, "மறுடம நாளில் இந்தப் பூமி ஒகரபயாரு பராட்டிடயப் 
கபான்று (ெமதளமாக) இருக்கும்'' என்று கூறினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்கடளக் கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு, தம் கடடவாய்ப் பற்கள் பதரியச் ெிரித்தார்கள். பிறகு 
"(அபுல்காெிகம!) உங்களுக்குச் பொர்க்கவாெிகளின் குழம்பு எது எனத் பதரிவிக்கட்டுமா?'' என்று அந்த 
யூதர் ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெரி' என்றார்கள். அவர், "அவர்களின் 
குழம்பு "பாலாம் மற்றும் நூன்' என்றார். மக்கள் "இது என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். அந்த யூதர், 

("அடவ) காடள மாடும் மீனும் ஆகும். அவ்விரண்டின் ஈரல்களுடன் ஒட்டிக்பகாண்டிருக்கும் தனித் 
துண்டட (மட்டுகம பொர்க்கவாெிகளில்) எழுபதாயிரம் கபர் புெிப்பார்கள்'' என்று கூறினார். 10 

 5383 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யூதர்களில் (முக்கியப் பிரமுகர்கள்) பத்துப் கபர் என்டனப் 

பின்பற்றியிருப்பார்களாயின், பூமியின் மீதுள்ள அடனத்து யூதர்களும் இஸ்லாத்டத 
ஏற்றுக்பகாண்டிருப்பார்கள். 1 1 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

பாடம் : 4 நபி (ஸல்) அவர்களிடம் யூதர்கள் உயிடரப் பற்றிக் ககள்வி ககட்டதும், "(நபிகய!) 
உயிடரப் பற்றி அவர்கள் உம்மிடம் ககட்கிறார்கள்'' ( 17:85) எனும் வெனமும். 12  

5384 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு 
கவளாண் பூமியில் (கபரீச்ெந்கதாப்பில்) பென்று பகாண்டிருந்கதன். அவர்கள் கபரீச்ெ மட்டட 
ஒன்டற (டகயில்) ஊன்றியிருந்தார்கள். அப் கபாது யூதர்கள் ெிலடரக் கடந்து பென்றார்கள். 
அவர்களில் ஒருவர் இன்பனாருவரிடம் (நபியவர்கடளச் சுட்டிக்காட்டி), "இவரிடம் உயிடரப் பற்றிக் 
ககளுங்கள்'' என்றார். மற்றவர்கள், "உங்களுக்கு அதற்கான கதடவ என்ன ஏற்பட்டது? நீங்கள் 
விரும்பாத ஒன்டற அவர் உங்களிடம் பொல்லிவிடக் கூடாது (எனகவ, அவரிடம் நீங்கள் ககட்க 
கவண்டாம்)'' என்றார்கள். பின்னர் அவர்கள், "(ெரி) அவரிடம் ககளுங்கள்'' என்றனர். உடகன 
அவர்களில் ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் எழுந்துவந்து, அவர்களிடம் உயிடரப் பற்றிக் ககட்டார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பமௌனமாக இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு எந்தப் பதிலும் அளிக்கவில்டல. 
அவர்களுக்கு கவத அறிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப்படுகின்றது என நான் அறிந்து பகாண்கடன். ஆககவ, 

நான் அகத இடத்தில் நின்றுபகாண்கடன். கவத அறிவிப்பு (வஹ)ீ இறங்கியகபாது, அவர்கள் "(நபிகய!) 
உயிடரப் பற்றி அவர்கள் உம் மிடம் ககட்கிறார்கள். "உயிர் என்பது என் இடறவனின் கட்டடளப்படி 
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உள்ளது. நீங்கள் குடற வாககவ கல்வி பகாடுக்கப்பட்டுள்ளரீ்கள்' என்று கூறுவரீாக'' ( 17:85) எனும் 
இடறவெனத்டதக் கூறினார்கள். 13 

 5385 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "நான் நபி (ஸல்) அவர்களு டன் 
மதீனாவில் ஒரு கவளாண் பூமியில் பென்றுபகாண்டிருந்கதன்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற் றுள்ளன. அவற்றில் அலீ 
பின் கஷ்ரம் (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில், ("நீங்கள் பகாடுக்கப்பட் டுள்ளரீ்கள்'' என்பதற்குப் 
பதிலாக) "அவர்கள் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளார்கள்'' என்று இடம்பபற் றுள்ளதாக ஈொ பின் யூனுஸ் (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறியதாகக் காைப்படுகிறது. வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "நீங்கள் பகாடுக்கப் 
பட்டுள்ளரீ்கள்'' என்கற இடம்பபற்றுள்ளது. 

 5386 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
கபரீச்ெந்கதாட்டத்தில் கபரீச்ெ மட்டட ஒன்டற (டகயில்) ஊன்றியபடி இருந்தார்கள்...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆரம்பமாகி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளது. இந்த 
அறிவிப்பிலும் "நீங்கள் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளரீ்கள்'' என்கற காைப்படுகிறது.  

5387 கப்பாப் பின் அல்அரத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (இடைடவப்பாளர்) ஆஸ் பின் வாயில் 
என்பவர் எனக்குக் கடன் தர கவண்டியிருந்தது. 14 அடதத் தரும்படி ககட்டு அவரிடம் நான் 
பென்கறன். அவர், "நீ முஹம்மடத நிராகரிக்காத வடர நான் (உனது கடடன) உனக்குத் 
தரமாட்கடன்'' என்று பொன்னார். நான், "அல்லாஹ் உன்டன மரைிக்கச் பெய்து, பிறகு நீ 
(மறுடமயில் உயிருடன்) எழுப்பப்படும்வடர நான் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கடள 
நிராகரிக்கமாட்கடன்'' என்று கூறிகனன். அவர், "நான் இறந்து மீண்டும் உயிர் பகாடுத்து 
எழுப்பப்படுகவனா? அவ்வா றாயின், நான் (மறுடமயில்) பபாருட் பெல்வத் டதயும் மக்கட் 

பெல்வத்டதயும் திரும்பப் பபறும்கபாது நான் உனது கடடனச் பெலுத்து கவன்'' என்று 
(கிண்டலாகச்) பொன்னார். அப்கபாதுதான், "நம் வெனங்கடள மறுத்த வடனக் கண்டீரா? எனக்குச் 
பெல்வமும் ெந்ததியும் வழங்கப்படும் என்று கூறுகிறான். மடறவானவற்டற இவன் கண்டுபிடித்து 

விட்டானா? அல்லது அளவற்ற அருளாளனி டம் ஏகதனும் உறுதிபமாழிடயப் பபற்றானா? அவ்வாறு 
ஏதுமில்டல. அவன் பொல்வடத நாம் பதிவு பெய்கவாம். அவனுக்கு கவத டனடய ஒகரடியாக 
நீட்டுகவாம். அவன் எடதப் பற்றிப் கபெினாகனா அதற்கு (அவனுடடய பெல்வங்களுக்கும் 
ெந்ததிகளுக்கும்) நாகம வாரிொகிவிடுகவாம். தன்னந்தனியாககவ நம்மிடம் அவன் வருவான்'' ( 19:77-

80) எனும் இந்த வெனங்கள் அருளப்பபற்றன. 15 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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5388 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கப்பாப் பின் அல்அரத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஜரீர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

"நான் அறியாடமக் காலத்தில் பகால்லனாக கவடல பார்த்துவந்கதன். ஆஸ் பின் வாயில் 
என்பாருக்கு ஒரு கவடலடயச் பெய்துபகாடுத்துவிட்டு அதற்குரிய கூலிடயக் ககட்பதற்காக 
அவரிடம் பென்கறன்'' என்று கப்பாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது.  

பாடம் : 5 "(நபிகய!) நீர் அவர்களுடன் இருக்கும்கபாது அவர்கடள அல்லாஹ் தண்டிப்பவ னாக 

இல்டல'' (8:33) எனும் வெனம்.  

5389 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (குடறஷி இடைடவப்பாளர்களின் தடல 
வனாயிருந்த) அபூஜஹ்ல், "அல்லாஹ்கவ! இது (குர்ஆன்) உன்னிடமிருந்து வந்த உண்டம யாக 
இருந்தால், எங்கள்மீது வானத்திலிருந்து கல் மடழடயப் பபாழியச்பெய். அல்லது வடதக்கும் 
கவதடனடய எங்களுக்குக் பகாண்டுவா'' என்று பொன்னான். அப்கபாது "(நபிகய!) நீர் அவர்களுடன் 
இருக்கும்கபாது அவர்கடள அல்லாஹ் தண்டிப்பவனாக இல்டல. அவர்கள் பாவ மன்னிப்புத் 
கதடிக்பகாண்டிருக்கும்கபாதும் அவர்கடள அல்லாஹ் தண்டிப்பவனாக இல்டல. மஸ்ஜிதுல் 
ஹராமுக்கு அவர்கள் நிர்வாகிகளாக (தகுதி) இல்லாத நிடலயிலும், (மக்கடள) அவர்கள் 

தடுத்துக்பகாண்டிருக்கும் கபாது, அவர்கடள ஏன் அல்லாஹ் தண்டிக் கக் கூடாது?'' (8:33,34) என்று 
பதாடங்கும் வெனங்கள் முழுடமயாக அருளப்பபற்றன. 16  

பாடம் : 6 "தன்டனத் தன்னிடறவுள்ளவன் எனக் கருதியதால் மனிதன் எல்டல மீறுகிறான்'' (96:6,7) 

எனும் வெனங்கள். 

 5390 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (மக்காவில் ஒரு முடற) அபூஜஹ்ல், 

"உங்களிடடகய முஹம்மத் (இடறவடன வைங்குவதற்காக) மண்ைில் தமது முகத்டத 
டவக்கிறாரா?'' என்று ககட்டான். அப்கபாது "ஆம்' என்று பொல்லப் பட்டது. அவன், "லாத் மற்றும் 
உஸ்ஸாவின் மீதாடையாக! அவ்வாறு அவர் பெய்துபகாண்டிருப்படத நான் கண்டால், அவரது 

பிடரியின் மீது நிச்ெயமாக நான் மிதிப்கபன்; அல்லது அவரது முகத்டத மண்ணுக்குள் புடதப்கபன்'' 

என்று பொன்னான். அவ்வாகற, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதாழுதுபகாண்டிருந்தகபாது, 

அவர்களது பிடரியின் மீது மிதிப்பதற்காக அவர்கடள கநாக்கி வந்தான். அப்கபாது அவன் தன் 

டககளால் எதிலிருந்கதா தப்பிவருவடதப் கபான்று டெடக பெய்தவாறு வந்தவழிகய பின்வாங்கி 
ஓடினான். இடதக் கண்ட மக்கள் திடுக்குற் றனர். அவனிடம், "உனக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவன், "எனக்கும் அவருக்கு மிடடயில் பநருப்பாலான அகழ் ஒன்டறயும் 

பதீிடயயும் இறக்டகக(ள் பகாண்ட வானவர்) கடளயும் கண்கடன்'' என்று பொன்னான். (இடதப் 
பற்றிக் கூறுடகயில்) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் மட்டும் என்டன 
பநருங்கியிருந்தால் அவனுடடய உறுப்புகடள ஒவ்பவான்றாக வானவர்கள் 
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பிய்த்பதடுத்திருப்பார்கள்'' என்று பொன் னார்கள். 17 ஆககவ வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், "அவ்வாறில்டல! தன்டனத் தன் னிடறவு பபற்றவன் எனக் கருதியதால் மனிதன் 
எல்டல மீறுகிறான். உம்முடடய இடறவனிடகம திரும்பிச் பெல்ல கவண்டியுள்ளது. பதாழும் 
அடியாடரத் தடுப்பவடன நீர் பார்க்கவில்டலயா? அவர் நல்வழியில் இருப்படதகயா, அல்லது 
இடறயச்ெத்டத ஏவுவடதகயா அவன் (அபூஜஹ்ல்) பபாய்பயனக் கருதி அலட்ெியம் பெய்வடத நீர் 
கவனித்தீரா? அல்லாஹ் பார்க்கின்றான் என்படத அவன் அறியவில்டலயா? அவ்வாறில்டல. அவன் 
விலகிக்பகாள்ளவில்டலயானால் முன்பநற்றிடயப் பிடிப்கபாம். அது குற்றமிடழத்துப் பபாய் கூறிய 
(மனிதனின்) முன்பநற்றி. அவன் தன் ெடபகயாடர அடழத்துப் பார்க்கட்டும்! நாம் நரகின் 
காவலர்கடள அடழப்கபாம். எனகவ, அவனுக்குக் கட்டுப்படாதீர்'' (96:6- 19) எனும் வெனங்கடள 
அருளினான். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
உடபதுல்லாஹ் பின் முஆத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவனுக்கு அவர் எடதக் 
கட்டடளயிட்டாகரா அடத அவன் பபாய்பயனக் கருதி அலட்ெியம் பெய்வடத நீர் கவனித்தீரா?'' 

என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் அப்தில் அஃலா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "அவன் தன் ெடபகயாடர அடழக்கட்டும்'' என்பதற்கு, "அவன் தன் ெமுதாயத்தாடர 
அடழக்கட்டும்'' என்று பபாருள் எனக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 7 புடக 18 

 539 1 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (ஒரு முடற) அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந் கதாம். அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
எங்களிடடகய ொய்ந்து படுத்திருந் தார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "அபூஅப்திர் 

ரஹ்மாகன! (கூஃபாவின்) "கிந்தா' தடலவாயிலருகக கபச்ொளர் ஒருவர் கபெிக்பகாண்டிருக்கிறார். 19 

அவர் "புடக' எனும் அடடயாளம் (இனிகமல்தான்) நிகழும். அது (மறுடம பநருங்கும்கபாது வந்து) 
இடறமறுப்பாளர்களின் நாெிடயப் பற்றிக்பகாள்ளும். ஆனால், அது இடறநம்பிக்டகயாளர்களுக்கு 
ஜலகதாஷம் கபான்றடதகய ஏற்படுத்தும் என்று கூறுகிறார்'' என்றார். உடகன அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கடும் ககாபத்கதாடு எழுந்து அமர்ந்து, பின்வருமாறு கூறினார்கள்: மக்ககள! 
அல்லாஹ்டவ அஞ்ெிக்பகாள்ளுங்கள். உங்களில் ஒன்டறப் பற்றி அறிந்தவர் அடதப் பற்றிப் 
கபெட்டும். அறியாதவர், "அல்லாஹ்கவ நன்கறிந்தவன்'' என்று கூறட்டும். ஏபனனில், தாம் 
அறியாதடதப் பற்றி "அல்லாஹ்கவ நன்கறிந்தவன்' என்று கூறுபவகர உங்களில் அறிஞர் ஆவார். 
அல்லாஹ் தன் தூதரிடம், "இதற்காக உங்களிடம் நான் எந்தக் கூலியும் ககட்கவில்டல. நான் 
சுயமாக உருவாக்கிக் கூறுபவன் அல்லன் என்று (நபிகய!) நீர் கூறுவரீாக'' (38:86) எனக் கூறியுள்ளான். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (இடைடவக்கும்) மக்கள் புறக்கைிப்படதக் கண்டகபாது, 

"இடறவா! யூசுஃப் (அடல) அவர்களது காலத்து ஏழு பஞ்ெம் நிடறந்த ஆண்டுகடளப் கபான்று 
இவர்களுக்கும் ஏழு (பஞ்ெ) ஆண்டுகடளக் பகாடுப்பாயாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார்கள். உடகன 
அவர்கடளப் பஞ்ெம் வாட்டியது. அடனத்டதயும் அது அழித்துவிட்டது. எந்த அளவுக்பகன்றால், 
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(பெியால்) அவர்கள் கதால் கடளயும் பெத்தவற்டறயும் உண்டனர். அவர் களில் ஒருவர் (பெி 
மயக்கத்தால் கண் பஞ்ெ டடந்து) வானத்டதப் பார்க்கும்கபாது, (தமக் கும் வானத்துக்கும் இடடகய) 
புடக கபான்ற ஒன்டறகய கண்டார். இந்நிடலயில் (இடைடவப்பாளர்களின் தடலவராயிருந்த) 
அபூசுஃப்யான் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "முஹம்மகத! அல்லாஹ்வுக்குக் 

கட்டுப்படுமாறும் உறவு கடளப் கபைி வாழுமாறும் கட்டடளயிடுவதற்காககவ நீர் வந்துள்ளரீ். 
ஆனால், உம்முடடய ெமூகத் தாகரா (பஞ்ெத்தால்) அழிந்துவிட்டனர். ஆககவ, அவர்களுக்காக நீர் 
பிரார்த்திப்பரீாக!'' என்று கூறினார். (அப்கபாதுதான்) வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், 

"வானம் பதளிவான புடகடயக் பகாண்டுவரும் நாடள எதிர்பார்ப்பரீாக! அது மக்கடளச் 
சூழ்ந்துபகாள்ளும். இதுகவ வடதக்கும் கவதடனயாகும்'' என்று பதாடங்கி, "கவதடனடயச் ெிறிது 
நீக்குகவாம். நீங்கள் (படழய நிடலக்குத்) திரும்புவரீ்கள்'' என்பதுவடரயுள்ள (44: 10- 15) வெனங்கடள 
அருளினான். (இது இவ்வுலகில் பஞ்ெத்தால் கண்டை மடறத்த புடக மூட்டத்டதகய குறிக்கிறது.) 
மறுடம நாளின் கவதடன(யாக இருந்தால், அது) ெிறிகதனும் அகற்றப்படுமா? அடுத்து "மிகப் 
பலமாக அவர்கடள நாம் பிடிக்கும் நாளில் (அவர்கடளத்) தண்டிப்கபாம்'' (44: 16) என்றும் அல்லாஹ் 
கூறுகின்றான். இந்தப் பிடி பத்ருப் கபார் நாளில் நடந்தது. புடக, கடுடமயான பிடி, கவதடன, கராம 

(டபஸாந்திய)ர்கள் (கதாற்கடிக்கப்பட்டுப் பிறகு பவன்றது) ஆகிய அடடயாளங்கள் நடந்துமுடிந்து 
விட்டன.20  

5392 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து, "(கூஃபாவின் இந்தப்) பள்ளிவாெலில் ஒரு மனிதர் குர்ஆனுக்குச் 
சுய விளக்கம் பகாடுத்துக்பகாண்டிருந்த நிடலயில் அவரிடமிருந்து நான் வந்துள்களன். அவர், 

"வானம் பதளிவான புடகடயக் பகாண்டுவரும் நாடள எதிர்பார்ப்பரீாக' (44: 10) எனும் இந்த 
வெனத்துக்கு, "மறுடம நாள் பநருங்கும்கபாது மக்களிடம் ஒரு புடக வந்து அவர்களது நாெி கடளப் 
பற்றிக்பகாள்ளும். அதனால் அவர்க ளுக்கு ஜலகதாஷம் கபான்று ஏற்படும்' என விளக்கமளிக்கிறார்'' 

என்று பொன்னார். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூறினார்கள்: ஒன்டறப் பற்றி அறிந்தவர் அது குறித்துப் கபெட்டும். அறியாதவர், "அல்லாஹ்கவ நன் 
கறிந்தவன்'' என்று பொல்லட்டும். ஏபனனில், தாம் அறியாத ஒன்டறப் பற்றி (தம்மிடம் 
ககட்கப்படும்கபாது) ஒருவர் "அல்லாஹ்கவ நன்கறிந்தவன்'' என்று கூறுவது அந்த மனிதரின் 
அறிவின்பாற்பட்டதாகும். இது (புடகச் ெம்பவம்), எப்கபாது நடந்தபதனில், குடறஷியர் நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு மாறு பெய்தகபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் "யூசுஃப் (அடல) அவர்களது காலத்தில் 
ஏற்பட்ட ஏழு (பஞ்ெம் நிடறந்த) ஆண்டுகடளப் கபான்று இவர்களுக்குப் பஞ்ெத்டதக் 
பகாடுப்பாயாக!'' என்று அவர்களுக் பகதிராகப் பிரார்த்தித்தார்கள். அடதயடுத்து அவர்களுக்குப் 
பஞ்ெமும் துன்பமும் ஏற்பட்டது. எந்த அளவுக்பகன்றால், அவர் களில் ஒருவர் (பெி மயக்கத்தில்) 
வானத்டதப் பார்க்கும்கபாது தமக்கும் வானத்திற்கும் இடடகய புடக கபான்ற ஒன்டறகய 

துன்பத்தால் காைலானார். அவர்கள் எலும்புகடளச் ொப்பிடும் நிடலக்கு ஆளாயினர். அப்கபாது நபி 
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(ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! "முளர்' குலத்தாருக்காகப் 
பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் பிரார்த்தியுங்கள். அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள் ளனர்'' என்று கூறினார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "(இடறமறுப்பாளர்களான) முளர் குலத்தாருக்கா? நீர் துைிவு மிக்கவர்தான்'' என்று 
கூறிவிட்டு, அவர்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் (மடழ கவண்டிப்) பிரார்த்தித்தார்கள். அப்கபாதுதான் 
வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "கவதடனடயச் (ெற்று) நாம் நீக்குகவாம். நீங்கள் (படழய 
நிடலக்குத்) திரும்புவரீ்கள்'' (44: 15) எனும் வெனத்டத அருளினான். பிறகு மடழ பபாழிந்து (பஞ்ெம் 
விலகி) பெழிப்பு ஏற்பட்டகபாது, முந்டதய (இடை டவக்கும்) நிடலக்கக அவர்கள் திரும்பிச் 
பென்றனர். அப்கபாதுதான் அல்லாஹ், "வானம் பதளிவான புடகடயக் பகாண்டு வரும் நாடள 
எதிர்பார்ப்பரீாக! அது மக்கடளச் சூழ்ந்துபகாள்ளும். இதுகவ வடதக்கும் கவதடனயாகும்'' (44: 10- 12) 

எனும் வெனங் கடள அருளினான். "மிகப் பலமாக அவர்கடள நாம் பிடிக்கும் நாளில் அவர்கடளத் 
தண்டிப்கபாம்'' (44: 16) எனும் வெனம், பத்ருப்கபார் நாடளக் குறிக்கும். இந்த ஹதீஸ் ஆறு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5393 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (மறுடம நாளின் 
அடடயாளங்களில்) ஐந்து அடடயாளங்கள் (வந்து) பென்றுவிட்டன. ஒன்று, புடக. இரண்டாவது, 

இடறவனின் தண்டடன. மூன்றாவது, கராமர்கள் (கதால்வியடடந்து, மீண்டும் அவர்கள் 
பவற்றிபபற்றது). நான்காவது, இடறவனின் கடுடமயான பிடி. ஐந்தாவது, ெந்திரன் பிளப்பது.2 1 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5394 உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "(மறுடமயின் பபரிய கவதடன அல்லா மல் 
(இம்டமயிலும்) ெிறிய கவதடனடய அவர்களுக்குச் சுடவக்கச் பெய்கிகறாம்'' (32:2 1) எனும் 
இடறவெனத்திலுள்ள ெிறிய கவதடன என்பது, இவ்வுலகில் நிகழ்ந்த கொதடனகள், கராமர்கள் 
(கதாற்கடிக்கப்பட்டு மீண்டும் அவர்கள் பவற்றி பபற்றது), இடறவ னின் கடுடமயான பிடி, அல்லது 
புடக ஆகிய டவயாகும். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இடறவனின் கடுடமயான பிடி, அல்லது புடக என அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்ககள 

ஐயப்பாட்டுடன் அறிவிக்கிறார்கள்.  

பாடம் : 8 ெந்திரன் (இரண்டாகப்) பிளந்த ெம்பவம்22  

5395 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் ெந்திரன் இரண்டு துண்டுகளாகப் பிளந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(நான் இடறவனின் தூதர் என்பதற்கு) நீங்கள் ொட்ெிகளாக இருங்கள்'' என்று 
பொன்னார்கள்.23 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 
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 5396 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நாங்கள் 
(மக்காவிலுள்ள) "மினா' எனுமிடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். 
அப்கபாது ெந்திரன் இரண்டு துண்டுகளாகப் பிளந்தது. (பிளவுண்ட ெந்திரனின்) ஒரு துண்டு (ஹிரா) 
மடலக்கு அப்பா(ல் கமற்பகுதியி)லும் மற் பறாரு துண்டு மடலக்குக் கீகழயும் பென்றது. அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம், "(நான் இடறவனின் தூதர் என்பதற்கு) நீங்கள் 
ொட்ெிகளாக இருங்கள்'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

5397 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் ெந்திரன் இரண்டு துண்டுகளாôகப் பிளந்தது. அந்த (ஹிரா) மடல, ெந்திரனின் 
ஒரு துண்டட மடறத்தது. மற்பறாரு துண்டு, மடலக்கு கமகல இருந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! நீகய ொட்ெியாக இரு'' என்று பொன்னார்கள். - இப்னு உமர் (ரலி) 
அவர்கள் வாயிலாகவும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
உமர் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும் இப்னு அதீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நீங்கள் ொட்ெிகளாக இருங்கள்; நீங்கள் 
ொட்ெிகளாக இருங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இரண்டு முடற) கூறியதாக 
இடம்பபற் றுள்ளது.  

5398 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மக்காவாெிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ஓர் அற்புதச் ொன்டறக் காட்டும்படி ககட்டார்கள். ஆககவ, ெந்திரன் இரண்டு 
துண்டுகளாகப் பிளப்படத (தாம் இடறவனின் தூதர் என்பதற்குச் ொன்றாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் காட்டி னார்கள்.24 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களி டமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5399 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ெந்திரன் இரண்டு துண்டுகளாகப் பிளந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அபூதாவூத் அத்தயாலிெீ (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ெந்திரன் பிளந்தது'' 

என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  

5400 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் ெந்திரன் பிளந்தது.25  

பாடம் : 9 புண்படுத்தப்பட்டும்கூட (தண்டிக்கா மல்) பபாறுடம காப்பவர் அல்லாஹ் டவவிட கவறு 
யாருமில்டல.26 
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 540 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மனகவதடனக்குள்ளாக்கும் பெய்திடயக் 
ககட்டும் (உடகன தண்டித்துவிடாமல்) மிகவும் பபாறுடம காப்பவர் வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ்டவவிட கவறு யாருமில்டல. (மனிதர்களால்) அவனுக்கு இடை கற்பிக்கப் படுகிறது; 

அவனுக்குக் குழந்டத இருப்பதாகப் கபெப்படுகிறது. அதன் பிறகும் அவர்களுக்கு உடல் நலத்டதயும் 
உைவு வளத்டதயும் அவன் வழங்கிக்பகாண்டிருக்கின்றான். இடத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.27 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் 
பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அவனுக்குக் குழந்டத இருப்பதாகப் 
கபெப்படுகிறது'' எனும் குறிப்பு இடம்பபற வில்டல.  

5402 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மனகவதடனக்குள்ளாக்கும் பெய்திடயக் 
ககட்டும் (உடகன தண்டித்துவிடாமல்) மிகவும் பபாறுடம காப்பவர் உயர்ந்கதான் அல்லாஹ் 
டவவிட கவறு யாருமில்டல. மனிதர்கள் (ெிலர்) அவனுக்கு இடைடய ஏற்படுத்துகின்ற னர்; 

அவனுக்குக் குழந்டத இருப்பதாகக் கூறு கின்றனர். அவ்வாறிருந்தும், அவர்களுக்கு உைவு 
வளத்டதயும் உடல்நலத்டதயும் (கவறு பல பகாடடகடளயும்) அவன் வழங்கிக் 
பகாண்டிருக்கின்றான். இடத அபூமூொ அப்துல்லாஹ் பின் டகஸ் அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக் கிறார்கள்.  

பாடம் :  10 பூமி நிடறயப் பபான்டன ஈடாகக் பகாடுத்கதனும் தண்டடனயிலிருந்து விடுதடல 
பபற விரும்புகிறாயா என இடறமறுப்பாளர்களிடம் ககட்கப்படும். 

 5403 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (மறுடம நாளில்) நரகவாெிகளிகலகய மிகக் குடறவான 
கவதடன அளிக்கப்படுபவரிடம், "பூமியும் அதிலிருப்படவயும் உனக்கக பொந்தம் என்றிருந்தால், நீ 
அவற்டற ஈடாகத் தர(வும் அதன் மூலம் இந்த கவதடனயிலிருந்து விடுதடல பபறவும்) 
முன்வருவாய் அல்லவா?'' என்று வளமும் உயர்வும் உள்ள அல்லாஹ் ககட்பான். அதற்கு அவர், 

"ஆம்' என்று பதிலளிப்பார். அப்கபாது அல்லாஹ், "நீ (ஆதி மனிதர்) ஆதமின் முதுகுத்தண்டில் 
(அணுவாக) இருந்தகபாது, இடதவிட எளிதான ஒன்டறகய -(அதாவது) எனக்கு எடதயும் இடை 

கற்பிக்காகத! உன்டன நான் நரகத்தில் புகுத்தமாட்கடன் என்படதகய- உன்னிடமிருந்து நான் 
எதிர்பார்த்கதன். ஆனால், (பூமிக்கு உன்டன அனுப்பியகபாது) எனக்கு இடை கற்பிப்படதத் தவிர 
கவபறதற்கும் நீ ஒப்புக்பகாள்ளவில்டலகய!'' என்று கூறுவான். இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.28 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "உன்டன நான் நரகத்தில் புகுத்த மாட்கடன்'' 

எனும் குறிப்பு இல்டல. 
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 5404 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுடம நாளில் இடறமறுப்பாளனிடம், "உனக்குப் பூமி 
நிடறயத் தங்கம் பொந்தமாக இருந்தால், நீ அடத ஈடாகத் தர(வும் அதன் மூலம் இந்த 
கவதடனயிலிருந்து விடுதடல பபற)வும் முன்வருவாயல்லவா?'' என்று ககட் கப்படும். அதற்கு 
அவன், "ஆம்' என்று பதிலளிப்பான். அப்கபாது இடதவிடச் சுலப மான ஒன்கற (அல்லாஹ்வுக்கு 
இடை கற்பிக் காமலிருப்பகத) உன்னிடம் ககாரப்பட்டி ருந்தது. (ஆனால், அடத நீ ஏற்கவில்டல)'' 
என்று கூறப்படும். இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5405 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பா ளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், அப்கபாது அந்த இடறமறுப்பாளனிடம், "நீ பபாய் பொல்கிறாய். 
இடதவிடச் சுலபமான ஒன்கற உன்னிடம் ககாரப்பட்டிருந்தது என்று கூறப்படும்'' என 

இடம்பபற்றுள்ளது.  

பாடம் :  1 1 (மறுடம நாளில்) இடறமறுப்பாளன் தனது முகத்தால் (நடத்தி) இழுத்துச் 

பெல்லப்படுவான்.29  

5406 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
(25:34ஆவது இடறவெனத்தின்படி) மறுடம நாளில் இடறமறுப்பாளர் தமது முகத்தால் (நடத்தி) 
இழுத்துச் பெல்லப்படுவது எப்படி?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இம்டமயில் அவடன இரு கால் களால் நடக்கச் பெய்த (இடற)வனுக்கு, மறுடம நாளில் அவடன 
அவனது முகத்தால் நடக்கச் பெய்ய முடியாதா?'' என்று (திருப்பிக்) ககட் டார்கள். (இடத அறிவித்த) 
கத்தாதா பின் திஆமா (ரஹ்) அவர்கள், "ஆம் (முடியும்), எங்கள் இடறவனின் 
வல்லடமமீதாடையாக!'' என்று பொன்னார்கள்.30 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் :  12 இவ்வுலகில் சுககபாகமாக வாழ்ந்தவர் நரகத்தில் ெிறிது கநரம் அமிழ்த்தப்படுவ தும், 

இவ்வுலகில் கடுடமயான கொதடனகடள அனுபவித்தவர் பொர்க்கத்டதச் ெிறிது கநரம் 
அனுபவிப்பதும்.3 1 

 5407 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இவ்வுலகில் பெல்வச் பெழிப்புடன் 
வாழ்ந்த நரகவாெிகளில் ஒருவர் மறுடம நாளில் பகாண்டுவரப் பட்டு, நரகத்தில் ஒரு முடற 
அழுத்தி எடுக்கப்படுவார். பிறகு அவரிடம், "ஆதமின் மககன (மனிதா)! (உலக வாழ்வில்) 
எப்கபாகதனும் நல்லடதப் பார்த்தாயா? எப்கபாகதனும் அருட்பகாடட ஏதும் உனக்குக் கிடடத்ததா?'' 

என்று ககட்கப்படும். அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக, இல்டல என் இடறவா!'' என்று 
பதிலளிப்பார். அவ்வாகற, இவ்வுலகில் கடுடமயான துன்பத்தில் வாழ்ந்த பொர்க்கவாெிகளில் 
ஒருவர் மறுடம நாளில் பகாண்டுவரப்பட்டு, ெிறிது கநரம் பொர்க்கத்திற்குள் பெல்ல அனு 
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மதிக்கப்படுவார். பிறகு அவரிடம், "ஆதமின் மககன! (உலகில்) எப்கபாகதனும் ெிரமத்டதக் 
கண்டாயா? எப்கபாகதனும் துன்பம் ஏதும் உமக்கு ஏற்பட்டதா?'' என்று ககட்கப்படும். அதற்கு அவர் 
"அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இல்டல, என் இடறவா! ஒருகபாதும் எனக்கு எந்தத் துன்பமும் 
ஏற்பட்டதில்டல. ஒரு கபாதும் நான் ெிரமத்டதக் கண்டதுமில்டல'' என்று கூறுவார். இடத அனஸ் 
பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

பாடம் :  13 இடறநம்பிக்டகயாளர் பெய்த நற் பெயல்களுக்கான நன்டமகள் இம்டமயிலும் 

மறுடமயிலும் வழங்கப்படும். இடற மறுப்பாளர் பெய்த நற்பெயல்களுக்கான நன்டமகள் 

முன்கூட்டிகய இம்டமயில் வழங்கப்பட்டுவிடும்.32  

5408 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் எந்த 
இடறநம்பிக்டகயாளருக்கும் (அவர் பெய்த நற்பெயலுக்கான) நன்டமயில் அநீதி இடழப்பதில்டல. 
அதற்குரிய நன்டம இம்டமயிலும் அவருக்கு வழங்கப்படும். அதற்குரிய நன்டம மறுடமயிலும் 
அவருக்கு வழங்கப்படும். (ஏக) இடறமறுப்பாளர் இடறவனுக்காகச் பெய்த நற்பெயல்களின் 
பலனால் இம்டமயில் (மட்டும்) அவருக்கு உைவளிக்கப்படும். அவர் மறுடமடய அடடயும்கபாது, 

அவருக்கு வழங்கப்படுவதற்கு நன்டமகயதும் இராது. இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5409 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் இடறமறுப்பாளர் நற்பெயல் 
ஒன்டறச் பெய்தால், அதற்குரிய பலன் இவ்வுலகிகலகய அவருக்கு வழங்கப்பட்டுவிடும். 
இடறநம்பிக் டகயாளரின் நிடல என்னபவனில், அவர் பெய்த நற்பெயல்களுக்குரிய நன்டமகடள 
இடறவன் மறுடம நாளில் வழங்குவதற்காகப் பத்திரப்படுத்துகிறான். கமலும், அவர் கீழ்ப் படிந்து 
நடப்பதற்ககற்ப இவ்வுலகிலும் அவருக்கு வாழ்வாதாரத்டத வழங்குகிறான். இடத அனஸ் பின் 
மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் :  14 ஓர் இடறநம்பிக்டகயாளரின் நிடல (இளம்) பயிர் கபான்றதாகும்; இடற மறுப்பாளனின் 

நிடல கதவதாரு மரத்டதப் கபான்றதாகும்.33  

54 10 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் இடறநம்பிக்டகயாளரின் நிடலயா 
னது, (இளம்) பயிர் கபான்றதாகும். காற்று அடதச் ொய்த்துக்பகாண்கடயிருக்கும். (அவ்வாகற) 
இடறநம்பிக்டகயாளருக்குச் கொதடனகள் ஏற்பட்டுக்பகாண்கடயிருக்கும். நயவஞ்ெகனின் நிடல, 

(விடறப்பாக நிற்கும்) கதவதாரு மரத்டதப் கபான்றதாகும். (பலமாக வசீும்) காற்று அடத கவகராடு 
ொய்த்துவிடுகிறது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.34 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
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வந்துள்ளது. அவற்றில் ("ொய்த்துக்பகாண்கடயிருக்கும்' என்படதக் குறிக்க "துமீலுஹு' என்பதற்குப் 
பகரமாக) "துஃபஉீஹு' எனும் பொல் இடம் பபற்றுள்ளது. 

 54 1 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறநம்பிக்டகயாளரின் நிடல, காற்றில் 
அடெயும் இளம் தளிர்ப் பயிருக்கு ஒப்பானதாகும். அது முற்றிய பயிராகும்வடர அடதக் காற்று 
ஒரு முடற ொய்த்து, மறுமுடற நிமிர்ந்து நிற்கச் பெய்யும். இடறமறுப்பாளனின் நிடல, தனது 
அடித்தண்டின் மீது விடறப்பாக நிமிர்ந்து நிற்கும் கதவதாரு மரத்திற்கு ஒப்பானதாகும். அது 
ஒகரடியாக கவகராடு ொய்ந்து விழும்வடர அடத எதுவும் ொய்ப்ப தில்டல. இடத கஅப் பின் 
மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.35 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

54 12 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறநம்பிக்டகயாளரின் நிடல, காற்றில் 
அடெயும் இளம் தளிர்ப் பயிருக்கு ஒப்பான தாகும். அதன் தவடை முடியும்வடர அடதக் காற்று 
ஒரு முடற ொய்த்து, மறுமுடற நிமிர்ந்து நிற்கச் பெய்யும். நயவஞ்ெகனின் நிடல விடறப்பாக 
நிற்கும் கதவதாரு மரத்திற்கு ஒப்பானதாகும். அது ஒகரயடியாக கவகராடு ொயும்வடர அடத(க் 
காற்று) எதுவும் பெய்து விடுவதில்டல. இடத கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

54 13 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் பிஷ்ர் பின் அஸ்ஸரீ (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "இடறமறுப்பாள னின் நிடல கதவதாரு மரத்திற்கு ஒப்பான தாகும்'' என்று 
இடம்பபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நயவஞ்ெகனின் 

நிடல...'' என்று காைப்படுகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 
இடம்பபற்றுள்ளன. 

 54 14 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் 
பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் யஹ்யா அல்கத்தான் (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "இடறமறுப்பாளனின் நிடல கதவதாரு மரத்திற்கு ஒப்பானதாகும்'' என்று 
இடம்பபற்றுள்ளது. மற்றவர்களின் அறிவிப்பில் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 
("நயவஞ்ெகனின் நிடல' என்று) காைப்படுகிறது.  

பாடம் :  15 இடறநம்பிக்டகயாளரின் நிடல கபரீச்ெ மரத்திற்கு ஒப்பானதாகும்.36  

54 15 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "மரங்களில் ஒன்று உண்டு. அதன் இடல உதிர்வதில்டல. அது முஸ்லிமுக்கு ஒப் 
பானதாகும். அது என்ன மரம் என்று எனக்குச் பொல்லுங்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது 
மக்களின் எண்ைங்களில் அது காட்டு மரம் என்கற கதான்றியது. என் மனதில் அது கபரீச்ெ 
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மரமாகத்தானிருக்கும் என்று கதான்றினாலும் பவட்கப்பட்டு(க் பகாண்டு பொல்லாமல் 

இருந்து)விட்கடன். பின்னர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அது என்ன மரம் என்று நீங்ககள எங்களுக்கு 
அறிவி யுங்கள்?'' என்று மக்கள் ககட்டனர். அதற்கு அவர்கள் "அது கபரீச்ெ மரம்'' என்றார்கள். பிறகு 
என் தந்டத உமர் (ரலி) அவர்களிடம் அடதப் பற்றி நான் பொன்னகபாது, "நீ (பவட்கப் படாமல்) 
"அது கபரீச்ெ மரம்தான்' என்று கூறியிருந்தால் இன்னின்னடவ எனக்குக் கிடடப்படதவிட அது 
எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக இருந்திருக்கும்'' என்று பொன்னார்கள்.37 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

54 16 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் கதாழர்களிடம், "ஒரு மரத்டதப் பற்றி எனக்குத் பதரிவியுங்கள். அதன் நிடல 
இடறநம்பிக்டகயாளருக்கு ஒப்பானதாகும்'' என்று பொன்னார்கள். மக்கள், காட்டு மரங்களில் 
ஒன்டற நிடனத்தனர். என் மனத்தில் அது கபரீச்ெ மரம்தான் என்று கதான்றியது. அது கபரீச்ெ 
மரம்தான் என்று பொல்ல நான் விரும்பிகனன். ஆயினும், அங்கு வயதில் மூத்தவர்கள் இருந்ததால் 
நான் பொல்வதற்கு அஞ்ெிகனன். மக்கள் (கபொமல்) வாய் மூடி இருந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "அது கபரீச்ெ மரம்'' என்று பொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியதாகக் காைப் படுகிறது: நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களுடன் மதீனாவடர பென்கறன். அப்கபாது அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து எந்த ஹதீடஸயும் கூறியடத நான் 
ககட்கவில்டல. ஒகரபயாரு ஹதீடஸ மட்டும் அவர்கள் கூறினார்கள்: "நாங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் இருந்தகபாது கபரீச்ெ மரத்தின் குருத்து ஒன்று பகாண்டுவரப்பட்டது...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம் 
பபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
கபரீச்ெ மரத்தின் குருத்து ஒன்று பகாண்டு வரப்பட்டது...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற காைப்படுகின்றன. - அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், "ஒரு முஸ்லிமான மனிதடர ஒத்திருக்கும்' அல்லது 
"(அவடரப்) கபான்றிருக்கும்' ஒரு மரத்டத எனக்கு அறிவியுங்கள். அதன் இடல உதிராது. அது தன் 
கனிகடள எல்லாப் பருவங்களிலும் பகாடுத்துக்பகாண்டிருக்கும் என்று பொன்னார்கள். அப்கபாது 
என் மனத்தில், "அது கபரீச்ெ மரம்தான்'' என்று கதான்றியது. அபூபக்ர், உமர் (கபான்றவர்ககள பதில்) 
கபொமல் இருப்படத நான் கண்கடன். ஆககவ, நான் எடதயும் கபெகவா, பொல்லகவா 
விரும்பவில்டல. பின்னர் (என் மனத்தில் கதான்றியடத நான் பொல்லாமலிருந்துவிட்டது குறித்து 
என் தந்டத உமர் (ரலி) அவர்களிடம் பொன்ன கபாது), "நீ அடதச் பொல்லியிருந்தால் இன்ன இன்ன 

391

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

நயவஞ்சகத் தன்ைமகளும்... ஹதீஸ் 5379 - 5440



(பெல்வம் கிடடப்ப)டதவிட எனக்கு மிகவும் பிரியமானதாய் இருந்திருக்கும்'' என்று பொன்னார்கள். 
பாடம் :  16 மக்களிடடகய குழப்பத்டத ஏற்படுத் துவதற்காக அவர்களிடடகய டஷத் தான் 
பிளடவ உருவாக்குகிறான்; அவன் தன் படடகடள அனுப்பு கிறான் என்பதும், ஒவ்பவாரு 

மனிதனுடனும் (டஷத்தானிய) கூட்டாளி ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதும். 

 54 17 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அகரபிய தீபகற்பத்தில் பதாழுடகயாளர்கள் தன்டன 
வைங்குவார்கள் என்ற நம்பிக்டகடய டஷத்தான் இழந்துவிட்டான். எனினும், அவர்களிடடகய 
பிளடவ உருவாக்குவ(தில் பவற்றி கண்டு விட்ட)ôன்.38 இடத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களி டமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

54 18 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இப்லீஸின் ெிம்மாெனம் கடலின் மீது அடமந்துள்ளது. 
அவன் (அங்கிருந்கத) தன் படடகடள அனுப்பி, மக்களிடடகய குழப்பங் கடள ஏற்படுத்துகிறான். 
மக்களிடடகய பபருங்குழப்பத்டத ஏற்படுத்துகின்ற (டஷத் தான் எவகனா அ)வகன இப்லீஸிடம் 

மிகவும் மரியாடதக்குரியவன் ஆவான். இடத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

54 19 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இப்லீஸ், தனது ெிம்மாெனத்டத (கடல்) 
நீரின் மீது அடமக்கிறான். பிறகு தன் பட்டா ளங்கடள (மக்களிடடகய) அனுப்புகிறான். அவர்களில் 
மிகப் பபரும் குழப்பத்டத ஏற்படுத்துகின்ற (டஷத்தான் எவகனா அ)வகன இப்லீஸிடம் மிகவும் 

பநருங்கிய அந்தஸ்டதப் பபறுகிறான். அவனி டம் டஷத்தான்களில் ஒருவன் (திரும்பி)வந்து "நான் 
இன்னின்னவாறு பெய்கதன்'' என்று கூறுவான். அப்கபாது இப்லீஸ், "(பொல்லிக்பகாள்ளும் அளவுக்கு) 
நீ எடதயும் பெய்யவில்டல'' என்று கூறுவான். பிறகு அவர்களில் மற்பறாருவன் வந்து, "நான் ஒரு 
மனிதனுக்கும் அவனுடடய மடனவிக்கும் இடடகய பிரிடவ ஏற்படுத்தாமல் அவடன நான் 

விட்டுடவக்கவில்டல'' என்று கூறுவான். அப்கபாது இப்லீஸ், அவடன அருகில் வரச் பெய்து, 

"நீதான் ெரி(யான ஆள்)'' என்று (பாராட்டிக்) கூறுவான். இடத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அறிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவரான அஃமஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (எனக்கு இந்த ஹதீடஸ அறிவித்த) 
அபூசுஃப்யான் தல்ஹா பின் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள், "அப்கபாது அந்த டஷத்தாடன இப்லீஸ் 
கட்டியடைத்துக்பகாள்கிறான் (பிறகு அவ்வாறு பாராட்டுகிறான்)'' என்று கூறியதாககவ நான் 
கருதுகிகறன்.  

5420 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: டஷத்தான்(களின் தடலவன்), தன் பட்டா ளங்கடள 
அனுப்பிடவக்கிறான். அவர்கள் மக்களிடடகய குழப்பங்கடள ஏற்படுத்துகின்ற னர். அவர்களில் 
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மிகப் பபரும் குழப்பத்டத ஏற்படுத்துகின்ற (டஷத்தான் எவகனா அ)வகன இப்லீஸிடம் மிகவும் 

பநருங்கிய அந்தஸ்டதப் பபறுகிறான். இடத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள்.  

542 1 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஜின் இனத்டதச் கெர்ந்த கூட்டாளிபயாருவன் (டஷத்தான்) தம்முடன் நியமனம் 
பெய்யப்படா மல் உங்களில் எவரும் இல்டல'' என்று கூறி னார்கள். அப்கபாது, "தங்களுடனுமா, அல் 
லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று மக்கள் ககட்டனர். அதற்கு அவர்கள், "என்னுடனும்தான். ஆயினும் 
அல்லாஹ், அவனுக்பகதிராக எனக்கு உதவி பெய்துவிட்டான். அவன் (எனக்குப்) பைிந்துவிட்டான். 
ஆககவ, எனக்கு அவன் நல்லடதகய கூறுவான்'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 

சுஃப்யான் பின் ெயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "ஜின்களிலுள்ள (டஷத்தான்) 
கூட்டாளிபயாருவனும் வானவர்களிலுள்ள கூட்டாளிபயாருவரும் நியமனம் பெய்யப்படாமல் 
உங்களில் எவரும் இல்டல'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது.39  

5422 நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம் தங்கியிருந்த நாளில்) ஓர் இரவில் என்னிடமிருந்து புறப்பட்டுச் 
பென்றார்கள். அவர்கள்மீது எனக்கு கராஷம் ஏற்பட்டது. பிறகு அவர்கள் (திரும்பி)வந்து என் 
நடவடிக் டகடயக் கண்டகபாது, "ஆயிஷா! உனக்கு என்ன கநர்ந்தது? கராஷம் பகாண்டுவிட் 
டாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "என்டனப் கபான்ற ஒருத்தி (பல துடைவியர் உள்ள) 
தங்கடளப் கபான்ற ஒருவர்மீது கராஷம் பகாள்ளாமல் எப்படி இருக்க முடியும்?'' என்று 
பொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன் டஷத்தான் உன்னிடம் வந்து 

விட்டானா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்னுடனும் டஷத்தான் உள் 
ளானா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்' என்றார்கள். "ஒவ்பவாரு மனிதனுடனும் 
(டஷத்தான்) உள்ளானா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கும் அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள். நான், "தங்களு 
டனுமா, அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம். ஆயினும், என் 
இடறவன் அவனுக்பகதிராக எனக்கு உதவி பெய்துவிட்டான். அவன் (எனக்குப்) பைிந்துவிட்டான்'' 

என்று பொன்னார்கள்.  

பாடம் :  17 எவரும் தமது நற்பெயலால் (மட்டும்) பொர்க்கத்தில்  

நுடழந்துவிடுவதில்டல. மாறாக, அல்லாஹ்வின் கருடையால்தான் நுடழவார்.40  

5423 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் 
யாடரயும் அவரது நற்பெயல் காப்பாற்றாது (மாறாக, அல்லாஹ்வின் தனிப் பபருங்கருடைகய 
காப்பாற்றும்)'' என்று பொன்னார்கள். ஒரு மனிதர், "தங்கடளயுமா காப்பாற்றாது, அல்லாஹ்வின் 
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தூதகர?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்டனயும்தான் 
காப்பாற்றாது; அல்லாஹ் (தன்) கபரருளால் என்டன அரவ டைத்துக்பகாண்டால் தவிர'' என்று கூறி 
விட்டு, "எனகவ (வழிபாடுகள், நல்லறங்கள் ஆகியவற்றில் எல்டல மீறிவிடாமல்) நடு நிடலகயாடு 
பெயல்படுங்கள்'' என்று பொன் னார்கள்.4 1 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ் தனது கபரருளாலும் தனிக் கருடையாலும் 
(அரவடைத்துக் பகாண்டால் தவிர)'' என்று காைப்படுகிறது. அதில், "எனகவ, நடுநிடலகயாடு 
பெயல்படுங்கள்'' எனும் குறிப்பு இல்டல.  

5424 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "யாடரயும் அவரது நற்பெயல் 
பொர்க்கத்திற்குள் நுடழவிக்காது'' என்று பொன்னார்கள். அப்கபாது, "தங்கடளயுமா, அல்லாஹ்வின் 

தூதகர?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(ஆம்) என்டனயும்தான்; என் 
இடறவன் (தனது) கபரருளால் என்டன அரவடைத்துக்பகாண்டால் தவிர'' என்று கூறினார்கள்.  

5425 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் யாடரயும் அவரது 
நற்பெயல் காப்பாற்றப்கபாவதில்டல'' என்று பொன்னார்கள். "தங்கடளயுமா, அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' 

என்று மக்கள் ககட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் "என்டனயும்தான்; அல்லாஹ் தனது 
மன்னிப்பாலும் கபரருளாலும் என்டன அரவ டைத்துக்பகாண்டால் தவிர'' என்று பொன் னார்கள். 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு அவ்ன் (ரஹ்) அவர்கள், "என்டனயும் தான்; அல்லாஹ் 
தனது மன்னிப்பாலும் கபரரு ளாலும் என்டன அரவடைத்துக்பகாண்டால் தவிர'' என்று 
கூறியகபாது தமது டகடயத் தமது தடலடய கநாக்கிச் சுட்டிக்காட்டி டெடக பெய்தார்கள். 

 5426 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"யாடரயும் அவரது நற்பெயல் காப்பாற்றப் கபாவதில்டல'' என்று பொன்னார்கள். "தங்க டளயுமா, 

அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று மக்கள் ககட்டனர். அதற்கு அவர்கள், "என் டனயும்தான்; அல்லாஹ் 
தனது கபரருளால் என்டன அரவடைத்துக்பகாண்டால் தவிர'' என்று கூறினார்கள். 

 5427 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் 
யாடரயும் அவரது நற்பெயல் ஒருகபாதும் பொர்க்கத்தில் நுடழவிக்காது'' என்று கூறினார் கள். 
மக்கள், "தங்கடளயுமா, அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(ஆம்) என்டனயும்தான்; அல்லாஹ் தனது தனிக் கருடையாலும் கபரருளாலும் என்டன 
அரவடைத்துக்பகாண்டால் தவிர'' என்று பொன்னார்கள்.  

5428 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நடுநிடலகயாடு (நற்)பெயல் புரியுங்கள். (அல்லது) அதற்கு பநருக்கமாக (நற்)பெயல் புரியுங்கள். 
அறிந்துபகாள்ளுங்கள்: உங்களில் யாடரயும் அவரது நற்பெயல் ஒருகபாதும் காப்பாற்றாது'' என்று 

பொன்னார்கள். மக்கள், "தங்கடளயுமா (தங்களின் நற்பெயல் காப்பாற்றுவதில்டல), அல்லாஹ்வின் 
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தூதகர?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்டனயும்தான்; அல்லாஹ் 
தனது தனிக் கருடையாலும் கபரருளாலும் என்டன அரவடைத்துக்பகாண்டால் தவிர'' என்று 
பொன்னார்கள். - ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் வாயிலாகவும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. - மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில், "நற்பெய்தி பபறுங்கள்'' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறியதாக) கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

5429 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் யாடரயும் அவரது நற்பெயல் பொர்க்கத்திலும் 
நுடழவிக்காது; நரகத்திலி ருந்தும் காப்பாற்றாது. என்டனயும் கெர்த்துத் தான்; அல்லாஹ்வின் 
கபரருள் (எனக்குக்) கிடடத்தால் தவிர. இடத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள்.  

5430 அபூெலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறிவந்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நடுநிடலயாக (நற்)பெயலாற்றுங்கள். (அல்லது) அதற்கு பநருக்கமாகச் 
பெயலாற்றுங்கள். நற்பெய்தி பபற்றுக்பகாள்ளுங்கள். ஏபனனில், யாடரயும் அவரது நற்பெயல் 
ஒருகபாதும் பொர்க்கத்தில் நுடழவிக்காது'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "தங்கடளயுமா, 

அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"என்டனயும்தான்; அல்லாஹ் தனது கபரருளால் என்டன அரவடைத்துக் பகாண்டால் தவிர. 
அறிந்துபகாள்ளுங்கள்! நற்பெயல்களில் அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமானது (எண்ைிக்டகயில்) 
குடறவாக இருந்தாலும் (பதாடர்ந்து பெய்யப்படும்) நிடலயான நற்பெயகல ஆகும்'' என்று 
பொன்னார்கள்.42 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நற்பெய்தி பபறுங்கள்'' எனும் குறிப்பு இல்டல.  

பாடம் :  18 நற்பெயல்கடள அதிகமாகச் பெய்வ தும் வழிபாடுகளில் கூடுதல் ஈடுபாடு காட்டுவதும்  

543 1 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் பாதங்கள் 
புடடக்கும் அளவுக்கு நின்று பதாழுவார்கள். அவர்களிடம், "இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ெிரமம் 
எடுத்துக்பகாள்ள கவண்டுமா? தங்க ளின் முந்டதய மற்றும் பிந்டதய தவறுகடள அல்லாஹ் 
மன்னித்துவிட்டாகன?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "நான் நன்றியுள்ள அடியானாக 
இருக்க கவண் டாமா?'' என்று ககட்டார்கள்.43 

 5432 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் பாதங்கள் 
வஙீ்கும் அளவுக்கு நின்று பதாழுதார்கள். மக்கள், "தங்களின் முந்டதய மற்றும் பிந்டதய 
தவறுகடள அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டாகன (பிறகு ஏன் தாங்கள் இந்த அளவுக்குச் ெிரமம் 
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எடுத்துக்பகாள்ள கவண்டும்)?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "நான் நன்றியுள்ள அடியானாக 
இருக்க கவண்டாமா?'' என்று ககட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

5433 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதாழும்கபாது 
தம் கால்களில் பவடிப்பு ஏற்படும் அளவுக் குத் பதாழுவார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
இப்படிச் பெய்கிறரீ்ககள! தங்களின் முந்டதய மற்றும் பிந்டதய தவறுகள் மன்னிக்கப்பட்டு 

விட்டனகவ?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆயிஷா! நான் நன்றியுள்ள அடியானாக இருக்க 
கவண்டாமா?'' என்று ககட்டார்கள்.44 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் :  19 அறிவுடர வழங்குவதில் நடுநிடலப் கபாக்கு  

5434 அபூவாயில் ஷகீக் பின் ெலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின் வடீ்டு வாெலில் அவர்கடள எதிர் பார்த்துக் காத்திருந்கதாம். அப்கபாது 
யஸீத் பின் முஆவியா அந்நகஈ (ரஹ்) எங்கடளக் கடந்து பென்றார். அவரிடம், "நாங்கள் 
இங்கிருப்படதப் பற்றி அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் அறிவியுங்கள்'' என்று 
பொன்கனாம். அவர் உள்கள நுடழந்த ெிறிது கநரத்திற்குள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் பவளிகய வந்து, "நீங்கள் இங்கு இருக்கும் விஷயம் எனக்குத் பதரிவிக்கப்பட்டது. 
(இருந்தாலும்,) நான் உங்களுக்குச் ெடடடவ ஏற்படுத்திவிடுகவகனா எனும் அச்ெம்தான் 
உங்களிடடகய வரவிடா மல் என்டனத் தடுத்துவிட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நாங்கள் ெடடவு அடடவடத விரும்பாமல் (ெந்தர்ப்ப சூழ்நிடலகடளக் கவனித்து) விட்டு விட்டு 
எங்களுக்கு அறிவுடர வழங்கி வந்தார்கள். (இதுகவ உங்களிடடகய அறிவுடர வழங்க வரவிடாமல் 

என்டனத் தடுக்கிறது'') என்று பொன்னார்கள்.45 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5435 அபூவாயில் ஷகீக் பின் ெலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ரலி) அவர் கள் ஒவ்பவாரு வியாழக்கிழடமயும் எங்க ளுக்கு (ஹதீஸ் அறிவித்து) அறிவுடர 
வழங்கி வந்தார்கள். இந்நிடலயில் அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "அபூஅப்திர் ரஹ்மாகன! தங்களின் 
ஹதீஸ் அறிவிப்டப நாங்கள் கநெிக்கிகறாம்; ஆெிக்கிகறாம். தாங்கள் ஒவ்பவாரு தினமும் 
எங்களுக்கு ஹதீஸ் அறிவிப்படத நாங்கள் பபரிதும் விரும்புகிகறாம்'' என்று கூறினார். அதற்கு 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், "நான் உங்களுக்குச் ெடடடவ ஏற்படுத்திவிடுகவகனா 
எனும் அச்ெம்தான் உங்களுக்கு (நாள்கதாறும்) ஹதீஸ் அறிவிக்க விடாமல் என்டனத் 
தடுத்துவிட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாங்கள் ெடடவு அடடவடத விரும்பாமல் 
(ெந்தர்ப்ப சூழ்நிடலகடளக் கவனித்து) விட்டு விட்டு எங்களுக்கு அறிவுடர வழங்கிவந்தார்கள். 
(இதுகவ உங்களிடடகய அறிவுடர வழங்க வரவிடாமல் என்டனத் தடுக்கிறது'') என்று 
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பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் - 5 1 : 

பொர்க்கமும் அதிலுள்ள இன்பங்களின் தன்டமயும் பொர்க்கவாெிகளின் நிடலயும் 1  

5436 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ெிரமங்களால் பொர்க்கம் 
சூழப்பபற்றுள்ளது. மன இச்டெகளால் நரகம் சூழப்பபற்றுள்ளது.2 இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடரிலும் 
வந்துள்ளது. 

 5437 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "என் 
நல்லடியார்களுக்காக எந்தக் கண்ணும் பார்த்திராத, எந்தக் காதும் ககட்டிராத, எந்த மனிதரின் 
உள்ளத்திலும் கதான்றியிராத இன் பங்கடள (பொர்க்கத்தில்) நான் தயார்படுத்தி டவத்துள்களன்'' 

என்று கூறினான். இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இடதக் 
குர்ஆனிலுள்ள "அவர்கள் பெய்துபகாண்டிருந்த (நற்)பெல்களின் பலனாக அவர்களுக்காக 
மடறத்துடவக்கப்பட்டுள்ள கண் குளிர்ச்ெிடய எவரும் அறியமாட்டார்'' (32: 17) எனும் வெனம் 
உறுதிப்படுத்துகிறது.3 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 5438 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "என் 
நல்லடியார்களுக்காக எந்தக் கண்ணும் பார்த்திராத, எந்தக் காதும் ககட்டிராத, எந்த மனிதரின் 
உள்ளத்திலும் கதான்றியிராத இன் பங்கடள நான் (பொர்க்கத்தில்) தயார்படுத்தி டவத்துள்களன்'' 

என்று கூறினான். எனினும், (பொர்க்கத்தின் இன்பங்கள் குறித்து) அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
அறிவித்துள்ளது பொற்பகம! இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5439 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், 

"நான் என் நல்லடியார்களுக்காக எந்தக் கண்ணும் பார்த்திராத, எந்தக் காதும் ககட்டிராத, எந்த 
மனிதரின் உள்ளத்திலும் கதான்றியிராத இன்பங்கடள (பொர்க்கத்தில்) தயார்படுத்தி 
டவத்துள்களன்'' என்று கூறினான். (பொர்க்கத்தின் இன்பங்கள் குறித்து) உங்களுக்கு அல்லாஹ் 

அறிவித்திருப்பது பொற்பகம! இடத அறிவித்த அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் பிறகு, "அவர்கள் 
பெய்துபகாண்டி ருந்த (நற்)பெயல்களின் பலனாக அவர்களுக் காக மடறத்துடவக்கப்பட்டுள்ள கண் 
குளிர்ச் ெிடய எவரும் அறியமாட்டார்'' (32: 17) எனும் வெனத்டத ஓதிக்காட்டினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5440 அபூஹாஸிம் ெலமா பின் தீனார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ெஹ்ல் பின் ெஅத் 
அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஓர் அடவயில் 
இருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் பொர்க்கத்தின் நிடல குறித்து கபெினார்கள்'' என்று முழுடமயாக 
ஹதீடஸ அறிவித்தார்கள். பிறகு இறுதியில் "அதில் எந்தக் கண்ணும் பார்த்திராத, எந்தக் காதும் 
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ககட்டிராத, எந்த மனிதரின் உள்ளத்திலும் கதான்றியிராத இன்பங்கள் உள்ளன'' என்றும் கூறிவிட்டு, 

"அச்ெத்துடனும் எதிர்பார்ப்புடனும் தம் இடறவடனப் பிரார்த்திக்க அவர்களின் விலாப் புறங்கள் 
படுக்டககளிலிருந்து விலகும்; நாம் வழங்கியவற்றிலிருந்து (நல்வழியில்) பெலவிடுவார்கள். 
அவர்கள் பெய்துபகாண்டிருந்த (நற்)பெயல்களின் பலனாக அவர் களுக்காக மடறத்து 

டவக்கப்பட்டுள்ள கண்குளிர்ச்ெிடய எவரும் அறியமாட்டார்'' (32: 16, 17) எனும் வெனங்கடள 
ஓதினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது 
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அத்தியாயம் 52 மறுடம பொர்கம் நகரம் 

          - 5519 

 

 

பாடம் : 1 பொர்க்கத்தில் ஒரு மரம் உள்ளது.  

அதன் நிழலில் பயைிப்பவர் நூறு வருடங்கள் பயைித்தாலும் அடதக் கடந்து பெல்ல முடியாது. 

5441 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பொர்க்கத்தில் ஒரு மரம் உள்ளது. அதன் 
நிழலில் ஒரு பயைி நூறு வருடங்கள் பயைிப்பார். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.4 

 5442 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நூறு வருடங்கள் பயைித்தாலும் அடதக் கடந்து 
பெல்லமாட்டார்'' என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

5443 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பொர்க்கத்தில் ஒரு மரம் உள்ளது. அதன் 
நிழலில் பயைிப்பவர் நூறு வருடங்கள் பயைித்தாலும் அடதக் கடந்து பெல்ல முடியாது. இடத 
ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.5 - கமற்கண்ட ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர் அபூ 
ஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் இந்த ஹதீடஸ நுஅமான் பின் அப ீஅய்யாஷ் 
(ரஹ்) அவர்களிடம் கூறிகனன். அப்கபாது அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார் கள்: "பொர்க்கத்தில் 
ஒரு மரம் உள்ளது. (அதன் நிழலில்) விடரந்துபெல்லும் கட்டான உடலுள்ள பயிற்ெியளிக்கப்பட்ட 
உயர் ரகக் குதிடர நூறாண்டு கள் பயைித்தாலும் அடதக் கடக்க முடியாது என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியதாக அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள்'' என்றார்கள்.6 

பாடம் : 2 பொர்க்கவாெிகள்மீது இடறவன் தனது உவப்டப அருள்வதும் அதன் பின்னர் ஒருகபாதும் 

அவர்கள்மீது ககாபப்படாமல் இருப்பதும்  

5444 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் (மறுடமயில்) பொர்க்கவாெி கடள கநாக்கி, 
"பொர்க்கவாெிககள!'' என்று அடழப்பான். அதற்கு அவர்கள், "எங்கள் அதிபதிகய! இகதா கீழ்ப்படியக் 

காத்திருக்கி கறாம். நன்டமகள் அடனத்தும் உன் கரங்களி கலகய உள்ளன'' என்று பதிலளிப்பார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ், "திருப்தி அடடந்தீர் களா?' என்று ககட்பான். அதற்கு பொர்க்க வாெிகள், "உன் 
படடப்புகளில் யாருக்கும் நீ வழங்கியிராத (பகாடடகள், இன்பங்கள் ஆகிய)வற்டற எங்களுக்கு நீ 
வழங்கியிருக்க, நாங்கள் திருப்தியடடயாமல் இருப்கபாமா?'' என்று கூறுவார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ், "இடதவிடவும் ெிறந்த ஒன்டற உங்களுக்கு நான் வழங்கட்டு மா?'' என்பான். அவர்கள், 

"அதிபதிகய! இடத விடச் ெிறந்தது எது?'' என்று ககட்பார்கள். அதற்கு அல்லாஹ், "உங்கள்மீது என் 
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உவப்டப அருள் கிகறன்; இனி ஒருகபாதும் உங்கள்மீது நான் ககாபப்படமாட்கடன்'' என்று கூறுவான். 
இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 3 பொர்க்கவாெி(களில் கீழ்த் தட்டில் இருப்பவர்)கள் (கமல்)அடறகளில் உள்ளவர் கடள 
வானிலுள்ள நட்ெத்திரங்கடளப் பார்ப்படதப் கபான்று பார்ப்பது.8  

5445 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பொர்க்கவாெி(களில் கீழ்த் தட்டில் 
இருப்பவர்)கள் கமல்அடற(களில் உள்ளவர்)கடள, வானில் நீங்கள் நட்ெத்திரங்கடளப் பார்ப்படதப் 
கபான்று பார்ப்பார்கள். இடத ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.9 - (கமற்கண்ட 
ஹதீஸின் அறிவிப்பாளரான) அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் இந்த ஹதீடஸ 
நுஅமான் பின் அப ீஅய்யாஷ் (ரஹ்) அவர்களிடம் பதரிவித்கதன். அப்கபாது அவர்கள் கூறினார்கள்: 
அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள், (இந்த ஹதீடஸ அறிவித்துவிட்டு) "கிழக்கு அடிவானில், 

அல்லது கமற்கு அடிவானில் நீங்கள் ஒளிரும் நட்ெத்திரத்டதப் பார்ப்படதப் கபான்று'' என்று 
(கூடுதலாக) அறிவித்தடத நான் ககட்கடன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5446 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"பொர்க்கவாெிகள் தமக்கு கமகலயுள்ள (ெிறப்பு) அடறகளில் வெிப்பவர்கடள, அடிவானில் 
கிழக்கிலிருந்கதா கமற்கிலிருந்கதா பயைிக்கிற ஒளிரும் நட்ெத்திரத்டதப் பார்ப்படதப் கபான்று 

(ஆர்வத்துடன்) பார்ப்பார்கள். (தகுதியில்) தமக்கும் அவர்களுக்குமிடடகய ஏற்றத் தாழ்டவக் கண்டு 
(ஏக்கம் பகாண்டுதான்) அப்படிப் பார்ப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள். (இடதக் ககட்ட) நபித்கதாழர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! அடவ நபிமார்களின் தங்குமிடங்கள் தாகன? மற்றவர்கள் அவற்டற 
அடடய முடியாதுதாகன?'' என்று ககட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்டல. என் 
உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா அவன்மீதாடையாக! அ(ங்கக தங்குப)வர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது 

(உறுதியான) நம்பிக்டக பகாண்டு இடறத்தூதர்கடள உண்டமயா ளர்கள் என (முடறயாக) 
ஏற்றுக்பகாண்ட மக்ககள ஆவர்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 நபி (ஸல்) அவர்கடளப் பார்ப்பதற் காகத்  

தம் குடும்பத்தாடரயும் பெல் வத்டதயும் தியாகம் பெய்ய விரும்பு கவார் பற்றிய குறிப்பு.  

5447 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் ெமுதாயத்தாரில் என்டன ஆழமாக 
கநெிப்கபாரில் ெிலர் எனக்குப்பின் கதான்று வார்கள். அவர்களில் ஒருவர் என்டனப் பார்க்க 
கவண்டுகம என்பதற்காகத் தம் குடும் பத்தாடரயும் பெல்வத்டதயும்கூடத் தியாகம் பெய்ய 
விரும்புவார். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
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பாடம் : 5 பொர்க்கத்திலுள்ள ெந்டதயும் அதில்  

பொர்க்கவாெிகள் அடடந்துபகாள் ளும் அருட்பகாடடயும் அலங்காரமும் 

 5448 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பொர்க்கத்தில் (மக்கள் ஒன்றுகூடும்) 
ெந்டத ஒன்று உண்டு. அங்கு ஒவ்பவாரு பவள்ளிக்கிழடம யும் பொர்க்கவாெிகள் வருவார்கள். 
அப்கபாது வட பருவக் காற்று வெீி அவர்களுடடய முகங்களி லும் ஆடடயிலும் (கஸ்தூரி 
மண்டை) வாரிப் கபாடும். உடகன அவர்கள் கமன்கமலும் அழகும் பபாலிவும் பபறுவார்கள். பிறகு 
அழகும் பபாலிவும் அதிகமாகப் பபற்ற நிடலயில் அவர்கள் தங்கள் துடைவியரிடம் திரும்பிச் 

பெல்வார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் அவர்களுடடய துடைவியர், "எங்களிடமிருந்து பென்ற 
பின்னர் கூடுதலான அழகும் பபாலிவும் பபற்றுவிட்டீர்ககள!'' என்று கூறுவர். அதற்கு அவர்கள், 

"அல்லாஹ் வின் மீதாடையாக! நாங்கள் பென்ற பிறகு நீங்களும்தான் கூடுதலான அழகும் 
பபாலிவும் பபற்றிருக்கிறரீ்கள்'' என்று கூறுவர். இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 

 பாடம் : 6 பொர்க்கத்தில் நுடழயும் முதல் அைி யினரின் முகம் பபௌர்ைமி இரவின் முழு 

நிலடவப் கபான்றிருக்கும் என்பதும், அவர்களின் இதர தன்டம களும், அவர்களின் துடைவியர் 
பற்றிய குறிப்பும்.  

5449 முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) மக்கள், "பொர்க்கத்தில் 
அதிக எண்ைிக்டகயில் இருப்பவர்கள் ஆண்களா, அல்லது பபண்களா?'' என்று பபருடமயுடன் 
கபெிக்பகாண்டிருந்தனர்; அல்லது விவாதித்துக் பகாண்டிருந்தனர். அப்கபாது அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள், "அபுல்காெிம் (ஸல்) அவர்கள், "பொர்க்கத்தில் நுடழகின்ற முதல் அைியினர், பபௌர்ைமி 
இரவில் ஒளிரும் ெந்திரடனப் கபான்று கதாற்றமளிப்பார்கள். அவர்களுக்குப் பின்கன நுடழபவர்கள், 

வானில் கபபராளி வசீும் நட்ெத்திரத்டதப் கபான்றிருப்பார்கள். அவர்களில் ஒவ்பவாருவருக்கும் 
இரு துடைவியர் இருப்பர். அப்பபண்களின் காலின் எலும்பு மஜ்டஜ அவர்களது (கால்) ெடதக்கு 
அப்பாலிருந்து (அவர்களது கபரழகின் காரைத்தால்) பவளிகய பதரியும். பொர்க்கத்தில் துடைவி 
இல்லாத எவரும் இருக்கமாட்டார்' என்று கூறவில்டலயா?'' எனக் ககட்டார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "(ஒரு முடற) 
ஆண்களும் பபண்களும் "பொர்க்கத்தில் அதிக எண்ைிக்டகயில் யார் இருப்பார்கள்' என்று 
வழக்காடிக்பகாண்டிருந்தனர். அப்கபாது அவர்கள் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர் களிடம் (அடதப் 
பற்றிக்) ககட்டார்கள். அப்கபாது அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள், "அபுல்காெிம் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்' என்று கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்று அறிவித்தார்கள்'' என்று 
காைப்படுகிறது. 
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 5450 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பொர்க்கத்தில் நுடழயும் முதல் அைியி 
னர் பபௌர்ைமி இரவில் ஒளிரும் ெந்திரடனப் கபான்று (அழகாகத்) கதாற்றமளிப்பார்கள். பிறகு 
அவர்களுக்கு அடுத்து நுடழபவர்கள் விண்ைில் நன்கு பிரகாெிக்கும் நட்ெத்திரத் டதப் கபான்று 

காட்ெியளிப்பார்கள். பொர்க்கத் தில் அவர்கள் மலஜலம் கழிக்கமாட்டார்கள். மூக்குச் 
ெிந்தவுமாட்டார்கள். எச்ெில் துப்பவு மாட்டார்கள். அவர்களின் ெீப்புகள் தங்கத்தாலானடவ. 
அவர்களது வியர்டவயில் கஸ்தூரி மைம் கமழும். அவர்களுடடய (நறுமைப் புடக யிடும்) தூபக் 
கலெங்கள் அகிலால் எரிக்கப் படும். அவர்களுடடய துடைவியர் கண்ை ழகுக் கன்னியர் 
(அல்ஹூருல் ஈன்) ஆவர். அவர்கள் அடனவரது குைமும் ஒகர மனித ரின் குைமாககவ 
அடமந்திருக்கும். அவர்கள் தம் தந்டத ஆதம் (அடல) அவர்களின் கதாற்றத்தில் வானத்தில் 
(முட்டும் விதத்தில்) அறுபது முழம் உயரம் பகாண்டவர்களாயிருப் பார்கள்.11 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5451 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் ெமுதாயத்தாரில் பொர்க்கத்தில் 
நுடழயும் முதல் அைியினர் பபௌர்ைமி இரவில் ஒளிரும் ெந்திரடனப் கபான்று 
கதாற்றமளிப்பார்கள். பிறகு அவர்களுக்கு அடுத்து நுடழபவர்கள் விண்ைில் நன்கு பிரகாெிக்கும் 
நட்ெத்திரத்டதப் கபான்று காட்ெியளிப்பார்கள். அவர்களுக்குப் பிறகு இன்னும் பல படித்தரங்களும் 
உண்டு. (பொர்க்கத்தில்) அவர்கள் மலஜலம் கழிக்கமாட்டார்கள். மூக்குச் ெிந்தவுமாட்டார்கள். ெளி 
துப்பவு மாட்டார்கள். அவர்களின் (தடலவாரும்) ெீப்புகள் தங்கத்தாலானடவ. அவர்களுடடய 
(நறுமைப் புடகயிடும்) தூபக் கலெங்கள் அகில் குச்ெி யால் எரிக்கப்படும். அவர்களுடடய 
வியர்டவ யில் கஸ்தூரி மைம் கமழும். அவர்கள் அடனவரது குைமும் ஒகர மனிதரின் குைத் 
டதப் கபான்றிருக்கும். அவர்கள் தம் தந்டத ஆதம் (அடல) அவர்கடளப் கபான்று அறுபது முழம் 
உயரம் பகாண்டவர்களாயிருப் பார்கள். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இப்னு அபடீஷபா (ரஹ்) அவர் 
களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் அடனவரது குைமும் ஒகர மனிதரின் குைத்தில் அடமந் திருக்கும்'' 

என்று காைப்படுகிறது. அபூகுடறப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் அடனவரது (உடல்) 
அடமப்பும் ஒகர மனிதரின் (உடல்) அடமப்பில் இருக்கும்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. அதாவது 

"அவர்கள் தம் தந்டத (ஆதம் (அடல) அவர்களின் கதாற்றத்தில் இருப்பார்கள்'' என்று இப்னு 
அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.  

பாடம் : 7 பொர்க்கம் மற்றும் பொர்க்கவாெிகள் பற்றிய வர்ைடனயும்  

அவர்கள் காடல யிலும் மாடலயிலும் இடறவடனத் துதிப்பதும். 

 5452 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் 
பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
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பொர்க்கத்தில் நுடழயும் முதல் அைியினரின் முகங்கள் பபௌர்ைமி இரவில் ஒளிரும் ெந்திர 
டனப் கபான்று கதாற்றமளிக்கும். பொர்க்கத்தில் அவர்கள் ெளி உமிழமாட்டார்கள். மூக்குச் ெிந்தவு 
மாட்டார்கள். மலஜலம் கழிக்கவுமாட்டார்கள். அவர்களுடடய பாத்திரங்களும் (தடலவாரும்) ெீப்பு 
களும் தங்கத்தாலும் பவள்ளியாலும் ஆனடவ. அவர்களுடடய (நறுமைப் புடகயிடும்) தூபக் 

கலெங்கள் அகிலால் எரிக்கப்படும். அவர்களின் வியர்டவயில் கஸ்தூரி மைம் கமழும். அவர்களில் 
ஒவ்பவாருவருக்கும் இரு துடைவியர் இருப்பர். அவர்களது காலின் எலும்பு மஜ்டஜகூட (கால்) 
ெடதக்கு அப்பாலி ருந்து அவர்களது கபரழகின் காரைத்தால் பவளிகய பதரியும். 
அவர்களுக்கிடடகய எந்த மன கவறுபாடும் இருக்காது. எந்தவிதக் குகராதமும் இருக்காது. 
அவர்களுடடய உள்ளங்கள் ஒகர மனிதரின் உள்ளத்டதப் கபான்றிருக்கும். (நன்றிக்காக) அவர்கள் 
காடலயும் மாடலயும் இடறவடன (தூயவன் என)த் துதிப்பார்கள்.12  

5453 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "பொர்க்கவாெிகள் பொர்க்கத்தில் 
உண்பார்கள்; பருகுவார்கள். எச்ெில் துப்பமாட்டார்கள். மலஜலம் கழிக்க மாட்டார்கள். மூக்குச் 
ெிந்தவுமாட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "(அவர்கள் உண்ணும்) உைவின் நிடல என்ன? 

(அது எப்படி கழிவாக பவளி கயறும்?)'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"(நறுமைமுள்ள) ஏப்பமாக வும் கஸ்தூரி மைம் கமழும் வியர்டவயாக வும் பவளிகயறும். மூச்சு 

விடுமாறு அகத்தூண்டல் ஏற்படுவடதப் கபான்று இயல்பாககவ இடறவடனத் துதித்துக்பகாண்டும் 
கபாற்றிக்பகாண்டும் இருக்குமாறு அவர்களுக்கு அகத்தூண்டல் ஏற்படும்'' என்று கூறினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 

"கஸ்தூரி மைம் கமழும் வியர்டவயாகவும் பவளிகயறும்'' என்பதுவடரகய இடம் பபற்றுள்ளது.  

5454 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பொர்க்கவாெிகள் பொர்க்கத்தில் உண்பார் 
கள்; பருகுவார்கள். மலம் கழிக்கமாட்டார்கள். மூக்குச் ெிந்தவுமாட்டார்கள். ெிறுநீர் கழிக்கவு 

மாட்டார்கள். அவர்கள் உண்ணும் உைவு கஸ்தூரி மைம் கமழும் வியர்டவ கபான்று ஏப்பமாக 
பவளிகயறும். மூச்சு விடுமாறு அகத் தூண்டல் ஏற்படுவடதப் கபான்று இயல் பாககவ 
இடறவடனத் துதித்துக்பகாண்டும் கபாற்றிக்பகாண்டும் இருக்குமாறு அவர் களுக்கு அகத்தூண்டல் 
ஏற்படும். இடத ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஹஜ்ஜாஜ் பின் அஷ்ஷாஇர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் 

உண்ணும் அந்த உைவு' என்று இடம்பபற் றுள்ளது.  

5455 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "மூச்சு விடுமாறு அகத்தூண்டல் ஏற்படுவடதப் கபான்று 
இயல்பாககவ இடறவடனத் துதித்துக்பகாண்டும் இடறவடனப் பபருடமப்படுத்திக்பகாண்டும் 

இருக்குமாறு அவர்களுக்கு அகத்தூண்டல் ஏற்படும்'' என்று காைப்படுகிறது.  

403

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

மறுமம,சசார்கம்,நரகம் ஹதீஸ் 5441 - 5519



பாடம் : 8 பொர்க்கவாெிகள் அனுபவிக்கும் இன்பங்கள் நிடலயானடவ என்பதும், "இது தான் 

பொர்க்கம்; நீங்கள் நற்பெயல் புரிந்துபகாண்டிருந்ததற்காக இது உங்களுக்கு 

உடடடமயாக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர்களிடம் எடுத்துச்பொல்லப்படும்'' (7:43) எனும் 
இடறவெனமும். 

 5456 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பொர்க்கத்தில் நுடழபவர் இன்பத்திகலகய இருப்பார்; துன்பம் 
காைமாட்டார். அவரது ஆடட இற்றுப்கபாகாது. அவரது இளடம அழிந்துகபாகாது. இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 5457 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (பொர்க்கவாெிகள் பொர்க்கத்தில் நுடழந்த பின்னர்) பபாது 
அறிவிப்பாளர் ஒருவர், "(இனி) நீங்கள் ஆகராக்கியத்துடகனகய இருப்பரீ்கள்; ஒருகபாதும் கநாய் 

காைமாட்டீர்கள். நீங்கள் உயிருடன்தான் இருப்பரீ்கள்; ஒருகபாதும் இறக்கமாட்டீர்கள். 
இளடமகயாடுதான் இருப் பரீ்கள்; ஒருகபாதும் முதுடமயடடயமாட்டீர் கள். நீங்கள் 
இன்பத்கதாடுதான் இருப்பரீ்கள்; ஒருகபாதும் துன்பம் காைமாட்டீர்கள்'' என்று அறிவிப்புச் பெய்வார். 
இடதகய வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "இதுதான் பொர்க்கம்; நீங்கள் (உலகில்) 
நற்பெயல் புரிந்துபகாண்டிருந்ததற் காக இது உங்களுக்கு உடடடமயாக்கப்பட் டுள்ளது என்று 
அவர்களிடம் எடுத்துச் பொல்லப்படும்'' (7:43) என்று கூறுகின்றான். இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி), 
அபூ ஹுடரரா (ரலி) ஆகிகயார் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 9 பொர்க்கக் கூடாரங்களின் நிடலயும் அவற்றில் இடறநம்பிக்டகயாளர்களுக்குத் 

துடைவியர் பலர் இருப்பதும்.  

5458 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறநம்பிக்டகயாளருக்குச் பொர்க்கத்தில் ஒரு கூடாரம் 
உண்டு. அது நடுவில் துடளயுள்ள (பிரமாண்டமான) முத்தால் ஆனதாகும். அதன் உயரம் அறுபது 

டமல்களாகும். அதில் இடற நம்பிக்டகயாளருக்குத் துடைவியர் பலர் இருப்பர். அவர்களிடம் 
இடறநம்பிக்டகயாளர் சுற்றி வருவார். அவர்களில் ஒருவர் மற்றவடரப் பார்க்க முடியாது. இடத 
அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.13  

5459 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நடுவில் துடளயுள்ள முத்தாலான (பிர 
மாண்டமான) கூடாரம் ஒன்று பொர்க்கத்தில் உண்டு. அதன் அகலம் அறுபது டமல்களா கும். 
அதன் ஒவ்பவாரு மூடலயிலும் இடற நம்பிக்டகயாளருக்குத் துடைவியர் இருப்பர். அவர்கள் 
மற்றவர்கடளப் பார்க்க முடியாது. இடறநம்பிக்டகயாளர் அவர்கடளச் சுற்றிவரு வார். இடத 
அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
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5460 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (பொர்க்கத்திலுள்ள) கூடாரம் என்பது, ஒரு (பிரமாண்டமான) 
முத்தாகும். அதன் உயரம் அறுபது டமல்களாகும். அதன் ஒவ்பவாரு மூடலயிலும் 

இடறநம்பிக்டகயாளருக்குத் துடைவியர் இருப்பர். அவர்கடள மற்றவர் கள் பார்க்க முடியாது.14 

இடத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

பாடம் : 10 இவ்வுலகிலுள்ள பொர்க்க நதிகள்  

5461 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: டெஹான், டஜஹான், ஃபுராத், நீல் 
ஆகியடவ பொர்க்க நதிகளில் உள்ளடவயாகும்.15 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 11 பொர்க்கத்தில் நுடழயும் மக்கள் ெிலரு டடய உள்ளங்கள் பறடவகளின் உள்ளத்டதப் 

கபான்றிருக்கும்.16  

5462 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பொர்க்கத்தில் மக்கள் ெிலர் நுடழவார்கள். அவர்களுடடய 
உள்ளங்கள் பறடவகளின் உள்ளத்டதப் கபான்றிருக்கும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  

5463 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் 
பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் (ஆதிமனிதர்) ஆதடம அவரது (அழகான) உருவத்தில் 
படடத்தான்.17 அவரது உயரம் அறுபது முழங்களாகும். அவடரப் படடத்த கபாது, "நீர் பென்று, அங்கு 
அமர்ந்திருக்கும் வானவர்கள் குழுவுக்கு முகமன் (ெலாம்) கூறுவரீாக; அவர்கள் உமக்குக் கூறும் 
(பதில்) வாழ்த்டதக் ககட்டுக்பகாள்வரீாக. ஏபனனில், அதுதான் உங்களது முகமனும் உங்களுடடய 

ெந்ததிகளின் முகமனும் ஆகும்'' என்று இடறவன் பொன்னான். அவ்வாகற ஆதம் (அடல) அவர்கள் 
(வானவர்களிடம்) பென்று, "அஸ்ஸலாமு அடலக்கும்'' (உங்களுக்குச் ொந்தி உண்டாகட் டும்) என்று 
(முகமன்) பொன்னார்கள். அதற்கு வானவர்கள், "அஸ்ஸலாமு அடலக்க வ ரஹ்மத்துல்லாஹ்'' 

(ொந்தியும் இடறவனின் கபரருளும் உங்கள்மீதும் பபாழியட்டும்) என்று பதில் (முகமன்) கூறினர். 
அவர்கள் (தமது பதிலில்) "இடறவனின் கபரருளும்' (வ ரஹ்மத்துல்லாஹ்) என்படதக் கூடுதலாகச் 
பொன்னார்கள். ஆககவ, (மறுடம நாளில்) பொர்க்கத்தில் நுடழபவர்கள் ஒவ்பவாருவரும் அறுபது 
முழம் உயரம் பகாண்ட ஆதம் (அடல) அவர்களின் உருவத்தில்தான் நுடழவார்கள். அவருக்குப் 

பிறகு இன்று வடர அவருடடய ெந்ததிகள் (உயரத்தில்) குடறந்துபகாண்கடவருகின்றனர். 

18 பாடம் : 12 நரக பநருப்பின் கடுடமயான பவப்பமும் அதன் ஆழத்தின் அளவும் அது 
நரகவாெிகடளத் தீண்டும் அளவும்.  
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5464 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அன்டறய நாளில் நரகம் எழுபதாயிரம் 
ெங்கிலிகளால் பிடைக்கப்பட்டுக் பகாண்டு வரப்படும். ஒவ்பவாரு ெங்கிலியுடனும் எழுப தாயிரம் 
வானவர்கள் இருந்து, இழுத்து வருவார்கள். இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  

5465 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆதமின் மகன் (மனிதன்) 
பற்றடவக்கும் (பூமியிலுள்ள) இந்த பநருப்பானது, நரக பநருப்பிலுள்ள பவப்பத் தின் எழுபது 
பாகங்களில் ஒரு பாகமாகும்'' என்று பொன்னார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! (நரகவாெி கடளத் தண்டிக்க பூமியிலுள்ள) இந்த பநருப்கப 
கபாதுமானதாய் இருக்கிறகத?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர் கள், "அந்த பநருப்பு 
(பூமியிலுள்ள) இந்த பநருப்டபவிட அறுபத்பதான்பது பாகம் கூடுதலாக பவப்பகமற்றப்பட்டுள்ளது. 
அதில் ஒவ்பவாரு பாகமும் (பூமியிலுள்ள) இந்த பநருப்பின் பவப்பம் பகாண்டதாயிருக்கும்'' என்று 
பொன்னார்கள்.19 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5466 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது, ஏகதா விழுந்த ெப்தத்டத அவர்கள் ககட்டார்கள். 
(நாங்களும் ககட்கடாம்.) அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது என்ன (ெப்தம்) 
என்று உங்களுக்குத் பதரியுமா?'' என்று ககட்டார் கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுடடய 
தூதருகம நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று பொன்கனாம். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இது எழுபது ஆண்டுக 
ளுக்கு முன்னர் நரகத்திற்குள் தூக்கிபயறியப் பட்ட ஒரு கல்லாகும். அது இந்த கநரம்வடர 
நரகத்திற்குள் பென்று இப்கபாதுதான் அதன் ஆழத்டத எட்டியது'' என்று பொன்னார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பா ளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அது கீகழ விழுந்துவிட்டது. அது விழுந்த ெப்தத்டதத்தான் 

(இப்கபாது) நீங்கள் பெவியுற்றரீ்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

5467 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நரகம், நரகவாெிகளில் ெிலடர அவர் களின் 
கணுக்கால்கள்வடர தீண்டும். கவறு ெிலடர அவர்களது இடுப்புவடர தீண்டும். இன்னும் ெிலடர 
அவர்களது கழுத்துவடர தீண்டும். இடத ெமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5468 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நரகம், நரகவாெிகளில் ெிலடர அவர் களின் 
கணுக்கால்கள்வடர தீண்டும். கவறு ெிலடர முழங்கால்கள்வடர தீண்டும். மற்றச் ெிலடர 
இடுப்புவடர தீண்டும். இன்னும் ெிலடரக் கழுத்துவடர தீண்டும். இடத ெமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெமுரா பின் ஜுன்தப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், ("அவர்களது 
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இடுப்புவடர' என்படதக் குறிக்கும்) "ஹுஜ்ஸத்திஹி' என்பதற்குப் பதிலாக "ஹிக்டவஹி' என்று 
இடம்பபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 13 நரகத்தில் அக்கிரமக்காரர்கள் நுடழவர். பொர்க்கத்தில் அப்பாவிகள் நுடழவர்.  
5469 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நரகமும் பொர்க்கமும் வாக்குவாதம் 
பெய்துபகாண்டன. நரகம், "அக்கிரமக்காரர் களும் ஆைவம் பகாண்டவர்களுகம எனக் குள் 
நுடழவார்கள்'' என்று பொன்னது. பொர்க் கம், "பலவனீர்களும் ஏடழகளுகம எனக்குள் 
நுடழவார்கள்'' என்று பொன்னது. அப்கபாது வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் நரகத்திடம், 

"நீ எனது கவதடன. உன் மூலம் நான் நாடியவர்களுக்கு கவதடன பகாடுக்கிகறன்'' என்றும், 

பொர்க்கத்திடம், "நீ எனது கபரருள். உன் மூலம் நான் நாடியவர் களுக்கு அருள் புரிகிகறன்'' என்றும் 
கூறி னான். பிறகு (இரண்டடயும் கநாக்கி), "உங்க ளில் ஒவ்பவான்டறயும் நிரப்புபவர்கள் (மக்க 
ளிடடகய) உள்ளனர்'' என்று பொன்னான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.20  

5470 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நரகமும் பொர்க்கமும் வாக்குவாதம் பெய்துபகாண்டன. 
நரகம், "பபருடமயடிப்பவர்களுக்காகவும் அக்கிரமக்காரர்களுக்காகவும் நான் 

கதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்களன்'' என்று பொன்னது. பொர்க்கம், "எனக்கு என்ன கநர்ந்தகதா! மக்களில் 
பலவனீர்களும் அவர்களில் கீழ்நிடலயினரும் இயலாதவர் களுகம (அதிகமாக) என்னுள் 
நுடழவார்கள்'' என்று கூறியது. அப்கபாது அல்லாஹ் பொர்க்கத்திடம், "நீ எனது கபரருள். உன் 
மூலகம என் அடியார்களில் நான் நாடிய ெிலருக்கு அருள் புரிகிகறன்'' என்று கூறினான். நரகத்திடம், 

"நீ எனது கவதடன. உன் மூலகம என் அடியார்களில் நான் நாடிய ெிலருக்கு கவதடன 
பகாடுக்கிகறன்'' என்று கூறினான். பிறகு (அவ்விரண்டடயும் கநாக்கி), "உங்களில் 
ஒவ்பவாருவருக்கும் நிரம்பத் தரப்படும்'' என்று பொன்னான். ஆனால், நரககமா இடறவன் தனது 
பாதத்டத அதன் மீது டவக்காத வடர (வயிறு) நிரம்பாது. இடறவன் தனது பாதத்டத டவக் 
கும்கபாது, நரகம் "கபாதும்; கபாதும்'' என்று கூறும்.21 அப்கபாதுதான் அதற்கு வயிறு நிரம்பும். 
கமலும், நரகத்தின் ஒரு பகுதிடய மற்பறாரு பகுதியுடன் இடைக்கப்படும். இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், ("வாக்குவாதம் பெய்துபகாண்டன' 

என்படதக் குறிக்க "தஹாஜ்ஜத்' என்பதற்குப் பகரமாக) "இஹ்தஜ்ஜத்' எனும் பொல் 
இடம்பபற்றுள்ளது. மற்றடவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  

5471 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் 
பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பொர்க்கமும் 
நரகமும் வாக்குவாதம் பெய்துபகாண்டன. நரகம், "பபருடமயடிப்பவர்களுக்காகவும் 
அக்கிரமக்காரர்களுக்காகவும் நான் கதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்களன்'' என்று பொன்னது. பொர்க்கம், 
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"எனக்கு என்ன கநர்ந்தகதா! மக்களில் பலவனீர்களும் அவர்களில் கீழ் நிடலயினரும் 
அப்பாவிகளுகம (அதிகமாக) எனக்குள் நுடழவார்கள்'' என்று கூறியது. அல்லாஹ் பொர்க்கத்திடம், 

"நீகய எனது கபரருள். உன் மூலம் என் அடியார்களில் நான் நாடிய ெிலருக்கு அருள் புரிகிகறன்'' 

என்றும் நரகத்திடம், "நீ எனது கவதடன(க் காகத்)தான். உன் மூலம் என் அடியார்களில் நான் நாடிய 
ெிலருக்கு கவதடன பகாடுக்கி கறன். உங்களில் ஒவ்பவாருவருக்கும் (வயிறு) நிரம்பத் தரப்படும்'' 

என்றும் கூறினான். ஆனால், நரககமா வளமும் உயர்வும் மிக்க இடறவன் தனது காடல அதன் 
மீது டவக்காத வடர (வயிறு) நிரம்பாது. (இடறவன் காடல டவக்கும்கபாது,) நரகம் "கபாதும்; 

கபாதும்'' என்று கூறும். அப்கபாதுதான் அதற்கு வயிறு நிரம்பும். கமலும், (நரகத்துக் பகன 
அல்லாஹ் புதிதாக யாடரயும் படடப்ப தில்டல. மாறாக,) நரகத்தின் ஒரு பகுதி மற்பறாரு 
பகுதியுடன் இடைக்கப்படும். அல்லாஹ் தன் படடப்புகளில் யாருக்கும் அநீதியிடழக்கமாட்டான். 
ஆனால், பொர்க்கத் தி(ல் மீதியிருக்கும் இடத்தி)ற்பகன்கற புதிதாகச் ெிலடரப் படட(த்து அடத 
நிடறப்)பான். - கமற்கண்ட ஹதீஸ், அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "பொர்க்கமும் நரகமும் வாக்குவாதம் பெய்துபகாண்டன'' என்று பதாடங்கி, "உங்களில் 
ஒவ்பவாருவருக்கும் (வயிறு) நிரம்பத் தருவது என் பபாறுப்பாகும்'' என்பதுவடர இடம்பபற்றுள்ளது. 
அதற்குப் பின்னுள்ள கூடுதல் தகவல்கள் இல்டல.  

5472 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (நரகவாெிகள் அடனவரும் நரகத்தில் கபாடப்பட்ட 
பின்னரும் நரகம் (வயிறு) நிரம்பாத காரைத்தால்) "இன்னும் அதிகம் இருக்கிறதா?'' என்று 

ககட்டுக்பகாண்கடயிருக்கும். இறுதியில் கண்ைியத்தின் அதிபதி(யான இடறவன்) தனது பாதத்டத 
அதில் டவப்பான். அப்கபாது அது "கபாதும்; கபாதும், உன் கண்ைியத்தின் மீதாடையாக!'' என்று 
கூறும். நரகத்தின் ஒரு பகுதி மற்பறாரு பகுதியுடன் இடைக்கப்படும். இடத அனஸ் பின் மாலிக் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.22 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5473 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (நரகவாெிகள்) நரகத்தில் கபாடப்பட்டுக் 
பகாண்கடயிருப்பார்கள். நரகம் (வயிறு நிரம்பா மல்) "இன்னும் அதிகம் இருக்கிறதா?'' என்று 
ககட்கும்; இறுதியில் கண்ைியத்தின் அதிபதி (யான இடறவன்), நரகத்தில் தனது பாதத்டத 
டவப்பான். உடகன நரகத்தின் ஒரு பகுதி மற்பறாரு பகுதியுடன் ஒட்டிக்பகாள்ளும். பிறகு, "கபாதும்; 

கபாதும். உன் கண்ைியத்தின் மீதும், உன் பகாடடயின் மீதும் ெத்தியமாக!'' என்று நரகம் கூறும். 
பொர்க்கத்தில் இடம் மீதி இருந்து பகாண்கடயிருக்கும். இறுதியில், பொர்க்கத்திற்பகன அல்லாஹ் 
புதியவர்கடளப் படடத்து, பொர்க்கத் தில் மீதியுள்ள இடத்தில் அவர்கடளக் குடியமர்த்துவான். 
இடத, "நாம் நரகத்திடம் "உனக்கு (வயிறு) நிரம்பிவிட்டதா?' என்று ககட்கும் நாளில் "இன்னும் 
அதிகம் இருக்கிறதா?' என்று அது ககட்கும்'' (50:30) எனும் இடறவெனத்தி(ன் விளக்கவுடரயி)ல் 
அப்துல் வஹ்ஹாப் பின் அதாஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். இடத நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.23  
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5474 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (பொர்க்கவாெிகள் பொர்க்கத்திற்குள் நுடழந்த பின்னர்) 
பொர்க்கத்தில் அல்லாஹ் நாடிய அளவு இடம் மீதியிருக்கும். பிறகு அல்லாஹ், தான் நாடியவற்றில் 
ஒரு படடப்டப பொர்க்கத்திற்பகன உருவாக்குவான். இடத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். 

 5475 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுடம நாளில் கறுப்பு பவள்டள ஆடு 
ஒன்றின் கதாற்றத்தில் மரைம் பகாண்டுவரப் படும். பிறகு அடதச் பொர்க்கத்திற்கும் 
நரகத்திற்குமிடடகய நிறுத்தப்படும் (என அபூ குடறப் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் கூடுதலாக 
இடம்பபற்றுள்ளது). பிறகு "பொர்க்க வாெிககள! இது (என்னபவன்று) உங்களுக்குத் பதரியுமா?'' என்று 

ககட்கப்படும். அப்கபாது பொர்க்கவாெிகள் தடலடயத் தூக்கிப் பார்ப் பார்கள். கமலும், "ஆம்; 

(பதரியும்) இதுதான் மரைம்'' என்று பதிலளிப்பார்கள். (அவர்கள் அடனவரும் அடத முன்கப 
பார்த்திருக்கி றார்கள்.) பிறகு (நரகவாெிகடள கநாக்கி), "நரகவாெி ககள! இது (என்னபவன்று) 
உங்களுக்குத் பதரியுமா?'' என்று ககட்கப்படும். அவர்களும் தடலடயத் தூக்கிப் பார்த்துவிட்டு, "ஆம் 
(பதரியும்). இதுதான் மரைம்'' என்று பதில் பொல்வார்கள். (அவர்கள் அடனவரும் அடத முன்கப 
பார்த்துள்ளனர்.) உடகன (இடறவனின்) கட்டடளக்ககற்ப அது (ஆட்டின் உருவத்திலுள்ள மரைம்) 
அறுக்கப் பட்டுவிடும். பிறகு "பொர்க்கவாெிககள! நிரந்தரம்; இனி மரைகம இல்டல. நரகவாெிககள! 
நிரந்தரம்; இனி மரைம் என்பகத இல்டல'' என்று கூறப்படும். இடத அறிவித்த அபூெயதீ் அல்குத்ரீ 
(ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இடதக் கூறிவிட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நபிகய!) 
அவர்கள் எண்ைிப் பார்க்காமலும் நம்பிக்டக பகாள்ளாமலும் இருக்கும் நிடலயில் காரியம் 

முடிக்கப்பட்டு, துக்கம் ஏற்படும் அந்த நாடளப் பற்றி எச்ெரிப்பரீாக!'' (19:39) எனும் இடறவெனத்டத 
ஓதிக்காட்டியவாறு தமது கரத்தால் இந்தப் பூமிடய கநாக்கி டெடக பெய்தார்கள்.24 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5476 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் 
பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "பொர்க்கவாெிகள் பொர்க்கத்திற்கும் நரகவாெிகள் 
நரகத்திற்கும் அனுப்பப்பட்ட பின் "பொர்க்கவாெிககள!' என அடழக்கப் படும் என்று ஹதீஸ் 

ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. 
இந்த அறிவிப்பில், "இடதகய வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் (19:39 ஆவது வெனத்தில்) 
குறிப்பிடுகின்றான்'' என இடம்பபற்றுள்ளது. "பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த 
வெனத்டத) ஓதிக்காட்டினார்கள்'' என்பதும், "தமது கரத் தால் பூமிடய கநாக்கி டெடக பெய்தார்கள்'' 

என்பதும் இடம்பபறவில்டல.  

5477 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ், பொர்க்கவாெிகடள பொர்க்கத் 
திற்கும் நரகவாெிகடள நரகத்திற்கும் அனுப் பிய பிறகு ஓர் அறிவிப்பாளர் அவர்களி டடகய 
நின்று, "பொர்க்கவாெிககள! இனி மரைம் இல்டல. நரகவாெிககள! இனி மரைம் இல்டல. 
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(உங்களில்) ஒவ்பவாருவரும் அவரவர் இருக்குமிடத்தில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள்'' என்று 
அறிவிப்பார். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.25 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5478 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பொர்க்கவாெிகள் பொர்க்கத்திற்கும் 
நரகவாெிகள் நரகத்திற்கும் பென்று கெர்ந்த பிறகு "மரைம்' (ஓர் ஆட்டின் உருவத்தில்) 
பகாண்டுவரப்பட்டு, பொர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் இடடகய நிறுத்தப் படும். பின்னர் அது 

அறுக்கப்படும். பிறகு பபாது அறிவிப்பாளர் ஒருவர், "பொர்க்கவாெிககள! (இனி) மரைம் என்பகத 
கிடடயாது; நரகவாெிககள! (இனி) மரைம் என்பகத கிடடயாது'' என்று அறிவிப் பார். அப்கபாது 
பொர்க்கவாெிகளுக்கு மகிழ்ச்ெிக்கு கமல் மகிழ்ச்ெி அதிகமாகும். நரகவாெிகளுக்குக் கவடலக்கு 
கமல் கவடல அதிகமாகும். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.26 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

5479 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (நரகத்தில்) இடறமறுப்பாளனின் "கடட 
வாய்ப் பல்' அல்லது "ககாடரப் பல்' உஹுத் மடலடயப் கபான்றிருக்கும். அவனது கதாலின் 
பருமன் மூன்று நாள் பயைத் பதாடலவுடட யதாக இருக்கும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  

5480 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நரகத்தில் இடறமறுப்பாளனின் இரு கதாள்களுக்கிடடகய 
உள்ள தூரம், துரிதமாக வாகனத்தில் பயைிப்பவர் மூன்று நாட்கள் கடக்கும் தூரமாகும். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.27 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் அஹ்மத் பின் உமர் அல்வகீஈ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நரகத்தில்' 

எனும் குறிப்பு இல்டல.  

5481 ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முடற 
பின்வருமாறு) கூறியடதக் ககட்கடன்: பொர்க்கவாெிகள் யார் என்று உங்களுக்குத் 
பதரிவிக்கட்டுமா? மக்கள், "ஆம் (பதரிவியுங்கள்)'' என்றார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(மக்களின் 
பார்டவயில்) அவர்கள் பலவனீமானவர்கள்; பைிவானவர் கள். (ஆனால்,) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
கமல் ஆடையிட்டு (எடதகயனும்) கூறுவார் களானால், அல்லாஹ் அடத (அவ்வாகற) 
நிடறகவற்றிடவப்பான்'' என்று பொன்னார்கள். பிறகு "நரகவாெிகள் யார் என்று உங்க ளுக்கு நான் 
பதரிவிக்கட்டுமா?'' என்று ககட் டார்கள். மக்கள், "ஆம்' என்றார்கள். "அவர் கள் இரக்கமற்றவர்கள்; 

உண்டு பகாழுத்த வர்கள்; பபருடமயடிப்பவர்கள் ஆவர்'' என்று நபியவர்கள் கூறினார்கள்.28 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் 
பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், ("உங்களுக்கு நான் பதரிவிக்கட்டுமா' (அலா 
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உக்பிருக்கும்) என்பதற்குப் பகரமாக) "உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமா?' (அலா அதுல்லுக்கும்) 
என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  

5482 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பொர்க்கவாெிகள் யார் என்று உங்களுக்கு 
நான் அறிவிக்கட்டுமா? அவர்கள் (மக்களின் பார்டவயில்) பலவனீமானவர்கள்; பைிவானவர்கள். 
(ஆனால்,) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கமல் ஆடையிட்டு (எடதகயனும்) கூறுவார்களானால், 

அல்லாஹ் அடத (அவ்வாகற) நிடறகவற்றிடவப்பான். நரகவாெிகள் யார் என்று உங்களுக்கு நான் 

அறிவிக்கட்டுமா? அவர்கள் இரக்கமற்றவர்கள்; ஒரு வமிெத்தில் பிறந்ததாகப் பபாய்யாக 
வாதிடுபவர்கள்; பபருடம அடிப்பவர்கள். இடத ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்.  

5483 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பரட்டடத் தடலயுடடய, 

வடீ்டுவாெல்களுக்கு பவளிகய தடுத்து நிறுத்தப்படக்கூடிய எத்த டனகயா கபர், (அல்லாஹ்விடம் 
தகுதியால் உயர்ந்தவர்களாய் இருப்பர்.) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கமல் ஆடையிட்டு 
(எடதகயனும்) கூறுவார் களானால், அல்லாஹ் அடத (அவ்வாகற) உண்டமயாக்குவான்.29 இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 5484 அப்துல்லாஹ் பின் ஸம்ஆ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உடரயாற்றினார்கள். அப்கபாது (இடறத்தூதர் ஸாலிஹ் (அடல) அவர்களின் 
தூதுவத்திற்குச் ொன்றாகப் பாடறயிலிருந்து பவளிப்பட்ட) ஒட்டகத்டதயும் அத(ன் கால் 
நரம்பி)டனத் துண்டித்துக் பகான்றவடனயும் நிடனவு கூர்ந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அவர்களில் நற்கபறற்ற ஒருவன் முன் வந்தான்'' (91:12) எனும் இடறவெனத்டதக் 
கூறிவிட்டு, "அபூஸம்ஆடவப் கபான்று ஸாலிஹ் (அடல) அவர்களின் (ஸமூத்) ெமுதாயத்தில் 
மதிப்பு மிக்கவனும் ஆதிக்கவாதியும் பலொலியுமான ஒருவன் அந்த ஒட்டகத்(டதக் 
பகால்வ)துக்காக முன்வந்தான்'' என்று பொன்னார்கள்.30 பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பபண்க(ளின் உரிடமக)ள் குறித்து அறிவுறுத்தி னார்கள்; பிறகு "உங்களில் ஒருவர் தம் 
மடனவிடய (அடிடமடய அடிப்படதப் கபான்று) அடிக்க முற்படுகிறார். (ஆனால்,) அவகர 
அந்நாளின் இறுதியில் (இரவில்) அவளுடன் (தாம்பத்திய உறவுக் காக) படுக்க கநரலாம். (இது 

முடறயா?)'' என்று கூறினார்கள். பிறகு (உடலிலிருந்து பிரியும்) நாற்ற வாயு காரைமாக மக்கள் 
ெிரிப்பது குறித்து, "(அப்படிச் ெிரிக்க கவண்டாபமனக் குறிப்பிடும் வடகயில்) உங்களில் ஒருவர் தாம் 
பெய்யும் ஒரு பெயலுக்காக (அகத பெயடலப் பிறர் பெய்யும்கபாது) ஏன் ெிரிக்கிறார்?'' என்று ககட்டு 
உபகதெித்தார்கள்.31 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் 
பின் அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அடிடமப் பபண்டை அடிப்படதப் கபான்று' எனக் 
காைப்படுகிறது. அபூகுடறப் (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில், "ஆண் அடிடமடய அடிப்படதப் 
கபான்று' என இடம்பபற்றுள்ளது.  
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5485 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இகதா இந்த பனூ கஅப் குலத்தாரின் 
தந்டதயான "அம்ர் பின் லுடஹ பின் கம்ஆ பின் கிந்திஃப்' தனது குடடல இழுத்தபடி நரகத்தில் 
பென்றுபகாண்டிருப்படத நான் கண்கடன். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.32  

5486 ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (5:103ஆவது இடறவெனத்திலுள்ள) 
"பஹரீா' என்பது, (அறியாடமக் கால) ெிடலகளுக்காக (அவற்றின் பபயரால்) பால் கறக்கக் 
கூடாபதனத் தடட விதிக்கப்பட்டுவந்த ஒட்டகமாகும்; மக்களில் யாரும் அதன் பாடலக் 
கறக்கமாட்டார்கள். "ொயிபா' என்பது, (அறியாடமக் காலத்தில் கநாய் நிவாரைம் கபான்ற கதடவகள் 

நிடறகவற கவண்டும் என்ற கவண்டுதலில்) ெிடலகளுக்காக (கநர்ந்து) சுதந்திரமாகத் 

திரியவிடப்பட்டுவந்த ஒட்டகமாகும். அதன் மீது எந்தச் சுடமயும் ஏற்றப்படாது. அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள், அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகப் பின் வருமாறு பொன்னார்கள்: "அம்ர் 
பின் ஆமிர் அல்குஸாஈ' தமது குடடல இழுத்தபடி நரகத் தில் பென்றுபகாண்டிருப்படத நான் கண் 
கடன். முதன் முதலாக "ொயிபா' (ஒட்டகத்டதச் ெிடலகளுக்காக கநர்ச்டெ பெய்து) திரியவிட் டவர் 

அவர்தான். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5487 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இரு பிரிவினர் நரகவாெிகளில் அடங்கு 

வர். அவ்விரு பிரிவினடர நான் பார்த்த தில்டல. (முதலாம் பிரிவினர் யாபரனில்,) பசு மாட்டின் 
வாடலப் கபான்ற (நீண்ட) ொட்டட கடளத் தம்மிடம் டவத்துக்பகாண்டு மக்கடள அடி(த்து 
இம்ெி)க்கும் கூட்டத்தார். (இரண்டாம் பிரிவினர் யாபரனில்,) பமல்லிய உடடயைிந்து, தம் 
கதாள்கடளச் ொய்த்தபடி (தளுக்கி குலுக்கி கர்வத்துடன்) நடந்து (அந்நிய ஆடவர்களின் கவனத்டத) 
தம் பக்கம் ஈர்க்கக்கூடிய பபண்கள் ஆவர். அவர்களின் தடல (முடி) ெரிந்து நடக்கக்கூடிய கழுத்து 
நீண்ட ஒட்டகத்டதப் கபான்றிருக்கும். அவர்கள் பொர்க்கத்தில் நுடழயமாட்டார்கள்; (ஏன்) அதன் 
வாடடடயக்கூட நுகரமாட்டார்கள். பொர்க்கத்தின் நறுமைகமா இவ்வளவு இவ்வளவு 
பதாடலவிலிருந்து வெீிக் பகாண்டிருக்கும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.33  

5488 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நீ நீண்ட நாள் வாழ்ந்தால் ஒரு ெமுதாயத் டதப் பார்க்கக்கூடும். அவர்களின் டககளில் மாட்டின் 
வாடலப் கபான்று ( நீளமான ொட்டடகள்) இருக்கும். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் ககாபத்துடகனகய 

காடலயில் புறப்படுவார்கள். அல்லாஹ்வின் கடுங்ககாபத்துடகனகய மாடலயில் திரும்புவார்கள்.  

5489 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீர் நீண்ட நாள் வாழ்ந்தால் ஒரு ெமுதாயத்டதப் பார்க்கக்கூடும். அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் கடுங்ககாபத்துடகனகய காடலயில் புறப்படுவார்கள். அவனுடடய ொபத்துடகனகய 
மாடலயில் திரும்புவார்கள். அவர்களின் டககளில் மாட்டின் வாடலப் கபான்றடவ (நீளமான 
ொட்டடகள்) இருக்கும். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 14 உலக அழிவும் மறுடம நாளில் (மக்கள் அடனவரும்) ஒன்றுதிரட்டப்படுவதும்.  
5490 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! மறுடம 
கயாடு ஒப்பிடும்கபாது இவ்வுலகின் நிடலயா னது, உங்களில் ஒருவர் தமது இந்த -அதாவது சுட்டு- 
விரடல (அறிவிப்பாளர் யஹ்யா சுட்டு விரலால் டெடக பெய்கிறார்) கடலில் டவப்ப டதப் 
கபான்றுதான். அதில் எந்த அளவு தண்ைரீ் ஒட்டிக்பகாள்கிறது என்று அவர் பார்க்கட்டும். (அந்த 
அளவு குடறவானகத யாகும்.) இடத பனூ ஃபிஹ்ர் குலத்தாரில் ஒருவரான முஸ்தவ்ரித் பின் 
ஷத்தாத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூஉொமா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "அறிவிப்பாளர் இஸ்மாயலீ் பின் 
அப ீகாலித் (ரஹ்) அவர்கள் தமது பபருவிரலால் (கடலில் நுடழப்படதப் கபான்று) டெடக 
பெய்தார்கள்'' என்று காைப்படுகிறது. யஹ்யா பின் யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கடளத் தவிர மற்ற 
அடனவரது அறிவிப்பிலும், "(இவ்வாறு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியடத நான் 
ககட்கடன்'' என முஸ்தவ்ரித் பின் ஷத்தாத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

5491 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: "மக்கள் மறுடம நாளில் பெருப்பைியாத வர்களாக, 

நிர்வாைமானவர்களாக, விருத்த கெதனம் பெய்யப்படாதவர்களாக ஒன்றுதிரட் டப்படுவார்கள்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியடத நான் ககட்கடன். உடகன நான், "அல்லாஹ்வின் 

தூதகர! (நிர் வாைமான) பபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் அடனவரும் ஒருவடரபயாருவர் பார்ப்பார் 
ககள?'' என்று ககட்கடன். "ஆயிஷா! அவர்களில் ெிலர் கவறு ெிலடரப் பார்க்கும் எண்ைம் ஏற்படாத 
அளவுக்கு (அப்கபாடதய) நிடலடம மிகக் கடுடமயானதாக இருக்கும்'' என்று அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.34 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஹாத்திம் பின் 
அபஸீஃகீரா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "விருத்த கெதனம் பெய்யப்படாதவர்களாக' எனும் குறிப்பு 
இல்டல.  

5492 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் உடரயாற்றியகபாது, 

"நீங்கள் பெருப்பைியாமல் பவறுங்காலால் நடந்தவர் களாக, நிர்வாைமானவர்களாக, விருத்த 
கெதனம் பெய்யப்படாதவர்களாக அல்லாஹ்டவச் ெந்திப்பரீ்கள்'' என்று கூறியடத நான் ககட்கடன்.35 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஸுடஹர் பின் ஹர்ப் 
(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "உடரயாற்றியகபாது' எனும் குறிப்பு இல்டல.  

5493 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களிடடகய நின்று (எங்களுக்கு) அறிவுடர வழங்கிக்பகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது 
(பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: மக்ககள! (மறுடம நாளில்) நீங்கள் பெருப் பைியாதவர்களாக, 

நிர்வாைமானவர்களாக, விருத்த கெதனம் பெய்யப்படாதவர்களாக அல்லாஹ்விடம் ஒன்றுதிரட்டிக் 
பகாண்டு வரப்படுவரீ்கள். அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: முதன் முதலாக அவர்கடள நாம் படடத்த 
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டதப் கபான்கற (அந்நாளில்) அவர்கடள நாம் மீண்டும் படடப்கபாம். இது நம்மீது (பபாறுப் 
பாகிவிட்ட) வாக்குறுதியாகும். இடத நாம் நிச்ெயமாகச் பெய்கவாம் (21:104). கவனத்தில் டவயுங்கள்! 
மறுடம நாளில் படடப்பினங்களிகலகய முதன் முதலாக ஆடடயைிவிக்கப்படுபவர் இப்ராஹமீ் 
(அடல) அவர்கள் ஆவார்கள். கவனத்தில் டவயுங்கள்! என் ெமுதாயத்தாரில் ெிலர் இடப் பக்கமாக 
(நரகம் கநாக்கி)க் பகாண்டு பெல்லப்படுவார்கள். அப்கபாது நான் "என் இடறவா! (இவர்கள்) என் 
கதாழர்கள்'' என்கபன். அப்கபாது "(இவர்கள்) உம(து இறப்பு)க்குப்பின் (மார்க்கத்தில்) என்னபவல்லாம் 
புதிது புதிதாக உருவாக்கினார்கள் என்பது உமக்குத் பதரியாது'' என்று கூறப்படும். அப்கபாது நான், 

நல்லடியார் (நபி ஈொ (அடல) அவர்கள்) பொன்னடதப் கபான்று, "(இடறவா!)'' நான் அவர்களுடன் 
இருந்தவடர அவர்கடளக் கண்காைிப்பவனாககவ இருந்கதன். நீ என்டனத் திரும்ப 
அடழத்துக்பகாண்டகபாது, நீகய அவர்கடளக் கண்காைிப்பவனாக இருந்தாய். நீ அடனத்டதயும் 
கண்காைிப்பவன். அவர்கடள நீ தண்டித்தால் அவர்கள் உன் அடியார்ககள. அவர்கடள நீ 
மன்னித்தால் நீ மிடகத்தவன்; ஞானமிக்கவன்'' (5:117,118) என்று பொல்கவன். அப்கபாது என்னிடம், "நீர் 
இவர்கடளவிட்டுப் பிரிந்ததிலிருந்து இவர்கள் தம் குதிகால் (சுவடு)களின் வழிகய 
மார்க்கத்திலிருந்து பவளிகயறிக்பகாண்கடயிருந்தார்கள்'' என்று கூறப்படும்.36 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் வகீஉ மற்றும் முஆத் (ரஹ்) ஆகிகயாரது 
அறிவிப்பிகலகய "அப்கபாது, இவர்கள் உம(து இறப்பு)க்குப் பின் (மார்க்கத் தில்) என்னபவல்லாம் 
புதிது புதிதாக உருவாக் கினார்கள் என்பது உமக்குத் பதரியாது'' எனும் குறிப்பு இடம்பபற்றுள்ளது.  

5494 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (மறுடம நாள் வருவதற்குச் ெற்றுமுன் கிழக்கிலிருந்து 
கமற்கு கநாக்கி) மக்கள் மூன்று பிரிவினராக ஒன்றுதிரட்டப்படுவார்கள். (அவற் றில் முதல் 
பிரிவினர்) அச்ெத்துடனும் ஆர்வத் துடனும் பெல்வார்கள். (இரண்டாவது பிரி வினர் வாகனப் 

பற்றாக் குடறயினால் தாமதித் துப் பின்னர்) ஒகர ஒட்டகத்தின் மீது இரண்டு கபராக, ஒகர 
ஒட்டகத்தின் மீது மூன்று கபராக, ஒகர ஒட்டகத்தின் மீது நான்கு கபராக, ஒகர ஒட்டகத்தின் மீது 
பத்துப் கபராகச் பெல்வார்கள். அவர்களில் எஞ்ெியவர்(ககள மூன்றாவது பிரிவினராவர். 
அவர்)கடளப் பூமியில் ஏற்படும் (ஒரு பபரும்) "தீ' ஒன்றுதிரட்டும். அவர்கள் இரவில் 

ஓய்பவடுக்கும்கபாதும், மதிய ஓய்பவடுக்கும்கபாதும், காடல கநரத்டத அடடயும்கபாதும், மாடல 
கநரத்டத அடடயும்கபாதும் (இப்படி எல்லா கநரங்களி லும்) அந்தத் தீ அவர்களுடகனகய 
இருக்கும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.37 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 15 மறுடம நாளின் நிடல. அதன் அமளிகளிலிருந்து தப்பிக்க நமக்கு அல்லாஹ் உதவி 
புரிவானாக!  

5495 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "அந்நாளில் 
அகிலத் தின் இடறவன் முன்னால் மனிதர்கள் நிற்பார் கள்'' (83:6) எனும் இடறவெனத்டத 
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ஓதிவிட்டு, "(அன்று) தம் காதுகளில் பாதிவடர கதங்கி நிற் கும் தமது வியர்டவயில் அவர்களில் 
ஒருவர் நின்றுபகாண்டிருப்பார்'' என்று கூறினார்கள்.38 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ரஹ்) அவர்களது 
அறிவிப்பில், "மக்கள் நிற் பார்கள்' என்கற வெனத்பதாடர் ஆரம்பமா கிறது. "அந்நாளில்' என்று 
அவர்கள் அறிவிக்க வில்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் எட்டு அறி விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 
மூொ பின் உக்பா மற்றும் ஸாலிஹ் பின் டகொன் (ரஹ்) ஆகிகயாரது அறிவிப்பில், "எந்த 
அளவுக்கு (அவர்கள் நிற்பார்கள்) என்றால், தம் காதுகளில் பாதிவடர கதங்கி நிற்கும் தமது 
வியர்டவயில் அவர்களில் ஒருவர் மடறந்துகபாய்விடுவார்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  

5496 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுடம நாளில் (மனிதர்களின் 
தடலக்கருகில் பநருங்கிவரும் சூரியனால்) ஏற்படும் வியர்டவ, தடரயினுள் இரு டக நீட்டளவில் 
எழுபது முழம்வடர பென்று, (தடரக்குகமல்) "அவர்களின் வாடய' அல்லது "அவர்களது காடத' 

எட்டும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.39 ("அவர்களின் வாடய' அல்லது 
"அவர்க ளின் காடத' ஆகிய) இவற்றில் அறிவிப்பாளர் அபுல்ஃடகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் எடதக் கூறி 
னார்கள் என்பதில் ஸவ்ர் (ரஹ்) அவர்ககள ஐயப்பாட்டட பவளியிட்டுள்ளார்கள்.  

5497 மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "மறுடம நாளில் சூரியன் 
படடப்பினங்க ளுக்கு அருகில் பகாண்டுவரப்படும். எந்த அளவுக்பகன்றால், அவர்களுக்கும் 
அதற்கும் இடடயில் ஒரு டமல் பதாடலதூரகம இருக் கும். அப்கபாது மக்கள் தம் 
பெயல்களுக்ககற்ப வியர்டவயில் மூழ்குவார்கள். ெிலரது வியர்டவ அவர்களின் 
கணுக்கால்கள்வடரயிலும், ெிலரது வியர்டவ முழங்கால்கள் வடரயிலும், ெிலரது வியர்டவ இடுப்பு 
வடரயிலும், ெிலரது வியர்டவ வாய் வடரயிலும் எட்டிவிடும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியடத நான் ககட்கடன். இடதக் கூறியகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமது டகயால் வாடய கநாக்கி டெடக பெய்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான சுடலம் பின் ஆமிர் 
(ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! "டமல்' என்று பூமியின் பதாடலதூர அளடவக் 
குறிப்பிட்டார்களா? அல்லது கண்ைில் தீட்டப் பயன்படும் அஞ்ெனக் ககாலின் அளடவக் 
குறிப்பிட்டார்களா என்பது எனக்குத் பதரியவில்டல'' என்று கூறினார்கள்.  

பாடம் : 16 பொர்க்கவாெிகடளயும் நரகவாெிகடளயும் இவ்வுலகிகலகய அடடயாளம் கண்டு 

பகாள்ளத்தக்க பண்புகள்.  
5498 இயாள் பின் ஹிமார் அல்முஜாஷிஈ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு நாள் உடரயாற்றியகபாது பின்வருமாறு கூறினார்கள்: அறிந்துபகாள்ளுங்கள்: என் 
இடறவன் இன்டறய தினம் எனக்குக் கற்றுத் தந்தவற்றி லிருந்து நீங்கள் அறியாதவற்டற உங்க 
ளுக்குக் கற்றுத்தருமாறு எனக்குக் கட்டடள யிட்டான். (இடறவன் கூறினான்:) நான் ஓர் அடியா 
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னுக்கு பவகுமதியாக வழங்கியுள்ள அடனத் துப் பபாருட்களும் அவனுக்கு அனுமதிக்கப் 
பட்டடவகய ஆகும். நான் என் அடியார்கள் அடனவடரயும் (இயற்டகயிகலகய) உண்டம வழி 
நின்றவர்களாககவ படடத்கதன். (ஆயினும்) அவர்களிடம் டஷத்தான் வந்து அவர்களது இயற்டக 
பநறியிலிருந்து அவர் கடளப் பிறழச் பெய்துவிட்டான். நான் அவர் களுக்கு 
அனுமதித்துள்ளவற்டறத் தடட பெய்யப்பட்டடவயாக ஆக்கிவிட்டான்; நான் எனக்கு இடை 
கற்பிப்பதற்கு எந்தச் ொன்டற யும் இறக்காத நிடலயில் எனக்கு இடை கற்பிக்குமாறு 
அவர்களுக்குக் கட்டடளயிட்டுவிட்டான். அல்லாஹ் பூமியில் வெித்துக்பகாண்டிருப்கபாடரப் பார்த்து, 

அவர்களில் அரபியர், அரபியரல்லா கதார் அடனவர்மீதும் (அவர்கள் இடை 
கற்பித்துக்பகாண்டிருந்ததால்) கடுங்ககாபம் பகாண்டான்; கவதக்காரர்களில் (இடைடவக்காமல்) 
எஞ்ெியிருந்கதாடரத் தவிர! கமலும் (என்னிடம்) இடறவன், நான் உம்டமச் கொதிப்பதற்கும் 
உம்டமக் பகாண்டு (பிறடரச்) கொதிப்பதற்குகம உம்டம நான் அனுப்பிகனன். (பவள்ள) நீரில் 

அழிந்துகபாய்விடாத கவதத்டதயும் உமக்கு நான் அருளிகனன். அடத உறங்கும்கபாதும் 

விழித்திருக்கும் நிடலயிலும் நீர் ஓதுகின்றரீ்'' என்று கூறினான். கமலும், என் இடறவன் 
குடறஷியடர எரித்துவிடுமாறு எனக்குக் கட்டடளயிட்டான். அப்கபாது நான் "என் இடறவா! 
அவர்கள் என் தடலடய பநாறுக்கி ஒரு பராட்டிடயப் கபான்று ஆக்கிவிடுவார் ககள?'' என்று 
கூறிகனன். இடறவன், "உம்டம (உமது பிறந்தகத்திலிருந்து) அவர்கள் பவளிகயற்றி யடதப் 
கபான்று அவர்கடள நீர் பவளிகயற்றிவிடும். அவர்களிடம் அறப்கபார் புரியும். உமக்கு நாம் 
உதவுகவாம். (நல்வழியில்) நீர் பெலவிடும். உமக்கு நாம் பெலவிடுகவாம். (அவர்கடள கநாக்கி) ஒரு 
படடடய அனுப்பும். அடதப் கபான்று ஐந்து மடங்கு படடடய நாம் அனுப்புகவாம். உமக்குக் 
கீழ்ப்படிபவர்களுடன் கெர்ந்து உமக்கு மாறு பெய்கவாருடன் நீர் கபாரிடும்'' என்று கூறினான். 
கமலும், பொர்க்கவாெிகள் மூவர் ஆவர். ஒருவர், நீதிபநறி வழுவாமல் வாரி வழங்கி நல்லறம் புரிய 
வாய்ப்பளிக்கப்படும் அரெர். இரண்டாமவர், உறவினர்களிடமும் மற்ற முஸ்லிம்களிடமும் 
அன்புடனும் இரக்கத்துடனும் நடந்துபகாள்பவர். மூன்றாமவர், குழந்டத குட்டிகள் இருந்தும் 
(தவறான வழியில் பபாருளடீ்டிவிடாமல்) தன் மானத்துடனும் சுயமரியாடதயுடனும் வாழ் கின்ற 
மனிதர். நரகவாெிகள் ஐவர் ஆவர். முதலாமவர், புத்தி ொதுர்யம் இல்லாத பலவனீர். அவர் (சுய 
காலில் நிற்காமல்) உங்கடளகய பின்பதாடர் வார். தமக்பகன குடும்பத்டதகயா பெல்வத் டதகயா 
கதடிக்பகாள்ளமாட்டார். இரண்டாம வர், எந்த ஆடெடயயும் விட்டுடவக்காத கமாெடிக்காரர். 
அற்பமானகத ஆனாலும் கமாெடி பெய்(தாவது அடத அடட)யாமல் விடமாட்டார். மூன்றாமவர், 

காடலயிலும் மாடலயிலும் உம்முடடய வடீ்டார் விஷயத்தி லும் உமது பெல்வம் விஷயத்திலும் 
உமக்குத் துகராகமிடழப்பவர். (நரகவாெிகளின் குைங்களில் நான்காவ தாக) கருமித்தனத்டத 
அல்லது பபாய்டயக் கூறினார்கள். ஐந்தாமவன், "அதிகமாக அரு வருப்பாகப் கபசுகின்ற 
ஒழுங்கீனன்'' என்று குறிப்பிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூஃகஸ்ஸான் அல்மிஸ்மஈ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நல்வழியில் 

பெலவிடுவரீாக! உமக்கு நாம் பெலவிடுகவாம்'' எனும் குறிப்பு இடம்பபறவில்டல. - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ், இயாள் பின் ஹிமார் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் ஓர் அடியானுக்கு பவகுமதியாக வழங்கியுள்ள அடனத்துப் 

பபாருட்களுகம (அவனுக்கு) அனுமதிக்கப்பட்டடவயாகும்'' எனும் குறிப்பு இல்டல. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இயாள் பின் ஹிமார் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் 
உடரயாற்றினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது.  

5499 கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஜாஷிஉ குலத்தாரான இயாள் பின் ஹிமார் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் கள் எங்களிடடகய நின்று உடரயாற்றினார் கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 
விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. இந்த அறிவிப் பில், 

"பைிவாக நடந்துபகாள்ளுங்கள். உங்களில் ஒருவர் மற்றவரிடம் பபருடமய டிக்க கவண்டாம். 
ஒருவர் மற்றவரிடம் எல்டல மீற கவண்டாம்'' என்று இடறவன் எனக்கு அறிவித்தான் என நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. கமலும், (நரகவாெிகளில் முதலாமவர் 
குறித்து) "அவர்கள் உங்கடளகய பின் பதாடர்ந்துபகாண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் தமக்பகனக் 
குடும்பத்டதகயா பெல்வத் டதகயா கதடிக்பகாள்ளமாட்டார்கள்'' என்று (ெிறு கவறுபாட்டுடன்) 
இடம்பபற்றுள்ளது. அதில் கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியதாகவும் காைப்படுகிறது: 
நான் முதர்ரிஃப் (ரஹ்) அவர்களிடம், "அபூஅப்தில்லாஹ்! இப்படியும் நடக்குமா? (தமக்பகன 
குடும்பத்டதகயா பெல்வத்டதகயா கதடிக்பகாள்ளாதவர்களும் உண்டா?)'' என்று ககட் கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இ(த்தடகய)வர்கடள நான் அறியாடமக் காலத்தில் 
(இருந்ததாக அவர்களுடடய வரலாறுகளில்) கண்டிருக்கிகறன். ஒரு மனிதர் ஒரு குலத்தாருக்காகக் 
கால்நடடகடள கமய்ப்பார். (அதற்காகக் கூலி எடதயும் பபறமாட்டார்.) அவரது தாம்பத்திய 
உறவுக்காக அக்குலத்தாரின் அடிடமப் பபண் மட்டும் அவருக்குக் கிடடப்பாள்'' என்று கூறினார்கள். 
பாடம் : 17 இறந்தவருக்குச் பொர்க்கத்திலுள்ள அல்லது நரகத்திலுள்ள அவரது இருப்பிடம் 

எடுத்துக்காட்டப்படுவதும், மண்ைடறயில் (கப்று) கவதடன உண்டு என்பதற்கான ொன்றும், அதன் 
கவதடனயிலிருந்து (காக்குமாறு இடறவனிடம்) பாதுகாப்புக் ககாருவதும். 

 5500 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் இறந்துவிட்டால் 
(மறுடமயில்) அவர் (தங்கப்கபாகும்) இருப்பிடம் காடலயிலும் மாடலயிலும் அவருக்கு 
எடுத்துக்காட்டப்படும். அவர் பொர்க்கவாெியாக இருந்தால், பொர்க்கத்தில் இருப்பதாகவும் 
நரகவாெியாக இருந்தால் நரகத்திலிருப்பதாகவும் (எடுத்துக் காட்டப் படும்). அப்கபாது "இதுதான் 
உமது இருப் பிடம்; மறுடம நாளில் இடத கநாக்கிகய அல்லாஹ் உம்டம எழுப்புவான்'' என்று 
கூறப்படும். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.40  
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5501 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் இறந்துவிட்டால் (மறுடமயில்) அவர் 
(தங்கப்கபாகும்) இருப்பிடம் காடலயி லும் மாடலயிலும் அவருக்கு எடுத்துக்காட்டப் படும். அவர் 

பொர்க்கவாெியாக இருந்தால் (எடுத்துக்காட்டப்படும் இடமும்) பொர்க்கமாக இருக்கும். அவர் 
நரகவாெியாக இருந்தால் (எடுத்துக்காட்டப்படும் இடமும்) நரகமாக இருக்கும். பிறகு "இதுகவ உமது 
இருப்பிடம். மறுடம நாளில் இடத கநாக்கிகய நீர் எழுப்பப்படுவரீ்'' என்று கூறப்படும். இடத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5502 டஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நபி (ஸல்) அவர்கள் பனுந் 
நஜ்ஜார் குலத்தாருக்குச் பொந்தமான கதாட்டபமான்றில் தமது ககாகவறு கழுடதயின் 
மீதிருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களுடன் நாங்களும் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்களது ககாகவறு 
கழுடத அவர்கடளத் தூக்கிபயறியும் அளவுக்கு பவருண்கடாடியது. அங்கு ஆறு அல்லது ஐந்து 
அல்லது நான்கு மண்ைடறகள் இருந்தன. (இவ்வாறுதான் ெயதீ் அல்ஜுடரரீ (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவித்துவந்ததாக இப்னு உலய்யா (ரஹ்) அவர்கள் பதரிவித்தார்கள்.) அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இந்த மண்ைடறகளில் அடக்கம் பெய்யப்பட்டிருப்பவர்கடளப் பற்றி யார் அறிவார்?'' 

என்று ககட்டார்கள். ஒரு மனிதர், "நான் (அறிகவன்)'' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவர்கள் 
எப்கபாது இறந்தார்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "இடைடவப்பு (ககாகலாச்ெியிருந்த 
அறியாடம)க் காலத்தில் இறந்தனர்'' என்று பதிலளித்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்தச் 
ெமுதாயம் மண்ைடறகளில் கொதிக்கப்படு கின்றது. நீங்கள் (இறந்தவர்கடளப்) புடதக் காமல் 

விட்டுவிடுவரீ்கள் என்ற அச்ெம் மட்டும் எனக்கில்டலயாயின், நான் பெவியுறும் மண்ைடறயின் 
கவதடனடய உங்களுக்கும் ககட்கச் பெய்யும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த் தித்து இருப்கபன்'' என்று 
கூறினார்கள். பிறகு எங்கடள கநாக்கித் தமது முகத் டதத் திருப்பி, "நரக பநருப்பின் கவதடனயி 
லிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருங் கள்'' என்றார்கள். மக்கள், "நரக பநருப்பின் 
கவதடனயிலிருந்து நாங்கள் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறாம்'' என்று கூறினர். பிறகு 
"மண்ைடறயின் கவதடனயிலி ருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருங்கள்'' என்றார்கள். 
மக்கள், "மண்ைடறயின் கவதடன யிலிருந்து நாங்கள் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் 
ககாருகிகறாம்'' என்று கூறினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "குழப்பங்களில் பவளிப்படடயானடவ 
மடறமுகமானடவ அடனத்திலிருந் தும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருங்கள்'' என்று 

கூறினார்கள். மக்கள், "குழப்பங்களில் பவளிப் படடயானடவ மடறமுகமானடவ 

அடனத்திலிருந்தும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறாம்'' என்று கூறினர். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "தஜ்ஜாலின் குழப்பத்திலிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருங்கள்'' என்றார்கள். 
மக்கள், "தஜ்ஜாலின் குழப்பத்திலிருந்து நாங்கள் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறாம்'' என்று 

கூறினர். இதன் அறிவிப்பாளரான அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள், "இடத நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களி டமிருந்து கநரடியாகக் ககட்கவில்டல. மாறாக, டஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) அவர்ககள 
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எனக்கு இடத அறிவித்தார்கள்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 5503 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் இறந்தவர்கடளப் புடதக்காமல் விட்டுவிடுவரீ்ககளா 
என்ற அச்ெம் எனக்கில்டலயாயின், மண்ைடறயின் கவதடனடய உங்களுக்குக் ககட்கச் 
பெய்யுமாறு நான் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தடன பெய்திருப்கபன். இடத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5504 அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சூரியன் மடறந்தபின் பவளிகய புறப்பட்டார்கள். அப்கபாது ஒரு ெப்தத்டதக் 
ககட்டுவிட்டு "யூதர்கள், அவர்களின் கல்லடற களில் கவதடன பெய்யப்படுகிறார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள்.41 இந்த ஹதீஸ் ஏழு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 5505 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் அடியார் மண்ைடறயில் அடக்கம் பெய்யப்பட்டு 
அவருடடய நண்பர்கள் திரும் பிச் பெல்லும்கபாது, அவர்களது காலைியின் ஓடெடய இறந்தவர் 
பெவிகயற்பார். அப்கபாது அவரிடம் இரு வானவர்கள் வந்து அவடர எழுப்பி உட்காரடவத்து, "இந்த 

மனிதடரப் பற்றி என்ன பொல்லிக்பகாண்டிருந்தாய்?'' என்று (என்டனப் பற்றிக்) ககட்பார்கள். இடற 
நம்பிக்டகயாளகரா, "இவர் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் தூதருமாவார் என்று நான் 
உறுதிபமாழிகிகறன்'' என்று கூறுவார். அப்கபாது அவரிடம் "(நீ இடறநம்பிக்டகயற்றவராக 
இருந்திருந்தால்) நரகத்தில் நீ தங்கப்கபாகும் இடத்டதப் பார். (நீ நம்பிக்டகயாளனும் 
நல்லவனுமாக இருப்பதால்) அல்லாஹ் இதற்குப் பகரமாக உனக்குச் பொர்க்கத்தில் தங்குமிடத்டத 

ஏற்படுத்தியுள்ளான்'' என்று கூறப்படும். அவர் அவ்விரண் டடயும் ஒகர கநரத்தில் பார்ப்பார். இடத 
அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.42 இதன் அறிவிப்பாளரான கத்தாதா (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: "அப்கபாது இடறநம்பிக்டகயாளருக்கு எழுபது முழம் அளவுக்கு 
மண்ைடற விொலமாக்கப் படும். அவர்கள் எழுப்பப்படும் (மறுடம) நாள்வடர அது 
மகிழ்ச்ெியூட்டும் இன்பங்களால் நிரப்பப் படும்'' என்றும் எங்களிடம் கூறப்பட்டது. 

 5506 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இறந்தவடர மண்ைடறக்குள் டவத்து 
(அடக்கம் பெய்து)விட்டு மக்கள் திரும்பிச் பெல்லும்கபாது, அவர்களின் காலைி ஓடெடய 
இறந்தவர் பெவிகயற்பார். இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 5507 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில், "ஓர் அடியார் மண்ைடறயில் டவத்து 
அடக்கம் பெய்யப்பட்டு அவருடடய கதாழர்கள் திரும்பிச் பெல்லும்கபாது...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆரம்பமாகிறது. மற்றடவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற் றுள்ளன.  
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5508 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "இடறநம்பிக்டக பகாண்கடாடர உறுதி யான 
பகாள்டகயின் மூலம் இவ்வுலக வாழ்க் டகயிலும் மறுடமயிலும் அல்லாஹ் நிடலப் 
படுத்துகின்றான்'' (14:27) எனும் இடறவெனம் மண்ைடற(யில் நடடபபறும்) கவதடன 
பதாடர்பாககவ அருளப்பபற்றது. அ(டக்கம் பெய்யப்பட்ட)வரிடம், "உன் இடறவன் யார்?'' என்று 
ககட்கப்படும். அதற்கு அவர், "என் இடறவன் அல்லாஹ். என்னுடடய நபி முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கள் ஆவார்கள்'' என்று பதிலளிப்பார். இடதகய கமற்கண்ட (14:27ஆவது) வெனம் குறிப்பிடுகிறது. 
இடத பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.43  

5509 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "இடறநம்பிக்டக பகாண்கடாடர உறுதி யான 
பகாள்டகயின் மூலம் இவ்வுலக வாழ்க் டகயிலும் மறுடமயிலும் அல்லாஹ் நிடலப் 
படுத்துகின்றான்'' (14:27) எனும் இடறவெனம் மண்ைடற கவதடன பதாடர்பாககவ அருளப்பபற்றது. 
இடத டகஸமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த அறிவிப்பு மூன்று 
அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5510 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்:) இடறநம்பிக்டகயாளரின் உயிர் பிரியும்கபாது அடத இரு வானவர்கள் எடுத் 
துக்பகாண்டு (வானுலகிற்கு) ஏறிச் பெல்கி றார்கள். -புடதல் பின் டமெரா (ரஹ்) அவர்கள் இடத 
அறிவிக்கும்கபாது, அந்த உயிரிலிருந்து வரும் நறுமைம் குறித்தும் அதில் கஸ்தூரி மைம் கமழும் 
என்பது குறித்தும் குறிப்பிட்டார்கள் என அறிவிப்பாளர் ஹம்மாம் பின் டஸத் (ரஹ்) அவர்கள் 

பதரிவிக்கிறார்கள்.- அப்கபாது வானுலகவாெிகள் (வானவர்கள்), "ஒரு நல்ல ஆன்மா பூமியிலிருந்து 

வந்திருக்கிறது. அல்லாஹ் உனக்குப் கபரருள் புரிவானாக. நீ குடியிருந்துவந்த உடலுக்கும் கபரருள் 
புரிவானாக!'' என்று பிரார்த்திப்பார்கள். பிறகு அந்த உயிர் வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ்விடம் பகாண்டுபெல்லப்படுகிறது. பிறகு அல்லாஹ், "இடத இறுதித் தவடைவடர 
(மறுடம நாள்வடர தங்கடவக்கப்பதற்காகக்) பகாண்டுபெல்லுங்கள்'' என்று கூறுவான். ஓர் 
இடறமறுப்பாளர் உயிர் பிரியும்கபாது -அந்த உயிரிலிருந்து துர்வாடட கிளம்புவது பற்றியும் 
வானிலுள்களார் அடதச் ெபிப்பார்கள் என்பது பற்றியும் புடதல் (ரஹ்) அவர்கள் பதரிவித்ததாக 
ஹம்மாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள் -வானுலகவாெிகள், "ஒரு தீய ஆன்மா பூமியிலிருந்து 
வந்திருக்கிறது'' என்று கூறுகின்றனர். அப்கபாது "இடத இறுதித் தவடைவடர பகாண்டு 
பெல்லுங்கள்'' என்று கூறப்படுகிறது. இடதப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறுடகயில், தம்மிடமிருந்த மிருதுவான துைிடயத் தமது மூக்குவடர "இப்படி' 

பகாண்டுபென்றார்கள் என்றும் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் (டெடக பெய்து) கூறினார்கள்.  

5511 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு பயைத்தில்) நாங்கள் உமர் (ரலி) 
அவர்களுடன் மக்காவுக்கும் மதீனாவுக்கும் இடடகய (ஓரிடத்தில்) இருந்கதாம். அப்கபாது (வானில்) 
பிடற பதன்படுகிறதா என நாங்கள் பார்த்கதாம். நான் கூர்டமயான பார்டவயு டடய மனிதனாக 
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இருந்கதன். எனகவ, நான் பிடறடயப் பார்த்துவிட்கடன். என்டனத் தவிர பிடறடயப் பார்த்ததாகக் 
கூற கவபற வரும் இருக்கவில்டல. அப்கபாது நான் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அடதப் 
பார்க்க வில்டலயா?'' என்று ககட்கடன். அடதத் தாம் பார்க்கவில்டல என அவர்கள் கூறலானார் 
கள். "நான் எனது படுக்டகயில் இருக்கும் கபாது அடதப் பார்ப்கபன்'' என்றும் கூறலா னார்கள். 
பிறகு உமர் (ரலி) அவர்கள் பத்ருப் கபாரில் கலந்துபகாண்டவர்கடளப் பற்றி எங்களிடம் 

கூறலானார்கள். பத்ருப் கபாருக்கு முந்டதய நாள் அல் லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிடம் பத்ருப் கபாரில் எதிரிகள் மாண்டு கிடக்கவிருக்கும் இடங்கடளக் காட்டலானார்கள். 
"அல்லாஹ் நாடினால் இதுதான் நாடள இன்ன மனிதன் மாண்டு கிடக்கும் இடம்'' என்று 
குறிப்பிட்டார்கள். ெத்திய (மாக்க)த்துடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடள அனுப்பியவன் 
மீதாடையாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குறிப்பிட்ட இடங்களில் பிெகாமல் ெரியாக 
அவர்கள் மாண்டு கிடந்தனர். பிறகு அவர்கள் அடனவரும் ஒரு கிைற்றில் ஒருவர்பின் ஒருவராகப் 

கபாடப்படலாயினர். பிறகு அவர்க(ளின் ெடலங்க)டள கநாக்கிச் பென்ற அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், (அவற்டறப் பார்த்து), "இன்னாரின் மகன் இன்னாகர! இன்னாரின் மகன் இன்னாகர! 
அல்லாஹ்வும் அவனுடடய தூதரும் உங்களுக்கு வாக்களித்தடத நீங்கள் உண்டமயானதாகக் 
கண்டீர்களா? ஏபனனில், அல்லாஹ் எனக்கு வாக்களித்தடத நான் உண்டமயானதாகக் கண்கடன்'' 

என்று கூறினார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! உயிரற்ற ெடலங்களிடம் எப்படிப் கபசுகிறரீ்கள்?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் கூறுவடத இவர்கடளவிட 
நன்கு பெவிகயற்பவர்களாக நீங்கள் இல்டல. எனினும், அவர்களால் எனக்குப் பதிகலதும் கூற 
முடியாது'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5512 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பத்ருப் கபாரில் பகால்லப்பட்டவர்க(ளின் உடல்)கடள மூன்று நாட்கள் (அப்படிகய) 
விட்டுவிட்டார்கள். பிறகு அவர்கள் அருகில் பென்று நின்றுபகாண்டு, "அபூஜஹ்ல் பின் ஹிஷாகம! 
உமய்யா பின் கலஃகப! உத்பா பின் ரபஆீகவ! டஷபா பின் ரபஆீகவ! உங்கள் இடறவன் 
வாக்களித்தடத நீங்கள் உண்டமயானதாகக் காைவில்டலயா? ஏபன னில், எனக்கு என் இடறவன் 
வாக்களித்தடத நான் உண்டமயானதாகக் கண்கடன்'' என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியடதக் ககட்ட உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
அவர்க ளால் எப்படிக் ககட்க முடியும்? எவ்வாறு அவர்களால் பதிலளிக்க இயலும்? அவர்கள் 
முடடநாற்றம் வசீும் பிைங்களாகிவிட்டார் ககள?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா அ(ந்த இடற)வன்மீதாடையாக! நான் 
கூறு வடத இவர்கடளவிட நன்கு பெவிகயற்பவர்களாக நீங்கள் இல்டல. எனினும், அவர்களால் 
பதிலளிக்க இயலாது'' என்று கூறினார்கள். பிறகு அவர்கடள இழுத்துச் பென்று கற்சுவர் எழுப்பப் 
பட்டிருந்த கிைற்றில் கபாடுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாகற அவர்கள் பத்ரிலிருந்த ஒரு 

பாழுங்கிைற்றில் கபாடப்பட்டனர்.  
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5513 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதல்ஹா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "பத்ருப் கபார் நாளன்று எதிரிகடளத் கதாற்கடித்த பின்னர் 

இருபதுக்கும் அதிகமான, அல்லது இருபத்து நான்கு குடறஷித் தடலவர்களின் ெடலங்கடளப் 
பத்ரிலிருந்த உள்சுவர் எழுப்பப் பட்ட கிைறு ஒன்றில் தூக்கிப்கபாடுமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டடளயிட்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  

பாடம் : 18 (மறுடம நாளில்) விொரடை நடட பபறும் என்பதற்கான ொன்று  

5514 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(மறுடம 
நாளில்) விொரடை பெய்யப்படுபவர் கவதடன பெய்யப்படுவார்'' என்று பொன்னார் கள். நான், 

"வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் "எவரது விடனப் பதிகவடு அவரது வலக் கரத்தில் 
வழங்கப்படுகமா அவரிடம் எளிதான முடறயில் விொரிக்கப்படும்' (84:8) என்றல்லவா கூறுகின்றான்?'' 

என்று ககட் கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இ(ந்த வெனமான)து, (ககள்வி 
கைக்கு பதாடர்பானது அன்று; மாறாக மனிதர் கள் புரிந்த நன்டம தீடமகளின் பதிகவட்டட) 
அவர்களுக்கு முன்னால் ெமர்ப்பிக்கப்படுவது பற்றியதாகும்; ககள்வி கைக்கின்கபாது யார் துருவித் 
துருவி விொரிக்கப்படுவாகரா அவர் கவதடன பெய்யப்படுவார்'' என்று கூறினார்கள்.44 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5515 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "(மறுடம நாளில்) விொரடை 
பெய்யப்படும் எவரும் அழிந்கத கபாய் விடுவார்'' என்று பொன்னார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! "எவரது விடனப் பதிகவடு அவரது வலக் கரத்தில் வழங்கப்படுகமா அவரிடம் எளிதான 
முடறயில் விொரிக்கப்படும்' (84:8) என்றல்லவா அல்லாஹ் கூறுகின்றான்?'' என்று ககட்கடன். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "இது (ககள்வி கைக்கு பதாடர்பானது அன்று; மாறாக, மனி தர்கள் புரிந்த நன்டம 
தீடமகளின் பதிகவடு) அவர்களுக்கு முன்னால் ெமர்ப்பிக்கப்படுவது பற்றியதாகும்; எனினும், ககள்வி 
கைக்கின் கபாது யார் துருவித் துருவி விொரிக்கப்படு வாகரா அவர் அழிந்தார்'' என்று பொன் 
னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "ககள்வி கைக்கின்கபாது யார் துருவித் 
துருவி விொரிக்கப்படுவாகரா அவர் அழிந்தார்' என்று கூறினார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 
மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம் பபற்றுள்ளன.  
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பாடம் : 19 இறப்பின்கபாது உயர்ந்கதான் அல்லாஹ் குறித்து நல்பலண்ைம் பகாள்ளுமாறு 
வந்துள்ள கட்டடள.  

5516 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் இறப்பதற்கு 
மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால், "உங்களில் ஒருவர் அல்லாஹ் குறித்து நல்பலண்ைம் 
பகாள்ளாமல் மரைிக்க கவண்டாம்'' என்று கூறியடத நான் ககட்கடன்.45 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஜாபிர் (ரலி) அவர்களிட மிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

 5517 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல் அன்ொரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இறப்பதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால், "உங்களில் ஒருவர் வல்லடமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் குறித்து நல்பலண்ைம் பகாண்டிருக்கும் நிடலயில் அல்லாமல் 
மரைிக்க கவண்டாம்'' என்று கூறியடத நான் ககட்கடன்.  

5518 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஒவ்கவார் அடியா ரும், தாம் 
இறக்கும்கபாதிருந்த (மன)நிடலயி கலகய எழுப்பப்படுவார்'' என்று கூறியடத நான் ககட்கடன். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிட மிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறியடத நான் ககட்கடன்'' என்ற குறிப்பு இல்டல. 

 5519 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"ஒரு ெமுதாயத்தின் மீது கவதடனடய இறக்க அல்லாஹ் நாடிவிட்டால், அதிலுள்ளவர்கள் 
அடனவடரயும் அந்த கவதடன தாக்கும். பிறகு அவர்கள் தம் பெயல்களுக்கு ஏற்ப (மறுடமயில்) 
எழுப்பப்படுவார்கள்'' என்று கூறியடத நான் ககட்கடன்.46 
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அத்தியாயம் - 53 : குழப்பங்களும் மறுடம நாளின் அடடயாளங்களும்1 

     5520 - 5699 
 

பாடம் : 1 குழப்பங்கள் பநருங்கிவிட்டதும், யஃஜூஜ் மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் தடுப்புச் சுவர் 

திறந்துவிட்டதும்.2  

5520 டஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர் கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) நபி (ஸல்) அவர்கள் 

(திடுக்கிட்டுத்) தூக்கத்திலிருந்து விழித்பதழுந்து, "அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவனில்டல. 

பநருங்கிவிட்ட ஒரு தீடமயின் காரைமாக அரபியருக்குக் ககடுதான்.3 இன்று யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் 

கூட்டத்தாரின் தடுப்புச் சுவரிலிருந்து இந்த அளவுக்குத் திறக்கப்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினார்கள். -

அறிவிப்பாளர் சுஃப்யான் பின் உடயனா (ரஹ்) அவர்கள் ("இந்த அளவுக்கு' என்று கூறியகபாது) தம் 

டகவிரல்களால் (அரபி எண் வடிவில்) 10 என்று மடித்துக் காட்டினார்கள்.- அப்கபாது நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! நல்லவர்கள் நம்மிடடகய இருக்கும்கபாதா நமக்கு அழிவு ஏற்படும்?'' என்று 

ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; தீடம பபருத்துவிட்டால்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.4 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் டஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5521 நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார் டஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு 

நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் முகம் ெிவந்த நிடலயில் பதற்றத்துடன் "அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு 

இடறவனில்டல. பநருங்கிவிட்ட ஒரு தீடமயின் காரைமாக அரபியருக்குக் ககடு தான். இன்று 

யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் கூட்டத்தா ரின் தடுப்புச் சுவரிலிருந்து இந்த அளவுக்குத் திறக்கப்பட்டுள்ளது'' என்று 

கூறியபடி பவளி கயறினார்கள். ("இந்த அளவுக்கு' என்று கூறியகபாது) பபருவிரடலயும் அதற்கு 

அடுத்துள்ள (சுட்டு) விரடலயும் வடளயமிட்டுக் காட்டினார்கள். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் 

தூதகர! நல்லவர்கள் நம்மிடடகய இருக்கும்கபாதுமா நமக்கு அழிவு ஏற்படும்?'' என்று ககட்கடன். 

அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; தீடம பபருத்துவிட்டால்'' என்று பதிலளித்தார்கள். - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் டஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறி விப்பாளர்பதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5522 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "இன்று யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் 

கூட்டத்தாரின் தடுப்புச் சுவரிலிருந்து இந்த அளவுக்குத் திறக்கப்பட்டுள்ளது'' என்று கூறினார்கள். இந்த 

ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான உடஹப் பின் காலித் (ரஹ்) அவர்கள், ("இந்த அளவுக்கு' 

என்று கூறியகபாது) தம் விரல்களால் (அரபி எண் வடிவில்) 90 என்று மடித்துக் காட்டினார்கள்.5  

பாடம் : 2 இடறயில்லம் கஅபாடவ நாடிவரும் படடயினர் பூமிக்குள் புடதந்துகபாவது பற்றிய 

முன்னறிவிப்பு6 
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 5523 உடபதுல்லாஹ் இப்னு கிப்திய்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஹாரிஸ் பின் அபரீபஆீ மற்றும் 

அப்துல் லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ரஹ்) ஆகிகயார் இடறநம்பிக்டகயாளர்களின் அன்டன உம்மு ெலமா 

(ரலி) அவர்களிடம் பென்றனர். அப்கபாது அவ்விருவருடன் நானும் இருந் கதன். அவர்கள் இருவரும் 

உம்மு ெலமா (ரலி) அவர்களிடம், பூமிக்குள் புடதந்துகபாகும் படடயினடரப் பற்றிக் ககட்டார்கள். -இது 

அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுடபர் (ரலி) அவர்களின் காலத்தில் நடடபபற்றது.- அதற்கு உம்மு ெலமா 

(ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒருவர் இடறயில்லம் கஅபா (எல்டல)க்குள் 

அபயம் கதடி வருவார். அவடர கநாக்கிப் படடபயான்று அனுப்பப்படும். அப்படடயி னர் ஒரு 

ெமபவளியில் இருக்கும்கபாது, பூமிக் குள் புடதந்துகபாய்விடுவார்கள்'' என்று பொன்னார்கள்.7 உடகன 

நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நிர்பந்தமாகப் புறப்பட்டு வந்தவரின் நிடல என்ன?'' என்று ககட்கடன். 

"அவர்களுடன் கெர்த்து அவரும் புடதந்துகபாவார். எனினும், மறுடம நாளில் அவரது 

எண்ைத்திற்ககற்ப அவர் எழுப்பப்படுவார்'' என்று கூறினார்கள் என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்கள், 

"("ெமபவளி' என்பது) மதீனாவி லுள்ள ெமபவளி (டபதாஉல் மதீனா) ஆகும்'' என்று கூறினார்கள்.  

5524 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அப்துல் 

அஸீஸ் பின் ருஃடபஉ (ரஹ்) அவர்கள், "நான் அபூஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்கடளச் ெந்தித்தகபாது, "பூமியில் 

ஒரு ெமபவளியில் என்கற உம்மு ெலமா (ரலி) அவர்கள் கூறி னார்கள்' என்கறன். அதற்கு அபூஜஅஃபர் 

(ரஹ்) அவர்கள், "அவ்வாறில்டல; அல்லாஹ் வின் மீதாடையாக! அது மதீனாவிலுள்ள டபதா 

(ெமபவளி) ஆகும்' என்று கூறினார் கள்'' என்றார்கள். 

 5525 ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்த இடறயில்லத் தின் மீது கபார் 

பதாடுக்க எண்ைி ஒரு படட யினர் நிச்ெயமாக வருவார்கள். அவர்கள் பூமி யில் ஒரு ெமபவளியில் 

இருக்கும்கபாது, நடுவி லுள்ள அைியினர் பூமிக்குள் புடதந்து கபாவார்கள். முன்னாலுள்ள அைியினர் 

பின்னாலிருக்கும் அைியினடர அடழப்பார் கள். பிறகு அவர்களும் பூமிக்குள் புடதந்து கபாவார்கள். 

இறுதியில் அங்கிருந்து தப்பித்து வந்து, அவர்கடளப் பற்றிய பெய்தி அறிவிப் பவர் மட்டுகம 

எஞ்ெியிருப்பார். (இடத அப்துல்லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தகபாது,) ஒரு மனிதர், 

"நீர் ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களின் மீது பபாய்யுடரக்கவில்டல என நான் ொட்ெியம் கூறுகிகறன். கமலும், 

ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் மீது பபாய்யுடரக்கவில்டல என்றும் நான் 

ொட்ெியமளிக்கிகறன்'' என்றார். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5526 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இந்த இல்லத்டத -அதாவது கஅபாடவ- 

கநாக்கி அபயம் கதடி ஒரு கூட்டத்தார் வருவார்கள். அவர்களிடம் ஆதரவுப் படடயினகரா ஆட்பலகமா 

முன்கனற்பாகடா இருக்காது. (அவர்கடளத் தாக்குவதற்காக) படட ஒன்று அவர்களிடம் அனுப்பப்படும். 

அப்படடயினர் ஒரு ெமபவளியில் இருக்கும்கபாது அவர்கள் பூமிக்குள் புடதந்துகபாய்விடுவார்கள். 

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான யூசுஃப் பின் மாஹக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: (இந்த 
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ஹதீடஸ அப்துல்லாஹ் பின் ஸஃப் வான் (ரஹ்) அவர்கள் எனக்கு அறிவித்த கபாது) நான், "ஷாம் 

(ெிரியா)வாெிகள் அன்டறய நாளில் மக்கா கநாக்கிப் பயைம் கமற்பகாள்வார்கள்'' என்று பொன்கனன். 

அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ரஹ்) அவர்கள், "அறிந்துபகாள்ளுங்கள்! அது (பூமிக்குள் 

புடதந்துகபாகும்) இந்தப் படட யல்ல'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இதன் அறிவிப்பாளர்களில் 

ஒருவரான டஸத் பின் அபஉீடனொ (ரஹ்) அவர்கள் வாயிலாக மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடரிலும் 

வந்துள்ளது. ஆயினும், அதில் அப்துல்லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ரஹ்) அவர் கள் கூறிய படடயினர் 

பற்றிய குறிப்பு இல்டல. 

 5527 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

படுக்டகயில் புரண்டு புரண்டு படுத்துக்பகாண்டிருந்தார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! தாங்கள் 

உறங்கும்கபாது ஏகதா பெய்துபகாண்டிருந்தீர்கள். இவ்வாறு நீங்கள் எப்கபாதும் பெய்வதில்டலகய!'' 

என்று ககட்கடாம். அதற்கு, "ஓர் ஆச்ெரியமான பெய்தி(யினால் நான் அவ்வாறு 

பெய்துபகாண்டிருந்கதன்). என் ெமுதாயத்தாரில் ெிலர், இடறயில்லம் கஅபாவில் தஞ்ெம் புகுந்துள்ள 

குடறஷியரில் ஒருவருக்காக இடறயில்லத்டத கநாக்கி (படடபயடுத்து) வருவார்கள். அவர்கள் 

("டபதா எனும்) ெமபவளியில் இருக்கும்கபாது பூமிக்குள் புடதந்துகபாவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். 

நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! ொடலயில் பல்கவறு மக்களும் திரண்டிருப்பார்ககள (அவர்கள் 

அடனவரும் புடதந்துகபாவார்ககள)?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "ஆம்; அவர்களில் பார்டவயாளர்கள், நிர்பந்தமாக அடழத்துவரப்பட்டவர்கள், 

வழிப்கபாக்கர்கள் ஆகிகயாரும் இருப்பார்கள். அவர்கள் அடனவரும் ஒட்டுபமாத்தமாக 

அழிந்துகபாவார்கள். பிறகு பல்கவறு நிடலப்பாடு பகாண்டவர்களாய் அவர்கள் எழுப்பப்படுவார்கள். 

அவர்களின் எண்ைங்களுக்ககற்ப அவர்கடள அல்லாஹ் (மறுடம நாளில்) எழுப்புவான்'' என்று 

பொன்னார்கள்.8 

 பாடம் : 3 மடழத் துளிகள் விழுவடதப் கபான்று குழப்பங்கள் (பதாடர்ந்து) நிகழும் என்பது பற்றிய 

முன்னறிவிப்பு.  

5528 உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவின் ககாட் டடகளில் 

ஒன்றின் மீது ஏறிக்பகாண்டு (கநாட்டமிட்டபடி), "நான் பார்க்கின்றவற்டற நீங்கள் பார்க்கிறரீ்களா? நான் 

மடழத் துளிகள் விழுவடதப் கபான்று உங்கள் வடீுகள் பநடுகிலும் குழப்பங்கள் நிகழப்கபாவடதப் 

பார்க்கிகறன்'' என்று பொன்னார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் உொமா (ரலி) அவர்களி டமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. 5529 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: விடரவில் குழப்பங்கள் ெில 

கதான்றும். அவற்றுக்கிடடகய (பமௌனமாகி) அமர்ந்தி ருப்பவர், (அவற்றுக்காக) எழுந்து நிற்பவடர 

விடவும், அவற்றுக்கிடடகய எழுந்து நிற்பவர், நடப்பவடரவிடவும், அவற்றுக்கிடடகய நடப்பவர், 

(அவற்டற கநாக்கி) ஓடுபவடரவிடவும் ெிறந்தவர் ஆவார். அவற்றில் யார் தம்டம 

ஈடுபடுத்திக்பகாள்கிறாகரா அவடர அழிக்க அடவ முற்படும். அப்கபாது யார் ஒரு புகலிடத்டதப் 
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பபறுகிறாகரா, அவர் அதன் மூலம் தம்டமத் தற்காத்துக்பகாள் ளட்டும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  

5530 கமற்கண்ட ஹதீஸ் நவ்ஃபல் பின் முஆவியா பின் உர்வா (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக மூன்று 

அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அப்திர் ரஹ்மான் (ரஹ்) அவர்களது 

அறிவிப்பில், "பதாழுடககளில் ஒன்று (அஸ்ர்) உள்ளது. அடதத் தவறவிட்டவர் தம் குடும்பத்தாடரயும் 

பொத்துக்கடளயும் விட்டுத் தனிடமப்படுத்தப் பட்டடதப் கபான்றவர் ஆவார்'' என்று கூடுதலாக 

இடம்பபற்றுள்ளது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  

5531 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ெில குழப்பங்கள் கதான்றும். அப்கபாது படுத்து 

உறங்கிக்பகாண்டிருப்பவர் விழித்திருப்பவடர விடவும், விழித்திருப்பவர் (அவற்றுக்காக) எழுந்து 

நடப்பவடரவிடவும், அவற்றுக்காக எழுந்து நடப்பவர் (அவற்றுக்காக) எழுந்து ஓடுபவடரவிடவும் 

ெிறந்தவர் ஆவார். அப்கபாது யார் ஒரு புகலிடத்டதகயா காப்பிடத்டதகயா பபறுகின்றாகரா அவர் 

(அதன் மூலம்) தம்டமத் தற்காத்துக் பகாள்ளட்டும்! இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.  

5532 உஸ்மான் அஷ்ஷஹ்ஹாம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நானும் ஃபர்கத் அஸ்ஸபகீ (ரஹ்) அவர் 

களும் முஸ்லிம் பின் அபபீக்ரா (ரஹ்) அவர்க ளிடம் அவர்களது வெிப்பிடத்திற்குச் பென் கறாம். 

அவர்களிடம் நாங்கள் பென்றடடந்து, "குழப்பங்கள் பதாடர்பாக தாங்கள் தங்கள் தந்டத (அபூபக்ரா-ரலி) 
அறிவித்த ஹதீஸ் எடதகயனும் பெவியுற்றரீ்களா?'' என்று ககட் கடாம். அதற்கு அவர்கள் கூறினார்கள்: 

"ஆம்' (என் தந்டத) அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியடதக் ககட்கடன்: அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "விடரவில் குழப்பங்கள் ெில கதான்றும். அறிந்துபகாள்ளுங்கள். பின்னர் ஒரு 

குழப்பம் கதான்றும். அதற்கிடடகய உட்கார்ந்துபகாண் டிருப்பவர் (அதற்காக) எழுந்து நடப்பவடர 

விடவும், அதற்காக எழுந்து நடப்பவர் அடத கநாக்கி ஓடுபவடரவிடவும் ெிறந்தவர் ஆவார். கவனத்தில் 

பகாள்ளுங்கள்: அந்தக் குழப்பம் நிகழ்ந்துவிட்டால் தம்மிடம் ஒட்டகங்கள் டவத்திருப் பவர், அவற்றிடம் 

பென்றடடயட்டும். தம்மிடம் ஆடுகள் டவத்திருப்பவர், அவற்றிடம் பென்றடட யட்டும். தம்மிடம் நிலம் 

டவத்திருப்பவர் தமது நிலத்திற்குச் பென்றுவிடட்டும்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! தம்மிடம் ஒட்டககமா ஆகடா நிலகமா இல்லாதவர் என்ன பெய்ய கவண்டும் 

எனக் கூறுகிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் தமது வாள் 

முடனடய ஒரு கல்லால் அடித்து முறித்துவிட்டு, (ெண்டடயிலி ருந்து) தம்டமத் தற்காத்துக்பகாள்ள 

முடிந்தால் அவர் தற்காத்துக்பகாள்ளட்டும்'' என்று கூறினார்கள். (பின்னர்) "இடறவா! (நீ பதரிவிக்கச் 

பொன்னவற்டற) நான் பதரிவித்துவிட்கடனா? இடறவா! நான் பதரிவித்துவிட்கடனா? இடறவா! நான் 

பதரிவித்துவிட்கடனா?'' என்று (மூன்று முடற) கூறினார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் 

தூதகர! (குழப்பமான காலகட்டத்தில்) என்டனக் கட்டாயப்படுத்தி இரு அைிகளில் ஒன்றுக்கு, அல்லது 

இரு குழுக்களில் ஒன்றுக்கு நான் இழுத்துச் பெல்லப்பட்டு, என்டன ஒரு மனிதர் தமது வாளால் 
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பவட்டிவிட்டால், அல்லது எங்கிருந்கதா வந்த மர்ம அம்பு என்டனக் பகான்றுவிட்டால் (எனது நிடல) 

என்ன கூறுங்கள்'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அ(வ்வாறு 

பெய்த)வர், தமது பாவத்துடனும் உமது பாவத்து டனும் திரும்பிச் பென்று, நரகவாெிகளில் 

ஒருவராகிவிடுவார்'' என்று பொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப் 

பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் வகீஉ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "தம்டமத் 

தற்காத்துக்பகாள்ள முடிந்தால் அவர் தம்டமத் தற்காத்துக்பகாள் ளட்டும்'' என்பகதாடு ஹதீஸ் 

நிடறவடடகிறது. அதற்குப் பின்னுள்ள குறிப்புகள் இடம்பபற வில்டல. இப்னு அபஅீதீ (ரஹ்) 

அவர்களது அறிவிப்பில் (கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள விவரங்கள்) முழுடமயாக இடம்பபற்றுள்ளன.  

பாடம் : 4 இரண்டு முஸ்லிம்கள் வாட்களால் ெந்தித்துக்பகாண்டால்...  

5533 அஹ்னஃப் பின் டகஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (அலீ (ரலி) அவர்களது காலத்தில் உள் நாட்டு 

அரெியல் குழப்பம் தடலதூக்கியிருந்த காலகட்டத்தில்) நான் இந்த மனிதடர (அலீ (ரலி) அவர்கடள) 

நாடிப் புறப்பட்கடன். அப் கபாது என்டன அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் எதிர்பகாண்டு, "எங்கக பெல்கிறரீ்?'' 

என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடடய பபரிய தந்டதயின் மகன் -

அதாவது அலீ (ரலி)- அவர்களுக்கு உதவப்கபாகிகறன்'' என்று பொன்கனன். அப்கபாது அவர்கள், 

"அஹ்னஃகப! திரும்பிச் பென்றுவிடுங்கள். ஏபனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரண்டு 

முஸ்லிம்கள் தம் வாட்களால் ஒருவடரபயாருவர் ெந்தித்(து ெண்டடயிட்டு மடிந்)தால் அவர்களில் 

பகான்றவர், பகால்லப்பட்டவர் ஆகிய இருவருகம நரகத்திற்குச் பெல்வார்கள்' என்று கூறியடத நான் 

ககட்கடன். அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இவர் பகாடலகாரர் (தண்டடன பபறுவது ெரிதான்); 

ஆனால், பகால்லப்பட்டவரின் நிடல என்ன?' என்று ககட்கப்பட்டது. அல்லது நான் ககட்கடன். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பகால்லப்பட்டவரும் தம் கதாழடரக் பகால்ல கவண்டும் என்ற 

எண்ைத்துடன்தான் இருந்தார்' என்று பதிலளித்தார்கள்'' என்றார்.11 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

5534 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இரண்டு முஸ்லிம்கள் தம் வாட்களால் 

ஒருவடரபயாருவர் ெந்தித்(து மடிந்)தால் அவர் களில் பகான்றவர், பகால்லப்பட்டவர் ஆகிய 

இருவருகம நரகத்திற்குச் பெல்வார்கள். இடத அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர் 

பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5535 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இரண்டு முஸ்லிம்கள் பரஸ்பரம் தம் ெககாதரருக்கு எதிராக 

ஆயுதகமந்தும்கபாது, அவர்கள் இருவருகம நரகத்தின் விளிம்பில் இருக்கிறார்கள். அவர்களில் ஒருவர் 

மற்றவ டரக் பகான்றுவிட்டால், அவர்கள் இரு வருகம நரகத்திற்குள் நுடழந்துவிடுகின்றனர். இடத 

அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது. 
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 5536 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் 

பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இரு 

பபருங்குழுவினர் ஒருவகராபடா ருவர் கபாரிட்டுக்பகாள்ளாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது. அவ்விரு 

குழுக்களிடடகய பபரும் கபார் நிகழும். ஆனால், அவ்விரு குழுவி னரும் முன்டவக்கும் வாதம் 

ஒன்றாககவ இருக்கும்.12 

5537 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹர்ஜ் 

பபருகாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "ஹர்ஜ் என்றால் என்ன, 

அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பகாடல; 

பகாடல'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  

பாடம் : 5 இந்தச் ெமுதாயத்தில் ெிலரால் ெிலருக்கு அழிவு ஏற்படும் (என்பது பற்றிய முன்னறிவிப்பு).  

5538 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் எனக்காகப் பூமிடயச் சுருட்டிக் 

காட்டினான். நான் அதன் கிழக்குப் பகுதிகடளயும் கமற்குப் பகுதிகடளயும் பார்த்கதன். அதில் எனக்குச் 

சுருட்டிக் காட்டப்பட்ட அளவுக்கு என் ெமுதாயத்தாரின் ஆட்ெி விரிவடடயும். எனக்குச் ெிவப்பு மற்றும் 

பவள்டள நிறத்தாலான (தங்கம் மற்றும் பவள்ளியின்) இரு கருவூலங்கள் வழங்கப்பட்டன. நான் என் 

இடறவனிடம் என் ெமுதாயத்டதப் பஞ்ெத்தால் ஒட்டுபமாத்தமாக அழித்துவிடாகத எனப் 

பிரார்த்தித்கதன். கமலும், "அவர்கள்மீது அவர்களிடடகய உள்ள எதிரிகடளத் தவிர பவளி எதிரிகடளச் 

ொட்டி விடாகத. அவ்வாறு நீ ொட்டினால், அவர்களது ஆட்ெியும் கண்ைியமும் முற்றாக அழிந்துவிடும்'' 

என்றும் பிரார்த்தித்கதன். என் இடறவன், "முஹம்மகத! நான் ஒன்டற முடிவு பெய்துவிட்டால் அது 

மாற்றப் படாது. நான் உம்முடடய ெமுதாயத்டதப் பஞ்ெத்தால் ஒட்டுபமாத்தமாக அழிக்கமாட் கடன் 

என்படத உமக்கு (வாக்குறுதியாக) அளிக்கிகறன். கமலும், அவர்களுக்பகதிராக அவர்களிடடகயயுள்ள 

எதிரிகள் அல்லாமல் பவளி எதிரிகடளச் ொட்டி, அவர்களது ஆட்ெிடய முற்றாக அழிக்கமாட்கடன்; 

எதிரி கள் பூமியின் அடனத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும் அவர்களுக்கு எதிராகத் திரண்டாலும் ெரிகய! 

ஆனால், அவர்களிகலகய ெிலர் ெிலடர அழிப்பார்கள். அவர்களிகலகய ெிலர் ெிலடரச் 

ெிடறபிடிப்பார்கள்'' என்று கூறினான். இடத ஸவ்பான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள்.13 இந்த 

ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸவ்பான் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 

"அல்லாஹ் எனக்காகப் பூமிடயச் சுருட்டிக் காட்டினான். நான் அதன் கிழக்குப் பகுதிகடளயும் கமற்குப் 

பகுதிகடளயும் பார்த்கதன். கமலும், ெிவப்பு மற்றும் பவள்டள நிறத்தாலான (தங்கம் மற்றும் 

பவள்ளியாலான) இரு கருவூலங்கடள எனக்கு வழங்கினான்...'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக 

ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 

இடம்பபற்றுள்ளன.  
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5539 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் (மதீனா புறநகரில் கமட்டுப் பகுதியான) "ஆலியா'விலிருந்து வந்து பனூ முஆவியா 

பள்ளிவாெடலக் கடந்து பென்றார் கள். அப்கபாது பள்ளிவாெலுக்குள் நுடழந்து இரண்டு ரக்அத்கள் 

பதாழுதார்கள். அவர்களு டன் நாங்களும் பதாழுகதாம். பிறகு நீண்ட கநரம் தம் இடறவனிடம் 

பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு எங்கடள கநாக்கித் திரும்பி, "நான் என் இடறவனிடம் மூன்று 

ககாரிக்டககடள முன்டவத்துப் பிராத்தித்கதன். அவற்றில் இரண்டட எனக்குத் தந்தான்; ஒன்டற 

மறுத்து விட்டான். நான் என் இடறவனிடம், "என் ெமுதாயத்தாடர (ஒட்டுபமாத்தமாக) பஞ்ெத்தால் 

அழித்துவிடாகத' என்று பிரார்த்தித்கதன். அடத எனக்கு அவன் வழங்கினான். அவனிடம் நான் "என் 

ெமுதாயத்தாடர பவள்ள நீரில் (ஒட்டுபமாத்தமாக) மூழ்கடித்துவிடாகத' என்று பிரார்த்தித்கதன். 

அடதயும் எனக்கு அவன் வழங்கினான். அவனிடம் நான் "(என் ெமுதாயத்தார்) தமக்கிடடகய 

கமாதிக்பகாள்ளக் கூடாது' எனப் பிரார்த்தித்கதன். ஆனால், (அந்தப் பிரார்த்தடனடய ஏற்க) அவன் 

மறுத்துவிட்டான்'' என்று பொன்னார்கள்.14 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5540 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் 

பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 

("ஆலியா' பகுதியிலிருந்து) வந்கதன். அப்கபாது அவர்களுடன் அவர்களுடடய கதாழர்களில் ெிலரும் 

இருந்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ முஆவியா பள்ளிவாெடலக் கடந்து 

பென்றார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் 

கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன.  

பாடம் : 6 யுக முடிவு நாள்வடர நிகழவிருப்பது பற்றி நபி (ஸல்) அவர்கள் பெய்த முன்னறிவிப்பு 

5541 அபூஇத்ரீஸ் அல்கவ்லான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஹுடதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர் 

கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: அல்லாஹ் வின் மீதாடையாக! நான், எனக்கும் யுக முடிவு 

நாளுக்குமிடடகய நிகழப்கபாகும் குழப்பங்கள் குறித்து மக்களிகலகய நன்கு அறிந்தவன் ஆகவன். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அடதக் குறித்து எனக்குச் ெிலவற்டற இரகெியமாகச் 

பொல்லியிருந்தகத அதற்குக் காரைமாகும். மற்றவர்கள் அவற்டற அறிவிக்கவில்டல. எனினும், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் அடவயில் குழப்பங்கள் குறித்துப் கபெினார்கள். அங்கு 

நானும் இருந் கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (நிகழப்கபாகும்) குழப்பங்கடள 

எண்ைிக் கைக்கிட்டபடி, "அவற்றில் மூன்று குழப்பங்கள் உள்ளன. அடவ எடதயுகம விட்டுடவக்காது. 

அவற்றில் இன்னும் ெில குழப்பங்கள் உள்ளன. அடவ ககாடடகால (பவப்பக்) காற்டறப் 

கபான்றடவயாகும். அவற்றில் ெிறிய குழப்பங்களும் உள்ளன; பபரிய குழப்பங்களும் உள்ளன'' என்று 

கூறினார்கள். (இந்தச் பெய்திடயச் பெவியுற்ற) அக்குழுவினரில் என்டனத் தவிர மற்ற அடனவரும் 

(இறந்து) கபாய்விட்டனர்.  
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5542 ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

எங்களிடடகய நீண்ட கநரம் நின்று பகாண்டு, யுக முடிவு நாள் ஏற்படும் வடரயிலான எந்தத் 

தகவடலயும் ஒன்றுவிடாமல் குறிப்பிட் டார்கள். அடத மனனமிட்டவர்கள் 

மனனமிட்டுக்பகாண்டார்கள். அடத மறந்தவர்கள் மறந்து விட்டார்கள். இகதா இந்த என் கதாழர்கள் 

அடத அறிந்துபகாண்டனர். அவற்றில் ஏகதனும் ஒன்டற நான் மறந்துவிட்டிருந்தாலும் அடத கநரில் 

காணும்கபாது, அது என் நிடனவிற்கு வந்துவிடும்; தம்டமவிட்டு மடறந்துவிட்ட ஒருவரது முகத்டத 

(மீண்டும்) பார்க்கும்கபாது அவடர ஒருவர் அடடயாளம் கண்டுபகாள்வடதப் கபான்று.15 இந்த ஹதீஸ் 

இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுடதஃபா (ரலி) அவர் 

களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அடத மறந்தவர்கள் 

மறந்துவிட் டார்கள்'' என்பதுவடரகய இடம்பபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ளடவ இடம்பபறவில்டல. 

5543 ஹுடதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

யுக முடிவு நாள்வடர ஏற்படும் (குழப்பங்கள்) அடனத்டதயும் பற்றி எனக்குத் பதரிவித்தார் கள். 

அவற்றில் ஒவ்பவான்டறக் குறித்தும் அவர்களிடம் நான் ககள்வி ககட்(டுத் பதரிந்து பகாண்)கடன். 

ஆனால், "மதீனாவாெிகடள மதீனாவிலிருந்து பவளிகயற்றுவது எது?'' என்படதப் பற்றி அவர்களிடம் 

நான் ககட்க வில்டல. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5544 அபூடஸத் அம்ர் பின் அக்தப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் எங்களுக்கு "ஃபஜ்ர்' பதாழுடக பதாழுவித்து விட்டு, பொற்பபாழிவு கமடட (மிம்பர்) மீகதறி 
எங்களுக்கு உடரயாற்றினார்கள். இறுதியில் லுஹ்ர் பதாழுடக கநரம் வந்தகபாது (கமடடயிலிருந்து) 

இறங்கி, பதாழுவித்துவிட்டுப் பிறகு மீண்டும் கமடடமீகதறி "அஸ்ர்' பதாழுடகவடர 

உடரயாற்றினார்கள். பிறகு கமடடயிலிருந்து இறங்கி (அஸ்ர் பதாழுடக) பதாழுவித்துவிட்டு பிறகு 

மறுபடியும் கமடடமீகதறி சூரியன் மடறயும்வடர உடரயாற்றினார்கள். நடந் தடவ, நடக்கவிருப்படவ 

அடனத்டதயும் பற்றி (அன்று) எங்களுக்குத் பதரிவித்தார்கள். எங்களில் நன்கறிந்தவர் (அவற்டற) 

நன்கு மனனமிட்டவர் ஆவார். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 7 கடல் அடல கபான்று அடுக்கடுக் காய் வரும் குழப்பங்கள்  

5545 ஹுடதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (ஒரு முடற கலீஃபா) உமர் 

(ரலி) அவர்களிடம் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், "உங்களில் யார் (இனி தடலதூக்கவிருக்கும்) 

குழப்பங்கள் (ஃபித்னா) பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பொன்னடத, அவர்கள் 

பொன்னடதப் கபான்கற நிடனவில் டவத்திருக்கிறார்?'' என்று ககட்டார்கள். "நான் (நிடனவில் 

டவத்திருக்கிகறன்)'' என்கறன். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள் "நீர் துைிவு மிக்க மனிதர்தான்'' என்று 

கூறிவிட்டு, "எப்படிச் பொன்னார்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "ஒரு மனிதன் தன் குடும்பத்தார் 

விஷயத்திலும் (அதாவது அவர்கள்மீது அளவு கடந்த பாெம் டவத்திருப்பதன் மூலமும்), தனது பெல்வம் 

விஷயத்தி லும் (அதாவது அது இடறவடனப் பைிந்து வாழும் வாழ்க்டகயிலிருந்து திடெ 
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திருப்புவதன் மூலமும்), தன் விஷயத்திலும், தன் குழந்டத குட்டிகள் விஷயத்திலும், தன் அண்டட 

வடீ்டார் விஷயத்திலும் (நிடறகவற்ற கவண்டிய உரிடமகளில் குடறடவப்பதன் மூலமும்) 

கொதடனயில் (ஃபித்னா) ஆழ்த்தப்படும்கபாது பதாழுடக, தானதர்மம், நன்டம புரியும்படி ஏவுதல், 

தீடமயிலிருந்து தடுத்தல் ஆகியடவ அதற்கான பரிகாரமாக அடமயும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கூறியடதக் ககட்கடன் என்கறன். உமர் (ரலி) அவர்கள், "நான் (கொதடன எனும் 

பபாருள் பகாண்ட ஃபித்னாவான) இடதப் பற்றிக் ககட்கவில்டல. கடல் அடலடயப் கபான்று 

அடுக்கடுக்காக ஏற்படக்கூடிய (அல்லாஹ்வின் தூதரால் முன்னறிவிப்புச் பெய்யப்பட்ட "குழப்பம்' எனும் 

பபாருள் பகாண்ட ஃபித்னா)டவப் பற்றிகய ககட்கிகறன்'' என்று பொன்னார்கள். நான், 

"இடறநம்பிக்டகயாளர்களின் தடலவகர! உங்களுக்கும் அதற்குமிடடகய என்ன பதாடர்பு? (அடதப் 

பற்றி நீங்கள் கவடலப்பட கவண்டியதில்டல.) உங்களுக்கும் அதற்குமி டடகய மூடப்பட்ட கதபவான்று 

உள்ளது (உங்கள் ஆட்ெியில் அவற்றில் ஏதும் தடல தூக்கப்கபாவதில்டல)'' என்று கூறிகனன். உமர் 

(ரலி) அவர்கள், "அந்தக் கதவு உடடக்கப்படுமா? அல்லது திறக்கப்படுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், 

"இல்டல; அது உடடக்கப்படும்'' என்று பதிலளித்கதன். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், "(அப்படியா னால்) 

அது ஒருகபாதும் மூடப்படாமலிருக்க ஏற்றகத ஆகும்'' என்று பொன்னார்கள். (இதன் அறிவிப்பாளரான) 

ஷகீக் பின் ெலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நாங்கள் ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்களிடம், "உமர் (ரலி) 
அவர்கள் அந்தக் கதவு (என்பது) யாடரக் குறிக்கும் என அறிந்திருந்தார்களா?'' என்று ககட்கடாம். 

ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்கள், "ஆம்; பகலுக்குமுன் இரவு உண்டு என்படத அறிவடதப் கபான்று உமர் 

(ரலி) அவர்கள் அடத அறிந்திருந்தார்கள். ஏபனனில், பபாய்கள் கலவாத பெய்திடயகய நான் அவருக்கு 

அறிவித்கதன்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அந்தக் கதவு என்பது யாடரக் குறிக்கிறது என ஹுடதஃபா (ரலி) 
அவர்களிடம் ககட்க நாங்கள் அஞ்ெிகனாம். எனகவ, அவர்களிடம் மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ரஹ்) 

அவர்கடளக் ககட்கச் பொன்கனாம். அவர் (அந்தக் கதவு என்பது யாடரக் குறிக்கிறது என்று) ககட்டதற்கு 

ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்கள், "உமர் (ரலி) அவர்கள்தான் அந்தக் கதவு'' என்று பதிலளித்தார்கள்.16 இந்த 

ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

5546 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "உமர் (ரலி) அவர்கள், "குழப் பங்கள்' 

(ஃபித்னா) பற்றி எமக்கு அறிவிப்பவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள் என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற 

விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற் றுள்ளன.  

5547 ஜுன்துப் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (கூஃபாவாெிகள் உஸ்மான் (ரலி) 
அவர்கள் நியமனம் பெய்த ஆளுநடரத் திருப்பியனுப் பிய) "அல்ஜரஆ' தினத்தன்று நான் (கூஃபாவில் 

ஓரிடத்திற்கு) வந்கதன். அப்கபாது, அங்கு ஒரு மனிதர் அமர்ந்திருந்தார்.17 நான், "இன்டறய தினம் இங்கு 

இரத்த ஆறு ஓடப்கபாகிறது'' என்று பொன்கனன். அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! 

இல்டல; (இரத்த ஆறு ஓடாது)'' என்று பொன்னார். நான், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! (இரத்த 
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ஆறு ஓடும்)'' என்கறன். அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இல்டல (ஓடாது)'' என்றார். நான், 

"ஆம்; அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக (இரத்த ஆறு ஓடும்)'' என்கறன். அவர், "அல்லாஹ்வின் 

மீதாடையாக! இல்டல (இரத்த ஆறு ஓடாது). இவ்வாகற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

என்னிடம் கூறினார்கள்'' என்றார். நான், "இன்று முதல் நீர் எனக்கு ஒரு தீய நண்பர் ஆவரீ். நான் உமக்கு 

மாறாகப் கபெிக்பகாண்டி ருப்படதக் ககட்டுக்பகாண்டிருக்கிறரீ். நீர் இது குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிட மிருந்து பெவியுற்றிருந்தும் (ஆரம்பத்திகலகய) என்டன நீர் தடுக்கவில்டலகய?'' 

என்று பொன் கனன். பிறகு "ஏனிந்தக் ககாபம்?' என்று (எனக்கு நாகன) கூறிக்பகாண்டு, அவடர கநாக்கிச் 

பென்று அவடரப் பற்றி விொரித்கதன். அந்த மனிதர் ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்களாவார்கள்.18 இந்த 

ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 8 யூப்ரடீஸ் நதி வற்றி, தங்க மடல ஒன்டற பவளிப்படுத்தாத வடர யுக முடிவு நாள் 

வராது.19  

5548 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (கமற்காெியாவில் பாயும்) யூப்ரடீஸ் நதி 
யானது வற்றி, தங்க மடல ஒன்டற பவளிப் படுத்தாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது. அதற் காக (உரிடம 

பகாண்டாடி) மக்கள் ெண்டட யிட்டுக்பகாள்வர். அப்கபாது ஒவ்பவாரு நூறு கபரிலிருந்தும் 

பதாண்ணூற்பறான்பது கபர் பகால்லப்படுவர். அவர்களில் ஒவ்பவாருவரும் "உயிர் பிடழப்பவர் நானாக 

இருக்க கவண்டுகம!' என்று கூறுவர். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் தக்வான் (ரஹ்) அவர்கள், "அடத நீ கண்டால், அடத பநருங்க 

கவண்டாம்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் கூடுதலாக அறிவிக்கிறார்கள்.  

5549 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யூப்ரடீஸ் நதியானது வற்றி, தங்கப் புடதயல் 

ஒன்டற பவளிப்படுத்தப்கபாகிறது. அப்கபாது அங்கிருப்பவர்கள் அதிலிருந்து எடதயும் எடுத்துவிட 

கவண்டாம். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.20  

5550 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யூப்ரடீஸ் நதியானது வற்றி, தங்க மடல 

ஒன்டற பவளிப்படுத்தப்கபாகிறது. அப்கபாது அங்கிருப்பவர்கள் அதிலிருந்து எடதயும் எடுத்துவிட 

கவண்டாம். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5551 அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் நவ்ஃபல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நான் 

உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களுடன் நின்றுபகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், "உலகத்டதத் 

கதடுவதில் மக்கள் தம் கழுத்துகடள நீட்டிக்பகாண்கட யிருக்கிறார்கள் (அல்லவா?)'' என்று 

கூறினார்கள். நான் "ஆம்' என்கறன். அதற்கு உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்கள் கூறினார் கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியடத நான் ககட்டுள்களன்: யூப்ரடீஸ் 

நதியானது வற்றி, தங்க மடல ஒன்டற பவளிப்படுத்தப்கபாகிறது. அடதப் பற்றி மக்கள் 
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ககள்விப்படும்கபாது, அடத கநாக்கிச் பெல்வார்கள். அப்கபாது அந்த மடல அருகில் இருப்பவர், 

"அதிலிருந்து ெிறி தளடவ எடுத்துக்பகாள்ளட்டும் என மக்கடள நாம் விட்டுவிட்டால், முழுவதுமாகக் 

பகாண்டு கபாய் விடுவார்கள்'' என்று கூறுவார். எனகவ, அதற்காகச் ெண்டடயிட்டுக்பகாள்வார்கள். 

அப்கபாது ஒவ்பவாரு நூறு கபரிலிருந்தும் பதாண்ணூற்பறான்பது கபர் பகால்லப்படுவார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூகாமில் ஃபுடளல் பின் ஹுடென் 

(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நானும் உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களும் ஹஸ்ஸான் ககாட்டடயின் 

நிழலில் நின்றுபகாண்டிருந்கதாம்'' என (அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் நவ்ஃபல் (ரஹ்) அவர்கள் 

கூறியதாக) ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 

5552 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இராக், தனது (நாையமான) திர்ஹடமயும் 

(அளடவயான) கஃபடீஸயும் (தர) மறுக்கும். ஷாம், (ெிரியா) தனது (அளடவயான) "முத்யு'டவயும் 

தீனாடரயும் (தர) மறுக்கும். மிஸ்ர் (எகிப்து), தனது (அளடவயான) "இர்தப்டப'யும் தீனாடரயும் (தர) 

மறுக்கும். ஆரம்ப நிடலக்கக நீங்கள் திரும்பிச் பெல்வரீ்கள். ஆரம்ப நிடலக்கக நீங் கள் திரும்பிச் 

பெல்வரீ்கள். ஆரம்ப நிடலக்கக நீங்கள் திரும்பிச் பெல்வரீ்கள்.21 இடத அறிவித்த அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள், "இதற்கு அபூஹுடரராவின் ெடதயும் இரத்தமும் ொட்ெியமளிக்கின்றன'' என்றார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 9 கான்ஸ்டாண்டிகநாபிள் பவற்றி பகாள்ளப்படுவதும், (மகா பபாய்யன்) தஜ்ஜால் புறப்படுவதும், 

மர்யமின் டமந்தர் ஈொ (அடல) அவர்கள் இறங்குவதும்.22  

5553 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கராம டபஸாந்தியர், அஃமாக் மற்றும் தாபிக் 

ஆகிய இடங்களில் நிடலபகாள்ளாத வடர யுக முடிவு நாள் ஏற்படாது.23 அவர் கடள கநாக்கி 
மதீனாவிலிருந்து ஒரு படட புறப்படும்.24 அன்டறய நாளில் பூமியில் வெிப்கபாரில் அவர்ககள 

ெிறந்தவர்களாயி ருப்பர். அவர்கள் அைி வகுத்து நிற்கும்கபாது கராமர்கள், எங்களுக்கும் எங்களில் 

ெிடறக் டகதிகளாகப் பிடிக்கப்பட்கடாருக்குமிடடகய நாங்கள் கபார் பெய்ய எங்கடள விட்டு விடுங்கள்'' 

என்று கூறுவார்கள்.25 அப்கபாது முஸ்லிம்கள், "இல்டல; அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! எங்கள் 

ெககாதரர்கள்மீது கபார் பதாடுக்க உங்கடள நாங்கள் அனுமதிக்கமாட்கடாம்'' என்று பொல்வார்கள். 

ஆககவ, கராமர்கள் முஸ்லிம்கள்மீது கபார் பதாடுப்பார்கள். அப்கபாது முஸ்லிம்களில் மூன்றி பலாரு 

பகுதியினர் கதாற்று பவருண்கடாடுவார்கள். அவர்கடள அல்லாஹ் ஒருகபாதும் மன்னிக் 

ககவமாட்டான். அவர்களில் மூன்றிபலாரு பகுதியினர் பகால்லப்படுவார்கள். அவர்கள் அல்லாஹ்வி 
டம் மிகச் ெிறந்த உயிர்த்தியாகிகளாவர்; மூன்றிபலாரு பகுதியினர் (கராமர்கடள) பவற்றி பகாள்வார் 

கள். அவர்கள் (அதன் பின்னர்) ஒருகபாதும் கொதடனக்குள்ளாக்கப்படமாட்டார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் 

கான்ஸ்டாண்டிகநாபிடள பவற்றி பகாள்வார்கள். அவர்கள் தம் வாட்கடள ஆலிவ் மரங் களில் 

பதாங்கவிட்டுப் கபார்ச் பெல்வங்கடள பங்கிட்டுக்பகாண்டிருக்கும்கபாது, அவர்களி டடகய டஷத்தான், 

"நீங்கள் புறப்பட்டு வந்த பின் உங்கள் குடும்பத்தாரிடடகய மெீஹ் (தஜ்ஜால்) வந்துவிட்டான்'' என்று 
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குரபலழுப்பு வான். உடகன அவர்கள் தம் குடும்பத்தாடர கநாக்கிப் புறப்பட்டுச் பெல்வார்கள். ஆனால், 

அது பபாய்யான பெய்தியாயிருக்கும். அவர் கள் ஷாமுக்கு (ெிரியா) வரும்கபாது "மெீஹ்' (தஜ்ஜால்) 

புறப்படுவான். இந்நிடலயில் அவர் கள் கபாருக்காக ஆயத்தமாகி அைிகடளச் ெீர் 

பெய்துபகாண்டிருக்கும்கபாது, பதாழுடகக் காக இகாமத் பொல்லப்படும். அப்கபாது மர்யமின் புதல்வர் 

ஈொ (அடல) அவர்கள் (வானிலிருந்து) இறங்கி வந்து அவர்களுக்குத் தடலடமகயற்பார்கள். அவடர 

அல்லாஹ்வின் விகராதி (தஜ்ஜால்) காணும்கபாது, தண்ைரீில் உப்பு கடரவடதப் கபான்று 

கடரந்துகபாவான். அவடன ஒன்றும் பெய்யாமல் விட்டுவிட்டால்கூட அவன் தானாகக் கடரந்து 

அழிந்துவிடுவான். ஆயினும், ஈொவின் கரத்தால் அவடன அல்லாஹ் அழிப்பான். அப்கபாது ஈொ 

(அடல) அவர்கள் தமது ஈட்டி முடனயில் படிந்துள்ள அவனது இரத்தத்டத மக்களுக்குக் காட்டுவார்கள். 

இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

பாடம் : 10 கராமின் மக்கள் பதாடக அதிகமாக இருக்கும்கபாகத யுக முடிவு ஏற்படும்.26  

5554 உடலய்யு பின் ரபாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: முஸ்தவ்ரித் பின் ஷத்தாத் அல்குறஷீ (ரலி) 
அவர்கள், அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கராமின் 

மக்கள் பதாடக அதிகமாக இருக்கும்கபாகத யுக முடிவு ஏற்படும்' என்று கூறியடத நான் ககட்டுள்களன்'' 

என்றார்கள். அப்கபாது அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள், "நீர் பொல்வடத கயாெித்துக்பகாள்ளும்'' 

என்று கூறினார்கள். அதற்கு முஸ்தவ்ரித் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடமிருந்து பெவியுற்ற டதகய நான் பொல்கிகறன்'' என்றார்கள். அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) 
அவர்கள், "நீர் இவ்வாறு கூறுவரீாயின் அவர்களிடடகய (கராமர்களிடடகய) நான்கு குைங்கள் இருக் 

கும் (என்படதயும் அறிந்துபகாள்க என்றார் கள். (அடவயாவன:) 1. அவர்கள் கொதடனயின்கபாது 

மக்களி கலகய மிகவும் நிதானத்டதக் கடடப்பிடிப்ப வர்கள் ஆவர். 2. கொதடனக்குப் பின்னர் மிக 

விடரவாக விழித்துக்பகாள்பவர்கள். 3. (களத்திலிருந்து) பவருண்கடாடிய பின்னர் மிக விடரவாகத் 

திரும்பி வருபவர்கள். 4. ஏடழகள், அநாடதகள், நலிந்கதார் ஆகிகயாருக்கு நல்லுதவிகள் புரிபவர்கள். 

ஜந்தாவதாக அவர்களிடம் அழகிய குைம் ஒன்று உண்டு. ஆட்ெியாளர்களின் அநீதியிலிருந்து 

(மக்கடளக்) காப்பவர்கள். 

 5555 அப்துல் கரீம் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: முஸ்தவ்ரித் அல்குறஷீ (ரலி) 
அவர்கள், "கராமின் மக்கள் பதாடக அதிகமாக இருக்கும்கபாகத யுக முடிவு ஏற்படும் என்று 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியடத நான் ககட்கடன்'' என்று கூறினார்கள். இச்பெய்தி அம்ர் 

பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறியதாக உங்களிடமிருந்து அறிவிக்கப்படும் இந்த ஹதீஸ்கள் என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 

முஸ்தவ்ரித் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து பெவியுற்ற டதகய 

கூறிகனன்'' என்றார்கள். அதற்கு அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள், "நீர் இவ்வாறு பொல்லியிருந்தால், 

"அவர்கள் (கராமர்கள்) கொதடனயின்கபாது மிகவும் நிதானத்டதக் கடடப் பிடிப்பவர்கள்; 

கொதடனயின்கபாது மக்களில் நன்கு நிவாரைம் கமற்பகாள்பவர்கள்; தம்மிடடகய யுள்ள 
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ஏடழகளுக்கும் நலிந்தவர்களுக்கும் மக்களிகலகய நல்லுதவி புரிபவர்கள்' (என்படதயும் கெர்த்து 

அறிந்துபகாள்க'' என்று கூறினார்கள்.  

பாடம் : 11 தஜ்ஜால் புறப்படும் கவடளயில் கராமர்கள் ஏராளமாகனாடரக் பகாடல பெய்து 

முன்கனறுவார்கள்.  

5556 யுடெர் பின் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற இராக்கிலுள்ள) கூஃபாவில் அனல் 

காற்று வெீியது. அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் அவர்ககள! யுக முடிவு 

வந்துவிட்டது'' என்று திரும்பத் திரும்பச் பொல்லிக்பகாண்கட வந்தார். உடகன ொய்ந்துபகாண்டிருந்த 

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கநராக எழுந்து அமர்ந்து, "பொத்துகள் பங்கு கபாடப்படாத 

நிடலயும் கபார்ச் பெல்வத்தின் மூலம் மகிழ்ச்ெியடடயாத நிடலயும் ஏற்படாத வடரயில் யுக முடிவு 

ஏற்படாது'' என்று கூறிவிட்டு,27 தமது கரத்தால் (ஷாம் நாட்டின் திடெடய கநாக்கி) டெடக பெய்து, 

"இஸ்லாமியடரத் தாக்குவதற்காக எதிரிகளின் படடபயான்று ஒன்றுதிரளும். அவர்கடள 

எதிர்பகாள்வதற்காக இஸ்லாமியரும் ஒன்றுதிரளுவர்'' என்று கூறினார்கள். உடகன நான், "கராம 

(இத்தாலியக் கிறித்தவ)ர்கடளயா (எதிரிகள் என்று) கூறுகிறரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 

அந்தப் கபாரின்கபாது கடுடமயான பலப்பிரகயாகம் இருக்கும். அப்கபாது முஸ்லிம்கள் முதலில் ஒரு 

படடடய அனுப்புவார்கள். ஒன்று வரீ மரைம், அல்லது பவற்றிடய இலக்காகக் பகாண்டு அவர்கள் 

புறப்பட்டுச் பெல்வார்கள். அவர்கள் (பென்று) கபாரிட்டுக்பகாண்டிருக்கும்கபாது இரவு கநரம் 

குறுக்கிட்டுவிடும். ஆககவ, அவர்களில் எவரும் பவற்றி பபறாமல் இரு அைியினரும் (தாக்குதடல 

நிறுத்திவிட்டுத் தமது முகாமிற்குத்) திரும்பிவிடுவர். ஆனால், முதலில் பென்ற படடயினர் (கபாரில்) 

அழிந்துவிடுவர். பிறகு (மறுநாள்) முஸ்லிம்கள், ஒன்று வரீ மரைம் அல்லது பவற்றி என்ற இலக்கில் 

மற்பறாரு படடடய முதலில் அனுப்புவார்கள். அவர்கள் (பென்று) கபாரிட்டுக்பகாண்டி ருப்பார்கள். 

இரவு குறுக்கிடும்கபாது அவர் களில் எவருகம பவற்றி பபறாமல் திரும்பி விடுவர். ஆனாலும், முதலில் 

பென்ற அைி யினர் அழிந்துவிடுவார்கள். பிறகு (மூன்றாம் நாளு)ம், ஒன்று வரீ மரைம் அல்லது 

பவற்றிடய இலக்காக்கி மற்பறாரு படடடய முஸ்லிம்கள் அனுப்புவார் கள். அவர்கள் (பென்று) மாடல 

கநரமாகும் வடர கபாரிட்டு எவருக்கும் பவற்றி கிட்டாமல் திரும்பிவிடுவர். அப்கபாதும் முதலில் 

பென்ற அைியினர் அழிந்துவிடுவார்கள். நான்காம் நாளாகும்கபாது முஸ்லிம் (படட) களில் 

எஞ்ெியிருப்பவர்கள் எதிரிகடள கநாக்கி முன்கனறிச் பெல்வார்கள். அப்கபாது அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 

கதால்விடயகய தருவான். (இருந்தாலும்) அவர்கள் ஏராளமான கபடரக் பகான்றுவிட்டிருப்பார்கள். 

அடதப் கபான்ற ஓர் உயிரிழப்டப உலகம் கண்டிராது. எந்த அளவுக்பகன்றால், அவர்கடளச் சுற்றி 
பறடவகள் பறக்கும். அவற்றில் ஒன்றுகூட அவர்கடளக் கடந்து பெல்ல முடியாமல் பெத்து விழும் 

(அந்த அளவுக்குப் பபரிய பரப்பளவில் அவர்கள் மடிந்து கிடப்பார்கள்). நூறு கபர் பகாண்ட ஒரு 

குடும்பத்தில் ஒகரபயாருவர் மட்டுகம எஞ்சுவார். அப்கபாது எந்தப் கபார்ச் பெல்வத்டதக் பகாண்டு 

மகிழ்ச்ெி ஏற்படும்? அல்லது எந்தச் பொத்து பங்கிடப்படும்? இவ்வாகற அவர்கள் 
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இருந்துபகாண்டிருக்கும்கபாது இடதவிட மிகப் பபரிய கபராபத்து ஒன்டறப் பற்றி அவர்கள் 

ககள்விப்படுவார்கள். அப்கபாது ஒருவர் (வந்து), "உங்கள் குடும்பத்தாரிடடகய தஜ்ஜால் வந்துவிட்டான்'' 

என்று கூவியறிவிப்பார். உடகன அவர்கள் தம் டகக ளிலுள்ளவற்டற அப்படிகய கபாட்டுவிட்டு (தம் 

குடும்பத்தாடர) முன்கனாக்கிவருவார்கள். முன் னதாக (தஜ்ஜாடலப் பற்றி அறிவதற்காக) பத்துக் 

குதிடர வரீர்கடள உளவு பார்ப்பதற்காக அனுப்பி டவப்பார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள்: நான் அவர்களுடடய பபயர்கடளயும் அவர்களுடடய தந்டதயரின் பபயர்கடளயும் 

அவர்களுடடய குதிடரகளின் நிறங்கடளயும் நன்கறி கவன். அன்டறய நாளில் பூமியின் மீதுள்ள 

குதிடர வரீர்களில் அவர்ககள ெிறந்தவர்கள்; அல்லது அன்டறய நாளில் பூமியின் மீதுள்ள ெிறந்த 

குதிடர வரீர்களில் அவர்களும் அடங்குவர். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் இப்னு அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (யுடெர் பின் ஜாபிர் என்பதற்குப் பகரமாக) 

உடெர் பின் ஜாபிர் என்று இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் யுடெர் பின் ஜாபிர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் 

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்கதன். அப்கபாது அனல் காற்று வெீியது'' என்று 

ஹதீஸ் ஆரம் பமாகிறது. மற்றடவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகற இடம்பபற்றுள்ளன. ஆனாலும், 

கமற்கண்ட அறிவிப்கப முழுடமயானதும் விரிவானதும் ஆகும். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உடெர் பின் 

ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடரிலும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் 

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களது இல்லத்தில் இருந்கதன். அப்கபாது வடீு நிடறய மக்கள் 

இருந்தனர். அப்கபாது கூஃபாவில் அனல் காற்று வெீியது'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. பதாடர்ந்து 

கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 12 தஜ்ஜால் வருவதற்குமுன் முஸ்லிம்களுக்குக் கிட்டும் பவற்றிகள்  

5557 நாஃபிஉ பின் உத்பா பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ஒரு கபாரில் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது கம்பளியாடட அைிந்த ஒரு 

கூட்டத்தார் கமற்கிலிருந்து வந்து ஒரு குன்றின் அருகில் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடளச் 

ெந்தித்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்துபகாண்டிருந்தார்கள். 

அக்கூட்டத்தார் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில்) நின்றுபகாண்டிருந்தார்கள். 

அப்கபாது என் மனம், "நீ பென்று அவர்களுக்கும் அல்லாஹ்வின் தூதருக்குமிடடகய நின்று பகாள். 

அல்லாஹ்வின் தூதடர அவர்கள் திடீ பரனத் தாக்கிவிட கவண்டாம்'' என்று பொன் னது. பிறகு நான், 

"அவர்களுடன் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏகதனும் இரகெியம் கபெிக்பகாண்டிருக்கலாம்'' 

என்று நிடனத்கதன். பிறகு அவர்களிடம் வந்து அவர்களுக்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களுக்கும் நடுவில் நின்றுபகாண்கடன். அப்கபாது என் டகவிரல்களில் எண்ைியபடி 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமி ருந்து நான்கு விஷயங்கடள மனனமிட்கடன். 1. நீங்கள் அரபு 

தீபகற்பம் முழுவடதயும் கபாரிட்டு பவற்றி காணும் நிடலடய அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான். 2. பிறகு 

பாரெீகர்கடள பவற்றி பகாள்ளும் நிடலடய அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான். 3. பிறகு கராம 
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(டபஸாந்திய)ர்களுடன் கபாரிட்டு பவற்றி பகாள்ளும் நிடலடய அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான். 4. பிறகு 

நீங்கள் (மகா குழப்பவாதியான) தஜ்ஜாலுடன் கபாரிட்டு அவடனயும் பவற்றி பகாள்ளும் நிடலடய 

அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான்.28 இதன் அறிவிப்பாளரான ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 

(இந்த ஹதீடஸ எனக்கு அறிவித்த) நாஃபிஉ பின் உத்பா (ரலி) அவர்கள், "ஜாபிகர! கராமர்கள் பவற்றி 
பகாள்ளப்படாத வடர தஜ்ஜால் புறப்பட்டு வருவான் என நாங்கள் கருதவில்டல'' என்றார்கள். 

 பாடம் : 13 யுக முடிவு நாளுக்கு முந்டதய ெில அடடயாளங்கள்  

5558 அபூெரீஹா ஹுடதஃபா பின் அெீத் அல்ஃகிஃபாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) 

நாங்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களது அடறக்குக் கீகழ) கபெிக்பகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது நபி (ஸல்) 

அவர்கள் எங்கடள எட்டிப்பார்த்து, "எடதப் பற்றி கபெிக்பகாண்டிருக்கிறரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். 

மக்கள், "யுக முடிவு நாடளப் பற்றி (கபெிக்பகாண்டிருக்கிகறாம்)'' என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) 

அவர்கள், "நீங்கள் (பபரிய) பத்து அடடயாளங்கடளக் காைாத வடர யுக முடிவு நாள் ஏற்படகவ 

பெய்யாது'' என்று கூறிவிட்டு, அந்த அடடயா ளங்கடளப் பற்றிக் கூறினார்கள்: 1. புடக, 2. தஜ்ஜால், 3. 

(கபசும்) பிராைி, 4. கமற்கிலிருந்து சூரியன் உதிப்பது, 5. மர்ய மின் புதல்வர் ஈொ (அடல) அவர்கள் 

இறங்கு தல், 6. யஃஜூஜ், மஃஜூஜ், 7.8.9. மூன்று நில நடுக்கங்கள். ஒன்று கிழக்கிலும், மற்பறான்று 

கமற்கிலும், இன்பனான்று அரபு தீபகற்பத்தி லும், 10. இறுதியாக யமன் நாட்டிலிருந்து ஒரு பநருப்பு 

கிளம்பி மக்கடள விரட்டிக்பகாண்டு வந்து ஓரிடத்தில் ஒன்றுகூட்டும்.29 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5559 அபூெரீஹா ஹுடதஃபா பின் அெீத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (மாடி) 

அடறபயான்றில் இருந்தார்கள். நாங்கள் கீகழ இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள் எங்கடள எட்டிப்பார்த்து, 

"என்ன கபெிக்பகாண்டிருக்கிறரீ்கள்?'' என்று ககட் டார்கள். நாங்கள், "யுக முடிடவப் பற்றி 
(கபெிக்பகாண்டிருக்கிகறாம்)'' என்று பொன்கனாம். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "பத்து 

அடடயாளங்கள் நிகழாதவடர யுகமுடிவு நாள் வராது. 1. கிழக்கில் ஒரு நிலநடுக்கம் 2. கமற்கில் ஒரு 

நிலநடுக்கம் 3. அரபு தீபகற்பத்தில் ஒரு நிலநடுக்கம் 4. புடக 5. தஜ்ஜால் 6. பூமிக்குள்ளிருந்து பவளிப்படும் 

(அதிெயப்) பிராைி 7. யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் 8. சூரியன் கமற்கிலிருந்து உதிப்பது 9. (யமன் நாட்டிலுள்ள) 

"அதன்' பகுதியின் கடடக்ககாடியிலிருந்து ஒரு பநருப்புக் கிளம்பி மக்கடள வாகனங்களில் ஏறிப் 

பயைம் புறப்படச் பெய்வது. இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிறார்கள்: ஹுடதஃபா பின் அெீத் (ரலி) அவர்களிட மிருந்து அபுத்துஃடபல் (ரஹ்) அவர்களும் 

அபுத்துஃடபலிடமிருந்து அப்துல் அஸீஸ் பின் ருஃடபஉ (ரஹ்) அவர்களும் அறிவிக் கும் மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாக வும் இந்த ஹதீஸ் எனக்குக் கிடடத்தது. அதில் கமற்கண்ட பெய்தி 
அபூெரீஹா ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்களின் கூற்றாககவ வந்துள்ளது. நபி (ஸல்) அவர்கள் பொன்னதாக 

இல்டல. ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் இந்த ஹதீடஸ கமற்கண்ட இரு 

அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர், பத்தாவது "மர்யமின் புதல்வர் ஈொ (அடல) அவர்கள் (வானிலிருந்து) 
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இறங்குதல்' என்றும், மற்பறாருவர் "ஒரு காற்று கிளம்பி மக்கடளக் கடலில் தூக்கி வசீுதல்' என்றும் 

கூறினர்.  

5560 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெரீஹா ஹுடதஃபா பின் அெீத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மாடி) 

அடற ஒன்றில் இருந்தார்கள். அப்கபாது அதற்குக் கீகழ நாங்கள் கபெிக்பகாண்டிருந்கதாம்'' என்று 

ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்றடவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற பதாடர்கின்றன. அதில் 

அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள், "ஃபுராத் அல்கஸ்ஸார் (ரஹ்) அவர்கள் "அந்த பநருப்பு அவர்கள் 

வாகனங்களிலிருந்து இறங்கித் தங்கும்கபாதும் அவர்கள் மதிய ஓய்வு கமற் பகாள்ளும்கபாதும் 

அவர்களுடகனகய இருக்கும்' என்று கூறியதாககவ நான் கருதுகிகறன்'' எனத் பதரிவித்ததாக 

இடம்பபற்றுள்ளது. கமலும் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள், "இந்த ஹதீடஸ அபூெரீஹா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்து அபுத்துடபல் (ரஹ்) அவர்களும் அவர்களிடமிருந்து மற்பறாரு மனிதரும் எனக்கு 

அறிவித்தனர்'' என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் குறிப்பு இல்டல. கமலும் 

அபூெரீஹாவிடமிருந்து அறிவிக் கும் இவ்விருவரில் ஒருவர், "மர்யமின் புதல்வர் ஈொ (அடல) 

அவர்கள் (வானிலிருந்து) இறங் குவார்கள்' என்படதயும், மற்பறாருவர் "ஒரு காற்று கிளம்பி மக்கடளத் 

தூக்கிக் கடலில் வசீும்' என்படதயும் குறிப்பிட்டனர்'' என்று காைப்படுகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அபூெரீஹா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் ஓர் அறிவிப்பில், "நாங்கள் கபெிக்பகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது (மாடியி லிருந்த) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் எங்கடள எட்டிப்பார்த்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. 

மற்கறார் அறிவிப்பில், "பத்தாவது அடடயா ளம், மர்யமின் புதல்வர் ஈொ (அடல) அவர்கள் 

(வானிலிருந்து) இறங்குவதாகும்'' என்று இடம் பபற்றுள்ளது. அதில் இந்த ஹதீஸின் அறிவிப் 

பாளர்பதாடடர அப்துல் அஸீஸ் பின் ருஃடப (ரஹ்) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக 

முடிக்கவில்டல. அபூெரீஹா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாககவ முடிக்கிறார்கள். 

 பாடம் : 14 ஹிஜாஸ் பகுதியிலிருந்து ஒரு பநருப்பு கிளம்பாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது.  

5561 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஹிஜாஸ் பகுதியிலிருந்து ஒரு பநருப்பு 

கிளம்பி, (ஷாம் நாட்டிலுள்ள) "புஸ்ரா' (ஹவ்ரான்) எனும் ஊரிலுள்ள ஒட்டகங்களின் பிடரிகடள ஒளிரச் 

பெய்யாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.30 இந்த 

ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 15 யுக முடிவு நாளுக்குமுன் மதீனாவின் குடியிருப்புகளின் நிடல  

562 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (யுக முடிவு நாளுக்குமுன் மதீனாவிலுள்ள) 

குடியிருப்பு (பகுதி)கள் "இஹாப்' அல்லது "யஹாப்' எனுமிடத்திற்குச் பென்றுவிடும்.31 இடத 

அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஸுடஹர் பின் 
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முஆவியா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் (இந்த ஹதீடஸ எனக்கு அறிவித்த) சுடஹல் பின் 

அபஸீாலிஹ் (ரஹ்) அவர்க ளிடம், "இந்த (இஹாப் எனும்) இடம் மதீனாவிலிருந்து எவ்வளவு 

பதாடலவில் உள்ளது?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள், "இவ்வளவு இவ்வளவு டமல் தூரத்தில் உள்ளது'' 

என்று பதிலளித்தார்கள். 

 5563 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மடழ பபாய்த்துவிடுவதற்குப் பபயர் 

பஞ்ெமன்று. மாறாக, பஞ்ெம் என்பது, மடழ பபய்து பகாண்கடயிருந்தும் பூமியில் (புற்பூண்டுகள்) 

எதுவும் முடளக்காமலிருப்பதாகும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 பாடம் : 16 டஷத்தானின் இரு பகாம்புகள் உதய மாகும் கிழக்குத் திடெயிலிருந்கத குழப்பங்கள் 

கதான்றும்.32  

5564 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கிழக்குத் திடெடய முன்கனாக்கி, "நிடனவில் பகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் இங்கிருந்துதான் கதான்றும். 

நிடனவில் பகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் இங்கிருந்துதான் கதான்றும்; டஷத்தா னின் பகாம்பு உதயமாகும் 

இடத்திலிருந்து'' என்று கூறியடத நான் ககட்கடன்.33 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 

வந்துள்ளது.  

5565 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்களது வடீ்டு வாெலில் நின்றுபகாண்டு, கிழக்குத் திடெடய கநாக்கித் தமது 

டகயால் டெடக பெய்து, "குழப்பம், இங்கிருந்துதான் கதான்றும்; டஷத்தானின் பகாம்பு உதயமாகும் 

இடத்திலிருந்து'' என்று இரண்டு அல்லது மூன்று முடற கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் உடபதுல்லாஹ் பின் ெயதீ் (ரஹ்) அவர்களது 

அறிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களது வடீ்டு வாெலில் 

நின்றுபகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  

5566 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கிழக்குத் திடெடய முன்கனாக்கி, "நிடனவில் பகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் இங்கிருந்துதான் கதான்றும். 

நிடனவில் பகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் இங்கிருந்துதான் கதான்றும்; நிடன வில் பகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் 

இங்கிருந்துதான் கதான்றும்; டஷத்தானின் பகாம்பு உதயமாகும் இடத்திலிருந்து'' என்று பொன்னார்கள்.  

5567 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்களது வடீ்டிலிருந்து புறப்பட்டு வந்து, "இடறமறுப்பின் தடல (குழப்பம்), 

இங்கிருந்து -அதாவது கிழக்கிலி ருந்து-தான் கதான்றும்; டஷத்தானின் பகாம்பு உதயமாகும் 

இடத்திலிருந்து'' என்று பொன் னார்கள்.  
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5568 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 

கரத்தால் கிழக்குத் திடெடய கநாக்கி டெடக பெய்து, "நிடனவில் பகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் 

இங்கிருந்துதான் கதான்றும். நிடனவில் பகாள்ளுங்கள் குழப்பம் இங்கிருந்துதான் கதான்றும்'' என்று 

மூன்று முடற கூறிவிட்டு, "டஷத்தானின் பகாம்புகள் உதயமாகும் இடத்திலிருந்து' என்று கூறியடதக் 

ககட்கடன்.  

5569 ஃபுடளல் பின் ஃகஸ்வான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ொலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் 

(ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இராக்வாெிககள! நீங்கள் பபரும்பாவத்டதச் பெய்துபகாண்டு, ெிறு 

பாவத்டதப் பற்றிக் ககட்டுக்பகாண்டிருப்பது வியப்டபகய அளிக்கிறது. என் தந்டத அப்துல்லாஹ் பின் 

உமர் (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறியடத நான் ககட்டுள்களன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "கிழக்குத் திடெடய கநாக்கித் தமது கரத்தால் டெடக பெய்தவாறு, குழப்பம் இங்கிருந்துதான் 

கதான்றும்; டஷத்தானின் பகாம்புகள் உதய மாகும் இடத்திலிருந்து'' என்று கூறியடத நான் ககட்கடன். 

(இராக்வாெிககள!) உங்களில் ெிலர் ெிலரது கழுத்டத பவட்டிக்பகாண்டிருக்கிறரீ்கள். (அடதப் பற்றிக் 

ககட்டால் இடறத்தூதர் மூொ, ஃபிர்அவ்னின் குடும்பத்தாரில் ஒருவடனக் பகான்றடதச் ொன்றாகக் 

கூறுவரீ்கள்.) மூொ (அடல) அவர்கள் ஃபிர்அவ்னின் குடும்பத் தாரில் ஒருவடனத் தவறுதலாககவ 

பகான்றார் கள். எனகவதான், வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் மூொ (அடல) அவர்களிடம், "நீர் 

ஓர் உயிடரக் பகான்றிருந்தீர். உம்டமக் கவடலயிலிருந்து நாம் காப்பாற்றிகனாம். உம்டமப் பல 

வழிகளில் கொதித்கதாம்'' (20:40) என்று கூறினான். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது.  

பாடம் : 17 "தவ்ஸ்' குலத்தார் "துல்கலஸா' கடவுள் ெிடலடய வழிபடாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது.  

5570 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "தவ்ஸ்' குலப் பபண்களின் புட்டங்கள் 

"துல்கலஸா'டவச் சுற்றி அடெயாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது. துல்கலஸா என்பது, "தவ்ஸ்' 

குலத்தார் அறியாடமக் காலத்தில் (யமனிலுள்ள) "தபாலா' எனுமிடத்தில் வழிபட்டுவந்த கடவுள் 

ெிடலயாகும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.34 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5571 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அறியாடமக் கால 

கடவுள் ெிடலகளான) "லாத்'தும் "உஸ்ஸா'வும் வழிபாடு பெய்யப்படாத வடர இரவும் பகலும் 

(இல்லாமற்)கபாகாது'' என்று கூறியடதக் ககட்கடன். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! இடை 

கற்பிப்கபார் பவறுத்தகபாதிலும், எல்லா மார்க் கங்கடளவிட கமகலாங்கச் பெய்வதற்காக நல் 

வழியுடனும் உண்டம மார்க்கத்துடனும் அவகன தன் தூதடர அனுப்பினான்'' (9:33; 61:9) என அல்லாஹ் 

அருளியகபாது, இந்த மார்க்கம் முழுடமயடடயும் என்கற நான் எண்ைிக்பகாண்டிருந்கதன். (ஆனால், 

தாங்கள் கவறு விதமாகச் பொல்கிறரீ்ககள!)'' என்று கூறிகனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள், "(உண்டமதான்) விடரவில் அல்லாஹ் நாடிய அளவு இது நடக்கும். பிறகு அல்லாஹ் நல்ல 

காற்று ஒன்டற அனுப்பு வான். அது யாரது உள்ளத்தில் கடுகுமைி யளவு இடறநம்பிக்டக (ஈமான்) 

உள்ளகதா அந்த ஒவ்பவாருவடரயும் டகப்பற்றிக்பகாள்ளும். பிறகு எந்த நன்டமயும் இல்லாதவர்ககள 

(பூமி யில்) எஞ்ெியிருப்பர். அவர்கள் தம் மூதாடதயரின் மார்க்கத்திற்குத் திரும்பிச் பென்றுவிடுவர்'' 

என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 18 ஒரு மனிதர் மற்பறாரு மனிதரின் மண்ைடறடயக் கடந்து பெல்லும்கபாது, "நான் இவரது 

இடத்தில் (இக்குழிக்குள்) இருக்கக் கூடாதா'' என்று ஆடெப்படாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது; அவர் 

அனுபவிக்கும் கொதடனகய அதற்குக் காரைமாகும்.  

5572 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் மற்பறாரு மனிதரின் மண் 

ைடறடய (கப்டற)க் கடந்து பெல்லும்கபாது, "அந்கதா! நான் இவரது இடத்தில் (கப்றுக்குள்) இருக்கக் 

கூடாதா?'' என்று (ஏக்கத்துடன்) கூறாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.35  

5573 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா அவன்மீது 

ெத்தியமாக! ஒரு மனிதர் (மற்பறாரு மனிதரின்) மண்ைடறடய (கப்டற)க் கடந்து பெல்லும்கபாது, 

அதன்மீது அவர் படுத்துப் புரண்டவாறு "அந்கதா! நான் இந்த மண்ைடற யில் இருப்பவரது இடத்தில் 

இருக்கக் கூடாதா'' என்று கூறாத வடர உலகம் அழியாது. இ(வ் வாறு அவர் பெய்வ)தற்கு, அவர் 

(வாழ்க்டக யில்) ெந்திக்கும் கொதடனகய காரைமாக இருக்குகம தவிர, மார்க்கம் காரைமாக 

இருக்காது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5574 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா அ(ந்த இடற)வன்மீது 

ெத்தியமாக! மக்களுக்கு ஒரு காலம் நிச்ெயமாக வரும். (அப்கபாது) பகாடல பெய்தவனுக்குத் தான் 

எதற்காகக் பகாடல பெய்தான் என்பது பதரியாது. பகால்லப்பட்டவனுக்குத் தான் எதற்காகக் 

பகால்லப்பட்டான் என்பது பதரியாது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 5575 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் 

எவன் டகயிலுள்ளகதா அ(ந்த இடற)வன்மீது ெத்தியமாக! மக்களுக்கு ஒரு நாள் வராத வடர உலகம் 

அழியாது. அன்று பகாடல பெய்தவனுக்குத் தான் எதற்காகக் பகான்கறாம் என்பது பதரியாது. 

பகால்லப்பட் டவனுக்குத் தான் எதற்காகக் பகால்லப்பட் கடாம் என்பது பதரியாது'' என்று கூறினார்கள். 

அப்கபாது "அது எவ்வாறு நடக்கும்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "பகாடல ெர்வ ொதாரைமாகிவிடும். பகான்றவனும் பகால்லப் பட்டவனும் நரகத்திற்குச் 

பெல்வார்கள்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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5576 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அபிெீனியாடவச் கெர்ந்த பமலிந்த கால்கள் உடடய ஒரு 

மனிதன் கஅபாடவ (இடித்து)ப் பாழாக்குவான்.36 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5577 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அபிெீனியாடவச் கெர்ந்த பமலிந்த கால்கள் 

உடடய ஒரு மனிதன் கஅபாடவ (இடித்து)ப் பாழாக்குவான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.  

5578 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அபிெீனியாடவச் கெர்ந்த பமலிந்த கால் கள் 

உடடய ஒரு மனிதன் வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் இல்லத்டத (கஅபாடவ இடித்து)ப் 

பாழாக்குவான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5579 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "கஹ்தான்' குலத்திலிருந்து ஒரு மனிதர் 

கதான்றி, தமது டகத்தடியால் மக்கடள வழி நடத்தாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது. இடத 

அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.37  

5580 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: "ஜஹ்ஜாஹ்' எனப்படும் ஒரு மனிதர் அரொளாத வடர இரவு 

பகல் (மாற்றம் நின்று, உலகம் அழிந்து)கபாகாது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகிகறன்: ஷரீக், உடபதுல்லாஹ், உடமர், (இந்த 

ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அப்துல் கபரீ் ஆகிய நால்வரும் ெககாதர்கள் ஆவர். அப்துல் 

மஜதீ் என்பவகர இந்நால்வரின் தந்டத ஆவார்.  

5581 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: கதாலால் மூடப்பட்ட ககடயங்கடளப் கபான்ற முகங்கடளக் 

பகாண்ட ஒரு ெமுதாயத்தாருடன் நீங்கள் கபார் புரியாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது. முடியாலான 

காலைிகடள அைியும் ஒரு கூட்டத்தாருடன் நீங்கள் கபார் புரியாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது. 

இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.38 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

களில் வந்துள்ளது.  

5582 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: முடியாலான காலைிகடள அைியும் ஒரு 

ெமுதாயத்தார் உங்களுடன் கபார் பெய்யாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது. அவர்களின் முகங்கள் 

கதாலால் மூடப்பட்ட ககடயங்கடளப் கபான்றிருக்கும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.  

5583 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: முடியாலான காலைிகடள அைியும் ஒரு கூட்டத்தாருடன் 

நீங்கள் கபார் புரியாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது. ெிறிய கண்களும் ெப்டப மூக்குகளும் பகாண்ட ஒரு 

ெமுதாயத்தாருடன் நீங்கள் கபாரிடாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  
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5584 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: முடிடய (உடடயாக) அைிந்து, முடியில் 

(காலைி தயாரித்து) நடக்கின்ற, கதாலால் மூடப்பட்ட ககடயங்கடளப் கபான்ற முகங்க டளக் பகாண்ட 

ெமுதாயத்தாரான துருக்கிய ருடன் முஸ்லிம்கள் கபாரிடாத வடர யுக முடிவு நாள் வராது. இடத 

அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5585 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யுக முடிவு நாளுக்குமுன் முடியாலான 

காலைிகடள அைிகின்ற ெிவந்த முகமும் ெிறிய கண்களும் பகாண்ட ஒரு கூட்டத்தா ருடன் நீங்கள் 

கபார் பெய்வரீ்கள். அவர்களின் முகங்கள் கதாலால் மூடப்பட்ட ககடயங்கடளப் கபான்று (அகன்று) 

இருக்கும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5586 அபூநள்ரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களுடன் 

இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், "இராக்வாெிகளிடம் (அவர்களின் அளடவயான) கஃபகீஸா 

(அவர்களின் நாையமான) திர்ஹகமா பகாண்டுவரப்படாத நாள் விடரவில் வரப்கபாகிறது'' என்று 

கூறினார்கள். நாங்கள், "எங்கிருந்து பகாண்டுவரப்படாது?'' என்று ககட்கடாம். "அரபியல்லாத பிறபமாழி 
கபசுபவர்கள் அவற்டறத் தர மறுப்பார்கள்'' என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு "ஷாம் (ெிரியா)வாெிகளிடம் 

தீனாகரா (அவர்களின் அளடவயான) "முத்கயா' பகாண்டுவரப்படாத நாள் விடரவில் வரப்கபாகிறது'' 

என்று கூறி னார்கள். நாங்கள், "எங்கிருந்து பகாண்டுவரப் படாது?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு "கராம 

(டபஸாந்திய)ர்களிடமிருந்து பகாண்டுவரப் படாது'' என்று கூறிவிட்டு, ெிறிது கநரம் அடமதியாக 

இருந்தார்கள்; பிறகு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் இறுதிச் ெமுதாயத்தில் ஓர் 

ஆட்ெியாளர் (கலீஃபா) இருப்பார். அவர் எண்ைிப் பார்க்காமல் வாரி வாரி வழங்குவார் என்று 

கூறினார்கள்'' என்றார்கள்.39 இதன் அறிவிப்பாளரான ஜுடரரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான், 

அபூநள்ரா மற்றும் அபுல்அலா (ரஹ்) ஆகிகயாரிடம், "அந்த ஆட்ெியாளர் உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் 

அவர்கள்தான் என நீங்கள் இருவரும் கருதுகிறரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் இருவரும் 

"இல்டல' எனப் பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5587 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்கள் கலீஃபாக்களில் ஒருவர் வருவார். 

அவர் பெல்வத்டத வாரி வாரி வழங்குவார். எண்ைிக் கைக்குப் பார்க்கமாட்டார். இடத அபூெயதீ் 

அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் அலீ பின் ஹுஜ்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் ("பெல்வத்டத வாரி வழங்குவார்' என்படதக் 

குறிக்க "யஹ்ஸூ' என்பதற்குப் பகரமாக) "யஹ்ஸில் மால' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. 

 5588 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இறுதிக் காலத்தில் ஒரு கலீஃபா வருவார். 

அவர் பெல்வத்டத (மக்களிடடகய) பங்கிட்டுக் பகாடுப்பார்; எண்ைிக் கைக்குப் பார்க்க மாட்டார். இடத 
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அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர் களும் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களும் அறிவிக்கின்றனர். - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் வழியாக மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடரிலும் 

வந்துள்ளது.  

5589 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அம்மார் (ரலி) அவர்கள் அகழ் 

கதாண்டிக்பகாண்டும் தமது தடலயில் படிந்தி ருந்த மண்டைத் துடடத்துக்பகாண்டும் 

இருக்கலானார்கள். இடதக் கண்ட அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அம்மார் (ரலி) அவர்களிடம் 

"சுமய்யாவின் மகனுக்கு ஏற்பட வுள்ள துன்பகம! (புஃஸ இப்னி சுமய்யா) உம்டம ஒரு கலகக் 

கூட்டத்தார் பகான்றுவிடு வார்கள்'' என்று பொன்னார்கள்.40 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

களில் வந்துள்ளது.  

5590 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், காலித் பின் 

அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், ("புஃஸ இப்னி சுமய்யா' என்பதற்குப் பகரமாக) "வய்ஸ 

இப்னி சுமய்யா (பாவம்! சுடமய்யாவின் மகன்)' அல்லது "யா வய்ஸ இப்னி சுமய்யா' (சுமய்யாவின் 

மகன் அப்பாவிகய!) என்று காைப்படுகிறது.  

5591 உம்மு ெலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அம்மார் (ரலி) 
அவர்களிடம், "உம்டமக் கலகக் கார கூட்டத்தார் பகான்றுவிடுவார்கள்'' என்று கூறினார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்து. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு ெலமா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5592 உம்மு ெலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அம்மார் (ரலி) 
அவர்கடளப் பற்றி), "அம்மாடர ஒரு கலகக்கார கூட்டத்தார் பகான்றுவிடுவர்'' என்று பொன்னார்கள்.  

5593 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நபி (ஸல்) அவர்கள், "இக் குடறஷிக் 

குலத்தவர்(களில் ெிலர்) என் ெமு தாயத்தாடர அழிப்பார்கள்'' என்று பொன் னார்கள். மக்கள் "(அப்படி 

ஒரு நிடல வந்தால்) நாங்கள் என்ன பெய்ய கவண்டுபமன நீங்கள் கட்டடளயிடுகிறரீ்கள்?'' என்று 

ககட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர்களிடமிருந்து மக்கள் விலகி வாழ்ந்தால் நன்றாயிருக்கும்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள்.41 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. 

 5594 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (பாரெீக மன்னர்) "கிஸ்ரா' (குஸ்ரூ) இறந்து 

விட்டார். அவருக்குப் பிறகு கவபறாரு "கிஸ்ரா' வரமாட்டார். (கராம டபஸாந்திய மன்னர்) டகெர் (ெீெர்) 

இறந்துவிட்டால், அவருக்குப்பின் கவபறாரு டகெர் வர மாட்டார். என் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா 

அவன்மீது ெத்தியமாக! அவர்கள் இருவரின் கருவூலங்களும் நிச்ெயமாக இடறவழியில் 

பெலவிடப்படும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.42 இந்த ஹதீஸ் இரு 

445

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

குழப்பங்களும் மறுமம.... ஹதீஸ் 5520 - 5699



அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அறிவிப் 

பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5595 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் 

பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(தற்கபாதுள்ள) "கிஸ்ரா' 

அழிந்துவிட்டார். இவருக்குப் பிறகு கவபறாரு "கிஸ்ரா' வரமாட்டார். (தற்கபாடதய) டகஸரும் 

அழிந்துவிடுவார். அவருக்குப்பின் கவபறாரு டகஸர் வரமாட்டார். அவர்கள் இருவரின் 

கருவூலங்களும் இடறவழியில் பங்கிடப்படும்'' என்று கூறினார்கள்.  

5596 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 

"(தற்கபாதுள்ள) கிஸ்ரா அழிந்து விட்டால் அவருக்குப் பிறகு கவபறாரு கிஸ்ரா வரமாட்டார்...'' என்று 

ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள டதப் கபான்கற 

இடம்பபற்றுள்ளன.43  

5597 ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"முஸ்லிம்களில் அல்லது இடறநம்பிக்டகயா ளர்களில் ஒரு குழுவினர், பவள்டள மாளிடக யில் 

இருக்கும் "கிஸ்ரா' மன்னருடடய குடும் பத்தாரின் கருவூலத்டத பவற்றி பகாள்வார் கள்'' என்று 

கூறியடத நான் ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 

குடதபா பின் ெயதீ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "முஸ்லிம்களில் (ஒரு குழுவினர்)' என்கற 

ஐயப்பாடின்றி இடம் பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 

கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு பகுதி கடரயிலும் மற்பறாரு பகுதி கடலிலும் அடமந்துள்ள 

ஒரு நகரத்டதப் பற்றி நீங்கள் ககள்விப்பட்டிருக்கிறரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள்.44 மக்கள், "ஆம்; 

அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்று பதிலளித்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இஸ்ஹாக் (அடல) அவர்களின் 

வழித்கதான்றல்களில் எழுபதா யிரம் கபர் அந்நகரத்தின் மீது கபார் பதாடுக் காத வடர யுக முடிவு நாள் 

வராது. அவர்கள் வந்து (அந்நகரத்தில்) இறங்கும்கபாது அவர் கள் எந்த ஆயுதத்டதக் பகாண்டும் ெண்டட 

யிடமாட்டார்கள்; அம்பபய்யவுமாட்டார்கள். அவர்கள் "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல் லாஹு 

அக்பர்' (அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவனில்டல; அல்லாஹ் மிகப் பபரியவன்) என்கற 

கூறுவார்கள். உடகன அந்நகரத்தில் கடலிலுள்ள ஒரு பகுதி வழீ்ந்துவிடும். பிறகு அவர்கள் இரண்டாவது 

முடற "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர்' என்று கூறுவார்கள். உடகன அதன் மறு பகுதி 
வழீ்ந்துவிடும். பிறகு அவர்கள் மூன்றாவது முடற "லாயிலாஹ இல்லல் லாஹு வல்லாஹு அக்பர்' 

என்று கூறுவார் கள். உடகன அவர்களுக்கு வழி திறக்கும். அதில் நுடழந்து கபார்ச் பெல்வங்கடளத் 

திரட்டுவார்கள். அவர்கள் கபார்ச் பெல்வங்கடளப் பங்கிட்டுக்பகாண்டிருக்கும்கபாது ஒருவர் வந்து 

உரத்த குரலில், "தஜ்ஜால் புறப்பட்டுவிட்டான்'' என்று அறிவிப்பார். உடகன அவர்கள் எல்லாவற்டற யும் 
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விட்டுவிட்டு (தஜ்ஜாடல கநாக்கி) திரும்பிச் பெல்வார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5598 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் யூதர்களுடன் கபார் புரிந்து அவர்கடளக் பகால்வரீ்கள். 

எந்த அளவுக்பகன்றால், (கல்லின் பின்னால் ஒரு யூதன் ஒளிந்துபகாள்வான்.) அப்கபாது அந்தக் கல், 

"முஸ்லிகம! இகதா ஒரு யூதன். நீ வந்து, அவடனக் பகான்றுவிடு'' என்று கூறும். இடத அப்துல்லாஹ் 

பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.45 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 

"இகதா ஒரு யூதன் எனக்குப் பின்னால் (ஒளிந்துபகாண்டிருக்கிறான்)'' என்று அந்தக் கல் கூறும் என 

இடம்பபற்றுள்ளது.  

5599 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்களும் யூதர்களும் கபாரிட்டுக்பகாள் 

வரீ்கள். (யூதன் ஒருவன் கல்லுக்குப் பின்னால் ஒளிந்துபகாள்வான்.) அப்கபாது அந்தக் கல், "முஸ்லிகம! 

இகதா எனக்குப் பின்னால் யூதன் ஒருவன் இருக்கிறான். நீ வந்து அவடனக் பகான்றுவிடு'' என்று கூறும். 

இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5600 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யூதர்கள் உங்களுடன் கபாரிடுவார்கள். 

அப்கபாது அவர்கள்மீது உங்களுக்குச் பெல் வாக்கு ஏற்படும். எந்த அளவுக்பகன்றால், அந்தக் கல், 

"முஸ்லிகம! இகதா எனக்குப் பின் னால் யூதன் ஒருவன் இருக்கிறான். அவடனக் பகான்றுவிடு'' என்று 

கூறும். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5601 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: முஸ்லிம்கள் யூதர்களுடன் கபார் பதாடுக்காத 

வடர யுக முடிவு நாள் வராது. அப்கபாது முஸ்லிம்கள் (பதிலடியாக) யூதர்கடளக் பகால்வார்கள். எந்த 

அளவுக்பகன்றால், யூதன் ஒருவன் அந்தக் கல்லுக்கும் மரத்துக்கும் பின்னால் ஒளிந்துபகாள்வான். 

உடகன அந்தக் கல், அல்லது அந்த மரம், "முஸ்லிகம! அல்லாஹ்வின் அடியாகர! இகதா எனக்குப் 

பின்னால் யூதன் ஒருவன் இருக்கி றான். உடகன நீ வந்து அவடனக் பகான்றுவிடு'' என்று கூறும். பபரிய 

உடட மரத்டதத் தவிர. ஏபனனில், அது யூதர்களின் மரமாகும்.46 இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.  

5602 ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யுக முடிவு 

நாளுக்குமுன் பபரும் பபாய்யர் கள் ெிலர் வருவார்கள்'' என்று கூறியடத நான் ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் 

மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அபுல்அஹ்வஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

உடகன நான் ஜாபிர் (ரலி) அவர் களிடம், "இடத நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 

பெவியுற்றரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் "ஆம்' என்றார்கள் என இடம்பபற் 

றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அவற்றில், ெிமாக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், என் ெககாதரர் முஹம்மத் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள், 
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ஜாபிர் பின் ெமுரா (ரலி) அவர்கள், "அவர்கள் குறித்து நீங்கள் எச்ெரிக்டகயாக இருந்துபகாள்ளுங்கள்'' 

என்று கூறியடத நான் ககட்கடன் எனத் பதரிவித்ததாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

5603 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பபரும் பபாய்யர்களான சுமார் முப்பது "தஜ்ஜால்'கள் 

அனுப்பப்படாமல் யுக முடிவு நாள் வராது. அவர்களில் ஒவ்பவாருவரும் தம்டம இடறவ னின் தூதர் 

என்று பொல்லிக்பகாள்வார்கள். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.47 இந்த ஹதீஸ் 

இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 19 இப்னு ஸய்யாத் பற்றிய குறிப்பு48  

5604 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெிறுவர்கள் ெிலடரக் கடந்து பென்கறாம். அவர்களிடடகய இப்னு 

ஸய்யாதும் இருந்தான். (எங்கடளக் கண்டதும்) ெிறுவர்கள் ஓடிவிட்டனர். இப்னு ஸய்யாத் (மட்டும்) 

அப்படிகய உட்கார்ந்துபகாண்டான். அடத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பவறுத்தடதப் 

கபான்றிருந்தது. ஆககவ, அவனிடம், "உன் கரங்கள் மண்டைத் தழுவட்டும்! நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

என நீ உறுதிபமாழி அளிக்கிறாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவன், "இல்டல; நான் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் என நீர் ொட்ெியமளிக் கிறரீா?'' என்று ககட்டான். அப்கபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்டன விடுங்கள். நான் அவடனக் பகான்றுவிடு கிகறன்'' என்று 

கூறினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் கருதக்கூடிய ஒருவனாக (தஜ்ஜாலாக) 

இவன் இருந்தால், உம்மால் ஒருகபாதும் அவடனக் பகால்ல முடியாது. (அந்தப் பபாறுப்பு பகாடுக்கப் 

பட்டவர் ஈொ (அடல) அவர்ககள)'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது. 

 5605 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நடந்துபென்கறாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இப்னு 

ஸய்யாடதக் கடந்து பென்றார்கள். அவனிடம், "நான் உனக்காக (என் மனதிற்குள்) ஒன்டற 

மடறத்துடவத்துள்களன் (அது என்ன?)'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவன் "துக்' என்று பொன்னான். 

(அதாவது "துகான்' எனும் அத்தியாயத்டத (44) "துக்' என அடரகுடறயாகச் பொன்னான்.) அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தூரப்கபா! உன்னால் உனது எல்டலடயத் தாண்ட முடியாது'' 

என்று பொன்னார்கள். அப்கபாது உமர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்டன விடுங்கள். நான் 

அவனது கழுத்டத பவட்டிவிடுகிகறன்'' என்று பொன்னார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "அவடன விட்டுவிடுக. நீர் அஞ்சுகின்ற ஒருவனாக (தஜ்ஜாலாக) இவன் இருந்தால், இவடனக் 

பகால்ல உம்மால் முடியாது'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது.  
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5606 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் 

மற்றும் உமர் (ரலி) ஆகிகயாரும் மதீனாவின் வதீிபயான்றில் அவடன (இப்னு ஸய்யாடத)ச் 

ெந்தித்தார்கள். அவனிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் இடறவனின் தூதர் என நீ 

ொட்ெியம் அளிக்கி றாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவன், "நான் இடறவனின் தூதர் என நீர் 

ொட்ெியம் அளிக்கிறரீா?'' என்று (திருப்பிக்) ககட்டான். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், 

"நான் அல்லாஹ்டவயும் அவனுடடய வானவர்கடளயும் அவனுடடய கவதங்கடள யும் நம்பிக்டக 

பகாண்கடன். நீ என்ன காண்கிறாய்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு இப்னு ஸய்யாத், "தண்ைரீின் மீது 

ெிம்மாெனம் ஒன்டறக் காண்கிகறன்'' என்று பொன்னான். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "நீ கடல்மீதுள்ள இப்லீஸின் ெிம்மாெனத்டதகய காண்கிறாய்'' என்று கூறிவிட்டு, "இன்னும் 

என்ன காண்கிறாய்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவன், "(அல்லாஹ்விடமிருந்து பெய்திகடளக் 

பகாண்டுவரும்) இரு உண்டமயாளர்கடளயும் ஒரு பபாய்ய டரயும், அல்லது இரு பபாய்யர்கடளயும் 

ஓர் உண்டமயாளடரயும் நான் காண்கிகறன்'' என்று பொன் னான். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "அவனுக்குக் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவடன விட்டுவிடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள்.  

5607 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் வழியாகவும் இரு அறிவிப் 

பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. "நபி (ஸல்) அவர்கள் தம்முடன் அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) ஆகிகயார் 

இருக்க, இப்னு ஸாயி டதச் ெந்தித்தார்கள். அப்கபாது இப்னு ஸாயித் ெிறுவர்களுடன் 

(விடளயாடிக்பகாண்டு) இருந்தான்...'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற தகவல்கள் கமற்கண்ட 

ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம் பபற்றுள்ளன.  

5608 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு ஸாயிதுடன் மக்காவடர பயைம் 

கமற்பகாண்கடன். அப்கபாது அவன் என்னிடம், "நான் மக்களில் ெிலடரச் ெந்தித் கதன். அவர்கள் 

என்டன "தஜ்ஜால்' எனக் கருதுகின்றனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தஜ்ஜாலுக்குக் 

குழந்டத இருக்காது' என்று கூறியடத நீங்கள் ககட்கவில்டலயா?'' என்று ககட்டான். நான், "ஆம் 

(ககட்டுள் களன்)'' என்கறன். அவன், "எனக்குக் குழந்டத உள்ளது'' என்று கூறிவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தஜ்ஜால் மதீனாவுக்குள்ளும் மக்காவுக்குள்ளும் நுடழயமாட்டான்' என்று 

கூறியடத நீங்கள் ககட்டதில்டலயா?'' என்றான். நான் "ஆம் (ககட்டுள்களன்)'' என்கறன். அவன், "நான் 

மதீனாவில் பிறந் கதன். இகதா நான் மக்காவுக்குச் பெல்லப் கபாகிகறன்'' என்று கூறினான். பிறகு 

இறுதியாக அவன், "அறிந்துபகாள்க: அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நான் தஜ்ஜாலின் பிறப்டபயும் 

அவனது வெிப்பிடத்டதயும் இப்கபாது அவன் எங்கக இருக்கிறான் என்படதயும் நன்கறிகவன்'' என்று 

கூறி, என்டனக் குழப்பிவிட்டான். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5609 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: இப்னு ஸாயித் என்னிடம் கபெியகபாது, 

அவடனப் பழிப்பதற்கு எனக்கு பவட்கமாக இருந்தது. அவன், "(விவரம் பதரியாத காரைத்தால், என்டன 

"தஜ்ஜால்' என்று நிடனக்கும்) பபாது மக்கடள நான் பபாருட்படுத்தவில்டல. (ஆனால்,) முஹம்மத் 
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(ஸல்) அவர்களின் கதாழர்ககள! உங்களுக்கும் எனக்குமிடடகய என்ன பிரச்ெிடன? நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"அவன் (தஜ்ஜால்) யூதன்' என்று பொல்லவில்டலயா? ஆனால், நாகனா இஸ்லாத்டத ஏற்றுவிட்கடன்; 

"அவனுக்குக் குழந்டதகயதும் பிறக்காது' என்று நபியவர்கள் பொன்னார்கள். எனக்குக் குழந்டத 

இருக்கிறது. "அவன் மக்காவுக்குள் நுடழவடத அல்லாஹ் தடட பெய்துவிட்டான்' என்று நபியவர்கள் 

கூறினார்கள். நான் ஹஜ் பெய்துவிட்கடன்'' என்று கூறினான். இவ்வாறு அவனது பொல் என்னில் ஒரு 

மதிப்டப உண்டாக்கும் அளவுக்கு அவன் கபெிக்பகாண்கடயிருந்தான். பிறகு அவன், "அறிந்துபகாள்க: 

அல்லாஹ்வின் மீதாடை யாக! இப்கபாது அவன் (தஜ்ஜால்) எங்கக இருக்கிறான் என்படத நான் 

அறிகவன். அவனுடடய தந்டதடயயும் தாடயயும் நான் அறிகவன்'' என்றான். அவனிடம் "அந்த 

(தஜ்ஜால் எனும்) மனிதனாக நீ இருக்க கவண் டும் என ஆடெப்படுகிறாயா?'' என்று ககட்கப் பட்டது. 

அதற்கு அவன், "அவ்வாறு என்னி டம் ககாரப்பட்டால் அடத நான் பவறுக்கமாட் கடன்'' என்றான். இந்தத் 

தகவல் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 5610 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு, அல்லது 

உம்ராவுக்குச் பென்கறாம். எங்க ளுடன் இப்னு ஸாயிதும் இருந்தான். (வழியில்) நாங்கள் ஓரிடத்தில் 

தங்கிகனாம். (ஓய்பவடுப்பதற்காக) மக்கள் கடலந்து பென்றபின் நானும் இப்னு ஸாயிதும் மட்டுகம 

எஞ்ெியிருந்கதாம். அவடனப் பற்றிச் பொல்லப்படுகிற விஷயங்களால் அவனருகில் இருப்படத நான் 

மிகவும் பவறுத்கதன். அவன் தனது பயைச் ொமான்கடளக் பகாண்டுவந்து எனது பயைச் 

ொமான்களுடன் டவத்தான். அப்கபாது நான், "பவயில் கடுடமயாக உள்ளது. அந்த மரத்திற்குக் கீகழ நீ 

உன் பபாருட்கடள டவத்தால் நன்றாயிருக்குகம'' என்கறன். அவ்வாகற அவன் பெய்தான். அப்கபாது 

ஆட்டு மந்டத ஒன்று வந்தது. உடகன அவன் பென்று, ஒரு பபரிய ககாப்டப (நிடறய பால்) உடன் 

என்னிடம் வந்து, "அபூெயகீத! பருகுவரீாக'' என்றான். நான், "பவயிலும் கடுடமயாக உள்ளது. பாலும் 

சூடாக உள்ளது என்று -அவன் டகயிலிருந்து வாங்கி அருந்தப் பிடிக்காமல், அல்லது அவன் 

டகயிலிருந்து வாங்கப் பிடிக்காமல்- பொன்கனன். அவன், "அபூெயகீத! நான் ஒரு கயிற்டற எடுத்துவந்து 

அடத ஒரு மரத்தில் மாட்டி தற்பகாடல பெய்துபகாள்ளலாமா என்று நிடனத்கதன். என்டனப் பற்றி 
மக்கள் கபெிக்பகாள்கிற பெய்திககள காரைம். அபூெயகீத! யாருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் கூறிய ஹதீஸ் பதரியா விட்டாலும், அன்ொரிககள! உங்களுக்குத் பதரியாமல் கபாகாது. 

(அபூெயகீத!) நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஹதீஸ்கடள நன்கறிந்தவர் களில் 

ஒருவரல்லவா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் (தஜ்ஜால்) இடறமறுப் பாளன்' என்று 

பொல்லவில்டலயா? நாகனா ஒரு முஸ்லிமாக இருக்கிகறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவன் (தஜ்ஜால்) குழந்டத பாக்கியமற்ற மலடன்' என்று கூற வில்டலயா? நாகனா என் குழந்டதடய 

மதீனாவில் விட்டுவந்துள்களன். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் மதீனா வுக்குள்ளும் 

மக்காவுக்குள்ளும் நுடழய முடியாது' என்று கூறவில்டலயா? நாகனா, மதீனாவிலிருந்து மக்காடவ 

நாடி வந்துபகாண் டிருக்கிகறன்'' என்று பொன்னான். இடதபயல்லாம் ககட்டு அவடன மன் னிக்கும் 

அளவுக்கு நான் கபாய்விட்கடன். பிறகு அவன், "அறிந்துபகாள்க: அல்லாஹ் வின் மீதாடையாக! 
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தஜ்ஜாடல நான் அறி கவன். அவனது பிறப்டபயும், இப்கபாது அவன் எங்கக இருக்கிறான் என்படதயும் 

நான் அறிகவன்'' என்றான். அப்கபாது நான் "காலபமல்லாம் உனக்கு நாெமுண்டாகட்டும்'' என்று கூறி 
(ெபித்து)விட்கடன்.  

5611 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இப்னு 

ஸாயிதிடம், "பொர்க்கத்தின் மண் எது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவன், "அபுல்காெிகம! அது 

(நிறத்தில்) பவண்டமயான மாவும் (மைத்தில்) கஸ்தூரியும் ஆகும்'' என்றான். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "ெரிதான்'' என்றார்கள். 

 5612 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: இப்னு ஸய்யாத், நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 

பொர்க்கத்தின் மண்டைப் பற்றிக் ககட்டான். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "பவண்டமயான மாவும் 

சுத்தமான கஸ்தூரியுமாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  

5613 முஹம்மத் பின் அல்முன்கதிர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்கள், "இப்னு ஸாயித்'தான் தஜ்ஜால் என அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியம் பெய்து கூறுவடத நான் 

கண் கடன். நான், "அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியம் பெய்து கூறுகிறரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 

ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள், "உமர் (ரலி) அவர்கள் "இப்னு ஸாயித்'தான் தஜ்ஜால் என்று நபி (ஸல்) 

அவர்களுக்கு அருகிகலகய ெத்தியம் பெய்து கூறினார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் உமர் (ரலி) 
அவர்களுக்கு மறுப்புத் பதரிவிக்கவில்டல'' என்று பொன் னார்கள்.  

5614 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்டத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுடனும் (அவர்களின் கதாழர்களில்) ஒரு 

குழுவினருடனும் இப்னு ஸய்யாடத கநாக்கிச் பென்றார்கள். "பனூ மஃகாலா' குலத்தாரின் 

மாளிடகக்கருகக ெிறுவர்களுடன் (ெிறுவனாக) அவன் விடளயாடிக்பகாண்டிருப்படதக் கண்டார்கள். 

அப்கபாது இப்னு ஸய்யாத் பருவ வயடத பநருங்கிவிட்டிருந்தான். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் தமது கரத்தால் அவனது முதுகில் அடிக்கும் வடரயில் அவன் எடதயுகம உைரவில்டல. 

பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் இடறவனின் தூதர்தான் என்று நீ ொட்ெியம் 

அளிக்கிறாயா?'' என்று இப்னு ஸய்யாதிடம் ககட்டார்கள். இப்னு ஸய்யாத் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கடளக் கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு, "நீங்கள் (எழுதப் படிக்கத் பதரியாத மக்களான) "உம்மி' களின் தூதர் 

என்று நான் ொட்ெியம் அளிக்கிகறன்'' என்று பதிலளித்தான். கமலும் அவன், அல்லாஹ் வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம், "நான் இடறவனின் தூதர்தான் என்று நீங்கள் ொட்ெியம் அளிக்கிறரீ் களா?'' என்றும் 

ககட்டான். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (இஸ்லாத்டதப் பற்றி அவனிடம் எதுவும் 

ககட்காமல்) அவடன விட்டுவிட்டு, "நான் அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுடடய தூதர்களின் மீதும் 

நம்பிக்டக பகாண்டுள்களன்'' என்று கூறினார்கள். பிறகு அவனிடம், "(உன் நிடல பற்றி) நீ என்ன 

கருதுகிறாய்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு இப்னு ஸய்யாத், "எனக்கு பமய்யான பெய்திகளும் 
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பபாய்யான பெய்திகளும் உதிக்கின்றன'' என்று கூறினான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

"உனக்கு இப்பிரச்ெிடனயில் (உண்டமயும் பபாய் யும் கலந்து) குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது'' என்று 

கூறிவிட்டு, "நான் ஒன்டற மனதில் உனக்காக (உன்டனச் கொதிப்பதற்காக) மடறத்துடவத் துள்களன். 

(அது என்னபவன்று பொல்)'' என்று கூறினார்கள். இப்னு ஸய்யாத், "அது "துக்' என்று பதிலளித்தான். 

(அதாவது "துகான்' (44) எனும் அத்தியாயத்தின் 10ஆவது வெனம் என்படத அடரகுடறயாகச் 

பொன்னான்.) உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், "தூர விலகிப்கபா. நீ உன் எல்டலடயத் 

தாண்டிவிட முடியாது'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! என்டன விடுங்கள். இவனது கழுத்டத நான் பவட்டி விடுகிகறன்'' என்று 

ககட்டார்கள். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவன் (இப்னு ஸய்யாத்) அவனாக (தஜ்ஜாலாக) 

இருந்தால் இவடனக் பகால்லும் பபாறுப்பு உங்களுக்குக் பகாடுக்கப்படவில்டல; இவன் அவனில்டல 

பயன்றால், இவடனக் பகால்வதால் உங்க ளுக்கு நன்டமகயதும் இல்டல'' என்று பொன்னார்கள்.49 - 

(பதாடர்ந்து) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அதன் பின்னர் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களும் உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களும் இப்னு ஸய்யாத் தங்கியிருந்த கபரீச்ெந் 

கதாட்டத்டத கநாக்கி நடக்கலாயினர். கபரீச்ெந் கதாட்டத்திற் குள் நுடழந்தவுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், இப்னு ஸய்யாத் தம்டமப் பார்த்துவிடும் முன்கப அவனிடமிருந்து அவனது கபச்சு 

எடதயாவது ககட்டுவிட கவண்டுபமன்று திட்டமிட்டபடி கபரீச்ெ மரங்களுக்கிடடயில் தம்டம 

மடறத்துக்பகாண்டு நடந்தார்கள். அப்கபாது இப்னு ஸய்யாத் தனது படுக்டகயில் ஒரு பூம்பட்டுப் 

கபார்டவக்குள் எடதகயா முணுமுணுத்தபடி படுத்திருந்தான். இப்னு ஸய்யாதின் தாய், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபரீச்ெ மரங்களுக்கிடடகய தம்டம மடறத்துக்பகாண்டு 

வருவடதக் கண்டு, இப்னு ஸய்யாடத, "ஸாஃபிகய!'' (இது இப்னு ஸய்யாதின் பபயர்) இகதா 

முஹம்மத்!'' என்றாள். உடகன இப்னு ஸய்யாத் குதித்பதழுந்து உட்கார்ந்து பகாண்டான். (அதனால் 

அவனது கபச்சு எடதயும் ககட்க முடியவில்டல.) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவள் 

அவடன அப்படிகய விட்டுவிட்டிருந்தால் அவன் (உண்டம நிடலடயத்) பதளிவுபடுத்தியிருப்பான்'' 

என்று பொன்னார்கள்.50 - அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பிறகு அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடடகய எழுந்து நின்று, அல்லாஹ்டவ அவனது தகுதிக்ககற்பப் கபாற்றிப் 

புகழ்ந்துவிட்டு, தஜ்ஜாடலப் பற்றிப் பின்வருமாறு கபெினார்கள்: அவடனக் குறித்து உங்கடள நான் எச்ெ 

ரிக்கிகறன். எந்த இடறத்தூதரும் அவடனக் குறித்துத் தம் ெமுதாயத்தாடர எச்ெரிக்காமல் 

இருந்ததில்டல. நூஹ் (அடல) அவர்கள் தம் ெமுதாயத்தாடர அவடனக் குறித்து எச்ெரித் தார்கள். 

ஆயினும், நான் அவடனப் பற்றி கவபறந்த இடறத்தூதரும் தம் ெமுதாயத்தாருக் குச் பொல்லாத ஒரு 

விவரத்டத உங்களுக்குச் பொல்கிகறன். அவன் ஒற்டறக் கண்ைன் ஆவான்; வளமும் உயர்வும் மிக்க 

அல்லாஹ் ஒற்டறக் கண்ைன் அல்லன் என்படத அறிந்துபகாள்ளுங்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் 

ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அம்ர் பின் ஸாபித் 

அல்அன்ொரீ (ரஹ்) அவர்கள், நபித்கதாழர்களில் ெிலர் தம்மிடம் கூறியதாகப் பின்வருமாறு என்னிடம் 

பதரிவித்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தஜ்ஜாடலப் பற்றி எச்ெரித்த அன்டறய 
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தினத்தில், "தஜ்ஜாலின் இரு கண்களுக்கிடடயில் "காஃபிர்' (இடறமறுப்பாளன்) என்று 

எழுதப்பட்டிருக்கும். அவனது நடிவடிக்டகடய பவறுக்கின்ற ஒவ்பவாருவரும் அடத வாெிப்பார்கள்; 

அல்லது ஒவ்கவார் இடறநம்பிக்டகயாளரும் வாெிப்பார்கள்'' என்றும், "அறிந்துபகாள்ளுங்கள்: 

உங்களில் எவரும் இறப்பதற்குமுன் தம் இடறவடனப் பார்க்க முடியாது'' என்றும் கூறினார்கள்.51  

5615 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 

கதாழர்களில் ஒரு குழுவினருடன் (இப்னு ஸய்யாடத கநாக்கி) நடந்தார்கள். அவர்களுடன் உமர் பின் 

அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். இப்னு ஸய்யாத், பனூ முஆவியா குலத்தாரின் மாளி 
டகக்கருகக ெிறுவர்களுடன் விடளயாடிக் பகாண்டிருப்படதக் கண்டார்கள். அப்கபாது அவன் பருவ 

வயடத எட்டியிருந்தான். மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 

இடம்பபற்றுள்ளன. அதில் உமர் பின் ஸாபித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய பெய்திவடரகய 

இடம்பபற்றுள்ளது. இந்த அறிவிப்பில், "அவள் அவடன அப்படிகய விட்டுவிட்டிருந்தால் அவன் தனது 

நிடலடய பதளிவுபடுத்தியிருப்பான்'' என்பதற்கு "அவனுடடய தாய் அவடன அப்படிகய 

விட்டிருந்தால் அவன் தனது நிடலடயத் பதளிவுபடுத்தியிருப்பான்'' என்று யஅகூப் பின் இப்ராஹமீ் 

(ரஹ்) அவர்கள் (விளக்கம்) கூறியதாகவும் இடம்பபற்றுள்ளது. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் 

களில் வந்துள்ளது. 

 5616 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

தம் கதாழர்களில் ஒரு குழுவினருடன் இப்னு ஸய்யாடதக் கடந்து பென்றார்கள். அவர்களுடன் உமர் 

பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களும் இருந் தார்கள். இப்னு ஸய்யாத், "பனூ மஃகாலா' குலத்தாரின் 

மாளிடகக்கருகக ெிறுவர்களுடன் விடள யாடிக்பகாண்டிருந்தான். அப்கபாது அவன் ெிறுவனாக 

இருந்தான்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளடதப் 

கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. அவற்றில் அப்து பின் ஹுடமத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உடப பின் கஅப் (ரலி) அவர்களுடன் (இப்னு ஸய்யாத் 

தங்கியிருந்த) கபரீச்ெந் கதாட்டத் திற்குச் பென்றடதப் பற்றிய குறிப்பு இடம்பபறவில்டல.  

5617 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் இப்னு ஸாயிடத 

மதீனாவின் ொடலகளில் ஒன்றில் ெந்தித்தார்கள். அவர்கள் அவனிடம் ஏகதா பொல்ல அவன் 

ககாபப்பட்டான். உடகன அவனது உடல், பதருடவகய அடடத்துக்பகாள்ளும் அளவுக்கு (வஙீ்கி)ப் 

புடடத்தது. பின்னர் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் (தம் ெககாதரி) ஹஃப்ஸா (ரலி) 
அவர்களிடம் பென்றார்கள். நடந்த பெய்தி முன்கப ஹஃப்ஸாவுக்குத் பதரிந்திருந்தது. அப்கபாது 

ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் உமக்கு அருள் புரியட்டும்! நீர் இப்னு ஸாயிதிடமிருந்து என்ன 

எதிர்பார்த் தீர்?'' என்று ககட்டுவிட்டு, "உமக்குத் பதரி யுமா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவன் (தஜ்ஜால்) தனக்ககற்படும் ஒரு ககாபத் தின்கபாகத புறப்படுவான்' என்று கூறியடத நீர் 
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அறியவில்டலயா? (ஒருகால் இப்னு ஸய்யாகத தஜ்ஜாலாக இருந்தால் என்னவாயி ருக்கும்!)'' என்று 

ககட்டார்கள்.  

5618 நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், "நான் இப்னு 

ஸய்யாடத இரு முடற ெந்தித் கதன். முதல் முடற ெந்தித்துவிட்டு வந்து அவ(னுடடய நண்ப)ர்களில் 

ஒருவரிடம், "இவன் (இப்னு ஸய்யாத்), அவர் (நபி) என்று நீங்கள் கபெிக்பகாள்கிறரீ்களா?'' எனக் 

ககட்கடன். அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இல்டல'' என்று பதிலளித்தார். அதற்கு நான், 

"நீர் என்னிடம் பபாய் பொல்கிறரீ். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! உங்களில் ெிலர் என்னிடம், "அவன் 

உங்களிகலகய அதிகச் பெல்வமும் நிடறய குழந்டதகளும் உள்ளவனாக ஆகாத வடர 

மரைிக்கமாட்டான்' என்று கூறினார்கள். அவடனப் பற்றி அவ்வாகற இன்றும் அவர்கள் 

கருதிக்பகாண்டிருக்கிறார்கள் (நபி என்று கருதாவிட்டால் அவ்வளவு உறுதியாக நீங்கள் எப்படி 

இவ்வாறு நம்பினரீ்கள்?)'' என்று ககட்கடன் என்று கூறினார்கள். கமலும், அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: பிறகு நாங்கள் கபெிக்பகாண்டி ருந்துவிட்டு, அவனிடமிருந்து நான் (புறப்பட்டு) 

வந்துவிட்கடன். பிறகு அவடன மறுபடியும் நான் ெந்தித்தகபாது, அவனது கண் ஒன்று வஙீ்கிப் 

புடடத்திருந்தது. நான், "இப்கபாது நான் காணுகின்ற நிடலயில் உன்னுடடய கண் எப்கபாது மாறியது?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அவன், "எனக்குத் பதரியாது'' என்று பதிலளித்தான். "உன் தடலயிகலகய அது 

இருக்க, உனக்கு எப்படி பதரியாமல் கபாகும்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவன், "அல்லாஹ் நாடினால் 

உம்முடடய இந்தக் டகத்தடிக்கும் அல்லாஹ் (இந்தக் குடறயுள்ள) கண்டை உருவாக்குவான்'' என்று 

கூறிவிட்டு, கழுடதடயப் கபான்று மிகக் கடுடம யாகக் கத்தினான். அப்கபாது என் கதாழர்களில் ெிலர், 

என்னிடமிருந்த டகத்தடியால் அது உடடயும் அளவுக்கு நான்தான் அவடன அடித்துவிட்கடன் என்று 

எண்ைினர். "அல்லாஹ்வின் மீதாடை யாக! அ(வன் கத்திய)தற்கான காரைத்டத நான் 

அறியவில்டல. பிறகு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் இடறநம்பிக்டகயாளர்களின் அன்டன 

(ஹஃப்ஸா-ரலி) அவர்களிடம் பென்று அடதப் பற்றித் பதரிவித்தார்கள். அதற்கு 

இடறநம்பிக்டகயாளர்களின் அன்டன ஹஃப்ஸா (ரலி) அவர்கள், "அவனிடம் உமக்பகன்ன கவடல?'' 

என்று ககட்டுவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவனுக்கு (தஜ்ஜாலுக்கு) ஏற்படும் ஒரு 

ககாபத்டத முன்னிட்கட அவன் மக்களி டடகய முதன் முதலில் புறப்பட்டு வருவான்' என்று கூறியடத 

நீர் அறியவில்டலயா?'' என்று ககட்டார்கள்.  

பாடம் : 20 தஜ்ஜால், அவனது தன்டம, அவனு டன் இருப்படவ ஆகியடவ பற்றிய குறிப்பு.52 

 5619 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

மக்களிடடகய தஜ்ஜாடலப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார்கள். அப்கபாது அவர்கள், "அல்லாஹ் ஒற்டறக் 

கண்ைன் அல்லன். அறிந்துபகாள்ளுங்கள்! மெீஹுத் தஜ்ஜால் வலக் கண் குருடானவன் ஆவான். 

அவனது கண் (ஒகர குடலயில்) துருத்திக்பகாண்டிருக்கும் திராட்டெடயப் கபான்றிருக்கும்'' என்று 

கூறினார்கள்.53 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
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அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5620 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எல்லா இடறத்தூதர்களும் தம் ெமுதாயத் 

தாடர மகா பபாய்யனான ஒற்டறக் கண்ைன் (தஜ்ஜால்) குறித்து எச்ெரிக்காமல் இருந்த தில்டல. 

அறிந்துபகாள்ளுங்கள்: அவன் ஒற் டறக் கண்ைன் ஆவான். ஆனால், உங்கள் இடறவன் ஒற்டறக் 

கண்ைன் அல்லன். அந்தப் பபாய்யனுடடய இரு கண்களுக்கி டடகய காஃப், ஃப, ரா (இடறமறுப்பாளன் - 

காஃபிர்) என்று (தனித் தனி எழுத்துகளில்) எழுதப்பட்டிருக்கும். இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.54 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது  

5621 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தஜ்ஜாலின் இரு கண்களுக்கிடடகய காஃப், ஃப, ர -அதாவது 

காஃபிர் (இடறமறுப் பாளன்)- என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5622 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தஜ்ஜால் 

ஒரு கண் தடவப்பட்டவன் ஆவான். அவனு டடய இரு கண்களுக்கிடடகய "காஃபிர்' என்று 

எழுதப்பட்டிருக்கும். அடத ஒவ்பவாரு முஸ்லிமும் வாெிப்பார்'' என்று கூறிவிட்டு, அடதத் 

தனித்தனியாக (காஃப், ஃப, ர என்று) உச்ெரித்துக் காட்டி னார்கள்.  

5623 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தஜ்ஜால் இடக் கண் குருடானவனும் 

தடலமுடி நிடறந்தவனும் ஆவான். அவனுடன் பொர்க்கபமான்றும் நரகபமான்றும் இருக்கும். 

அவனிடம் உள்ள நரகம் பொர்க்கமாகும். அவனிடம் உள்ள பொர்க்கம் நரகமாகும். இடத ஹுடதஃபா 

பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.55 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது.  

5624 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தஜ்ஜாலுடன் என்ன இருக்கும் என்படத 

அவடனவிட நான் நன்கறிகவன். ஓடுகின்ற இரு நதிகள் அவனிடம் இருக்கும். அவற்றில் ஒன்று 

பவளிப்பார்டவக்கு பவண்டமயான நீராகக் காட்ெி தரும். மற்பறான்று பவளிப்பார் டவக்கு 

பகாழுந்துவிட்படரியும் பநருப்பாகக் காட்ெி தரும். அந்த இடத்டத அடடபவர் பநருப்பாகக் 

காட்ெியளிக்கும் நதிக்குச் பென்று, கண்டை மூடிக்பகாண்டு, தடலடயத் தாழ்த்தி அதிலிருந்து ெிறிது 

அருந்தட்டும். ஏபனனில், அது குளிர்ந்த நீராகும். தஜ்ஜால் ஒரு கண் தடவப்பட்டவன் ஆவான். அவ(னது 

கண்ைி)ன் மீது பகட்டியான கதால் ஒன்று (மூடி) இருக்கும். அவனுடடய இரு கண்களுக்கிடடயில் 

"காஃபிர்' (இடறமறுப்பாளன்) என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். எழுத்தறிவுள்ள, எழுத்தறிவற்ற ஒவ்கவார் 

இடறநம்பிக்டகயாளரும் அடத வாெிப்பார். இடத ஹுடதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள். 
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5625 ஹுடதஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தஜ்ஜால் 

பதாடர்பாகக் கூறுடகயில், "அவனுடன் நீரும் பநருப்பும் இருக்கும். அவனிடம் உள்ள பநருப்பானது 

(உண்டமயில்) குளிர்ந்த நீராகும். அவனிடமுள்ள நீர் (உண்டம யில்) பநருப்பாகும். ஆககவ, 

(அவனிடமுள்ள தண்ைடீர நம்பி) அழிந்துவிடாதீர்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது. இந்த ஹதீடஸ நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து பெவியுற்றுள் 

களன் என அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் அம்ர் அல்அன்ொரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கி றார்கள். 

 5626 ரிப்ஈ பின் ஹிராஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் அம்ர் (ரலி) 
அவர்களுடன் ஹுடதஃபா பின் அல் யமான் (ரலி) அவர்களிடம் பென்கறன். உக்பா (ரலி) அவர்கள் 

ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்களி டம், "நீங்கள் தஜ்ஜால் பதாடர்பாக அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடமிருந்து பெவி யுற்ற ஹதீடஸ எனக்கு அறிவியுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 

அவர்கள், "தஜ்ஜால் (யுக முடிவு நாளுக்குமுன்) புறப்பட்டு வருவான். அவனு டன் நீரும் பநருப்பும் 

இருக்கும். மக்களுக்கு நீராகக் காட்ெி தருவது (உண்டமயில்) கரிக்கும் பநருப்பாகும். மக்களுக்கு 

பநருப்பாகக் காட்ெி தருவது (உண்டமயில்) குளிரான சுடவ நீராகும். உங்களில் யார் அந்த இடத்டத 

அடடகிறாகரா அவர் பநருப்பாகக் காட்ெியளிப்பதில் விழட்டும்! ஏபனனில், அது நல்ல சுடவ நீராகும்'' 

என்று கூறினார்கள். அப்கபாது உக்பா பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்களின் 

அறிவிப்டப உண்டமப்படுத்தும் விதமாக, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நானும் 

(இவ்வாகற) பெவியுற்கறன்'' என்றார்கள். 

 5627 ரிப்ஈ பின் ஹிராஷ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஹுடதஃபா (ரலி) அவர்களும் அபூமஸ்ஊத் 

உக்பா பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களும் (ஓரிடத்தில்) ெந்தித்துக்பகாண்டனர். அப்கபாது ஹுடதஃபா (ரலி) 
அவர்கள், "நான் தஜ்ஜாலுடன் என்ன இருக்கும் என்படத தஜ்ஜாடலவிட நன்கறிகவன். அவனுடன் 

நீராலான நதிபயான்றும் பநருப்பாலான நதி பயான்றும் இருக்கும். பநருப்பாகக் காட்ெியளிப்பகத 

(உண்டமயில்) நீராகும். நீராகக் காட்ெியளிப்பகத (உண்டமயில்) பநருப்பாகும். உங்களில் அந்த 

இடத்டத அடடபவர் நீரருந்த விரும்பினால், பநருப் டபப் கபான்று காட்ெியளிப்பதிலிருந்து 

அருந்தட்டும். ஏபனனில், அடதகய அவர் நீராகக் காண்பார்'' என்று பொன்னார்கள். (இடதக் ககட்ட) 

அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "இவ்வாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியடத நானும் 

ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 5628 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் நான் உங்களிடம் தஜ்ஜாடலப் பற்றிய பெய்தி 
ஒன்டறச் பொல்லட்டுமா? கவபறந்த இடறத்தூதரும் அடதப் பற்றி தம் ெமுதாயத் தாருக்குச் 

பொன்னதில்டல. அது (என்ன பவனில்), அவன் ஒற்டறக் கண்ைன் ஆவான். அவன் தன்னுடன் 

பொர்க்கம் மற்றும் நரகம் கபான்றடதக் பகாண்டுவரு வான். அவன் எடதச் பொர்க்கம் என்று கூறு 

கிறாகனா, அதுதான் (உண்டமயில்) நரகமாக இருக்கும். (இடறத்தூதர்) நூஹ் (அடல) அவர் கள் 
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அவடனக் குறித்துத் தம் ெமூகத்தாடர எச்ெரித்தடதப் கபான்று, நானும் உங்கடள (அவடனக் குறித்து) 

எச்ெரிக்கிகறன். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.56  

5629 நவ்வாஸ் பின் ெம்ஆன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு நாள் காடலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் தஜ்ஜாடலப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார் கள். அவன் பதாடர்பாக(ப் கபெியகபாது) அவர்கள் 

(ெில ெமயம் குரடலத்) தாழ்த்தவும், (ெில ெமயம்) உயர்த்தவும் பெய்தார்கள். இறுதியில் அவன், 

(அருகிலுள்ள) கபரீச்ெ மரத் கதாப்புகளுக்கிடடகய இருக்கிறாகனா என்று நாங்கள் எண்ணும் அளவுக்குப் 

கபெினார்கள். பின்னர் நாங்கள் (மறுபடியும்) மாடலப் பபாழுதில் நபியவர்களிடம் வந்கதாம். அப்கபாது 

தஜ்ஜா டலக் குறித்த அச்ெம் எங்கள் முகங்களில் இருப்படத அவர்கள் அறிந்துபகாண்டு, "உங்களுக்கு 

என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! தாங்கள் (இன்று) காடலயில் 

தஜ்ஜாடலப் பற்றிக் குறிப்பிட்டீர் கள். (அப்கபாது) அவடனப் பற்றி(க் குரடல)த் தாழ்த்தியும் உயர்த்தியும் 

கபெினரீ்கள். இறுதி யில் அவன், (அருகிலுள்ள) கபரீச்ெ மரத் கதாப்புகளுக்கிடடகய இருக்கிறாகனா 

என்று நாங்கள் எண்ணும் அளவுக்குப் கபெினரீ்கள் (அதுதான் எங்கள் அச்ெத்திற்குக் காரைம்)'' என்று 

கூறிகனாம். அப்கபாது நபியவர்கள், "நான் உங்கள் விஷயத்தில் பபரிதும் அஞ்சுவது தஜ்ஜாடலக் 

குறித்து அல்ல; நான் உங்களிடடகய (உயிரு டன்) இருக்கும்கபாது அவன் கதான்றினால் 

அவனிடமிருந்து உங்கடளக் காக்க நாகன வாதாடுகவன். நான் உங்களிடடகய இல்லாத கபாது அவன் 

பவளிப்பட்டால், அப்கபாது ஒவ்பவாரு (முஸ்லிமான) மனிதரும் தமக்காக வாதாடிக்பகாள்ள 

கவண்டும்; அல்லாஹ் ஒவ்பவாரு முஸ்லிமுக்கும் எனது ொர்பில் பபாறுப்பாளனாக இருப்பான். 

தஜ்ஜால் சுருள்முடி பகாண்ட ஓர் இடளஞன் ஆவான்; அவனது கண் ஒகர குடலயில் துருத்திக் 

பகாண்டிருக்கும் திராட்டெ கபான்றிருக்கும். உருவத்தில் அவன் அப்துல் உஸ்ஸா பின் கத்தன் 

என்பவடன ஒத்திருப்பான்.57 உங்களில் யார் அவடன அடடகிறாகரா அவர் அவனுக்பகதிராக 

"அல்கஹ்ஃப்' அத்தி யாயத்தின் (18) ஆரம்ப வெனங்கடள ஓதிக்பகாள்ளட்டும். அவன் ெிரியாவுக்கும் 

இராக்குக்கும் இடடகய உள்ள ஒரு பகுதியிலிருந்து புறப்பட்டு வந்து, வலப் பக்கத்திலும் இடப் 

பக்கத்திலும் அக்கிரமங்கடளக் கட்டவிழ்த்துவிடுவான்; அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! அப்கபாது 

நீங்கள் உறுதிகயாடு இருங்கள்'' என்றார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அவன் பூமியில் 

எத்தடன நாட்கள் தங்கியிருப்பான்?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு, "நாற்பது நாட்கள்' என்று பதிலளித்த 

நபியவர்கள், "அன்டறய ஒரு நாள் ஓர் ஆண்டடப் கபான்றும், மறுநாள் ஒரு மாதத்டதப் கபான்றும், 

அதற்கு அடுத்த நாள் ஒரு வாரத்டதப் கபான்றும், மற்ற நாட்கள் உங்களின் (ொதாரை) நாட்கடளப் 

கபான்றும் இருக்கும்'' என்று குறிப்பிட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! ஓர் ஆண்டிற்குச் 

ெமமாக இருக்கும் அந்த ஒரு நாளில், வழக்கமாகத் பதாழும் (ஐகவடளத்) பதாழுடககடளத் பதாழுதால் 

கபாதுமா?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு நபியவர்கள், "இல்டல (கபாதாது); அந்த (நீண்ட) நாடள, 

அதற்ககற்ப மதிப்பிட் டு(த் பதாழுது)பகாள்ளுங்கள்'' என்று பதிலளித் தார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் 

தூதகர! பூமியில் அவன் (சுற்றித் திரியும்) கவகம் எப்படி இருக் கும்?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு நபியவர் 

கள், "பின்னாலிருந்து காற்று விரட்டிச் பெல் லும் கமகம் கபான்று (அவன் கவகமாக பூமி டயச் 
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சுற்றிவருவான்)'' என்றார்கள். கமலும், நபியவர்கள் கூறினார்கள்: அவன் ஒரு ெமுதாயத்தாரிடம் வந்து 

(தன்டன இடறவன் என்று ஏற்றுக்பகாள்ளு மாறு) அவர்களுக்கு அடழப்பு விடுப்பான். அவர்களும் 

அவன்மீது நம்பிக்டக பகாண்டு அவனது அடழப்புக்குப் பதிலளிப்பார்கள். உடகன வானத்திற்கு (மடழ 

பபாழியுமாறு) அவன் கட்டடளயிட, மடழ பபாழியும். பூமிக்கு(த் தாவரங் கடள முடளக்கச் 

பெய்யுமாறு) கட்டடளயிட, அது முடளயடவக்கும். (அவற்டற கமய்ந்து) அவர் களின் கால்நடடகள் 

ஏற்பகனகவ இருந்தடதவிட நீண்ட திமில்கடளக் பகாண்டடவயாகவும் மடி கனத்தடவயாகவும் 

வயிறு நிரம்பியடவயாகவும் மாடலயில் (வடீு) திரும்பும். பின்னர், அவன் மற்பறாரு ெமுதாயத்தாரிடம் 

வந்து, (தன்டன இடறவன் என்று ஏற்றுக்பகாள்ளு மாறு) அவர்களுக்கும் அடழப்பு விடுப்பான். ஆனால், 

அவனது அடழப்டப அவர்கள் நிராகரித்து விடுவார்கள். அவர்களிடமிருந்து அவன் திரும்பிச் 

பென்றுவிடுவான். அதனால், அவர்கள் பஞ்ெத் தாலும் வறட்ெியாலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களாகக் காடலப் 

பபாழுடத அடடவார்கள். அவர்களின் டககளில் அவர்களின் பெல்வம் ஏதும் (எஞ்ெி) இராது. அவன் 

பாழடடந்த இடபமான்டறக் கடந்து பெல்வான். அடதப் பார்த்து, "உன்னிடம் இருக்கின்ற புடதயல்கடள 

பவளிப்படுத்து'' என்று கூறுவான். அப்கபாது (பவளிப்படும்) அந்தப் புடதயல்கள், இராைித் கதனகீ்கடள 

(பின்பற்றிச் பெல்லும் கதனகீ்கடள)ப் கபான்று அவடனப் பின்பதாடர்ந்து பெல்லும். பின்னர், அவன் 

வாட்டொட்டமான இடளஞர் ஒருவடர அடழத்து, அவடர வாளால் பவட்டி இரு துண்டுகளாக்கி, 
அம்பபய்யும் தூரத்திற்கு இடடபவளி விட்டு (அவ்விரண்டடயும்) கபாடுவான். பின்னர் அந்தச் 

ெடலத்டத அடழப்பான். உடகன அந்த இடளஞர் முகம் ஒளிர ெிரித்துக்பகாண்கட எழுந்து வருவார். 

இதற்கிடடகய, மர்யமின் டமந்தர் ஈொ (அடல) அவர்கடள அல்லாஹ் (பூமிக்கு) அனுப்பி டவப்பான். 

அவர் (ெிரியாவின் தடலநகர்) "திமஷ்க்' (டமாஸ்கஸ்) நகரின் கிழக்குப் பகுதியிலுள்ள பவள்டளக் 

ககாபுரத்திற்கு அருகில் இரு வானவர்களின் இறக்டககள்மீது தம் டககடள டவத்தவாறு இறங்குவார். 

அப்கபாது அவர் குங்குமப்பூ நிறத்தில் இரு ஆடடகடள அைிந்திருப்பார். அவர் தமது தடலடயத் 

தாழ்த்தினால் நீர்த்துளி பொட்டும்; தடலடய உயர்த்தினாகலா பவண் முத்டதப் கபான்று நீர்த்துளி 
வழியும். அவரது மூச்சுக் காற்டறச் சுவாெிக்கும் (அதாவது அவடர பநருங்கும்) எந்தகவார் 

இடறமறுப்பா ளனும் ொகாமல் இருக்கமாட்டான். அவர் விடும் மூச்ொனது அவரது பார்டவ எட்டும் 

தூரம்வடர பெல்லும். பின்னர் ஈொ (அடல) அவர்கள் தஜ்ஜா டலத் கதடிச் பெல்வார்கள். இறுதியில், 

(பாலஸ் தீனத்திலுள்ள) "லுத்து' எனும் நகரத்தின் தடல வாயிலருகக அவடனக் கண்டு, அவடனக் 

பகான்பறாழிப்பார்கள். பின்னர் தஜ்ஜாலிடமிருந்து அல்லாஹ் காப்பாற்றிய ஒரு ெமுதாயத்தார் 

மர்யமின் டமந்தர் ஈொ (அடல) அவர்களிடம் வருவார்கள். அவர்களின் முகங்கடள(ப் பரிகவாடு) அவர் 

தடவிக் பகாடுத்துச் பொர்க்கத்தில் அவர்களுக்குக் கிடடக்கவிருக்கும் படித்தரங்கள் குறித்து 

அவர்களுக்குத் பதரிவிப்பார். இதற்கிடடகய, ஈொ (அடல) அவர்களுக்கு அல்லாஹ், "நான் என் 

அடியார்கள் ெிலடர பவளி வரச் பெய்துள்களன். அவர்களுடன் கபாரிட யாருக்கும் ஆற்றல் கிடடயாது. 

எனகவ, (முஸ்லிமான) என் அடியார்கடள (ெினாயிலுள்ள) "தூர்' மடலக்கு அடழத்துச் பென்று 

பாதுகாப்பாக டவயுங்கள்'' என்று (வஹ)ீ அறிவிப்பான். பின்னர், அல்லாஹ் "யஃஜூஜ்' "மஃஜூஜ்' 

கூட்டத்தாடர அனுப்புவான். அவர்கள் ஒவ்கவார் உயரமான பகுதியிலிருந்தும் கவகமாக(க் கீகழ 
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இறங்கி) வருவார்கள். அவர்களில் முதல் அைியினர் (கஜார்தானில் உள்ள) "தபரிய்யா' ஏரிடயக் கடந்து 

பெல்லும்கபாது, அதிலுள்ள பமாத்த நீடரயும் குடித்துவிடுவார்கள். அவர்களின் இறுதி அைியினர் 

அடதக் கடந்து பெல்லும்கபாது. "முன்பனாரு காலத்தில் இந்த ஏரியில் தண்ைரீ் இருந்திருக்கும்'' என்று 

கபெிக்பகாள்வார்கள். பின்னர் இடறத்தூதர் ஈொ (அடல) அவர்களும் அவர்களுடன் இருப்கபாரும் ("தூர்' 

மடலயில்) முற்றுடகயிடப்படுவார்கள். அப்கபாது (ஏற்படும் பட்டினியால்) அவர்களில் ஒருவருக்குக் 

காடள மாட்டின் தடல கிடடப்பது, இன்று உங்களில் ஒருவருக்கு நூறு பபாற்காசுகள் 

கிடடப்படதவிடச் ெிறந்ததாக இருக்கும். பின்னர் இடறத்தூதர் ஈொ (அடல) அவர்களும் அவர்களுடன் 

இருப்கபாரும் (அல்லாஹ்விடம் உதவி ககட்டுப்) பைிந்து கவண்டுவார்கள். அப்கபாது யஃஜூஜ், 

மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் பிடரிகளில் புழுக்கடள அல்லாஹ் அனுப்பு வான். அதனால் அவர்கள் 

அடனவரும் ஒகர கநரத்தில் பலியாவார்கள். பின்னர் இடறத் தூதர் ஈொ (அடல) அவர்களும் அவர்களு 

டன் இருப்கபாரும் (மடலயிலிருந்து) தடரக்கு இறங்கி வருவார்கள். அப்கபாது பூமியின் எந்தபவாரு 

ொண் அளவு இடமும், யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் கூட்டத் தாரின் (ெடலங்களிலிருந்து பவளிவரும்) 

பகாழுப்பாலும் துர்நாற்றத்தாலும் நிரம்பியிருப் படதகய காண்பார்கள். உடகன இடறத்தூதர் ஈொ 

(அடல) அவர்களும் அவர்களுடன் இருப்கபாரும் அல்லாஹ்விடம் (அவற்டற அகற்றக் ககாரிப்) 

பைிந்து கவண்டுவார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ் ஒட்டகங்களின் கழுத்து கடளப் கபான்று (பபரியதாக 

உள்ள) பறடவ கடள அனுப்புவான். அடவ அந்தப் பிைங் கடளத் தூக்கிச் பென்று அல்லாஹ் நாடிய 

இடத்தில் வெீிபயறியும். பின்னர் அல்லாஹ் மடழ பபாழியச் பெய்வான். அந்த மடழ எந்த மண் 

வடீ்டிலும், எந்த முடி வடீ்டிலும் படாமல் இருக்காது. இறுதியில், பூமிடயக் கழுவி, கண்ைாடி கபான்று 

(சுத்தமாக) ஆக்கி விடும். பின்னர் பூமிக்கு, "நீ உன் கனி வர்க்கங்கடள முடளக்கச் பெய்வாயாக; 

உன்னிடமுள்ள வளங்கடள மறுபடியும் தருவாயாக'' என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும். அன்டறய 

நாளில் (எந்த அளவுக்கு வளம் பகாழிக்குபமனில்), ஒரு குழுவினர் கெர்ந்து ஒகர பயாரு மாதுளம் 

பழத்டத உண்பர். அதன் பதாலி அவர்கள் அடனவருக்கும் நிழல் அளிக்கும். அவர்களுக்குப் பால் 

வளமும் கிட்டும். எந்த அளவுக்பகன்றால், பால் தரும் ஓர் ஒட்டகம் ஒரு பபரும் கூட்டத்துக்கக 

கபாதுமானதாயிருக்கும். பால் தரும் பசுபவான்று ஒரு குலத்தாருக்கக கபாது மானதாயிருக்கும். பால் 

தரும் ஆபடான்று உறவினர்கள் அடங்கிய ஒரு கூட்டத்திற்கக கபாதுமான தாயிருக்கும். இந்நிடலயில், 

அல்லாஹ் தூய காற்று ஒன்டற அனுப்புவான். அது அவர்களின் அக்குள் களுக்குக் கீகழ நுடழந்து 

அவர்கடளப் பிடித்துக்பகாள்ளும். இடறநம்பிக்டக பகாண்ட ஒவ்பவாரு முஸ்லிமின் உயிடரயும் அது 

டகப்பற்றும். அடதயடுத்து மக்களில் தீயவர்கள் (மட்டுகம பூமியில்) எஞ்ெியிருப்பார்கள். அவர்கள் 

கழுடதகடளப் கபான்று (பவட்ட பவளியில் டவத்துப் பகிரங்கமாக) உடலுறவு பகாள்வார்கள். 

அவர்கள்மீதுதான் உலக முடிவு நாள் ஏற்படும். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது.  

5630 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கவறு இரு அறி விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 

"முன்பபாரு காலத்தில் இங்கு நீர் இருந்திருக்கிறது'' என்பதற்குப் பிறகு, "பின்னர் அவர்கள் டபத்துல் 
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மக்திஸிலுள்ள மடலயான "ஜபலுல் கமர்'வடர பயைம் கமற் பகாள்வார்கள். அப்கபாது அவர்கள், 

"பூமியி லுள்ளவர்கள் அடனவடரயும் நாம் பகான்று விட்கடாம். வாருங்கள்: வானத்திலுள்களாடர நாம் 

பகால்கவாம்' என்று கூறியபடி தங்களு டடய அம்புகடள வாடன கநாக்கி எய்வார் கள். அப்கபாது 

அல்லாஹ் அவர்களுடடய அம்புகடள இரத்தம் கதாய்த்து திருப்பியனுப் புவான்'' என்று கூடுதலாக 

இடம்பபற்றுள்ளது. அலீ பின் ஹுஜ்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் என் அடியார்கள் ெிலடர 

(மடலகளிலிருந்து) இறக்கிவிட்டுள்களன். அவர்களுடன் கபாரிட யாருக்கும் ஆற்றல் கிடடயாது என்று 

(அல்லாஹ் ஈொ (அடல) அவர்களிடம் அறிவிப்பான்'' என) இடம்பபற் றுள்ளது. 

பாடம் : 21 தஜ்ஜாலின் தன்டமயும், மதீனா நக ருக்குள் நுடழய முடியாமல் அவனுக் குத் தடட 

விதிக்கப்படுவதும், அவன் இடறநம்பிக்டகயாளர் ஒருவடரக் பகான்றுவிட்டு உயிர்ப்பிப்பதும்.  

5631 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் 

தஜ்ஜாடலக் குறித்து நீண்ட ஹதீஸ் ஒன்டற அறிவித்தார்கள். (அவடனப் பற்றி) எங்களுக்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அறிவித்தவற்றில் பின்வரும் தகவலும் அடங்கும்: மதீனாவின் 

பாடதகளில் நுடழவது தடட பெய்யப்பட்டிருக்கும் நிடலயில் தஜ்ஜால் வருவான். மதீனாடவயடுத்து 

(ெிரியா நாட்டுத் திடெயில்) உள்ள உவர் நிலம் ஒன்றில் அவன் தங்குவான். அந்நாளில் "மக்களிகலகய 

ெிறந்தவரான ஒரு மனிதர்' அல்லது "மக்களிகலகய ெிறந்தவர்களில் ஒரு மனிதர்' அவடன கநாக்கிப் 

புறப்பட்டுச் பென்று, "எவனது பெய்திடய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு முன்னறி 
விப்புச் பெய்தார்ககளா அந்த தஜ்ஜால் நீதான் என்று நான் உறுதி கூறுகிகறன்'' என்று கூறுவார். அப்கபாது 

தஜ்ஜால், "நான் இவடனக் பகான்றுவிட்டுப் பிறகு உயிராக்கிவிட்டால் அப்கபாதுமா (நான் இடறவன் 

எனும்) என் விஷயத்தில் ெந்கதகம் பகாள்வரீ்கள்?'' என்று (மக்களிடம்) ககட்பான். மக்கள், "இல்டல' 

என்று பதிலளிப்பார்கள். உடகன அவன் அம் மனிதடரக் பகான்றுவிட்டு உயிர்ப்பித்துக் காட்டுவான். 

அந்த மனிதர் உயிர் பபற்பறழுந் ததும், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நான் இன்று உன்டன 

அறிந்துபகாண்டடதவிட கவபறப்கபாதும் நன்றாக அறிந்துபகாண்ட தில்டல'' என்று பொல்வார். 

உடகன தஜ்ஜால் அந்த மனிதடரக் பகான்றுவிட விரும்புவான். ஆனால், அவருக்பகதிராக அவனுக்கு 

அதிகாரம் வழங்கப்படாது.58 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அபூஇஸ்ஹாக் இப்ராஹமீ் பின் சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அந்த மனிதர் "களிர்' (அடல) 

அவர்கள்தான் என்று பொல்லப்படுகிறது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5632 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தஜ்ஜால் புறப்பட்டு வரும்கபாது 

இடறநம்பிக்டகயாளர்களில் ஒருவர் அவடன கநாக்கிச் பெல் வார். அப்கபாது அவடர ஆயுதகமந்திய 

தஜ்ஜாலின் பாதுகாப்புப் படடயினர் எதிர்பகாண்டு, "எங்கக பெல்கிறாய்?'' என்று ககட்பார்கள். அந்த 

மனிதர், "(இப்கபாது) புறப்பட்டிருக்கும் இந்த மனிதடன கநாக்கிச் பெல்கிகறன்'' என்று பதிலளிப்பார். 

அதற்கு அவர்கள், "நம் இடறவடன (தஜ்ஜாடல) நீ நம்பவில்டலயா?'' என்று ககட்பார்கள். அந்த மனிதர், 
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"நம் இடறவன் யார் என்பது பதரியாதது அல்ல'' என்று கூறுவார். அதற்கு அவர்கள், "இவடனக் 

பகால்லுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். அப்கபாது அவர்களில் ெிலர் ெிலரிடம், "உங்கள் இடறவன் 

(தஜ்ஜால்), யாடரயும் தானின்றி பகால்லக் கூடாபதன உங்களுக்குத் தடட விதிக்கவில்டலயா?'' என்று 

கூறுவார் கள். ஆககவ, அவர்கள் அந்த மனிதடர தஜ்ஜாலிடம் பகாண்டுபெல்வார்கள். அந்த 

இடறநம்பிக்டகயாளர் தஜ்ஜாடலக் காணும் கபாது, "மக்ககள! இவன்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் குறிப்பிட்ட தஜ்ஜால் ஆவான்'' என்று பொல்வார். உடகன தஜ்ஜாலின் உத்தரவின்கபரில், அவர் 

பிடித்துக் பகாண்டுவரப்பட்டு (தூண் களுக்கிடடகய) நிறுத்தப்படுவார். "இவடனப் பிடித்து இவனது 

தடலடயப் பிளந்துவிடுங் கள்'' என்று அவன் கட்டடளயிடுவான். அப்கபாது அவர், முதுகும் வயிறும் 

வஙீ்கும் அளவுக்கு அடிக்கப்படுவார். பிறகு தஜ்ஜால், "என்மீது நீ நம்பிக்டக பகாள்ளவில்டலயா?'' என்று 

ககட்பான். அதற்கு அந்த மனிதர், "நீ பபரும் பபாய்யன் "மெீஹ்' ஆவாய்'' என்று கூறுவார். பிறகு அவரது 

உச்ெந்தடலயில் ரம்பத்டத டவத்து அறுத்து அவருடடய இரு கால்கள்வடர தனித் தனிகய 

பிளக்கும்படி கட்டடள யிடப்படும். அவ்வாகற பெய்து (அவரது உடடல இரு துண்டுகளாக்கியதும்) 

அவ்விரு துண்டுகளுக் கிடடயில் தஜ்ஜால் நடந்து வருவான். பிறகு அந்த உடடலப் பார்த்து, "எழு'' 

என்பான். உடகன அந்த மனிதர் (உயிர் பபற்று) கநராக எழுந்து நிற்பார். பிறகு அவரிடம், "என்மீது 

நம்பிக்டக பகாள்கிறாயா?'' என்று தஜ்ஜால் ககட்பான். அதற்கு அந்த மனிதர், "உன்டனப் பற்றி இன்னும் 

கூடுதலாககவ நான் அறிந்துபகாண்கடன்'' என்று பொல்வார். பிறகு அந்த மனிதர், "மக்ககள! (இவன் 

இவ்வாபறல்லாம் பெய்வதால் இவடன இடறவன் என நம்பிவிடாதீர்கள்.) இவன் எனக்குப் பிறகு 

மக்களில் கவபறவடரயும் எதுவும் பெய்ய முடியாது'' என்று கூறுவார். உடகன தஜ்ஜால் அவடர 

அறுப்பதற்காகப் பிடிப்பான். ஆனால், அப்கபாது அவரது பிடரியிலி ருந்து காடற எலும்புவடரயுள்ள 

பகுதி பெம்பாக மாறிவிடும். ஆககவ, அவனால் அவடர ஒன்றும் பெய்ய முடியாது. பிறகு தஜ்ஜால் அந்த 

மனிதரின் டககடளயும் கால்கடளயும் பிடித்துத் தூக்கி பயறிவான். அந்த மனிதடர தஜ்ஜால் பநருப்பில் 

தூக்கிபயறிந்துவிட்டான் என மக்கள் எண்ைிக் பகாள்வார்கள். ஆனால், அவர் பொர்க்கத்தில்தான் 

வெீப்பட்டிருப்பார். "இந்த மனிதர்தான் அகிலத்தின் அதிபதி யான அல்லாஹ்விடம் மக்களிகலகய மகத் 

தான உயிர்த்தியாகம் பெய்தவர் ஆவார்'' என்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூறினார்கள். 

இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

பாடம் : 22 வல்லடமடயம் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வுக்கு தஜ்ஜால் மிகவும் ொதாரைமானவகன! 

 5633 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தஜ்ஜாடலப் பற்றி 
நான் ககட்(டுத் பதரிந்துபகாண்)டடதவிட அதிகமாக கவபறவரும் ககட்(டுத் பதரிந்து பகாண்)டதில்டல. 

நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னி டம், "அவடனக் குறித்து உமக்பகன்ன ெிரமம்? அவனால் உமக்பகந்தத் 

தீங்கும் இல்டல'' என்றார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! (அவடனக் குறித்து அச்ெம்தான். 

ஏபனனில்,) தஜ்ஜாலுடன் (மடலயளவு) உைவும் நதிகளும் இருக்கும் என்று மக்கள் கூறுகிறார்கள்'' 

என்கறன். "(இது என்ன பிரமாதம்? அவன் மூலம் அல்லாஹ் எடதபயல்லாம் காட்டவிருக்கிறாகனா) 

அவற்டறவிட இடவ அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் ொதாரைமானடவகய!'' என்று பொன்னார்கள்.59 
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 5634 முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தஜ்ஜாடலக் குறித்து 

நான் வினவியடதவிட அதிகமாக கவபறவரும் வினவியதில்டல. நபி (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), 

"உமது ககள்வி என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "தஜ்ஜாலுடன் மடலயளவு பராட்டியும் இடறச்ெியும் 

நதியளவு நீரும் இருக்கும் என்று மக்கள் கூறுகிறார்கள்'' என்கறன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(இது 

என்ன பிரமாதம்? அவன் மூலம் அல்லாஹ் எடதபயல்லாம் காட்டவிருக்கிறாகனா) அவற்டறவிட 

இடவ அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் ொதாரைமானடவகய'' என்று பொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு அறி விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்றில் யஸீத் பின் ஹாரூன் (ரஹ்), அவர்களது அறிவிப்பில், என்னிடம் நபி (ஸல்) 

அவர்கள் "அன்பு மககன!' என்று கூறி னார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 23 தஜ்ஜால் பவளிப்படுவதும், அவன் பூமியில் தங்கியிருப்பதும், ஈொ (அடல) அவர்கள் 

(வானிலிருந்து) இறங்கிவந்து அவடனக் பகான்பறா ழிப்பதும், நன்டமயும் இடறநம்பிக் டகயும் 

உள்ளவர்கள் (மரித்துப்)கபாவ தும், மக்களிகலகய தீயவர்கள் எஞ்ெி யிருந்து ெிடலகடள வழிபடுவதும், 

எக்காளம் (ஸூர்) ஊதப்பட்டு மண் ைடறகளில் உள்களார் எழுப்பப்படு வதும்.  

5635 யஅகூப் பின் ஆஸிம் பின் உர்வா பின் மஸ்ஊத் அஸ்ஸகஃப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு 

மனிதர் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களிடம் வந்து, "யுக முடிவு நாளில் இன்னின்னது நிகழும் 

எனத் தாங்கள் கூறிவரும் ஹதீஸ் என்ன?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) 
அவர்கள் "சுப்ஹானல்லாஹ்' (அல்லாஹ் தூயவன்), அல்லது "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்' 

(அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவனில்டல), அல்லது இவற்டறப் கபான்ற ஒரு (துதிச்) பொல்டலக் 

கூறிவிட்டு, "நான் யாருக்கும் எந்த ஹதீடஸயும் ஒருகபாதும் அறிவிக்கக் கூடாது என 

எண்ைியிருந்கதன். நீங்கள் பவகுவிடரவில் ஒரு மகத்தான நிகழ்ச்ெிடயக் காண்பரீ்கள். இடறயில்லம் 

கஅபா எரிக்கப்படும். கமலும் இவ்வாறு, இவ்வாறு நடக்கும் என்கற நான் பொன்கனன் எனக் கூறிவிட்டு, 

பின்வருமாறு கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தஜ்ஜால் என் 

ெமுதாயத்தாரிடடகய புறப்பட்டுவந்து, நாற்பதுவடர தங்கியிருப்பான். (நாற்பது நாட்களா, அல்லது 

நாற்பது மாதங்களா, அல்லது நாற்பது ஆண்டுகளா என்பது எனக் குத் பதரியவில்டல.) அப்கபாது 

அல்லாஹ், மர்யமின் புதல்வர் ஈொ (அடல) அவர்கடள அனுப்புவான். அவர்கள் (ொயலில்) உர்வா பின் 

மஸ்ஊத் அவர்கடளப் கபான்றிருப்பார் கள். அவர்கள் தஜ்ஜாடலத் கதடி வந்து அழிப் பார்கள். பிறகு 

மக்கள் ஏழாண்டுகள் தங்கியி ருப்பார்கள். அன்று எந்த இருவருக்கு மிடடகயயும் படகயுைர்வு 

இருக்காது. பிறகு அல்லாஹ் ஷாம் (ெிரியா) நாட்டின் திடெயிலிருந்து குளிர்ந்த காற்று ஒன்டற 

அனுப்புவான். அப்கபாது பூமியின் மீது தமது உள்ளத்தில் கடுகு மைியளவு நன்டம, அல்லது 

இடறநம்பிக்டக (ஈமான்) உள்ள எவரது உயிடரயும் அது டகப்பற்றாமல் விட்டுடவக்காது. எந்த 

அளவுக்பகன்றால், உங்களில் ஒருவர் மடலக்கு நடுகவ நுடழந்து விட்டாலும் அங்கும் அது நுடழந்து 

அவரது உயிடரக் டகப்பற்றும். இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியடத நான் 

ககட்கடன். கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பிறகு (தீடமகடள கநாக்கி) 
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விடரந்து பெல்வதில் பறடவகடளயும் குைத்தில் மிருகங்கடளயும் ஒத்த தீய மனிதர்ககள எஞ்ெி 
யிருப்பார்கள். அவர்கள் எந்த நன்டமடயயும் அறியவுமாட்டார்கள். எந்தத் தீடமடயயும் மறுக்கவு 

மாட்டார்கள். அப்கபாது அவர்களிடடகய டஷத்தான் காட்ெியளித்து, "நீங்கள் (எனக்குப்) பதிலளிக்க 

மாட்டீர்களா?'' என்று ககட்பான். அந்த மக்கள், "நீ என்ன உத்தரவிடுகிறாய்?'' என்று ககட்பார்கள். 

அப்கபாது டஷத்தான், ெிடலகடள வழிபடுமாறு உத்தரவிடுவான். இவ்வாறு அவர்கள் (ெிடலவழிபாடு 

பெய்துபகாண்டு) இருக்கும்கபாது அவர்களின் வாழ்வாதாரம் தாராளமானதாய் இருக்கும். அவர்களின் 

வாழ்க்டக பெழிப்பானதாக இருக்கும். பிறகு எக்காளம் (ஸூர்) ஊதப்படும். அடதக் ககட்கும் 

ஒவ்பவாருவரின் கழுத்தும் ஒரு பக்கம் ொயும்; மறுபக்கம் உயரும். (அதாவது சுயநிடனவிழந்து 

மூர்ச்டெயாகிவிடுவார்கள்.) தமது ஒட்டகத்தின் தண்ைரீ் பதாட்டிடயச் பெப்பனிட்டுக்பகாண்டிருக்கும் 

மனிதர் ஒருவகர அந்தச் ெப்தத்டத முதலில் ககட்பார். உடகன அவர் மூர்ச்டெயாகி (விழுந்து)விடுவார். 

(இடதயடுத்து) மக்கள் அடனவரும் மூர்ச்டெயாகி விடுவர். பிறகு அல்லாஹ் மடழபயான்டற 

அனுப்புவான்; அல்லது இறக்குவான். அது "பனித்துளி' அல்லது "நிழடலப்' கபான்றிருக்கும். 

(அறிவிப்பாளர் நுஅமான் அவர்ககள ஐயப்பாட்டுடன் அறிவிக்கிறார்.) உடகன அதன் மூலம் 

மனிதர்களின் உடல்கள் மீண்டும் முடளக்கும். பிறகு மறுபடி யும் ஒரு முடற எக்காளம் (ஸூர்) 

ஊதப்படும். அப்கபாது அவர்கள் அடனவரும் எழுந்து பார்த்துக்பகாண்டிருப்பார்கள். பிறகு (மனிதர்க 

ளிடம்) "மக்ககள! உங்கள் இடறவனிடம் வாருங்கள்'' என்றும், (வானவர்களிடம்) "அவர் கடளப் பிடித்து 

நிறுத்துங்கள்; அவர்கள் விொ ரிக்கப்பட கவண்டியவர்கள்'' என்றும் கூறப் படும். பிறகு "நரகத்திற்குச் 

பெல்லவிருப்பவர் கடள (மற்றவர்கடளவிட்டுத்) தனியாகப் பிரித் திடுங்கள்'' என்று கூறப்படும். 

அப்கபாது "எத்தடன கபரிலிருந்து (எத்தடன கபடர)?'' என்று ககட்கப்படும். அதற்கு "(நரகத்திற்குச் 

பெல்லவிருக்கும்) ஒவ்கவார் ஆயிரம் கபரிலி ருந்தும் பதாள்ளாயிரத்துத் பதாண்ணூற்பறான் பது 

கபடர'' என்று பதிலளிக்கப்படும். (பயங்கர சூழ்நிடலயின் காரைத்தால்) பாலகன்கூட நடரத்து 

(மூப்படடந்து)விடுகின்ற நாள் அது தான்; கடைக்கால் திறக்கப்படும் நாளும் அது தான்.  

5636 கமற்கண்ட ஹதீஸ் யஅகூப் பின் ஆஸிம் பின் உர்வா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்களிட மிருந்கத 

மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒரு மனிதர் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 

(ரலி) அவர்களிடம், "யுக முடிவு நாளின்கபாது இன்னின்னது நடக்கும் என்று நீங்கள் கூறுகிறரீ்களா?' 

என்று ககட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "உங்களுக்கு எடதயும் அறிவிக்கக் 

கூடாது என்கற நான் எண்ைியிருந் கதன். இடத மட்டும் கூறுகிகறன்: நீங்கள் ெிறிது காலத்திற்குப்பின் 

மாபபரும் நிகழ்பவான்டறக் காண்பரீ்கள். அதில் இடறயில்லம் கஅபா தீக்கிடரயாகும்' என்கறா, 

அல்லது இது கபான்கறா கூறினார்கள்'' என ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் ஐயப்பாட்டுடன் அறிவிக்கிறார்கள். 

கமலும் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என் 

ெமுதாயத்தாரிடடகய தஜ்ஜால் புறப்பட்டுவருவான்...'' என்று கூறி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள டதப் 

கபான்கற அறிவித்தார்கள். அந்த அறிவிப்பில், "(ஷாம் திடெயிலிருந்து வசீும் அந்தக் குளிர்ந்த காற்று) 

தம், உள்ளத்தில் கடுகளவு இடறநம்பிக்டக (ஈமான்) உள்ள எந்த மனித(ரின் உயி)டரயும் டகப்பற்றாமல் 
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விடாது'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. (அதில் தமது உள்ளத்தில் கடுகளவு "நன்டம' அல்லது 

"இடறநம்பிக்டக' என்ற ஐயப்பாடு இடம்பபறவில்டல.) அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான முஹம் மத் 

பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார் கள்: இந்த ஹதீடஸ எனக்கு ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் பல 

முடற அறிவித்தார்கள். நானும் இடத அவர்களிடம் (பல முடற) பொல்லிக் காட்டியுள்களன்.  

5637 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 

களிடமிருந்து ஒரு ஹதீடஸ மனனமிட்கடன். இதுவடர அடத நான் மறக்கவில்டல. அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின் வருமாறு கூறியடத நான் ககட்கடன்: (மறுடம நாளின் அடடயாளங்களில்) 

முதலாவதாக பவளிப்படும் அடடயாளம், சூரியன் கமற்கிலிருந்து உதயமாவதும், (பூமி யிலிருந்து) ஒரு 

(அதிெயப்) பிராைி முற்பகல் கநரத்தில் பவளிப்படுவதும் ஆகும். இவ் விரண்டில் எது முதலில் 

பவளிப்பட்டாலும் மற்பறான்றும் அடதத் பதாடர்ந்து பவகுவிடர வில் பவளிப்பட்டுவிடும். - 

அபூஸுர்ஆ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: மதீனாவில் மர்வான் பின் அல்ஹகமுடன் முஸ்லிம்களில் 

மூன்றுகபர் அமர்ந்து, (மறுடம நாளின்) அடடயாளங்கள் குறித்து மர்வான் கூறியடதக் 

ககட்டுக்பகாண்டிருந்தனர். மர்வான், "(மறுடம நாளின் அடடயாளங்களில்) முதலாவது அடடயாளம் 

தஜ்ஜால் பவளிப்படுவதாகும்'' என்று கூறினார். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், 

"(தஜ்ஜாடலப் பற்றி) எடதயும் மர்வான் (எனக்குக்) கூறவில்டல. நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடமிருந்கத (அடதப் பற்றிய) ஹதீடஸ மனனமிட்கடன். இதுவடர அடத நான் 

மறக்கவில்டல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' என்று கூறியபடி கமற்கண்ட 

ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற அறிவித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஸுர்ஆ (ரஹ்) 

அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "மக்கள் மர்வான் 

பின் அல்ஹகம் அருகில் யுக முடிவு நாடளப் பற்றி கபெிக்பகாண்டிருந்தனர். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் 

பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என கமற்கண்ட 

ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்று அறிவித்தார்கள். அதில் "முற்பகல் கநரத்தில் (அந்தப் பிராைி 
பவளிப்படும்)'' எனும் குறிப்பு இல்டல.  

பாடம் : 24 (தஜ்ஜாலின் உளவாளி) "ஜஸ்ஸாஸா' பற்றிய பெய்தி60  

5638 ஆமிர் பின் ஷராஹலீ் அஷ்ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ளஹ்ஹாக் பின் டகஸ் (ரலி) 
அவர் களின் ெககாதரியும், முந்திய முஹாஜிர்களில் ஒருவருமான ஃபாத்திமா பின்த் டகஸ் (ரலி) 
அவர்களிடம், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து பெவியுற்ற ஹதீஸ் ஒன்டற 

எனக்கு அறிவியுங்கள். அது (கநரடி யாக) நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரிடமிருந்து ககட்டதாக இருக்க 

கவண்டும். பிறர் மூலம் ககட்டதாக இருக்க கவண்டாம்'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது ஃபாத்திமா பின்த் 

டகஸ் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் விரும்பினால் நிச்ெயமாக அவ்வாகற பெய்கிகறன்'' என்றார்கள். நான் 

"ஆம் (அவ்வாறுதான் நான் விரும்புகிகறன்); எனக்கு ஹதீஸ் அறிவியுங்கள்'' என்கறன். ஃபாத்திமா பின்த் 

டகஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் அன்டறய குடறஷி இடளஞர்களில் ெிறந்தவர்களில் 

ஒருவரான முஃகீராவின் புதல்வருக்கு வாழ்க்டகப்பட்டிருந்கதன். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் பெய்த முதல் கபாரில் காயப்படுத்தப்பட்ட(வர் ஆவ)ôர். (அவர் என்டன மைவிலக்குச் பெய்து) 

நான் விதடவயாயிருந்தகபாது, என்டன அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்களில் ஒரு 

குழுவினர் பபண் ககட்டார்கள். அவர்களில் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்களும் 

ஒருவராவார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் தம்மால் விடுதடல பெய்யப்பட்ட அடிடமயின் 

புதல்வரான உொமா பின் டஸத் அவர்களுக் காக என்டனப் பபண் ககட்டார்கள். அல் லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "என்டன கநெிப்பவர், உொமாடவயும் கநெிக்கட்டும்'' என்று கூறிய பெய்திடய நான் 

அறிந்திருந் கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் கபெியகபாது, "என் காரியம் உங்கள் 

டகயில் உள்ளது. நீங்கள் நாடியவ ருக்கு என்டன மைமுடித்து டவயுங்கள்'' என்று கூறிகனன். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ உம்மு ஷரீக்கின் இல்லத்துக்குச் பென்று தங்கி இரு'' என்று 

பொன்னார்கள் - உம்மு ஷரீக் (ரலி) அவர்கள் அன்ொரிகளில் வெதி படடத்த பபண்மைியாகவும் 

அல்லாஹ்வின் பாடதயில் பபருமளவில் பெலவு பெய்யக்கூடியவராகவும் இருந்தார். அவரது 

இல்லத்தில் விருந்தாளிகள் தங்குவார்கள்.- "அவ்வாகற பெய்கிகறன்'' என்று நான் கூறிகனன். பிறகு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(கவண்டாம்;) அப்படிச் பெய்யாகத! உம்மு ஷரீக் ஏராளமான 

விருந்தாளிகடள உபெரிக்கும் ஒரு பபண்மைி ஆவார். உன் முகத்திடரகயா உன் கடைக்காலிலிருந்து 

ஆடடகயா விலகியிருக்க, நீ விரும்பாத ெிலவற்டற மக்கள் பார்க்கும் நிடல ஏற்படுவடத நான் 

பவறுக்கிகறன். எனகவ, நீ உன் தந்டதயின் ெககாதரரான (அம்ர் - உம்மு மக்தூம் தம்பதியரின் 

புதல்வரான) அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் உம்மி மக்தூம் அவர்களின் இல்லத்துக்குச் பென்று 

தங்கியிரு'' என்று கூறினார்கள். (அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் உம்மி மக்தூம் குடறஷிக் குலத்திலுள்ள 

பனூ ஃபிஹ்ர் கிடளடயச் கெர்ந்தவர் ஆவார். அந்தக் குடும்பத்தில் ஒருவராக ஃபாத்திமா பின்த் டகஸ் 

இருந்தார்.) அவ்வாகற நான் அவரது இல்லத்திற்குச் பென்று தங்கிகனன். என் காத்திருப்புக் காலம் 

("இத்தா') முடிந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பபாது அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர், 

"கூட்டுத் பதாழுடகக்கு வாருங்கள்'' என்று அறிவிப்புச் பெய்வடத நான் பெவியுற்கறன். ஆககவ, நான் 

பள்ளிவாெலுக்குச் பென்கறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பதாழுடகடய நிடற 

கவற்றிகனன். அப்கபாது நான் ஆண்களின் பதாழுடக வரிடெக்குப் பின்னால் உள்ள பபண்களின் 

பதாழுடக வரிடெயில் இருந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதாழுடகடய முடித்துச் 

பொற்பபாழிவு கமடட (மிம்பர்)மீது ெிரித்தபடிகய அமர்ந்தார்கள். "ஒவ்பவாருவரும் தாம் பதாழுத 

இடத்தில் அப்படிகய இருங்கள்'' என்று கூறி னார்கள். பிறகு, "நான் உங்கடள ஏன் ஒன்று கூட்டிகனன் 

என்று உங்களுக்குத் பதரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுடடய தூதருகம 

நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! உங்களுக்கு ஆர்வமூட்டுவதற்ககா அச்சுறுத் துவதற்ககா நான் 

உங்கடள ஒன்றுகூட்ட வில்டல. மாறாக, (மற்பறாரு தகவடலச் பொல் வதற்காககவ) உங்கடள 

ஒன்றுகூட்டிகனன். கிறித்தவ மதத்டதச் கெர்ந்த தமீமுத் தாரீ எனும் ஒரு மனிதர் (என்னிடம்) வந்து 

வாக் குறுதிப் பிரமாைம் அளித்து இஸ்லாத்டத ஏற்றுக்பகாண்டார்.61 அவர் என்னிடம் ஒரு பெய்திடயச் 

பொன்னார். அது (பபருங்குழப்பவாதியான) மெீஹுத் தஜ்ஜால் குறித்து நான் உங்களிடம் 
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பதரிவித்திருந்த பெய்திக்கு ஒத்திருந்தது. அவர் என்னிடம் கூறினார்: நான் "லக்ம்' , "ஜுதாம்' ஆகிய 

குலங்கடளச் கெர்ந்த முப்பது கபருடன் ஒரு கப்பலில் கடல் பயைம் கமற்பகாண்கடன். அப்கபாது கடல் 

அடல ஒரு மாத காலம் எங்கடளக் கடலில் அடலக் கழித்துவிட்டது. பிறகு நாங்கள் கடலில் சூரியன் 

அஸ்தமிக்கும் (கமற்குத்) திடெயில் ஒரு தீவில் ஒதுங்கிகனாம். பிறகு நாங்கள் ெிறிய மரக்கலம் 

ஒன்றில் அமர்ந்து அங்கிருந்த தீவுக்குள் பென்கறாம். அங்கு (உடல் முழுவதும் அடர்ந்த) முடிகள் 

நிடறந்த ஒரு பிராைி எங்கடளச் ெந்தித்தது. அதன் முன்பகுதி எது, பின்பகுதி எது என்கற எங்களால் 

அறிய முடியவில்டல. (உடல் முழுவதும்) முடிகள் நிடறந்திருந்தகத அதற்குக் காரைம். அப்கபாது 

நாங்கள், "உனக்குக் ககடுதான். நீ யார்?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அந்தப் பிராைி "நான்தான் 

ஜஸ்ஸாஸா'' என்று பொன்னது. "ஜஸ்ஸாஸா என்றால் என்ன?'' என்று நாங்கள் ககட்கடாம். அதற்கு 

அந்தப் பிராைி, "கூட்டத்தாகர! இந்த மண்டபத்திற்கு உள்கள இருக்கும் மனிதடர கநாக்கிச் 

பெல்லுங்கள். அவர் உங்கடளப் பற்றிய பெய்தி அறிய ஆவலாக உள்ளார்'' என்று பொன்னது. அந்தப் 

பிராைி ஒரு மனிதடனப் பற்றிக் குறிப்பிட்டடதக் ககட்டு அது டஷத்தானாக இருக்குகமா என்று 

நாங்கள் பயந்துவிட்கடாம். உடகன நாங்கள் அந்த மனிதடன கநாக்கி விடரந்து நடந்கதாம். நாங்கள் 

அந்த மண்ட பத்டதச் பென்றடடந்கதாம். அங்கு மாபபரும் உருவமுடடய மனிதன் ஒருவன் 

இருந்தான். அவடனப் கபான்ற ஒரு படடப்டப நாங்கள் ஒருகபாதும் கண்டதில்டல. அவன் ெங்கிலி 
யால் பிடைக்கப்பட்டிருந்தான். அவனுடடய டககள் அவனது கதாகளாடு கெர்த்து டவத்து இறுகக் 

கட்டப்பட்டிருந்தன. அவனுடடய முழங்கால்கள் கணுக்கால்ககளாடு கெர்த்துச் ெங்கிலியால் 

பிடைக்கப்பட்டிருந்தன. அவனி டம் நாங்கள், "உனக்குக் ககடுதான். நீ யார்?'' என்று ககட்கடாம். 

"என்டனப் பற்றிய தகவடல நிச்ெயம் நீங்கள் அறிந்துபகாள்வரீ்கள். (முதலில்) நீங்கள் யார் என்று 

கூறுங்கள்?'' என்று ககட்டான். "நாங்கள் அரபு மக்கள். நாங்கள் கப்பபலான்றில் கடல் பயைம் 

கமற்பகாண்கடாம். கடல் பகாந்தளிப்பு ஏற்பட்டு ஒரு மாத காலமாகக் கடல் அடல எங்கடள 

அடலக்கழித்துவிட்டது. பிறகு நீயிருக்கும் இந்தத் தீவில் நாங்கள் கடர ஒதுங்கிகனாம். பிறகு நாங்கள் 

ெிறிய மரக்கலம் ஒன்றில் அமர்ந்து இந்தத் தீவுக்குள் நுடழந்கதாம். அப்கபாது உடல் முழுவதும் அடர்ந்த 

முடிகள் பகாண்ட பிராைி ஒன்று எங்கடளச் ெந்தித்தது. உடல் முழுவதும் முடிகள் நிடறந்திருந்த 

காரைத்தால் அதன் முன்பகுதி எது, பின்பகுதி எது என்று அறிய முடியவில்டல. நாங்கள் "உனக்குக் 

ககடுதான். நீ யார்?'' என்று ககட்கடாம். அது "நான்தான் ஜஸ்ஸாஸா'' என்று பொன்னது. "ஜஸ்ஸாஸா 

என்றால் என்ன?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அது, "இந்த மண்டபத்திலுள்ள இந்த மனிதடர கநாக்கிச் 

பெல்லுங்கள். அவர் உங்கடளப் பற்றிய பெய்திடய அறிய பபரும் ஆவலுடன் இருக்கிறார்'' என்று 

கூறியது. ஆககவதான், நாங்கள் உன்டன கநாக்கி விடரந்துவந்கதாம். அது டஷத்தானாக இருக்கலாம் 

என்பதால் எங்களால் அச்ெம் பகாள்ளாமல் இருக்க முடியவில்டல'' என்று பொன்கனாம். அப்கபாது 

அவன், "டபொன் கபரீச்ெந் கதாட்டத்டதப் பற்றி எனக்குச் பொல்லுங்கள்'' என்றான்.62 "அந்தத் 

கதாட்டத்தில் நீ எடதப் பற்றிக் ககட்கிறாய்?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அவன், "அந்தப் கபரீச்ெந் கதாட் 

டத்தின் மரங்கள் கனிகள் தருகின்றனவா என்படதப் பற்றிகய நான் ககட்கிகறன்'' என்றான். நாங்கள் 

"ஆம்' என்று பதிலளித் கதாம். அவன், "அறிந்துபகாள்ளுங்கள். அது கனிகய தராத காலம் 
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பநருங்கிக்பகாண்டிருக் கிறது'' என்று கூறினான். பிறகு "தபரிய்யா நீர்நிடல பற்றி எனக்குச் 

பொல்லுங்கள்'' என்று ககட்டான். "அதில் எடதப் பற்றி நீ ககட்கிறாய்?'' என்று நாங்கள் ககட்கடாம். 

அதற்கு அவன், "அதில் தண்ைரீ் இருக்கிறதா?'' என்று ககட்டான். நாங்கள், "அதில் தண்ைரீ் அதிகமாக 

இருக்கிறது'' என்று பதிலளித்கதாம். அவன், "அறிந்துபகாள் ளுங்கள்: அதிலுள்ள நீர் வற்றும் காலம் 

பநருங்கிவிட்டது'' என்று பொன்னான். பிறகு, "(ஷாம் நாட்டிலுள்ள) ஸுஃகர் நீரூற்டறப் பற்றி எனக்குச் 

பொல்லுங்கள்'' என்று ககட் டான்.63 நாங்கள், "அதில் எடதப் பற்றி நீ ககட்கிறாய்?'' என்கறாம். அதற்கு 

அவன், "அந்த ஊற்றில் தண்ைரீ் உள்ளதா? அந்த ஊற்றுத் தண்ைரீால் மக்கள் பயிர் பெய்கிறார்களா?'' 

என்று ககட்டான். நாங்கள் "ஆம், அதில் தண்ைரீ் அதிகமாக உள்ளது. அங்குள்ளவர்கள் அந்தத் 

தண்ைரீால் விவொயம் பெய்கிறார்கள்'' என்று பொன்கனாம். பிறகு அவன், "எழுத்தறிவற்ற மக்களின் 

இடறத்தூதர் பற்றி எனக்குச் பொல்லுங்கள். அவர் (இப்கபாது) என்ன பெய்கிறார்?'' என்று ககட்டான். 

நாங்கள், "அவர் மக்காவிலிருந்து புறப்பட்டுச் பென்று யஸ்ரிபில் (மதீனாவில்) தங்கியிருக்கிறார்'' என்று 

பதிலளித்கதாம். அவன், "அவருக்கும் அரபியருக்குமிடடகய கபார் நடந்ததா?'' என்று ககட்டான். 

நாங்கள், "ஆம்' என்கறாம். அவன், "அவர்கடள அவர் என்ன பெய்தார்?'' என்று ககட்டான். நாங்கள், "அவர், 

தம் அருகிலுள்ள அரபியடர பவற்றி பகாண்டுவிட்டார். அரபியர் அவருக்குக் கட்டுப்பட்டு விட்டனர்'' 

என்று பொன்கனாம். அதற்கு அவன், "அப்படித்தான் நடந்ததா?'' என்று ககட்டான். நாங்கள் "ஆம்' 

என்கறாம். அவன், "அறிந்துபகாள்ளுங்கள். அவருக்குக் கட்டுப்பட்டு நடப்பகத அவர்களுக்கு நல்லதாகும். 

(இனி) நான் என்டனப் பற்றி உங்களுக்குச் பொல்கிகறன்: நான்தான் மெீஹ் (அத்தஜ்ஜால்) ஆகவன். நான் 

(இங்கிருந்து) புறப்பட அனுமதிக்கப்படும் நாள் பநருங்கிக்பகாண்டிருக்கிறது. நான் புறப்பட்டு வந்து, 

நாற்பது நாட்களில் பூமியில் எந்த ஓர் ஊடரயும் விட்டுடவக்காமல் பூமிபயங்கும் பயைம் பெய்கவன்; 

மக்காடவயும் டதபா டவயும் தவிர! அவ்விரண்டிற்குள்களயும் நுடழவது எனக்குத் தடட 

விதிக்கப்பட்டுள் ளது. அவ்விரு நகரங்களில் ஏகதனும் ஒன்றில் நுடழய நான் நாடும்கபாபதல்லாம் 

என்டன கநாக்கி வானவர் ஒருவர் வருவார். அவரது டகயில் உருவிய வாள் இருக்கும். (அடத டவத்து) 

அதற்குள் நுடழய விடாமல் அவர் என்டனத் தடுத்துவிடுவார். அதன் ஒவ்பவாரு நுடழவாயிலிலும் 

வானவர் ஒருவர் இருந்து, அடதக் காவல் காத்துக்பகாண்டிருப்பார்'' என்று கூறினான். இடதக் 

கூறியபின் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம்மிடமிருந்த டகத்தடியால் பொற்பபாழிவு 

கமடடமீது குத்தியவாறு இது -அதாவது மதீனா நகரம்-தான் டதபா; இதுதான் டதபா; இதுதான் டதபா'' 

என்று கூறிவிட்டு, "இடதப் பற்றி நான் உங்களுக்கு (முன்கப) அறிவித்துள்களன் அல்லவா?'' என்று 

ககட்டாôர்கள். மக்கள், "ஆம் (அறிவித்தீர்கள்)'' என்று பதிலளித்தனர். "தமீமுத் தாரீ பொன்ன இந்தச் 

பெய்தி, தஜ்ஜாடலப் பற்றியும் மதீனா மற்றும் மக்கா பற்றியும் நான் ஏற்பகனகவ உங்களிடம் நான் 

கூறியிருந்ததற்கு ஒப்பகவ அடமந்திருக்கிறது'' என்று கூறினார்கள். பிறகு அறிந்துபகாள்ளுங்கள்: 

அ(ந்தத் தீவான)து, ஷாம் நாட்டுக் கடலில், அல்லது யமன் நாட்டுக் கடலில் உள்ளது. இல்டல; அது 

கிழக்குப் பகுதிக் கடலில் உள்ளது. அது கிழக்குப் பகுதிக் கடலில் உள்ளது. அது கிழக்குப் பகுதி கடலில் 

உள்ளது'' என்று (அறுதியிட்டுச்) பொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இடதக் 

கூறும்கபாது கிழக்குத் திடெடய கநாக்கி தமது கரத்தால் டெடக பெய்தார்கள். ஃபாத்திமா பின்த் டகஸ் 
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(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடத நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்கத 

மனனமிட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5639 ஷஅப ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ஃபாத்திமா பின்த் டகஸ் (ரலி) அவர்களிடம் 

(அவர்களது இல்லத்திற்குச்) பென்கறாம். அவர்கள் எங்களுக்கு "ருதப் இப்னு தாப்' எனப்படும் கபரீச்ெம் 

பழங்கடள அன்பளிப்பாக வழங்கினார்கள். பதாலி இல்லாத ககாதுடம மாவால் பெய்யப்பட்ட ஒரு 

வடக பானத் டதயும் அருந்தக் பகாடுத்தார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் நான், "மூன்று "தலாக்'கும் 

பொல்லப்பட்டு (தலாக்டக முடிவுக்குக் பகாண்டுவரப்பட்டு)விட்ட பபண் எங்கக "இத்தா' இருப்பாள்?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் கூறினார்கள்: என் கைவர் என்டன மூன்று "தலாக்' பொல்லி 
(முற்றிலுமாக விடுவித்து)விட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் என்டன என் குடும்பத்தாரிடம் தங்கி 
"இத்தா' கமற்பகாள்ள அனுமதியளித் தார்கள். அப்கபாது மக்களிடடகய, "கூட்டுத் பதாழுடக 

நடடபபறப்கபாகிறது'' என்று அறிவிப்புச் பெய்யப்பட்டது. அப்கபாது (பள்ளி வாெடல கநாக்கி) 
நடந்துபென்றவர்களுடன் நானும் பென்று பபண்களின் வரிடெயில் முதல் வரிடெயில் இருந்கதன். அது 

ஆண்களின் வரிடெயில் இறுதி வரிடெக்கு அடுத்திருந்தது. அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் பொற் 

பபாழிவு கமடட (மிம்பர்)மீதிருந்தபடி, "தமீமுத் தாரியின் தந்டதயின் ெககாதரர் குலத்டதச் கெர்ந்த ெிலர் 

கடல் பயைம் கமற்பகாண்டனர்...'' என்று பதாடங்கி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி அறிவித் தார்கள். 

இந்த அறிவிப்பில், "அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தம்மிடமிருந்த டகத்தடிடயப் பூமிடய கநாக்கிச் 

ொய்த்தவாறு, "இதுதான் டதபா - அதாவது மதீனா' என்று கூறியடத இப்கபாதும் நான் பார்ப்படதப் 

கபான்றுள்ளது'' என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

5640 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஃபாத்திமா பின்த் டகஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "தமீமுத் தாரீ அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, தாம் கடல் பயைம் கமற்பகாண்டகபாது (கடல் பகாந்தளித்து 

அவர்களது) கப்பல் திடெமாறி ஒரு தீவில் ஒதுங்கியதாகவும், அப்கபாது (குடி)தண்ைடீரத் கதடியபடி 

அவர்கள் அந்தத் தீவுக்குள் கபானதாக வும், அப்கபாது தமது முடிடய இழுத்துக்பகாண்டு வந்த ஒரு 

மனிதடனச் ெந்தித்ததாகவும் கூறினார் கள்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. மற்றடவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. "அந்த மனிதன், கவனியுங்கள்: எனக்குப் புறப்படுவதற்கு 

அனுமதியளிக்கப்படும்கபாது எல்லா ஊர்களிலும் என் பாதத்டதப் பதிப் கபன்; டதபா (எனும் மதீனா) 

தவிர'' என்று கூறினான் என்றும், "அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமீமுத் தாரீ தம் 

மிடம் கூறியடத மக்களிடடகய பதரிவித்து விட்டு, இதுதான் டதபா; அவன்தான் தஜ்ஜால்'' என்று 

கூறியதாகவும் இடம்பபற்றுள்ளது.  

5641 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஃபாத்திமா பின்த் டகஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

பொற்பபாழிவு கமடட (மிம்பர்) மீதமர்ந்து, மக்ககள! தமீமுத் தாரீ என்னிடம், தம் ெமுதாயத்தாரில் ெிலர் 
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தமக்குரிய கப்ப பலான்றில் கடல் பயைம் கமற்பகாண்டதாக வும், அப்கபாது கப்பல் 

உடடந்துவிட்டதாக வும், உடகன அவர்களில் ெிலர் கப்பலில் இருந்த பலடககளில் ஒன்றில் ஏறி 
கடலிலி ருந்து ஒரு தீவுக்குச் பென்றதாகவும் பதரிவித் தார்'' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பிக்கிறது. 

பதாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற காைப்படுகிறது.  

5642 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் மக்காடவயும் மதீனாடவயும் தவிர 

தஜ்ஜாலின் கால் படாத எந்த ஊரும் இராது. மதீனாவின் ஒவ்பவாரு நுடழவாயிலிலும் வானவர்கள் 

அைிவகுத்து நின்று மதீனாடவப் பாதுகாப்பார்கள். ஆககவ, தஜ்ஜால் (மதீனாவுக்கு பவளியிலுள்ள) 

உவர் நிலத்தில் இறங்கித் தங்குவான். அப்கபாது மதீனா மூன்று முடற குலுங்கும். உடகன 

மதீனாவிலிருந்து ஒவ்பவாரு இடறமறுப்பாளனும் நயவஞ்ெகனும் அவடன கநாக்கிப் 

புறப்பட்டுவருவார்கள். இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.64 - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் "ஆககவ, தஜ்ஜால் "அல்ஜுருஃப்' எனும் இடத்திலுள்ள உவர் நிலத்திற்குச் பென்று, தனது 

கூடாரத்டத அடமப்பான். அப்கபாது ஒவ்பவாரு நயவஞ்ெகனும் நயவஞ் ெகியும் அவடன கநாக்கி 
(மதீனாவிற்குள்ளி ருந்து) புறப்பட்டுவருவார்கள்'' என்று இடம் பபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 25 தஜ்ஜாடலப் பற்றிய இன்னும் ெில தகவல்கள்  

5643 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தஜ்ஜாடலப் பின்பதாடர்ந்து "அஸ்பஹான்' 

(ஈரான்) நாட்டடச் கெர்ந்த யூதர்களில் எழுபதா யிரம் கபர் வருவார்கள். அப்கபாது அவர்கள் "தயாலிொ' 

எனும் (ககாடு கபாட்ட பகட்டியான) ஒரு வடக ஆடட அைிந்திருப்பார்கள்.65 இடத அனஸ் பின் மாலிக் 

(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5644 உம்மு ஷரீக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "மக்கள் தஜ்ஜாலிடமிருந்து 

பவருண்கடாடி மடலகளுக்குச் பென்றுவிடுவார் கள்'' என்று கூறக் ககட்கடன். அப்கபாது நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! (இடறவழியில் கபாராடும்) அரபியர் அப்கபாது எங்கக இருப்பார்கள்?'' என்று 

ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அப்கபாது அவர்கள் மிகக் குடறவான எண்ைிக்டகயிகலகய 

இருப்பார்கள்'' என்று பதிலளித் தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு ஷரீக் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 

கவறு இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5645 அபுத்தஹ்மா (ரஹ்), அபூகத்தாதா (ரலி) உள்ளிட்ட ஒரு குழுவினர் கூறியதாவது: நாங்கள் ஹிஷாம் 

பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கடளக் கடந்து இம்ரான் பின் ஹுடஸன் (ரலி) அவர்களிடம் பெல்கவாம். ஒரு 

நாள் ஹிஷாம் (ரலி) அவர்கள், "நீங்கள் என்டனக் கடந்து ெில மனிதடர கநாக்கிச் பெல்கிறரீ்கள். 

அவர்கள் என்டனவிட அதிக மாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அடவயில் 

இருந்ததுமில்டல; என்டனவிட அதிகமாக அவர்களிடமிருந்து ஹதீஸ்கடளச் பெவியுற்றதுமில்டல. 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(முதல் மனிதர்) ஆதம் (அடல) அவர்கடளப் படடத்தது முதல் 
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யுக முடிவு நாள் ஏற்படும் வடர தஜ்ஜாடலவிட (குழப்பத்டத ஏற்படுத்து கின்ற) மிகப் பபரும் 

படடப்கபதும் இல்டல' என்று கூறியடத நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். இடத ஹுடமத் பின் 

ஹிலால் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5646 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுடமத் பின் ஹிலால் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "என் கூட்டத்டதச் கெர்ந்த மூன்றுகபர் பகாண்ட 

ஒரு குழுவினர் என்னிடம் கூறினர். அவர்களில் அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்களும் ஒருவராவார். நாங்கள் 

ஹிஷாம் பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கடளக் கடந்து இம்ரான் பின் ஹுடஸன் (ரலி) அவர்களிடம் 

பெல்கவாம்'' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளடதப் கபான்கற இடம் பபற்றுள்ளன. அதில், ("தஜ்ஜாடலவிட மிகப் பபரும் படடப்பு' என்பதற்குப் 

பதிலாக) "தஜ்ஜாடலவிட மிகப் பபரும் பிரச்ெிடன' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. 

 5647 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆறு அடடயாளங்கள் 

நடடபபறுவதவற்குமுன் விடரந்து நற்பெயல் புரியுங்கள். சூரியன் கமற்கி லிருந்து உதித்தல், அல்லது 

புடக, அல்லது தஜ்ஜால், அல்லது (அதிெயப்) பிராைி, அல்லது தனிப்பட்ட முடறயில் உங்களுக்கு 

ஏற்படும் மரைம், அல்லது ஒட்டுபமாத்தமாக ஏற்படும் (யுக) முடிவு. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5648 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆறு அடடயாளங்கள் ஏற்படுவதற்கு முன் விடரந்து நற்பெயல் 

புரியுங்கள். 1. தஜ்ஜால் 2. புடக. 3. பூமியிலிருந்து பவளிப் படும் (அதிெயப்) பிராைி 4. சூரியன் கமற்கிலி 
ருந்து உதயமாதல் 5. ஒட்டுபமாத்தமாக ஏற்படும் (யுக முடிவு) விஷயம் 6. தனிப்பட்ட முடறயில் 

உங்களில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் இறப்பு. இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 26 பகாந்தளிப்பான காலத்தில் (இடறவடன) வழிபடுவதன் ெிறப்பு  

5649 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பகாந்தளிப்பான காலத்தில் இடறவடன வழிபடுவது, 

(நற்பலனில்) என்னிடம் நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) வருவடதப் கபான்றதாகும். இடத மஅகில் பின் யொர் 

(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் மஅகில் பின் யொர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 27 யுக முடிவு நாள் பநருங்குதல்  

5650 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மனிதர்களில் தீயவர்கள்மீகத யுக முடிவு நாள் ஏற்படும். (அதற்கு 

முன்கப நல்லவர்கள் அடனவரும் மடறந்துவிடுவர்.) இடத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5651 ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், தமது பபருவிரலுக்கு அடுத்த 

(சுட்டு) விரடலயும் நடுவிரடலயும் (இடைத்துக் காட்டி) டெடக பெய்து, "நானும் யுக முடிவு நாளும் 

இகதா இடதப் கபான்று (பநருக்கமாககவ) அனுப்பப்பட்டுள்களாம்'' என்று கூறியடதக் ககட்கடன்.66 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5652 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நானும் 

யுக முடிவு நாளும் இகதா இந்த (சுட்டு விரல், நடு விரல் ஆகிய) இரு விரல்கடளப் கபான்று 

(பநருக்கமாககவ) அனுப்பப்பட்டுள்களாம்'' என்று கூறி னார்கள்.67 இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான 

ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீடஸ (எனக்கு) 

அறிவிக்கும்கபாது, "(உயரத்தில் அவ்விரல்க ளில்) ஒன்டறவிட மற்பறான்று உயர்ந்திருப்படதப் 

கபான்று'' என்று கூறினார்கள். அடத அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாகத் பதரிவித்தார்களா, அல்லது 

தாமாககவ கூறினார்களா என்பது எனக்குத் பதரியவில்டல. இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5653 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நானும் யுக முடிவு 

நாளும் இவ்வாறு அனுப் பப்பட்டுள்களாம்'' என்று கூறினார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான 

ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் இடத அறிவிக்கும் கபாது, தம் சுட்டு விரடலயும் நடுவிரடலயும் இடைத்து 

(இவ்வாறு என்று) டெடக பெய்து காட்டினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 

வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் 

பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர்களி டமிருந்கத கமலும் 

இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5654 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் சுட்டு விரடலயும் 

நடுவிரடலயும் இடைத் தவாறு "நானும் யுக முடிவு நாளும் இவ்விரு விரல்கடளப் கபான்று 

அனுப்பப்பட்டுள் களாம்'' என்று கூறினார்கள்.  

5655 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கிராமவாெிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

வரும்கபாது யுக முடிவு நாடளப் பற்றி, "அது எப்கபாது வரும்?'' என்று ககட்பார்கள். அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அம்மக் களிகலகய வயதில் மிகச் ெிறிய மனிதடரப் பார்த்து, "இகதா இவர் 

உயிருடன் வாழ்ந்தால் இவர் முதுடமடய அடடயாமல் இருக்கும்கபாகத உங்களின் யுக முடிவு 
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(இறப்பு) நாள் ெம்பவிக்கும்'' என்று கூறுவார்கள்.68 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 

வந்துள்ளது.  

5656 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "யுக 

முடிவு நாள் எப்கபாது வரும்?'' என்று ககட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 

அருகில் "முஹம்மத்' எனப்படும் அன்ொரி ெிறுவர் ஒருவர் இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் (அந்தச் ெிறுவடரக் காட்டி), "இந்தச் ெிறுவர் உயிருடன் வாழ்ந்து, அவருக்கு முதுடமப் பருவம் 

ஏற்படாமலிருக்கும் நிடல யில் யுக முடிவு நாள் வரலாம்'' என்று கூறி னார்கள்.  

5657 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "யுக முடிவு 

நாள் எப்கபாது வரும்?'' என்று ககட் டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் ெிறிது கநரம் (பதில ளிக்காமல்) 

அடமதியாக இருந்தார்கள். பிறகு தமக்கு முன்னாலிருந்த "அஸ்த் ஷனூஆ' குலத்டதச் கெர்ந்த ெிறுவர் 

ஒருவடரக் கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு, "இவருக்கு வாழ்நாள் கிடடத்து, முதுடமப் பருவம் 

ஏற்படாமலிருக்கும்கபாது யுக முடிவு நாள் வரும்'' என்று பொன்னார்கள். அந்தச் ெிறுவர் அன்று என் 

வயபதாத்தவர்களில் ஒருவராக இருந்தார்.  

5658 அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்களின் அடிடமகளில் 

ஒருவர் (எங்கடளக்) கடந்து பென்றார். அவர் என் வயபதாத்தவர்களில் ஒருவராக இருந்தார். அப்கபாது 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவரது வாழ்நாள் தள்ளிப்கபாய் இவடர முதுடமப் பருவம் அடடவதற்கு முன்கப 

யுக முடிவு நாள் வந்துவிடும்'' என்று பொன்னார்கள்.69  

5659 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் தமது ஒட்டகத்தில் பால் கறந்து அந்தப் 

பாத்திரத்டதத் தமது வாயருகக பகாண்டுபென்றிருக்கமாட்டார். அதற்குள் யுக முடிவு ெம்பவித்துவிடும். 

இரு மனிதர்கள் துைிடய விரித்துப்கபாட்டுப் கபரம் கபெிக் பகாண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் கபரத்டத 

முடிப்பதற்கு முன்கப யுக முடிவு ஏற்பட்டு விடும். ஒரு மனிதர் தமது தண்ைரீ் பதாட்டி டயச் 

பெப்பனிட்டுக்பகாண்டிருப்பார். அவர் அடத முடிப்பதற்கு முன்கப யுக முடிவு ஏற்பட்டுவிடும். இடத 

அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

பாடம் : 28 இரு எக்காளங்களுக்கும் ("ஸூர்') இடடப்பட்ட காலம்  

5660 அபூஸாலிஹ் ஃதக்வான் அஸ்ஸம்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "அந்த இரு எக்காளத்திற்கு (ஸூர்) மத்தியில் (இடடப் பட்ட காலம்) நாற்பதாகும்'' என்று 

கூறியதாக அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் பதரிவித்தார்கள். அப்கபாது மக்கள், "அபூஹுடரரா அவர்ககள! 

நாட்களில் நாற்பதா?'' என்று ககட்டார்கள். அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள், "(இதற்குப் பதில் 

பொல்வதிலிருந்து) நான் விலகிக்பகாள்கிகறன்'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், "மாதங்களில் நாற்பதா?'' 

என்று ககட்டார்கள். அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள், "(மீண்டும் நான் விலகிக்பகாள்கிகறன்'' என்று 

பொன்னார்கள். மக்கள், "வருடங்களில் நாற்பதா?'' என்று ககட்டார்கள். அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
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(மீண்டும்), "நான் விலகிக் பகாள்கிகறன் (எனக்கு இது குறித்துத் பதரியாது)'' என்று கூறிவிட்டு, "பிறகு 

அல்லாஹ், வானத்திலிருந்து ஒரு நீடர இறக்குவான். உடகன இ(றந்துகபான)வர்கள் பச்டெப் 

புற்பூண்டுகள் முடளப்படதப் கபான்று எழுவார்கள். மனிதனின் எல்லா உறுப்புகளும் (மண்ணுக்குள்) 

மக்கிப்கபாய் விடும்; ஒகர ஒரு எலும்டபத் தவிர! அது (அவனது முதுகுத்தண்டின் கவர்ப் 

பகுதியிலிருக்கும்) உள்வால் எலும்பின் (அணுவளவு) நுனியாகும். அடத டவத்கத படடப்பினங்கள் 

(மீண்டும் மறுடம நாளில்) படடக்கப்படும்'' என்று பொன்னார்கள்.70  

5661 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆதமின் மகனின் (மனிதனின் உடலி லுள்ள) 

அடனத்துப் பகுதிகடளயும் மண் தின்றுவிடும்; மனிதனின் (முதுகுத்தண்டின் கவர்ப் பகுதியிலிருக்கும்) 

உள்வால் எலும்பின் நுனிடயத் தவிர! அடத டவத்கத அவன் (தன் தாயின் கருவடறயில் முதன் 

முதலாக) படடக்கப்பட்டான். அதிலிருந்கத அவன் (மீண்டும் மறுடம நாளில்) படடக்கப்படுவான். இடத 

அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5662 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் 

பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மனிதனின் உடலில் எலும்பு 

ஒன்று உள்ளது. அடத பூமி ஒருகபாதும் புெிக்காது. அடத டவத்கத (மீண்டும்) மறுடம நாளில் அவன் 

படடக்கப்படுவான்'' என்று பொன்னார்கள். மக்கள், "அது எந்த எலும்பு அல்லாஹ்வின் தூதகர?'' என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "உள்வால் எலும்பின் நுனி'' என்று பதிலளித்தார்கள். அத்தியாயம் - 53 : 

உலகப் பற்றின்டமயும் தத்துவங்களும்1  

5663 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இவ்வுலகம், இடறநம்பிக்டகயாளர்களுக் குச் 

ெிடறச்ொடலயாகும்; இடறமறுப்பாளர்க ளுக்குச் பொர்க்கச் கொடலயாகும்.2 இடத அபூஹுடரரா 

(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5664 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், (புறநகர் மதீனாடவ ஒட்டியுள்ள) "ஆலியா'வின் ஒரு பகுதி வழியாக ஒரு கடடத்பதருடவக் 

கடந்து பென்றார்கள். அவர்களுக்குப் பக்கத்தில் மக்களும் இருந்தார் கள். அப்கபாது அவர்கள், பெத்துக் 

கிடந்த, காதுகள் ெிறுத்த ஓர் ஆட்டடக் கடந்து பென்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

அந்த ஆட்டட எடுத்து, அதன் (ெிறிய) காடதப் பிடித்துக்பகாண்டு, "உங்களில் யார் இடத ஒரு பவள்ளிக் 

காசுக்குப் பகரமாக வாங்கிக்பகாள்ள விரும்புவார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "எதற்குப் 

பகரமாகவும் அடத வாங்க நாங்கள் விரும்பமாட்கடாம்; அடத டவத்துக்பகாண்டு நாங்கள் என்ன 

பெய்கவாம்?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது உங்களுக்குரியதாக 

இருக்க கவண்டுபமன நீங்கள் விரும்புவரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் 

மீதாடையாக! இது உயிகராடு இருந்தாலும் இது குடறயுள்ளதாகும். ஏபனனில், இதன் காது ெிறுத்துக் 
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காைப்படுகிறது. அவ்வாறிருக்க, இது பெத்துப் கபாயிருக்கும்கபாது எப்படி (இதற்கு மதிப்பிருக்கும்)?'' 

என்று ககட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறாயின், அல்லாஹ்வின் 

மீதாடையாக! இந்தச் பெத்த ஆட்டடவிட இவ்வுலகம் அல்லாஹ்வின் கைிப்பில் உங்களுக்கு 

அற்பமானதாகும்'' என்று பொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், 

அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ் ஸகஃப ீ(ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இந்த ஆடு உயிருடனிருந்தால்கூட 

அதன் காதுகள் ெிறுத்திருப்பதன் காரைமாகக் குடறயுள்ள தாககவ இருக்கும்'' என்று மக்கள் கூறியதாக 

இடம்பபற்றுள்ளது.  

5665 அப்துல்லாஹ் பின் அஷ்ஷிக்கீர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"மண்ைடறகடளச் ெந்திக்கும்வடர அதிகமாக (பெல்வத்டத)த் கதடுவது உங்கள் கவனத்டதத் திடெ 

திருப்பி விட்டது'' என்று பதாடங்கும் (102ஆவது) அத்தியாயத்டத ஓதிக்பகாண்டிருந்தகபாது, 

அவர்களிடம் நான் பென்கறன். அப்கபாது அவர்கள், "ஆதமின் மகன் (மனிதன்), எனது பெல்வம்; எனது 

பெல்வம்'' என்று கூறுகின்றான். ஆதமின் மககன! நீ உண்டு கழித்தடதயும் உடுத்திக் கிழித்தடதயும் 

தர்மம் பெய்து மிச்ெப்படுத்தியடதயும் தவிர உனது பெல்வத்தில் உனக்குரியது எது?'' என்று 

ககட்டார்கள்.3 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அஷ்ஷிக்கீர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 

மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் "நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பென்கறன்...'' 

என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 

இடம்பபற்றுள்ளன. 

 5666 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அடியான், "என் பெல்வம்; என் பெல்வம்' என்று 

கூறுகின்றான். அவனுடடய பெல்வங்களில் மூன்று மட்டுகம அவனுக்குரியடவயாகும். அவன் உண்டு 

கழித்ததும், அல்லது உடுத்திக் கிழித்ததும், அல்லது பகாடுத்துச் கெமித்துக்பகாண்டதும்தான் அவனுக்கு 

உரியடவ. மற்றடவ அடனத்தும் டகவிட்டுப் கபாகக்கூடியடவயும், மக்களுக் காக அவன் விட்டுச் 

பெல்லக்கூடியடவயும் ஆகும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது.  

5667 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவர்கள் கூறினார்கள்: இறந்துகபானவடரப் பின்பதாடர்ந்து 

மூன்று பபாருட்கள் பெல்கின்றன. அவற்றில் இரண்டு திரும்பிவிடுகின்றன; ஒன்று மட்டுகம அவருடன் 

தங்கிவிடுகிறது. அவடர அவரு டடய குடும்பமும் பெல்வமும் அவர் பெய்த பெயல்களும் 

பின்பதாடர்ந்து பெல்கின்றன. (அவற்றில்) அவருடடய குடும்பமும் பெல்வ மும் திரும்பிவிடுகின்றன. 

அவருடடய பெயல் கள் மட்டுகம அவருடன் தங்கிவிடுகின்றன. இடத அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர் 

கள் அறிவிக்கிறார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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5668 மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பனூ ஆமிர் பின் லுஅய் குலத்தாரின் ஒப்பந்த 

நண்பரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பத்ருப் கபாரில் கலந்துபகாண்டவருமான அம்ர் 

பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் என்னிடம் பதரிவித்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

அபூஉடபதா பின் அல்ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கடள, "ஜிஸ்யா' (காப்பு) வரி வசூலித்துக் பகாண்டுவரும்படி 

பஹ்டரனுக்கு அனுப்பினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அக்னி 
ஆராதடனயாளர்களாயிருந்த) பஹ்டரன்வாெி களுடன் ெமாதான ஒப்பந்தம் பெய்துபகாண்டு, 

அவர்களுக்கு அலா பின் அல்ஹள்ரமீ (ரலி) அவர்கடளத் தடலவராக நியமித்திருந்தார் கள்.5 

அபூஉடபதா (ரலி) அவர்கள் (வரி வசூ லித்துக்பகாண்டு) பஹ்டரனிலிருந்து நிதியுடன் (மதீனாவுக்கு) 

வந்தார்கள். அபூஉடபதா (ரலி) அவர்கள் வந்துவிட்டடதக் ககள்விப்பட்ட அன்ொரிகள் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பெல்ல, அது ெரியாக ஃபஜ்ருத் பதாழுடகயின் கநரமாக இருந்தது. அல்லாஹ் 

வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அன்ொரிகள் பதாழுடகடய நிடறகவற்றினார்கள். பதாழுடக முடிந்து 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்ப, அன்ொரிகள் தம் எண்ைத்டதச் டெடகயால் 

பவளியிட்டனர். (ஆர்வத்துடன் இருந்த) அவர்கடளக் கண்டதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

புன்னடகத்து விட்டு, "அபூஉடபதா ெிறிது நிதியுடன் பஹ்டரனிலிருந்து வந்துவிட்டார் என்று நீங்கள் 

ககள்விப் பட்டிருக்கிறரீ்கள் என நான் நிடனக்கிகறன்'' என்றார்கள். அதற்கு அன்ொரிகள், "ஆம்; 

அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்று பதிலளித்தார்கள். "அவ்வாறாயின், ஒரு நற்பெய்தி. உங்களுக்கு 

மகிழ்டவத் தரும் நிகழ்ச்ெி நடக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம்'' என்று கூறிவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் 

மீதாடையாக! உங்களுக்கு வறுடம ஏற்பட்டுவிடும் என்று நான் அஞ்ெவில்டல. ஆயினும், உங்களுக்கு 

முன்னிருந்தவர்களுக்கு உலகச் பெல்வம் தாராளமாகக் பகாடுக்கப்பட்ட டதப் கபான்று உங்களுக்கும் 

தாராளமாகக் பகாடுக்கப்பட்டு, அதற்காக அவர்கள் ஒருவருக்பகாருவர் கபாட்டியிட்டடதப் கபான்று 

நீங்களும் கபாட்டியிட, (மறுடமயின் எண்ைத்திலிருந்து திருப்பி) அவர்கடள அழித்துவிட்டடதப் 

கபான்று உங்கடளயும் அ(ந்த உலகாடெயான)து அழித்துவிடுகமா என்றுதான் நான் அஞ்சுகிகறன்'' 

என்று கூறினார்கள்.6 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 

மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், ொலிஹ் பின் டகொன் (ரஹ்) 

அவர்களது அறிவிப்பில், ("அவர்கடள அழித்துவிட்டடதப் கபான்று உங்கடளயும் அழித்துவிடுகமா' 

என்பதற்குப் பகரமாக) "அவர்களின் கவனத்டதத் திருப்பிவிட்டடதப் கபான்று உங்களின் 

கவனத்டதயும் திருப்பி விடுகமா' என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  

5669 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "பாரெீகர்களும் கராமர்களும் உங்களால் பவற்றி பகாள்ளப்படும்கபாது, நீங்கள் எத்தடகய 

மக்களாய் இருப்பரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ் எங்களுக்கு என்ன கட்டடளயிட்டுள்ளாகனா (அதன்படிகய நடந்துபகாள்கவாம்) 

அதன்படிகய கூறுகவாம் (அதாவது நன்றி கூறி அவடனப் கபாற்று கவாம்)'' என்று விடடயளித்தார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கவபறான்றும் பெய்யமாட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். 
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பின்னர் "நீங்கள் ஒருவருக் பகாருவர் (சுயநலத்துடன்) கபாட்டி கபாட்டுக் பகாள்வரீ்கள். பின்னர் 

ஒருவருக்பகாருவர் பபாறாடம பகாள்வரீ்கள். பின்னர் ஒருவருக்பகாருவர் பிைங்கிக்பகாள்வரீ்கள். 

பின்னர் ஒருவருக்பகாருவர் குகராதம் பகாள்வரீ்கள். அல்லது இவற்டறப் கபான்றடதச் பெய்வரீ்கள்'' 

என்று கூறிவிட்டு, "பிறகு ஏடழ முஹாஜிர்கடள கநாக்கிச் பென்று, அவர்களில் ெிலருக்குச் ெிலர்மீது 

அதிகாரத்டத வழங்குவரீ்கள்'' என்று கூறினார்கள். 

 5670 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பெல்வத்திலும் கதாற்றத்திலும் தம்டமவிட 

கமலான ஒருவடர உங்களில் ஒருவர் கண்டால், உடகன அவற்றில் தம்டமவிடக் கீழிருப்பவர்கடள 

அவர் (நிடனத்துப்)பார்க்கட்டும்! இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் 

இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5671 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களுக்குக் கீழிருப்பவர்கடளப் பாருங் கள். 

உங்கடளவிட கமலிருப்பவர்கடளப் பார்க்காதீர்கள். அதுகவ அல்லாஹ் புரிந்திருக் கும் 

அருட்பகாடடகடள நீங்கள் குடறத்து மதிப்பிடாமலிருக்க மிகவும் ஏற்றதாகும். இடத அபூஹுடரரா 

(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்றில் அபூமுஆவியா (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில், "உங்களுக்கு அல்லாஹ் புரிந்திருக்கும்' 

என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  

5672 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பனூ இஸ்ராயலீ் மக்களில் மூன்று கபர் இருந்தனர். அவர்களில் 

ஒருவர் பதாழு கநாயாளியாகவும் மற்பறாருவர் வழுக்டகத் தடலயராகவும் இன்பனாருவர் 

குருடராகவும் இருந்தனர். அல்லாஹ் அம்மூவடரயும் கொதிக்க நாடினான்; எனகவ, வானவர் ஒருவடர 

அவர்களிடம் அனுப்பினான். அந்த வானவர் பதாழுகநாயாளியிடம் வந்து, "உனக்கு மிகவும் 

விருப்பமானது எது?'' என்று ககட்க அவர், "நல்ல நிறம், நல்ல கதால்(தான் எனக்கு மிகவும் 

விருப்பமானடவ). மக்கள் என்டன அருவருப்பாகக் கருதக் காரைமான இ(ந்த கநாயான)து 

என்டனவிட்டு விலக கவண்டும்'' என்று பொன்னார். உடகன அவ்வானவர் (இடறநாட்டப்படி) அவடரத் 

தம் டககளால் தடவ அந்த அருவருப்பான கநாய் அவடரவிட்டு விலகியது. கமலும், அவருக்கு நல்ல 

நிறமும் நல்ல கதாலும் வழங்கப்பட்டன. பிறகு அவ்வானவர், "பெல்வங்களில் உமக்கு மிகவும் 

விருப்பமானது எது?'' என்று ககட்க, அவர், "ஒட்டகம்தான்' என்கறா அல்லது "பசு மாடுதான்' என்கறா 

பதிலளித்தார். -பதாழுகநாயாளி மற்றும் வழுக்டகத் தடலயர் ஆகிய இருவரில் ஒருவர் ஒட்டகம் 

என்கறா பசுமாடு என்கறா கூறினார் என இஸ் ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் ெந்கதகிக்கிறார்கள்.- ஆககவ, பத்து 

மாத ெிடனயுள்ள ஒட்டகம் ஒன்று அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அவ்வான வர், "இதில் உனக்கு இடறவன் 

வளம் (பரக்கத்) வழங்குவானாக!'' என்று பிரார்த்தித்தார். அடுத்து அந்த வானவர் வழுக்டகத் தடல 

யரிடம் பென்று, "உனக்கு மிகவும் விருப்பமா னது எது?'' என்று ககட்டார். அவர் அழகான முடிதான். 

மக்கள் பவறுக்கும் இந்த வழுக்டக என்டனவிட்டு நீங்க கவண்டும்'' என்றார். உடகன அவ்வானவர், 
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அவரது தடலடயத் தடவினார்; வழுக்டக மடறந்தது; அழகிய முடிடயப் பபற்றார். அவ்வானவர், 

"பெல்வங்களில் உமக்கு மிகவும் விருப்பமானது எது?'' என்று ககட்டார். அவர், "பசுமாடுதான் (எனக்கு 

மிகவும் விருப்பமான பெல்வம்)'' என்று பொன்னார். உடகன அவ்வானவர் அந்த வழுக்டகத் 

தடலயருக்குச் ெிடனயுற்ற பசுமாடு ஒன்டறக் பகாடுத்து, "அல்லாஹ் உமக்கு இதில் வளம் (பரக்கத்) 

புரிவானாக'' என்று பிரார்த்தித்தார். பிறகு அந்த வானவர் குருடரிடம் பென்று, "உனக்கு மிகவும் 

விருப்பமானது எது?'' என்று ககட்க, அவர் "அல்லாஹ் என் பார்டவடய எனக்குத் திரும்பச் பெய்வதும், 

அதன் மூலம் மக்கடள நான் பார்ப்பதும்தான் (எனக்கு மிகவும் விருப்பமானது)'' என்று பதிலளித்தார். 

உடகன அவ்வானவர் அவடரத் தமது கரத்தால் தடவ, அவருக்கு அல்லாஹ் அவரது பார்டவடயத் 

திருப்பித் தந்தான். பிறகு அவ்வானவர், "பெல்வங்களில் உமக்கு மிகவும் விருப்பமானது எது?'' என்று 

ககட்டார். அவர் "ஆடு' என்றார். அவருக்கு அவ்வானவர், ெிடனயுற்ற ஆடு ஒன்டறக் பகாடுத்தார். 

(ஒட்டக மும் மாடும் வழங்கப்பபற்ற) இருவரும் நிடறய குட்டிகள் ஈந்திடப்பபற்றனர். (ஆடு 

வழங்கப்பட்ட) இந்த மனிதரும் நிடறய குட்டிகள் ஈந்திடப்பபற்றார். பதாழுகநாயாளியாய் 

இருந்தவருக்கு ஒரு பள்ளத்தாக்கு நிரம்ப ஒட்டகங்களும், வழுக்டகத் தடலயராய் இருந்தவருக்கு ஒரு 

பள்ளத்தாக்கு நிரம்ப மாடுகளும், குருடராக இருந்தவருக்கு ஒரு பள்ளத்தாக்கு நிரம்ப ஆடுகளும் 

கெர்ந்தன. பிறகு அவ்வானவர் பதாழுகநாயாளியாய் இருந்தவரிடம் தமது அகத கதாற்றத்திலும் 

அடமப்பி லும் பென்று, "நான் ஓர் ஏடழ மனிதன். என் பயைத்தில் வாழ்வாதாரம் அறுபட்டுவிட்டது. 

(பெலவுக்குப் பைம் தீர்ந்துகபாய்விட்டது.) இன்று உதவிக்கான வழிவடக எனக்கு அல்லாஹ்டவயும் 

பிறகு உன்டனயும் தவிர கவபறவருமில்டல. உனக்கு அழகிய நிறத்டதயும் நல்ல கதாடலயும் 

பெல்வத்டத யும் பகாடுத்த (இடற)வனின் பபயரால் உன்னி டம் ஓர் ஒட்டகத்டதக் ககட்கிகறன். அதன் 

மீது பயைம் பெய்து நான் கபாக கவண்டிய இடத்திற்குப் கபாய்ச்கெருகவன்'' என்று பொன்னார். அதற்கு 

அந்த மனிதர், "(எனக்குக்) கடடமகள் நிடறய இருக்கின்றன. (எனகவ, என்னால் நீ ககட்டடதத் தர 

முடியாது)'' என்றார். உடகன அவ்வானவர், "உன்டன எனக் குத் பதரியும் கபாலுள்ளகத! மக்கள் 

அருவருக் கின்ற பதாழுகநாயாளியாக நீ இருக்கவில் டலயா? ஏடழயாகவும் நீ இருக்கவில்டலயா? 

பிறகு அல்லாஹ் உனக்கு (பெல்வத்டத)க் பகாடுத்தான் அல்லவா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அவன், 

"(இல்டலகய; நான் இந்த அழகான நிறத்டதயும் கதாடலயும் மற்றும்) இந்தச் பெல்வத்டதயும் 

வாடழயடி வாடழயாக (என் முன்கனாரிடமிருந்து) வாரிசுச் பொத்தாகப் பபற்கறன்'' என்று 

பதிலளித்தான். உடகன அவ்வானவர், "நீ (இக்கூற்றில்) பபாய்யனாயிருந்தால், நீ முன்பு எப்படி 

இருந்தாகயா அப்படிகய உன்டன அல்லாஹ் மாற்றிவிடட்டும்'' என்று பொன்னார். பிறகு வழுக்டகத் 

தடலயரிடம் தமது அகத உருவத்தில் பென்று, முன்பு பதாழுகநாயாளியிடம் ககட்டடதப் கபான்கற 

ககட்டார். அவரும் முதலாமவர் பதிலளித்தடதப் கபான்கற பதிலளித்தார். வானவரும், "நீ (உன் 

கூற்றில்) பபாய்யனாயிருந்தால் நீ முன்பு எப்படியிருந்தாகயா அப்படிகய அல்லாஹ் உன்டன 

மாற்றிவிடட்டும்'' என்று பொன்னார். பிறகு (இறுதியாக), குருடரிடம் தமது அகத உருவிலும் 

அடமப்பிலும் வந்து, "நான் ஓர் ஏடழ மனிதன்; வழிப்கபாக்கன். என் பயைத்தில் வாழ்வாதாரம் (வழிச் 

பெலவுக்கான பைம்) தீர்ந்து கபாய்விட்டது. இன்று எனக்கு உதவிக்கான வழிவடக அல்லாஹ்டவயும், 
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பிறகு உன்டனயும் தவிர கவபறவருமில்டல. என் பயைத்தில் என் கதடவடயத் தீர்த்துக்பகாள்ள 

உதவும் ஆடு ஒன்டறத் தரும்படி உனக்குப் பார்டவடயத் தந்த(இடற)வன் பபயரால் ககட்கிகறன்'' 

என்று பொன்னார். (குருடராயிருந்து பார்டவ பபற்ற) அந்த மனிதர் வானவரிடம், "நான் 

குருடனாகத்தான் இருந் கதன். அல்லாஹ் எனக்குப் பார்டவடயத் திருப்பித் தந்தான். நீர் விரும்புவடத 

எடுத்துக்பகாள்க; விரும்புவடத விட்டுவிடுக. அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! இன்று நீர் எடுக்கின்ற 

எந்தப் பபாருடளயும் திருப்பித் தரும்படி அல்லாஹ் வுக்காக நான் ெிரமப்படுத்தமாட்கடன்'' என்று 

பொன்னார். உடகன அவ்வானவர், "உமது பெல் வத்டத நீகர டவத்துக்பகாள்ளும். இது உங்க டளச் 

கொதிப்பதற்காகத்தான். உம்மீது திருப்தி பகாள்ளப்பட்டது. உம்முடடய இரு கதாழர் கள் 

(பதாழுகநாயாளி, வழுக்டகத் தடலயர் ஆகிகயார்)மீது ெினம் பகாள்ளப்பட்டது'' என்று பொன்னார். 

இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.8  

5673 ஆமிர் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்டத) ெஅத் பின் 

அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் தம் ஒட்டகங்களுக்கிடடகய இருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களுடடய 

புதல்வர் உமர் பின் ெஅத் (ரஹ்) அவர்கள் வந்தார்கள். அவடர ெஅத் (ரலி) அவர்கள் கண்டகபாது, 

"வாகனத்தில் வரும் இந்த மனிதரின் தீடமயிலி ருந்து நான் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் 

ககாருகிகறன்'' என்று கூறினார்கள். அவர் (வாகனத்திலி ருந்து) இறங்கி, "நீங்கள் உங்களுடடய 

ஒட்டகங்களுக்கும் ஆடுகளுக்குமிடடகய தங்கிவிட்டீர்கள்; ஆட்ெியதிகாரத்திற்காக மக்கடளத் 

தம்மிடடகய ெண்டடயிட்டுக்பகாள்ள விட்டுவிட்டீர்கள்'' என்று (குடற) கூறினார். உடகன, ெஅத் (ரலி) 
அவர்கள் அவரது பநஞ்ெில் அடித்து, "கபொமல் இரு! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 

இடறயச்ெமுள்ள, கபாதுபமன்ற மனமுடடய, (குழப்பங்களிலி ருந்து) ஒதுங்கி வாழ்கின்ற அடியாடன 

கநெிக்கின்றான்' என்று கூறியடத நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5674 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் பாடதயில் (இஸ்லாமியப் 

படடயில்) அம்பபய்த அரபியரில் நாகன முதலாமவன் ஆகவன்.9 (உண்பதற்கு) எங்க ளுக்கு "ஹுப்லா' 

எனும் (முள்) மரத்தின் இடல டயயும் இந்தக் கருகவல இடலடயயும் தவிர கவறு உைவு எதுவும் 

இல்லாதிருக்கும் நிடல யில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (பென்று) அறப்கபார் 

புரிந்து வந்கதாம். எந்த அளவுக்பகன்றால் (அந்த இடலகடள உண்டு) நாங்கள் ஆடு கழிக்கின்ற (பகட்டிச் 

ொைத்)டதப் கபான்கற மலம் கழித் கதாம். (இத்தடகய தியாகங்கள் பெய்த என்டன) பிறகு 

(கூஃபாவாெிகளான) பனூ ெஅத் குலத் தார் (நான் முடறயாகத் பதாழுவிப்பதில்டல என்று கூறி எனது) 

மார்க்க ஈடுபாடு பதாடர்பாக என்டனக் குடற கூறலானார்கள். அப்படியானால் (இதுவடர) நான் 

பெய்துவந்த நற்பெயல்(கள் எல்லாம்) வைீாகி, இப்கபாது நான் இழப்புக்குள்ளாகிவிட் கடன் (கபாலும் 

என வருந்திகனன்).10 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் 

அப்துல்லாஹ் பின் நுடமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இப்கபாது' எனும் வார்த்டத 

இடம்பபறவில்டல. 
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 5675 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "எந்த அளவுக்பகன்றால் (அந்த இடலகடள 

உண்டு) நாங்கள் ஆடுகள் பகட்டிச் ொைமிடுவடதப் கபான்று எதிலும் ஒட்டாத வடகயில் மலம் 

கழித்கதாம்'' என்று இடம்பபற்றுள்ளது.  

5676 காலித் பின் உடமர் அல்அதவ ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: உத்பா பின் ஃகஸ்வான் (ரலி) அவர்கள் 

எங்களிடடகய உடரயாற்றினார்கள். அப்கபாது அவர்கள் இடறவடனப் கபாற்றிப் புகழ்ந்து விட்டுப் 

பின்வருமாறு கூறினார்கள்: இடறவாழ்த்துக்குப்பின்! இந்த உலகம் விடடபபற்றுக்பகாள்வதாக 

அறிவித்துவிட்டு, விடரவாகத் திரும்பிச் பென்றுபகாண்டிருக் கிறது. பருகிக்பகாண்டிருப்பவரின் 

ககாப்டப யின் அடியில் எஞ்ெியிருக்கும் ெிறிதளவு பானத்டதப் கபான்கற இவ்வுலகின் தவடை 

எஞ்ெியுள்ளது. நீங்கள் இங்கிருந்து புறப்பட்டு நிடலயான உலடக கநாக்கிச் பெல்லப்கபாகி றரீ்கள். 

எனகவ உங்களிடம் உள்ள நற்பெயல் களுடகனகய நீங்கள் திரும்பிச் பெல்லுங்கள். ஏபனனில், 

"நரகத்தின் விளிம்பிலிருந்து தூக்கிப் கபாடப்படும் ஒரு கல்லானது, எழுபது ஆண்டுகள் பயைித்தாலும் 

அதன் அடிப் பாகத்டத அடடயாது'' என்று எங்களுக்குச் பொல்லப் பட்டது. அல்லாஹ்வின் 

மீதாடையாக! அந்த நரகம் நிரப்பப்பட்கட தீரும். (இது உங்களுக்கு) ஆச்ெரியமளிக்கிறதா? கமலும், 

எங்களிடம் "பொர்க்கத்தின் நிடலக் கால்களில் இரு நிடலக் கால்களுக்கிடடகயயான பதாடலவு 

நாற்பதாண்டு பயைத் பதாடலவாகும்'' என்றும் பொல்லப்பட்டது. நிச்ெயமாக ஒரு நாள் அந்தச் 

பொர்க்கம் மக்கள் திரளால் நிரம்பத்தான் கபாகிறது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 

(ஆரம்பமாக இஸ்லாத்டத ஏற்று) இருந்த ஏழு கபரில் ஏழாவது நபராக நான் இருந்கதன். அப்கபாது 

உண்பதற்கு இடல தடழகடளத் தவிர கவறு எந்த உைவும் எங்களுக்கு இருக்கவில்டல. (அடத 

உண்டதால்) எங்கள் வாபயல்லாம் புண்ைாகிவிட்டது. அப்கபாது நான் ொல்டவ ஒன்டறப் பபற்கறன். 

அடத இரண்டாகக் கிழித்து நானும் ெஅத் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களும் பங்கிட்டுக்பகாண்கடாம். அதன் 

ஒரு பகுதிடய நான் கீழங்கியாக அைிந்துபகாண்கடன். அதன் மற்பறாரு பகுதிடய ெஅத் (ரலி) அவர்கள் 

கீழங்கியாக அைிந்து பகாண்டார்கள். ஆனால், இன்று எங்களில் ஒருவர் காடலப் பபாழுடத 

அடடயும்கபாது நகரங்களில் ஒன்றுக்கு ஆட்ெியராககவ காடலப் பபாழுடத அடடகிறார். 

அல்லாஹ்விடம் நான் ெிறியவனாயிருக்க, என் மனதில் (என்டனப் பற்றிப்) பபரியவனாக நான் 

கருதிக்பகாள்வதிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகறன். (உலகத்தின் மீது பற்றில்லாமல் 

இருந்த) நபித்துவ(க் கால)ம் முடிந்கத கபாய்விட்டது. அதன் இறுதிப் பகுதி ஆட்ெியதிகாரமாககவ 

இருக்கும். (இனி) நீங்கள் எங்களுக்குப்பின் ஆட்ெித் தடலவர்க ளிடமிருந்து (கொதடனகடள) அனுபவிப் 

பரீ்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அறியாடமக் காலத்டதச் ெந்தித்தவரான காலித் பின் உடமர் (ரஹ்) 

அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "உத்பா பின் 

ஃகஸ்வான் (ரலி) அவர்கள் உடரயாற்றினார்கள். அவர்கள் (அப்கபாது) பஸ்ராவின் ஆளுநராயிருந்தார் 

கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 

இடம்பபற்றுள்ளன.  
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5677 காலித் பின் உடமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: உத்பா பின் ஃகஸ்வான் (ரலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ஆரம்பத்தில் இஸ்லாத்டத ஏற்று) இருந்த ஏழு கபரில் 

ஏழாவது நபராக நான் இருந்கதன். உண்பதற்கு "ஹுப்லா' எனும் (முள்) மரத்தின் இடலகய எங்களின் 

உைவாக இருந்தது. அதனால் எங்கள் வாபயல்லாம் புண்ைாகிவிட்டது'' என்று கூறியடதக் ககட்கடன்.  

5678 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நாங்கள் மறுடம 

நாளில் எங்கள் இடறவடனக் காண்கபாமா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "கமகமூட்டமில்லாத நண்பகல் கநரத்தில் சூரியடனக் காண்பதற்கு நீங்கள் 

ெிரமப்படுவரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "இல்டல' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "கமகமூட்டமில்லாத பபௌர்ைமி இரவில் ெந்திரடனக் காண்பதற்கு நீங்கள் 

ெிரமப்படுவரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள் "இல்டல' என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் உயிர் எவன் டகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! இவ்விரண்டில் 

ஒன்டறக் காண்பதற்கு நீங்கள் ெிரமப்படாத டதப் கபான்கற, உங்கள் இடறவடனக் காண்பதற்கும் 

நீங்கள் ெிரமப்படமாட்டீர்கள். இடறவன் அடியாடனச் ெந்தித்து, "இன்ன மனிதகன! உன்டன நான் 

கண்ைியப்படுத்தி, உன்டனத் தடலவனாக்கி, உனக்குத் துடைடய ஏற்படுத்தவில்டலயா? 

குதிடரகடளயும் ஒட்ட கங்கடளயும் நான் உன் வெப்படுத்தவில் டலயா? உன்டன (பெல்வாக்குள்ள) 

தடலவ னாக்கிப் கபார்ச் பெல்வங்களில் நான்கில் ஒரு பகுதிடய உனக்கு உரியதாக்கவில்டலயா?'' 

என்று ககட்பான். அதற்கு அந்த அடியான், "ஆம்' என்பான். இடறவன், "நீ என்டனச் ெந்திப்பாய் என எண் 

ைினாயா?'' என்று ககட்பான். அதற்கு அந்த அடியான், "இல்டல' என்பான். இடறவன், "அவ்வாறாயின், நீ 

என்டன மறந்தடதப் கபான்கற நானும் உன்டன மறந்துவிடுகிகறன்'' என்பான். பிறகு மற்கறார் 

அடியாடனச் ெந்திக்கும் இடறவன், "இன்ன மனிதகன! உன்டனக் கண்ைியப் படுத்தி, உன்டனத் 

தடலவனாக்கி, உனக்கு(த் தகுந்த) துடைடயயும் நான் வழங்கவில்டலயா? குதிடரகடளயும் 

ஒட்டகங்கடளயும் நான் உன் வெப்படுத்தவில்டலயா? உன்டன (பெல்வாக்குள்ள) தடலவனாக்கிப் 

கபார்ச் பெல்வத்தில் நான்கில் ஒரு பகுதிடய உனக்கு உரிடமயாக்கவில்டலயா?'' என்று ககட்பான். 

அதற்கு அந்த அடியான், "ஆம், என் இடறவா!'' என்பான். இடறவன், "நீ என்டனச் ெந்திப்பாய் என 

எண்ைினாயா?'' என்று ககட்பான். அதற்கு அந்த அடியான், "இல்டல' என்பான். இடறவன், 

"அவ்வாறாயின், நீ என்டன மறந்தடதப் கபான்கற நானும் உன்டன மறந்துவிடுகிகறன்'' என்பான். பிறகு 

மூன்றாவது அடியாடனச் ெந்திக்கும் இடறவன், முன்பு ககட்டடதப் கபான்கற அவனிட மும் ககட்பான். 

அதற்கு அந்த அடியான், "என் இடறவா! நான் உன்டனயும் உன் கவதத்டதயும் உன் தூதர்கடளயும் 

நம்பி, உன்டனத் பதாழுது (உனக்காக) கநான்பு கநாற்கறன். தானதர்மம் பெய் கதன்'' என்று கூறிவிட்டு, 

தன்னால் இயன்ற நல்ல வார்த்டதகடளக் கூறி இடறவடனப் புகழ்வான். அப்கபாது இடறவன், "நீ 

இங்கககய நில்'' என்று கூறுவான். பிறகு அவனிடம், "இப்கபாது உனக் பகதிரான நம்முடடய ொட்ெிடய 

நாம் எழுப்பப்கபாகிகறாம்'' என்று கூறுவான். அந்த மனிதன், தனக் பகதிராகச் ொட்ெியம் பொல்பவர் யார் 

என்று கயாெித்துக்பகாண்டிருப்பான். அப்கபாது அவனது வாய்க்கு முத்திடரயிடப்படும். அவனது 
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பதாடட, ெடத, எலும்பு ஆகியவற்டறப் பார்த்து "கபசுங்கள்'' என்று பொல்லப்படும். அப்கபாது 

அவனுடடய பதாடட, ெடத, எலும்பு ஆகியடவ அவன் பெய்தடவ பற்றி எடுத்துடரக்கும். அவன் 

ொக்குப்கபாக்குச் பொல்லித் தப்பிவிடக் கூடாது என்பகத இதற்குக் காரைம். அவன்தான் நயவஞ்ெகன் 

(முனாஃபிக்) ஆவான். அவன்மீது இடறவன் கடும் ககாபம் பகாள்வான். 

 5679 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முடற) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள் ெிரித்துவிட்டு, "நான் ெிரித்ததற்குக் காரைம் 

என்னபவன்று உங்க ளுக்குத் பதரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நாங் கள் "அல்லாஹ்வும் அவனுடடய 

தூதருகம நன்கறிந்தவர்கள்'' என்று பொன்கனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஓர் அடியான் 

தன் இடறவனுடன் (மறுடம நாளில்) உடரயாடுவது குறித்(து நிடனத்)கத (ெிரித்கதன்)'' என்று 

கூறிவிட்டுப் பின்வருமாறு பொன்னார்கள்: அடியான் (தன் இடறவனிடம்), "என் இடறவா! நீ எனக்கு 

அநீதியிடழப்பதிலிருந்து பாதுகாப்பு வழங்குவாய் என உறுதியளிப்பாய் அல்லவா?'' என்று ககட்பான். 

அதற்கு இடறவன், "ஆம்' என்பான். அடியான், "அவ்வாறாயின், எனக்பகதிராக (ொட்ெியம் கூற) 

என்னிலிருந்து தவிர கவபறந்த ொட்ெியத்டதயும் நான் அனுமதிக்கமாட்கடன்'' என்று கூறுவான். 

அதற்கு இடறவன், "இன்டறய தினம் உனக்பகதிராகச் ொட்ெியமளிக்க நீயும் கண்ைியமிக்க 

எழுத்தர்(களான வானவர்)களுகம கபாதும்'' என்பான். பிறகு அவனது வாய்க்கு முத்திடரயிடப்படும். 

அவனுடடய உறுப்புகளிடம், "கபசுங்கள்'' என்று பொல்லப்படும். உடகன அடவ அந்த அடியான் பெய்த 

பெயல்கடளப் பற்றி எடுத்துடரக்கும். பிறகு அந்த அடியானும் உறுப்புகளும் தனியாகப் கபசுவதற்கு 

அனுமதியளிக்கப்படும். அப்கபாது அந்த அடியான், "உங்களுக்கு நாெமுண்டாகட்டும்! 

பதாடலந்துகபாங்கள். உங்களுக்காகத் தாகன நான் (இவ்வளவு கநரம் இடறவனிடம்) வழக்காடிகனன்'' 

என்று (தன் உறுப்புகளிடம்) பொல்வான். 

 5680 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! 

முஹம்மதின் குடும்பத்தாருக்கு (பெிடயத் தைிக்கத்) கதடவயான அளவு உைடவ வழங்குவாயாக!'' 

என்று பிரார்த்தித் தார்கள்.11  

5681 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இடறவா! 

முஹம்மதின் குடும்பத்தாருக்கு (பெிடயப் கபாக்கத்) கதடவயான அளவு உைடவ வழங்குவாயாக!'' 

என்று பிரார்த்தித் தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர்வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "கபாதுமான (உைடவ 

வழங்குவாயாக)'' என இடம்பபற்றுள்ளது. 

 5682 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்ததிலிருந்து 

அவர்கள் இறக்கும்வடர, அவர்களின் குடும்பத்தார் ககாதுடம உைடவத் பதாடர்ந்து மூன்று நாட்கள் 

வயிறு நிரம்ப உண்டதில்டல.12 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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5683 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறுதிப் பயைம் 

பெல்லும்வடர (இறக்கும் வடர), ககாதுடம உைடவத் பதாடர்ந்து மூன்று நாட்கள் வயிறு நிரம்ப 

உண்டதில்டல. இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5684 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 

இறக்கும்வடர அவர்களின் குடும் பத்தார் (பதாலி நீக்கப்படாத) ககாதுடம உைடவத் பதாடர்ந்து 

இரண்டு நாட்கள் வயிறு நிரம்ப உண்டதில்டல. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 

வந்துள்ளது.  

5685 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத் தார் ககாதுடம 

பராட்டிடய (பதாடர்ந்து) மூன்று நாட்களுக்கு கமல் வயிறு நிரம்ப உண்டதில்டல.  

5686 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் இறுதிப் பயைம் 

பெல்லும்வடர (இறக்கும்வடர), அவர்களின் குடும்பத்தார் ககாதுடம பராட்டிடய (பதாடர்ந்து) மூன்று 

நாட்கள் வயிறு நிரம்ப உண்டதில்டல.  

5687 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தார் இரண்டு 

நாட்கள் வயிறு நிரம்ப உண்டிருந்தால், அதில் ஒரு நாள் (பவறும்) கபரீச்ெம் பழமாக இருந்திருக்குகம 

அன்றி, (பதாடர்ந்து இரு நாட்களும்) ககாதுடம பராட்டியாக இருந்திருக்காது.  

5688 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத் தாரான நாங்கள் 

அடுப்பு பற்றடவக்காமல் ஒரு மாதத்டதக் கழித்திருக்கிகறாம். அப்கபாது கபரீச்ெம் பழமும் 

தண்ைரீுகம எங்கள் உைவாக இருந்தன. இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் "நாங்கள் ஒரு மாதத்டதக் கழித்துவந்கதாம்'' என்று 

இடம்பபற்றுள்ளது. "முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தார்' எனும் குறிப்பு இல்டல. இப்னு நுடமர் 

(ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து அபூகுடறப் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், "எங்களிடம் ெிறிதளவு 

இடறச்ெி (அன்பளிப்பாக) வந்தால் தவிர' என்று கூடுத லாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

5689 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் (வடீ்டு) நிடலப் கபடழயிலிருந்த பதாலி நீக்கப்படாத 

ெிறிது (வாற்)ககாதுடமடயத் தவிர, உயிருள்ளவர் உண்ைக்கூடிய பபாருள் எதுவும் என் (வடீ்டு) நிடலப் 

கபடழயில் இல்லாத நிடலயில் தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்தார்கள். அதிலிருந்து 

எடுத்து நீண்ட காலம் நான் உண்கடன். பிறகு அடத நான் அளந்(து பார்த்)கதன். அதனால் (ெிறிது 

காலத்திற்குள்) அது தீர்ந்துகபாய்விட்டது.13  

5690 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என்னிடம்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "என் 

ெககாதரி (அஸ்மாவின்) மககன! அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நாங்கள் பிடற பார்ப்கபாம். அடுத்த 
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பிடறயும் பார்ப்கபாம். அதற்கடுத்த பிடறயும் பார்ப்கபாம். இரண்டு மாதங்கள் மூன்று பிடற 

பார்த்துவிட்டிருப்கபாம்.14 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் (துடைவியர்) இல்லங்களில் 

(ெடமப்பதற்காக அடுப்பில்) பநருப்பு பற்றடவக்கப்பட்டிராது'' என்று கூறினார்கள். அதற்கு நான், "என் 

ெிற்றன்டனகய! (அப்படியானால்) நீங்கள் எப்படி வாழ்க்டக நடத்தினரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 

அவர்கள், "இரு கறுப்பர்களான கபரீச்ெம் பழமும் நீரும்தான் (அப்கபாது எங்கள் உைவு). இருப்பினும், 

அன்ொரிகளில் ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அண்டட வடீ்டாராக இருந்தனர். 

அவர்களி டம் (இலவெமாகப் பால் கறந்துபகாள்வதற் கான) இரவல் ஒட்டகங்கள் இருந்தன. (அவற் 

றிலிருந்து பால் கறந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அவர்கள் (அன்பளிப்பா கக்) 

பகாடுத்தனுப்புவார்கள். அந்தப் பாடல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்க ளுக்கு அருந்தக் 

பகாடுப்பார்கள்'' என்று கூறினார்கள்.15  

5691 நபி (ஸல்) அவர்களின் துடைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், ஒகர நாளில் இரண்டு கவடள பராட்டியும் ஆலிவ் எண்பையும் வயிறு நிரம்ப 

உண்ைாமகலகய இறந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5692 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: இரு கறுப்பர்களான கபரீச்ெம் பழமும் தண்ைரீும் 

உட்பகாண்டு மக்கள் வயிறு நிரம்பி இருந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

இறந்தார்கள்.16 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

5693 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: இரு கறுப்பர்களான கபரீச்ெம் பழமும் தண்ைரீும் 

உட்பகாண்டு நாங்கள் வயிறு நிரம்பி இருந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இறந்தார்கள். 

- கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் 

சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "இரு கறுப்பர்களான கபரீச்ெம் பழமும் 

தண்ைரீும் உட்பகாண்டு நாங்கள் வயிறு நிரம்பியிராத நிடலயில் (இறந்தார்கள்)'' என்று 

இடம்பபற்றுள்ளது.  

5694 அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள், "என் உயிர் யார் 

டகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! (அல்லது அபூஹுடரராவின் உயிர் யார் டகயில் உள்ளகதா 

அவன்மீது ெத்தியமாக!) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வுலடகப் பிரியும்வடர ககாதுடம 

பராட்டிடயத் பதாடர்ந்து மூன்று நாட்கள் தம் குடும்பத்தாருக்கு வயிறு நிரம்ப அளிக்கவில்டல'' என்று 

பொன்னார்கள்.17 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

5695 அபூஹாஸிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் தம் விரலால் பல முடற 

டெடக பெய்தபடி, "அபூ ஹுடரராவின் உயிர் யார் டகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வுலடகப் பிரியும்வடர அவர்களும் அவர்கள்தம் 

483

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

குழப்பங்களும் மறுமம.... ஹதீஸ் 5520 - 5699



குடும்பத்தாரும் ககாதுடம பராட்டிடய மூன்று நாட்கள் பதாடர்ந்து வயிறு நிரம்ப உண்டதில்டல'' என்று 

கூறியடதக் ககட்கடன்.  

5696 ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள், "(இன்று) 

நீங்கள் விரும்பும் உைவும் பானமும் உங்களிடம் இல்டலயா? ஆனால், உங்கள் நபி (ஸல்) அவர்ககளா 

தமது வயிறு நிரம்பும் அளவுக்கு மட்டமான உலர்ந்த கபரீச்ெம் பழம் கூட கிடடக்காத நிடலயில் 

இருந்தடத நான் கண்டுள்களன்'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 

வந்துள்ளது. 

 5697 கமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், ஸுடஹர் பின் முஆவியா (ரஹ்) 

அவர்களது அறிவிப்பில், "ஆனால், நீங்ககளா (இன்று) பல வண்ை கபரீச்ெம் பழங்களுக்கும் 

பவண்பைய்க்கும் குடறவானடதக் பகாண்டு திருப்தி அடடவதில்டல'' என்று கூடுதலாக 

இடம்பபற்றுள்ளது.  

5698 ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நுஅமான் பின் பஷீர் (ரலி) அவர்கள் 

உடரயாற்றுடகயில் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: உமர் (ரலி) அவர்கள் (தற்கபாது) மக்களுக்கு 

ஏற்பட்டுள்ள வாழ்க்டக வளம் பற்றி நிடனவுகூர்ந்தார்கள். அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் தமது வயிறு நிரம்பும் அளவுக்கு மட்டமான கபரீச்ெம் பழம்கூட கிடடக்காத நிடலயில் ஒரு 

நாள் முழுவதும் சுருண்டு கிடப்படத நான் கண்டுள்களன்'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5699 அபூஅப்திர் ரஹ்மான் அல்ஹுபுலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் 

அல்ஆஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "நாம் ஏடழ முஹாஜிர்கள் இல்டலயா?'' என்று ககட்டார். 

அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர் கள், "நீர் அடமதி காை உமக்கு மடனவி இல்டலயா?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "ஆம் (இருக்கிறாள்)'' என்றார். அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) 
அவர்கள், "வெிப்பதற்கு உமக்கு வடீு இல்டலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அந்த மனிதர் "ஆம் (இருக்கி றது)'' 

என்றார். "அவ்வாறாயின், நீர் பெல்வர் களில் ஒருவராவரீ்'' என்று கூறினார்கள். அந்த மனிதர் "இத்துடன் 

என்னிடம் பைியாளர் ஒரு வரும் இருக்கிறார்'' என்றார். "அவ்வாறாயின், நீர் மன்னர்களில் ஒருவர் 

ஆவரீ்'' என்றார்கள். - அபூஅப்திர்ரஹ்மான் அல்ஹுபுலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் 

பின் அம்ர் (ரலி) அவர்களிடம் மூன்று கபர் வந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களுக்கு அருகில் நானும் 

இருந்கதன். அவர்கள் (மூவரும்), "அபூமுஹம்மகத! அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! எங்களுக்கு எந்தப் 

பபாருள்மீதும் ெக்தி இல்டல. எங்களிடம் பெலவழிப்பதற்கு வெதிகயா, வாகனகமா, கதடவயான 

வடீ்டுப் பபாருட்ககளா இல்டல'' என்று கூறினர். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், 

"நீங்கள் எடத நாடுகிறரீ்கள் (உங்களுக்கு என்ன கவண்டும்)? நீங்கள் விரும்பினால், எம்மிடம் 

484

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

குழப்பங்களும் மறுமம.... ஹதீஸ் 5520 - 5699



வாருங்கள். நாம் உங்களுக்கு அல்லாஹ் எளிதாக்கியுள்ள பெல்வத்டத வழங்குகவாம். நீங்கள் 

விரும்பினால், உங்கள் பிரச்ெிடனடய நாம் அரெரிடம் பதரிவிப்கபாம். நீங்கள் விரும்பினால், 

பபாறுடமயாக இருக்கலாம். ஏபனனில், அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஏடழ முஹாஜிர்கள் 

மறுடம நாளில் பெல்வர்கடளவிட நாற்பதாண்டு களுக்கு முன்கப பொர்க்கத்துக்குச் 

பென்றுவிடுவார்கள்' என்று கூறியடதக் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். அதற்கு அவர்கள் (மூவரும்), 

"அப்படியானால், நாங்கள் பபாறுடமயாக இருக்கிகறாம்; எடதயும் ககட்கமாட்கடாம்'' என்று கூறினர். 
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அத்தியாயம் 54 உலக ஆடெ இல்லாமல் இருப்பதும் எளிடமயாக இருப்பதும் 

 

     5700 - 5760 

 

பாடம் : 1 தமக்குத் தாகம அநீதியிடழத்து (அழி வில் ெிக்கி)க்பகாண்டவர்களின்  

வெிப் பிடங்களுக்கு அழுதவர்களாககவ தவிர நீங்கள் பெல்ல கவண்டாம். 

 5700 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (தபூக் பயைத்தின்கபாது) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹிஜ்ர்'வாெிகள் (ஸமூத் கூட்டத்தார்) பதாடர்பாக, 

"இடறவனால் கவத டனக்குள்ளாக்கப்பட்ட இந்த மக்களின் இடத் திற்கு அழுதவர்களாககவ தவிர 
நீங்கள் பெல்ல கவண்டாம். உங்களால் அழ முடியா விட்டால், அவ்விடத்திற்குச் பெல்லாதீர்கள். 
அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது உங்களுக்கும் ஏற் பட்டுவிடக் கூடாது'' என்று பொன்னார்கள்.18 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5701 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் "ஹிஜ்ர்' பிரகதெத்டதக் கடந்து பென்றகபாது, "தமக்குத் தாகம அநீதியிடழத் 
துக்பகாண்டவர்களின் வெிப்பிடங்களில் அவர்களுக்கு கநர்ந்த அகத கொதடன உங்களுக்கும் 
ஏற்பட்டுவிடுகமா என்றஞ்ெி, அழுதபடிகய தவிர பெல்லாதீர்கள்'' என்று எங்களிடம் கூறினார்கள். 
பிறகு தமது வாகனத்டத விரட்டிக்பகாண்டு, மிக விடரவாக அந்த இடத்டதக் கடந்துபென்றார்கள்.19 

இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள், "ஸமூத்' கூட்டத்தாரின் வெிப்பிடமான "ஹிஜ்ர்' 

பற்றிக் கூறும்கபாது இடத அறிவித்தார்கள்.  

5702 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (தபூக் பயைத்தில்) மக்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "ஸமூத்' கூட்டத் தார் வாழ்ந்த பகுதியான "ஹிஜ்ர்' 

பிரகதெத்தில் இறங்கி, அங்கிருந்த கிைறுகளில் நீரிடறத்தார் கள். அடதக் பகாண்டு மாவு 
குடழத்தார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இடறத்த நீடரக் 

பகாட்டிவிடுமாறும், (அந்தத் தண்ைரீால்) குடழக்கப்பட்ட அந்த மாடவ ஒட்டகங்களுக் குத் 
தீனியாகப் கபாட்டுவிடுமாறும் உத்தரவிட் டார்கள். கமலும், (ஸாலிஹ் நபியின்) ஒட்டகம் வந்து 
நீரருந்திய கிைற்றிலிருந்து நீரிடறத்துக் பகாள்ளுமாறு உத்தரவிட்டார்கள்.20 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், ("கிைறுகளிலிருந்து' என்படதக் குறிக்க "ஆபார்' என்பதற்குப் பதிலாக) 
"பிஆர்' என்ற பொல்லும், ("குடழத்தார்கள்' என்ப டதக் குறிக்க "அஜனூ' என்பதற்குப் பதிலாக) 
"இஃதஜனூ' என்ற பொல்லும் இடம்பபற்றுள்ளன.  
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பாடம் : 2 விதடவகள், ஏடழகள், அநாடதகள் ஆகிகயாருக்கு உதவி புரிதல்  

5703 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (கைவடன இழந்த) டகம்பபண்ணுக்காகவும் ஏடழக்காகவும் 
பாடுபடுகின்றவர், அல்லாஹ்வின் பாடதயில் அறப்கபார் புரிபவடரப் கபான்றவர் ஆவார். கமலும், 

"(இரபவல்லாம்) கொர்ந்துவிடாது நின்று வைங்கி, (பகபலல்லாம்) விடாது கநான்பு கநாற்றவடரப் 
கபான்றவரும் ஆவார்'' (என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக) மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் 
அறிவித்தார்கள் என்கற நான் எண்ணு கிகறன் என அறிவிப்பாளர் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்லமா 
(ரஹ்) அவர்கள் பதரிவிக்கிறார்கள். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.21 

5704 அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நானும் 
அநாடதயின் காப்பாளரும் -அந்த அநாடத உறவுக்காரராகட்டும் அந்நியராகட் டும்- பொர்க்கத்தில் 
இப்படி இருப்கபாம்'' என்று டெடக பெய்து கூறினார்கள். இடத அறிவிக்கும்கபாது மாலிக் பின் 
அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள், தமது சுட்டுவிரலா லும் நடுவிரலாலும் (அவற்டற இடைத்துக் காட்டி) 
டெடக பெய்தார்கள்.  

பாடம் : 3 பள்ளிவாெல்கள் எழுப்புவதன் ெிறப்பு  

5705 உடபதுல்லாஹ் அல்கவ்லான ீ(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (கலீஃபா) உஸ்மான் பின் 
அஃப்பான் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கட்டிய (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ 
பள்ளிவாெடல (விரிவுபடுத்தி)க் கட்ட எண்ைியகபாது, அது குறித்து மக்கள் அதிருப்தி 
பதரிவித்தனர். அப்கபாது உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் மக்களிடம், "நீங்கள் மிக அதிகமாககவ 

கபெிவிட்டீர்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அல்லாஹ்வுக்காகப் பள்ளிவாெல் 
ஒன்டறக் கட்டு கிறாகரா -புடகர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் உவப்டப நாடி 
(பள்ளிவாெல் ஒன்டறக் கட்டுகிறாகரா' என்று (ஆஸிம் பின் உமர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள் 
என நான் எண்ணுகிகறன் என்று) இடம்பபற்றுள்ளது- அவருக்காக அல்லாஹ் பொர்க்கத்தில் அடதப் 
கபான்ற ஒன்டறக் கட்டுகிறான்' என்று கூறியடத நான் பெவிகயற்றுள்களன்'' என்றார்கள்.22 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஹாரூன் பின் ெயதீ் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "அவருக்காக அல்லாஹ் பொர்க்கத்தில் ஒரு வடீ்டடக் கட்டுகிறான்'' என்று 
இடம்பபற்றுள்ளது.  

5706 மஹ்மூத் பின் லபதீ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (கலீஃபா) உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) 
அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெடல (விரிவுபடுத்தி)க் கட்டத் திட்டமிட்டகபாது, அடத மக்கள் 
பவறுத்தனர்; அடத முன்பி ருந்த அடமப்பிகலகய விட்டுவிட கவண்டும் என்று விரும்பினர். 
அப்கபாது உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அல்லாஹ்வி(ன் 
பபாருத்தத்தி)ற்காகப் பள்ளி வாெல் ஒன்டறக் கட்டுகிறாகரா அவருக்கு அல்லாஹ் பொர்க்கத்தில் 
அடதப் கபான்ற ஒன்டறக் கட்டுகிறான்'' என்று கூறியடத நான் ககட்டுள்களன் என்றார்கள். இந்த 
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ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் 
பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அவருக்கு அல்லாஹ் பொர்க் கத்தில் ஒரு 
வடீ்டடக் கட்டுகிறான்'' என இடம்பபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 4 ஏடழ எளிகயாருக்கு தானதர்மங்கள் பெய்தல்  

5707 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் ஒரு மனிதர் ஒரு காட்டு நிலத்தில் இருந்த கபாது, ஒரு 
கமகத்தினிடடகய "இன்ன மனிதரின் கதாட்டத்திற்கு நீர் பபாழி' என்று ஒரு ெப்தம் வருவடதக் 
ககட்டார். உடகன அந்த கமகம் நகர்ந்து, கருங்கற்கள் நிடறந்த ஒரு பகுதியில் மடழடயப் 

பபாழிந்தது. அங்கிருந்த நீகராடடகளில் ஒன்றில் அந்த நீர் முழுவதும் ஓடியது. உடகன அந்த 
மனிதர் அந்த நீர்வழிடயத் பதாடர்ந்தார். அப்கபாது ஒரு மனிதர் தமது கதாட்டத்தில் 
நின்றுபகாண்டு மண் பவட்டியால் தண்ைடீர திருப்பிவிட்டுக்பகாண்டிருந்தார். அவரிடம், 

"அல்லாஹ்வின் அடியாகர! உம்முடடய பபயர் என்ன?'' என்று ககட்டார். அவர் "இன்னது' என 
கமகத்தினிடடகய ககட்ட அகத பபயடரச் பொன்னார். அப்கபாது அவர், "அல்லாஹ்வின் அடியாகர! 
ஏன் என் பபயடரக் ககட்கிறரீ்?'' என்றார். அதற்கு அந்த மனிதர், "நான் கமகத்தினிடடகய உமது 
பபயடரக் குறிப்பிட்டு, "இன்ன மனிதரின் கதாட்டத்தில் நீடரப் பபாழி' என ஒரு ெப்தத் டதக் 

ககட்கடன். அந்த கமகத்தின் நீர்தான் இது. அந்தத் கதாட்டத்தி(ன் மூலம் கிடடக்கும் வருவாயி)ல் 
நீர் என்ன பெய்கிறரீ்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அந்தத் கதாட்டக்காரர், "நீங்கள் பொல்வது 
உண்டமயானால், அதன் விடளச்ெ லில் கிடடக்கும் வருவாயில் மூன்றில் ஒரு பகுதிடயத் தர்மம் 
பெய்கிகறன். மற்பறாரு மூன்றில் ஒரு பகுதிடய நானும் என் மடனவி மக்களும் உண்கிகறாம். 
இன்பனாரு மூன்றில் ஒரு பகுதிடய மறுபடியும் விவொயம் பெய்கி கறன்'' என்று கூறினார். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"அதில் (கிடடக்கும் வருவாயில்) மூன்றில் ஒரு பகுதிடய ஏடழகள், யாெகர்கள், வழிப் கபாக்கர்கள் 
ஆகிகயாருக்குத் தர்மம் பெய்கிகறன்'' என்று கூறியதாக இடம்பபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 5 அல்லாஹ் அல்லாதவருக்காக நற்பெயல் புரிவதன் மூலம் அல்லாஹ்வுக்கு இடை 

கற்பித்தல்.  

5708 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வளமும் உயர்வும் மிக்க அல்லாஹ் 
கூறினான்: நான் இடையாளர்கடளவிட்டும் இடைகற்பித் தடலவிட்டும் அறகவ கதடவயற்றவன். 
யாகரனும் என்னுடன் பிறடரயும் இடையாக்கி (எனக்காகவும் பிறருக்காகவும்) நற்பெயல் 
புரிந்தால், அவடனயும் அவனது இடைடவப்டபயும் (தனிகய) விட்டுவிடுகவன்.23 இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
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 5709 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் விளம்பரத்திற்காக நற்பெயல் புரிந் 
தாகரா அவர் (உடடய கநாக்கம்) பற்றி அல்லாஹ் (மறுடம நாளில்) விளம்பரப்படுத்து வான். யார் 
முகஸ்துதிக்காக நற்பெயல் புரிந் தாகரா அவடர அல்லாஹ் (மறுடம நாளில்) 
அம்பலப்படுத்துவான். இடத இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

5710 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் விளம்பரத்திற்காக நற்பெயல் புரிகி 
றாகரா அவர் (பகாண்டிருந்த உள்கநாக்கம்) பற்றி அல்லாஹ் (மறுடம நாளில்) விளம்பரப் 
படுத்துவான். யார் முகஸ்துதிக்காக நற்பெயல் புரிகிறாகரா அவடர அல்லாஹ் (மறுடம நாளில்) 
அம்பலப்படுத்துவான். இடத ஜுன்துப் பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ அல்அலக்கீ (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.24 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஜுன்துப் (ரலி) அவர்கள் தவிர கவறு யாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இடதக் 
கூறியதாகத் பதரிவிக்கவில்டல'' என்று அறிவிப்பாளர் ெலமா பின் குடஹல் (ரஹ்) அவர்கள் 
கூடுதலாக அறிவித்துள்ளார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்துப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 

அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் அந்தக் கூடுதல் தகவல் 

இடம்பபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்துப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 6 ஒகர ஒரு வார்த்டதகூட நரகத்தில் தள்ளிவிடும். 
 5711 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் அடியார் (பின்விடளடவப் பற்றி 
கயாெிக்காமல்) ஒரு வார்த்டத கபெிவிடுகிறார். அதன் காரைமாக அவர் கிழக்குக்கும் கமற்குக்கும் 
இடடயிலான பதாடலடவவிட அதிகமான தூரத்தில் நரகத்தில் விழுகிறார்.25 இடத அபூஹுடரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 

 5712 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் அடியார் பின்விடளடவ 
கயாெிக்காமல் ஒரு வார்த்டத கபெிவிடுகிறார். அதன் காரைமாக அவர் கிழக்குக்கும் கமற்குக்கும் 
இடடயிலுள்ள தூரத்டதவிட அதிகமான தூரத்தில் நரகத்தில் கபாய் விழுகிறார். இடத 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

பாடம் : 7 நன்டமடய ஏவிக்பகாண்டு தாம் அடதச் பெய்யாமலும், தீடமடயத் தடுத்துக்பகாண்டு 

தாகம அடதச் பெய்துபகாண்டும் இருப்பவர் அடட யும் தண்டடன.  

5713 அபூவாயில் ஷகீக் பின் ெலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: உொமா பின் டஸத் (ரலி) 
அவர்களிடம், "நீங்கள் (கலீஃபா) உஸ்மான் (ரலி) அவர்களி டம் பென்று (இந்த அரெியல் குழப்பங்கள் 
பதாடர்பாகப்) கபெக் கூடாதா? (அவர் உங்க ளுக்கு பநருக்கமானவர் ஆயிற்கற!)'' என்று 
ககட்கப்பட்டது.26 அதற்கு உொமா (ரலி) அவர்கள் கூறி னார்கள்: உங்கள் முன்னிடலயில்தான் 
அவர் களிடம் நான் கபெ கவண்டும் என்று நீங்கள் எண்ணுகிறரீ்களா? அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! 
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நான் அவர்களிடம் அரெியல் குழப்பம் குறித்துப் கபசுவதாயிருந்தால் கலகத்திற்கு வித்திடாமல் 
இருப்பதற்காக இரகெியமாககவ அவர்களிடம் கபசுகிகறன். ஏபனனில், கலகத்திற்கு வித்திட்ட முதல் 
ஆளாக நானிருக்க விரும்பவில்டல.27 கமலும், எனக்கு ஆட்ெித் தடலவராக இருக்கும் எவடரயும், 

"மக்களில் நீங்கள்தான் ெிறந்தவர்' என்று நான் பொல்லமாட்கடன். (அதுவும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ஒரு விஷயத்டத நான் பெவியுற்ற பிறகு (அவ்வாறு நான் 

பொல்லமாட்கடன்). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுடம நாளில் ஒரு 
மனிதர் பகாண்டு வரப்பட்டு நரகத்தில் வெீப்படுவார். அப்கபாது அவரது வயிற்றிலுள்ள குடல்கள் 
முழுவதும் பவளிகய வந்துவிடும். அவர் குடடல இழுத்துக்பகாண்டு கழுடத பெக்கு 
இயந்திரத்டதச் சுற்றிவருவடதப் கபான்று சுற்றிவருவார். அப்கபாது நரகவாெி கள் அவடரச் சுற்றி 
ஒன்றுகூடி, "இன்ன மனிதகர! உமக்ககன் இந்த நிடல? நீர் (உலக வாழ்வின்கபாது) நற்பெயல் 
புரியுமாறு (மக்க ளுக்குக்) கட்டடளயிட்டு, தீடம புரிய கவண் டாம் என (அவர்கடள)த் 
தடுத்துக்பகாண்டி ருக்(கும் நற்பைி பெய்திபகாண்டிருக்)க வில்டலயா?'' என்று ககட்பார்கள். அதற்கு 
அந்த மனிதர், "ஆம்; நற்பெயல் புரியும்படி (மக்களுக்கு) நான் கட்டடளயிட் கடன்; ஆனால், அந்த 
நற்பெயடல நான் பெய்யவில்டல. தீடம புரிய கவண்டாம் என (மக்கடள) நான் தடுத்கதன்; 

ஆனால், அந்தத் தீடமடய நாகன பெய்துவந்கதன்'' என்று கூறுவார்.28 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூவாயில் ஷகீக் பின் ெலமா (ரஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் 
உொமா பின் டஸத் (ரலி) அவர்களுக்கு அருகில் இருந்கதாம். அப்கபாது ஒரு மனிதர், "நீங்கள் 
(கலீஃபா) உஸ்மான் (ரலி) அவர்களிடம் பென்று, அவர் பெய்துபகாண்டிருப் படதப் பற்றி 
கபொமலிருப்பதற்கு என்ன காரைம்?' என்று ககட்டார்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. பதாடர்ந்து 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 8 மனிதன் திடரமடறவில் பெய்த பாவத்டதத் தாகன பகிரங்கப்படுத்துவதற்கு வந்துள்ள 

தடட.29  

5714 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் ெமுதாயத்தாரில் (பாவம் பெய்த) 
அடனவரும் (இடறவனால்) மன்னிக்கப்படு வர்; (தம் பாவங்கடளத்) தாகம பகிரங்கப்படுத்து 
கின்றவர்கடளத் தவிர! ஓர் அடியான் இரவில் ஒரு (பாவச்) பெயல் புரிந்துவிட்டுப் பிறகு காடல 
யானதும் இடறவன் அவனது பாவத்டத (பிறருக்குத் பதரியாமல்) மடறத்துவிட்டிருக்க, "இன்ன 
மனிதகர! கநற்றிரவு நான் (பாவங் களில்) இன்னின்னடதச் பெய்கதன்'' என்று அவகன கூறுவது 

பகிரங்கப்படுத்துவதில் அடங்கும். (அவன் பெய்த பாவத்டத) இரவில் (பிறருக்குத் பதரியாமல்) 
இடறவன் மடறத்து விட்டான். (ஆனால்,) இடறவன் மடறத்தடதக் காடலயில் அந்த மனிதன் 
தாகன பவளிச்ெ மாக்கிவிடுகின்றான். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.30 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 9 தும்மி "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' ("எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக') என்று கூறிய வருக்கு 
"யர்ஹமுகல்லாஹ்' ("உங்களுக்கு அல்லாஹ் கருடைபுரியட்டும்') என மறுபமாழி கூறுவதும், 

பகாட்டாவி விடுவது அருவருப்பானதாகும் என்பதும்.31 

 5715 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் இரு 
மனிதர்கள் தும்மினர். அப்கபாது அவர்களில் ஒருவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"யர்ஹமுக்கல்லாஹ்' (அல்லாஹ் உமக்குக் கருடை புரிவானாக) என்று மறுபமாழி கூறினார்கள். 
மற்பறாருவருக்கு மறுபமாழி கூறவில்டல. மறுபமாழி கூறப்படாதவர், "இன்ன மனிதர் 
தும்மியகபாது தாங்கள் அவருக்கு மறுபமாழி கூறினரீ்கள். நான் தும்மியகபாது தாங்கள் எனக்கு 
மறுபமாழி கூறவில்டலகய?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவர் (தும்மியவுடன் 
"அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று) இடறவடனப் புகழ்ந்தார். நீர் இடறவடனப் புகழவில்டல 

(எனகவதான், அவருக்கு மறு பமாழி பகர்ந்கதன். உமக்கு மறுபமாழி பகர வில்டல)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.32 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ரலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5716 அபூபுர்தா பின் அபமீூொ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்டத) அபூமூொ (ரலி) அவர்கள், 

ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் புதல்வி(யும் தம் துடைவியுமான உம்மு குல்ஸூம் 
அவர்களது) இல்லத்தில் இருந்தகபாது அவர்களிடம் நான் பென்கறன். அப்கபாது நான் தும்மிகனன். 
ஆனால், என் தந்டத எனக்கு மறுபமாழி கூறவில்டல. அவர்களின் துடைவியார் தும்மியகபாது 

மறுபமாழி கூறினார்கள். நான் என் தாயாரிடம் திரும்பிவந்து, நடந்தடத அவரிடம் பதரிவித்கதன். 
என் தாயாரிடம் அபூமூொ (ரலி) அவர்கள் வந்தகபாது, "உங்களுக்கு அருகில் என் பிள்டள 

தும்மியகபாது நீங்கள் மறுபமாழி கூறவில்டல; அவள் தும்மியகபாது மட்டும் மறுபமாழி 
கூறியிருக்கிறரீ்கள்'' என்று ககட்டார். அதற்கு (என் தந்டத) அபூமூொ (ரலி) அவர்கள், "உன் பிள்டள 
தும்மியவுடன் "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று கூறவில்டல. எனகவதான், நான் அவருக்கு 
மறுபமாழி பகரவில்டல. ஆனால், அவள் தும்மியவுடன் "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று கூறினாள். 
எனகவதான், அவளுக்கு நான் மறுபமாழி பகர்ந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"உங்களில் ஒருவர் தும்மி, "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று கூறினால் அவருக்கு நீங்கள் மறுபமாழி 
கூறுங்கள். அவர் "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று கூறாவிட்டால், அவருக்கு நீங்கள் மறுபமாழி 
கூறாதீர்கள்' என்று கூற நான் ககட்டுள்களன்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5717 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் ஒரு 
மனிதர் தும்மி ("அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று கூறி)னார். அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"யர்ஹமுகல்லாஹ்' (அல்லாஹ் உமக்குக் கருடை புரிவானாக) என்று மறுபமாழி கூறி னார்கள். 
அவகர மற்பறாரு முடற தும்மினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்த மனித ருக்கு 
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ஜலகதாஷம் ஏற்பட்டுள்ளது'' என்று பொன்னார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

 5718 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பகாட்டாவி டஷத்தானிடமிருந்கத ஏற்படு 
கிறது. எனகவ, உங்களில் ஒருவருக்குக் பகாட் டாவி ஏற்படும்கபாது இயன்ற வடர அவர் (அடதக்) 
கட்டுப்படுத்திக்பகாள்ளட்டும். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.34 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5719 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவருக்குக் பகாட்டாவி 
ஏற்பட்டால், அவர் தமது வாயின் மீது டகடய டவத்து அடதத் தடுக்கட்டும். ஏபனனில், டஷத்தான் 
(அப்கபாது வாய்க்குள்) நுடழகின்றான். இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5720 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவருக்குக் பகாட்டாவி ஏற் 
பட்டால் தமது டகயால் தடுத்துக்பகாள்ளட்டும். ஏபனனில், டஷத்தான் (அப்கபாது வாய்க்குள்) 
நுடழகிறான். இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5721 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவருக்குத் பதாழுடகயில் 
பகாட்டாவி ஏற்பட்டால், தம்மால் முடிந்த வடர (அடதக்) கட்டுப்படுத்தட்டும். ஏபனனில், டஷத்தான் 
(அப்கபாது வாய்க்குள்) நுடழ கிறான். இடத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 10 பல்கவறு (தடலப்பிலான) நபிபமாழிகள்  

5722 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: வானவர்கள் ஒளியால் படடக்கப்பட்டனர். 
"ஜின்'கள் தீப்பிழம்பால் படடக்கப்பட்டனர். (ஆதி மனிதர்) ஆதம், உங்களுக்கு (குர்ஆனில்) 
கூறப்பட்டுள்ளடதப் கபான்று (களிமண்ைால்) படடக்கப் பட்டார்.35 இடத ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 11 எலியும் அது உருமாற்றம் பபற்ற உயிரினம் என்பதும்  

5723 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பனூ இஸ்ராயலீ் ெமுதாயத்தில் ஒரு 
குழுவினர் (மர்மமான முடறயில்) காைாமற் கபாய்விட்டார்கள். அவர்கள் என்ன ஆனார் கள் 
என்பது பதரியவில்டல. அவர்கள் எலி களாக (உருமாற்றப்பட்டுவிட்டதாக)கவ நான் கருதுகிகறன். 
எலிகளுக்கு (முன்னால்) ஒட்டகத்தின் பால் டவக்கப்பட்டால், அடவ அந்தப் பாடலக் 
குடிப்பதில்டல. அவற்றுக்கு (முன்பாக) ஆடுகளின் பால் டவக்கப்பட்டால், அந்தப் பாடல அடவ 

குடித்துவிடுகின்றனகவ?36 இதன் அறிவிப்பாளரான அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: 
இந்த ஹதீடஸ நான் கஅபுல் அஹ்பார் (ரஹ்) அவர்களுக்கு அறிவித்தகபாது அவர்கள், 
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"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இடதச் பொல்ல நீங்கள் ககட்டீர்களா?'' என்று 
வினவினார்கள். நான், "ஆம்' என்கறன். அவ்வாகற அவர்கள் பல முடற ககட்டார்கள். "நான் 
"தவ்ராத்'டதயா ஓதுகிகறன் (அதிலிருந்து பொல்வதற்கு)?'' என்று நான் ககட்கடன்.37 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் இஸ்ஹாக் பின் இப்ராஹமீ் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், "அவர்கள் என்ன ஆனார்கள் என்று நாம் அறிய வில்டல'' எனக் 
காைப்படுகிறது.  

5724 முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள், "எலிகள் 
உருமாற்றம் பபற்ற உயிரினமாகும். அதற்கு அடடயாளம் என்னபவன்றால், அவற்றுக்கு முன்பாக 
ஆடுகளின் பால் டவக்கப்பட்டால், அடவ அடதக் குடிக்கின்றன. (ஆனால்,) அவற்றுக்கு (முன்பாக) 
ஒட்டகங்களின் பால் டவக்கப்பட்டால் அடவ அடதச் சுடவப்பதில்டல'' என்று பொன்னார்கள். 
அப்கபாது கஅப் (ரஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இடதச் பொல்ல நீங்கள் 
ககட்டீர்களா?'' என்று அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடம் வினவினார்கள். அபூஹுடரரா (ரலி) 
அவர்கள், "பிறகு "தவ்ராத்' கவதமா எனக்கு அருளப்பட்டது?'' என்று (திருப்பிக்) ககட்டார்கள். 

 பாடம் : 12 ஓர் இடறநம்பிக்டகயாளர், ஒகர புற்றில் இரண்டு முடற தீண்டப்படமாட்டார். 

 5725 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறநம்பிக்டகயாளர் ஒகர புற்றில் இரண்டு முடற 
தீண்டப்படமாட்டார். இடத அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.38 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 13 இடறநம்பிக்டகயாளரின் அடனத்து அம்ெங்களும் நன்டமகய ஆகும். 

 5726 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறநம்பிக்டகயாளரின் நிடலடயக் 
கண்டு நான் வியப்படடகிகறன். அவரது (வாழ்வின்) அடனத்து அம்ெங்களும் (அவருக்கு) 
நன்டமயாககவ அடமயும். இடற நம்பிக்டகயாளருக்கு அல்லாமல் கவபறவருக் கும் இ(ந்தப் 
பாக்கியமான)து கிட்டுவதில்டல. அவருக்கு ஏகதனும் மகிழ்ச்ெி ஏற்பட்டால், அவர் நன்றி 
பெலுத்துகிறார். அது அவருக்கு நன்டமயாக அடமகிறது. அவருக்கு ஏகதனும் துயரம் கநர்ந்தால், 

அவர் பபாறுடம காக்கிறார். அதுவும் அவருக்கு நன்டமயாக அடமந்துவிடுகிறது.39 இடத 
ஸுடஹப் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 14 ஒருவர் குழப்பத்திற்கு ஆளாவார் எனும் அச்ெம் இருக்குமானால், அவடர அளவு கடந்து 
புகழ்வது தடட பெய்யப்பட்டுள்ளது.40  
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5727 அபூபக்ரா நுஃடபஉ பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
அருகில் ஒரு மனிதர் இன்பனாரு மனிதடரப் பற்றிப் புகழ்ந்து கபெினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "உமக்கு நாெம்தான்! உன் ெககாதர ரின் கழுத்டதத் துண்டித்துவிட்டாகய! உன் 
ெககாதரரின் கழுத்டதத் துண்டித்துவிட்டாகய'' என்று பலமுடற கூறினார்கள். பிறகு, "உங்களில் 
ஒருவர் தம் நண்படரப் புகழ்ந்கதயாக கவண்டும் என்றிருந்தால், "இன்ன மனிதடரப் பற்றி நான் 
(இவ்வாறு) எண்ணுகிகறன்' என்று (மட்டும்) கூறட்டும். அல்லாஹ்கவ அவடரக் குறித்து விொரடை 
(பெய்து முடிவு) பெய்பவன் ஆவான். நான் அல்லாஹ்டவ முந்திக்பகாண்டு யாடரயும் 
தூய்டமயானவர் என்று கூறமாட்கடன். அவடரப் பற்றி இன்னின்னவாறு கருதுகிகறன் என்றுகூட, 

அவர் அவ்வாறு இருக்கிறார் என அறிந்தால் மட்டுகம கூறட்டும்.41  

5728 அபூபக்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் ஒரு மனிதடரப் 
பற்றி (புகழ்ந்து) கபெப்பட்டது. அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அல்லாஹ்வின் 

தூதருக்குப் பின்னால் இன்னின்ன விஷயத் தில் அந்த மனிதடரவிடச் ெிறந்தவர் 

கவபறவருமில்டல'' என்று கூறினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உனக்குக் ககடுதான். உம்முடடய 
கதாழரின் கழுத்டதத் துண்டித்துவிட்டீகர!'' என்று பல முடற கூறிவிட்டு, "உங்களில் ஒருவர் தம் 

கதாழடரப் புகழ்ந்கதயாக கவண்டும் என்றிருந்தால், "இன்ன மனிதடரப் பற்றி நான் (இவ்வாறு) 
எண்ணுகிகறன்' என்று மட்டும் கூறட்டும். அதுவும் அவர் அவ்வாறு இருப்பதாகக் கருதினால் 
மட்டுகம கூறட்டும். நான் அல்லாஹ்டவ முந்திக்பகாண்டு யாடரயும் தூய்டமயானவர் என்று 
கூறமாட்கடன்'' என்று பொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப் பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அப்கபாது ஒரு மனிதர் "அல்லாஹ்வின் தூதருக்குப் பின்னால் 
அந்த மனிதடரவிடச் ெிறந்தவர் கவபறவருமில்டல' என்று கூறினார்'' எனும் குறிப்பு இடம் 
பபறவில்டல.  

5729 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், ஒரு மனிதர் 
இன்பனாரு மனிதடர அளவுக்கதிகமாகப் புகழ்ந்து கபெிக்பகாண்டிருப்படதச் பெவியுற்றார்கள். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அந்த மனிதரின் முதுடக அழித்துவிட்டீர்ககள! அல்லது 
முறித்துவிட்டீர்ககள'' என்று கூறினார்கள்.42 

 5730 அபூமஅமர் அப்துல்லாஹ் பின் ெக்பரா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் எழுந்து 
தடலவர்களில் ஒருவடரப் புகழ்ந்து கபெினார். அப்கபாது மிக்தாத் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள், 

(புகழ்ந்து கபெிக்பகாண்டிருந்த அந்த) மனிதரின் மீது மண்டை அள்ளி வெீலானார்கள். கமலும், 

"அளவுக்கதிகமாகப் புகழ்ந்து கபசுபவரின் முகங்களில் மண்டை அள்ளி வசீுமாறு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் கள் எங்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள்'' என்று கூறினார்கள்.43 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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5731 ஹம்மாம் பின் அல்ஹாரிஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் (கலீஃபா) உஸ்மான் 
(ரலி) அவர்கடளப் புகழ்ந்து கபெலானார். அப்கபாது மிக்தாத் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அவடர 
கநாக்கிச் பென்று முழந்தாளிட்டு அமர்ந்து, அவரது முகத்தில் பபாடிக் கற்கடள அள்ளி 
வெீலானார்கள். மிக்தாத் (ரலி) அவர்கள் உடல் பருமனான மனிதராயிருந்தார்கள். (எனகவ தான், 

முழந்தாளிட்டு அமர்ந்தார்கள்.) அப்கபாது உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் அவடரப் பார்த்து, "உமக்கு 
என்ன ஆயிற்று?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மிக்தாத் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் கள், "அளவுக்கதிகமாகப் புகழ்பவர்கடள நீங்கள் கண்டால் அவர்களுடடய முகங்களில் 
மண்டை அள்ளி வசீுங்கள்' என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மிக்தாத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் நான்கு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 15  வயதில் பபரியவருக்கு முதலில் பகாடுப்பது  

5732 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் ஒரு கனவு கண்கடன். அதில் நான் 
ஒரு பல் துலக்கும் குச்ெியால் பல் துலக்கிக் பகாண்டிருந்கதன். அடதப் பபறுவதற்காக இரு 
மனிதர்கள் முண்டியடித்துக்பகாண்டி ருந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் மற்றவடரவிட வயதில் 

பபரியவராயிருந்தார். அவர்களில் வயதில் ெிறியவருக்கு நான் அந்தக் குச்ெிடயக் பகாடுத்கதன். 
அப்கபாது என்னிடம், "முதிய வருக்கு முதலில் பகாடுங்கள்'' என்று பொல் லப்பட்டது. ஆககவ, 

அடத நான் வயதில் பபரிய வராயிருந்தவரிடம் பகாடுத்கதன். இடத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

பாடம் : 16  நபிபமாழிடய நிறுத்தி நிதானமாக அறி விப்பதும் நபிபமாழிடய எழுதிடவத் 

துக்பகாள்வது பதாடர்பான விதியும்.  

5733 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் 
(ஆயிஷா (ரலி) அவர்களது அடறக்கு அருகில் அமர்ந்து பகாண்டு) நபிபமாழிகடள 
அறிவிக்கலானார்கள். அப்கபாது "அடறயின் உரிடமயாளகர! நான் பொல்வடதக் ககளுங்கள்! 
அடறயின் உரிடமயாளகர! நான் பொல்வடதக் ககளுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது 
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் பதாழுதுபகாண்டிருந்தார்கள். பதாழுது முடித்ததும் அவர்கள் என்னிடம், 

"ெற்று முன்னர் இவர் அறிவித்த (விதத்)டதயும் இவர் கூறியடதயும் நீ ககட்க வில்டலயா? நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு விஷயத்டதச் பொல்கிறார்கள் என்றால், அடத (வார்த்டத வார்த்டதயாக, 

எழுத்து எழுத்தாகக் கைக்கிட்டு) எண்ைக்கூடியவர் எண்ைியிருந்தால், ஒன்று விடாமல் 
எண்ைிவிடுவார். (அந்த அளவுக்கு நிறுத்தி நிதானமாக, பதளிவாகப் கபெிவந்தார்கள்)'' என்று 

கூறினார்கள்.44 5734 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நான் கூறுவடத எழுதி டவக்காதீர்கள். குர்ஆன் தவிர மற்றடத என்னிடமிருந்து 
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எவகரனும் எழுதி டவத்திருந்தால் அடத அவர் அழித்துவிடட் டும். என்டனப் பற்றி அறிவியுங்கள். 
தவ றில்டல.45 யார் என்டனப் பற்றி (நான் பொல் லாத ஒன்டறச் பொன்னதாக) பபாய்யுடரக்கி 
றாகரா அவர் தமது இருப்பிடத்டத நரகத்தில் அடமத்துக்பகாள்ளட்டும்'' என்று கூறினார்கள். 
ஹம்மாம் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "யார் கவண்டுபமன்கற பபாய்யுடரக்கிறாகரா' என்று 
டஸத் பின் அஸ்லம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாககவ நான் கருதுகிகறன் என இடம் பபற்றுள்ளது. 
பாடம் : 17 தீக்குண்டத்தில் ("அல்உக்தூத்') கபாடப்பட்கடார், சூனியக்காரன், (கவதக்கார) துறவி, 
(அற்புதம் நிகழ்த்திய) ெிறுவன் ஆகிகயார் பற்றிய தகவல். 

 5735 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களுக்கு முன்னால் (ஒரு காலத்தில்) 
அரென் ஒருவன் வாழ்ந்தான்.46 அவனிடம் (குறி பொல்லும்) சூனியக்காரன் ஒருவன் இருந்தான். 
அந்தச் சூனியக்காரன் முதுடமயடடந்தகபாது அரெனிடம், "நான் முதுடமயடடந்துவிட்கடன். 
(என்கனாடு இந்தச் சூனியக் கடல அழிந்துவிடக் கூடாது.) எனகவ, ெிறுவன் ஒருவடன அனுப் 
புங்கள். அவனுக்கு நான் சூனியக் கடலடய கற்றுத் தருகிகறன்'' என்று பொன்னான். அவ்வாகற, 

அக்கல்விடய அவன் கற்றுத் தருவதற்காகச் ெிறுவன் ஒருவடன அவனிடம் அரென் அனுப்பினான். 
ெிறுவன் சூனியக்காரனிடம் பெல்லும் வழியில் துறவி ஒருவர் இருந்தார். அவரிடம் பென்று 
அமர்ந்து அவருடடய அறிவுடரக டளச் ெிறுவன் ககட்கலானான். அது அவடன ஈர்த்தது; அவன் 
சூனியக்காரனிடம் பெல்லும் கபாபதல்லாம் அந்தத் துறவியிடம் பென்று அமர்ந்துபகாள்வான். பிறகு 
சூனியக்காரனிடம் (தாமதமாகச்) பெல்லும்கபாது அவடனச் சூனியக்காரன் அடிப்பான். இது பற்றி 
அச் ெிறுவன் துறவியிடம் முடறயிட்டான். அப்கபாது அந்தத் துறவி சூனியக் காரடனப் பற்றி நீ 
அஞ்ெினால் அவனிடம், "என் வடீ்டார் என்டனத் தடுத்துவிட்டனர் (அதனால் தான் தாமதம்) என்று 
கூறிவிடு; நீ உன் வடீ்டாடரப் பற்றி அஞ்ெினால், சூனியக்காரன் என்டனத் தடுத்துவிட்டான் 

(அதனால்தான் தாமதம்) என்று கூறிவிடு'' என்று (கயாெடன) கூறினார். அவ்வாகற அச்ெிறுவன் 
பெய்துபகாண்டிருந்தான். இந்நிடலயில், (ஒரு நாள் அச்ெிறுவன் பெல்லும்கபாது) மிகப் பபரிய 
மிருகம் ஒன்றிடம் அவன் வந்தான். அது மக்கடள(ச் பெல்லவிடாமல்) தடுத்துக்பகாண்டிருந்தது. 
அப்கபாது அச்ெிறுவன், "இன்று நான் அந்தச் சூனியக்காரன் ெிறந்தவனா? அல்லது அந்தத் துறவி 
ெிறந்தவரா என்று அறியப்கபாகி கறன்'' என்று கூறிவிட்டு, ஒரு கல்டல எடுத்து, "இடறவா! அந்தத் 
துறவியின் நிடல அந்தச் சூனியக் காரனின் நிடலடயவிட உனக்கு மிகவும் 

விருப்பமானதாயிருந்தால், இந்த மிருகத்டதக் பகான்று மக்கடளச் பெல்லவிடு'' என்று கூறி, அந்த 
மிருகத்டத கநாக்கி (கல்டல) எறிந்து, அடதக் பகான்றான். மக்களும் (அச்ெமின்றி) நடந்துபென்றனர். 
பிறகு அந்தத் துறவியிடம் பென்று நடந்தடத அவரிடம் பதரிவித்தான். அப்கபாது அந்தத் துறவி, 
"அருடம மககன! நீ இன்று என்டனவிடச் ெிறந்தவனாகிவிட்டாய்! உன் தகுதிடய நான் இப்கபாது 
(கண்கூடாகப்) பார்க்கும் நிடலக்கு நீ வந்துவிட்டாய். இனி நீ கொதடனக்குள்ளாக்கப் படுவாய். 
அவ்வாறு நீ கொதடனக்குள்ளாக்கப்படும்கபாது என்டனப் பற்றித் பதரிவிக்காகத'' என்று கூறினார். 
அச்ெிறுவன் பிறவிக் குருடருக்கும் பதாழு கநாயாளிகளுக்கும் நிவாரைம் வழங்கினான். இதர 
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கநாய்களிலிருந்தும் மக்களுக்கு நிவாரைம் அளித்தான். இடத அரெனின் அடவயிலிருந்த ஒருவர் 
ககள்விப்பட்டார். அவர் (கண்பார் டவயற்ற) குருடராக இருந்தார். அவர் ஏராள மான 
அன்பளிப்புகளுடன் அச்ெிறுவனிடம் பென்று, "நீ எனது இந்த கநாடயக் குைப் படுத்திவிட்டால், 

என்னிடமுள்ள இந்தப் பபாருட்கள் அடனத்தும் உனக்கக உரியன'' என்று கூறினார். அதற்கு 
அச்ெிறுவன், "நான் யாருக்கும் நிவாரைமளிப்பதில்டல; அல்லாஹ்கவ நிவார ைமளிக்கின்றான். 
நீங்கள் அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்டக பகாண்டால் நான் (உங்களுக்காக) அல்லாஹ்விடம் 
பிரார்த்திப்கபன். அவன் உங்களுக்கு நிவாரைமளிப்பான்'' என்று கூறினான். அவ்வாகற அக்குருடர் 
இடறநம்பிக்டக பகாண்டகபாது, அவருக்கு அல்லாஹ் நிவார ைமளித்தான். பிறகு அவர் வழக்கம் 
கபால அரெனிடம் பென்று அமர்ந்தகபாது அவரிடம் அந்த அரெர், "உமது பார்டவடய உமக்குத் 
திருப்பிக்பகாடுத்தவர் யார்?'' என்று ககட்டான். அவர், "என் இடறவன்'' என்று பதிலளித்தார். அதற்கு 
அரென், "உனக்கு என் அல்லாத கவறு இடறவன் உண்டா?'' என்று ககட்டான். அதற்கு அவர், "என் 
இடறவனும் உன்னுடடய இடறவனும் அல்லாஹ்தான்'' என்று பொன்னார். உடகன அவடரப் 
பிடித்து, அந்தச் ெிறுவடனப் பற்றி அவர் பொல்லும்வடர அவடர அரென் 

கவதடனப்படுத்திக்பகாண்கடயிருந்தான். பிறகு அந்தச் ெிறுவன் பகாண்டுவரப்பட்டான். அப்கபாது 
அரென், "குழந்தாய்! நீ சூனியக் கடலயால் பிறவிக் குருடடரயும் பதாழுகநாயாளிகடளயும் குைப் 
படுத்தி இன்னின்னவாறு பெய்யுமளவுக்குச் பென்றுவிட்டாய்'' என்று கூறினான். அதற்கு அச்ெிறுவன், 

"நான் யாருக்கும் நிவாரைமளிப்பதில்டல. அல்லாஹ்கவ நிவாரைமளிக் கிறான்'' என்று கூறினான். 
பிறகு அச்ெிறுவன் அந்தத் துறவிடயப் பற்றித் பதரிவிக்கும்வடர அச்ெிறுவடனயும் அரென் 
கவதடனப்படுத்தலானான். பிறகு அந்தத் துறவியும் பகாண்டுவரப்பட்டார். அவரிடம், "உமது 

மார்க்கத்திலிருந்து நீர் திரும்பி விடும்'' என்று கூறப்பட்டது. ஆனால், அவர் மறுத்துவிட்டார். 
ஆககவ, ரம்பம் ஒன்டறக் பகாண்டுவரச் பொல்லி, அவரது உச்ெந்தடலயில் டவத்து, அவரது 
உடடல இரண்டாகப் பிளந்தான் அரென். அவர் இரண்டு துண்டாகி விழுந்தார். பிறகு அரெனின் 
அடவயில் இருந்த அந்த மனிதர் பகாண்டுவரப்பட்டு, "நீ உனது மார்க்கத்திலிருந்து திரும்பிவிடு!'' 
என்று கூறப் பட்டது. அவரும் மறுத்துவிட்டார். எனகவ, அவரது உச்ெந்தடலயில் ரம்பத்டத 
டவத்து அறுத்து இரண்டாகப் பிளந்தான் அரென். அவரும் இரு துண்டுகளாகி விழுந்தார். பின்னர் 
அச்ெிறுவன் பகாண்டுவரப் பட்டான். அவனிடமும் "நீ உனது மார்க்கத்தி லிருந்து திரும்பிவிடு'' 

என்று பொல்லப்பட்டது. அவன் மறுத்துவிட்டான். உடகன அவடனத் தம் ஆட்கள் ெிலரிடம் 
ஒப்படடத்து, "இவடன இன்ன இன்ன மடலக்குக் பகாண்டுபெல்லுங் கள். மடல உச்ெிக்கு 
இவடனக் பகாண்டு பென்றதும் (அவனிடம் அவனது ஓரிடறக் பகாள்டகடயக் டகவிடுமாறு 
கூறுங்கள்.) அவன் தனது மார்க்க்ததிலிருந்து திரும்பிவிட்டால் ெரி. இல்டலகயல், அவடன 
மடலயிலிருந்து தள்ளிவிடுங்கள்'' என்று அரென் கூறினான். அவ்வாகற அவர்கள் அச்ெிறுவடன 
மடல உச்ெிக்குக் பகாண்டுபென்றனர். அப்கபாது அச் ெிறுவன், "இடறவா! நீ நாடிய முடறயில் 
இவர்களிடமிருந்து என்டனக் காப்பாற்று'' என்று பிரார்த்தித் தான். அப்கபாது அந்த மடல 
குலுங்கியது. அவர்கள் அடனவரும் மடலயிலிருந்து கீகழ விழுந்து விட்டனர். பிறகு அச்ெிறுவன் 
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அரெடன கநாக்கி நடந்துவந்தான். அவனிடம் அரென், "உன்னுடன் வந்த வர்கள் என்ன ஆனார்கள்?'' 

என்று ககட்டான். அதற்கு அச்ெிறுவன், "அவர்களிடமிருந்து அல்லாஹ் என்டனக் 
காப்பாற்றிவிட்டான்'' என்று பொன்னான். பிறகு அச்ெிறுவடனத் தம் ஆட்களில் கவறு ெிலரிடம் 
ஒப்படடத்து, "இவடன மரக்கலபமான்றில் ஏற்றி, நடுக்கடலுக்குக் பகாண்டுபெல்லுங்கள். இவன் 
தனது (ஏகயிடற) மார்க்கத்திலிருந்து திரும்பி விட்டால் ெரி. இல்டலகயல், இவடனத் தூக்கிக் 
கடலுக்குள் எறிந்துவிடுங்கள்'' என்று அரென் உத்தரவிட்டான். அவ்வாகற அவர்கள் 
பகாண்டுபென்றகபாது அச்ெிறுவன், "இடறவா! நீ நாடிய முடறயில் இவர்களிடமிருந்து என்டனக் 
காப்பாற்று'' என்று பிரார்த்தித்தான். மரக்கலம் அதிலிருந்தவர்களுடன் கெர்ந்து கவிழ்ந்தது. அவர்கள் 
அடனவரும் கடலில் மூழ்கினர். பிறகு அச்ெிறுவன் (மட்டும்) அரெடன கநாக்கி நடந்துவந்தான். 
ெிறுவடனக் கண்ட அரென், "உன்னுடன் வந்தவர்கள் என்ன ஆனார்கள்?'' என்று ககட்டான். அதற்கு 
அச்ெிறுவன், "அவர்களிடமிருந்து அல்லாஹ் என்டனக் காப்பாற்றிவிட்டான்'' என்று கூறிவிட்டு, 

அரெடனப் பார்த்து, "நான் பொல் கிறபடி நீ நடந்துபகாள்ளாத வடர என்டன உம்மால் பகால்ல 
முடியாது'' என்று கூறினான். "அது என்ன?' என்று அரென் ககட்டான். அதற்கு அச்ெிறுவன், "நீ மக்கள் 
அடனவடர யும் திறந்த பவளிபயான்றில் ஒன்றுதிரட்டு. என்டனச் ெிலுடவயில் அடறந்துவிடு. 
பிறகு என் அம்புக்கூட்டிலிருந்து அம்பு ஒன்டற எடுத்து, வில்லில் பபாருத்தி பிறகு, "இச் ெிறுவனின் 
இடறவனான அல்லாஹ்வின் பபயரால்'' என்று கூறி, (என்டன கநாக்கி) அந்த அம்டபப் பாய்ச்சு. 
இவ்வாறு நீ பெய் தால் உன்னால் என்டனக் பகால்ல முடியும்'' என்று கூறினான். அவ்வாகற 
மக்கடளத் திறந்த பவளி பயான்றில் அரென் ஒன்றுதிரட்டினான். ெிறுவடனச் ெிலுடவயில் 
அடறந்தான். பிறகு அச்ெிறுவனின் அம்புக்கூட்டிலிருந்து அம் பபான்டற எடுத்து வில்லில் 
பபாருத்தி, "இச்ெிறுவனின் இடறவனான அல்லாஹ்வின் பபயரால்'' என்று கூறி, அந்தச் ெிறுவடன 
கநாக்கி அம்டப எய்தான். அந்த அம்பு ெிறுவனின் பநற்றிப் பபாட்டில் பாய்ந்தது. அச்ெிறுவன் அம்பு 

பாய்ந்த பநற்றிப் பபாட்டில் டகடய டவத்துக்பகாண்கட இறந்துகபானான். அடதக் கண்ட மக்கள், 

"நாங்கள் இச்ெிறுவனின் இடறவன்மீது நம்பிக்டக பகாண்கடாம்; நாங்கள் இச்ெிறுவனின் 
இடறவன்மீது நம்பிக்டக பகாண்கடாம், நாங்கள் இச்ெிறுவனின் இடறவன்மீது நம்பிக்டக 
பகாண்கடாம்'' என்று கூறினர். பிறகு அரெனிடம் வந்து, "(அரெகர!) நீர் எடத 
அஞ்ெிக்பகாண்டிருந்தீகரா அடத கநரடியாகப் பார்த்துவிட்டீரா? அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நீர் 
அஞ்ெியது நடந்கதவிட்டது. மக்கள் அடனவரும் (அச்ெிறுவனின் இடறவன்மீது) நம்பிக்டக 

பகாண்டுவிட்டனர்'' என்று கூறப்பட்டது. உடகன அந்த அரென் பதரு முடனகளில் அகழ் 
கதாண்டுமாறு உத்தரவிட்டான். அவ்வாகற கதாண்டப்பட்டதும் அதில் பநருப்பு மூட்டினான். பிறகு 
"யார் (தாம் ஏற்றுக்பகாண்ட அந்த ஓரிடற) மார்க்கத்திலிருந்து திரும்பிவரவில்டலகயா அவர்கடள 
இதில் எரித்துவிடுங்கள்; அல்லது தூக்கிப் கபாட்டுவிடுங்கள்'' என்று உத்தரவிட்டான். அவ்வாகற 
அவர்கள் பெய்தனர். இறுதியில் ஒரு பபண் வந்தாள். அவளுடன் அவளுடடய குழந்டத ஒன்றும் 
இருந்தது. அ(ந்தத் தீக்குண்டத்)தில் விழ அவள் தயங்கினாள். அப்கபாது அந்தக் குழந்டத, "அம்மா! 
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(மனடதத் திடப்படுத்தி) பபாறுடமயுடன் இரு! ஏபனனில், நீ ெத்தியத்தில் இருக்கிறாய்'' என்று 
பொன்னது.  

பாடம் : 18 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்த நீண்ட ஹதீஸும், அபுல்யெர் (ரலி) அவர்களின் 

நிகழ்ச்ெியும்.  

5736 உபாதா பின் அல்வலீத் பின் உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: நானும் 
என் தந்டத (வலீத் பின் உபாதா பின் அஸ்ஸாமித்-ரஹ்) அவர்களும் அன்ொரி களில் குறிப்பிட்ட 
ஒரு கிடளயாரிடம், அவர் கள் இறப்பதற்குமுன் (அவர்களிடமுள்ள நபிபமாழிக்) கல்விடயக் 
கற்றுக்பகாள்வதற் காகப் புறப்பட்கடாம். நாங்கள் முதன் முதலில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் கதாழர் அபுல்யெர் (ரலி) அவர்கடளகய ெந்தித்கதாம்.47 அவர்களுடன் அவர்களுடடய 
அடிடம ஒருவரும் இருந்தார். அவரிடம் பதிகவடுகளில் ஒரு பதாகுப்பும் இருந்தது. அபுல்யெர் (ரலி) 
அவர்களின் உடலில் கபார்டவ ஒன்றும் "மஆஃபிர்'எனும் ஊரின் ஆடடபயான்றும் இருந்தது. 
(அடதப் கபான்கற) அவர்களுடடய அடிடமயின் மீதும் கபார்டவபயான்றும் "மஆஃபிரீ' 

ஆடடபயான்றும் இருந்தது. அபுல்யெர் (ரலி) அவர்களிடம் என் தந்டத, "என் தந்டதயின் 
ெககாதரகர! நான் தங்களது முகத்தில் ககாபத்தின் அறிகுறிடயக் காண்கிகறகன?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அபுல்யெர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆம்; "பனூ ஹராம்' குலத்டதச் கெர்ந்த 
இன்னாரின் புதல்வர் இன்னார் எனக்குக் கடன் தர கவண்டியிருந்தது. (அடத வசூலிப்பதற்காக) நான் 
பென்று, அவருடடய வடீ்டா ருக்கு முகமன் (ெலாம்) கூறிகனன். பிறகு "அவர் இருக்கிறாரா?'' என்று 
ககட்கடன். வடீ்டார், "இல்டல'' என்று விடடயளித்தனர். அப்கபாது பருவ வயடத 
பநருங்கிவிட்டிருந்த அவருடடய புதல்வர் ஒருவர் பவளிகய வந்தார். அவரிடம் நான், "உன் தந்டத 
எங்கக?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர், "உங்களின் குரடலக் ககட்டதும் அவர் என் தாயாரின் 
கட்டிலுக்கடியில் நுடழந்துபகாண்டார்'' என்று பதிலளித்தார். உடகன நான், "நீர் எங்கக இருக்கிறரீ் 
என் படத நான் அறிந்துபகாண்கடன். பவளிகய வாரும்'' என்கறன். அவர் பவளிகய வந்தார். நான், 

"என்னிடமிருந்து ஒளிந்துபகாள்ள என்ன காரைம்?'' என்று ககட்கடன். அவர், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாக! நான் (உண் டமடயச்) பொல்லிவிடுகிகறன். உங்களிடம் பபாய் பொல்லமாட்கடன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நான் உங்களிடம் கபசும்கபாது பபாய் பொல்லிவிடுகவகனா, அல்லது 
உங்க ளுக்கு வாக்களித்துவிட்டு மாறு பெய்துவிடு கவகனா என்றுதான் அஞ்ெிகனன். நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர் ஆவரீ்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாடையாக! நான் 
பநருக்கடியில் இருக்கிகறன்'' என்று கூறினார். நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாகவா'' என்று 
ககட்கடன். அவர் "அல்லாஹ்வின் மீதாடை யாகத்தான்'' என்றார். நான் (மீண்டும்) "அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாகவா?'' என்று ககட்கடன். அவர் "அல்லாஹ்வின் மீதாடையாகத்தான்'' என்றார். நான் 

(மறுபடியும்) "அல்லாஹ்வின் மீதாடை யாகவா?'' என்று ககட்கடன். அவர் "அல்லாஹ்வின் 
மீதாடையாகத்தான்'' என்று (மூன்றாவது முடறயும்) பதிலளித்தார். பிறகு அவர் தமது (கடன்) 
பத்திரத்டதக் பகாண்டுவந்தார். அடத நான் எனது டகயால் அழித்து விட்கடன். பிறகு "கடடனச் 
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பெலுத்துவதற்கு ஏகதனும் கிடடத்தால் எனக்குரிய கடடனச் பெலுத்தி விடுங்கள். இல்லாவிட்டால், 

(கடடனச் பெலுத்தாமலிருக்க) உங்களுக்கு அனுமதி உண்டு'' என்று கூறிவிட்கடன். பிறகு அபுல்யெர் 
(ரலி) அவர்கள் தம் கண்கள்மீது இரு விரல்கடள டவத்துப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: இந்த 
என்னிரு கண்களும் பார்த்தன; இவ்விரு காதுகளும் ககட்டன; (தமது இதயப் பகுதியில் டகடய 
டவத்து) இந்த உள்ளம் மனனமிட்டது. பின்வருமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்: யார் ெிரமத்திலிருப்பவருக்கு (அவர் தர கவண்டிய கடனுக்கு) அவகாெம் 

அளிக்கிறாகரா, அல்லது (கடடனத்) தள்ளுபடி பெய்துவிடுகிறாகரா அவருக்கு மறுடமயில் 
அல்லாஹ் தனது நிழலில் நிழல் தருகின்றான். அப்கபாது நான், "என் தந்டதயின் ெககாதரகர! 
நீங்கள் உங்கள் அடிடம அைிந்திருக்கும் கபார்டவடயப் பபற்றுக்பகாண்டு உங்களது "மஆஃபிரீ' 

ஆடடடய அவருக்கு அளித்து விட்டாகலா, அல்லது அவரது "மஆஃபிரீ' ஆடடடயப் 
பபற்றுக்பகாண்டு உங்களது கபார்டவடய அவருக்கு அளித்துவிட்டாகலா உங்களுக்கு ஒரு கஜாடி 
ஆடடயும் அவருக்கு ஒரு கஜாடி ஆடடயும் கிடடத்து விடுகம!'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது 
அபுல்யெர் (ரலி) அவர்கள் (அன்புடன்) என் தடலடயத் தடவிவிட்டு, "இடறவா! இ(ச்ெிறு)வருக்கு 
வளம் புரிவாயாக! என் ெககாதரரின் புதல்வகர! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உங்கள் 
அடிடமக ளான) அவர்களுக்கு நீங்கள் உண்பதிலிருந்து உைவளியுங்கள். நீங்கள் 
உடுத்துவதிலிருந்கத அவர்களுக்கும் உடட பகாடுங்கள்' என்று கூறினார்கள்'' என்றார்கள். அடத 
அவர்கள் கூறியகபாது, "என் இவ் விரு கண்களும் பார்த்தன; இவ்விரு காதுக ளும் ககட்டன; (தமது 
இதயப் பகுதியில் டகடய டவத்து) இகதா இந்த உள்ளம் அடத மனனமிட்டுக் பகாண்டது. இவர் 
மறுடம நாளில் என் நன்டமகடள எடுத்துக்பகாள்வடதவிட இவ்வுலகில் பபாருட்கடள அவருக்கு 
நான் பகாடுப்பது எனக்குச் சுலபமானகத'' என்று பொன்னார்கள். -பிறகு நாங்கள் (இருவரும்) ஜாபிர் 
பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களிடம் பென்கறாம். அப்கபாது அவர்கள் தமது பள்ளிவாெலில் ஒகர 
ஓர் ஆடடடய கபார்த்திக்பகாண்டு பதாழுது பகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது நான் மக்கடளக் 

கடந்துபென்று அவர்களுக்கும் "கிப்லா'த் திடெக்குமிடடகய அமர்ந்துபகாண்கடன். அப்கபாது நான், 

"அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கருடை புரியட்டும்! தங்களது கமலாடட தங்களுக்கு அருகில் 
இருக்ககவ, ஒகர ஆடடயில் பதாழுகிறரீ்ககள?'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள் தம் 
விரல்கடள விரித்து, பின்னர் வில் கபான்று வடளத்து, இவ்வாறு என் பநஞ்ெில் டவத்துப் 
பின்வருமாறு கூறினார்கள்: உம்டமப் கபான்ற விவரமில்லாதவர் என்னிடம் வந்து, நான் எப்படிச் 
பெய்கிகறன் என்று பார்த்துவிட்டு, அடதப் கபான்கற அவரும் பெய்ய கவண்டும் என்று நான் 

விரும்பிகனன். (ஒரு முடற) இந்தப் பள்ளிவாெலில் நாங்கள் இருந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களது டகயில் "இப்னு தாப்' வடக கபரீச்ெ 
மரத்தின் பாடள ஒன்று இருந்தது. அப்கபாது பள்ளிவாெலின் "கிப்லா'த் திடெ சுவரில் காறி 
உமிழப்பட்டிருந்த ெளிடயக் கண்டார்கள். உடகன அடத அந்தப் பாடளயால் சுரண்டிவிட்டார்கள். 
பிறகு எங்கடள முன்கனாக்கி, "உங்களில் யார் தம்டம இடறவன் புறக்கைிக்க கவண்டும் என 
விரும்புவார்?'' என்று ககட்டார்கள். அடதக் ககட்டு நாங்கள் அஞ்ெிகனாம். பிறகு "உங்களில் யார் 
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தம்டம இடறவன் புறக் கைிக்க கவண்டும் என விரும்புவார்?'' என்று (மீண்டும்) ககட்டார்கள். 
நாங்கள் (மறுபடியும்) அஞ்ெிகனாம். பிறகு, "உங்களில் யார் தம்டம இடறவன் புறக்கைிக்க 
கவண்டுபமன விரும்புவார்?'' என (மூன்றாவது முடறயாகக்) ககட்டார்கள். நாங்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! இல்டல; எங்களில் எவரும் (அடத விரும்பமாட்டார்)'' என்று 
பதிலளித்கதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் பதாழுவதற்காக 
நின்றால், வளமும் உயர்வும் மிக்க அல்லாஹ் அவரது முகத்துக்பகதிராக இருக்கின்றான். ஆககவ, 

அவர் தமது முகத்துக்பகதிகர உமிழ கவண்டாம். வலப் பக்கத்திலும் உமிழ கவண்டாம். (மாறாக) 
தமக்கு இடப் பக்கத்தில் இடக் காலுக்குக் கீகழ உமிழ்ந்து (மண்ைால் மூடிக்)பகாள்ளட்டும். 
(தம்டமயும் அறியாமல்) ெளி முந்திவிட்டால் தமது ஆடடயில் இவ்வாறு உமிழ்ந்துபகாள்ளட்டும்'' 

என்று கூறி, ஆடடயின் ஒரு பகுதிடய மற்பறாரு பகுதிகயாடு கெர்த்துக் கெக்கினார்கள். "பிறகு 
நறுமைக் கலடவ ஏகதனும் இருக்கிறதா?'' என்று ககட்டார்கள். உடகன இன்ன குடும்பத் டதச் 
கெர்ந்த ஓர் இடளஞர் எழுந்து, தமது வடீ்டாடர கநாக்கி விடரந்தார். பிறகு தமது டகயில் ெிறிது 
நறுமைக் கலடவயுடன் வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அடதப் பபற்று அந்தப் 
கபரீச்ெம் பாடளயின் நுனியில் டவத்து, பிறகு ெளியின் அடடயாளம் பதரிந்த அந்த இடத்தில் 
அடதத் கதாய்த்தார்கள். இடத முன்னிட்கட நீங்கள் உங்கள் பள்ளிவாெல்களில் நறுமைங்கடள 

டவக்கும் வழக்கம் பதாடங்கியது. - (பதாடர்ந்து ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:) நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ("ஜுடஹனா' குலத்தாடர கநாக்கி) "பத்னு புவாத்' 

கபாருக்குச் பென்கறாம்.48 அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மஜ்தீ பின் அம்ர் 
அல்ஜுஹன ீஎன்பவடரத் கதடி னார்கள். அப்(பயைத்தின்)கபாது ஓர் ஒட்டகத் தில் ஐந்து அல்லது 
ஆறு அல்லது ஏழு கபர் என முடறடவத்து, ஒருவர் பின் ஒருவராகப் பயைித்கதாம். (அந்த 
அளவுக்கு வாகனப் பற்றாக்குடற இருந்தது.) இந்த நிடலயில் அன்ொரிகளில் ஒருவரு டடய 
முடற வந்தகபாது, அவர் தமது ஒட்டகத்டத மண்டியிடச் பெய்து அதில் ஏறி னார். பிறகு அடதக் 
கிளப்பினார். ஆனால், அது ெிறிது (ெண்டித்தனம் பெய்து) நின்று விட்டது. அப்கபாது அவர் "ஷஃ' என 
அடத விரட்டிவிட்டு, "உனக்கு அல்லாஹ்வின் ொபம் உண்டாகட்டும்!'' என்று ெபித்தார். இடதச் 
பெவியுற்ற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தமது ஒட்டகத்டதச் ெபித்த இந்த மனிதர் யார்?'' 

என்று ககட்டார்கள். "நான்தான், அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்று அந்த அன்ொரி பதிலளித்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதிலிருந்து இறங்கிவிடு! ெபிக்கப்பட்ட ஒரு பபாரு களாடு 
எங்களுடன் நீர் வர கவண்டாம். நீங்கள் உங்களுக்பகதிராககவா உங்கள் குழந்டதகளுக் 
பகதிராககவா உங்கள் பெல்வங்களுக்பகதிராககவா பிரார்த்திக்காதீர்கள். அல்லாஹ்விடம் ககட்டது 
பகாடுக்கப்படும் கநரமாக அது தற்பெயலாக அடமந்துவிட்டால், உங்கள் பிரார்த்தடனடய அவன் 
ஏற்றுக்பகாள்வான் (அது உங்களுக்குப் பாதகமாக அடமந்துவிடும்)'' என்று பொன்னார்கள். - 
(பதாடர்ந்து ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:) நாங்கள் ஒரு பயைத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். ஒரு நாள் மாடல கநரமானகபாது நாங்கள் அரபியரின் 
நீர்நிடலபயான்டற பநருங்கிகனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நமக்கு முன்கப 
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பென்று அங்குள்ள நீர் பதாட்டிடயச் பெப்பனிட்டு, தாமும் நீரருந்தி, நமக்கும் நீர் புகட்டுபவர் யார்?'' 

என்று ககட்டார்கள். உடகன நான் எழுந்து, "இந்த மனிதன் (தயாராக இருக்கிகறன்), அல்லாஹ்வின் 

தூதகர!'' என்கறன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஜாபிருடன் பெல்பவர் யார்?'' என்று 
ககட்டார்கள். உடகன ஜப்பார் பின் ஸக்ர் (ரலி) அவர்கள் எழுந்தார்கள். நாங்கள் அந்தக் கிைற்டற 
கநாக்கி நடந்கதாம். கிைற்றில் நீரிடறத்து அந்தத் பதாட்டிக்குள் ஒரு வாளி, அல்லது இரு வாளித் 
தண்ைடீர ஊற்றிகனாம். பிறகு மண்டைப் பூெி அந்தத் பதாட்டிடயச் பெப்பனிட்கடாம். பிறகு 

கிைற்றிலிருந்து நீரிடறத்து அந்தத் பதாட்டிடய நிரப்பிகனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்ககள எங்களிடம் முதலில் வந்தார்கள். எங்களிடம், "நீங்கள் எனக்கு (இதிலுள்ள நீடரப் 
பயன்படுத்திக்பகாள்ள) அனுமதியளிக் கிறரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம்; அல்லாஹ்வின் 

தூதகர!'' என்கறாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒட்டகத்தின் தடலடயத் 
பதாட்டிக்குள் ெரித்தார்கள். அது நீரருந்தியது. அதன் கடி வாளத்டத இறுக்கிப் பிடித்தகபாது காடல 
அகற்றிடவத்து அது ெிறுநீர் கழித்தது. பிறகு ஒட்டகத்துடன் திரும்பிச் பென்று அடத மண்டியிட்டுப் 
படுக்கடவத்தார்கள். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் அந்தத் தண்ைரீ் பதாட்டிக்கு 
வந்து, அதிலிருந்து அங்கத் தூய்டம (உளூ) பெய் தார்கள். பிறகு நான் எழுந்து அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்டம பெய்த இடத்தில் அங்கத் தூய்டம பெய்கதன். அப்கபாது 
(என்னுடனிருந்த) ஜப்பார் பின் ஸக்ர் (ரலி) அவர்கள் இயற்டகக் கடடன நிடறகவற்றச் 
பென்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதாழுவதற்காக நின்றார்கள். என்மீது 

கபார்டவபயான்று இருந்தது. அதன் இரு ஓரங்கடளயும் பிடித்து கதாள்கள்மீது மாற்றிப் 
கபாடப்பார்த்கதன். ஆனால், (ெிறிதாக இருந்ததால்) அதற்கு வெதிப்படவில்டல. ஆனால், அந்தப் 
கபார்டவயில் பல குஞ்ெங்கள் இருந்தன. அவற்டற நான் திருப்பிப் கபாட்டுவிட்டு அதன் இரு 
ஓரங்கடளயும் நான் மாற்றிப் கபாட்டுக்பகாண்கடன். பிறகு அந்தப் கபார்டவடய என் கழுத்கதாடு 
கெர்த்து அடைத்துக் பகாண்கடன். பிறகு வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இடப் 
பக்கத்தில் நின்கறன். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது டகடயப் பிடித்து அப்படிகய 

சுற்றிவரச் பெய்து தமக்கு வலப் பக்கத்தில் நிறுத்தினார்கள். பிறகு ஜப்பார் பின் ஸக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் வந்து அங்கத் தூய்டம பெய்துவிட்டுப் பிறகு வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு இடப் பக்கத்தில் நின்றார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் 

இருவரின் டககடளப் பிடித்து எங்கடள (பின் வரிடெக்கு) தள்ளினார்கள். நாங்கள் அவர்களுக்குப் 
பின்னால் நின்றுபகாண்கடாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நான் 
அறிந்துபகாள்ளாத விதத்தில் என்டன உற்று கநாக்கினார்கள். நான் சுதாரித்துக்பகாண்கடன். 
அப்கபாது "உன் கீழாடடயின் நடுப் பகுதிடய முடிந்துபகாள்'' என்று கூறும் விதமாக தமது 
டகயால் டெடக பெய்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதாழுது முடித்ததும், 

"ஜாபிகர!'' என்று அடழத்தார்கள். நான், "பொல்லுங்கள்; அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்கறன். "(உனது) 
ஆடட விொலமானதாயிருந்தால் அதன் இரு ஓரங்கடள வலம் இடமாக மாற்றிப் கபாட்டுக் பகாள். 
அது ெிறியதாக இருந்தால் அடத இடுப்பில் (கீழாடடயாக) அைிந்துபகாள் (கதாள்மீது கபாட 
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கவண்டியதில்டல)'' என்றார் கள். - (பதாடர்ந்து ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார் கள்:) நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு பயைத்தில் பென்கறாம். அப்கபாது எங்களில் 
ஒவ்பவாருவருடடய உைவும் நாபளான்றுக்கு ஒரு கபரீச்ெம் பழமாககவ இருந்தது. அடத அவர் 
வாயிலிட்டுச் சுடவத்துவிட்டு, பிறகு அடதத் தமது ஆடடயில் முடிந்துடவத்துக்பகாள்வார். (அந்தப் 
பயைத்தில்) நாங்கள் எங்கள் வில்லால் மரங்களிலிருந்து இடலகடள உதிர்த்து அடதச் 
ொப்பிட்கடாம். எந்த அளவுக்பகன்றால், (ஒவ்வாடமயால்) எங்கள் வாபயல்லாம் புண்ைாகிவிட்டது. 
நான் அறுதியிட்டுச் பொல்கிகறன்: ஒரு நாள் ஒரு மனிதருக்கு அவரது பங்கு கிடடக்காமல் 
விடுபட்டுவிட்டது. (பங்கிட்டுத் தருபவர் பகாடுத்துவிட்டதாக எண்ைிக்பகாண்டார். (பெியால் 
சுருண்டு கிடந்த) அவடரத் தூக்கி நிறுத்தி, "அவருக்குப் கபரீச்ெம் பழம் பகாடுக்கப்படவில்டல'' என 
நாங்கள் ொட்ெியம் கூறிய பிறகக அவருக்குக் பகாடுக்கப்பட்டது. அவர் எழுந்து அடதப் 

பபற்றுக்பகாண்டார். -நாங்கள் ஒரு பயைத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பென்று 
ஒரு விொலமான பள்ளத்தாக்கில் இறங்கிகனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இயற்டகக் கடடன நிடறகவற்றுவதற்காகச் பென்றார்கள். நான் ஒரு குவடளயில் தண்ைரீ் 
எடுத்துக்பகாண்டு அவர் கடளப் பின்பதாடர்ந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மடறந்து இயற்டகக் கடடன நிடறகவற்றுவதற்ககற்ப (மடறவிடம்) ஏகதனும் இருக்கிறதா என்று 
பார்த்தார்கள். அப்படி ஒன்டறயும் காைவில்டல. அப்கபாது பள்ளத்தாக்கின் ஓரத்தில் இரு மரங்கள் 
பதன்பட்டன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவற்றில் ஒரு மரத்திற்கு அருகில் பென்று 
அதன் கிடளகளில் ஒன்டறப் பிடித்து, "அல்லாஹ்வின் ஆடையின்கபரில் எனக்குக் கட்டுப்படு'' 

என்று பொன்னார்கள். ஒட்டககவாட்டியின் கட்டடளக்கு மூக்கைாங் கயிறு இடப்பட்ட ஒட்டகம் 
கட்டுப்படுவடதப் கபான்று, அந்தக் கிடள அவர்களுக்குக் கட்டுப்பட்(டு வடளந்து)விட்டது. பிறகு 
இன்பனாரு மரத்திற்கு அருகில் பென்று, அதன் கிடளகளில் ஒன்டறப் பிடித்து "அல்லாஹ்வின் 
ஆடையின்கபரில் எனக்குக் கட்டுப்படு'' என்று பொன்னார்கள். முதல் மரத்டதப் கபான்கற அதுவும் 
கட்டுப்பட்டது. அவ்விரண்டுக்கும் மத்தியில் கபாய் நின்று பகாண்டு இரண்டு கிடளகடளயும் கெர்த் 
தார்கள். அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் ஆடை யின்கபரில் எனக்காக ஒன்றிடையுங்கள்'' என்று 
பொன்னார்கள். உடகன அவ்விரண்டும் இடைந்துபகாண்டன. அப்கபாது நான் அருகிலிருப்படத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அறிந்து (இன்னும்) பதாடலதூரத்திற்குச் பென்று 
(ெிரமப்பட்டு)விடுவார்ககளா என்று அஞ்ெிகனன். ஆககவ, நான் அங்கிருந்து விடரவாக (திரும்பி) 
வந்துவிட்கடன். நான் மனதிற்குள் (ஏகதா) கபெிக்பகாண்டிருந்த அகத கநரத்தில் ஓரக்கண்ைால் 
நான் பார்த்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்கனாக்கி வந்துபகாண்டிருந்தார்கள். 
(இடைந்திருந்த) அவ்விரு மரங்களும் பிரிந்து ஒவ்பவான்றும் (தனித்தனிகய) நிமிர்ந்து நின்றன. 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிறிது கநரம் நின்று, (இரு பக்கங்களிலும் இருந்த 
மண்ைடறகடள கநாக்கி) தமது தடலயால் இவ்வாறு டெடக பெய்தார்கள். (அறிவிப்பாளர் 
அபூஇஸ்மாயலீ் (ரஹ்) அவர்கள் தமது தடலடய வலம் இடமாக அடெத்து டெடக பெய்து 
காட்டினார்கள்.) பிறகு முன்கனாக்கி வந்தார்கள். என்னிடம் வந்து கெர்ந்ததும், "ஜாபிகர! நான் நின்ற 
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இடத்டத நீ பார்த்தாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதகர!'' என்கறன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறாயின், நீ அவ்விரு மரங்கடள கநாக்கிச் பென்று, 

அவ்விரு மரங்களிலிருந்தும் தலா ஒரு கிடளடய உடடத்துக்பகாண்டு வா! நான் நிற்கும் இந்த 
இடத்திற்கு நீ வந்துகெர்ந்ததும், ஒரு கிடளடய உனக்கு வலப் பக்கத்திலும் மற்பறாரு கிடளடய 

இடப் பக்கத்திலும் வெீிவிடு'' என்று பொன்னார்கள். ஆககவ, நான் எழுந்து பென்று கல் ஒன்டற 
எடுத்து, அடத உடடத்து, அதன் மழுங்கிய பகுதிடயத் தீட்டிகனன். அது கூர்டமயானது. பிறகு அந்த 
மரங்கடள கநாக்கிச் பென்று அவ்விரு மரங்களிலிருந்தும் தலா ஒரு கிடளடய உடடத்கதன். பிறகு 
அவ்விரு கிடளகடளயும் இழுத்துக் பகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்றிருந்த 
இடத்திற்கு வந்து நின்று, ஒரு கிடளடய எனக்கு வலப் பக்கத்திலும் மற் பறாரு கிடளடய எனக்கு 
இடப் பக்கத்திலும் வெீிகனன். பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கடள அடடந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! (நீங்கள் பொன்னபடிகய) பெய்துவிட்கடன். எதற்காக (அப்படிச் பெய்யச் 

பொன்னரீ்கள்)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு "நான் இரு மண்ை டறகடள (கப்றுகடள)க் 

கடந்துவந்கதன். அவற்றிலுள்ள இருவர் கவதடன பெய்யப் பட்டுக்பகாண்டிருந்தனர். ஆககவ, 

அவ்விரு கிடளகளும் உலராமல் இருக்கும்வடர அவ் விருவருக்கும் எனது பரிந்துடரயின் கபரில் 
கவதடன இகலொக்கப்பட கவண்டுபமன நான் விரும்பிகனன்'' என்று கூறினார்கள். -பிறகு நாங்கள் 
படடயினரிடம் வந்துகெர்ந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஜாபிகர! 
அங்கத் தூய்டம பெய்ய யாரிடமாவது தண்ைரீ் இருக்கிறதா என்று ககள்'' என்று பொன்னார்கள். 
உடகன நான், "அங்கத் தூய்டம பெய்ய தண்ைரீ் உண்டா? அங்கத் தூய்டம பெய்ய தண்ைரீ் 
உண்டா? அங்கத் தூய்டம பெய்ய தண்ைரீ் உண்டா?'' என்று ககட்கடன். பிறகு நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகர! பயைிகளிடம் ஒரு பொட்டுத் தண்ைடீரக்கூட நான் காைவில்டல'' என்கறன். 
அன்ொரிகளில் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகத் தம் கதால் டபகளில் 
தண்ைரீ் ஊற்றிடவத்து, அடதக் குளுடமயாக்கி, கபரீச்ெ மட்டட ஒன்றில் அடதத் 
பதாங்கவிட்டிருப்பார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "நீ இன்ன அன்ொரியின் 

புதல்வர் இன்ன மனிதரிடம் பென்று, அவருடடய கதால் டபகளில் (தண்ைரீ்) ஏகதனும் இருக்கிறதா 
என்று பார்'' என்றார்கள். அவ்வாகற நான் பென்று பார்த்தகபாது, அவற்றில் ஒரு டபயின் வாய்ப் 
பகுதியில் இருந்த ெிறிது தண்ைடீரத் தவிர கவபறதிலும் தண்ைடீர நான் காைவில்டல. அடத 
நான் ெரித்திருந்தால், அதன் காய்ந்த பகுதிககள அடத உறிஞ்ெிவிட்டிருக்கும். நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! அவற்றில் ஒகர ஒரு டபயின் வாய்ப் 
பகுதியில் உள்ள ெிறிதளவு தண்ைடீரத் தவிர கவபறதிலும் தண்ைடீர நான் காைவில்டல. 
அதிலுள்ள தண்ைடீர நான் ெரித்தால் அதன் உலர்ந்த பகுதிககள அடத உறிஞ்ெிவிட்டிருக்கும்'' 

என்று பொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ பென்று அடத என்னிடம் 
பகாண்டுவா'' என்று பொன்னார்கள். அவ்வாகற அடத நான் பகாண்டுவந்கதன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது டகயில் வாங்கி, ஏகதா கூறலானார்கள். அது என்ன என்று எனக்குத் 
பதரியவில்டல. பிறகு அந்தப் டபடயத் தம் கரங்களால் அழுத்திப் பிழிந்தார்கள். பிறகு என்னிடம் 
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அடதக் பகாடுத்து, "ஜாபிகர! பபரிய பாத்திரம் ஒன்டறக் பகாண்டு வருமாறு அறிவிப்புச் பெய்'' 

என்றார்கள். உடகன "பயைிகளிடம் உள்ள ஒரு பபரிய பாத்திரத்டத (யாகரனும்) 
பகாண்டுவாருங்கள்'' என்று அறிவிப்புச் பெய்கதன். பாத்திரம் எடுத்துக்பகாண்டுவரப்பட்டகபாது, அடத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் டவத்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அந்தப் பாத்திரத்தினுள் இவ்வாறு டகடயப் பரப்பி, தம் விரல்கடள விரித்தார்கள். 
பிறகு அந்தப் பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதியில் டகடய டவத்தார்கள். "ஜாபிகர! இடதப் 
பிடித்துக்பகாண்டு, அந்தத் தண்ைடீர என் (டக)மீது ஊற்று! அல்லாஹ்வின் பபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்) 
கூறு'' என்று பொன்னார்கள். அவ்வாகற நான் ஊற்றி, "பிஸ்மில்லாஹ்' என்று பொன்கனன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் விரல்களினூகட தண்ைரீ் பபாங்கிவருவடத நான் 
கண்கடன். பிறகு பாத்திரத்தில் தண்ைரீ் பறீிட்டுச் சுழன்றது. இறுதியில் அது நிரம்பியும்விட்டது. 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஜாபிகர! தண்ைரீ் கதடவயுள்களாடர 

அடழயுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். (அவ்வாகற நான் அடழத்கதன்.) மக்கள் வந்து தாகம் தீர 
நீரருந்தினர். பிறகு நான், "கதடவயுள்களார் யாகரனும் எஞ்ெியுள்ளார்களா?'' என்று ககட்கடன். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நிரம்பியிருந்த அந்தப் பாத்திரத்திலிருந்து தமது 
டகடய எடுத்துவிட்டார்கள். -மக்கள் ("ெீஃபுல் பஹ்ர்' படடயினர்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தங்களுக்குப் பெி ஏற்பட்டுள்ளதாக முடறயிட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ் உங்க ளுக்கு உைவளிக்கக்கூடும்'' என்றார்கள். பிறகு நாங்கள் 
கடகலாரத்திற்குச் பென்கறாம். அப்கபாது கடல் அடல எழுந்து (பபரிய கடல்வாழ்) உயிரினம் 
(திமிங்கலம்) ஒன்டற (கடரயில்) கபாட்டது. உடகன நாங்கள் அதனருகில் பநருப்பு மூட்டி 
ெடமத்கதாம்; பபாறித்கதாம். வயிறு நிரம்ப உண்கடாம். பிறகு நானும் இன்ன மனிதரும் இன்ன 
மனிதரும் -ஐந்து கபடர எண்ைிக் குறிப்பிட்டு -அந்த மீனின் கண்பைலும்புக் குள் நுடழந்கதாம். 
எங்கடள யாரும் பார்க்க வில்டல. பிறகு நாங்கள் பவளிகய வந்கதாம். (அந்த அளவுக்கு அதன் 

கண்பைலும்பு பபரியதாக இருந்தது) பிறகு அதன் விலா எலும்புகளில் ஒன்டற எடுத்து, அடத வில் 
கபால வடளத்து டவத் கதாம். பயைிகளிடடகய இருந்த மிகப் பபரிய மனிதர் ஒருவடரயும், 

பயைிகளிடடகயயி ருந்த பபரிய ஒட்டகம் ஒன்டறயும், பயைி களிடடகய இருந்த திமிடலப் 
கபார்த்தி மூடும் துைிபயான்டறயும் பகாண்டுவரச் பெய்கதாம். (அடத அந்த ஒட்டகத்தின் மீது 

கபார்த்தி அந்தப் பபரிய மனிதடர அதிகலற்றிவிட் கடாம்.) அவர் அந்த விலா எலும்புக்குக் கீகழ 
தமது தடலடயத் தாழ்த்தாமல் நுடழந்து பென்றார் (அந்த அளவுக்கு அதன் எலும்பு பபரியதாக 
இருந்தது). இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 19 நபி (ஸல்) அவர்கள் புலம்பபயர்ந்து (ஹிஜ்ரத்) பென்ற பெய்தி;  
இதற்கு "ஒட்டகச் கெைம் பற்றிய பெய்தி' ("ஹதீஸுர் ரஹ்ல்') என்றும் கூறப்படுவதுண்டு. 

 5737 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், என் தந்டத (ஆஸிப் 
பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்களிடம்) அவர் களது வடீ்டிற்கு வந்து, அவர்களிடமிருந்து ஓர் 
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ஒட்டகச் கெைத்டத விடலக்கு வாங்கினார்கள். அப்கபாது அவர்கள் (என் தந்டத) ஆஸிப் (ரலி) 
அவர்களிடம், "இடத என் வடீுவடர சுமந்துவர உங்கள் புதல்வடர என்னுடன் அனுப்புங்கள்'' என்று 
ககட்டுக்பகாண்டார்கள். என் தந்டத என்னிடம், "இடதச் சுமந்து வா'' என்று பொன்னார்கள். 
அவ்வாகற அடத நான் சுமந்து பென்கறன். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுடன் அதன் விடலடயப் 

பபற்றுக்பகாள்வதற்காக என் தந்டதயும் புறப்பட்டுவந்தார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் 
என் தந்டத, "அபூபக்கர! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (மக்காடவத் துறந்து 
ஹிஜ்ரத்) பென்றகபாது, இருவரும் எப்படி (எதிரி களின் கண்களில் படாமல் ெமாளித்துச்) 
பெயல்பட்டீர்கள் என்படத எனக்கு அறிவியுங்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் (ரலி) 
அவர்கள் கூறினார்கள்: ஆம் (அறிவிக்கிகறன்): நாங்கள் (மூன்று நாட்கள் "ஸவ்ர்' குடகயில் 

தங்கியிருந்துவிட்டு அங்கிருந்து பவளிகயறி) அந்த இரவு முழு வதும் பயைம் பெய்து, (அடுத்த 
நாளின்) நண் பகல் கநரமும் வந்துவிட்டது. பாடதயில் (பவப்பம் அதிகரித்து) எவரும் நடமாட முடி 
யாதபடி பவறிச்கொடிக் கிடந்தது. அப்கபாது இதுவடர சூரிய பவளிச்ெம் படாத, நிழல் படர்ந்த நீண்ட 
பாடற ஒன்று எங்களுக்குத் பதன்பட்டது. நாங்கள் அங்கு இறங்கிகனாம். நான் அந்தப் பாடறடய 
கநாக்கிச் பென்று என் டகயால் ஓரிடத்டத, அதன் நிழலில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உறங்கு வதற்காகச் ெமப்படுத்திகனன். பிறகு அந்த இடத்தில் ஒரு கதால் விரிப்டப விரித்கதன். 
பிறகு, "அல்லாஹ்வின் தூதகர! நான் உங்கடளச் சுற்றிலு முள்ள சூழடல உங்களுக்காகக் 

கண்காைித்துக்பகாள்கிகறன்; நீங்கள் (நிம்மதியாக) உறங்குங்கள்'' என்று கூறிகனன். அவ்வாகற 
அவர்கள் உறங்கினார்கள். அவர்கடளச் சுற்றிலுமுள்ள சூழடலக் கண்காைித்தபடி நான் 
புறப்பட்கடன். அப்கபாது ஆட்டி டடயன் ஒருவன் தன் ஆடுகளுடன் அந்தப் பாடறடய கநாக்கி 
வந்துபகாண்டிருப்படதக் கவனித் கதன். நாங்கள் வந்த கநாக்கத்துடகனகய அவனும் வந்தான். 
அப்கபாது அவடன நான் எதிர்பகாண்டு, "நீ யாருடடய பைியாள், இடளஞகர?'' என்று ககட் கடன். 
அவன், "இந்த (மக்கா) நகரவாெிகளில் (இன்ன பபயருடடய) ஒரு மனிதரின் பைியாள்'' என்று 
பதிலளித்தான். நான் "உன் ஆடுகளிடம் பால் இருக்கிறதா?'' என்று ககட்கடன். அவன் "ஆம் 
(இருக்கிறது)'' என்று பதிலளித்தான். "அவ்வாறாயின், எனக்காகப் பால் கற(ந்து பகாடு)ப்பாயா?'' என்று 
ககட்கடன். அவன் "ஆம் (பகாடுப்கபன்)'' என்று பொல்லிவிட்டு, ஆடு ஒன்டறப் பிடித்தான். நான், 

"மண், முடி, தூசு ஆகிய வற்றிலிருந்து (ஆட்டின்) மடிடய உதறி (சுத்தப்படுத்தி)க்பகாள்'' என்று 
பொன்கனன். -("பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் இடதக் கூறும்கபாது தம் இரு டககளில் 
ஒன்டற மற்பறான்றின் மீது அடித்து உதறிக்காட்டுவடத நான் கண்கடன்'' என அறிவிப்பாளர் 

அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் பதரிவித்தார்கள்.)- பிறகு அந்த இடடயன் தன்னிடமிருந்த ஒரு மரப் 
பாத்திரத்தில் ெிறிதளவு பாடலக் கறந்தான். என்னுடன் ஒரு கதால் பாத்திரம் இருந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு நீர் புகட்டவும், அவர்கள் நீர் அருந்தி, அங்கத் தூய்டம 

பெய்யவும் (அது பயன்பட்டது). (அடத நான் என்னுடன் பகாண்டுவந்திருந் கதன்.) நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் (அவர்கள் உறங்கிக்பகாண்டிருந்த கபாது) பென்கறன். 
அவர்கடள (தூக்கத்திலி ருந்து) எழுப்ப நான் விரும்பவில்டல. (எனி னும்,) அவர்களிடம் நான் 
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பென்ற கநரமும் அவர்கள் (தூக்கத்திலிருந்து) எழுந்த கநரமும் ஒன்றாக அடமந்துவிட்டது. நான் 
(கதால் பாத்திரத்தில் இருந்த) தண் ைடீர (மரப் பாத்திரத்திலிருந்த) பாலில் அதன் அடிப்பகுதி 
குளிரும்வடர (அதன் அடர்த்தி நீங்கும்வடர) ஊற்றிகனன். பிறகு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகர! 
இந்தப் பாடலப் பருகுங்கள்'' என்று பொன்கனன். நான் திருப்தியடடயும்வடர அவர்கள் 
பருகினார்கள். பிறகு, "(நாம்) புறப்படுவதற்கான கநரம் வரவில்டலயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், 

"ஆம் (வந்துவிட்டது)'' என்று பொன்கனன். சூரியன் உச்ெி ொய்ந்த பிறகு நாங்கள் பயைத்டதத் 
பதாடர்ந்கதாம். எங்கடள (மக்கா இடை டவப்பாளர்களில் ஒருவராயிருந்த) சுராக்கா பின் மாலிக் 
பின்பதாடர்ந்து வந்தார். நாங்கள் பூமியின் ஓர் இறுகிய பகுதியில் இருந்கதாம். அப்கபாது நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகர! (எதிரிகளால்) நாம் பின்பதாடரப்படுகிகறாம்'' என்று பொன்கனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கவடலப்படாதீர்கள். அல்லாஹ் நம்முடன் இருக்கிறான்'' 

என்று பொன்னார்கள். பிறகு சுராக்காவுக்பகதிராக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பிரார்த்தித்தார்கள். உடகன சுராக்காவுடன் அவரது குதிடர தனது வயிறுவடர பூமியில் 
புடதந்துவிட்டது. உடகன சுராக்கா, "நீங்கள் இருவரும் எனக்பகதிராகப் பிரார்த்தித்துவிட்டீர்கள் என்று 
நான் அறிந்துபகாண்கடன். ஆககவ, எனக்காக (இந்தத் தண்டடனயிலிருந்து என்டன 
விடுவிக்கும்படி) நீங்கள் இருவரும் பிரார்த்தியுங்கள்; உங்கடளத் கதடி வருபவர்கடள நான் திருப்பி 
அனுப்பி விடுகவன் என்பதற்கு அல்லாஹ்கவ ொட்ெி'' என்று பொன்னார். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுராக்காவுக்காகப் பிரார்த்தித்தார்கள். உடகன அவர் (அந்தத் 
தண்டடனயிலிருந்து) தப்பினார். அப்கபாதிருந்து அவர் தம்டமச் ெந்திப்பவர் எவராயினும் அவரிடம், 

"உங்களுக்கு நாகன கபாதுமானவன். நீங்கள் கதடி வந்தவர் இங்கில்டல'' என்று கூறாமல் 

விடவில்டல. கமலும், (எங்கடளத் கதடிவந்ததாகச் பொல்லும்) எவடரச் ெந்தித்தாலும் திருப்பி 
அனுப்பாமல் அவர் இருக்கவில்டல. அவர் எங்களுக்குத் தந்த வாக்குறுதிடய நிடறகவற்றினார்.49 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறி 
விப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், "அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் என் தந்டத 
(ஆஸிப் பின் அல்ஹாரிஸ்-ரலி) அவர்களிடமிருந்து பதிமூன்று திர்ஹங்க ளுக்கு ஒட்டகச் 
கெைபமான்டற விடலக்கு வாங்கினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமா கிறது. பதாடர்ந்து 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள தகவல்கள் இடம்பபற்றுள்ளன. கமலும், அவற் றில் உஸ்மான் பின் 
உமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் பின்வரும் தகவலும் இடம்பபற் றுள்ளது: சுராக்கா 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கடள) பநருங்கியகபாது, அவருக்பகதி ராக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள். உடகன அவரது குதிடர வயிறுவடர பூமிக்குள் 
புடதந்துவிட்டது. சுராக்கா குதிடரயிலிருந்து குதித்து, "முஹம்மகத! இது உங்களுடடய 
கவடலதான் என்று நான் அறிந்துபகாண்கடன். (நான் ெிக்கிக்பகாண்டிருக்கும்) இந்த 
நிடலயிலிருந்து என்டன விடுவிக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள். எனக்குப் பின்னால் 
(உங்கடளத் கதடிவர) இருப்கபாரிடமிருந்து உங்கடள (காட்டிக் பகாடுக் காமல்) நான் 
மடறத்துவிடுவதற்கு உங்களுக்கு நான் வாக்குறுதி அளிக்கிகறன். இகதா எனது அம்புக் கூடு. 
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இதிலிருந்து நீங்கள் (என் வாக்குறுதிக்கு அடடயாளமாக) அம்டப எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள். நீங்கள் 
எனது ஒட்டகத்டதயும் என் அடிடமகடளயும் இன்னின்ன இடத்தில் கடந்து பெல்வரீ்கள். அப்கபாது 
உங்களுக்குத் கதடவயானடத அதிலிருந்து எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள்'' என்று கூறினார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனது ஒட்டகத்திலிருந்து எனக்கு எதுவும் கதடவ யில்டல'' என்று 
கூறிவிட்டார்கள். பிறகு நாங்கள் இரவு கநரத்தில் மதீனாவுக்கு வந்கதாம். அப்கபாது மதீனாவாெிகள் 

அவர்களில் யாரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தங்குவது என்ற விஷயத்தில் கபாட்டி 
கபாட்டுக் பகாண்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(என் பாட்டனார்) அப்துல் முத்தலிப் 
அவர் களின் தாய்மாமன்களான "பனுந் நஜ்ஜார்' குலத்தாரிடம் நான் தங்கிக்பகாள்கிகறன். இதன் 
மூலம் அவர்கடளக் பகௌரவப்படுத்துகிகறன்'' என்று கூறினார்கள். அப்கபாது ஆண்களும் பபண்களும் 
(தம் வடீுகளுக்கு கமகல ஏறி(ப் பார்த்துக்பகாண் டிருந்த)னர். ெிறுவர்களும் பைியாட்களும் 
(மதீனாவின்) பதருக்களில் "முஹம்மகத! அல்லாஹ்வின் தூதகர! முஹம்மகத! அல்லாஹ்வின் 
தூதகர!'' என்று கூறிக்பகாண்டு (மகிழ்ச்ெியுடன்) கடலந்து பென்றனர். அத்தியாயம் - 54 : திருக்குர்ஆன் 
விளக்கவுடர1  

5738 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இடவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களிடமிருந்து அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள் எமக்கு அறிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்றில் 
பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்றாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இஸ்ரகவலர்களிடம், "ஹித்தத்துன் (எங்கடள மன்னிப்பாயாக!) என்று கூறிக் பகாண்கட அதன் 
வாெலில் பைிவாக நுடழ யுங்கள். உங்களுடடய குற்றங்கள் மன்னிக்கப் படும்'' என்று 
கூறப்பட்டது. ஆனால், (அவர்கள் தமக்குக் கூறப்பட்ட வார்த்டதடய) மாற்றி(க் கூறி)யகதாடு தம் 

புட்டங்களால் தவழ்ந்தபடி வாெலில் நுடழந் தார்கள். கமலும், (உள்கள நுடழயும்கபாது) 
"ஹப்பத்துன் ஃப ீஷஅரத்தின்' (ஒரு வாற் ககாதுடமக்குள் ஒரு தானிய வித்து) என்று (பரிகாெமாகச்) 
பொன்னார்கள்.2  

5739 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், 

நபி (ஸல்) அவர்கள் இறப்பதற்கு முன்புவடரயிலும் அவர்களுக்குத் பதாடர்ந்து கவத அறிவிப்பு 
("வஹ'ீ) அருளினான். அவர்கள் இறந்த நாட்களில் அருளப்பபற்ற கவத அறிவிப்பு (மற்ற காலங் 
களில் அருளப்பபற்றடதவிட) அதிகமாக இருந்தது.3 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

5740 தாரிக் பின் ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: யூதர்கள் (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களி 
டம், "நீங்கள் ஓர் இடறவெனத்டத ஓதுகிறரீ் கள். அந்த வெனம் மட்டும் எங்களிடடகய 
அருளப்பபற்றிருந்தால் அந்நாடள நாங்கள் பண்டிடக நாளாக ஆக்கியிருப்கபாம்'' என்று கூறினர். 
உமர் (ரலி) அவர்கள், "அ(ந்த வெனமான)து, எந்த இடத்தில் அருளப்பபற்றது? எந்த நாளில் 
அருளப்பபற்றது? அது அருளப்பபற்றகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்ககயிருந் 
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தார்கள் என்படதபயல்லாம் நான் அறிகவன். அது "அரஃபா' நாளில் அருளப்பபற்றது. அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரஃபா பபருபவளியில் நின்றுபகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிறார்கள்: "இன்று உங்களது மார்க்கத்டத உங்களுக்காக நான் முழுடமயாக்கிவிட்கடன். எனது 

அருட் பகாடடடய உங்கள்மீது நிடறவாக்கிவிட்கடன்'' (5:3) எனும் இடறவெனம் அருளப்பபற்ற நாள் 
(ெிலரது அறிவிப்பிலுள்ளடதப் கபான்று) பவள்ளிக்கிழடமயாக இருந்ததா, அல்லது இல்டலயா என 
நான் (தீர்மானிக்க முடியாமல்) ெந்கதகப்படுகிகறன்.4 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

5741 தாரிக் பின் ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: யூதர்கள் (கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்களி 
டம், "இன்று உங்களது மார்க்கத்டத உங்களுக் காக நான் முழுடமயாக்கிவிட்கடன். எனது 
அருட்பகாடடடய உங்கள்மீது நிடறவாக்கி விட்கடன். இஸ்லாத்டத உங்களுக்குரிய மார்க்கமாக 
நான் பபாருந்திக்பகாண்டுவிட் கடன்'' (5:3) எனும் இடறவெனம் யூதர் ெமுதாயமான எங்களுக்கு 
அருளப்பபற்றி ருந்து, அது அருளப்பபற்ற தினத்டத நாங்கள் அறிந்திருந்தால், அந்நாடளப் பண்டிடக 
நாளாக நாங்கள் ஆக்கிக் பகாண்டாடியிருப் கபாம்'' என்று கூறினர். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள், 

"அது அருளப்பபற்ற நாடளயும் கநரத்டதயும் அப்கபாது அல்லாஹ்வின் துதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்கக இருந்தார்கள் என்படதபயல்லாம் நான் அறிந்துள்களன். அது "ஜம்உ' உடடய (முஸ்தலிஃபா) 
இரவில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "அரஃபாத்' பபருபவளியில் 
இருந்தகபாது அருளப்பபற்றது'' என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

5742 தாரிக் பின் ஷிஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: யூதர்களில் ஒருவர் (கலீஃபா) உமர் (ரலி) 
அவர்களிடம் வந்து, "இடறநம்பிக்டகயாளர்களின் தடலவகர! நீங்கள் உங்கள் கவதத்தில் ஓதிக் 

பகாண்டிருக்கும் ஒரு வெனம் யூத ெமுதாய மாகிய எங்களுக்கு அருளப்பபற்றிருந்தால், அந்நாடள 
நாங்கள் பண்டிடக நாளாக ஆக்கி யிருப்கபாம்'' என்று கூறினார். உமர் (ரலி) அவர்கள், "அது எந்த 
வெனம்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த யூதர், "இன்று உங்களது மார்க்கத்டத உங்க ளுக்காக 
நான் முழுடமயாக்கிவிட்கடன். எனது அருட்பகாடடடய உங்கள்மீது நிடற வாக்கிவிட்கடன். 
இஸ்லாத்டத உங்களுக்குரிய மார்க்கமாக நான் பபாருந்திக்பகாண்டுவிட் கடன்'' (5:3) எனும் 
இடறவெனம்தான் (அது) என்று கூறினார். உமர் (ரலி) அவர்கள், "அந்த வெனம் எந்த நாளில் 
அருளப்பபற்றது; எந்த இடத்தில் அருளப்பபற்றது என்படதபயல்லாம் நான் அறிகவன். அது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அரஃபாத்' பபருபவளியில் இருந்த கபாது, ஒரு 
பவள்ளிக்கிழடம தினத்தில் அருளப்பபற்றது'' என்று கூறினார்கள். 
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 5743 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (என் ெிறிய தாயார்) ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்களிடம், "அநாடத(ப் பபண்களிடம் கநர்டமயாக நடக்க இயலாது என நீங்கள் 
அஞ்ெினால், உங்களுக்குப் பிடித்த பபண்கடள இரண்டிரண்டாககவா மும்மூன்றாககவா நான்கு 
நான்காககவா மைந்துபகாள்ளுங்கள்'' (4:3) எனும் இடறவெனத்டதப் பற்றிக் ககட்கடன். அதற்கு 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) விளக்கமளித்தார்கள்: என் ெககாதரி (அஸ்மாவின்) மககன! 
இந்த (வெனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள) பபண், தன் காப்பாளரின் மடியில் (பபாறுப்பில்) வளர்கின்ற 
அநாடதப் பபண் ஆவாள். அவரது பெல்வத்தில் அவளும் பங்கா ளியாக இருந்துவருவாள். 
இந்நிடலயில் அவளது பெல்வத்தாலும் அழகாலும் கவரப்பட்டு, அவளு டடய காப்பாளர் 
(மைக்பகாடட) விஷயத்தில் நியாயமான முடறயில் நடக்காமல், மற்றவர்கள் அவளுக்கு 
அளிப்படதப் கபான்ற மைக்பகாடடடய (மஹ்டர) அளிக்காமல் அவடள மை முடித்துக்பகாள்ள 

விரும்புவார். இவ்விதம் காப்பாளர்கள் (தம் பபாறுப்பிலிருக்கும்) அநாடதப் பபண்களுக்கு நீதி 
பெலுத்தாமல், அவர்கடளப் கபான்ற பபண்களுக்குக் பகாடுக்கப்படும் மைக்பகாடடயில் மிக 
உயர்ந்த மைக்பகாடட எதுகவா அடத அவர்களுக்கு அளிக்காமல், அவர்கடள மைமுடித்துக் 
பகாள்ள அவர்களுக்கு (இந்த இடறவெனத் தின் வாயிலாக)த் தடட விதிக்கப்பட்டது. அந்தப் 
பபண்கடள விடுத்து, மற்றப் பபண் களில் தமக்கு விருப்பமான பபண்கடள (நான்கு கபர்வடர) 
மைமுடித்துக்பகாள்ளு மாறு கட்டடளயிடப்பட்டது. இந்த இடறவெனம் அருளப்பபற்ற பின்பும் 
மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தீர்ப்புக்ககட்டு வரலாயினர். ஆககவ அல்லாஹ், 

"(நபிகய!) பபண்கள் பதாடர்பாக அவர்கள் உம்மிடம் மார்க்கத் தீர்ப்பு ககட்கின்றனர். நீர் கூறுவரீாக: 
அவர்கள் குறித்து அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங் குகின்றான். கமலும், அநாடதப் 
பபண்களுக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டடத அவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்காமகலகய அவர்கடள நீங்கள் 
மைந்து பகாள்ள விரும்புவது பற்றியும், பலவனீமான ெிறுவர்கள் பற்றியும் (இவ்)கவதத்தில் 
உங்களுக்கு ஓதிக்காட்டப்படுகின்ற வெனமும் (உங்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங்குகின்றது)'' (4:127) எனும் 
இடறவெனத்டத அருளினான். "இவ்கவதத்தில் (ஏற்பகனகவ) உங்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ளது' 

என்பது, (இந்த அத்தியாயத்தில்) இடறவன் குறிப்பிட்ட "அநாடத(ப் பபண்களிடம் கநர்டமயாக 
நடக்க இயலாது என நீங்கள் அஞ்ெினால், உங்களுக்குப் பிடித்த பபண்கடள இரண்டிரண்டாககவா 

மும்மூன்றாககவா நான்கு நான்காககவா மைந்துபகாள்ளுங்கள்'' (4:3) எனும் இடறவெனத்டதகய 
குறிக்கிறது. "அவர்கடள நீங்கள் மைந்துபகாள்ள விரும்புவது பற்றியும்' (4:127) எனும் பிந்திய 
இடறவெனத்பதாடர், உங்களில் (காப்பாளராயிருக்கும்) ஒருவர் தமது (பராமரிப்பில் இருந்துவரும் 
அநாடதப் பபண்டை, அவள் பெல்வமும் அழகும் குடறந்தவளாக இருக்கும்கபாது, அவடள 
(மைந்துபகாள்ள) விரும்பாமலிருப்படதக் குறிக்கும். அப்பபண்கடள மைந்துபகாள்ள காப்பாளர்கள் 
விரும்பாமலிருந்த காரைத்தால், அவர்கள் எந்த அநாடதப் பபண்களின் பெல்வத்துக்கும் அழகுக்கும் 
ஆடெப்பட்டார்ககளா அந்தப் பபண்கடளயும் கநர்டமயான முடறயிகலகய அல்லாமல் கவறு எந்த 
வடகயிலும் மைமுடித்துக் பகாள்ளலாகாது என்று அவர்களுக்குத் தடட விதிக்கப்பட்டது.5 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா பின் அஸ் 
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ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்றில், "நான் (என் ெிறிய தாயார்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம், "அநாடத(ப் 

பபண்களிடம் கநர்டமயாக நடக்க இயலாது என நீங்கள் அஞ்ெினால்...' (4:3) எனும் இடற 
வெனத்டதப் பற்றிக் ககட்கடன்'' என்று ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விளக்கங்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற இடம்பபற்றுள்ளன. ஹதீஸின் இறுதியில், ("அப்பபண்கடள 
மைந்துபகாள்ள காப்பாளர்கள் விரும்பாமலிருந்த காரைத்தால்' என்பதற்கு முன்னால், "அப்பபண்கள் 

பெல்வத்திலும் அழகிலும் குடறந்தவர்களாக இருக்கும்கபாது, அவர்கடள (மைந்துபகாள்ள 
காப்பாளர்கள் விரும்பாமலிருந்த காரைத்தால்)' என்று கூடுதலாக இடம்பபற்றுள்ளது. 

 5744 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "அநாடத(ப் பபண்களிடம் 
கநர்டமயாக நடக்க இயலாது என நீங்கள் அஞ்ெினால்...'' (4:3) எனும் வெனம் பதாடர்பாக ஆயிஷா 
(ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு விளக்கமளித்தார்கள்: இந்த வெனம், தம்மிடமுள்ள பெல்வமு டடய 
அநாடதப் பபண்ணுக்குத் தாகம காப்பா ளராகவும் வாரிொகவும் இருந்துவரும் மனிதர் பதாடர்பாக 
அருளப்பபற்றது. அவளுக்காக வாதாட அவடளத் தவிர கவபறவரும் இல்டல எனும் நிடலயில் 
அவள் இருப்பாள். அவளது பெல்வத்டதத் தக்கடவத்துக் பகாள்வதற்காக அவடள அவர் 
மைமுடித் துக் பகாடுக்காமலிருப்பார். இதன் மூலம் அவளுக்கு அவர் இன்னல் ஏற்படுத்தி, 
உறடவயும் பகடுத்துடவத்திருப்பார். ஆககவதான், அநாடதப் பபண்(கடள மைந்துபகாண்டு 
அவர்)கள் விஷயத்தில் கநர்டமயாக நடக்கமாட்டீர்கள் என்று நீங்கள் அஞ்ெினால் உங்களுக்குப் 
பிடித்த -அதாவது உங்களுக்கு நான் அனுமதித்துள்ள- பபண்கடள மைந்துபகாள் ளுங்கள். நீங்கள் 

இன்னல் விடளவிக்கும் இந்த அநாடதப் பபண்கடள விட்டுவிடுங்கள் என்று அல்லாஹ் கூறினான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5745 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "அநாடதப் பபண்களுக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டடத 
அவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்காமகலகய அவர்கடள நீங்கள் மைந்துபகாள்ள விரும்புவது பற்றியும், 

பலவனீமான ெிறுவர்கள் பற்றியும் (இவ்) கவதத்தில் உங்களுக்கு ஓதிக்காட்டப்படுகின்ற வெனமும் 

(உங்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங்குகின்றது)'' (4:127) எனும் இடறவெனம் ஓர் அநாடதப் பபண் பதாடர்பாக 
அருளப்பபற்றது. அவள் ஒரு மனிதரின் பபாறுப்பில், அவரது பொத்தில் பங்காளியாக 
இருந்துவருவாள். அவடள(த் தாகம மைந்துபகாள்ள விரும்பினாலும், அவர் முடறயாக இல்லறம் 

நடத்தமாட்டார். அல்லது) தாமும் மைந்துபகாள்ள விரும்பமாட்டார். பிறருக்கு அவடள 
மைமுடித்துக் பகாடுத்து தமது பொத்தில் பிறர் பங்காளியாவடதயும் விரும்பமாட்டார். எனகவ, 

அவடள (தாமும் மைக்காமலும் யாருக்கும் மைமுடித்துக் பகாடுக்காமலும்) 
முடக்கிடவத்திருப்பார். (இத்தடகய நிடலடய இடறவன் தடட பெய்தான்.)6 

 5746 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "(நபிகய!) 
பபண்கள் பதாடர்பாக அவர்கள் உம்மிடம் மார்க்கத் தீர்ப்பு ககட்கின்றனர்...'' (4:127) எனும் 

511

ஸஹிஹ் முஸ்லிம் பாகம் 4

உலக ஆசை இல்லலமல்... ஹதீஸ் 5700 - 5760



இடறவெனத்துக்கு விளக்கமளிக்டகயில் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: இந்த வெனம் ஓர் அநாடதப் 
பபண்டைப் பற்றியதாகும். அவள் ஒரு மனிதரின் பபாறுப் பில் இருந்துவருவாள். அவள் 
அவருடடய கபரீச்ெ மரங்கள் உள்ளிட்ட பெல்வங்களில் பங்காளியாகக்கூட இருக்கக்கூடும். 
இந்நிடல யில் அவடள அவகர மைமுடித்துக்பகாள்ள விரும்புவார். கமலும், அவடள கவகறார் 
ஆணுக்கு மைமுடித்துக் பகாடுத்து அவ(ளுக்குக் கைவனாக வருகின்றவ)னும் தமது பொத்தில் 
பங்காளியாக மாறுவடத அவர் பவறுப்பார். எனகவ, (எவடரயும் மைக்க விடாமல்) அவடள 
அக்காப்பாளர் முடக்கி டவத்துவந்தார். (அப்கபாது தான் கமற்கண்ட வெனம் அருளப்பபற்றது.)7 

 5747 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "ஏடழயாக 
இருப்பவர் நியாயமாக உண்ைட்டும்'' (4:6) எனும் இடற வெனத்துக்குப் பின்வருமாறு 
விளக்கமளித்தார்கள்: இந்த வெனம் அநாடதகடள நிர்வகித்து, அவர்களின் பெல்வத்டதப் 
பராமரிக்கும் காப்பாளர்கள் பதாடர்பாக அருளப்பபற்றது. அவர் ஏடழயாக இருந்தால், (தமது 

உடழப்புக்கான கூலியாக நியாயமான முடறயில்) அநாடதகளின் பபாருடள அனுபவிக்கலாம்.8  

5748 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், 

"(அநாடதகடளப் பராமரிப்பவர்களில்) பெல்வராக இருப்பவர், (அவர்களின் பெல்வத்டதத் 
பதாடாமல்) நாையமாக நடந்துபகாள்ளட்டும்; ஏடழயாக இருப்பவர் நியாயமாக உண்ைட்டும்'' (4:6) 

எனும் இடறவெனத்திற்குப் பின்வருமாறு விளக்கமளித்தார்கள்: இந்த வெனம் அநாடதகளின் 
காப்பாளர் பதாடர்பாக அருளப்பபற்றது. அவர் கதடவயு டடயவராக இருந்தால், அநாடதயின் 
பெல்வத் திலிருந்து அந்த அநாடதயின் பெல்வத்தின் அளவுக்ககற்ப நியாயமான முடறயில் 
(ஊதிய மாக) எடுத்துக்பகாள்ளும்படி (அனுமதிய ளித்து) அருளப்பபற்றது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கறார் அறிவிப் பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5749 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: "(படகவர்கள்) உங்களு(டடய கைவாய்)க்கு 
கமற்புறமிருந்தும், உங்களு(டடய கை வாய்)க்குக் கீழ்ப்புறமிருந்தும் உங்களிடம் வந்த கபாது, 

பார்டவகள் நிடலகுத்தி, இதயங்கள் பதாண்டடக் குழிகடள அடடத்தகபாது...'' (33:10) எனும் 

இடறவெனம் குறிப்பிடும் ெம்ப வம், அகழ்ப்கபார் தினத்தில் நடந்தது.9 இடத உர்வா பின் 
அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.  

5750 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "ஒரு பபண் தன் கைவனிடமிருந்து ஏற்படும் 
பிைக்டக, அல்லது புறக்கைிப்டபப் பற்றி அஞ்ெினால்...'' (4:128) எனும் இடறவெனம், ஒரு பபண் 
விஷயத்தில் அருளப்பபற்றது. அவள் ஒரு கைவனின் உறவில் நீண்ட காலம் இருந்துவருவாள். 
பின்னர் (முதுடம கபான்ற காரைத்தால்) அவடள அவர் விவாகரத்துச் பெய்து(விட்டு 

மற்பறாருத்திடய மைந்து)பகாள்ள விரும்புவார். இந்நிடலயில் அவள், "என்டன மைவிலக்குச் 
பெய்யாதீர்கள். என்டன (உங்கள் மடனவி யாககவ) இருக்க விடுங்கள். என் (தாம்பத்திய 
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உரிடமகள்) விஷயத்தில் நான் விட்டுக்பகாடுத்து விடுகிகறன்'' என்று கூறுவாள். அப்கபாதுதான் 
இந்த வெனம் அருளப்பபற்றது.10  

5751 ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: "ஒரு பபண் தன் கைவனிடமிருந்து ஏற் படும் 
பிைக்டக, அல்லது புறக்கைிப்டபப் பற்றி அஞ்ெினால்...'' (4:128) எனும் இடற வெனம், ஒரு பபண் 
பதாடர்பாக அருளப் பபற்றது. அவள் ஒருவரின் துடைவியாக இருந்துவருவாள். அவளிடம் 
உறவும் (தனது) குழந்டதயும் இருந்துவரும். இந்நிடலயில் (முதுடம கநாய் கபான்ற 
காரைங்களால்) அவளிடம் கைவர் (தாம்பத் திய உறவுக்காக) அதிகமாக வந்துகபாகாமல் 
இருக்கலாம். இந்நிடலயில், அவர் தன்டன மை விலக்குச் பெய்துவிடுவடத விரும்பாமல் அவள், 

"என் (தாம்பத்திய உரிடமகள்) விஷயத்தில் உங்களுக்கு விட்டுக் பகாடுத்துவிடுகிகறன்'' என்று 
கூறிவிடுவாள். (இவ்வாறு விட்டுக் பகாடுத்து ெமரெம் பெய்துபகாள்வதில் தவறில்டல என 
இவ்வெனம் கூறுகின்றது.) 

 5752 உர்வா பின் அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: என்னிடம் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், 

"என் ெககாதரி (அஸ்மாவின்) மககன! நபி (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் 
ககாரும்படி (இடறவனால் 59:10ஆவது வெனத்தில்) கட்டடளயிடப்பட்டது. ஆனால், மக்ககளா 
அவர்கடள ஏெிக்பகாண்டிருக்கின்றனர்'' என்று பொன் னார்கள்.11 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா பின் 
அஸ்ஸுடபர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர் பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5753 ெயதீ் பின் ஜுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "ஓர் இடறநம்பிக்டகயாளடரத் திட்ட மிட்கட 
பகாடல பெய்தவனுக்கு நரகம்தான் தண்டடன'' (4:93) எனும் இடறவெனம் பதாடர் பாக (அதன் 
ெட்டம் மாற்றப்பட்டுவிட்டதா, இல்டலயா எனும் விஷயத்தில்) கூஃபாவாெி கள் கருத்து கவறுபாடு 
பகாண்டனர். எனகவ, நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் பயைம் பென்று அது குறித்துக் 

ககட்கடன். அவர்கள், "இதுதான் (இடறநம்பிக்டகயாளடரக் பகாடல பெய்யும் குற்றம் பதாடர்பாக) 
அருளப் பபற்ற இறுதி வெனமாகும். பிறகு இடத கவறு (வெனம்) எதுவும் மாற்றிவிடவில்டல'' 

என்று கூறினார்கள்.12 

 5754 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெயதீ் பின் ஜுடபர் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ரஹ்) 
அவர்களது அறிவிப்பில், ("இதுதான் அருளப்பபற்ற இறுதி வெனமாகும் என்படதக் குறிக்க') "நஸலத் 
ஃப ீஆகிரி மா உன்ஸில' என்று இடம்பபற்றுள்ளது. நள்ர் பின் ஷுடமல் (ரஹ்) அவர்களது 

அறிவிப்பில், "இது இறுதியாக அருளப்பபற்ற வெனங்களில் உள்ளதாகும்'' என்று காைப்படுகிறது. 

 5755 ெயதீ் பின் ஜுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துர் ரஹ்மான் பின் அப்ஸா (ரலி) 
அவர்கள், "ஓர் இடறநம்பிக்டகயாளடரத் திட்டமிட்கட பகாடல பெய்தவனுக்கு நரகம் தான் 
தண்டடன. அதில் அவன் நிரந்தரமாக இருப்பான்'' (4:93) என்று பதாடங்கும் இடறவெனம் குறித்து 
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இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் (விளக்கம்) ககட்கும்படி எனக்கு உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாகற 
நான் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "இ(ந்த 4:93ஆவது வெனத்தின் ெட்டத்)டத கவபறந்த வெனமும் 
மாற்றவில்டல'' என்று பதிலளித்தார்கள். "அவர்கள் அல்லாஹ்வுடன் கவறு பதய்வங்களிடம் 
பிரார்த்திக்கமாட்டார்கள். அல்லாஹ் தடட பெய்துள்ள எந்த உயிடரயும் (ெட்ட ரீதியான) தக்க 
காரைமின்றி பகால்லமாட்டார்கள்'' (25:68) என்று பதாடங்கும் இந்த வெனம் குறித்துக் ககட்கும்படியும் 
உத்தரவிட்டிருந்தார்கள். அது குறித்து இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இது இடைடவப்கபார் 
பதாடர்பாக அருளப்பபற்றது'' என்று பதிலளித் தார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5756 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: "அவர்கள் அல்லாஹ்வுடன் கவறு பதய் 
வங்களிடம் பிரார்த்திக்கமாட்டார்கள்'' என்று பதாடங்கி, "அதில் இழிவுபடுத்தப்பட்டவனாக 
நிரந்தரமாகத் தங்குவான்'' (25:68,69) என்பது வடரயிலான வெனங்கள் மக்காவில் அருளப் பபற்றன. 
அப்கபாது இடைடவப்பாளர்கள், "இஸ் லாத்டத ஏற்றுக்பகாள்வதால் எங்களுக்கு என்ன பயன்? 

நாங்கள் அல்லாஹ்டவ விட்டு (கவறு கடவுள்கடள கநாக்கி)த் திரும்பிவிட் கடாம். அல்லாஹ் 
தடட விதித்த உயிர்கடள (ெட்ட ரீதியான) தக்க காரைமின்றி பகாடல பெய்திருக்கிகறாம். 
மானக்ககடான பெயல் கடளயும் பெய்கதாம். (ஆககவ, இனி நாங்கள் இஸ்லாத்டதத் தழுவுவதால் 
எந்தப் பயனு மில்டல. நமக்கு பாவமன்னிப்புக் கிட்டாது)'' என்று கூறினர். ஆககவதான் அல்லாஹ், 

"மனம் திருந்தி, இடறநம்பிக்டக பகாண்டு நல்லறங்கள் பெய்தவடரத் தவிர'' (25:70) என்று 
பதாடங்கும் வெனத்டத முழுடமயாக அருளினான். ஆனால், யார் இஸ்லாத்டதத் தழுவி, அ(தன் 
ெட்டதிட் டத்)டத அறிந்துபகாண்ட பின்பும் பகாடல பெய்கிறாகரா அவருக்குப் பாவமன்னிப்புக் 
கிடடயாது.14 

 5757 ெயதீ் பின் ஜுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், 

"இடறநம்பிக்டகயாளடரத் திட்டமிட்கட பகாடல பெய்தவனுக்குப் பாவமன்னிப்புக் கிடடக்குமா?'' 

என்று ககட்கடன். அவர்கள், "பாவமன்னிப்புக் கிடடயாது'' என்று பொன்னார்கள். உடகன நான் 

அவர்களுக்கு "அல்ஃபுர்கான்' (எனும் 25ஆவது) அத்தியாயத்திலுள்ள (68,69 ஆகிய) வெனங்கடள 
ஓதிக்காட்டிகனன். அதற்கு அவர்கள், "இது மக்காவில் அருளப்பபற்ற வெனமாகும். இடத 
மதீனாவில் அருளப் பபற்ற மற்பறாரு வெனம் மாற்றிவிட்டது என்று கூறிவிட்டு, "ஓர் 

இடறநம்பிக்டகயாளடரத் திட்டமிட்கட பகாடல பெய்தவ னுக்கு நரகம்தான் தண்டடன. அதில் 
அவன் நிரந்தரமாக இருப்பான்'' (4:93) எனும் இடறவெனகம அது என்று கூறினார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 5758 உடபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: என்னிடம் 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர் கள், "குர்ஆனில் இறுதியாக அருளப்பபற்ற முழு அத்தியாயம் 
எதுபவன உங்களுக்குத் பதரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "ஆம்; "அல்லாஹ்வின் உதவியும் 
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பவற்றியும் வந்து விட்டால்...' என்று பதாடங்கும் (110ஆவது) அத்தியாயகம அது'' என்று 
பதிலளித்கதன். அதற்கு அவர்கள், "உண்டமதான்'' என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் 
பதாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபடீஷபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "எந்த 

அத்தியாயம் (குர்ஆனில் முழுடமயாக) அருளப்பபற்றது என உங்களுக்குத் பதரி யுமா?'' என 
இடம்பபற்றுள்ளது. "இறுதியாக' எனும் குறிப்பு இடம்பபறவில்டல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கறார் 
அறிவிப்பாளர்பதாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "இறுதியாக அருளப்பபற்ற அத்தியாயம்' என 
இடம்பபற்றுள்ளது. மற்ற விவரங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் கபான்கற 
இடம்பபற்றுள்ளன.  

5759 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் தமது ெிறு ஆட்டு மந்டத(டய 
கமய்த்துக்பகாண்டு அதன்) உடன் இருந்தார். அப்கபாது (ஒரு படடப் பிரிவில் வந்த) முஸ்லிம்கள் 
அவடர (வழியில்) ெந்தித்தனர். அவர், "அஸ்ஸலாமு அடலக்கும்'' (உங்கள் மீது ொந்தி 
உண்டாகட்டும்) என்று (இஸ்லாமிய முகமன்) கூறி, (தம்டம முஸ்லிம் என இனம் காட்டி)னார். 
ஆனால், அவடரப் பிடித்து அவர்கள் பகான்றுவிட்டனர்; அந்த ஆட்டு மந்டதடயயும் 
எடுத்துக்பகாண்டனர். அப்கபாதுதான், "உங்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) கூறியவரிடம் "நீ 
இடறநம்பிக்டக யாளன் அல்லன்' என்று இவ்வுலக வாழ்க்டக யின் (அற்பப்) பபாருடளப் 

பபறுவதற்காகக் கூறி (அவடரக் பகான்று)விடாதீர்கள்'' (4:94) எனும் வெனம் அருளப்பபற்றது. இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் பதாடர்களில் வந்துள்ளது. இந்த (4:94ஆவது) வெனத்தின் மூலத்தி 
லுள்ள "அஸ்ஸலம்' எனும் பொல்டல, இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "அஸ்ஸலாம்' என்று 
ஓதினார்கள். (பபாருள் ஒன்கற.)16 

 5760 பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (அறியாடமக் காலத்தில்) அன்ொரிகள் "ஹஜ்' 

பெய்(ய "இஹ்ராம்' கட்டி முடித்)துவிட்டு, மீண்டும் (வடீ்டுக்கு) வருவதானால், வடீுகளில் அதன் 

(முன்பக்க வாெல் வழியாக நுடழயாமல்) பின்பக்க வாெல் வழிகயதான் நுடழவார்கள். 
இந்நிடலயில் அன்ொரிகளில் ஒருவர் தமது (வடீ்டின்) முன்வாெல் வழியாககவ நுடழந்துவிட்டார். 
இது குறித்து அவரிடம் (ஆட்கெபடை) கூறப்பட்டது. அப் கபாதுதான், "நீங்கள் வடீுகளுக்குள் 
அவற்றின் பின்புற வழியாக வருவது புண்ைியமன்று'' (2:189) எனும் இடறவெனத்பதாடர் 
அருளப்பபற்றது.17 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத்தியாயம் 55 விளக்கங்கள் 

          - 5771 

 

 

பாடம் : 1 "இடறநம்பிக்டக பகாண்கடாரின் உள்ளங்கள்  

அல்லாஹ்வின் நிடன வால் பைியும் கநரம் அவர்களுக்கு வரவில்டலயா?'' (57:16) எனும் இடற 
வெனத் பதாடர். 

5761 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் இஸ்லாத்டத 
ஏற்றுக்பகாண்டதற் கும், அல்லாஹ் "இடறநம்பிக்டக பகாண்கடா ரின் உள்ளங்கள் அல்லாஹ்வின் 
நிடனவால் பைியும் கநரம் அவர்களுக்கு வரவில் டலயா?'' (57:16) என்று இந்த வெனத்தின் மூலம் 
எங்கடளக் கண்டிப்பதற்கும் இடடகய நான்கு ஆண்டுகள் மட்டுகம இடடபவளி இருந்தது.  

பாடம் : 2 "நீங்கள் பதாழுமிடங்கள் ஒவ்பவான் றிலும் உங்களது அலங்காரத்டத 

கமற்பகாள்ளுங்கள்'' (7:31) எனும் வெனத் பதாடர்.  

5762 இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (அறியாடமக் காலப்) பபண்கள் இடற யில்லம் 
கஅபாடவ நிர்வாைமாகச் சுற்றி (தவாஃப்) வருவார்கள். அப்கபாது அவர்கள், "தவாஃப் ஆடடடய 
இரவல் தருபவர் யார்?'' என்று கூறி, (அடதப் பபற்று) தமது இன உறுப்பின் மீது டவத்துக்பகாண்டு, 

பின்வரு மாறு பாடுவார்கள்: "இன உறுப்பில் ெிறிதளகவா முழுவதுகமா பவளிப்படுகிறது இந்நாள். 
இடத எவரும் பார்க்க அனுமதிக்க முடியாது என்னால்''. எனகவதான், "நீங்கள் பதாழுமிடங்கள் 

ஒவ்பவான்றிலும் உங்களது அலங்காரத்டத கமற்பகாள்ளுங்கள்'' (7:31) எனும் வெனம் 
அருளப்பபற்றது.18 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 3 "உங்கள் பபண்கடள விபொரத்திற்கு நிர்பந்திக்காதரீ்கள்'' (24:33) எனும் வெனத் 
பதாடர். 
 5763 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நயவஞ்ெகர்களின் தடலவன்) அப்துல் 
லாஹ் பின் உடப பின் ெலூல், தன் அடிடமப் பபண்ைிடம், "நீ பென்று விபொரத்தில் ஈடு பட்டு 
எடதகயனும் ஈட்டி வா'' என்று பொன் னான். அப்கபாதுதான் வல்லடமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், "கற்பபாழுக்கம் நாடும் உங்கள் பபண்கடள இவ்வுலக வாழ்க்டகயின் ொதனங்கடளப் 
பபறுவதற்காக விபொரத்துக்கு நிர்பந்திக்காதீர்கள். யாகரனும் அவர்கடள நிர்பந்தித் தால் 

நிர்பந்திக்கப்பட்ட அப்பபண்கடள அல்லாஹ் மன்னிப்பவன்; நிகரற்ற அன்புடடகயான்'' (24:33) எனும் 
வெனத்டத அருளினான். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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5764 ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நயவஞ்ெகர்களின் தடலவன்) அப்துல்லாஹ் பின் உடப 
பின் ெலூலிடம் "முடெக்கா', "உடமமா' எனப்படும் இரு அடிடமப் பபண்கள் இருந்தனர். அவன் 
அவ்விருவடரயும் நிர்பந்தித்து விபொரத்தில் ஈடுபடுத்திவந்தான். அவ்விரு (அடிடமப்) பபண்களும் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (வந்து) அடதப் பற்றி முடறயிட்டனர். அப்கபாதுதான், "உங்கள் பபண்கடள 
விபொரத்திற்கு நிர்பந்திக் காதீர்கள்'' என்று பதாடங்கி, "மன்னிப்பவன்; நிகரற்ற அன்புடடகயான்'' 

(24:33) என்பது வடர அல்லாஹ் அருளினான். 

 பாடம் : 4 "இந்த இடைடவப்பாளர்கள் யாடர(த் பதய்வங்களாக) அடழக்கி றார்ககளா 
அவர்ககளகூட தம்மு டடய (உண்டமயான) இடறவனின் பநருக்கத்டத அடடவதற்கான 
வழிடயத் கதடிக்பகாண்டிருக்கின்ற னர்'' (17:57) எனும் வெனத் பதாடர். 

 5765 அபூமஅமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர் கள், "இந்த 
இடைடவப்பாளர்கள் யாடர(த் பதய்வங்களாக) அடழக்கிறார்ககளா அவர் ககளகூட தம்முடடய 
(உண்டமயான) இடறவனின் பநருக்கத்டத அடடவதற்கான வழிடயத் 
கதடிக்பகாண்டிருக்கின்றனர்'' (17:57) எனும் வெனம் பதாடர்பாக(ப் பின்வருமாறு) விளக்கமளித்தார்கள்: 
(அன்டறய இடைடவப்பாளர்களால்) வழிபாடு பெய்யப்பட்டுவந்த "ஜின்' இனத்தாரில் ெிலர், 

இஸ்லாத்டத ஏற்றுக்பகாண்டுவிட்டனர். அவர்கடள வழிபட்டுவந்த மக்கள் அவ்வழிபாட்டிகலகய 
நீடித்துக்பகாண்டிருக்க, அந்த "ஜின்' இனத்தாரில் ெிலர் இஸ்லாத்டத தழுவிவிட்டனர்.19  

5766 அபூமஅமர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "இந்த இடைடவப்பாளர்கள் யாடர(த் 
பதய்வங்களாக) அடழக்கிறார்ககளா அவர்ககளகூட தம்முடடய (உண்டமயான) இடறவனின் 
பநருக்கத்டத அடடவதற்கான வழிடயத் கதடிக்பகாண்டி ருக்கின்றனர்'' (17:57) எனும் வெனம் 
பதாடர்பாக அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) விளக்கமளித்தார்கள்: 
மக்களில் ெிலர் "ஜின்' இனத்தாரில் ெிலடர வழிபட்டுவந்தனர். அப்கபாது அந்த "ஜின்'கள் 
இஸ்லாத்டத ஏற்றுக்பகாண்டனர். மனிதர்கள் தங்களது (ஜின்) வழிபாட்டடகய பலமாகப் பிடித்துக் 
பகாண்டிருந்தனர். அப்கபாதுதான் இந்த 17:57ஆவது வெனம் அருளப்பபற்றது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கறார் அறிவிப்பாளர்பதாடர் 
வழியாகவும் வந்துள் ளது.  

5767 அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "இந்த 
இடைடவப்பாளர்கள் யாடர(த் பதய்வங்களாக) அடழக்கிறார்ககளா அவர் ககளகூட தம்முடடய 
(உண்டமயான) இடற வனின் பநருக்கத்டத அடடவதற்கான வழி டயத் 

கதடிக்பகாண்டிருக்கின்றனர்'' (17:57) எனும் வெனம் பதாடர்பாக அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) 
அவர்கள் பின்வருமாறு விளக்கமளித்தார்கள்: இந்த வெனம் அரபியரில் ெிலர் பதாடர் பாக 
அருளப்பபற்றது. அவர்கள் "ஜின்' இனத்தாரில் ெிலடர வழிபட்டுக்பகாண்டிருந் தனர். ஆனால், அந்த 
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"ஜின்'கள் இஸ்லாத்டத ஏற்றுக்பகாண்டுவிட்டனர். இடத உைராமல் அந்த (அரபு) மக்கள் அந்த 

"ஜின்'கடளகய வழிபட்டுக்பகாண்டிருந்தனர். அப்கபாதுதான் இந்த வெனம் அருளப்பபற்றது.  

பாடம் : 5 பராஅத் (அத்தவ்பா), அல்அன்ஃபால், அல்ஹஷ்ர் (9,8,59) ஆகிய அத்தியாயங்கள்  

 

5768 ெயதீ் பின் ஜுடபர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், 

"அத்தவ்பா' எனும் (9ஆவது) அத்தியாயம் பதாடர் பாகக் ககட்கடன். அவர்கள் "தவ்பா அத்தியாயமா? 

அது (நயவஞ்ெகர்கடள) அம்பலப்படுத்தக்கூடிய அத்தியாயமாகும். அவர்களில் இத்தடககயார் 
உள்ளனர்; அவர்களில் இத்தடககயார் உள்ளனர் என (நயவஞ்ெகர்களிலுள்ள எல்லாப் 
பிரிவினடரயும் இனங்காட்டி) இவ்வத்தியாயம் இறங்கிக் பகாண்கடயிருந்தது. எந்த 

அளவுக்பகன்றால், தம்மில் ஒருவடரக்கூட விட்டுடவக்காமல் அடனவர் பற்றியும் அதில் 
குறிப்பிடப்பட்டுவிட்டது என நயவஞ்ெகர்கள் எண்ைினார்கள்'' என்று கூறினார்கள். நான் இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் "அல்அன்ஃபால்' எனும் (8ஆவது) அத்தி யாயம் குறித்துக் ககட்கடன். 
அவர்கள் "அது பத்ருப் கபார் (பற்றிப் கபசும்) அத்தியாயமாகும்'' என்றார்கள். நான் "அல்ஹஷ்ர்' எனும் 
(59ஆவது) அத்தி யாயம் குறித்துக் ககட்கடன். அவர்கள், "அது பனூ நளரீ் (யூதக்) குலத்தார் குறித்து 
அருளப் பட்டதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.20  

பாடம் : 6 மதுவிலக்குச் ெட்டம் அருளப்பட்ட விவரம்  

5769 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்டத, கலீஃபா) உமர் (ரலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது பொற் பபாழிவு கமடட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி உடர 
நிகழ்த்தினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்டவப் கபாற்றிப் புகழ்ந்துவிட்டுப் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: 
இடறவாழ்த்துக்குப்பின்! கவனத்தில் பகாள்ளுங்கள்! மது ஐந்து வடகப் பபாருட்களால் தயாரிக்கப் 
பட்டுவந்த நிடலயில் மதுபானத் தடட(ச் ெட்டம் நடடமுடறக்கு) வந்தது. பதாலி நீக்கப்பட்ட 
ககாதுடம, பதாலி நீக்கப்படாத ககாதுடம, கபரீச்ெம் பழம், உலர்ந்த திராட்டெ, கதன் ஆகியடவகய 
அந்தப் பபாருட்கள் ஆகும். (ஆயினும்,) அறிவுக்குத் திடரயிடக்கூடிய அடனத்தும் மதுவாகும்.21 

மக்ககள! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மூன்று விஷயங்கள் குறித்துத் பதளிவானபதாரு 
முடிடவ நமக்கு எடுத்துடரத்துவிட்டு நம்டமப் பிரிந்திருந்தால் நன்றாயிருந்திருக்கும் என நான் 
விரும்பியதுண்டு: 1. ஒருவரின் பொத்தில் (அவருக்குப் பபற்கறாகரா மக்ககளா இல்லாமல் 
ெககாதரன் இருக்கும் கபாது) அவருடடய பாட்டனாருக்கு எவ்வளவு பங்கு கிடடக்கும்?22 2. "கலாலா' 

என்றால் என்ன?23 3. வட்டியின் ெில வடககள் குறித்த ெட்டம்.24  

5770 இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (என் தந்டத, கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத் தாப் (ரலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது பொற்பபாழிவு கமடட (மிம்பர்)மீதிருந்தபடி 
பின்வருமாறு கூறியடத நான் ககட்கடன்: இடறவாழ்த்துக்குப்பின்! மக்ககள! மது ஐந்து வடகப் 
பபாருட்களால் தயாரிக்கப்பட்டு வந்த நிடலயில் மதுபானத் தடட(ச் ெட்டம் நடடமுடறக்கு) 
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வந்தது. திராட்டெப் பழம், கபரீச்ெம் பழம், கதன், பதாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுடம, பதாலி நீக்கப்படாத 
ககாதுடம ஆகியடவகய அப்பபாருட்களாகும். (ஆயி னும்) அறிவுக்குத் திடரயிடக்கூடிய அடனத் 
தும் மதுவாகும். மக்ககள! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மூன்று விஷயங்கள் குறித்துத் 

பதளிவானபதாரு முடிடவ நமக்கு எடுத்துடரத்திருந்தால், நாம் பதளிவு பபற்றிருப்கபாம் என்று 
நான் விரும்பியதுண்டு. 1. பாட்டனார். (அதாவது ஒருவருடடய பொத்தில் அவருக்குப் பபற்கறாகரா 
மக்ககளா இல்லாமல் ெககாதரன் இருக்கும்கபாது பாட்டனாருக்கு எவ்வளவு பங்கு?) 2. "கலாலா' 

(என்றால் என்ன?) 3. வட்டியின் ெில வடககள் குறித்த ெட்டம். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் 
(ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர் பதாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்றில் இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், (மது தயாரிக்கப்படும் 
பபாருட்களில் ஒன்றாக) "திராட்டெ' என்பது இடம்பபற்றுள்ளது; கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளடதப் 
கபான்று. ஈொ பின் யூனுஸ் (ரஹ்) அவர்களது அறி விப்பில் மற்பறாரு ஹதீஸில் இடம்பபற்றுள் 

ளடதப் கபான்று "உலர்ந்த திராட்டெ' என்று காைப்படுகிறது. 

பாடம் : 7 "இவர்கள் தம் இடறவனின் (மார்க்க) விஷயத்தில் ெண்டடயிட்டுக்பகாண்ட இரு 

பிரிவினர் ஆவர்'' (22:19) எனும் வெனத்பதாடர். 

5771 டகஸ் பின் உபாத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: "இவர்கள் தம் இடறவனின் (மார்க்க) 
விஷயத்தில் ெண்டடயிட்டுக்பகாண்ட இரு பிரிவினர் ஆவர்'' (22:19) எனும் வெனம், பத்ருப் கபாரன்று 
(பபாதுச் ெண்டட நடடபபறுவதற்குமுன்) தனித்து நின்று கபாராடிய, ஹம்ஸா, அலீ, உடபதா பின் 

அல்ஹாரிஸ் (ரலி) ஆகிகயார் பதாடர்பாக வும், மற்றும் (இடைடவப்பாளர்களான) ரபஆீவின் 
புதல்வர்களான உத்பா, டஷபா மற்றும் வலீத் பின் உத்பா ஆகிகயார் பதாடர்பாகவும் 
அருளப்பட்டது'' என்று அபூதர் (ரலி) அவர்கள் ெத்திய மிட்டுக் கூறியடத நான் பெவியுற்கறன்.25 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அறிவிப்பாளர்பதாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

ஸஹஹீ் முஸ்லிம் நிடறவுற்றது. 
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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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	அத்தியாயம் - 39 : முகமன் (சலாம்)1
	ஹதீஸ் 4364 - 4518
	பாடம் : 4 வேதக்காரர்களுக்கு (நாம்) முதலில் முகமன் கூறுவது தடை செய்யப்பட் டதாகும்
	பாடம் : 5 (பெரியவர்கள்) சிறாருக்கு முகமன் கூறுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.12
	பாடம் : 7 இயற்கைத் தேவையை நிறைவேற்று வதற்காகப் பெண்கள் வெளியே செல்லலாம்.16
	பாடம் : 8 அந்நியப் பெண்ணுடன் தனிமையில் இருப்பதும் அவளிடம் செல்வதும் தடை செய்யப்பட்டதாகும்.19
	பாடம் : 13 அந்நியப் பெண்கள் உள்ள இடத் திற்கு அலிகள் செல்ல வந்துள்ள தடை.29
	பாடம் : 14 சாலையில் களைப்புற்றுவிட்ட அந்நியப் பெண்ணை, ஒருவர் வாகனத்தில் அமர்த்திக்கொள்வது செல்லும்.
	பாடம் : 15 (மூவர் உள்ள இடத்தில் அவர்களில்) ஒருவரை விட்டுவிட்டு, அவரது சம்மத மின்றி
	பாடம் : 16 மருத்துவமும் நோயும் ஓதிப்பார்த்தலும்37
	பாடம் : 18 விஷம்
	பாடம் : 19 நோயாளிக்கு ஓதிப்பார்ப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	பாடம் : 22 (இறைவனுக்கு) இணை கற்பிக்கும் வாசகம் இல்லாத வரை ஓதிப்பார்ப்பதில் குற்றமில்லை.
	பாடம் : 25 தொழுகையில் ஊசலாட்டங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஷைத்தானிட மிருந்து (அல்லாஹ்விடம்) பாது காப்புக் கோரல்.
	பாடம் : 26 ஒவ்வொரு நோய்க்கும் நிவாரணம் ஒன்று உண்டு
	பாடம் : 29 கருஞ்சீரகத்தால் சிகிச்சையளிப்பது66
	பாடம் : 31 தேனூட்டி சிகிச்சையளிப்பது70
	பாடம் : 32 கொள்ளைநோய், பறவை சகுனம், சோதிடம் போன்றவை.72
	பாடம் : 35 சோதிடம் பார்ப்பதும் சோதிடர்களிடம் செல்வதும் தடை செய்யப்பட்டவை ஆகும்.84
	பாடம் : 37 பாம்பு உள்ளிட்டவற்றைக் கொல்வது88
	பாடம் : 38 பல்லியைக் கொல்வது நல்லது.92
	பாடம் : 39 எறும்புகளைக் கொல்வதற்கு வந்துள்ள தடை.95
	பாடம் : 40 பூனையைக் கொல்வதற்கு வந்துள்ள தடை.
	பாடம் : 41 வாயில்லாப் பிராணிகளுக்கு நீர் புகட் டுவது, உணவளிப்பது ஆகியவற்றின் சிறப்பு.

	அத்தியாயம் - 40 : சொல்லொழுக்கம்1
	ஹதீஸ் 4519 - 4539
	காலத்தை ஏசுவதற்கு வந்துள்ள தடை.2

	அத்தியாயம் - 41 : கவிதை1
	ஹதீஸ் 4540 - 4548

	அத்தியாயம் 42 கனவுகள்
	ஹதீஸ் 4549 - 4572
	பாடம் : 1 பகடைக்காய் விளையாட்டு ("நர்த ஷீர்') தடை செய்யப்பட்டதாகும்.6
	பாடம் : 1 "கனவில் யார் என்னைக் கண்டாரோ நிச்சயமாக அவர் என்னையே கண்டார்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.6
	பாடம் : 2 கனவில் ஷைத்தான் தம்மிடம் விளை யாடியது குறித்து யாரிடமும் அறிவிக் கலாகாது.
	பாடம் : 3 கனவுக்கு விளக்கமளித்தல்11
	பாடம் : 4 நபி (ஸல்) அவர்கள் கண்ட கனவு

	அத்தியாயம் - 43 : நபிமார்களின் சிறப்புகள்1
	ஹதீஸ் 4573 - 4746
	பாடம் : 1 நபி (ஸல்) அவர்களின் வமிசாவளி யின் சிறப்பும்
	பாடம் : 2 எல்லாப் படைப்புகளையும்விட நம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குள்ள சிறப்பு.
	பாடம் : 7 நபி (ஸல்) அவர்கள் இறுதி இறைத் தூதர் என்பது பற்றிய குறிப்பு.16
	பாடம் : 9 நம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு (மறுமை யில் "அல்கவ்ஸர்' எனும்) நீர்த் தடாகம் உண்டு
	பாடம் : 11 நபி (ஸல்) அவர்களின் வீரமும் அறப்போருக்காக அவர்கள் முன்னே சென்றதும்.
	பாடம் : 13 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், மக்களிலேயே மிகவும் அழகான பண்புகள் கொண்டவர்களாகத் திகழ்ந்தார்கள்.
	பாடம் : 15 நபி (ஸல்) அவர்கள் குழந்தைகள் மீதும் குடும்பத்தார்மீதும் காட்டிய அன்பும்,
	பாடம் : 16 நபி (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாக வெட் கப்பட்டது.49
	பாடம் : 17 நபி (ஸல்) அவர்களின் புன்னகையும் அழகிய உறவாடலும்
	பாடம் : 21 நபி (ஸல்) அவர்களின் மேனியில் கமழ்ந்த நறுமணமும்,
	பாடம் : 22 நபி (ஸல்) அவர்களது வியர்வையின் நறுமணமும் அதன்மூலம் வளம் (பரக்கத்) ஏற்பட்டதும்.
	பாடம் : 25 நபி (ஸல்) அவர்களின் உருவத் தோற்றமும் அவர்கள் அழகிய முக அமைப்புக் கொண்டவர்களாய் இருந்தார்கள் என்பதும்.
	பாடம் : 26 நபி (ஸல்) அவர்களது தலைமுடியின் நிலை.
	பாடம் : 27 நபி (ஸல்) அவர்களின் வாய், கண் கள், குதிகால்கள் ஆகியவற்றின் நிலை.
	பாடம் : 29 நபி (ஸல்) அவர்களின் தலையிலி ருந்த நரைமுடி.71
	பாடம் : 30 நபி (ஸல்) அவர்களது உடலில் நபித் துவ முத்திரை இருந்தது என்பதற் கான சான்றும்,
	பாடம் : 31 நபி (ஸல்) அவர்களின் உடலமைப்பும் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்பெற்றதும் அவர்களின் வயதும்.
	பாடம் : 34 நபி (ஸல்) அவர்களின் பெயர்கள்84
	பாடம் : 36 நபி (ஸல்) அவர்களைப் பின்பற்றி நடப்பது கடமையாகும்.
	பாடம் : 39 நபி (ஸல்) அவர்களைப் பார்த்தல், அவர்களைப் பார்க்க வேண்டுமென ஆசைப் படல் ஆகியவற்றின் சிறப்பு.
	பாடம் : 40 (இறைத்தூதர்) ஈசா (அலை) அவர்களின் சிறப்புகள்100
	பாடம் : 41 இறையன்பர் இப்ராஹீம் (அலை) அவர்களின் சிறப்புகள்104
	பாடம் : 42 மூசா (அலை) அவர்களின் சிறப்பு கள்111
	பாடம் : 44 யூசுஃப் (அலை) அவர்களின் சிறப்பு கள்120
	பாடம் : 45 ஸகரிய்யா (அலை) அவர்களின் சிறப்புகள்122

	அத்தியாயம் - 44 : நபித்தோழர்களின் சிறப்புகள்1
	ஹதீஸ் 4747 - 4978
	பாடம் : 1 அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ரலி) அவர் களின் சிறப்புகள்2
	பாடம் : 2 உமர் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்10
	பாடம் : 3 உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்.27
	பாடம் : 4 அலீ பின் அபீதாலிப் (ரலி) அவர்க ளின் சிறப்புகள்30
	பாடம் : 5 சஅத் பின் அபீவக்காஸ் (ரலி) அவர் களின் சிறப்பு39
	பாடம் : 6 தல்ஹா (ரலி), ஸுபைர் (ரலி) ஆகியோ ரின் சிறப்புகள்46
	பாடம் : 8 ஹசன் மற்றும் ஹுசைன் (ரலி) ஆகியோரின் சிறப்புகள்56
	பாடம் : 9 நபி (ஸல்) அவர்கருடைய குடும்பத்தாரின் சிறப்புகள்60
	பாடம் : 11 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்65
	பாடம் : 12 இறைநம்பிக்கையாளர்களின் அன்னை கதீஜா (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்67
	பாடம் : 13 ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் சிறப்பு74
	பாடம் : 15 நபி (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் சிறப்பு கள்92
	பாடம் : 16 இறைநம்பிக்கையாளர்களின் அன்னை உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்101
	பாடம் : 17 இறைநம்பிக்கையாளர்களின் அன்னை ஸைனப் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்103
	பாடம் : 20 அபூதல்ஹா அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்110
	பாடம் : 21 பிலால் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்112
	பாடம் : 24 சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்124
	பாடம் : 27 ஜுலைபீப் (ரலி) அவர்களின் சிறப்பு கள்134
	பாடம் : 29 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்140
	பாடம் : 31 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்146
	பாடம் : 32 அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்149
	பாடம் : 35 அபூஹுரைரா அத்தவ்சீ (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்162
	பாடம் : 40 அபூசுஃப்யான் பின் ஹர்ப் (ரலி) அவர்களின் சிறப்புகள்179
	பாடம் : 43 அன்சாரிகளின் சிறப்புகள்185
	பாடம் : 49 குறைஷிப் பெண்களின் சிறப்புகள்209
	பாடம் : 53 "இன்று பூமியில் இருப்பவர்களில் எவரும்
	பாடம் : 54 நபித்தோழர்களை ஏசுவது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.226
	பாடம் : 56 எகிப்துவாசிகளின் நலனைக் காக்கு மாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய அறி வுரை.231
	பாடம் : 59 பாரசீகர்களின் சிறப்பு238

	அத்தியாயம் - 45 : பெற்றோருக்கு நன்மை செய்வதும் உறவைப் பேணிவாழ்வதும் நற்பண்புகளும்1
	ஹதீஸ் 4979 - 5144
	பாடம் : 1 பெற்றோருக்கு நன்மை செய்வதும் அவர்களே அதற்கு முன்னுரிமை பெற்றவர்கள் என்பதும்.2
	பாடம்: 4 தாய், தந்தை உள்ளிட்ட நெருங்கிய உறவினரின் நண்பர்களுடன் நல் லுறவு பாராட்டுவதன் சிறப்பு.
	பாடம்: 5 நன்மை (அல்பிர்ரு), தீமை (அல்இஸ்மு) ஆகியவற்றின் விளக்கம்10
	பாடம்: 8 மார்க்க ரீதியான எந்தக் காரணமு மின்றி (ஒருவரிடம்) மூன்று நாட்க ளுக்குமேல் பேசாமல் இருப்பது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.21
	பாடம் : 10 ஒரு முஸ்லிமுக்கு அநீதியிழைப்பது, துரோகம் செய்வது,
	பாடம்: 11 ஒருவருக்கொருவர் பகைமை கொள் வதற்கும் பேசாமல் இருப்பதற்கும் வந்துள்ள தடை.
	பாடம்: 13 நோயாளிகளை நலம் விசாரிப்பதன் சிறப்பு26
	பாடம்: 15 அநீதியிழைப்பது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.29
	பாடம்: 16 அநீதியிழைத்த சகோதரனுக்கும் அநீதிக்குள்ளான சகோதரனுக்கும் உதவுதல்.
	பாடம்: 18 ஏசுவதற்கு வந்துள்ள தடை
	பாடம்: 24 கால்நடைகள் முதலியவற்றைச் சபிப்பது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.
	பாடம்: 28 கோள் சொல்வது தடை செய்யப்பட் டதாகும்.46
	பாடம்: 32 முகத்தில் அடிக்கலாகாது.53
	பாடம்: 36 தொல்லை தரும் பொருட்களைப் பாதையிலிருந்து அகற்றுவதன் சிறப்பு.62
	பாடம் : 38 பெருமை தடை செய்யப்பட்டதாகும்.
	பாடம் : 46 பெண் குழந்தைகளுக்கு நன்மை செய்வதன் சிறப்பு.75
	பாடம்: 50 மனிதன் யார்மீது அன்பு கொண்டுள் ளானோ அவர்களுடன்தான் இருப் பான்.84

	அத்தியாயம் - 46 : (தலை)விதி 1
	ஹதீஸ் 5145 - 5178
	பாடம் :  1 மனிதன் தன் தாயின் வயிற்றில் படைக்கப்படும் விதமும்,
	பாடம் : 2 ஆதம் (அலை) அவர்களுக்கும் மூசா (அலை) அவர்களுக்கும் இடையே நடந்த தர்க்கம்.
	பாடம் : 4 ஒவ்வொன்றும் விதியின்படியே (நடக்கிறது).

	அத்தியாயம் - 47 : கல்வி 1
	ஹதீஸ் 5179 - 5194
	பாடம் : 5 இறுதிக் காலத்தில் கல்வி அகற்றப் படுவதும்

	அத்தியாயம் - 48 : பிரார்த்தனைகள் 1
	ஹதீஸ் 5195 - 5293
	பாடம் :  1 அல்லாஹ்வை நினைவுகூருமாறு வந்துள்ள தூண்டல்.2
	பாடம் : 2 அல்லாஹ்வின் திருநாமங்களும் அவற்றை மனனமிட்டவரின் சிறப்பும்.5
	பாடம் : 6 இறைவனை நினைவுகூரல் (திக்ர்), பிரார்த்தனை (துஆ), இறைவனை நெருங்குதல் ஆகியவற்றின் சிறப்பு.
	பாடம் :  12 பாவமன்னிப்புக் கோருவதும் அதை அதிகமாகச் செய்வதும் விரும்பத் தக்கதாகும்.
	பாடம் :  17 உறங்கச் செல்லும்போது படுக்கையில் கூற வேண்டியவை.
	பாடம் :  18 செய்தவற்றின் தீங்கிலிருந்தும் செய் யத் தவறியவற்றின் தீங்கிலிருந்தும் இறைவனிடம் பாதுகாப்புக் கோரல்.39
	பாடம் :  19 பகலின் ஆரம்ப நேரத்திலும் உறங்கச் செல்லும்போதும் இறைவனைத் துதித்தல்.
	பாடம் : 2 1 துன்பத்தின்போது ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனை.
	பாடம் : 27 குகையில் சிக்கிக்கொண்ட மூவரின் நிகழ்ச்சியும், நல்லறங்களை முன்வைத்து உதவி கோருவதும்.

	அத்தியாயம் - 49 : பாவமீட்சி 1
	ஹதீஸ் 5294 - 5377
	பாடம் :  1 பாவமீட்சி பெறுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும் அதைக் கண்டு (இறைவன்) மகிழ்வதும்.
	பாடம் : 3 எல்லா நேரங்களிலும் இறைவனை நினைவுகூரல்,
	பாடம் : 4 இறைவனின் கருணை விசாலமானது; அது அவனது கோபத்தை வென்றுவிட்டது.
	பாடம் : 6 அல்லாஹ்வின் தன்மானமும் மானக்கேடான செயல்களை அவன் தடை செய்திருப்பதும்.
	பாடம் : 7 "நன்மைகள் தீமைகளை அழித்து விடும்'' ( 1 1: 1 14) எனும் இறை வசனம். 16
	பாடம் : 8 அதிகமான கொலைகள் செய்தவராயிருந்தாலும், கொலையாளியின் பாவ மன்னிப்புக் கோரிக்கையும் ஏற்கப்படும்.
	பாடம் :  10 அவதூறு சம்பவமும் அவதூறு கூறி யோரின் பாவமன்னிப்புக் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டதும்.29

	அத்தியாயம் - 50 : நயவஞ்சகர்களின் தன்மைகளும் அவர்களுக்கான விதிகளும் 1
	ஹதீஸ் 5353 - 5378

	அத்தியாயம் 51 நயவஞ்சகத் தன்மைகளும் அதற்குரிய தண்டனைகளும் ஹதீஸ் 5379 - 5440
	பாடம் :  1 படைப்பின் ஆரம்பமும் (ஆதி மனிதர்) ஆதம் (அலை) அவர்கள் படைக்கப்பட் டதும்5
	பாடம் : 2 மறுமை நாளில் இறந்தவர்கள் அனை வரும் எழுப்பப்படுவதும் ஒன்றுதிரட் டப்படுவதும் அன்று பூமியின் நிலை யும்.
	பாடம் : 3 சொர்க்கவாசிகளுக்கு அளிக்கப்படும் விருந்து
	பாடம் : 7 புகை 18
	பாடம் : 8 சந்திரன் (இரண்டாகப்) பிளந்த சம்பவம்22
	பாடம் :  1 1 (மறுமை நாளில்) இறைமறுப்பாளன் தனது முகத்தால் (நடத்தி) இழுத்துச் செல்லப்படுவான்.29
	பாடம் :  15 இறைநம்பிக்கையாளரின் நிலை பேரீச்ச மரத்திற்கு ஒப்பானதாகும்.36
	பாடம் :  17 எவரும் தமது நற்செயலால் (மட்டும்) சொர்க்கத்தில்
	பாடம் :  19 அறிவுரை வழங்குவதில் நடுநிலைப் போக்கு

	அத்தியாயம் 52 மறுமை சொர்கம் நகரம்
	ஹதீஸ் 5441 - 5519
	பாடம் : 1 சொர்க்கத்தில் ஒரு மரம் உள்ளது.
	பாடம் : 4 நபி (ஸல்) அவர்களைப் பார்ப்பதற் காகத்
	பாடம் : 5 சொர்க்கத்திலுள்ள சந்தையும் அதில்
	பாடம் : 7 சொர்க்கம் மற்றும் சொர்க்கவாசிகள் பற்றிய வர்ணனையும்
	பாடம் : 10 இவ்வுலகிலுள்ள சொர்க்க நதிகள்
	பாடம் : 13 நரகத்தில் அக்கிரமக்காரர்கள் நுழைவர். சொர்க்கத்தில் அப்பாவிகள் நுழைவர்.
	பாடம் : 14 உலக அழிவும் மறுமை நாளில் (மக்கள் அனைவரும்) ஒன்றுதிரட்டப்படுவதும்.
	பாடம் : 16 சொர்க்கவாசிகளையும் நரகவாசிகளையும் இவ்வுலகிலேயே அடையாளம் கண்டு கொள்ளத்தக்க பண்புகள்.
	பாடம் : 18 (மறுமை நாளில்) விசாரணை நடை பெறும் என்பதற்கான சான்று

	அத்தியாயம் - 53 : குழப்பங்களும் மறுமை நாளின் அடையாளங்களும்1
	ஹதீஸ் 5520 - 5699
	பாடம் : 1 குழப்பங்கள் நெருங்கிவிட்டதும், யஃஜூஜ் மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் தடுப்புச் சுவர் திறந்துவிட்டதும்.2
	பாடம் : 3 மழைத் துளிகள் விழுவதைப் போன்று குழப்பங்கள் (தொடர்ந்து) நிகழும் என்பது பற்றிய முன்னறிவிப்பு.
	பாடம் : 4 இரண்டு முஸ்லிம்கள் வாட்களால் சந்தித்துக்கொண்டால்...
	பாடம் : 6 யுக முடிவு நாள்வரை நிகழவிருப்பது பற்றி நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்த முன்னறிவிப்பு
	பாடம் : 7 கடல் அலை போன்று அடுக்கடுக் காய் வரும் குழப்பங்கள்
	பாடம் : 8 யூப்ரடீஸ் நதி வற்றி, தங்க மலை ஒன்றை வெளிப்படுத்தாத வரை யுக முடிவு நாள் வராது.19
	பாடம் : 10 ரோமின் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கும்போதே யுக முடிவு ஏற்படும்.26
	பாடம் : 12 தஜ்ஜால் வருவதற்குமுன் முஸ்லிம்களுக்குக் கிட்டும் வெற்றிகள்
	பாடம் : 13 யுக முடிவு நாளுக்கு முந்தைய சில அடையாளங்கள்
	பாடம் : 19 இப்னு ஸய்யாத் பற்றிய குறிப்பு48
	பாடம் : 20 தஜ்ஜால், அவனது தன்மை, அவனு டன் இருப்பவை ஆகியவை பற்றிய குறிப்பு.52
	பாடம் : 24 (தஜ்ஜாலின் உளவாளி) "ஜஸ்ஸாஸா' பற்றிய செய்தி60
	பாடம் : 25 தஜ்ஜாலைப் பற்றிய இன்னும் சில தகவல்கள்
	பாடம் : 27 யுக முடிவு நாள் நெருங்குதல்
	பாடம் : 28 இரு எக்காளங்களுக்கும் ("ஸூர்') இடைப்பட்ட காலம்

	அத்தியாயம் 54 உலக ஆசை இல்லாமல் இருப்பதும் எளிமையாக இருப்பதும்
	ஹதீஸ் 5700 - 5760
	பாடம் : 1 தமக்குத் தாமே அநீதியிழைத்து (அழி வில் சிக்கி)க்கொண்டவர்களின்
	பாடம் : 2 விதவைகள், ஏழைகள், அநாதைகள் ஆகியோருக்கு உதவி புரிதல்
	பாடம் : 3 பள்ளிவாசல்கள் எழுப்புவதன் சிறப்பு
	பாடம் : 4 ஏழை எளியோருக்கு தானதர்மங்கள் செய்தல்
	பாடம் : 6 ஒரே ஒரு வார்த்தைகூட நரகத்தில் தள்ளிவிடும்.
	பாடம் : 19 நபி (ஸல்) அவர்கள் புலம்பெயர்ந்து (ஹிஜ்ரத்) சென்ற செய்தி;

	அத்தியாயம் 55 விளக்கங்கள்
	ஹதீஸ் 5761 - 5771
	பாடம் : 1 "இறைநம்பிக்கை கொண்டோரின் உள்ளங்கள்
	பாடம் : 3 "உங்கள் பெண்களை விபசாரத்திற்கு நிர்பந்திக்காதீர்கள்'' (24:33) எனும் வசனத் தொடர்.
	பாடம் : 5 பராஅத் (அத்தவ்பா), அல்அன்ஃபால், அல்ஹஷ்ர் (9,8,59) ஆகிய அத்தியாயங்கள்
	பாடம் : 6 மதுவிலக்குச் சட்டம் அருளப்பட்ட விவரம்
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